
A holland Leidennek a
négy gólos elõny sem volt
elegendõ a továbbjutás ki-
harcolásához. A Hungerit-
UniBAU-Épszer Szentesi
VK nõi vízilabdacsapata hi-
hetetlen második félidõt
produkálva döntetlenre
mentette a LEN-kupa ne-
gyeddöntõjének visszavá-
góját a rendes játékidõben,
hogy aztán a hosszabbítás-
ban egyértelmûvé váljon: a
miénk a jobb csapat. 9-7-es
gyõzelmével a Szentes lesz
a kupasorozat elõdöntõjé-
nek egyik résztvevõje feb-
ruárban.

(folytatás a 9. oldalon)

Dr. Vajdovich István, a Csongrád Megyei Kórház Szájse-
bészeti Osztály nyugalmazott osztályvezetõ fõorvosa, cím-
zetes egyetemi tanár kimagasló színvonalú munkája elis-
meréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagke-
resztje kitüntetést kapta meg tavasszal, majd õsszel a Szen-
tes Város Díszpolgára címet vehette át. Nevéhez fûzõdik az
ötvözetlen titánból kifejlesztett Denti Implantációs Rend-
szer bevezetése is, amelyet 1987-ben kezdett el alkalmazni.

1965-ben Szegeden szerzett fogorvosi diplomát a Szent-
Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen, és friss diplo-
másként kezdett dolgozni a szentesi, akkor Csongrád Megyei
Kórház Szájsebészeti Osztályán. A megyei státuszát és vele a
szájsebészeti osztályt a hetvenes végén vesztette el a kórház,
amit majd csak 1990-ben kapott vissza. Közben ambulancia
mûködött a városi kórház keretein belül. 2007-ig, amíg nyug-
díjba nem ment, elõbb négy, majd hat ágyas volt a szájsebé-
szeti osztály, amelyet vezetett. A professzort életérõl, munká-
járól és vállalkozásáról kérdeztük.

(folytatás az 5. oldalon)

Orvos vagyok,
nem üzletember

Elfogta a szentesi rendõr-
ség – más rendõrkapitány-
ságokkal együttmûködve – a
városi óvodabetörések elkö-
vetõit. A három, nem helyi
illetõségû férfi elõzetes letar-
tóztatását a bíróság elrendel-
te. A gyanúsítottak – az ed-
digi adatok szerint – nem
csak Szentesen, hanem más
településeken is követtek el
hasonló bûncselekményeket.
A nyomozás során számos
mûszaki cikk is elõkerült,
feltételezhetõen akadnak kö-
zöttük olyanok is, melyeket
a városi óvodáinkból loptak
el, ezek beazonosítása folya-

matban van.
Kétezer forinton vereke-

dett össze két fiatalember
néhány nappal ezelõtt. Az
ügy elõzménye, hogy egyi-
kük ezt az összeget kérte
kölcsön a másiktól, amit az
oda is adott neki. Mivel a
pénzt nem kapta vissza,
azért, hogy jogos követelését
behajtsa, megverte adósát. A
bunyó után még egyszer át-
beszélték a dolgot, majd
mindenki indult volna a sa-
ját dolgára, amikor a köl-
csönkérõ férfi visszafordult,
ráugrott hitelezõje hátára, a
földre rántotta, majd rövid

földharc következett. Az
ügyben a hitelezõ ellen önbí-
ráskodás, az adós ellen ga-
rázdaság miatt indult bünte-
tõeljárás. 

Tizenhárom, egyenként
70-80 kilogrammos sertést,
hét birkát és két szarvasmar-
hát loptak el néhány nappal
ezelõtt Nagymágocsról és
egy kistõkei tanya udvará-
ból. A tulajdonosokat össze-
sen 1 millió 200 ezer forint
kár érte.

December 18-án több sze-
mély bántalmazott egy fia-
talembert a Jókai utcán, elle-
nük garázdaság miatt indí-

tott büntetõeljárást a Szente-
si Rendõrkapitányság. Csak-
úgy, mint az ellen a két sze-
mély ellen, akik az egyik he-
lyi ételbárban bántalmaztak
egy makói fiatalembert. A
férfi azt tette szóvá, hogy a
vendéglátóhelyre betérõ fér-
fivel érkezõ hölgy miért do-
hányzik, amikor egy ilyen
helyre belép…

150 ezer forint értékû ék-
szert loptak el egy Futó Zol-
tán utcai házból december
16-án, az esti órákban. A tol-
vajok bemásztak a kerítésen,
betörték az ablakot, így ju-
tottak a lakásba. H. V.
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Elkapták az óvodák fosztogatóit

Nagy hátrányból álltak fel

A szentesi Jobbik 50 ezer
forintot gyûjtött össze és
adott át a Mátéffy utcai óvo-
dának – jelentette be Szabó
Zoltán napirend elõtti felszó-
lalásában a képviselõ-testület
pénteki ülésén. A felajánlás el-
sõsorban az intézmény va-
gyonvédelmét szolgálta, de
ha ez más forrásból is meg-
oldható, játékokat vehet-
nek belõle a gyermekeknek.
Szirbik Imre polgármester
megerõsítette, az összes óvo-

dát felszerelik riasztóberende-
zéssel. Chomiak Waldemar azt
nehezményezte, hogy elma-
radt a HPV-védõoltás decem-
berben, pedig pontosan, meg-
határozott idõközönként kel-
lene beadni a hatóanyagot.
Válaszában Szûcs Lajos alpol-
gármester leszögezte: idõben,
november 23-án megrendel-
ték a vakcinákat, de a szerzõ-
dött szállító cég nem teljesí-
tette vállalását. Amint megér-
kezik a szállítmány, beadják

az oltásokat. Hozzátette, õket
úgy tájékoztatták, hogy az ol-
tóanyagot hamarabb nem, ké-
sõbb viszont be lehet adni. Az
alpolgármester szerint nem
jelentkeztek elegen az önkor-
mányzat felhívására, és ezért
mindannyian felelõsek, de a
kezdeményezés jó, és sokat
kell tenni azért, hogy népsze-
rûbb legyen a város egészség-
megõrzõ- és szûrõprogramja.

(folytatás a 3. oldalon)

Vizsgálják a Kossuth
utcai építkezést

Lapunk legközelebb
2012. január 6-án

jelenik meg
a szokásos idõben.

Az országos Bólyai Anya-
nyelvi Versenyen a Koszta
József Általános Iskola 3. b
osztályos csapata a 2. helye-
zést érte el. A csapat tagjai:
Bocskay Edit, Tóth Rozália,
Mácsai Kristóf, Elefánti Soma.
Felkészítõ tanítójuk Kormos
Ferencné .  Gratulálunk az
eredményhez. Köszönjük a
munkájukat és a szülõk tá-
mogató segítségét.

Országos
2. helyezés

Gundl Diána remekül védett. (Fotó: Vidovics)

Az év végéig be kell fejezni a felújítást. (Fotó: Bíró Dániel)

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet



A szellemes Dumas 
A francia szellem matador-

ja elõtt nemrég egy fiatal fér-
jes asszony keserûen panasz-
kodott, hogy nincsenek gyer-
mekei.

– Ah, valahányszor gyer-
mekkel megáldott nõket lá-
tok, nem tudok nyugodni.
Nekem, aki csakis a gyerme-
keimért élnék, nincsen egy
sem. Szeretném tudni, ho-
gyan jutnak õk hozzá, s na-
ponkint kérem az Istent, áld-
jon meg gyermekekkel.

– Csakhogy õk másképpen
teszik ám – jegyzi meg a hír-
neves író.

– Hogyan?
– Az nagyon egyszerû. Õk

nem az Istentõl, hanem az
emberektõl kérik.

Félreértette 
Úrnõ (az új cselédhez): An-

na, én ma este színházba me-
gyek, és valószínûleg csak ké-
sõn jövök haza. 

Anna: Oh, kérem nagysá-
gos asszonyom, elõttem soha-
se mentegesse magát.

Modern gyermek 
Ügyvéd: Te Liza! Ha te ve-

lem még egyszer feleselsz, le-
nyúzom a bõrödet! 

Liza: Ugyan hogy mond-
hatsz már ilyet papa? Hiszen
én nem vagyok a kliensed.

Furcsa kérdés 
– Miért teremtette az Úris-

ten elõbb a férfit (Ádámot) és
csak azután a nõt (Évát)? 

– Azért, mert már az Úr is
fontolóra vette, hogy a nõkkel
nem jó – kezdeni.

Paradicsom 
X. úr dicsekedve beszéli ba-

rátjának, hogy az õ háza való-
ságos paradicsom. 

– Hogyhogy? 
– Az én nevem Ádám, a fe-

leségemé Éva; az anyósom
pedig a – kígyó.

Paraszt-humor
Egy alföldi városkában a

minap egy paraszt állított be
a legelegánsabb kalapüzletbe.
Hosszú keresgélés után talált
egy kedvére valót, s megkér-
dezte, hogy mi az ára?

– Hét forint, – felelte az el-
árusító kisasszony.   

– Hm, nem rossz, – mondá
a paraszt. – De hol vannak a

lyukak a kalapról?
– Miféle lyukak? – kérdé a

kisasszony.
– Hát azok, amelyeken az a

szamár kidughatja a füleit,
aki ezért a kalapért 7 forintot
ad…

Félreértés 
Grófnõ: És vannak önnek

rokonai? 
Úr: Igenis grófnõ, Moson-

és Sopron megyében. 
Grófnõ: Ah, oh! Mosónõ

Sopron megyében?!
Bizonyítvány
Két poroszlót kiküldtek,

hogy egy csalót fogjanak el,
ez azonban látta õket köze-
ledni. Bezárta tehát az ajtaját,
s ablakából szidalmakkal hal-
mozta el a poroszlókat, kik
errõl a következõ írásbeli je-
lentést szerkesztették: „N. N.
ablakából szidalmazott ben-
nünket, és azt mondá: semmi-
rekellõk, gazemberek és sza-
marak vagyunk, mit is ezen-
nel és az igazsághoz híven
igazolunk.

Gusztus
– Mi a te legkedvesebb éte-

led?
– Kacsapecsenye ugorká-

val.
– Persze, hiszen ezt mind-

járt tudhattam volna.
– Hogyhogy?
– No, mert hírlapíró vagy,

hát egyformán szereted a ka-
csát is, meg az ugorkát is.  

Vasúton
Kocsivezetõ: Óvatosan tes-

sék fölszállni kisasszonyka.
Leány: Kisasszonyka? Ki-

kérem magamnak, én már ti-
zennégy éves vagyok!

Kocsivezetõ: No, akkor si-
ess lelkem, mert nem érünk
rá, hogy egy gyerek miatt vá-
rakozzunk.

Talány
Hogyan lehet e három szót

négy betûvel leírni: nõ, bor,
dal?

Megfejtés: Pénz!
Vadak között
Hittérítõ (a törzsfõnökhöz):

Ismerte-e a hivatali elõdömet,
aki itt halt meg?

Fõnök: Hogy ismertem-e?
Ettem is belõle!

A különbség
– Mi különbség van egy or-

vos és egy ügyvéd között?
– Az orvosnál behunyja az

ember a szemét, az ügyvéd-
nél pedig tágra nyitja.

Józan okoskodás
Bemegy a paraszt a gyógy-

szertárba, és azt kérdezi, me-
lyik a gyógyszerész?

– Én vagyok az, – mondja a
gyógyszerész, egy sovány, tö-
pörödött alak.

– No, akkor az Isten áldja
meg! – köszönti õt a kifelé tö-
rekvõ paraszt.

– No, no, mit akar, ha en-
gem keres?

– Orvosságot akartam ven-
ni, de ha orvosságot árulna az
úr, akkor maga sem volna
olyan girhes, mint amilyen.        

A csoze.
A szentesi kir. járásbíróság

az iránt kereste meg a rendõr-
kapitányságot, mint városi
hatóságot, hogy adna hivata-
los véleményt arról, misze-
rint: Szentesen képez-e sértõ

kifejezést ez a szó, hogy
csoze? Bármi is lesz errõl a
rendõrség véleménye, egy bi-
zonyos, és ez az, hogy: Szen-
tesen senki sem veszi szíve-
sen azt, ha azt mondja valaki
felõle, hogy csoze.

„Hát a fiú hol maradt?”
Az egyszeri pap meg akar-

ta tanítani a czigányt a szent-
háromságra. De hasztalan
mondta el neki százszor egy-
más után: „Atya, Fiú és
Szentlélek”; a czigány, mikor
a leczkét kérdezték tõle, hol
az Atyát, hol a Fiút, hol a
Szentlelket kihagyta a fele-

létbõl. Végre a pap azt igérte
a czigánynak, hogy egy
malaczot ad neki, ha másnap-
ra megtanulja a leczkét. A
more persze hogy megerõltet-
te a buksi fejét, s másnap ra-
gyogó arczczal ment a pap-
hoz, s elhívta magával a raj-
kót is, aki a zsákot vitte a –
malacz számára. „No czigany
– kérdezte tõle a pap – hát tu-
dod már a szentháromsá-
got?” „Tudom szent atyám” –
felelte mohón a czigány, s
nagy buzgalommal nyomban
el is reczitálta: „Atya és Szent-

lélek.” „Hát a Fiú hol ma-
radt?” – kérdezte tõle a pap.
„Odakint tartja a zsákot!” –
válaszolt rá a czigány.

Enyhítõ körülmény.
Rendõrtiszt: Miért kószált

maga tegnap egész éjjel? Vád-
lott: Nem mertem hazamen-
ni. Rendõrtiszt: Nem mert ha-
zamenni? Furcsa! Nõs maga?
Vádlott: Az vagyok, téns-
uram. Azt hiszem, a tekinte-
tes úr is tudja, mit jelent az?
Rendõrtiszt: Elmehet!

A sok jó.
Hogy hajdan milyen szép

virágosan kívánták el az új-

esztendõt, mutatja ez a levél:
„Kedves Urambátyám! Isten
jóvoltából kívánom én ke-
gyelmednek, hogy minek
utána e mai arannyal folto-
zott, bársonnyal behúzott,
ezüst patkószeggel kivert
napra épkézláb fel hagyta ke-
gyelmedet virradni a meny-
nyei fölség; tegye azt, hogy
annyi áldással öntse kegyel-
medet nyakon, amennyi haj-
szála vagyon, – s ahányan
csak vannak a mennyei cse-
lédségbõl, egyéb dolguk ne
legyen, mint hogy kegyelmed

útjából söprögessék a földi
gondokat, hogy boldogságá-
nak aranysarkantyús csizmái
a bajok pocsétájában be ne
sárosodjanak, – jókedvének
kulacsa mindig tele legyen pi-
ros egri borral, s valahány-
szor egyet iszik belõle, mind-
annyiszor proszitot kiáltson
valamennyi selyem bocskor-
ban járó angyali nemzetség. S
ha netalán csúz vagy hidegle-
lés, köszvény, guta, vagy más
nem szeretném vendég kerül-
getné úri személye táját; két-
két paradicsombeli hajdú áll-
jon ott kétfelõl mogyorófa
pálcával, s kergesse azokat
ahonnan eljöttek, – magát pe-
dig úgy mártogassa minden
boldogságban, mint Fáraó né-
pét a Vörös tengerben; s ha
pedig végtére eljõ az a ke-
gyetlen kaszás, aki minden
embert szénának néz, s leka-
szálja kegyelmedet; ne hagy-
ják ama mennyei szekeresek
sokáig forspont után járni ke-
gyelmed lelkét, hanem jöjje-
nek hamar érte hat másvilági
lóval, s úgy vigyék be nagy
trombitaszóval ama mennyei
pitvarba, ahol Ábrahám,
Izsák és a többi zsidó patriar-
chák harmincháromezer vö-
rös nadrágos cigány égbere-
pült hegedûszója mellett jár-
ják a kállai kettõst.”

Közreadja:
Labádi Lajos

22  SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001111..  ddeecceemmbbeerr  2233..

A XIX. század humora – Válogatás régi szentesi újságokból

Miken kacagtak dédapáink?

MÁRIA gondolata: „Noha
férfit nem ismertem, mégis
anya lettem, a Szentlélek Isten-
tõl  beárnyékolt áldott anya az
asszonyok között.“

JÓZSEF  gondolata: „Ez a
kisded nem tõlem lett, én mégis
igaz atyja leszek neki.“

A MENNYEI  ATYA  gon-
dolata: „Ez az én szeretett fi-
am, õ benne higgyetek, õt
hallgassátok,, õt kövessétek“

AZ ANGYALOK  gondola-
ta: „Dicsõség a mennyben Is-
tennek és a Földön békesség a

jóakaratú embereknek.“

A  VENDÉGFOFADÓS
gondolata: „A házam már telve
van, de a meleg istállómban
adok helyet a megszületõ gyer-
meknek“

A PÁSZTOROK  gondolata:
„Megváltó született Betlehem-
ben, menjünk és imádjuk lebo-
rulva a kisdedet.“

A NAPKELETI  BÖLCSEK
gondolata: „Eljöttünk a kirá-
lyok nagy Királyához, átadjuk
neki az ajándékainkat.“

HERÓDES KIRÁLY gondo-
lata: „Ez a gyermek nem lesz
király. Halálos ítéletem sújtson
le rá.“

Ezek voltak az elsõ karácsony
szereplõinek a gondolatai. Most
már a 2011-es karácsony jött el
és a te gondolatod következik.
Ha csupán ennyit gondolsz:
„ISTENEM, KÖSZÖNÖM A
MEGVÁLTÓ JÉZUST“, a
mennyei Atyának ez is elég.
Veled együtt én is ezt gondo-
lom. Így kívánok neked áldott
karácsonyt!

Dr. Imre Ernõ

2000 éves karácsonyi gondolatok

A Kisér nevû városrész dél-nyugati részén
található; az Orgona utcát és a Frangepán
sort köti össze. Az érintett területen 1909-ben
számos házhelyet mértek ki, amelyet az ado-
mányozóról Regõczi József-telepnek nevez-
tek. A telep utcáit 1932-ben nevekkel látták
el. Ekkor kapta a nevét a Klapka György utca
is, a 48-as honvéd tábornokról, Komárom vé-
dõjérõl. Klapka György Temesváron született
1820. ápr. 6-án. 1835-tõl a szegedi líceumban,
majd a karánsebesi katonai nevelõintézetben
tanult. 1838-tól elõbb hadapródként Bécsben
a 2. cs. kir. tábori tüzérezredben, késõbb a
bombász alakulatban szolgált. 1842-ben al-
hadnagyként átlépett a bécsi testõrségbe. Az

1848-as pesti forradalom után felajánlotta
szolgálatait a magyar Hadügyminisztérium-
nak. Júniustól a veszprémi 6. zászlóalj száza-
dosa, szeptember végétõl a komáromi vár,
majd a pozsonyi vár erõdítési igazgatója. A
Nagyszombatban összevont nemzetõrség
parancsnokaként részt vett a Morvaország-
ból betört osztrák hadtest elleni harcokban.
1848. november közepétõl táborkari õrnagy-
ként a bánsági hadtest vezérkari fõnöke, de-
cembertõl a Hadügyminisztérium táborkari
osztályán szolgált. 1849 januárjában (ekkor
már ezredes) Tokaj központtal újjászervezte
a csapatokat, és több ütközetben (Tarcal,
Bodrogkeresztúr, Tokaj–Rakamaz) megállí-
totta Schlick császári tábornok elõrenyomulá-
sát. Részt vett a tavaszi hadjárat több csatájá-
ban: Tápiószele, Isaszeg, Nagysalló, Komá-
rom. Április végétõl tábornoki rendfokozat-
tal a Hadügyminisztérium vezetõje, május
28-tól pedig a komáromi vár parancsnoka.
Az erõdítményt csak okt. 4-én adta át a csá-
száriaknak, szabad elvonulás fejében. El-
hagyta az országot; Svájcban telepedett le.
1859–61 között Kossuth Lajos és Teleki László
mellett az emigráns kormányként mûködõ
Magyar Nemzeti Igazgatóság tagja. Itáliában
az õ vezetésével alakult meg a 3500 fõs ma-
gyar légió. 1866-ban újabb légiót szervezett,
átlépte a magyar határt, de utóbb kénytelen
volt visszavonulni. Az amnesztiával élve,
1868-ban hazatért Magyarországra, és Deák-
párti színekben országgyûlési képviselõ lett.
Hamarosan felhagyott a politikával, és kül-
földi vállalkozásokba fogott. Budapesten
hunyt el 1892. máj. 17-én.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (68.)

Klapka György utca
Ismét megrendezték –

Szentesen – a Wass Albert
vers, próza és mesemondó
versenyt a Szent Erzsébet
Katolikus Iskolában. Az ese-
ményt a megyei lapokban is
meghirdették, tehát megyei
versenyt rendeztek.

Jó szervezés, kitûnõ – oly-
kor tanító – zsûri, kedves
vendéglátás, sok részt vevõ,
szóval minden együtt volt, a
szép naphoz, ami ünnepnap-
pá vált talán mindenkinek.

Azzá vált különösen azok-
nak, akik dobogóra állhattak
és hát a szülõk, rokonok, is-
merõsök olvashatták nevü-
ket a Szentesi Élet hasábján. 

Ezt az újságot Csongrádon
és máshol is olvassák, és
meglepõdve látták, illetve
nem látták másét csak a
szentesi nyertesek, helyezet-
tek nevét pedig hát ….!

A tudósító az adott kate-
góriákban egyszerûen a má-
sodik helyzettel kezdte be-

számolóját – talán csak azért,
mert nem szentesi volt az el-
sõ. Ebben a kis országban,
ahol a szomszéd falu tornyát
innen látni lehet, de a ha-
rangszót – ezek szerint – hal-
lani, meghallani nem. Persze
az is lehet, hogy ma már a
harangot sem ember húzza
szívvel, érzékkel, gép üti azt
is beprogramozva.

Murányi László 
Csongrád

Megkaptuk a teljes ered-
ménylistát, de helyi lap lévén, a
megszokott módon csak a szen-
tesi helyezéseket közöltük.

(A szerk.)

Wass Albertnek
sem tetszene...

Evangelikus Templom: Szenteste Is-
tentisztelet 17 ó, Gyermekek Karácso-
nyával. Karácsony elsõ napján Istentisz-
telet és Úrvacsoraosztás: 9 ó.

Felsõpárti Református Templom:
Szenteste 23.30 ó.: Éjféli Istentisztelet.
Karácsony elsõ és második napján 9 ó
Istentisztelet és Úrvacsoraosztás.

Jézus Szíve Templom: Szenteste éj-
félkor, Karácsony elsõ és második nap-
ján 8-kor lesznek Szentmisék.

Kórházkápolna: Szentmise Kará-
csony elsõ és második napján: 17 ó.

Református Nagytemplom: Kará-
csony elsõ napján 10 ó.: Istentisztelet
és Úrvacsoraosztás, második napján Is-
tentisztelet.

Szent Anna Templom: Szenteste éj-
félkor, Karácsony elsõ és második nap-
ján 10-kor lesznek Szentmisék.

Szent Miklós Görögkeleti Templom:
karácsonyi Szent Liturgia: december
25-én 10 ó.

Istentiszteletek 
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Az eddigiektõl eltérõen a
közfoglalkoztatás az önkor-
mányzatoktól a munkaügyi
központokba került át, s mó-
dosult az a szabály is, misze-
rint fél év munkaviszony is
elegendõ volt a munkaügyi
rendszerbe való visszakerü-
léshez.

Lencséné Szalontai Mária
elmondta, hogy jelenleg hat-
százan vannak a segélyezési
rendszerükben. Egyre több az
55 év feletti is, abból adódóan,
hogy nem õk kerülhetnek be
a közfoglalkoztatási rendszer-
be. Idén 40-rõl 110-re növeke-
dett a számuk. 

Szeptember 1-jétõl átalakult
a lakásfenntartási támogatási
rendszer is. A 2010-es 230 kér-
vényezõ helyett 2011-ben több
mint 710 lakos adta le kérel-
mét erre a támogatási formára,
amelybe beépítették a gáz-
ártámogatást is, melyet koráb-
ban központi keretbõl fizettek
ki, most azonban csak 90 szá-
zalékát biztosítja a központi
költségvetés. Megítélésekor az
önkormányzat munkatársai-
nak figyelembe kell venniük
az illetõ vagyonát, jövedelmét,
és vizsgálják az egy fõre esõ
fogyasztási egységet is.

A szociálpolitikai osztály
vezetõje sikeresnek értékelte a

már évek óta futó szociális
malacprogramot. Az idei év-
ben 25 családot támogattak
ilyen formában. – A környék-
ben, hazánkban több helyen,
több önkormányzat próbálko-
zott azzal, hogy állatot, fõként
szárnyasokat osztottak szét a
rászoruló családok között. A
szentesi program azonban at-
tól különbözik, hogy a mala-
con kívül havi 70 kilogramm
takarmánnyal is segítette az
állat hizlalását az önkormány-
zat. A múlt héten munkatár-
sainkkal végigjártuk a csalá-
dokat, a malacok mára 100-
120 kilogrammos disznóvá
nõttek – összegezte a tapasz-
talatokat Lencséné Szalontai
Mária, aki reméli, ha a város
költségvetése engedi, akkor
jövõre is folytatódik a prog-
ram. Beszámolt arról, hogy az
egyik helyi vállalkozó felaján-
lásaként több családhoz is el-
juttattak nagyobb értékû élel-
miszeradományt az esztendõ
során, mely sokat jelentett a
nehéz sorban élõk mindenna-
pi gondjainak megoldásában.
Vannak olyanok, akik szíve-
sen segítenek a rászoruló csa-
ládoknak, például beteg gyer-
mek szállításában.

(Cseh-Lakos)

Növekedett a
kérelmezõk száma

A Deák Ferenc Általános
Iskola rajztagozatos diákjai-
nak alkotásai láthatóak a re-
formátus nagytemplom-
ban, Kiállítók: Balog Ágnes,
Gab-nai Judit,  Gere Luca,
Gere Martin, Gere Szabina,

Kel e m e n  D á v i d ,  K e c s k e -
méti  Sándor, Kiss Gábor, Ko-
vács György, Lázi Andrea, Pé-
ter Jázmin, Péter Mirtill,
Vida-Szûcs Edina. Tanáruk
Döme Zoltán. A kiállítás ja-
nuár 9-ig tekinthetõ meg.

Gyermekrajzok

(folytatás az 1. oldalról)
A testület egyhangúlag

döntött arról, hogy Csendes-
Merza Ágnes intézményveze-
tõ tartós távolléte idejére
Szöllõsi Ágnes Borbálát bízza
meg a bölcsõde vezetésével.
Gyanússá vált Szabó Zoltán
számára a Kossuth utca 8-10.
szám alatti önkormányzati
épületek felújítása, miután a
kivitelezõ nem volt hajlandó
nyilatkozni a Civil TV-nek
arról, mikorra fejezik be a
munkákat. A Jobbik képvise-
lõje ezt azért hozta fel az idei
költségvetés módosítását cél-
zó elõterjesztés tárgyalásá-
nál, mert pótmunkákra volt
szükség a beruházásnál,
amik közel 4 millió forinttal
emelték meg a költségeket.
A városatya szerint a beépí-
tett anyagok minõsége meg-
kérdõjelezhetõ, maga az
építkezés pedig balesetve-
szélyes, mert a járókelõket és
az üzletek vevõit semmi
nem védi a lehulló törmelék-

tõl, ezért indítványozta, ad
hoc bizottság vizsgálja ki az
ügyet. A képviselõk végül
úgy döntöttek, a városfej-
lesztési bizottságnak kell
majd körüljárni a kivitelezés-
sel kapcsolatos észrevétele-
ket.

A testület rábólintott a ví-
zilabda klub kérésére, misze-
rint az õsszel átadott 3 millió
forintot, amit a fizetõképes-
sége megõrzése érdekében
juttatott a város az egyesü-
letnek, ne kelljen visszafizet-
ni. Az összeget a nõi csapat
LEN-kupa szereplésére for-
díthatja az egyesület. A kép-
viselõk jóváhagyták az ön-
kormányzati társaságok üz-
leti terveit, és az üdülõköz-
pont 2012-es fejlesztési el-
képzeléseit is. Utóbbiban az
áll, hogy egy új, határon át-
nyúló pályázati lehetõség ki-
használásával összesen 142
milliós modernizációt lehet-
ne végrehajtani a strandon,
amihez csak 5 százalék ön-

erõt kellene biztosítani. Ebbe
a projektbe tartozna az 50
méteres medence és az öltö-
zõépület vizes blokkjának
felújítása, a nyílászárók cse-
réje, továbbá a 33-as és a ter-
málmedencék burkolatjaví-
tása és cseréje. Helyi forrás-
ból 8,4 milliót szánnak az
üdülõházak bútorainak cse-
réjére, a kemping aszfaltútjá-
nak befejezésére, a tanme-
dence élményelemeinek be-
építésére, a recepció átköl-
töztetésére és egyéb kisebb
munkákra. A polgármester
elárulta, hogy a 33-as világí-
tásának felújítására pénzt
nyertek a vízilabdások, és
azt is, hogy a fedett uszoda
tekintetében egyre inkább
egy 50-szer 25 méteres me-
dence igénye körvonalazó-
dik. Hozzátette, arról is ígé-
retet kapott a vízilabda szö-
vetségtõl, hogy két év alatt
700 milliós – a társasági adó
átengedésébõl származó –
támogatást biztosítanának a

fedett uszoda megépítésére.     
Horváth István javaslatára

úgy döntött a testület, hogy
lakhatási támogatásra az
egyedülálló nyugdíjas, vagy
többgyermekes esetében a
kérvényezõ csak akkor le-
gyen jogosult, ha alacsony a
jövedelme. Ugyancsak a pál-
mások vezetõje kérte ismét
számon, hogy mi történt a
Rádió Szentes meghiúsult
frekvenciapályázatával. Sze-
rinte sok kérdés nyitott ma-
radt, pedig a közvéleményt
érdekelné, miért nincs már
rádiónk és ki ezért a felelõs.
Demeter Attila felszólalásá-
ban szorgalmazta, hogy
szakember vizsgálja meg,
mûködõképes lesz-e a városi
média kft., ha csak a Szentesi
Élet kiadásával foglalkozik.
Antal Balázs Tibor azt kérte,
hogy a munkáltatói jogok
gyakorlójaként a polgármes-
ter döntsön arról, mi legyen
az ügyvezetõvel. Szirbik Imre
leszögezte: nem maradhat
rádió nélkül Szentes, ezért a
95,7-es frekvenciáért min-
denképpen versenybe száll a
város, a személyi kérdésrõl
pedig még idén egyeztetni
fog az érintettel.

B.D.

Vizsgálják a Kossuth
utcai építkezést

A Koszta iskolások betle-
hemi játékát is megnézhet-
ték azok, akik a kedden
délután rendezett városi év-
záró találkozóra voltak hi-
vatalosak. Hagyományte-
remtõ jelleggel hívták össze
a megyeházára a város vál-
lalkozóit, hogy elmondhas-
sák, milyen eredményeket
értek el az évben.

Szirbik Imre polgármester
köszöntötte a megjelenteket.
Magyar József, a Hungerit
elnök-vezérigazgatója el-
mondta :  2008–2009-ben
majdnem az összeomlás szé-
lén volt a vállalat, de a tava-
lyi és az idei már eredmé-
nyes esztendõ volt. Soha
ennyi baromfit – 53 ezer ton-
na élõ árut – nem dolgoztak
fel Magyarországon, mint
2011-ben. Az árbevételük kö-
zel 37 milliárd forint, ami azt
is jelenti, hogy a tervezettnél
25-30 millió forinttal több
helyi adót tudnak befizetni a
város kasszájába.

Más területen is sikeres
volt az év: a társaság által is
támogatott nõi vízilabda-
csapat nagyon szép ajándé-
kot tett a karácsonyfa alá a

LEN-kupa négyes döntõbe
jutásával.

A Hungerit jövõre 70-80 új
munkahelyet teremt a város-
ban, új termékekkel és to-
vábbi fejlesztésekkel jelent-
kezik.

Holman István, a Szentes
Városi Úszó Club elnöke na-
gyon sikeres évnek értékelte
2011-et a nehézségek ellené-
re is. Egyben kemény kérdé-
seket fogalmazott meg a he-
lyi sport jövõjével kapcsolat-
ban. Mekkora a sportolási
igény és ehhez elegendõ
sportpályánk és felszerelé-
sünk van-e? Ezek jól van-
nak-e beosztva, elosztva?
Szakembereink és edzõink
kellõen és jó tudással vannak
felvértezve? Vállalják-e ele-
gen és ha igen, felkészült
személyek vállalják-e az ér-
demi sportvezetõi feladato-
kat? A kapott támogatásokat
okosan hasznosítjuk-e? A hó-
napokon belül életbe lépõ, fi-
nanszírozást érintõ törvényi
változások lényegét ismeri-e
minden sportvezetõ, szakág-

vezetõ? A családok szülõk
mennyit tudnak még fizetni,
megfizetni a tagdíjakat, költ-
ségtérítéseket? Konkrétan
hol és hogyan tud tenni a
sportban az esélyegyenlõsé-
gért, a tehetséggondozásért?

Sokszor érdemtelen vitá-
ink voltak a sport és az ide-
genforgalom viszonyaiban.
Most következnek az ide-
genforgalom, a sportturiz-
mus, a szabadidõsport, isko-
lai sport, az utánpótlás sport,
és a versenysport párhuza-
mosságai. Felhívta a város
sportjáért felelõsséget érzõk
figyelmét, hogy tegyenek kí-
sérletet egy szentesi sport-
diplomáciai testület létreho-
zására, amelyben legyenek
ott a legkiválóbb sportolók
Tégla Ferenctõl László Csabáig,
a legkiválóbb sportvezetõk
Kis Ottótól Brezovai Sándorig. 

Javasolta egy sportmarke-
ting csoport életre hívását.
Több már sikeres és még ez-
után beadandó pályázat fej-
lesztheti a szentesi sportéle-
tet. Ezért fel kell sorakoztat-

ni a marketing szemponto-
kat, érdekeltségi alapon, a
sportvezetõk, sportlétesítmé-
nyek, vendéglõsök, szállás-
adók, kereskedõk együttmû-
ködésével. Olyan tapasztalt
emberek vannak a városban,
mint például Kádár József,
Szatmári-Nagy Szilvia, Né-
methy László, Pólyáné Téli
Éva. Nekik és a hozzájuk ha-
sonlóknak kell szakmai se-
gítséget nyújtani, illetve azt
tõlük elfogadni. 

Holman István befejezésül
mindenkinek megköszönte a
szentesi sport támogatását.

A városi évzáró találkozót
záró pohárköszöntõn Károlyi
László, a Legrand Magyaror-
szág Zrt. elnök-vezérigazga-
tója a céggel kapcsolatban
kiemelte fennállásuk 50. év-
fordulóját és biztos jövõjét.
Elmondta, az évet enyhe op-
timizmussal kezdték és eny-
he pesszimizmussal zárják,
de bíznak benne, hogy a jövõ
évet már optimistán zárhat-
ják.

Kép és szöveg: B. G.

A jövõnkrõl is szóltak

Ugrásszerûen megemelkedett 2011-ben az önkormány-
zathoz különbözõ segélyekért fordulók száma – tájékozta-
tott Lencséné Szalontai Mária (képünkön). A szociálpolitikai
osztály vezetõje szerint a növekedés indokai közé tartoz-
nak a munkanélküliek foglalkoztatásában történõ változá-
sok és a támogatási rendszer átalakulásai.

A kosztás diákok betlehemes mûsora színesítette a városi évzárót.



44  SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001111..  ddeecceemmbbeerr  2233..

Olvasóink, illetve az újságolvasók el sem hinnék, miféle
kacskaringót ír le mostanság akár egy mondat is, mielõtt beke-
rülne a lapba, ha az állam fennhatósága alá tartozó hivataltól
vagy intézménytõl szeretne megtudni valamit az ember. Ré-
gebben is voltak kisebb vargabetûk, de legfeljebb a vezetõkig
vagy az igazgatókig kellett eljutni, és máris megvolt a nyilatko-
zat. Készségességük azóta sem kopott meg, viszont kaptak a
nyakukba egy felettes szervet, minisztériumot, kormányhivatalt
vagy egyebet, nehogy tudtunkra jusson olyasmi, aminek nem
kéne. 

Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy potom kérdéseit felteszi az
újságíró, és vár. Elõször arra, hogy a megkérdezett engedélyt
kapjon a feleletre közvetlen fõnökétõl, aki mielõtt ezt kiadná,
ugyancsak engedélyt kér az illetékes felsõ szervtõl, amelynek
felelõs tisztségviselõje – olykor indoklással együtt! – szabad
utat ad annak megválaszolására, hogy például a Kurcán mettõl
meddig terjedt el a kagylótutaj. Eztán arra vár a sajtómunkás,
hogy a válaszok megérkezzenek, mert azokat elõbb nem neki,
hanem a felettes szervnek küldik el láttamozásra, és ha ott
megfelelõnek találják, már meg is kaphatja a kérdezõ. 

Hogy még inkább érzékelhetõ legyen, hol tart manapság a
szólásszabadságharc, következzen egy szentesi példa. A minap
az önkormányzat több szervezettel karöltve sajtótájékozta-
tón számolt be arról, mit is jelent helyben a biológiai sokféle-
ség, amelynek zászlóshajójává váltunk idén Európában. A
meghívott nyilatkozók között volt a vízügy fiatal szakembere,
akinek azt a szerepet szánták, hogy majd mesél a Kurcán ter-
vezett fejlesztési beruházásokról. Ártatlan, sõt örömteli téma,
mégis kénytelen-kelletlen azzal kezdte és zárta mondandó-
ját, hogy õ nem kapott engedélyt arra, hogy bármit is mondjon,
ahhoz a kormányhivatal jóváhagyása kell. 

Mindez csak azért ötlött föl, mert jövõre államosítják a kór-
házakat, a közép- és általános iskolákat, és nagyon belebor-
zonganánk, ha például egy sajtónyilvános tanévnyitón csak
úgy mondhatna beszédet egy igazgató, egy tanár vagy akár egy
diák, hogy elõtte a kormányhivatallal leegyezteti szavait.

Bíró Dániel 

Szólás-
szabadságharc

Csak Kesha, a klauzálo-
sok és Berkes János (képün-
kön) operaénekes vitte
jóhírünket a nagyvilágba –
az országos televíziókban
elhallgatták, hogy idén
Szentes nyerte a „Biodi-
verzitás fõvárosa” címet. A
TV2 híradásaiban szerepelt
a legtöbbet a város, a leg-
hosszabb összeállítás a pe-
dig Sport TV-n volt látható.

Milyen volt a hírértékünk,
vagyis melyek voltak azok a
szentesi történések, amik az
országos televíziók figyel-
mét is felkeltették 2011-ben –
merült föl bennünk a kérdés,
miután megjelent a Nemzeti
Média- és Hírközlési Ható-
ság tanulmánya arról, hogy
egy átlagos felnõtt magyar
állampolgár naponta 275
percet, több mint négy és fél
órát néz televíziót. Ha már
hírérték, a lapokban, az
interneten vagy a rádiókban
közölt híreket is számításba
vehetnénk, de a fenti mutató
arra enged következtetni: hi-
ába határtalanok a tájékozó-
dási lehetõségek, csak az
számít, amit a tévében lá-
tunk. A képernyõn keresztül
úgy tûnhetett, Szentesen
nem sok minden történt
idén, vagy ha mégis, sokkal
több volt a havária és a bul-
várhír, mint a pozitív üzenet.
Pedig jól kezdõdött az esz-
tendõ. 

Január elsején a TV2 Té-
nyek címû mûsora arról szá-
molt be, hogy Magyarorszá-
gon nálunk jött világra az új-
év második újszülöttje, Fejes
Brendon János. Pár héttel ké-
sõbb ugyanez a hírmûsor azt
kürtölte világgá, hogy az inf-

luenzajárvány miatt látoga-
tási tilalmat rendeltek el a
szentesi kórházban. Több
mint egy hónapot kellett
várni, hogy ismét bekerül-
jünk a híradásokba, de saj-
nos ezek a képes beszámolók
egy tragédiáról szóltak. A
Táncsics Mihály utcai, halá-
los áldozatot követelõ gáz-
robbanás mindhárom orszá-
gos csatornán, az m1-en, a
TV2-n és az RTL Klubon is
bekerült a legfõbb hírek kö-
zé. A három adó közül a TV2
szentelt a legtöbb idõt az
esetnek: õk 138 másodpercet,
a másik két televízió fele
annyit. Március végén az is-
kolájukért tüntetõ petõfisek
97 másodpercet szerepeltek
a Tényekben. Ennél sokkal
több mûsoridõ jutott a
klauzálosoknak, akik a TV2-
n sugárzott Nagy Vagy! cí-
mû televíziós vetélkedõben

kétszer is a képernyõre ke-
rültek. A Tények júniusban
megint visszatért: 120 má-
sodpercben adott hírt a gyer-
mekotthonban történt nemi
erõszakról. A tavalyi Mega-
sztár után országos népsze-
rûséget szerzett Fivérek ze-
nekar meghiúsult elsõ repü-
lése 44 másodpercet követelt
magának az Aktívban. Hogy
mégse ez a röpke bulvárhír
legyen Szentes egyetlen nyá-
ri szenzációja, arról a Kurca-
parti gyökerekkel bíró világ-
hírû amerikai énekesnõ,
Kesha és az RTL Klub Fó-
kusz címû mûsora gondos-
kodott. A származásáról bu-

dapesti fellépése elõtt nyilat-
kozó sztár családfájáról, ro-
konairól és az itteni levéltár-
ban végzett kutatásról 8 per-
ces összeállítás készült. Leg-
utoljára kedden kerültünk
be a Tényekbe: több mint két
perces tudósításban foglal-
kozott a hírmûsor a dónáti
csatornával, amiben több
száz vad pusztult el, mert
nem tudtak kimászni a lefó-
liázott árokból.

Ha érmeket lehetne oszta-
ni az idei hírérték verseny-
ben, a királyi tévé, vagyis az
m1 ezüstre biztosan pályáz-
hatna azzal a több mint 6
perces interjúval, ami a Ma
reggel címû mûsorban ké-
szült Berkes János operaéne-
kessel, aki azokban a napok-
ban vehette át a megyeházán
a díszpolgári címet. Szeren-
cse vagy sem, a tartalmas be-
szélgetés során az a Novo-
domszky Éva ült a mûsorve-
zetõi székben, aki 1992-ben a
Horváth Mihály Gimnázi-
umban érettségizett. Ezután
Csontváry alkotásoknak kel-
lett Szentesre érkezniük,
hogy megemlítsék a város
nevét a köztelevízióban. Az-
zal, hogy a „Biodiverzitás
Fõvárosa” címet nyertünk,
egyik nagy adó hírmûsorába
sem tudtuk beverekedni ma-
gunkat, pedig 2010-ben az
m1 híradója beszámolt Tata
diadaláról. 

Bíró Dániel 

Több mint 30 éve léte-
zik Szentesen egy szerve-
zet, ami van, de még
sincs. Miközben több
mint 4000 fiatal vett részt
benne közvetlenül itt a
városban és még többen
szerte az országban, nem
tudatosult még szüleik-
ben sem a VE-GA Gyer-
mek és Ifjúsági Szövetség
mibenléte. Ma Magyaror-
szágon nincs másik vidé-
ki központú gyermek és
ifjúsági szervezet.

Valamikor 1978-ban kez-
dõdött, majd 1984-ben fel-
vették a szervezeti formát és
a nevet, de majd csak 1991-
ben jegyezték be hivatalo-
san, mint egyesületet, s 1998-
ban vált közhasznú szerve-
zetté a VE-GA – mondta Ko-
rom Pál, a szövetség országos
elnöke. Jelenleg 25-30 teljes
jogú tagot, a Szakértõi Kollé-
gium 40-50 tagját és mintegy
1800 résztvevõ jogú tagot
számlál a szervezet.

Bõvülõ
szerepvállalás

Miközben fiataloknak és
fiatalokról szól a VE-GA, na-
gyon sokrétû a tevékenysé-
ge. Egyrészt egy  sportoló,
túrázó és kalákázó, beszélge-
tõ baráti társaság. Valamikor
1987 táján karatézni jelentke-
zett néhány fiatalember, köz-
tük Ibolya Zsolt, Horváth Jan-
csi, Gombos Jancsi, Holecska
Csaba. A létszám gyorsan
nõtt, mert nem csak edzet-
tek, hanem utána duma-
partikat tartottak és már
olyanok is jöttek, akiket nem
érdekelt a karate, csak a be-

szélgetés. A dumapartin
részt vevõk fele drámais di-
ák volt, ugyanis a gimnázi-
umban ebben az idõben in-
dult a színjátszó tagozat. Ak-
koriban kezdõdött az
„Aranyjelvényesek az olim-
piára” kezdeményezés Gálfi
tanár úrral, így a beszélgeté-
sek túrázással egészültek ki.

A VE-GA ma „mozgalmi
alakulat”, ifjúságszakmai,
valamint segítõi illetve men-
tori szervezet is. Mára már
országosan ismert saját
komplex ifjúság szakmai
projekt-rendszerük az ún.
„Szentesi modell" közép-
pontjában a SZIDÖK-kel

(Szentesi Ifjúsági és Diák
Önkormányzat).

A VE-GA egy Kelet-Euró-
pában szokatlanul fejlett ci-
vil valami, amit nem tud
fogni a magyar társadalom.
Annyira más fogalomrend-
szerben létezik, ami az em-
berek többsége számára ér-
telmezhetetlen. Idegen test
vagyunk, és azt hiszem, a mi
életünkben már nem lépjük
át ezt a határt, mondta az el-
nök.

Több helyszín
– Az országban több he-

lyen is jelen van a VE-GA,
azonos alapokon, de más-
más érdeklõdéssel. Pécsett a

népzene, néptánc és az épí-
tészet, Debrecenben a mene-
dzser szemlélet, Szolnokon a
családprogram, Székesfehér-
váron és Budapesten vállal-
kozói  munkák állnak a kö-
zéppontban. Idén például a
magyartési ingatlanunkat fõ-
ként e két utóbbi csoport
tagjai újították fel önkéntes
munkával. Több millió forin-
tot költöttünk az épületre.
Ide szervezünk nyaranta
képzéseket és táborokat.
Idén is közel 500 fiatal és fel-
nõtt segítõ vett részt közös-
ségépítésen. Több gyereket
táboroztattunk itt, mint a
többi szervezet együttvéve a

városban, halljuk Korom
Páltól. 

A másik közösségi terünk
a Kossuth utcai Diák Pince,
ahol 160 – 200 gyerek fordul
meg rendszeresen. Sajnos, ez
most szünetel, mert a felújí-
tása miatt nem használhat-
juk egy ideig és elszoknak
innen a fiatalok – folytatja az
elnök. – Széles körben segí-
tünk és mentorálunk gyer-
mek, ifjúsági és fiatal felnõtt
szervezeteket, csoportokat,
települési ifjúsági és iskolai
önkormányzatokat. Jelentõs
ifjúsági képzési és szakértõi
tevékenységeket végzünk, il-
letve hazai, erdélyi és külföl-
di kapcsolatokat építünk.
Negyvenéves kortól lefelé,
12 éves korig minden szin-
ten vannak képzett segítõ-
ink, mivel saját OKJ-s kép-
zést szervezhetünk, magya-
rázza Korom Pál.

Külterületi program 
Most elkezdõdött a kistér-

ségi ifjúsági fórum szervezé-
se a kistérségi társulással
együttmûködve, amit a VE-
GA mentorál és egyben ma-
gára vállalja a pályázatok-
hoz szükséges anyagi ön-
részt is. 

Másik tervük a külterüle-
tek fejlesztése. Egy francia
partnerszervezettel közösen
adnak be pályázatot a követ-
kezõ uniós költségvetési cik-
lusban. Ehhez szükséges egy
kistérségi fejlesztési prog-
ram. A szentesi külterületi
komplex fejlesztési progra-
mot a VE-GA menedzseli és

novemberben volt e témá-
ban egy  szimpózium Szege-
den. Újszerûsége, hogy ár-
és belvíz kockázati alapokra
helyezik a külterület fejlesz-
tést, ami egyben tanya és ta-
nyahálózat fejlesztést is je-
lent. Sikeres pályázattal akár
15-25 új munkahelyet is te-
remthetnek 2015–2016 táján.

Szeretnének emléket állíta-
ni a szentesi származású vi-
lághírû sci-fi írónak, Zsoldos
Péternek. Az új civil törvény is
új feladatok elé állítja õket,
ami akár a szervezet átalaku-
lását is jelentheti. A VE-GA
ma úgy látja, hogy megmara-
dásának, fejlõdésének útja az,
ha minél több hasonló formá-
ciót segít partnerré válni.

Végezetül a VE-GA elveit
is megosztja velünk az el-
nök:

– Számunkra az erkölcs
örök emberi értékei az irány-
adóak. Közénk bárkit azok
az igényei és gondjai köthet-
nek, amik kielégítését, illetve
kezelését segíthetjük. A kö-
zös ügyeinkrõl mindenkinek
joga van mindent tudni és
erre a lehetõséget biztosítani
kell. Mindegyikünknek jár a
segítség egymástól, de csak
ha kéri. A biztonsághoz, az
önállósághoz mindenkinek
szükséges az, hogy tartoz-
zunk valahova, valakikhez,
akiknek önmagunkért va-
gyunk fontosak (ez a tarto-
zás-elv) és, hogy valakiket
fenntartások nélkül szeret-
hessünk (szeretet-elv). A fen-
tieket megadjuk egymásnak
és ez az egymással való törõ-
désünk lényegi tartalma (tö-
rõdés-elv).

Besenyei

Idegen test –  a VE-GA

Hírértékünk a nagyvilágban

Csak tõmondatok
Hiába a nõi vízilabda bajnoki döntõ és a mostani LEN-

kupa elõdöntõbe jutás, kép nélkül, csak tõmondatokat
tudtak kicsikarni maguknak az idei szentesi sikerek az m1
Telesportjában. Nem úgy az õszi bokszgála, amelyrõl 2
órás összeállítást tûzött mûsorára a Sport TV.
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(folytatás az 1. oldalról)
– Hogyan került kapcso-

latba az implantátumokkal?
– Ahogy mondani szokták,

jókor voltam jó helyen. A
szájsebészeti osztályon, ahol
a hetvenes években dolgoz-
tam, mindennapos volt a
fogsebészet. A szerencsém az
volt, hogy a példaképemnek
tekintett Müller fõorvos né-
met és angol nyelvû orvosi
szaklapjaiban már olvashat-
tam az implantátumok beül-
tetésérõl. Németországban
a hetvenes évek közepén
kezdték az elveszett fogak
pótlására a különbözõ alap-
anyagú mûgyökerek beülte-
tését a szájba. Teljesen vélet-
lenül a szentesi kórház sebé-
szetén akkor dolgozott egy
fiatal orvoscsapat, akik a
csípõprotézisek gömbfejét
ugyanabból a bioanyagból
készítették, mint a németek.
Az akkori szocialista orszá-
gok közül legelsõként Ma-
gyarországon lehetett hozzá-
férni ehhez az alapanyag-
hoz, amibõl különbözõ orvo-
si protéziseket gyártottak,
így a csípõprotézist is. Ehhez
a – mai szóval – projekthez
kapcsolódtam 1980-ban, és
kezdtem foglalkozni implan-
tátumok fejlesztésével. Elõ-
ször állatokon próbáltuk ki a
beültetést, a budapesti Állat-
orvos Tudományi Egyete-
mem. Amikor kiderült, hogy
ez az anyag teljesen szövet-
barát, akkor kezdték embe-

reken is alkalmazni itt, Szen-
tesen a csípõprotéziseknél,
én pedig a fogpótlásoknál.
Az elsõ beültetéseket 1983
márciusában végeztem. A
fejlesztésekbe elõször a bu-
dapesti, majd a szegedi száj-
sebészeti klinika is bekap-
csolódott.

Azt tudni kell, hogy az ak-
kori szakmai vezetés el-
lenezte az implantológiát,
mert korábban a szájsebé-
szetben sok bajt okoztak a
fém alapanyagok. Ez az új
mûanyag alapanyagú mû-
gyökér  már teljesen szövet-
barát és van olyan betegem,
akinek 20-25 éve semmi gon-
dot nem okoz. Mire teljesen
kialakult a technológia, kide-
rült,  van még jobb alap-
anyag, a titán, ami sokkal
könnyebben megmunkál-
ható, mint a kerámia, mi-
közben a biológiai hatása
ugyanolyan jó. 

Nálunk kezdetben nem le-
hetett hozzáférni tiszta titán-
hoz, mert katonai és ûrtech-
nikai alkalmazása miatt tiltó
listán volt civil felhasználás-
ra. Csak a nyolcvanas évek
végére sikerült megfelelõ
tisztaságú titánt szerezni és
orvosi implantátumot gyár-
tani. Az akkori viszonyok
jellemzésére egy történet.
Egyik betegünk Tiszakécs-
kén, az egyik gyárban dolgo-
zott, ahol a Szojuz ûrhajók
külsõ titánburkolatát is gyár-
tották. Õ hozott zsebben ti-

tánlemezeket és kisebb ruda-
kat kipróbálásra.

Az egyetemekkel való
együttmûködés hozta a saját
vállalkozás elindítását. A
nyolcvanas évek végére a fog-
orvosok körében akkora lett
az érdeklõdés az imp-
lantátum-beültetés iránt, hogy
úgy láttuk, az egyetemek tá-
mogatásával érdemes volna
önálló képzéseket indítani, il-
letve elfogadható árú és jó mi-
nõségû fogpótlók gyártásba
kezdeni. Ezért erre a három
feladatra, posztgraduális ok-
tatásra, implantátum-bizto-
sításra, valamint az ezekhez
szükséges eszközök, technoló-
giák terjesztésére 1989-ben lét-
rehoztuk a Denti System tár-
saságot. Hárman alapítottuk,
egy szegedi professzor bará-
tommal és a bátyámmal, aki
gépészmérnök. Õ pár év múl-
va, a professzor a kilencvenes
évek végén szállt ki a társa-
ságból. Azóta a szakmai részt
gyakorlatilag én csinálom,
elõadásokat tartok, bemutató
mûtéteket végzek. Vecsésen
kialakítottunk egy fogászati és
szájsebészeti klinikát, amely-
nek a szakmai vezetõje va-
gyok. Általában hétvégenként
vagyok ott operálni, még kül-
földrõl is jönnek kollégák a
bemutató mûtétekre. De nem
csak sebészeti beavatkozások,
hanem implantátumos fog-
pótlások is történnek itt,
amely része a továbbképzés-
nek.

– Ezek szerint üzletember
is lett?

– Nem. Én maradtam a
kaptafánál, orvos vagyok.
Teljesen elvált tõlem a vállal-
kozás üzleti része. A cég
egyik központja itt van az
ipari parkban, amit Nóra lá-
nyom irányít. Õ tanárként
kezdett a gimnáziumban,
majd elvégezve a Közgazda-
ságtudományi Egyetemet, 13
évvel ezelõtt került a céghez.
Itt végezzük a Németország-
ban legyártatott implantátu-
mok felület-kialakítását, ste-
rilizálását, csomagolását és

terjesztését. A kft. ma har-
minc embernek ad munkát
közvetlenül. Továbbra is
praktizálok, a városban van
rendelõm, elõadásokat tar-
tok, konferenciákra járok itt-
hon és külföldön. Nekem is
szükségem van továbbkép-
zésre. A lányaim közül a na-
gyobb, Éva gyermekorvos,
gasztroenterológus a kórház-
ban. De nem teljesen idegen
tõle a szájsebészet, mert szo-
kott asszisztálni nekem a
mûtéteken.

– Az idei év több elisme-
rést is hozott.

– Március 15. alkalmából
vehettem át Magyar Köztár-
sasági Érdemrend lovagke-
resztje kitüntetést. Ez egy
szakmai elismerés a szájse-
bészet és implantológia terü-
letén végzett munkámért, az
egyetemi és posztgraduális
képzésekért. Meglepetés volt
számomra, de nagyon jóle-
sett, hogy a 46 éves szakmai
tevékenységemet ilyen mó-
don is elismerték. Külön em-
lékezetes, hogy a díjat átadó
Réthelyi Miklós miniszter egy
évvel járt felettem a HMG-
ben.

A város által kapott dísz-
polgári cím már inkább társa-
dalmi jellegû. Nem hittem,
hogy valaki próféta lehet a
saját hazájában. Míg az elõb-
bi díj a kollégáknak is szól, ez
a cím inkább a családomnak,
akik szintén a városban dol-
goznak. Édesapám hatvan
évig körzeti orvos volt Szeg-
váron. Ez a díj érzelmileg
sokkal közelebb áll hozzám.
Sajnos, a díszpolgárok társa-
ságának múltkori összejöve-
telére nem tudtam elmenni,
de legközelebb ott leszek.

A karácsonyt mindig itthon
töltjük, a gyerekek jönnek
hozzánk. Ha nem lesz nagy
esõ, akkor elmegyek a kör-
nyékre vadászni, fácánozni
és természetesen tanulok,
szaklapokat, újságokat olva-
sok. Szerencsém volt az élet-
ben. Mindig kedvezõen ala-
kultak az életem forduló-
pontjai és ma is jól érzem ma-
gam, vallja Vajdovich István.

Besenyei

Az emlékév gondolata két
személyhez kötõdik, tudtuk
meg dr. Várkonyi Katalin fõ-
igazgatótól: dr. Gyenes Ágota
orvos-igazgató és Cseh-Lakos
Ilona sajtószóvivõ nevéhez.
Utóbbinak, mint kiderült,
családi kötödése is van a Bu-
gyi famíliához, elõbbi pedig
családtagjain keresztül több
évtizede kapcsolódik a kór-
házhoz.

– Ez kapóra jött, egyrészt
azért, mivel az utóbbi idõ-
ben a kórházban valamelyest
lelassult a tudományos élet.
Ezt újra kellett éleszteni – je-
lenti ki a fõigazgatónõ. – A
szervezésnél nem naptári év-
ben gondolkodtunk, hanem
tizenkét hónapban. Elsõsor-
ban az aktuális dolgokat vet-
tük be a programba. Például,
a sürgõsségi betegellátás,

urológia, sebészet, onkoló-
gia, nefrológia, belgyógyá-
szat, kardiológia, és minden-
képpen a traumatológiával,
ortopéd sebészettel zárjuk a
rendezvénysorozatot, de erre
már csak a 2012-es Bugyi Ist-
ván Emlékérem-átadó ün-
nepség után kerül sor.

A konferenciák mindegyi-
kének megvolt a maga kötött
formája, tematikája. A fõ-
igazgató és az orvos-igazga-
tónõ összefoglalta az adott
témát, azt követõen a meg-
hívott országos, regionális
szaktekintélyek, orvospro-
fesszorok, osztályvezetõ fõ-
orvosok megtartották elõ-
adásaikat. Az ország külön-
bözõ részérõl jöttek elõadók,
vendégek, akiket érdekelt
a rendezvény. Az urológiát
érintõ téma tárgyalásakor itt
voltak a professzor úr egy-
kori tanítványai, munkatár-
sai. Ez alkalomból Tóth Csaba
professzor képeibõl fotókiál-
lítást is rendeztek.

De nem szabad megfeled-
kezni dr. Zacher Gábor neves
toxikológusról sem. A jelen-
lévõk érdeklõdéssel figyelték
elõadását, s ami miatt emlé-
kezetes marad az a nap, a
kórházból elindult egy kez-
deményezés, hogy a jövõben
az év egy bizonyos napját
nevezzék ki a sürgõsségi be-
tegellátás világnapjává. A
nagyvilágban jó szívvel fo-
gadták a kérést, azóta na-

gyon sok kórház csatlakozott
hozzájuk.

Nem mindig maradtak a
városhatáron belül. Mind-
szenten orvostörténeti érde-
kességekbõl tartottak elõ-
adásokat, Székesfehérváron
pedig társrendezõi lehettek
az országos diabétesz konfe-
renciának.

– A végére szeretnénk egy
könyvet is kiadni. Labádi La-
jos levéltár-igazgató profesz-
szor úr levelezéseit kutatja,
o r v o s - i g a z g a t ó n õ v e l  a
konferenciákról írunk, dr.
Papp Zoltán – aki segíti mun-
kánkat az emlékév szervezé-
sében is – dr. Bugyi István
életét foglalja össze röviden.
Nem ez lesz az elsõ könyv
professzor úrról. A centená-
rium alkalmából már megje-
lent egy kiadvány, azután
Papp Zoltán fõorvos is írt egy
összefoglaló munkát – tájé-
koztat Cseh Lakos Ilona. 

Dr. Várkonyi Katalin hoz-
záfûzi: A kórházi kápolná-
ban lesz az emlékév része-
ként karácsonyi ünnepsé-
günk is, hiszen Dr. Bugyi Ist-
ván a kápolna létrehozását is
õ kezdeményezte. Nem min-
den kórház mondhatja el
magáról, hogy kápolnában
imádkozhatnak betegeik, lá-
togatóik, munkatársaik. 

A rendezvénysorozat nem
ér véget idén. Az emlékérem
átadása és egy kardiológiai
konferencia vár még a szer-
vezõkre, majd a végén, már-
ciusban a volt Bugyi-tanítvá-
nyok jönnek össze, elevení-
tik fel emlékeiket, beszélnek
a professzorról. S szeretnék a
jövõben, bár már nem az em-
lékév keretében, de hasonló-

képp folytatni a tudományos
ülések sorát.

A fõigazgatónõ így zárja
gondolatait:

– Egy-egy ilyen tudomá-
nyos esemény fontos az or-
vosok életében. Mások véle-
ményének meghallgatása,
továbbgondolása jól jön az
orvostársadalomban is. A je-
lenlegi leterheltség mellett
nagyon nehéz tudományos
munkát is végezniük mun-
katársaiknak. A rendezvé-
nyeken együtt voltak, bepil-
lantást nyertek egy-egy má-
sik szakterületbe, fejlõdésé-
be, s egyeztetni, beszélgetni
tudnak, ami a napi hajtás
mellett sokszor lehetetlen.
Az intézmény és kollégáink
pedig örömmel vették, hogy
az egyes orvosi szakterüle-
tek vezetõ professzorai, or-
vosai elfogadták meghívá-
sunkat a Dr. Bugyi István
Emlékévben, melynek min-
den állomása valamilyen
módon kapcsolódott a tanár
úr életéhez, munkásságához.

Lovas József

Jövõre drágul a cigaretta
és január 1-tõl szigorodnak
a nemdohányzók védelmé-
rõl szóló törvény elõírásai,
habár 2012. március 31-ig
kell valamennyi érintettnek
felkészülnie a változásokra.
A törvényváltozás intézmé-
nyeket, a közlekedést és
az egészségügyi ellátást is
érinti.

Dr. Sztantics Csaba jegyzõ
lapunk érdeklõdésére el-
mondta, hogy a törvényi
szabályozás szerint jövõre
tilos lesz a dohányzás a
közforgalmú intézmények
zárt légterû részeiben. A ti-
lalom különösen vonatko-
zik a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi, valamint a
közoktatási és az egészség-
ügyi intézményekre, ahol a
nyílt légtérben sem jelölhetõ
ki dohányzóhely. A munkál-
tató azonban engedélyezhe-
ti a dohányzást az intéz-
ményben nyílt területen,
szabadban, természetesen a
tûzvédelmi elõírások meg-
felelõ betartásával. A tö-
megközlekedési váróhelyek
esetében 5 méteres körzet-
ben lesz tilos a cigarettázás,
valamint a játszótereken,
bár nálunk a dohányzást
már a környezetvédelmi he-
lyi rendelet korábban meg-
alkotott szabályozásával ki-
tiltotta az utóbbi helyrõl. A
törvény betartását az egész-
ségügyi államigazgatási
szerv fogja vizsgálni.

A Dr. Bugyi István Kórház
tájékoztatása szerint a nem-
dohányzók védelmérõl szóló
törvény értelmében az egész-
ségügyi intézmény teljes te-

rületén tilos lesz 2012. január
1-tõl a dohányzás, mely a
kórház parkjára is vonatko-
zik, nemcsak az épületekre
és azok közvetlen környeze-
tére.

Szintén tilos lesz rágyújta-
ni a pályaudvarokon, a vas-
útállomásokon, megállóhe-
lyeken és azok peronjain, il-
letve azok 5 méteres körzeté-
ben, valamint az összes sze-
mélyszállító vonat fedélze-
tén. 

Az év végéig a vasúti jár-
mûvek 15 százalékán, a 100
kilométernél hosszabb távon
közlekedõ belföldi távolsági
vonatokon gyújthatnak még
rá az utasok. A törvénymó-
dosítás értelmében azonban
2012 januárjától ez egyetlen
vonaton sem engedélyezett. 

Év elejétõl a jegyvizsgálók
a dohányzási tilalmat meg-
szegõket felszólíthatják a
szabálysértés azonnali abba-
hagyására, ha ez nem törté-
nik meg, akkor 8 ezer forin-
tos pótdíj kiszabását is kez-
deményezhetik, illetve a do-
hányzót leszállíthatják a vo-
natról. 

Nagyobb mértékû, akár
több mint 100 forintos ár-
emelkedés is várható 2012-
ben, ha a jövedéki-adóeme-
lést a gyártók és a forgalma-
zók teljesen egészében áthá-
rítják a vásárlókra.

A legújabb törvénymódo-
sítás értelmében február 1-jé-
tõl és július 1-jétõl emelkedik
a dohánytermékek jövedéki
adója, a korábban elfogadott,
májusra és novemberre ter-
vezett adóemelés pedig el-
marad.

Árbomba és tilalom 

Sújtják a
dohányzókat

Orvos vagyok, nem üzletember

Számos esemény kötõdik 2011-hez Szentesen. Közülük
szakmailag kiemelkedik a Dr. Bugyi István Emlékév. Apro-
póját a professzor halálának harmincadik, születésének
nyolcvanadik évfordulója adta. A kórház vezetése azt a célt
tûzte maga elé, hogy méltóképpen megemlékezik az egész-
ségügyi intézmény névadójáról.

Vajdovich István

Dr. Várkonyi Katalin

Cseh-Lakos Ilona

Bugyi István gazdag életútjára, munkásságára emlékeznek

Emlékév a professzorról



66  SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001111..  ddeecceemmbbeerr  2233..

Várta a karácsonyt. Az
év végét, az ünnepe-

ket. Ugyanúgy, mint régen.
Már jó elõre készülõdött
hozzá. Idõben megvásárol-
ta az ajándékokat, a többfé-
le ízesítésû szaloncukrot, a
sütéshez-fõzéshez szüksé-
ges dolgokat. És elsõk kö-
zött megvette a fenyõfát is.
Soha sem a legmagasabbat,
nem is a legkisebbet, ami
mindig is tetszett neki, az a
közepesnél valamivel na-
gyobb méretû ezüstfenyõ
volt. S hogy sikerült bevá-
sárolnia a szükséges hol-
mit, megnyugodott. A férje
kerékpárjára pakoltak fel
mindent, úgy gyalogoltak
haza a nagy csomaggal.
Igyekeztek, hogy még a
gyerekek szeme elõl el tud-
ják dugni azokat.

Megvolt a hely, ahol
karácsony elsõ esté-

jéig biztonságban érezhet-
ték magukat. Gyakran meg
is mosolyogták a fiúkat,
ahogyan – közeledvén az
ünnephez – lázasan kutat-
gatni kezdtek a lakásban az
ajándékok után. Emlékszik
rá, egy alkalommal, amikor

a nagyobbik fiú nagy durcá-
san megkérdezte: és a fe-
nyõfa hol van? Nos, akkor
minden gondolkodás nélkül
rávágta: az idén nem ve-
szünk fenyõfát. Sohasem fe-
lejti el azt a csalódott arcki-
fejezést, amit a fia tanúsított
feléje, ahogyan nagy mérge-
sen rászólt: nem lehet igaz!
Ekkora szégyenbe nem hoz-
hattok bennünket, kiáltotta.

Még ma is elmosolyo-
dik a történeten.

Persze, hogy állt a fenyõfa
az ünnep éjszakáján, feldí-
szítve, ajándék is jutott alá-
ja, praktikus, hasznos hol-
mik, a csomagokat nagy-
nagy izgalommal bontogat-
ták a gyerekek. Aztán csil-
lagszórót  i s  gyúj tot tak ,
majd gyertyát, fényében
örömtelibbnek látszott az
egész.

Szépek, csodálatosak
voltak azok a karácso-

nyok! Odakint sûrû pely-

hekben hullt a hó, lágy fe-
hérre festette a kertet, be-
lepte az utakat, a várost, az
országot. Bent, a szoba
langy melegében pedig jó
volt együtt lenni, énekeltek,
kalácsot majszoltak, örültek
az ajándékoknak, örültek
egymásnak.

Szépek, csodálatosak
voltak azok a régi ka-

rácsonyok.

Aztán egyszer csak
megváltozott min-

den. A gyerekek megnõttek,
változtak a szokásaik, vala-
hogyan mások lettek az ün-
nepek is. Öt éve már, hogy
a férje eltávozott közülük.
Utána, mint a galambok, a
gyerekek is kirepültek a
családi fészekbõl. Magára
maradt. Eleinte nehezen
tûrte az egyedüllétet. Hirte-
len nagy és üres lett a lakás.
A férje és a fiúk nélkül úgy
vélte, értelmetlen és célta-
lan az élete. Nem maradt

más neki, mint a várakozás.
Eleinte a hétvégekre, hogy
majd jönnek a gyerekek.
Késõbb már ritkulni kezd-
tek a családi látogatások,
maradtak az ünnepek.

Mint most is. Idõben
m e g v á s á ro l t a  a z

ajándékokat, a többféle íze-
sítésû szaloncukrot, a sütés-
hez-fõzéshez szükséges dol-
gokat. És elsõk között meg-
vette a fenyõfát is, mint ré-
gen. De már valamivel ki-
sebbet, a pénztárcájához il-
lõt. S hogy sikerült bevásá-
rolnia a szükséges holmit,
megnyugodott. A férje ke-
rékpárjára pakolt fel min-
dent, úgy gyalogolt haza a
csomaggal. Volt ideje bõ-
ven, nem sietett, tisztában
volt vele, hogy már a gyere-
kek elõl sem kell dugdosnia
az ajándékokat.

És eljött a karácsony
este. Ott állt a feldí-

szített fenyõ alatt, rakosgat-

ta alá az ajándékokat, prak-
tikus, hasznos holmikat,
mint régen. A végtelennek
tûnõ csendben. Nagyon hiá-
nyoztak a gyerekek. Már
nem rohangáltak körbe-kör-
be a szobában. Hiányzott a
férje, hogy rájuk szóljon:
hékások, gondosabban az-
zal a szaloncukorral. Több
nap, mint kolbász, maradni
kell abból vízkeresztig. S
hogy fölnézett a fára, eszé-
be jutott: ismét jól bevásá-
rolt az édességbõl. Már a
szaloncukor sem fogy úgy,
mint régen.

Régen fehérek voltak a
karácsonyok. Külön-

ben is az ünnep csak úgy
szép, fehéren – gondolta.
Amikor talpunk alatt csiko-
rog a hó, s a látóhatár felett
megbúvó Nap fénye csillo-
gón szikrázik a fagyott ha-
von. Ilyen csodálatos kará-
csonyok jutottak az eszébe,
ahogyan az ünnep másnap-
ján ott ült az ablak elõtt, az
övéit várva.

Odakint, a szomorú
ködben fáradhatatla-

nul szitált az esõ.

A közelmúltban megjelent dr. Fenyvesi
István ny. egyetemi docens Idõséta: Szen-
tes, Szeged, szlávok (I-II. k, 732 p.) c. köny-
ve. Az alábbiakban a második kötet Korok
c. fejezetének két pontját közöljük, még azt
megelõzõen, hogy valamennyien elolvas-
hatják a helytörténetileg fontos, várostuda-
tot formáló könyvet.

Tudomásom szerint még kísérletek sem
történtek annak a számbavételére, melyek is
Szentesnek az orosz történelemmel és kultú-
rával érintkezõ pontjai. Az eddigi szakpubli-
kációk alapján már gyanítható, hogy az or-
szágoshoz is kapcsolódó jelentõs mozzana-
tok felbukkanására aligha számíthatunk, ám
a „ki a kicsit nem becsüli…“ értelmében nem
hanyagolhatók el a kisebb kaliberû adatok
sem, hiszen a  kapcsolattörténet köztudomá-
súlag éppen a viszonylag apróbb láncszemek
egymásba kapaszkodásából építi fel a maga
panorámáját.

A legelsõ, konkrét kapaszkodónak tûnõ
adatra Labádi Lajos várostörténeti kronológiá-
jában (2003) bukkantam. 1893. április 18.
alatt olvassuk: „75 éves korában elhunyt
Kamocsay János (1818-1893), aki 1834-48 kö-
zött volt katona a Miklós orosz cár nevét vi-
selõ császári lovasezredben. Késõbb huszár-
hadnagy, szentesi levéltáros, sõt polgármes-
ter, utóbb Szentes fõbírája.“

Az adat kétségkívül érdekes. Ám a követ-
kezõket kell hozzá tudni. A 18. sz. vége óta
lett szokás Ausztria és Oroszország viszony-
latában (is), hogy a diplomáciai kapcsolatok
jegyében a másik ország uralkodóit és trón-
örököseit emitt egy-egy (általában gárda-
vagy ezzel azonos rangú) ezred „tulajdono-
sainak“ szokták volt avatni, ami nagyjából
csupán azzal járt, hogy ide/odalátogatásuk
alkalmával a protokollprogramjukban szere-
pelt annak megszemlélése is. 

Ez tehát csupán közvetett kapcsolat, annál
is inkább, mivel a Kamocsay szolgálati évei
alatt I. Miklós cár nem járt Magyarországon.
1849-ban, az intervenciós csapatai élén is
csupán jelképesen, néhány km-re, Szepesó-
faluig, a Felvidék legészakibb csücskéig lo-
vagolt be,  tehát derék földink, aki ráadásul
„katona“ (tehát nem tiszt?) volt a cár nevét
viselõ ezredben, a parancskiadások, dísz-
szemlék  stb. idején szóbakerülõ reláción kí-
vül másfajta emléket aligha hozhatott haza
leszerelése után a magas orosz „ezredtulaj-
donosról“.

Az elsõ világháborúban Ausztria-Magyar-
ország az Antanthoz tartozó Orosz Biroda-

lom ellen harcolt. E tény már több szálon is
hozhat említésre méltó mozzanatokat a té-
mában.

1. A több tízezer itteni orosz fogoly közül
(akárcsak kinn, de csupán 1917 után a ma-
gyaroknak) sokak számára nyílt lehetõség
arra, hogy a fogolytáborokból magángazda-
ságokba kerüljenek ki dolgozni. Az említett
Labádi-kronológia szerint 1916. április 6-án
érkezett a városba az elsõ 180, ilyen, munká-
ra szánt fogoly. 

2. Az elõzõ pontban említettek közül váro-
sunkban is telepedtek le volt orosz hadifog-
lyok. Magam – külön kutatások híján – csu-
pán néhány névvel tudom „személyesíteni“
az állítást. Az egyik Csernoff Kuzma, akinek a
sírja a Kálvária (katolikus) temetõ egyik hát-
só sorában található. A másik a két háború
közötti Szentes közismert alakja, akinek a
hangszerüzlete az evangélikus templommal
szemben, Horváth Mihály (idõközben lebon-
tott) szülõházában, a Czobor-féle játéküzlet
szomszédságában volt, s aki a cégtábláján
Szergiusz Miklósként szerepelt. 1944-45-ben
több ízben hallottam népgyûléseken tolmá-
csolni Panov ezredes, városparancsnok mel-
lett. Családi kriptájuk a Kálvária ref. temetõ-
ben található. A kat. temetõben van egy kö-
zös sír, melyben közel száz antant-országbeli
(olasz, román, szerb) hadifogoly nyugszik.
Itt bizonyosan orosz származásúnak tekint-
hetõ három: Kuzma Luka, Ivan Bohomolov és
Jarudenko Fiadel. 

3. A háború éveiben keletkeztek Derzsi Ko-
vács Jenõ orosz motívumokat tartalmazó da-
lai, melyeket az 1989-ben kiadott jegyzék tar-
talmaz. 

4/ Oroszországban is voltak (és közülük
bizonyosan maradtak kinn is) szentesi illetõ-
ségû magyar foglyok. Példáim itt is esetlege-
sek, a közvetlen rokonsági-ismerõsi körbõl
elsõként feltoluló nevek közül. Anyai nagy-
bátyám, Aradi Lajos sokszor mesélt az õ Vol-
ga-parti fogolytáborukról. Az Ármentesítõ
Társulat kucori gátõre, Oltyán Laci bácsi on-
nan hazatérve ismerõsöknek, szomszédok-
nak sokat tolmácskodott 1944-ben. Sipos Má-
tyás, a nagytõkei Kalinyin tsz késõbbi elnöke
Trockijt is ismerte (róluk a könyv Szentes és
Odessza fejezetében írok). Valamelyik rokon-
családból maradt rám - egyebek között - az
általam nem ismert Olasz Sándorról egy
fénykép.

Könyvünk Szentes az orosz internetben cí-
mû fejezetében van említve néhány szentesi
a GULAG áldozatainak a körébõl. A világhá-

ló további figyelése újabb adatokat hozhat,
pl. már a város új orosz testvérvárosa életé-
bõl is.

A következõ, bennünket érdeklõ dátum
1927. július 14., ekkor játszott városunkban
szimultán sakktornát Alechin sakkvilágbaj-
nok. Mint Labádi Lajos idézett kronológiájá-
ból tudjuk, a 39 játszmából 34-et megnyert,
öt pedig döntetlen lett. 

Varga Éva moszkvai levéltári megbízott
könyvének megjelenésével már a korábbiak-
nál reálisabb célkitûzés lehet a második vi-
lágháború során szovjet hadifogságba esett
szentesiek listájának rekonstrukciója is.

Az 1945-ben epizodikusan elkezdõdött (és
akkor egy idõre be is fejezõdött) gimnáziumi
orosz oktatásról részletesebben az 1. kötet-
ben emlékezem. Az 1949-ben már kötelezõ
jelleggel beindult tanításról dokumentálásra
szorul: kik vettek elsõkként részt, akár át-
képzõsként, mint áldott emlékû tanítóm,
Rácz Lajos (emlékszem, 1951 és 1952 nyarán
sokszor konzultált velem), valamint Benedek
Nándor, Mátyás Sándor és a ma is köztünk élõ
Kónyi Sándor a gimnáziumból, majd a két-
éves fõiskolát végzettek közül egykori osz-
tálytársam, Nagy Sándor és mások?

1981 õszén az elnökletemmel zajlott le egy
orosztanár-továbbképzés, melyen az Alek-
szandr Blok – Andrej Belij születési centenári-
uma alkalmából két egyetemi kolléganõ, Szõ-
ke Katalin és Szalma Natalja tartott elõadást
kutatási eredményeirõl.

Eleven emléke még az idõsebb nemzedék-
nek a Déli Hadseregcsoport mûvészeti
együttesének több itteni szereplése. 

Nem elhanyagolható nyomot hagyott a vá-
ros oktatásügyében két itt letelepedett orosz
származású tanár, a néhány éve elhunyt
Alekszandr Antonjuk (munkáját egyik ideláto-
gatása idején megelégedéssel nyugtázta
egykori tanára, A. Karpov professzor az alma
materébõl, a moszkvai Népek Barátsága
Egyetemrõl) és a ma is itt tanító Vlagyimir
Volosin, aki a matematika-fizika oktatásán
túlmenõen a város sakkéletének is jelentõs
résztvevõje.

Napjaink vonatkozó adattára a városi
könyvtár mint rendezõszerv dokumentációja
alapján végigkövethetõ (pl. a 2002. nov. 26-
án lezajlott orosz kulturális est, e sorok írójá-
nak Odessza-könyvbemutatója 2007-ben,
stb.). Része a kapcsolatoknak az orosz spor-
tolók gyakori itteni szereplése is.

Ez a kutatómunka szerves része lehetne
egy jóval szélesebb vizsgálati körnek, mely-

nek keretében a többi idegennyelv-tanár is
részt vehetne. Talán így nevezhetnénk: 

Hozzuk haza Szentes külföldi imidzsét!
Felhívás a város mûködõ és nyugdíjas ide-

gen-nyelv szakos tanáraihoz
Kedves kollégák!
A város értelmiségén belül a ti több mint

félszáz fõt kitevõ rétegetek – az általatok is-
mert és tanított nyelvek révén – olyan sajátos
eszköztárral rendelkezik, hogy messze túl
tud tekinteni a város és az ország határain.
Ezzel a napi tájékozódásotok az adott nyelv-
terület internetközegében szinte monopol
birtokossá tesz benneteket Szentes külföldi
ismertségét és hírnevét illetõen is. Ezért -
meggyõzõdésem - a ti kezetekben van annak
a lehetõsége is, hogy „hazahozzátok“ mind-
azt a mai vélekedést és a történelem során le-
rakódott korábbi ismeretet, ami „kinn“, az
általatok mûvelt nyelvterületen már szinte
közhelynek számít, ide „importálva“ és ma-
gyarra áttéve viszont csupa újdonság lehet,
szerves része az itt élõ földijeink európai
azonosságtudatának.

Magam már jó néhány éve igyekszem a sa-
ját szakterületem, az orosz filológia, sajtó és
internet megfelelõ hozadékát „letelepíteni“ a
Kurca partján. Az utalt Idõséta: Szentes, Sze-
ged, szlávok címû könyvemben közreadom
valamennyi ilyen próbálkozásomat, beleért-
ve azt a féltucatnyi cikkvázlatot is, amit a
könyv megjelenéséig a Szentesi Élet hasábja-
in közöltem. 

Hálás és biztos téma lehet a város leírása a
18-21. század német, francia, angol, spanyol
stb. lexikonjainak a Szentes, Horváth Mihály,
stb. szócikkeiben. Közismert továbbá Hein-
rich Böll kötõdése a városhoz, amelynek
Szentes eddigi legrangosabb világirodalmi
tükrözõdését köszönhetjük. Az általatok bi-
zonyosan rendszeresen böngészett angol, né-
met stb. interneten is  bizonyosan nem kevés
magyar, ezen belül szentesi mozzanatra lehet
bukkanni. 

Ki-ki tehát a maga szakterületén bizonyo-
san nem kevés ilyen „apró“ mozzanatról tud
vagy szerezhet tudomást. Nos, tegyük hát
mindezt minden szentesi közkincsévé! 

Nem rögtön rendszerezett tanulmányokról
van szó! Sok nyers vázlattal is lehet kezdeni.
Amúgy se fél év, de akár három-öt esztendõ
alatt lehet e téren valami újat mondani. A lé-
nyeg, hogy elkezdjük. Jó munkát kívánok!

Dr. Fenyvesi István
a Szegedi Tudományegyetem

ny. egyetemi docense

Szentes történetének orosz vonatkozásai

Lovas József Pál

Ü n n e p e k Az ELTE bölcsészkarának
Ruszisztikai Központja és az
Alapítvány az orosz nyelvért
és kultúráért a tudományág
kiemelkedõ mûvelõinek elis-
merése keretében  sok évtize-
des kimagasló színvonalú
egyetemi oktató tevékenysé-
géért, s a magyar-orosz mû-
velõdési kapcsolatok fárad-
hatatlan kutatásáért Ruszista
életmûdíjjal tüntette ki a
szentesi származású dr. Feny-
vesi István ny. egyetemi do-
censt. Az év ruszistája kitün-
tetõ címet és a Lihacsov-díjat
dr. Szõke Katalin szegedi
egyetemi docens nyerte el.

Elismerések

Ízelítõ a városi könyvtárban
mûködõ filmklubban január
17-én, kedden 18 órakor kez-
dõdõ A szív bajnokai címû
életrajzi drámából:

Michaelnek nehéz gyer-
mekkora volt, Memphis utcá-
in nõtt fel. Egy napon azon-
ban találkozik egy asszony-
nyal, Leigh Anne-nel, és ez
alapjaiban változtatja meg
mindkettõjük életét. A jómó-
dú, középosztálybeli, fehér
bõrû házaspár ugyanis magá-
hoz veszi a nagydarab, lézen-
gõ fekete bõrû kamaszt.

Filmklub
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Az országos egyesület kul-
turális és természeti öröksé-
günk megismerésére és vé-
delmezésére alakult, hasonló
elveket követ az 1998-ban
Lantos Imre vezetésével Kosz-
ta Klub néven létrejött szen-
tesi tagcsoport is. Elõbb dr.
Béres Mária kalauzolásában a
Koszta József Múzeumban
ismerkedhetett a csoport
Csontváry életének szentesi
vonatkozásaival, s 17 korai
mûve mellett az ez alkalom-
ból összeállított patikatörté-
neti tárlattal. Azt szándékoz-
tak megmutatni, hogy a festõ
a közhiedelemmel ellentét-
ben nem elmebeteg, skizof-
rén, hanem klasszikus 19.
századi ember volt, olyan tu-
lajdonságokkal, amit a ma
embere már nem ért. Az elhi-
vatottságot, a lemondást, az
aszketizmust sorolta ide a
múzeum igazgatója. 

A Móra Ferenc Múzeum-
ban az új kezdeményezésû
„ikerkiállítás” másik helyszí-
nén másfajta csodát láthatott
a szentesi csoport. Amit ná-
lunk a „bensõséges”, az „em-
berközeli léptékû”, vagy a
„nahát, nem is hittem volna,
hogy ilyen erõs grafikákat
tudott” szavakkal lehetne le-
írni, azt a Móra-múzeumban
felváltotta a hatásos, a sötét

termekben kizárólag a nagy-
méretû képekre fókuszáló vi-
lágítás. Az is csakhamar ki-
derült, miért illetik Csont-
váryt a „zseniális” jelzõvel.
Itt 24 kiemelkedõ festményét
csodálhattuk meg, s nem vé-
letlen a szóhasználat: a mû-
vek valósággal kiemelkedtek
a fal síkjából. 

Tenkné Auer Zsuzsa tárlat-
vezetõ a szemlélõben megin-
duló gondolatiságot tény-
adatokkal segítette. Másért
idõztünk a nagy Tátra-kép, s
másért a Zrínyi kirohanása
elõtt: elõbbinek lenyûgözõ
méretei, részletgazdagsága,
utóbbi a naív festõ furcsasá-
gai miatt engedte nehezen
útjára a látogatót. A belsõ te-
rem szemközti falán már az
ajtóból igézõ látvány tárult
elénk: a mûvész emblema-
tikus képe, a Magányos céd-
rus, mely szimbolikus önarc-
képnek is felfogható.

Egyetlen képét sem szig-
nózta, mondván, beszéljenek
azok magukért. Mint aho-
gyan egy képét sem adta el,
hiszen az volt a vágya, hogy
a nemzet kincsévé kell válni-
uk – s bár vásznait kis híján
eladták ponyvának, ma már
tudjuk, teljesült a mûvész
óhaja.

D. J.

Igézõ látványban
részesültünk

Bemutatkozó lemeze je-
lent meg a szentesi szárma-
zású Imre Zsuzsa énekesnõ-
nek. A négy dalt tartalmazó I
let it flow címû CD mellett
egy DVD is található, ame-
lyen a One Man Show címû
szám videoklipje látható. A
lemezen található számok
közül az elsõ, a Coming
home címû dal Szentesrõl
szól. A saját kiadásban ké-
szült lemez másik érdekes-
sége, hogy zenei producere a
szintén szentesi Vígh Arnold,
aki a dalok alatt hallható
hangszereket játszotta fel. A
lemez elsõdlegesen a külön-
bözõ kiadóknak készült,
nem is kerül kereskedelmi
forgalomba. 

– A most elkészített promo
lemez jelentõs lépés zenei
karrieremben – mondta Zsu-
zsi. – Egy olyan profi anyagot
sikerült létrehozni Arnolddal,
ami bármelyik lemezkiadó
minõségi igényét kielégíti. A
legmagasabb célt tûztem ma-
gam elé. Ez az hanganyag
most az Universal kiadó ille-
tékeséhez is elkerül London-
ba. Ha pedig neki megtetszik,
akkor bármi elképzelhetõ. Én
Angliában szeretnék egy tel-
jes albumot elkészíteni és ki-
adni. Természetesen más ki-
sebb-nagyobb kiadókhoz is

eljuttatom a CD-t, de az el-
sõdleges cél London. Ezek a
számok egy szál gitárral is
énekelhetõek, ezért bárhol,
kis klubokban is felléphetek.
A videoklipet Ausztriában
forgattuk három helyszínen,

saját zenekarommal.
A Susan Blake mûvészné-

ven alkotó hölgy Ausztriában
él, és munka mellett egyenge-
ti zenei karrierjét. Stílusa
country-pop, igazi, utazás
közben hallgatható zene. A

dalokat maga írja angol nyel-
ven, õ a zeneszerzõ, az énekes
és részben a hangszerelést is
végzi.

Jelenleg a Lucky Boys Dixi-
land együttessel koncertezik,
legutóbb például Budapes-
ten, de fellépett Splittelberg-
ben egy zimbabwei acapella
együttessel és énekelt a bécsi
Feltámadás templomban is az
elmúlt hetekben.

Nemrégiben járt itthon és
mint elmondta, nagyon szíve-
sen megmutatná a zenéjét
Szentesen. Írt egy karácsonyi
dalt, amit szeretne eljátszani
orgonán a templomban, egy
vasárnapi istentisztelet köz-
ben. Ahogy fogalmazott: -
Kezdek a helyemre kerülni,
oda, ahová akartam születé-
semtõl fogva. Nem szuper-
sztár akarok lenni, zenélni
akarok. Álmom a zeneszer-
zés, Carole King típusú nõ va-
gyok. Az õ dalait énekli Celine
Dion, Gloria Estefan, Shania
Twain, Aretha Franklin. Egy-
szer talán én is világsztárok-
nak írhatok dalt.

Zsuzsa az ünnepeket auszt-
riai otthonában tölti gyerme-
keivel. – Nekem a karácsony
a gyermekeimet jelenti. Ha a
gyerekek elég szeretetet kap-
nak, akkor a világot lehet job-
bá tenni.

Hankó Györgyné neve
szinte egybeforr a Zöldág
Mozgáskultúra- és Sport
Egyesülettel, ráadásul egy-
szerre ünnepelhetnek. A
nyugdíjas pedagógus októ-
ber 23-án a Szentes Városért
Emlékéremben részesült,
míg az általa irányított egye-
sület idén érkezett 15 éves
jubileumához.

Általános iskolai tanulmá-
nyait az 1957-ben induló
ének-zenei osztályban végez-
te Hankó Györgyné Márta, s
mint visszaemlékszik, közép-
iskolásként a Közgében na-
gyon hiányzott számára az
énekóra. Továbbtanuláskor
egy barátnõje biztatására a
jászberényi tanítóképzõbe je-
lentkezett, hiszen szeret éne-
kelni. A Deák-iskolában kez-
dett tanítani, testnevelés mel-
lett a népi játékokkal is meg-
ismertette a gyerekeket: az
osztályban széttolták a pado-
kat, úgy táncoltak. Az 1984-
ben induló Klauzál-iskolába
Oltyán Lajos igazgató hívta,
ahol 1996-ig vezetésével
szakköri keretben mûködött
a néptánc oktatás.

A 90-es években indultak a
civil szervezetek, a Zöldág
1996. december 5-én alakult,
mintegy 30 fõvel, Botházy Béla
néptáncmûvész elnökletével.
Hankóné 1999-ben vette át a
leköszönõ elnöktõl a munkát.
Aztán jött a mûvészeti isko-
lák ideje, s Márta úgy gon-
dolta, mivel rendelkezik a
megfelelõ képzettséggel –
táncpedagógus diplomát
szerzett, azt megelõzõen C
kategóriás néptánc-oktatói
képzésen is részt vett – az
egyesület egy mûvészeti is-
kolában folytatná tevékeny-
ségét. Megkereste Nagy Já-
nost, a zeneiskola igazgatóját,
s ezután a Klauzálban kihe-
lyezett tagozatként mûköd-
tek tovább. Hankóné 2008-
ban nyugdíjba vonult, s ön-
kéntes munkában az egyesü-
letet vezeti. 2001-tõl évente
megrendezték a Ki játszik
ilyet? címû néptánc táboru-
kat, s 1995-tõl gyermek nép-
tánc fesztivált rendeztek min-
den második évben, de az el-
telt 15 esztendõ hagyomány-
ápoló tevékenysége magában
foglalta a helyi népzenészek
és néprajzi gyûjtõk életrajzá-

nak és munkásságának kuta-
tását is.

A 2002-ben megjelent,
Szentes és környéke népzené-
je és néptánca a XX. század-
ban címû könyvét azzal kez-
di, hogy a népi hagyományo-
kat egy homokkal belepett
városhoz hasonlítja a Szaha-
rában, amirõl le kell söpörni
a homokot, hogy elõtûnjenek
az értékek. Szerinte a társa-
dalom szerencsére már elin-
dult ebbe az irányba. A Zöld-
ág telephelyén, a Kiss Bálint
utcában ideális körülmények-
re találtak, itt egészen más
miliõ veszi körül az embert,
ezért is tartja fontosnak
Hankóné, hogy ide jöjjenek
a gyerekek, itt õt és népmû-
vészetünk csodás világát is
könnyebben el tudják fogad-
ni, mint más környezetben.

Hankó Györgyné mindig
pedagógusként közeledett a
népi hagyományok felé, s
egyetért Kodály megállapítá-
sával, miszerint a gyermekek
zenei képzése kilenc hónap-
pal a születésük elõtt kezdõ-
dik. Ez pedig csak úgy lehet-
séges, ha a szülõ is zeneileg
képzett. Annak a szülõnek,
annak a közösségnek, mely
ez iránt nyitott, a gyereke be-
lenõ a zenei hagyományok-
ba. Ahogyan a régi paraszti
társadalmakban is belenõttek
ebbe, s a földmûvelésbe is a

generációk, magyarázza a pe-
dagógus. Régen a közösségi
összetartozás értéket adott,
az emberek egymástól tanul-
tak, egymást segítették, min-
den egyes szokásnak meg-
volt a maga haszna. - Ebbõl is
következik, hogy mindig az
alacsonyabb társadalmi réteg
hozta hozzám a gyermekét,
hiszen ennek a rétegnek nem
változott meg drasztikusan
az életmódja, mondja Han-
kóné. Azt is elárulja, nem volt
sikk ennek a dolognak a sze-
retete, sokan kicikizték. Pe-
dig, ha elolvasnák Papp Imre
bácsi könyvét, rájönnének,
hogy a parasztnál nem sok
mindenki okosabb, õk sokat
tettek azért, hogy mi most itt
lehessünk, halljuk Hankó-
nétól. Azonban úgy vette
észre, kezd megváltozni a

világ, mert a táncházakba ma
már a mûvelt értelmiségi kö-
zépréteg jár.

Az egyesület idén új tevé-
kenységi körrel bõvült, a kis-
kertész szakosztály azért il-
leszkedik bele, mert a pa-
rasztság élete nem a mulat-
ságból állt. A régiek csak az
aktuális munkák végén mu-
latoztak.

– Egyesületünk eddig a
tánccal, népzenével, énekkel
foglalkozott, csak éppen az-
zal nem, ami ezt az egészet
élteti, a földmûveléssel. Mi-

vel a parasztságtól elvették a
földet, így a hagyományos
földmûvelést nem tudják vé-
gezni, ez kihat a fiatalabbak-
ra is: az 50-60 évvel ezelõtt
születetteknek jó, ha egyhar-
mada tudja, hogyan kell egy
magot elültetni, fogalmaz
Hankóné. Sok kiskertet ép-
pen ezért, nincs, aki mûvel-
jen. Az egyesületben most
úgy gondolják, ezen változ-
tatnának: gyerekeinket úgy
kellene felnevelni, hogy egy
kiskertben találjon örömöt,
napfényt, mozgást és olyan
tápanyagot, ami az övé. Ezért
hirdették meg a szakosztályt,
és fiatal családokat vártak,
akik jöttek is.

– Szakemberek és idõs em-
berek is ott vannak köztünk,
és beszélgetõs estek kereté-
ben tanulunk egymástól, az-

tán jöhet a tánc és az ének,
mondja Hankóné. Az egyesü-
let nagyszabású terveket
is dédelget, melyet jövõ év-
ben pályázatból szeretnének
megvalósítani.

Tizenöt éves fennállását a
Zöldág egy hangulatos gála-
mûsorral ünnepelte decem-
ber elején. Felléptek az egye-
sület jelenlegi táncosai, s szólt
a tekerõmuzsika, Balla Tibor
Arany Páva-nagydíjas zenész
vezetésével, volt, hogy egy-
szerre négy tekerõs is zenélt.

Darók József

Ne hagyjuk veszni hagyományainkat

Kosztka Tivadartól Csontváryig kísérhette végig az egyik
legismertebb magyar festõ életét és munkásságát, aki az el-
múlt két hónapban ellátogatott a szegedi és a szentesi mú-
zeumba. A fenti mondatra magyarázat: városunkban még
eredeti nevén patikusként dolgozott, így a koncepció sze-
rint az itt bemutatott képei a tanulóévekbõl valók, Szege-
den pedig a fõmûvei kerültek a közönség elé. Aki teljes él-
ményben akart részesülni, mindkét kiállítóhelyet felkeres-
te, így a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület szentesi cso-
portja is erre szavazott, s telítõdött szép élményekkel. Õket
kísértük el felfedezõ útjukra.

A legsikeresebb kiállítás
A Csontváry visszatér Szentesre címû tárlat a Koszta-

múzeum legsikeresebb idõszaki kiállítása lett. Október
közepétõl december közepéig több mint háromezren néz-
ték meg a hosszabbított nyitva tartással mûködõ intéz-
ményben, ez több, mint a múzeum felnõtt látogatóinak
száma éves szinten.

Dr. Béres Mária azt is elmondta, a látogatók túlnyomó
része a Szegeden megváltott jeggyel érkezett, mely ide is
érvényes volt, a szentesi múzeum így szélesebb körben is
bemutathatta értékeit. Nem csak megyei, hanem távo-
labbi, sõt számos külföldi érdeklõdõt is fogadtak a
Csontváry-kiállítás idején.

Zsuzsa Londonban
adna ki lemezt

Hankó Györgyné a Zöldág jubileumi ünnepségén. (Fotó: Vidovics)
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„Folkbeats – Ahol a szí-
vem dobban!” Olvasóink kö-
zül reményeim szerint sokan
találkoztak a szlogennel,
amely egy országos népze-
nei- és világzenei tehetség-
kutató versenyt hivatott nép-
szerûsíteni. Tudok szentesi
indulóról, azonban ezúttal
mégsem ez lett a városunk-
hoz való legfontosabb kap-
csolódás. Sokkal inkább a
szervezõk személyének egyi-
ke, a rockzenész Rupaszov
Tamás ,  aki eltéphetetlen
szentesi gyökerekkel bír:
családi szállal.

Tehetségkutatás a magyar
népzenében és világzené-
ben? Elsõ hallásra fura ötlet,
hiszen mindkét mûfaj gya-
korlatilag folyamatosan jut-
tatja felszínre a tehetségeket.
(E tekintetben legyen szabad
utalnom a Riff portálon fel-
lelhetõ írásaimra, a lemezis-
mertetõkre, elsõsorban.) Ki
hitte, hogy hatalmas tudású
fiatal elõadók munkálkod-
nak, készülõdnek mégis
(kvázi underground) a ma-
gyar népzenében és a világ-
zenében? 

A verseny szervezõi nem
csak tökéletesen képben vol-
tak e tekintetben, de hitték
is, hogy felszínre kerülhet
közülük néhány. Ellentétben
más tehetségkutatókkal, õk
nem álltak meg az ered-
ményhirdetést követõ aján-

dékozásnál, hanem tovább
léptek egy kilenc korongból
álló CD-sorozat elkészítésé-
vel, amely terjesztésének
egyik felelõse nem más, mint
Kémeri Péter, a Tankcsapda
egykori menedzsere.

Nem kis bátorságra vall
ilyesfajta rétegzenével elõho-
zakodni, amikor a CD-piac
(nem csak a magyar) az ösz-
szeomlás küszöbén áll. Na,
ehhez kell a szentesi virtus –
mondhatnám, ha a helyzet
ennyire egyszerû lenne. Per-
sze hogy nem az, de nem is
túlkomplikált. A tágabban
értelmezett zenei piac olyan
módon rendezõdött át, hogy
az elõadók legfõbb bevételi
forrása nem a lemezeladás,
hanem a koncertezés lett.
Ehhez azonban nem csak a
kellõ hírverés elengedhetet-
len, de hangzóanyag megléte
is. Igen, az internet korában!
(A koncertszervezõ, Arató
Matyi sokat tudna mesélni
errõl.) Márpedig Rupaszo-
vék leszállították mindket-
tõt!

A mai viszonyok közepet-
te különösen nagy dolog
mindaz, ami a Folkbeats ber-
kein belül született. Arra pe-
dig, hogy némi Szentes-
rõl vett spiritusz is kellett
az egészhez, mindannyian
büszkék lehetünk!

Olasz Sándor

A Folkbeats
dobbanásaSzakmai berkekben a leg-

jelentõsebbnek tartott ver-
senyrõl sem üres kézzel tér-
tek haza a Zsoldos szakkö-
zépiskola végzõs fodrászta-
nulói. Budapesten rendez-
te meg a közelmúltban a
Magyar Országos Szakmai
Ipartestület (MOSZI) több
szépészeti szakmát felvo-
nultató versenyét, melyen a
szentesi középiskola négy
fodrásztanulóval képvisel-
tette magát, s több elsõ he-
lyezést is elhoztak. 

Az iskola 13-os fodrászta-
nulói már gyakorlott ver-
senyzõk, s ahol csak elindul-
nak, több dobogós helyezé-
sekkel öregbítik iskolájuk
hírnevét. A végzõs diákok
Vásárhelyen, Meszlényi Ta-
másné fodrászüzletében gya-
korolhatják a szakma fogása-
it, a szentesi intézményben
pedig Medgyesi Arnoldné ta-
nítja az elméleti tárgyakat. A
tanár-nõ büszkén említette,
hogy mind a négy diákjuk az
elsõ 6-ban végzett a ragos
megmérettetésen, ahol kate-
góriánként akár 50 fõs me-
zõny is összejött. A verseny
nem csupán a fiatalok szak-
mai ismereteit mérte fel, de
az ál-lóképességüket is ala-
posan próbára tette: mivel
szinte mindegyikük több ka-

tegóriában is érdekelt volt,
reggeltõl-estig folyamatosan
versenyben kellett lenni-
ük. Arról már nem is beszél-
ve, hogy az alkalmi és a di-
vat hajvágás követelményei
is mennyire különböznek:
extrém és konzervatív hajvi-
seleteket egyaránt készítet-
tek, ami tanáruk szerint „ég
és föld”.

A MOSZI versenyén Nagy
Beatrix gyûjtötte a legelõke-
lõbb helyezéseket: kontyban
1., nõi divatban 3., nõi össze-
tettben szintén 1. lett. A
kontynál még lehet alakítani,
de a vágást már nem lehet

javítani, érzékeltette a fel-
adatok közti különbséget Be-
atrix. Eddig csak konty kate-
góriában mert indulni, de
végzõsként úgy gondolta,
most már lehet merészebb,
sõt a májusi VásárHair ver-
senyen már  a férfi ággal is
megpróbálkozik. 

László Henrietta Beatrixhoz
hasonlóan szép sikereket tud
már felmutatni korábbi ver-
senyekrõl is. Ezúttal nõi és
férfi divatban is 2. lett, alkal-
mi kontyban 3., nõi össze-
tettben 2. Most elõször pró-
bálkozott a férfi hajvágással,
árulja el, s elsõre ilyen jól

szerepelt. A frizurának össz-
hangban kell lennie a modell
sminkjével, ruhájával, a dí-
szítéssel, a szakma elitjébõl
álló zsûri komplexen értékeli
a látottakat.

Liszkai Ágnes nõi alkalmi
kontya 4. helyezést ért. Mint
megtudhattuk a fiatal hölgy-
tõl, a budapesti mindössze a
második versenye volt. A
sok gyakorlásban látja a
sikeres szereplés titkát, a
konty a saját ötlete volt. Bár-
honnan lehet egyébként ötle-
teteket meríteni, a mai trend
az interneten is megtalálha-
tó, mondja. Az is igaz, ezeket
a frizurákat a mindennapi
viseletre kevesen vállalják
be, mondja. 

Otrosinka Richárd férfi di-
vat és férfi klasszikus hajvá-
gásban egyaránt a 6. helyet
szerezte meg, összetettben 5.
lett. Egyre több a fiúverseny-
zõ, a szakma népszerûsége
növekszik közöttük is, ta-
pasztalta Richárd. A férfiak-
nál a nõi hajvágás is közked-
velt, jövõre indulni szeretne
abban is.

Az egyéni sikerek olvastán
talán nem is meglepõ, hogy
a Zsoldos diákjai a „Leg-
eredményesebb gyakorlati
hely” címet is elhozták.

(darók)

A legjobbak között a fodrásztanulók

Újabb öt esztendõre Gur-
donné Kovács Helgát válasz-
totta az Egységes Pedagógi-
ai Szakszolgálat vezetõjévé
a szentesi képviselõtestület.
A régi-új igazgatónõ la-
punknak elmondta, hogy az
elmúlt évek során kialakí-
tott, és jól mûködõ ellátó-
rendszert az oktatásügy vár-
ható átalakítását követõen
is tovább igyekeznek fej-
leszteni, szélesíteni. 

– Az elmúlt öt év legna-
gyobb eredményének azt
tartom, hogy olyan ellátó-
rendszert sikerült kialakítani
Szentesen és térségünkben,
amely 3 éves kortól egészen
a 18. életévük betöltéséig fel-
karolja, segíti a fiatalokat a
pszichológus, a logopédus, a
gyógypedagógus és a fejlesz-
tõpedagógus kollégáim irá-
nyításával az óvodákban, is-
kolákban- kezdte Gurdonné
Kovács Helga. – 2005. április
elsején, a szakszolgálat indu-
lásakor papíron egyetlen
gyermek sem volt ellátási
körzetünkben, aki olvasási,
írási, számolási zavarral küz-
dött volna. Most ott tartunk,
hogy közel kétszáz gyermek
kapott ilyen diagnózist, aki-
ket a többségi általános isko-

lákban fejlesztenek munka-
társaim. Minden, nehézség-
gel küzdõ gyermek közelé-
ben ott vagyunk, és már kint
az intézményekben segítjük
az óvodásokat, iskolásokat.

A szakszolgálat munkatár-
sai pályaválasztási tanácsok-
kal is ellátják – igény szerint
– a fiatalokat, de gyógy-
testnevelés és -úszás is szere-
pel szolgáltatásaik között.
Az  ellátórendszert a kori fej-
lesztés (0-tól 3 éves korig)
bevonása tenné komplexé,
hiszen így teljes egészében a
saját berkein belül fejleszt-
hetné a  gyermekeket a szak-
szolgálat. Az igazgatónõ sze-
rint az oktatásban bekövet-
kezõ változások minden bi-
zonnyal érintik majd a szak-
szolgálatokat is, a nevelési
tanácsadást, a logopédiai fej-
lesztést továbbra is biztosíta-
nia kell az államnak, de sze-
retnék megtartani az óvodai,
iskolai pszichológiát, hiszen
a régiónkban csak itt mûkö-
dik ilyen ellátás. – Ami jó,
azt nem szabad leépíteni, hi-
szen egyre több gyereknek
van szüksége az ilyen segít-
ségre – érvel Gurdonné Ko-
vács Helga. – Az ellátottjaink
köre folyamatosan bõvül,

így nem gondolkodom lét-
számleépítésen, sõt, úgy vé-
lem, hogy további munka-
társakra lesz szükségünk az
elõttünk álló esztendõkben.

Arra a kérdésre, hogy élte
meg azt, hogy bár valameny-
nyi munkahelyi választást
megnyerte riválisával szem-
ben, a városi képviselõ-testü-
let csak másodjára választotta
meg az igazgatói posztra,
Gurdonné elmondta: személy
szerint neki és a szakszolgá-
latnak is jót tett a két válasz-
tás között eltelt négy hónap,
számos dolgot átértékelt, át-
gondolt magában, nem csak a
szakmai kérdéseket, hanem a
munkatársaival való viszo-
nyát is. Szeretne szorosabb
munkakapcsolatot kialakítani
a három munkaközösség-ve-
zetõvel, szeretné jobban
„szétteríteni” a szakszolgálati
feladatokat, és azon lesz,
hogy a kollégái még jobban
belelássanak majd a szakszol-
gálat mûködésébe, egy-egy
döntés hátterébe. – Nem
mondom, hogy könnyû volt
megélni ezt a négy hónapot,
de végül, úgy érzem emberi-
leg jól jöttem ki ebbõl az idõ-
szakból. Vannak terveim, ter-
veink, továbbra is szeretnénk
biztosítani a mostani ellátás
színvonalát, sõt, szélesíteni is
igyekszünk azt – zárta mon-
dandóját a szakszolgálat ve-
zetõje.

Hering Viktor

Ott lenni minden
gyermek mellett

Csatordai Lajos, a Hunor-Coop kereskedel-
mi igazgatója karácsonyi meglepetésként
ajándékokat vitt szentesi óvodákba.

Néhány héttel ezelõtt a Szentesi Életben
megjelent egy hír, miszerint pár napon belül
három szentesi óvodába is betörtek, és töb-
bek közt, az óvodai foglalkozások megtartá-

sához szükséges, berendezéseket vittek el. A
vállalat vezetése úgy gondolta, hogy kará-
csonyi meglepetésként segítenek a gyereke-
ken azzal, hogy mind a három óvodának
(Damjanich, Mátéffy és a Bocskai utcai óvo-
dáknak) ajándékba adnak egy-egy CD leját-
szós-rádiós magnót.

Tóth Gábor madárszeretõ
tenyésztõ a kikelésük óta
kézzel nevelgeti kongó pa-
pagájait a lakásában. Afrika
középsõ részérõl származ-
nak, 35-40 évig is elélhetnek
ezek a nem rikácsolós, csen-
des madarak. Lakásban ki-
válóan tarthatók, bár azt
tudni kell, hogy rettentõen
kíváncsiak, mindenevõk, és
mindent megrágnak, ha sza-
badon repkedhetnek a szo-
bában – tudjuk meg a gazdá-
tól. Az alapszíne papagáj-
zöld, a kifejlett példányok-
nak a homloka és a feje teteje
narancsvörös, de mostanára
már nagyon sok színváltoza-
ta van. A közel 30 cm-t is el-

érõ madár hamar a család
kedvencévé válik, ha kicsi
korától kézzel etetik, neve-
lik.

Olyan, mint egy kisgyerek,
vagy egy kismacska. Játszik,
rosszalkodik, de alapjában
jóindulatú, nem veszekedõs.
Amennyiben egészséges kö-
rülmények között van, rend-
szeresen ápolják, kezelik, ak-
kor a betegségekre sem érzé-
keny, és a gyermekek között
is nyugodtan tartható. Ked-

ves, de sértõdékeny madár, a
rossz bánásmódra tolltépés-
sel reagál. Ha sokat foglal-
koznak vele, néhány szót
meg is lehet tanítani a kongó
papagájjal.

A rendszeres takarításra
rászoktatja a gazdát, különö-
sen, ha kiengedik a lakásban,
a bútorok, növények közé.
Táplálékuk túlnyomórészt
magvakból, gyümölcsökbõl,
zöldségekbõl áll.

G. Sz. I.

Kongó papagáj
a lakásban

• Molnár József kecske-
méti fotográfus kiállítása lát-
ható a Galéria Kávéház és Ét-
teremben. A természetfotók
január 9-ig a kávéház nyitva
tartási idejében tekinthetõk
meg.

Segített a Hunor-Coop
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(folytatás az 1. oldalról)
1-5-nél és 2-6-nál úgy tûnt,

nem lesz vízilabda-ünnep a
ligeti uszodában szombaton
este, de Zantleitner Krisztina
együttese hihetetlen tartásról
téve tanúbizonyságot, a sír-
ból hozta visz a meccset. Az
elsõ félidõben gyakorlatilag
semmi nem úgy mûködött,
ahogy azt a mérkõzés elõtt
eltervezték: rosszak voltak a
lövések, nem mûködött a vé-
dekezés, és hiába töltötték
Keszthelyiék az ellenfél ka-
puja elõtt a mérkõzés jelen-
tõs részét, a gólokat a hollan-
dok lövöldözték szorgalma-
san. A III. negyedben aztán
négy gólos hátrányból talpra
álltak a mieink, majd az utol-
só nyolc perc elején már ná-
lunk volt az elõny. Többször
szerezhetett volna két gólos
elõnyt a Hungerit-UniBAU,
de nem sikerült, a Leiden vi-
szont hosszú idõ után talált
egy gólt, ami azt jelentette,
hogy a hosszabbításra marad
a döntés. Ennek az elsõ há-
rom percében nem született
gól, a második félidõben vi-
szont kettõ is, mindkét talá-
latot az összesen négy gólig
jutó Kövér-Kis Réka szerezte,
kiérdemelve, hogy hossza-
san skandálja nevét a publi-
kum, nem érdemtelenül. A
kupameccs hõse kellõ sze-
rénységgel annyit mondott:
– Csapatmunka volt, azért
dolgozunk, hogy ilyen mér-
kõzéseket játszhassunk, de
nincs megállás, a rövid pihe-
nõ után folytatjuk a munkát.
Azt gondolom, hogy nagyon
erõsnek kell lenni lelkileg is
ehhez a sporthoz, és bár vol-
tak lövéseim, melyek nem

jöttek be, de nem adtam fel a
végén is megpróbáltam. Mí-
nusz négynél is bíztam ben-
ne, hogy ez a fiatal csapat
talpra tud állni.

– Nem kezdtünk jól, nem
az edzõ álma egy ilyen kez-
dés, de fel kell tudni állni
ilyen helyzetbõl is – ezt már
Zantleitner Krisztina fejte-
gette a meccs után. – Talán
nagyon bizonyítani szeretett
volna fiatal csapatom a kö-
zönségnek, de ezt is tanulni
kell. Négy gólos hátrányban
elsõdleges volt, hogy rendez-
ni tudtuk a védekezésünket,
támadásban türelmesebbé és
pontosabbá váltunk, a végén
pedig a hollandok elfárad-
tak, a szoros védekezés nem
ízlett nekik. Réka végül la-
pos, pattintott lövésekkel el-
döntötte a meccset, ezt kér-
tem tõle már korábban is,
örülök, hogy megfogadta a
tanácsomat.

A klub alapítványának el-
nöke sem gondolta volna,
hogy 2-6 után fel tudnak
még állni a lányok a padló-
ról. – Szerencsére kiváló fizi-
kai és mentális állapotban
volt  a csapat, Kövér-Kis Ré-
ka parádés játéka pedig ön-
magáért beszél – mondta
Dömsödi József.

A mieink lehetséges ellen-
felei az elõdöntõben: Olym-
piakosz Pireusz (görög),
Ugra Hanty-Manszijszk (o-
rosz), Mediterranea Imperia
(olasz).

A csapat tagjai – a váloga-
tottban szereplõk kivételével
– jelenleg két hetes pihenõjü-
ket töltik, a munka január
elején folytatódik.

hv

Nagy hátrányból
álltak fel

Az ünnepek alatt sem zárja be kapuit a
ligeti uszoda: csak december 24-én és
szilveszterkor lesz rövidített nyitva tartás,
akkor reggel 8 és 12 óra között lehet
látogatni a medencéket és a szaunákat.
December 25-én és 26-án hajnali 5-tõl 21.45-
ig tartanak nyitva, újév napján pedig 10
órától engedik be a vendégeket. A Szentesi
Üdülõközpont komoly akciókkal fordul az
érdeklõdõk felé az év végén, a jövõ év elején.
Informálódhatnak a fürdõ elérhetõségein.

Nyitva az
uszoda Bár nincs könnyû helyzetben a magyar futball, mégis folyamatos a fiatalok

érdeklõdése a sport iránt. Ezt is bizonyítja a múlt héten megrendezett két napos
Frigó diákolimpia teremlabdarúgó-torna is. A szentesi és város környéki iskolák
a IV. korcsoportban (12-14 éves korosztály) nevezhették csapataikat, így a tor-
nán 6 iskola  vett részt. A rendezvény eredetileg 8 csapattal indult volna, de két
iskola visszavonta nevezését, azonban még így sem fért bele egy napba a 15
mérkõzés. Az ügyes kamaszok színvonalas meccseken mutatták be tehetségü-
ket és izgalmas pillanatokat láthatott a maroknyi közönség a sportcsarnokban. 

Eredmények: 1. Fábiánsebestyén, Arany J. ÁMK, 2. Koszta, 3. Klauzál iskola.
Két nap alatt 67 gólt lõttek a hálóba.

A szervezõ, Takács László elmondta, nagyon fontos, hogy a gyerekek sportolja-
nak, mert nemcsak a tehetségek gondozása, de az egészséges utánpótlás neve-
lése is elsõdleges napjainkban. A gyõztes csapat január 11-én Csongrádon ját-
szik újabb mérkõzést. Az innen gyõztesként kikerülõ csapat játszhat majd a me-
gyei döntõben.

Frigó diákolimpia

David Guetta zenéjét
hallgatja legszívesebben,
kedveli a romantikus filme-
ket, és imád olvasni, nem
utolsó sorban pedig kiváló-
an vízilabdázik: õ Keszthe-
lyi Rita, a Hungerit Uni-
BAU-Épszer válogatott játé-
kosa, akit a Magyar Vízilab-
da Szövetség a 2011-es esz-
tendõ legjobb nõi vízilab-
dázójának választott.

Rita 10 esztendõsen kez-
dett vízilabdázni a Margit-
szigeten, de ez nem volt
meglepõ, hiszen szülei is vá-
logatott szinten ûzték ezt a
sportágat. Voltak kikacsintá-
sok a jazz-balett és a tánc irá-
nyába, de gyorsan eldõlt: be-
lõle vízilabdázó lesz. A fel-
nõttek között elõször az
Újpest-OSC csapatában sze-
repelt, majd az OSC, a Hon-
véd és a Dunaújváros követ-
kezett. A kétszeres magyar
bajnok, háromszoros Magyar
Kupa-gyõztes Keszthelyi a
szentesi szurkolók legna-
gyobb örömére a nyáron vá-
rosunk csapatába igazolt. –
Remekül érzetem magam

Dunaújvárosban, nagyon jó
társaság jött össze, de saját
fejlõdésem szempontjából a
váltás mellett döntöttem –
mondja Rita. – Újabb kihívá-
sokat kerestem magamnak,
amire a LEN-kupa megmé-
rettetés kiválóan alkalmas.
Úgy gondolom, minél több
edzõnél fordul meg az em-
ber, annál többet sajátíthat el
a sportág fortélyaiból. Zant-
leitner Krisztinával, mostani
edzõmmel korábban együtt
játszottam, így tudtam, mit

várhatok tõle, így
nem ért meglepe-
tés, jó döntés volt
Szentesre igazol-
nom.

Ritát az év nõi
vízilabdázójának
választotta a szö-
vetség, de az el-
ismerést, amel-
lett, hogy nagyon
megtisztelõnek
tartja, igyekszik a
helyén kezelni.

– Korábbi csa-
patomnak, edzõ-
imnek, játékostár-

saimnak is nagy szerepe volt
abban, hogy megkaphattam
ezt a díjat, õk is hozzásegí-
tettek ahhoz, hogy jó teljesít-
ményt tudjak nyújtani. Az
élet azonban nem áll meg, a
múlt gyõzelmeibõl nem le-
het megélni, újra és újra ten-
ni kell a sikerért - vallja a
Hungerit-UniBAU 4-es sap-
kában játszó játékosa.

A válogatott vízilabdázó
konkrétan fogalmaz, már
ami az idei szezonra szóló
terveit illeti: szeretne bajnoki

címet ünnepelni csapatával,
a LEN-kupában illõ lenne
minél tovább menetelni, a
nemzeti együttessel pedig a
január 18-án kezdõdõ hol-
landiai Európa-bajnokágon a
legjobb négy közé jutást tar-
taná elfogadhatónak. És ak-
kor az olimpiáról még nem
is beszéltünk…

A sport mellett Rita a sza-
badidejét is igyekszik hasz-
nosan tölteni, hiszen angol-
órákra jár, mindemellett
a Testnevelési Egyetemen
OKJ-s, sportedzõi tanfolya-
mot végez. Mint mondja,
„attól még, hogy valaki jó ví-
zilabdázó, nem biztos, hogy
ezt a tudást képes átadni a
fiataloknak alapos elméleti
és gyakorlati ismeretek nél-
kül”.

A karácsonyi ünnepeket
Rita a szerettei körében tölti
a fõvárosban, a pihenõ azon-
ban csak nyúlfarknyi lesz
számára, hiszen az ünnep
elõtt, majd azt követõen is a
válogatottal készül a januári
kontinensviadalra. 

H.V.

Vannak sportágak Szente-
sen, melynek képviselõi –
bár kevésbé szerepelnek
a reflektorfényben – mégis
szép sikereket érnek el a
hazai bajnokságokban, és
évrõl-évre öregbítik váro-
sunk hírnevét. Megkértük
néhány helyi sportegyesü-
let és szakosztály képvise-
lõjét, meséljenek a 2011-es
esztendõ számukra leg-
jelentõsebb történéseirõl,
utánpótlásuk helyzetérõl és
arról, hogy ebben a kedve-
zõtlen gazdasági helyzet-
ben hogyan sikerült talpon
maradniuk.

Elsõsorban a diákolimpiai
szereplésre fókuszálnak a
Szentesi Vasutas Vívó Szak-
osztályának versenyzõi, de
az amatõr felnõtt országos
bajnokságon is voltak indu-
lóik, tudtuk meg Barna Vik-
tor edzõtõl, aki a szakosztály
vezetõje is egyben. Ez utób-
biban a párbajtõrözõk között
Almási Alexandra a 3., Almási
Tímea pedig az 5. helyen
végzett, míg a diákolimpián
a leány párbajtõr csapat a 4.,
a fiú csapat pedig az 5. lett.
Korábban 15-20 fõ sportolt
náluk, de az idei sikeres
sportágválasztónak köszön-
hetõen több mint harminc fi-
atal vívóval dolgozhat he-
tente háromszor Barna Viktor
és Talmácsi Krisztián.

– A várostól minden évben
kevesebb támogatást ka-
punk, ennek ellenére tagdí-
jakból, szülõi segítséggel
mégis sikerült valahogy élet-
ben maradnunk – mondja a
szakosztályvezetõ. – A kö-
vetkezõ évünket meghatá-
rozhatja az a kétmillió forin-

tos, eszközbeszerzésre kiírt
pályázat, melyet a Vasutas
Sportklub nyújtott be. Ha
nyer a klub, mi is részesü-
lünk belõle, és ezt azonnal
technikai fejlesztésre fordít-
juk. Célunk jövõre a diák-
olimpián csapatban és egyé-
niben is a dobogóra kerülni.

Önállóak a rögbisek
Februárban kiléptek a

Szentesi Vasutas SK-ból,
majd átigazoltak a Kontavill
Szabadidõs Sportegyesület-
hez az NB I-ben szereplõ
rögbisek, akik jelenleg a kö-
zépmezõnyben tanyáznak a
nyolc csapatos bajnokság-
ban. Továbbra is elsõdleges

céljuk, hogy önálló egyesü-
letként mûködjenek, mondja
Dobos Attila, szakosztályve-
zetõ. – Az elmúlt esztendõ
tanulóév volt számunkra
a legmagasabb osztályban,
nagy vereségekbe is belesza-
ladtunk, utolsó helyen vé-
geztünk. Az átszervezések
miatt mégsem estünk ki, így
továbbra is NB I-esek va-
gyunk. Nyáron edzõváltás
volt a csapatnál, Bélteki Zsolt
vette át a szakmai munka
irányítását, ami jót tett a tár-
saságnak. Fiataljaink idõköz-
ben megerõsödtek, hozzá-
szoktak a kemény ütköze-
tekhez, a fiatal és rutinos já-
tékosok jó arányban szere-

pelnek a gárdában, talán en-
nek is köszönhetõ, hogy há-
rom nagyszerû gyõzelemmel
kezdtük az õszi szezont, és
a vereségeink sem voltak
olyan súlyosak, mint tavaly.
Látjuk a hibáinkat, tudjuk
mire kell odafigyelnünk, és
ha a fiatalok több rutint sze-
reznek, akkor még közelebb
kerülhetünk a mezõny elsõ
feléhez.

Dobos Attila elmondta, az
önkormányzattól eddig is
minimális támogatást kap-
tak, tagdíjakból, pályázatok-
ból, kisebb szponzori pén-
zekbõl és a Legrandtól ka-
pott támogatásból „élnek”.
Örömtelinek nevezte, hogy

már a legfiatalabbak, 10-14
éves srácok is felfigyeltek a
sportágra, és rendszeres lá-
togatói az edzéseknek.

Újra gurítanak
Nem szerepeltek az elõzõ

bajnoki szezonban az NB II-
es bajnokságban a Szentesi
Vasutas tekézõi, mivel nem
sikerült ifjúsági játékost –
legalább egynek játszania
kell a hat fõs csapatban a
mérkõzéseken- igazolniuk.
Õsszel viszont ismét ott van-
nak a tíz csapatos NB II dél-
keleti-csoportjának mezõ-
nyében. Az egyesületet tíz
éve irányító Szabó László sze-
rint anyagilag csak azért áll-
nak viszonylag jól, mert az
elõzõ idényük kimaradt. –
Egy évre 50 ezer forintot ka-
punk az önkormányzattól,
az NB II-ben való szereplés-
hez ezzel szemben közel 500
ezerre van szükségünk – ma-
gyarázza Szabó László. –
Csak rendezvénytámogatást
kapunk, mert a városi teke-
sportot egyesületünk bizto-
sítja, mi szervezzük az ama-
tõr bajnokságot, a páros baj-
nokságot, a Vasutas-kupát és
a Szentesi Nyílt Tekebajnok-
ságot, ezen kívül az amatõr
tekézõknek is biztosítunk
pályát. Bevételeink nagy ré-
szét a nevezési- és tagdíjak,
pályázati pénzek és egyéb
támogatói segítségek jelen-
tik. Jelenleg az 5. helyen ál-
lunk a bajnokságban, amivel
egyáltalán nem vagyok elé-
gedett, éppen ezért a febru-

árban folytatódó bajnokság-
ban, tavasszal mindenkép-
pen szeretnénk odaérni a do-
bogóra. Sokszor próbáltunk
fiatalokat bevonni a sportág
vérkeringésébe, de ilyen-
olyan okok miatt nem sike-
rül megragadniuk a tekézés-
nél. Azért pozitív példa is
akad, hiszen volt olyan játé-
kosunk, akit mi neveltünk
ki, õ késõbb a Szuperligában
is szerepelt.

Fiatalítanak
Fiatalokkal felvértezve vá-

gott neki az NB III-as idény-
nek a Szentesi Kinizsi aszta-
litenisz csapata is. A gárda
jelenleg a Dél-alföldi Régió
hatodik helyén áll, három
egyesületet megelõzve. – Va-
lamivel a várakozások alatt
szerepeltünk, tavasszal a do-
bogó közelébe szeretnénk
felzárkózni – tudtuk meg
Hegedûs Gábor szakosztály-
vezetõtõl. – Fiataljainknak
szokni kell a komolyabb
mérkõzéseket, rutint kell
szerezniük, ebben lehet se-
gítségükre, hogy leigazoltuk
korábbi, NB I-et is megjárt
játékosunkat, Bunda Szabol-
csot. Asztaliteniszezõink az
NB III mellett szerepelnek a
megyei elsõ osztályban és az
amatõr ligában is. A szakosz-
tály mûködéséhez szükséges
összeget a Szentesi Kinizsin
keresztül kapjuk meg az ön-
kormányzattól, ez azonban
csak minimális összegben fe-
dezi kiadásainkat, egyéni tá-
mogatók, tagdíjak és ver-
senybevételek azok, melyek-
kel kiegészítjük költségveté-
sünket.

H.V.

A múltból nem lehet megélni

Szentesért és a létükért harcolnak



Az új elnök megtisztelte-
tésnek vette a feladatot, amit
nagy örömmel vállalt, remél-
ve, hogy Szentesen a futball
hamarosan visszakerül arra
a helyre a város sportélet-
ében, ahol korábban volt.
Mindent el fog követni, hogy
a labdarúgásért tenni akarók
fogjanak össze, és teremtsék
meg annak feltételét, hogy
minél jobb focit láthassanak
a szurkolók Szentesen, és
minél több értékes játékost
adjanak  a hazai futballélet-
nek. Már tervezik, hogy
2013-ban – amikor a Szentesi
Kinizsi megalakulásának a
100. évfordulója lesz – meg-
ünnepeljék az egyesület jubi-
leumát.

Némethy László elmond-
ta, új edzõje van az óvodás
korosztálynak Jernei Csaba
személyében, aki korábban
nagypályán és a futsalban is

szép eredményeket ért el.
Reméli, hogy a gyerekek kö-
rében is népszerû lesz. A he-
lyi futball helyzetérõl annyit
mondott el, hogy sikeres tár-
gyalások és egyezségek szü-
lettek a helyi egyesületek kö-
zött.

Egy klubban
a kicsik

A Kinizsivel és a Farkasok-
kal úgy egyeztek meg, hogy
létrejön egy utánpótlásne-
velõ egyesület (külföldi és
hazai példákhoz hasonlóan),
ahol az óvodásoktól, az elõ-
készítõ-serdülõ korosztályig
nevelik a játékosokat. A ser-
dülõ, ifjúsági és felnõtt csa-
patot foglalkoztató egyesü-
letbe a korosztályokból ki-
öregedõ játékosok kerülnek.
Az átmeneti serdülõ korosz-
tályban a játékosok kettõ iga-
zolással rendelkeznek majd,

így mind a két egyesület ál-
tal szervezett bajnokságban
– az edzõk belátása szerint,
és egyeztetés alapján – játsz-
hatnának. A tervek között
szerepel: Szentes szeretne ki-
lépni a megyei szintrõl –
utánpótlás vonatkozásában –
az országos, kiemelt bajnok-
ságba. A játékosok, akik ebbe
a csapatba nem kerülnek be,
még mindig ott a lehetõsé-
gük, hogy a megyei bajnok-
ságban játsszanak. Ez egyfaj-
ta motiváció, hogy a kiemelt
csapatba kerüljön valaki,
másrészt a fejlõdés szakmai
téren így jobban biztosítható. 

Ennek érdekében mind a
három egyesület hasonló ko-
rú játékosait az utánpótlás-
nevelõbe egyesítik, a Kinizsi
pedig viszi tovább az idõ-
sebb és a felnõtt játékosokból
álló csapatot. Ezzel megma-
rad a lehetõsége annak, hogy
a különbözõ pályázatokon
mind a felnõtt,  mind az
utánpótlásnevelõ egyesület
külön-külön induljon, de a
szakmai feladatok egymásra
épüljenek. A részletek kidol-
gozása most van folyamat-
ban, a szervezeti változás pe-
dig a 2012-es évet a futball
évének teheti.

G. Sz. I.
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Akár jelmezben is neki lehet vágni az év
utolsó napján a St. Jupát SE futóversenyének.
Az egyesület december 31-én, szombaton 11
órakor ismét megrendezi sportos óévbúcsúz-
tatóját. Két távon lehet indulni, a Széchenyi-
liget kapujától a kerékpárúton a Topolya ut-
ca vonaláig (rövidtáv, 2 km) illetve a belsõ

körforgalomig, majd onnan vissza (3,8 km).
Nevezni a Dózsa-házban található Közösségi
térben lehet 10 órától. A távokat teljesítõk kö-
zött kisorsolják a díjakat, valamint értékelik
a legötletesebb jelmezeket. Információ: www.
programok. jupat.hu vagy a 20/321-1693-as
telefonon.

Szabó Dénes ,  a Szentesi
Kosárlabda Klub felnõtt
szakosztályának a vezetõje
újra összeszedte a kosarazni
szeretõ felnõtteket Szente-
sen. A csapat korábban kü-
lönbözõ okok miatt szüne-
teltette a tevékenységét, de
a 2011/2012-es megyei baj-
nokságra újra beneveztek.
A sportcsarnok bérleti díja
túl magas nekik, így a Klau-
zál iskola tornatermében
edzenek, és játsszák a mér-
kõzéseiket. A jórészt szente-
si és harminc éven felüli já-
tékosokból álló csapat jelen-

tõsen megerõsödött az el-
múlt idõszakban, fõleg ami
az egyes játékosok testsú-
lyát illeti, de korban is ve-
zetnek a bajnokság más csa-
patának játékosai elõtt. Ez
azonban senkit nem zavar, a
régi formájukat néha-néha
felvillantják, a variációk
még elõjönnek, a gyönyörû
és pontos dobások benne
vannak az izmokban az ízü-
letekben, de levegõ már
egyre kevesebb van a te-
remben, különösen a vége
felé.

A bajnokságban összesen

kilenc csapat indult, mely-
nek jó része szegedi. Volt
SZEDEÁK és egyetemista já-
tékosok, a régi szegedi kosa-
rasok kezdeményezték a baj-
nokságot, melynek a célja
egyfajta rendszeres mozgás
és a csapathoz való tartozás,
majd a „harmadik” félidõ-
ben az értékelés.

A szentesiek mérlege a baj-
nokságban, három gyõzelem
és két vereség. Utolsó, vasár-
napi mérkõzésükön idehaza,
a szegedi Brutális KK csapa-
tát verték meg 69-63 arány-
ban. G. Sz. I.

Újra kosaraznak a felnõttek

A kistérségi teremlabda-
rúgó bajnokság a Hungerit
kupáért a sportcsarnokban
közel negyven csapat rész-
vételével, kiváló körülmé-
nyek között zajlik, és már a
harmadik játéknap is befe-
jezõdött. 

A legutóbbi forduló egyik
érdekessége volt, hogy az
Erélyesek csapata visszalé-
pett, és helyettük jelentkez-
tek a 13-14 éves srácokból ál-
ló Belvárosi Fiatalok, akik bi-
zony majdnem meglepték a
csoport egyik esélyesét az
ErKát.

A forduló nagy nyertese a
Fociguruk „A” csoportos
együttese volt, akik két na-
gyon fontos mérkõzésen is
gyõztek, ahol Puskás – a régi
idõkre emlékeztetõen – egy-
két percre beállt, rúgott egy-
egy gólt, és a csapata nyert.
A fényképen szereplõ B-28
Stúdió, a tavalyi bajnok, fele-
másan szerepelt. Nem bírt az
idei nagy esélyessel, a Foci-
gurukkal, viszont este a má-
sodik mérkõzésen, meggyõ-
zõen verték a jó erõkbõl álló
Next Goup együttesét.

Eredmények: Bundás Li-
ba–Mayer München 3–3,
ErKá–Belvárosi fiatalok 4–2

Suprise–Favorit 3–0, Yo-
ung Boys–Fila-11 1–13, Old
Tigers–Legator 0–0 Fila-
11–Cselszövõk Pollák FC
3–0, MetalCom–Biochip 0–2,
KÁOSZ – Tengeralattjárók
3–1, Kispályások–Aznaposak
1–2, Kurca Menti Hódítók–
Biochip 6–0, Tûzoltóság–
Csituszó 2–5, Kurca Menti
Hódítók–Aznaposak 3–1,
Álomkonyha Stúdió–Szemi-
cilin 1–2, Fociguruk–Jóba-
rátok 1–0, Next Group– Gal-
lér SE 0–3, Fociguruk–B-28
Stúdió 4–0, Sz+B Kft.–Bel-
városi  Favágók 4–2, Next
Group–B-28 Stúdió 0–4

A héten beindult a palán-
kos torna, szerdán délelõtt az
általános iskolák válogatott-
jai, majd délután a középis-
kolások küzdöttek egymás-
sal, míg csütörtökön a
HSZATÁK kezdõ korosztály-
ok, pénteken a Farkasok idõ-
sebb, utánpótláskorú játéko-
saiból álló csapatai játszottak.

Összefogni
a foci jövõjéért

November közepén a te-
mesvári 25 méteres uszodá-
ban találkoztak a romániai
szenior úszók egy verseny
keretében. A sûrû verseny-
program miatt Magyarorszá-
got csak a Szentesi Delfin
ESC néhány úszója képvisel-
te, õk viszont szép sikerrel.
Romániában nem jellemzõ,
hogy az idõsebb korosztály
rendszeresen sportoljon,
ezért a helyi televízió ripor-
tot készített a szentesi Mel-
kuhn Dezsõvel, Bodnár István-
néval és Kovács Lászlóval,
hogy az õ példájukon keresz-
tül hívják fel a figyelmet
az idõsebb kori rendszeres
úszás kiváló fizikális és men-
tális hatására.

Eredmények: Pólyáné Téli
Éva: 25 pille, 100 mell, 25
mell, 100 pille, 25 gyors, 100
vegyes 1. Melkuhn Dezsõ: 100
gyors, 100 mell, 100 pille, 100
vegyes, 200 pille 1. Kovács
László: 200 gyors, 25 hát, 100
gyors, 25 gyors, 100 hát 1.
Bodnár Istvánné: 25 hát, 25
mell, 25 gyors 1. 

Budapesten a Nyéki Imre
uszodában rendezték meg a
szeniorok utolsó úszóver-
senyét ebben az évben. A
Szentesi Delfin ESC úszói is-
mét sok szép helyezést gyûj-
töttek be. Pólyáné Téli Éva 33
méteren mind a négy úszás-
nemben aranyérmet szerzett,
Pászti Edit négy aranyat
gyûjtött be. A szeniorok vál-
tói három ezüstöt és egy
bronzérmet szereztek. Jól
szerepelt még Bertényi Mária,
dr. Bakacsi Gyula, Melkuhn
Deszõ, Lukátsy Kati, Debre-
czeni Beáta, Bocskay Zsófia,
Bodnár Istvánné, Ferke Gábor-
né, Kovács László és Tóthné
Katalin.

Évadzárás a
szenioroknál

Utánpótlás szinten Szentes országos bajnokságban szerepelne.

A központi konyha étterme megtelt a HSZATÁK
labdarúgó utánpótlásnevelõ egyesület 2011. évi záró
rendezvényén. Némethy László vezetõedzõ köszön-
tötte a megjelent játékosokat, a szülõket, a támogató-
kat, majd Prozlik István értékelte az elmúlt év esemé-
nyeit, és bemutatta a szervezet új elnökét, Tomcsányi
Ferencet. Egyben tájékoztatta a jelenlévõket, hogy
Halász-Szabó Antal továbbra is, mint tiszteletbeli el-
nök segíti az egyesületi munkát.

Hungerit-kupa, 3. játéknap

Fordulatos forduló

Fussunk
szilveszterkor 

(Fotó: Vidovics)
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Mindannyiunk számára
nehézséget okoz, ha kará-
csonykor egy-két, a hagyo-
mányostól eltérõ étellel aka-
runk szeretteinknek kedves-
kedni. A megszokottól eltérõ
ízvilágot ajánl ünnepi fogás-
ként karácsonyra és szilvesz-
terre Dimák Árpád szakács,
akinek munkáját az elmúlt
években többször is elismer-
ték.

Családjának már adventben
elkészített datolyás csókkal,
mandulás kiflivel, zserbó bon-
bonnal kedveskedik az év eb-
ben az idõszakában Dimák
Árpád, s szenteste sokszor na-
rancsos kacsa kerül asztaluk-
ra. Mégsem ezt ajánlotta fi-
gyelmünkbe mikor felkeres-
tük, hanem almával és citrus-
félékkel töltött csirkét petre-
zselymes parázsburgonyával.
Mint mondta, elkészítése sem
bonyolult, hiszen csupán egy
egész csirkét kell vásárol-
nunk, amelyet tüzetes tisztítás
után 2 darab apró kockákra
vágott almából, illetve 1-1 cit-
romból és narancsból összeál-
lított masszával kell megtölte-
nünk, természetesen a gyü-

mölcsök meghámozása után.
A fûszerezésnél 1 szál apróra
vágott rozmaringot és egy
csokor petrezselymet kell fel-
használnunk. 

– A csirkét kívül-belül sóval
és frissen õrölt borssal bedör-
zsöljük, majd a masszával be-
töltjük. Majd a csirke bõrét cit-
rommal átdörzsöljük, és vajjal
meglocsolva elõmelegített sü-
tõbe tesszük, s 170 fokon 50-
60 perc alatt készre sütjük.
Közben apró szemû burgo-
nyát hámozunk, amit sós víz-
ben fõzünk meg. Majd vajon
petrezselymet futtatunk és a
fõtt burgonyákat ezen a vajas-
petrezselymen forgatjuk át.
Mikor a csirke elkészült, ak-
kor a sütésbõl visszamaradt
pecsenyelevet tejszínnel be-
forralva dúsítjuk, s mártás-
ként tálaljuk az ételhez - rész-
letezi a kórházi szakács, aki
többször ért el sikereket mun-
katársaival együtt különbözõ
szakácsversenyeken.

2004-ben cégük különbözõ
konyháinak versenyében, 13
csapat részvételével megren-
dezett megmérettetésrõl tér-
tek haza elsõ helyezéssel. Egy

évvel késõbb a Közétkeztetõk
5. Országos Szakácsversenyé-
re neveztek be, amelyen már
az is jó eredménynek számí-
tott, hogy írásos pályázatunk-
kal meghívták õket a verseny-
re. Melegkonyhai kategóriá-
ban indultak, ahol levest, fõ-
ételt és desszertet készítettek
20 fõre. Itt a kategória abszo-
lút elsõ helyét szerezték meg,
s így a Közétkeztetõk Orszá-
gos Szövetségétõl és a Magyar
Gasztronómiai Szövetségtõl
átvehették a 2005 legjobb köz-
étkeztetõje címet. Ennek jutal-
ma volt, hogy 2005 novembe-
rében a svájci Bázelbe a sza-
kács Európa bajnokságnak is
aposztrofált World Culinary
Master Show-ra, a gasztronó-
mia jegyében szervezett gaszt-
ronómiai világkiállításra. In-
nen a regionális csapat tagja-
ként Európa bajnoki ezüst-
éremmel tértek haza, de a ka-
tegóriában aranyérmet nem is
ítéltek oda senkinek - tudtuk
már Dimák Árpádtól, aki 2 vi-
lág és olimpiai bajnok mester-
szakácstól tanulta a zöldségfa-
ragást, amellyel versenyzik is,
s melyet hobbijának is tekint.

S, hogy szilveszterre mit
ajánl? Rozéra sütött mangali-
ca szüzet hagymalekvárral és
vajas törtburgonyával. Elké-
szítése: egy körülbelül 60 dkg-
s mangalica szûzpecsenyét
zsályával és tört rózsaborssal
fûszerezünk, majd sütés elõtt
nagy szemû sóval bedörzsöl-
jük. Vaj és olíva olaj keverékén
elõsütjük minden oldalát. Ez-
után az edénnyel és a zsira-
dékkal együtt a sütõbe tesz-
szük. 170 fokon, 20 perc alatt
készre sütjük, és tálalásig me-
legen tartjuk. A hagymalekvár
elkészítése is körülbelül ennyi
idõt vesz igénybe. Elõször a li-
lahagymát karikára vágjuk,
olívaolajon megfonnyasztjuk,
majd felöntjük száraz vörös-
borral, balzsamecettel, ezután
egy csipetnyi sóval és 3 evõ-
kanál cukorral ízesítjük, ba-
bérlevelet teszünk hozzá. Sû-
rû kevergetés mellett lekvár
sûrûségûre forraljuk be. A
burgonyát megfõzzük, villá-
val durvára törjük, majd na-
gyobb serpenyõbe vajat heví-
tünk és a tört burgonyát a for-
ró vajon kevergetve átpirítjuk.

Kos 
Végre egy olyan idõ-
szak, amikor kedvére

szórakozhat, jut idõ a hobbijára.
Csupa olyan dologba vághatja a
fejszét, aminek semmi haszna,
de most ne legyen lelkiismeret-
furdalása, mert lelkileg feltöltõ-
dik.

Bika
Mivel minden lépését
megfontolja, úgy tûnik,

most sem fog letérni a helyes
irányról. Ezen az úton pedig
szembe jön egy figyelemre méltó
személyiség, akinek rögtön feltû-
nik színes egyénisége. 

Ikrek
Egyre csak javul az
anyagi helyzete, egyál-

talán nem kell kapkodnia, to-
vábbra is szerencsés idõszakra
számíthat. Hangulata hullámzó
lehet, optimizmus és pesszimiz-
mus váltogathatja egymást. 

Rák
Pénzügyekben legyen
óvatos és alaposan

vizsgálja meg a most kapott
ajánlatokat. Ha sikerülne levet-
kõznie melankolikus hangulatát,
akkor új lehetõségek elé nézhet
mind a magánéletében, mind a
hivatásában. 

Oroszlán
Végre egy igazán sze-
rencsés hét. Mindenben

sikerrel jár, legyen szó szerelem-
rõl, párkapcsolatról vagy munka-
helyrõl. Most még a szerencse-
játékot is érdemes kipróbálnia. 

Szûz
Tapasztalatai kincseket
érnek, ha jól kezeli és

használja õket. Pontos és alapos
megfigyelõ lévén sok és okos
döntéseket hozhat, ami késõbb
mindenképpen meghozza gyü-
mölcsét. 

Mérleg
Próbáljon meg erre a
hétre minél több társa-

sági programot beszervezni,
ugyanis a csillagok szerint erõsíte-
nie kell a szociális viszonyait.
Kösse össze a hasznosat a kelle-
messel, kikapcsolódjon ki és köz-
ben építse az ismeretségi körét. 

Skorpió
A héten egy kisebb, de
mégis érdekes konflik-

tusba keveredhet a munka és a
magánélet között. Vagyis e kettõ
között kell valamiféle egyensúlyt
teremtenie, rosszabb esetben
pedig választania. 

Nyilas
Most még a reggeleket
is szebbnek látja. Vala-

mitõl sokkal frissebb és az sem
zavarja, ha korán kell kelnie.
Használja ki ezt az idõszakot és
másoknak is juttasson ebbõl a
hihetetlen tettrekészségbõl. 

Bak
Gazdag képzelõerõvel
rendelkezik, amit most

teljes egészében kiélhet. A hét
eseményei megkövetelik ugyan a
józan észt, ugyanakkor szüksé-
geltetik hozzá egy kis kreativitás
a problémák megoldásához. 

Vízöntõ
A hét második felében
ismét egymásra talál-

nak a párjával, minden vitás
helyzet rendezõdik, a hangulat
teljesen kisimul. Tulajdonképpen
veszekedés mindenhol van, a lé-
nyeg csupán abban rejlik, hogy
meg tudják-e azokat beszélni. 

Halak 
Álmokra azért van
szükség, mert szebbé

teszik a mindennapokat, különö-
sen akkor, ha a valóság rendkí-
vül monotonnak tûnik. Tegyen
azért, hogy ezek a vágyálmok
valóra váljanak és a csodák vilá-
gába varázsoljanak.

December 24-30.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

A PROFI Autósiskola M, A, B ka-
tegóriában folyamatosan indít tan-
folyamokat. Részletfizetési lehetõ-
ség, szabad oktatóválasztás, folya-
matos akciók, korszerû, modern ok-
tatás, családias légkör. Az autósis-
kolánál az alábbi kategóriára sze-
rezhetõ vezetõi engedély: segédmo-
tor kerékpár , motorkerékpár, sze-
mélygépkocsi, valamint könnyû és
nehézgépkezelõi szaktanfolyamo-
kat indít. Elérhetõségek: www.
profijogsi.hu
Beküldendõ a vízszintes 3. és a füg-

gõleges 22. számú sorok megfejtése ja-
nuár 3-ig szerkesztõségünk (Kossuth
tér 5.) címére, e-mailen szenelet@
szentes.hu

Az autósiskola jóvoltából 10 fõ  – a
december 2-i rejtvényben 5 fõ – nyer-
het 20 ezer forint értékû KRESZ-tanfo-
lyamot.

Vízszintes: 1. A szobába. 3. Milyen
közösségi oldalon található meg a Profi
Autósiskola? (zárt betû: B). 10. Formáló-
dik. 11. Római kettõszázegyes. 12.
Közkatona. 13. Nõi név. 15. Névelõvel:
kürt. 17. Becézett Ilona. 18. Az elhízás
jele. 22. Szomáliföldi autók nemzetkö-
zi jelzése. 23. Negatív töltésû elektród.
25. Magas, langaléta. 26. Féldrágakõ.
28. Rangja, megnevezése. 30. A végén

pihen. 32. Szántóföldi gyomnövény.
34. Indián csónak. 35. A szélein zárt.
36. Detektívek. 39. Tündér … (Szabó
Magda mesehõse). 41. Alapforma,
szabvány. 42. Személyemnek. 44. Dej
romániai település magyar neve. 46.
Táplál. 47. Tili-… 48. Népi, vékony, fé-
mes hegyû szerszám. Tojásfestéshez
használják. 51. Magánszám - "egyedü-
li"-t jelent olaszul. 53. Mûveli - régie-
sen. 55. SSS. 56. Gyerkõcei. 58. Éneklõ.
60. Csilló közepe.

Függõleges: 1. Csecsemõ. 2. Boltos.
3. Halványuló. 4. Adódik. 5. Réz vegy-
jele. 6. Õse. 7. Párducmacska. 8. Magá-
hoz tér. 9. Táj jelzõje lehet. 14. Ki …
Tud? (egykori vetélkedõ). 16. Akácli-
get. 18. Zúdul, ömlik. 19. Kolunában
van. 20. Piszok. 21. Leletmentés. 22.
Az alábbi városokban tart irodát a Profi
Autósiskola (zárt betûk: Z, S, Z). 24. For-
dítva egyik megyénk. 25. Félelmetes
tengeri szökõhullám. 27. Gyapot. 29.
Színültig. 31. Kitáró. 33. Toni lesz a ka-
pus (két szó). 37. Német márkájú au-
tón. 38. Fordítva: téli sportot ûzök. 40.
Hátralékosod. 43. Félig kilógó. 45. Fe-
szíti, beszorítja. 47. Morzejelek. 49. Jel-
fogó. 50. Juhhodály. 52. Oxigén és
magnézium vegyjele. 53. Levest kana-
laz. 54. Erre a közelebbi helyre. 57.
Ételízesítõ. 59. Kétharmad mag

Szerezzen jogosítványt a PROFI-nál!

HHaa  aazz  üünnnneepp  eelléérrkkeezziikk  aazz  éélleetteeddbbeenn,,  aakkkkoorr  üünnnneeppeelljj  eeggéésszzeenn..  ((......))  TTiisszzttáállkkooddjjááll  bbeellüüllrrõõll  ééss  kkíívvüüllrrõõll..  FFeelleejjttss  eell  mmiinnddeenntt,,  aammii  aa  kköözznnaappookk
sszzeerrttaarrttáássaa  ééss  ffeellaaddaattaa..  AAzz  üünnnneeppeett  nneemmccssaakk  aa  nnaappttáárrbbaann  íírrjjáákk  ppiirrooss  bbeettûûkkkkeell..  NNéézzdd  aa  rrééggiieekkeett,,  mmiillyyeenn  ááhhííttaattoossaann,,  mmiillyyeenn  ffeellttééttlleennüüll,,  mmiillyyeenn
kköörrüüllmméénnyyeesseenn,,  mmeennnnyyii  vvaadd  öörröömmmmeell  üünnnneeppeelltteekk!!  AAzz  üünnnneepp  aa  kküüllöönnbböözzééss..  AAzz  üünnnneepp  aa  mmééllyy  ééss  vvaarráázzssooss  rreennddhhaaggyyááss..  ((MMáárraaii  SSáánnddoorr))

Különlegességek karácsonyra és szilveszterre

A szõke nõ meséli a szõke barátnõ-
jének:
– Képzeld meghúztak az autós vizs-
gán...
– Hát ez hogy lehetséges?
– Behajtottunk egy körforgalomba
és ki volt rakva egy 30-as tábla.Én
ahogy kell körbe is mentem har-
mincszor...
– És ezért meghúztak ?! 

Két szõke beszélget:
– Ma voltam terhességi teszten.
És nehezek voltak a kérdések?

Egy vadász szafarira ment a felesé-
gével és az anyósával. Letáboroztak
a dzsungelben. Egyik éjjel a feleség
kétségbeesetten keltegeti a férjét:
– Drágám, eltûnt a mama, gyere

menjünk és keressük meg!
A vadász megragadja a puskát, és
elindulnak a sötét éjszakában. Nem
messze a sátruktól, egy tisztáson
rémisztõ látvány tárul eléjük: a ma-
ma egy bokor elõtt áll, és egy hatal-
mas hímoroszlánnal néz éppen far-
kasszemet. A fiatalasszony rémül-
ten suttogja a férjének:
– Uramisten, most mi lesz?
– Semmi – feleli a vadász. Az
oroszlán kereste magának a bajt,
hagyjuk, hogy másszon ki belõle
egyedül!

Esküvõje után kérdezik Kovácsot a
kollégái:
– Na, milyen a házasélet?
– Tudjátok, hamarosan megáld
minket az Isten egy pufók, visító,
fogatlan teremtménnyel.
– Csak nem babát vártok?
– Nem, anyósom hozzánk költözik.

Pótfûtés
Koszta József Múzeum 
Technikai okok miatt zárva, nyi-

tás 2012. január 22-én.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Szentesi Fotókör tagjai az in-

tézményrõl és a fotókör életérõl
mutatnak be képeket. 

Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház

A Móricz-ház 60 éves fennállá-
sának alkalmából nyílt kiállítás. A
levéltár által összeállított anyag a
60 év rendezvényeibe és az intéz-
mények életébe enged betekin-
tést.

Városi könyvtár
Kolláth Edit selyemfestõ munká-

it tekinthetik meg az érdeklõdõk
nyitva tartási idõben.

Mûvészetek Háza
Kézmûves mûhelyek: feketeke-

rámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehetõ-
ségük az érdeklõdõknek. Nyitva
tartás: hétfõtõl szombatig 9-17
óráig.

Galéria Kávéház
Molnár József kecskeméti fo-

tográfus természetfotóit láthatja a
közönség január 9-ig. 

Õze Lajos Filmszínház
December 25-26.
17.30 óra Frászkarika - ameri-

kai horror-vígjáték, 
20 óra Álmok otthona - ameri-

kai misztikus thriller. 
Dec. 29-30. és január 1-2.
17.30 óra Kopaszkutya Kettõ –

magyar dokumentumfilm,
20 óra Hogyan lopjunk felhõ-

karcolót? – akció-vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
December 23-tól



Született: Musa Ádám és Ma-
tók Zsuzsannának (Nagyhegy-
széli út 42.) Ábel, Radó Attila és
Varga Beátának (Alsórét 159.) Nó-
ra, Nana Krisztián és Duka Beátá-
nak (Juhász Gy. u. 17.) Krisztofer,
Vincze Viktor és Biácsi Terézia Er-
zsébetnek (Kossuth u. 16.) Adri-
enn nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Vidovics
Ferenc és Molnár Zsuzsanna
(Bercsényi u. 29.), Aranyi László
és Rohály Mariann (Brusznyai
stny. 12/A), Fromann Péter (Ná-
das stny. 15.) és Gyarmati Edit
(Cseuz B. u. 5.), Bognár Zoltán
(Körösparti u. 26.) és Kun Mari-
anna (Szegvár, Szentesi út 23.),
Váradi János (Szegvár, Ady E. u.
4.) és Szép Tünde (Szegvár, Kos-
suth tér 4.).
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Családi

„Tudod, karácsonykor az
ember mindig hisz egy kis-
sé a csodákban, nemcsak te
és én, hanem az egész világ,
az emberiség, amint mond-
ják, hiszen azért van az ün-
nep, mert nem lehet csoda
nélkül élni.”

E fenti sorokat Márai Sán-
dor vetette papírra. S való-
ban, a karácsony maga a cso-
da. Lehet várni heteken át,
lehet elképzelni, de az igazi
csoda az, amit mi magunk
idézünk elõ. Meg kell néha
állnunk, hogy együtt lehes-
sünk, hogy közösen átélhes-
sük a karácsony üzenetét. A
Kiss Bálint Református Álta-
lános Iskola diákjai az elmúlt
napokban átélték, milyen ér-
zés a csodát elõidézni. 

Az iskola felsõs diákjaiból
álló önkéntes munkát végzõ
caritas csoportja a kórház
gyermekosztályán mutatta
be a maguk által összeállított
Mikulás-napi mûsort. Két-
zsáknyi ajándékot is vittek a
beteg gyerekeknek. A meg-

ható azonban mégis az volt,
amikor a mûsort lekésõ kis-
beteg számára a gyerekek új-
ra jelmezt öltöttek és neki,
immár másodjára is elõadták
mûsorukat .  A gyermeki
könnyek a felnõttek szemébe
szöktek.

A karácsony üzenetét õk is
átélték, csakúgy, mint azok a
gyerekek, akik az iskolai ün-
nepségen szerepeltek. A har-
madikosok megidézték a
betlehemi kisded születését,
és azt, hogy rohanó vilá-
gunkban bizony jó megállni,
a csodát átélni. A mûsorban
fellépett az iskola tanári kó-
rusa is, azokkal a mûvekkel,
melyeket  a  Szent Anna-
templombeli jótékonysági
hangversenyen is bemutat-
tak. A megszólaltatott han-
gok csengése akkor is, most
is felejthetetlen élmény volt. 

S remélhetõleg felejthetet-
len élményt szereznek majd
azok a könyvek is a határon
túl élõ magyar gyerekeknek,
melyeket a Kárpát-medencei

Református Közoktatási
Alap felhívására összegyûj-
tött pénzbõl vásárolnak meg.
Adományként az iskola di-
ákjai 200 forintosokból közel
70 ezer forintot gyûjtöttek
össze, amit az iskola 100 ezer
forintra egészített ki. Ezt az
összeget a református egy-
ház országos vezetése meg-
duplázza, így a kétszázasok-
ból, kétszázezer lett.

Az 1. b osztály a Mikulás-
gyáron keresztül segített a
rászorulókon. Az összegyûj-
tött adományt, melybe tartós
élelmiszert, kinõtt ruhákat és
megunt játékokat tettek, a
gyerekek a tanító nénikkel
közösen adták fel a postán. 

A csoda nem az ajándékok
sokasága, nem pénzben kife-
jezhetõ érték, hanem az, ami
a szívekben lakozik. Ez a
gondolat vezérelte az iskolát
akkor, amikor két számítógé-
pet ajándékozott a Rákóczi
utcai óvodai körzetnek, ezzel
pótolva a nemrégiben ello-
pott eszközöket.

Mûsorkezdés: 17 óra
December 23., péntek 

- Karácsonyi ünnepség Szentes
vállalkozóival és sportvezetõivel
- Pom-Pom Együttes Mikulás
koncertje
- Karácsonyi vásár

December 24., szombat 
- Zenével a Rákos Gyermekekért
Alapítvány Szent Anna-templomi
koncertje
- „Mi van a Puttonyban?” – Ötvös
Cirkusz a sportcsarnokban
December 25., vasárnap
- Tíztánc ranglista verseny a
sportcsarnokban
- Kalo MÉH-Cs&K-Szentesi VK–
FTC férfi vízilabda OB I mérkõzés

December 26., hétfõ
- „A Capella” a Fool Moon Együt-
tes koncertje a hangversenyköz-
pontból
- Hungerit-UniBau Épszer-Szen-
tes–Leiden (Hollandia) LEN-kupa
mérkõzés

December 27., kedd
- Így vártuk az ünnepet, visszate-
kintés az elõkészületekre (Adventi
üzenetek, Dr. Sipos Ferenc Park-
erdõ Otthon karácsonya – elsõ
vasárnap)
- Évértékelõ Magyar Józseffel, a
Hungerit elnök-vezérigazgatójával

December 28., szerda 
- Így vártuk az ünnepet, visszate-
kintés az elõkészületekre (Adventi
üzenetek, karácsony a bölcsõdé-
ben – második vasárnap)
- A Magyar Honvédség társulatai-

nak ünnepi koncertje a református
nagytemplomban
- Beszélgetés Imre Zsuzsival, új
lemezének bemutatója.

December 29., csütörtök 
- Így vártuk a karácsonyt, vissza-
tekintés az elõkészületekre (Ad-
venti üzenetek, a mindszenti
nagycsaládosok ünnepe – harma-
dik vasárnap)
- A Vöröskereszt ünnepi koncert-
je, Szent Anna-templom
- A Jövõnkért AMI – évvégi
összeállítás

December 30., péntek 
- Így vártuk a karácsonyt, vissza-
tekintés az elõkészületekre (Ad-
venti üzenetek, Hunor-Coop aján-
dékok ovisoknak – negyedik va-
sárnap)
- Szalagavató bálak (Boros szak-
iskola és a HMG)

December 31., szombat
2012. Január 1., vasárnap

Ünnepi köszöntõ – Szirbik Im-
re, polgármester, Óévbúcsúztató
koncert a sportcsarnokból
- Ünnepi köszöntõ – Zsótér Kár-
oly, Mindszent polgármestere
- BÚÉK 2012 - a „Baksi Kabaré”
mûsora

Január 2. – Best of 2011.
elsõ félév

Január 5. – Best of 2011.
második félév

Új szerkesztett mûsorokkal január
9-tõl reggel háromnegyed 7-kor
jelentkezünk!

Orvosi ügyelet: hétköznap 15
órától reggel 7 óráig, hétvégén és
ünnepnap 7 órától 7 óráig (24
órás) a Sima Ferenc utca 29–33.
szám alatt (mentõállomás) tartanak
ügyeletet. Telefon: 62/474– 374.

Gyermekorvosi rendelés: hét-
köznap 15 órától 17 óráig, hétvé-
gén és ünnepnap 9 órától 11 óráig
a Sima F. u. 31–33. szám alatt
(mentõállomás), rendelési idõn kí-
vül az ellátás a kórház gyermekosz-
tályán történik.

Gyógyszertári készenléti ügye-
let minden nap 20 órától, másnap
reggel 7.30-ig tart. Munkaszüneti
nap 20 órától másnap 7.30-ig. De-
cember 26-ig Kertvárosi Patika
(Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek
7-18, szombat 8-12 óráig. Készen-
léti telefon: 20/618-70-20. Decem-
ber 26-január 2. Menta Gyógyszer-
tár (Alsórét 258. TESCO) hétfõ-
péntek 8-18.30, szombat 8-16.30-
ig, vasárnap, munkaszüneti nap
zárva. Készenléti telefon: 70/563-
51-39. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) december
24-25-én dr. Hobot Gábor, telefon:
30/324-83-26; december 26-án dr.
Hobot László, tel.: 20/311-08-30;
december 31-január 1. dr. Bikádi
Péter, tel.: 30/248-44-94.

A „Szeretetakció a szegények karácso-
nyáért” gyûjtõmozgalom keretében a Sza-
badidõs Sportklub 105 db, egyenként mint-
egy 5000 Ft értékû, alapvetõen tartós élel-
miszereket, valamint almát, burgonyát és
zöldségféléket tartalmazó csomagot osztott
szét. A rászorulók kiválasztásában a pol-
gármesteri hivatal szociálpolitikai osztálya
segített.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szentesi
Csoportja 130 családnak adott  tartós élelmi-
szert, gyümölcsöt és édességet tartalmazó
csomagot.

A Szentes-Csongrád Rotary Klub tagjai

forralt bort és gyümölcsöt osztottak a sétáló
utcán a járókelõknek.

A Fidelitas helyi szervezete a szentesi
Gyermekek Átmeneti Otthona részére gyûj-
tött játékokat.

Sinka Zsolt erõmûvész a szentes kórház
gyermek és szülészeti osztályán fekvõ beteg
gyerekeket és a szülõket ajándékozta meg  a
Bamako ralira induló csapat tagjaival közö-
sen.

A hagyományokhoz híven az önkormány-
zat a város idõseinek adott karácsonyi cso-
magot. Hét helyre  (Hajléktalan Szálló, idõs-
otthonok, dr. Sipos Ferenc Parkerdõ Otthon,
református idõsek otthona, pszichiátriai ápo-
lóotthon) vittek mintegy 300 csomagot, me-
lyekben tartós élelmiszer, szaloncukor, cso-
koládé és négy mázsa alma volt.

Ajándékoztak

A Szabadidõs Sportklub
terem- és kispályás labdarú-
gó szakosztálya január 8-án,
vasárnap 8 órától a Koszta

József iskolában rendezi meg
az újesztendõ elsõ teremlab-
darúgó tornáját. Nevezni le-
het december 28-ig, a klub

Kiss Bálint u. 3. sz. alatti he-
lyiségében. Részletes felvilá-
gosítást ad Léhi Gábor a
30/468-87-69-es számon. 

Újévi teremtorna

Tíz éve, hogy
elmentetek,

de gondolatainkban
örökre velünk vagytok.

Nagyon hiányoztok.

iidd..  SSZZOOLLLLÁÁTTHH
IIMMRREE

és felesége

SSAARRKKAADDII  NNAAGGYY  JJUULLIIAANNNNAA
halálának emlékére.

Szeretõ családja

Civil TV mûsor

„…a szívekben legyen karácsony!”


