
A kórházvezetés felelõs-
ségérõl és az állam adósság-
átvállalásáról is vitáztak a
városatyák a képviselõ-tes-
tület múlt pénteki ülésén,
ahol a város jövõ évi költ-
ségvetési koncepciója is te-
rítékre került. Az intézmé-
nyek összevonásáról nem
döntöttek, de arra kitértek,
hogy sérelmek nélkül nem
lesz 2013-as büdzsé.

Oltyán Lajos, korábbi vá-
rosatya törte meg a szentesi
közmeghallgatásokra utóbbi
években jellemzõ csöndet a
képviselõ-testület múlt pén-
teki ülésén. A nyugalmazott
iskolaigazgató a kultúra he-
lyi mûhelyeinek fontosságá-
ról beszélt. Az intézmények
tervezett összevonása kap-

csán azt feszegette, vajon
lesz-e olyan vezetés, amely
képes a költségvetési szigor
betartásán túl a különbözõ
szakterületek összehangolá-
sára, szakmai ellenõrzésére
és a színvonal tartására. Ki-
emelte, a könyvtár, a múze-
um, a galéria, a mûvelõdési
ház, a hangversenyközpont,
a mozi, a helyi televízió és a
városi hetilap is fontos a
szentesiek számára, és egyet-
len értékünk sem mehet ve-
szendõbe. 

Napirend elõtt Demeter
Attila aggodalmát fejezte ki
az eredménytelenül zárult
kórházi fõigazgatói pályázat
miatt, egyúttal érthetetlen-
nek tartotta, hogy a felelõsök
nem tudtak dönteni a négy

jelölt közül. Arra kérte a vá-
rosvezetést és a térség or-
szággyûlési képviselõjét, te-
gyenek meg mindent annak
érdekében, hogy mielõbb fe-
lelõs vezetõje legyen az in-
tézménynek. Szabó Zoltán
szégyennek nevezte, hogy a
gyógyfürdõbõl kizárták a 14
éven aluliakat, és a kórházi
menedzsment felelõsségét
firtatta. Chomiak Waldemar
arra hívta föl a figyelmet,
hogy az ÁNTSZ ide vonat-
kozó határozatát meg lehe-
tett volna fellebbezni, de sem
a kórház, sem a város nem
élt ezzel a lehetõséggel.
Szûcs Lajos alpolgármester
erre megjegyezte, az önkor-
mányzat lépett volna, de
nem tehette, arra pedig nem
kaptak választ a kórház ve-
zetésétõl, hogy õk miért nem
fellebbeztek.

(folytatás a 3. oldalon)

Fájdalom nélkül
nem fog menni
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A Délkelet-Alföld Regio-
nális Hulladékgazdálkodási
Rendszer – melynek Szentes
is tagja – pályázott a tagtele-
pülések területein található
lerakók rekultivációjára. A
projekt a város esetében há-
rom hulladéklerakót érint, a

„Termál”, a Rákóczi utcai ré-
gi és a berki szeméttelepet.

A nyertes pályázatok tá-
mogatási szerzõdését már
aláírták, jelenleg a közbe-
szerzési eljárás zajlik a mun-
kák elvégzésére és a projekt
lebonyolítására. Ha minden

zökkenõmentesen zajlik, ak-
kor tavasszal megkezdõdhet
a Termál szeméttelep helyre-
állítása. A beruházás terve-
zett, és a pályázatból fede-
zett összege nettó 53 millió
forint. Felmérés szerint a
hulladék egy része átnyúlik
a telekhatáron, ezért annak
átrakása és az áthalmozással
érintett terület rendezése to-
vábbi hatszázezer forintba
kerül, amit az önkormány-
zatnak kell majd megfizet-
nie.

(folytatás a 4. oldalon)

Föld alá kerül a szeméttelep

Az ökölvívás kedvelõit várja a a Koszta József Általános Is-
kola tornatermébe a Bunyó karácsonyig címû eseményre a
rendezõ Bertók Róbert. Az edzõtermi bokszgálán több profi
mérkõzést izgulhatnak végig a nézõk december 2-án, vasár-
nap 17 órától. A Szentesi Kinizsi amatõr bokszolóin kívül szo-
rítóba lép a cirkálósúlyú Faur Csaba, aki jelenleg hetedik az or-
szágos listán és eddigi mindkét profi mérkõzését megnyerte.
Az ugyancsak cirkálósúlyú szegedi Nagy Sándor a ranglista
második helyén áll hét gyõztes mérkõzéssel. A középsúlyú
Kovács „Vipera” Attila nem ismeretlen a szentesi közönség
elõtt. A korábbi nagyváltúsúlyú IBO bajnok – két év kihagyás
után – az augusztusi Szárnyas Napokon lépett kötelek közé il-
letve 2005-ben itt szerezte meg nagyközépsúlyú EBA Európa-
bajnoki címét. A vasárnapi gála hat menetre tervezett fõmér-
kõzését a félnehézsúlyú svéd Oscar Ahlin játssza.

Bunyó karácsonyig

A gyermekvédelmi támo-
gatásban részesülõk mos-
tantól nem készpénzben
kaphatják meg az egy gyer-
mek után járó 5800 forintot,
mert ezt novembertõl felvál-
totta az Erzsébet-utalvány. A
támogatás jól jön, ha adják,
s akkor már mindegy, mi-
ben fizetik ki, s bár némileg
megosztotta az embereket
az új rendelet, a többség
ezen a véleményen van,
hallhattuk a városházán.

E héten, hétfõtõl csütörtö-
kig vehették át személyesen
a szociálpolitikai osztályon
az érintettek a gyermekek
után járó, egyenként 5800 fo-
rintos utalványt. Mint az
osztály vezetõjétõl megtud-
tuk, a gyermekvédelmi tör-
vény október 1-jei módosítá-
sa értelmében a november
hónapra járó egyszeri, kiegé-
szítõ támogatást nem kész-
pénzben kapják a lakosok.
Lencséné Szalontai Mária el-

mondta, három kifizetési
mód – a postai, az önkor-
mányzat általi házhoz kéz-
besítés, és az osztályon való
személyes átvétel – közül azt
választották, hogy a város-
házán kaphassák meg a jo-
gosultak, vagy meghatalma-
zottaik a támogatást, mely
összesen 1318 gyermeket
érint.

(folytatás a 3. oldalon)

Készpénz helyett utalványban kapják a támogatást

Mindegy miben, de jól jön

Az önkormányzat tájé-

koztatja a lakosságot, hogy

a járási hivatal kialakítása

miatt a hivatal szociálpoli-

tikai osztályán nem lesz

ügyfélfogadás december 3-

án, hétfõn. 

Szünetel

Hétfõn megkezdõdött a
Kurca-híd felújítása. A for-
galomelterelési terv szerint
– az idõjárás függvényében
– december 6-án vagy 7-én
teljes szélességében lezár-
ják a forgalom elõl a közúti
átkelõt december 16-ig.

Ez idõ alatt fektetik le az
út alá azt a 120 centiméteres
csövet, amelyen a víz átfo-
lyik majd a munkák ideje
alatt. A városi forgalmat a

Kiss Zsigmond utca felé, a
városon átvezetõ forgalmat
pedig a 451-es elkerülõ útra
terelik a lezárás idejére. A
közlekedést táblákkal és for-
galomirányítással segítik.

A kivitelezõ szarvasi In-
tegrál Zrt. november 26-án a
szerzõdés aláírásával szinte
egyidõben átvette a munka-
területet és megkezdte a nö-
vényzet kivágását a híd kör-
nyékén. A hidat december 6-

án teljes szélességben lezár-
ják a forgalom elõl várható-
an tíz napra. A vízátvezetõ
betoncsõ lerakása után in-
dulhat újra a közlekedés
a fél útpályán. Napközben
reggel hét és délután  négy
óra között jelzõõrös forga-
lomirányítás segíti a közle-
kedõket. Hosszabb idejû le-
zárásra április 1-tõl május
15-ig kell számítaniuk az au-
tósoknak és a kerékpárosok-

nak. Ez idõ alatt a biciklisek
és gyalogosok az Eszperan-
tó-hidat vagy az ifjúsági ház
mögötti hidat használhatják.

A meglévõ hídszerkezetet
az alapozásig szükséges
bontani, melyhez a Kurca vi-
zét beton súlytámfallal és
homokzsákokkal terelik el a
mederben a hídpillér elõtt és
után egy-egy méterrel. Aszó-
di Imre, a kivitelezõ mûszaki
vezetõje elmondta, hogy a
támfal építésének idejére ala-
csony vízszint várható a
Kurcán. Mintegy kétszáz da-
rab 600 kilogrammos beton-
lappal és 2-3 ezer homok-
zsákkal zárják el a víz útját a
mederben. A vizet kiszivaty-
tyúzzák a munkaterületrõl,
majd utána kezdõdhet a híd-
szerkezet megerõsítése és
szigetelése. Az idõjárás nem
hátráltatja a munkák kezdeti
szakaszát. A vízmentesítés,
iszapeltávolítás, a bontási és
zsaluzási munkák fagypont
körüli idõben is végezhetõk,
a betonozás igényel pozitív
hõmérsékletet. 

A Kurca-híd szélesítésének
költsége nettó 71,5 millió fo-
rint, melynek egy része pá-
lyázati forrás, egy részét az
önkormányzat saját költség-
vetésébõl biztosítja. A mun-
kák szerzõdésben vállalt be-
fejezési ideje 2013 június.

Besenyei

Tíz napra lezárják a hidat

Megkezdték a növényzet kivágását a Kurca-híd környékén.
A forgalom még nem szünetel, jelzõõrös irányítás mellett közlekedhetnek a jármûvek.

Jó kutatási alapot adhatnak évtizedek múlva az egykori
szeméttelepek. Több évtizedes gyakorlat volt hazánkban is,
hogy a lakossági hulladékot egy helyen gyûjtötték össze,
majd eltakarták földdel. Ki tudja, mi minden kerülne elõ
ezekbõl a gödrökbõl. Szentesen három egykori szeméttelep
helyreállítása történik meg 2014 végéig. Pályázati forrásból
mintegy százezer köbméter anyagot kell megmozgatni ah-
hoz, hogy talajjavítással, növényültetéssel helyreállítsák a
természeti környezetet.

Folytatódik az „Egészség a célkeresztben” szûrõprogram.
December 1-jén, szombaton 8–16 óra között csontsûrûség és
vércukormérés, bõrgyógyászati, szív- és érrendszeri vizsgálatra
várják a lakosságot a rendelõintézetben.

Szûrés a rendelõben

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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A hatósági zaklatásoktól
megszabadulva, Zsoldos Fe-
renc Püspökladányba uta-
zott, s folytatta a vasútnál
félbehagyott munkáit. 1857
elején a társasági igazgató –
aki idõközben igen meg-
kedvelte a szentesi fiatal-
embert gyors és pontos
munkájáért – újabb feladat-
tal bízta meg. A Kunlapo-
son építendõ öt nagyobb
hídhoz szükséges tölgyfá-
kat kellett az eszenyi erdõ-
ben kiválogatnia és kiter-
melnie. A rendkívül mosto-
ha körülmények között el-
töltött hetekre késõbb így
emlékezett vissza: 

„Ott töltöttem 6 hetet az
életnek még azelõtt nem ta-
pasztalt sanyarait észlelve,
mivel Eszeny helyiségtõl
azon erdõ, ahol a fákat válo-
gattam vagy döntöttem tá-
volt volt, tehát az erdõbe
kellett hálni, ami pedig
olyan fekvésû volt, hogy ha
a hegyeken esõ volt rende-
sen; elborította a víz, tehát
semmi szárnyék nem volt ta-
lálható. Tehát az éjjeleket az
ég alatt kellett tölteni, pedig
hideg volt, én meg nem szá-
mítottam arra, hogy én még
az éjjelt télen szabad ég alatt
töltöm, nem voltam azon
életmódhoz szükséges ruhá-
val ellátva. A télikabáton túl
volt egy vékony gallér köpö-
nyegem, amit a városba
használtam, de biz az igen
hangos volt a januári hosszú
éjszakákon. Pedig nagy tüzet
rakattam fahasábokból, ma-

gam pedig falevélbõl alám,
mielõtt lefeküdtem jó rakást
összekapartam, azon re-
ményben, hogy a fagyos föld
legalább nem éri az oldala-
mat, lesz derékalj. De biz an-
nak nem sok hasznát vettem,
mert mikor megmozdultam,
mind kicsúszott alólam, és
azon vettem észre, hogy az
oldalamat sütötte a hideg
föld vagy jég. Mikor tapo-
gattam, hogy át van nedve-
sedve, akkor fordítottam azt
az oldalamat a tûz felé, mi-
kor ott megszáradt a ruha,
akkorra a másik oldalon is-
mét átázott, mivel a nagy
tûzhöz jó közel feküdtem, és

a tûz ugyancsak sütött.
Eszembe jutott az az ember,
aki elõl megsült, hátul meg-
fagyott. Hanem osztán felül-
tem a tûz mellett, és ülve
szundikáltam a munkásaim-
mal, míg megvirradt…” 

A kivágott fák feldolgozá-
sát, méretre szabását már
Abádszalókon végezte el. Fi-
atal kora ellenére a hidak
megépítésével is õt bízták
meg, szemben számos szol-
noki és debreceni mesterrel.
A munka elvégzésére 9 hó-
napot kapott. Az öt hidat kü-
lönbözõ helyszíneken párhu-
zamosan építtette, folyama-
tosan 60–160 munkást foglal-

koztatva. A munkát határ-
idõre bevégezte. A vállalko-
zásért 30 ezer forintot ka-
pott, amelybõl 5 ezer forintot
tiszta nyereségként könyvel-
hetett el. Az akkoriban igen
tetemesnek számító summa
birtokában elhatározta, hogy
hazatér Szentesre, s otthon
kezd valamilyen vállalko-
zásba.

„Kipihentem magam és
arról álmodoztam – írja visz-
szaemlékezésében –, hogy
földet veszek és földmívelõ
leszek, de sors nem úgy
akarta, mert azon pénz, amit
édes Atyámnak adtam, Kar-
cagon fenyõszálakat vett raj-

ta; tehát a pénzem nem volt
együtt.  Mikor boldogult
Zsoldos Mari néném azt
mondta, hogy õ nem javasol-
ja azt, hogy én gazdálkodó
legyek, mert a gazdálkodó
embernek éjjelt nappalt egy-
gyé kell tenni, ha valamire
akar haladni, és az én kevés
pénzemen vett föld csak ke-
veset jövedelmezne, tehát
csak olyan kevés jövedelem-
re számíthatok a gazdálko-
dásból. Így igaz, akkorka
bérletek nem voltak nagyon
kaphatók, tehát én egy idõre
felmondtam azon eszmével,
hogy földet vegyek, hanem
foglalkoztam a szálfa üzlet-
tel és pálinkafõzéssel kisüst-
ön. Vettem búzát és árpát és
kukoricát, szóval lettem
Gescheftek embere, de énraj-
tam is bebizonyult, hogy sok
mesterség kicsi pénz! Dacára
hogy sokat fáradoztam, de
jövedelmem alig volt több,
mint ami élelemre és ruhá-
zatra kellett…”  

Ifj. Zsoldos visszaemléke-
zésének következõ része egy
elhamarkodott jegyességrõl
szól, amelybõl utóbb szeren-
csére nem lett házasság. A
korabeli szokásokat hûen be-
mutató fejezet lényege a kö-
vetkezõ: „Édes Atyám aján-
latára, hogy nem jó az em-
bernek egyedül lenni, hát be-
leegyezésemet adtam, hogy
megnõsülök. De mivel hosz-
szú távollét után kevés
ösmeretségem volt az új
nemzedékkel, tehát bele-
egyeztem, hogy feleségül ve-

szem Zsoldos János kovács
urambátyám leányát Lídiát.
A jegyváltás meg is volt. Ki
is hirdettek kétszer is, de én
nem szerettem menyasszo-
nyom magaviseletét. A frigy
felbontását akartam, de édes
Atyám és Anyám a világ
minden kincséért sem akar-
ták. De a sors úgy akarta,
hogy felbomolják a frigy. Ki-
hirdettek háromszor is, jött a
võfély, hogy behívogasson a
lakodalomra. Akkor mon-
dom édes Atyámnak, hogy a
leendõ napamasszony a teg-
napi látogatásom alkalmával
kérdezte tõlem, hogy
tudom-é az új nótát? Én fe-
leltem, hogy bizony én nem
tudom, tehát megtanítlak
mondá: Retket egyél ne tor-
mát, szûz jányt végy el, ne
k….t! – Ó, hát ezen dicsõ ki-
hívásra azután belátták,
hogy nem igen lehet boldog
életet várni az ilyen és más
elõzõ felvilágosítások után.
Tehát elválltunk, vissza
küldtem a jegyet, nagy nehe-
zen elfogadták, de az álta-
lam jegybe adott négy ara-
nyat nem adták vissza sem
akkor, sem késõbb. De én
nem bántam, csakhogy meg-
szabadulhattam. Volt osztán
beszéd, egyik kárhoztatott,
elítélt, más nagyobb rész he-
lyeselte eljárásomat, s örven-
dezett az esetnek. Anyám-
asszony csak azt sajnálta,
hogy elmaradt a lakodalom;
én örvendez-tem…”

(Folytatjuk)
Labádi Lajos 

Fennállásának századik
évét fogja ünnepelni Szentes
legpatinásabb sportegyesü-
lete, a Szentesi Kinizsi. Min-
den évforduló ünnepi ese-
ménynek számít, ahol emlé-
kek kerülnek felszínre, ese-
mények frissülnek fel, és az
ünnepélyes hangulatot ez te-
szi felemelõvé és feledhetet-
lenné.

Gondoljunk bele, hogy
száz év alatt mi is történhe-
tett azokkal a sportolókkal,
vezetõkkel, támogatókkal,
akik itt sportoltak, dolgoztak
és vezették ezt a kiváló egye-
sületet.

A sport neveli, formálja és
tanítja az embereket. Kitartó-
vá teszi azokat, akik bármi-
lyen sportágat választanak,
és azt versenyszerûen mûve-
lik. Az egyesületben a ver-
senyzõknek a sport életfor-
májává vált az edzõk, veze-
tõk hosszú évek alatti mun-
kájával.

Ezen a százéves évfordu-
lón emlékezni kell azokra,
akik évtizedes munkájukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy
itt eredményes versenyszel-
lem uralkodott. Fontos fel-
adat volt minden esetben a
sportszerû küzdelem  és
gyõzni akarás, amely emelte
az egyesület, illetve a szak-
osztályok tekintélyét. Voltak

kudarcok, vereségek, ame-
lyek kijózanították a sporto-
lókat, de alázattal vettek tu-
domást a nem kívánatos tör-
ténésekrõl is. 

Reményteljes a labdarúgó
szakosztály jelenlegi ered-
eménye, és ezek a fiatalok
igyekeznek bizonyítani,
hogy felsõbb osztályban is
megállják a helyüket. 

Szentes Nemzeti Sportvá-
ros, és minimum NB III-as az
az osztály, ahol ilyen lélek-
számú városban ezen a szin-
ten illik focizni. Én bízom a
labdarúgó szakosztályban, a
labdarúgókban, hogy Szen-
tes sportszeretõ közönségét
meg fogják ajándékozni egy
magasabb osztállyal. Min-
den mûködõ szakosztály
eredményessége, színvonal-
emelése most is rendkívül
fontos, amelyet a sportbi-
zottságnak folyamatosan kö-
telessége támogatni. 

Legyen ez a születésnap a
város ünnepe, a városban
élõk ünnepe. A szervezõk
olyan proramokat állítanak
össze, amelyek felemelõek és
maradandóak az ünneplõk,
és a 100 éves Kinizsi életében
is.

Abonyi János
a Szentesi Kinizsi
volt labdarúgója
utánpótlás-edzõ

Olvasónk írja

A 100. születésnap

A Kisér nevû városrész déli
részén található; a Sáfrán Mi-
hály utcát és a Vásárhelyi utat
köti össze. 1861-ben a doku-
mentumok még Kisér-köz né-
ven emlegetik, de ekkor még
csak a Kisér utca és a Sáfrán
Mihály utca közötti szakaszt
foglalta magába, és nem volt
rendes kijárás a Vásárhelyi út-
ra. A mai szélességében való

kinyitására 1895 körül kerül-
hetett sor. Nevét valószínûleg
Nyíri Sándor vaskereskedõ-
rõl, ottani háztulajdonosról
kapta, mivel az õ Vásárhelyi
útra nyíló telkébõl lett az utca.
A Sáfrán Mihály utcától a Vá-
sárhelyi útra vezetõ új utca
megtartotta a „köz” elneve-
zést, hogy megkülönböztes-
sék a felsõpárti Nyíri utcától.

Utcáink, tereink névadói (100.)

Nyíri köz
Tizennegyedik alkalommal

rendezi meg a Római Katoli-
kus Egyházközség és a Ma-
gyar Vöröskereszt Szentes Te-
rületi vezetõsége a karácsonyi
jótékony célú kórushangver-
senyt. December 16-án, vasár-
nap 15 órakor a Római Katoli-
kus Templomban kezdõdõ ün-
nepi hangversenyen közremû-
ködik a Bárdos Lajos Vegyes-

kar, Szent Anna-templom
Szkólája, Városi Fúvószenekar,
Kiss Bálint Református Általá-
nos Iskola tanári kórusa, a Kla-
uzál, a Kiss Bálint és a Szent
Erzsébet általános iskolák, An-
dor Csilla (ének), Lakatos Béla
(zongora), Nagy János (zongo-
ra, orgona), Paulovics Tamás
(vers). 

Karácsonyi
kórushangverseny

December 4-én, kedden 14
órakor a református nagy-
templomba szervezett ad-
venti koncertet a MH 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ez-
red. Az ötödik alkalommal
tartandó eseményen közre-
mûködik a Prima Primis-

sima-díjas Honvéd Együttes
Férfikar és a MH Hódmezõ-
vásárhely Helyõrség Katona-
zenekar. A koncertet meg-
nyitja Kovách Péter, a refor-
mátus nagytemplom lelki-
pásztora, orgonán játszik
Nyíri Dánielné.

Adventi koncert

130 éve: a Szentesi Lap,
1882. december 16-diki szá-
ma tudósított a megyegyûlés
legutóbbi határozatáról, mi-
szerint: Kossuth Lajos nagy
hazánk fia születésének 80-
ik évfordulója alkalmából
Csongrád megye f. hó 14-én
tartott közgyûlésében általá-
nos lelkesedés közt egyhan-
gúlag elhatározta üdvözlõ
íratott intézni a nagy ünne-
pelthez. Az indítványt la-
punk szerkesztõje, Sima
Ferencz, bizottsági tag tette
meg szép és emelkedett sza-
vakban, kiemelve, hogy mi-
dõn az ország minden tör-
vényhatósága siet ez alkal-
mat a hazánk legújabb törté-
nelmének, a legnagyobb élõ
magyarnak méltó ünneplé-
sére megragadni, a mi me-
gyénk: a legmagyarabb me-
gye sem maradhat el attól.
Az indítványozó általános
helyesléssel fogadott beszé-
de után megyei fõjegyzõ Fe-
kete Márton állott fel, s rö-
vid, de melegen átérzett sza-
vakban adta készséges hoz-
zájárulását az indítványhoz,
szépen emelve ki, hogy Kos-

suth oly hervadhatatlan ér-
demeket szerzett a hon és
nemzett javára munkálva,
hogy Kossuthot nem csak
addig kell ünnepelnünk, míg
Kossuth él, hanem, ameddig
csak egy magyar él. – Fõis-
pánunk igen szép és nemes
hangon tartott beszéd elõre-
bocsátásával mondta ki a ha-
tározatot. Azon kezdve sza-
vait, hogy valóban helyesen
szólott az indítványozó, mi-
dõn azt mondá, hogy az
egész megye lakossága osz-
tatlan érzelmének ad csak ki-
fejezést, midõn ez indítványt
teszi: s azon végezve, hogy
mai alkotmányformánkat, és
azt, hogy Magyarország a
külföld elõtt osztatlan tiszte-
letben áll, Kossuth Lajosnak
köszönhetjük. 

100 éve: a Szentesi Lap,
1912. november 10-én megje-
lent számában olvasható a
„Mûvészi elõadások” címû
írás, amelynek lényege: Ha a
szentesi ember szórakozni
akar, nem tehet egyebet,
mint elmegy a Nagy Ferenc
utcai Tudományos Mozgó-
színházba, s megnézi azokat

az igazán remek, mûvészies
elõadásokat, amelyek nem-
csak gyönyörködtetnek, de
tanítanak is. Ha csak a leg-
utóbbi elõadásra gondolunk
is vissza, meg kell állapíta-
nunk, hogy a mozi elsõran-
gú kultúrintézmény lehet,
hogyha vezetése olyan ke-
zekbe van letéve, mint a
Szentesi Tudományos Moz-
gószínházé. Nem idegizgató
rémdrámákat, hanem érté-
kes történelmi tárgyú és ter-
mészeti képeket látunk fel-
vonulni szemeink elõtt. A
humoros képek sem ízléste-
len otrombák, hanem kedé-
lyes képek, melyek megne-
vettetik az embert. Minden
elõadást nyugodtan lehet
megmutatni a gyermekse-
regnek is, annak a lelkére
sincsen rossz hatással. A mai
elõadás szépnek és érdekes-
nek ígérkezik.

40 éve: a Szentesi Élet,
1972. novemberi száma kö-
zölte Vanó István cikkét,
amelynek címe: „Akinél
nincs meg a nyolc általános”.
A fontos témát boncolgató
írásból kiderül, hogy váro-

sunk felnõtt lakosságának je-
lentékeny része még nem vé-
gezte el a nyolc általánost. S
ennek a sok embernek mint-
egy fele 30 éven aluli. Szá-
mukra már lehetséges lett
volna az általános iskola
eredményes befejezése. A
családi körülmények mellett
a saját fiatalkori restségük
juttatta õket oda, hogy ép-
pen csak átlépték az írás és
olvasás küszöbét. Mégis ta-
pintattal és körültekintéssel
kell a felnõttoktatást kezelni.
Hiszen a felnõttek többsége
szégyelli, hogy megrekedt az
általános iskola alsóbb osztá-
lyainál. Az õ esetük tanulság
is: egyre kevesebb számú fia-
talt szabad kiengedni az ál-
talános iskolai képzésbõl a
jövõben… Helyes törekvés
üzemeinkben, hogy az álta-
lános iskola elvégzését ösz-
szekapcsolják a szakképesí-
tés megszerzésével. Ezen túl
fontos a környezet megértõ
segítése és az alapmûveltség
iránti érdeklõdés felkeltése.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták…

Kossuth Lajos köszöntése

180 éve született ifj. Zsoldos Ferenc (IV.)

A fagyhalál közelében

A Zsoldos-féle fatelep



A jövõ nemzedék mellett a pedagógusok érdeke is a köz-
oktatási rendszer nagyobb biztonságot és jobb színvonalat
eredményezõ átalakítása – jelentette ki Balog Zoltán embe-
rierõforrás-miniszter múlt pénteki sajtótájékoztatóján. A
tárcavezetõ azért jött Szentesre, hogy a térség meghatározó
fideszes politikusaival találkozzon és egyeztessen zárt kör-
ben. Szeptembertõl az új nemzeti alaptantervvel elindulva
a miniszter reményei szerint sikerül bevezetni azt az új
életpályamodellt is, amelyet a pedagógusok már régen vár-
nak. A kormányzat képviselõje hozzátette, bízik benne,
hogy meg lehet teremteni az ehhez kapcsolódó béremelés
fedezetét is.

A szentesi kórházról azt mondta a politikus, hogy komoly
térségi szerepe van, 150 ezer ember ellátásáról gondoskodik.
Azzal kapcsolatban, hogy már másodszor zárult sikertelenül
a kórházvezetõi posztra kiírt pályázat, a miniszter úgy fogal-
mazott: amikor megtalálják az alkalmas szakembert, lesz új
fõigazgatója az intézménynek. Lapunk azon felvetését visz-
szautasította, hogy az eredménytelen igazgatókeresés miatt
felelõs vezetõ nélkül maradt volna az intézmény. – Egy-két
szakmai kérdés tisztázásra vár még a kórházzal kapcsolat-
ban, amit elsõ körben a fenntartó GYEMSZI-nek, a második-
ban pedig minisztérium szakállamtitkárságának kell rendez-
ni. A belsõ szakmai problémákat elõbb itt kell megoldani. A
kórház vezetésének érdemes átgondolni, milyen irányba sze-
retnék fejleszteni az intézményt. A makói, a vásárhelyi és a
szentesi kórház összevonása nincs napirendben, ezeken a
kérdéseken már túl vagyunk – szögezte le Balog Zoltán. Hoz-
zátette, a kormány arra törekszik, hogy itthon tartsa a jó ké-
pességû orvosokat. Ennek érdekében több ösztöndíjprogra-
mot indított, a gyermekszakorvosnak készülõ rezidensek pél-
dául akár havi 200 ezer forintot is kaphatnak. 

A miniszter abszurdnak nevezte, hogy kitiltották a gyógy-
fürdõbõl a 14 éven aluliakat, egyben megígérte, hogy a térség
országgyûlési képviselõjével, Farkas Sándorral egyeztetve
megoldást fognak keresni a problémára. Rákérdeztünk a fe-
dett uszoda építésérõl szóló pályázat eredményére, de csak
annyit tudott mondani a tárcavezetõ, hogy az összes, sport-
ági szakszövetségek által javasolt projektet támogatja. Azt
kérte, ha konkrétumra vagyunk kíváncsiak, forduljunk a mi-
nisztériumhoz – megtettük. Azt a választ kaptuk a tárcától,
hogy Balog Zoltán 2012. október 2-án kelt levelében támoga-
tó véleményérõl tájékoztatta a Magyar Vízilabda Szövetséget
a Szentesi Üdülõközpont Nonprofit Kft. által benyújtott
sportfejlesztési programmal kapcsolatban. 

Ezután a végsõ döntéshozóhoz, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztériumhoz fordultunk, hogy megtudjuk, Matolcsy György
miniszter is jóváhagyta-e a beruházás elindítását, a nagy érté-
kû – 300 millió forint feletti – sportfejlesztési programok jó-
váhagyásához ugyanis a nemzetgazdasági miniszter és az
emberi erõforrások minisztere együttes jóváhagyása szüksé-
ges. Azt írták lapunknak, hogy a Szentesi Üdülõközpont
Nonprofit Kft. pályázatának elbírálására vonatkozó kérdé-
sünk egy konkrét ügy részleteirõl kér felvilágosítást, amely
információ az adózás rendjérõl szóló törvény értelmében
adótitoknak minõsül, ezért nem áll módjukban ilyen jellegû
tájékoztatást adni.

B.D. 

(folytatás az 1. oldalról)
A felszólalók és Szirbik Im-

re is kitértek arra, milyen le-
hetetlen helyzet, hogy a tér-
ség legnagyobb egészség-
ügyi intézményének hóna-
pok óta nincs kinevezett és
döntésképes fõigazgatója. A
polgármester bejelentette, ta-
lálkozót kért Várkonyi Kata-
lintól, a kórház megbízott ve-
zetõjétõl, hogy a fürdõ és a
régóta várt mûtõtömb pályá-
zat ügye is elõbbre jusson. 

Az idei költségvetés há-
romnegyed éves beszámoló-
jának megtárgyalásakor el-
hangzott: a szegváriak már 6
milliós szemétdíj hátralékot
halmoztak fel, s mivel év vé-
gén lejár a szolgáltatói szer-
zõdés, december 31-ig ezt
rendezni kell, mert más tele-
pülés terheit nem vállalhatja
át a város. A 2013-as költség-
vetési koncepcióról Szirbik
Imre elmondta, rengeteg
kérdõjel van a bevételi és a
kiadási oldalon egyaránt.
Mivel számos ellátott feladat
nem kötelezõ az önkor-
mányzat számára, tételesen
végig kell nézni ezek költ-
ségigényét, és rangsort kell
állítani. – 400-450 millióba
kerül a városnak a feladatel-
látások átrendezése. Kõke-
mény döntésekre kényszerü-
lünk majd, fájdalom nélkül

nem fog menni – fogalma-
zott a polgármester. Horváth
István szerint a lehetõségek
korlátozottak, ezért lehetnek
majd sérelmek a döntéshoza-
tal során. A pálmások képvi-
selõje azt kérte, a marketing-
re, az idegenforgalomra és a
kommunikációra fordított
összegeket ne csökkentsék,
mert eddig is csupán kerekí-
tési tételek voltak. A jobbol-

dalon kisebb vita támadt ar-
ról, mennyire kell komolyan
venni az önkormányzatok
adósságállományának állami
átvállalását: Bujdosó Tamás
szerint Szentes 5 milliárdos
adóssága 2 milliárddal csök-
kenhet így, Szabó Zoltán vi-
szont úgy vélte, ez egyelõre
csak fikció. Békítõként Hal-
mai István szólt közbe, aki ar-
ra kérte a testület tagjait, in-
dokolatlanul ne gerjesszenek
félelmet. A testület többsége
végül elfogadta a koncepci-
ót, de az intézményátszerve-
zés részleteirõl késõbb dön-
tenek. 

Az autóbusszal végzett he-
lyi személyszállításra kiírt
pályázatra csak a Tisza Vo-
lán nyújtott be ajánlatot, 9
változatot terjesztettek a
képviselõk elé, de csak arról
határoztak pénteken, hogy
folytatják az egyeztetést a
szolgáltatóval. Döntöttek vi-

szont az üdülõközpont jövõ
évi tarifáiról: lényeges válto-
zás, hogy 8 ezer forinttal ol-
csóbb lett a kabinbérlet.
Több jegyfajta összevonásra
vagy törlésre került. A fel-
nõtt jegy ára 1200 forint lesz,
de csak a fõszezonban, az év
többi részében 1000 forintba
kerül majd, és a szentesiek
külön kedvezményt kapnak.
A 7 év alatti korosztálynak
nem kell regisztrációs díjat
fizetni, de helyi nyugdíjasok-
nak igen. A bérletekre vonat-
kozó kauciót eltörölték. Ol-
csóbb lesz a kísérõjegy, ha
valaki 20 alkalmas bérletet
vesz, egy alkalom bruttó 50
Ft-ból jön ki. Az üdülõházak
árai vendégfõnként bruttó
200 forinttal drágulnak, és ez
fedezi a szezoni idõszakban
a reggeliztetés árát.

Bíró Dániel
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Az egyik
miniszter aláírta,

a többi titok

Meghosszabbították a je-
lentkezési határidõt a felsõ-
fokú elõkészítõ képzésre a
szervezõk. A közelmúltban
életre hívott Studium Gene-
rale program célja a középis-
kolák harmadik és negyedik
osztályaiba járó tehetséges
diákok felkészítése felsõfokú
tanulmányaik sikeres folyta-
tására. Az adott korcsoport-
ban több száz diák képzésére
nyílik lehetõség helyi vállal-
kozások anyagi támogatásá-
val. Jelentkezni az iskolatit-
károknál lehet fizika, kémia,
biológia, matematika tantár-
gyak illetve idegen nyelv kö-
zép és emelt szintû, tanórán
kívüli oktatására. A kiscso-
portos képzés januárban
kezdõdik, az óradíj 150 fo-
rint.

A középiskolák harmadi-
kos évfolyamaiban nagyobb
az érdeklõdés a felvételi elõ-
készítõ foglalkozások iránt, a

végzõsök számára késõi a
szervezés. Magántanárokhoz
jár, aki szükségét érezte a fel-
készítésnek és év közben
nem szívesen vált. A szerve-
zõ tanárok tapasztalata sze-
rint egyre kevesebb középis-
kolás választja a felsõokta-
tást, mióta fizetõssé vált az
egyetemi képzés. Az eddigi
jelentkezõk többsége 11. év-
folyamos, és a középszintû
matematika a legnépszerûbb
választott tantárgy. Jelenleg
a tanulócsoportok kialakítá-
sa és az óraadó tanárok kivá-
lasztása zajlik. A helyi kö-
zépiskolák tanárain kívül fõ-
iskolai oktatók bevonását is
tervezik. A képzési tematika
kidolgozásában a Szegedi
Tudományegyetem oktatói is
segítséget adnak. 

Tóth Tibor programvezetõ-
tõl megtudtuk, hogy az ere-
detileg tervezett november
30-i jelentkezési határidõt a

szervezõk meghosszabbítot-
ták. A diákok december 10-ig
adhatják le a jelentkezési la-
pot az évfolyam, a választott
tantárgy és a képzési szint
megjelölésével. Egy tanuló
több tantárgyat is megjelöl-
het, ha vállalja a felkészítõn
való rendszeres részvételt.
Az órákat hétköznap délutá-
nonként tartják.

Mintegy ezer diákot érint-
het Szentesen a Studium
Generale program, közülük
közel kétszáz gyerek érdeklõ-
désére számítanak a szerve-
zõk. Nem csak helybeliek je-
lentkezhetnek, hanem itt ta-
nuló vidéki diákok, illetve
más településen középiskolá-
ba járó fiatalok is. A tanórák
díja 150 forint, azonban a fog-
lalkozásokra befizetett teljes
összeget visszakapja a hallga-
tó, amikor beiratkozik az
egyetem harmadik félévére. 

Besenyei

Studium Generale

Lehet még jelentkezni

(folytatás az 1. oldalról)
Az önkormányzatnak meg

kellett igényelnie az utalvá-
nyokat, kiértesítették a csalá-
dokat, napi 150 fõre osztva.
Mint tapasztalták munkatár-
saival, nem okozott különö-
sebb problémát a készpénzes
kifizetést felváltó Erzsébet-
utalvány fogadtatása. Né-
hány családban nehezmé-
nyezték, hogy nem tudják

tisztálkodószerekre levásá-
rolni az összeget, valamint
azt, hogy az olcsóbb árfekvé-
sû üzletekben nem fogadják
el, így kevesebb élelmiszerre
lehet költeni. Azonban ez a
fajta Erzsébet-utalvány már
élelmiszer mellett tanszerek-
re és ruházatra is levásárol-
ható, mondta az osztályve-
zetõ.

A reggeli órákban sorban

álltak a jogosul-
tak, szerdai ott-
járunkkor délben
már a 90. család
jelent meg. 

Nédó Zoltánné
két gyermek után
v e h e t t e  á t  a z
utalványokat, s
mint elárulta, tu-
domást szerezve
az utalványos
kifizetésrõl, nem
b o t r á n k o z o t t
meg rajta, mert
ha valaki élelmi-
szerre költi, mint
õ is, akkor mind-
egy, miben adják. 

Egy másik hölgy
a városházi fo-
lyosón, a 116-os
szobából kijõve,
nevét nem adta,

de véleményét igen. Õ négy
gyermek után kapott Erzsé-
bet-utalványt, s mint mond-
ta, ezt is ugyanúgy fel lehet
használni, mint a készpénzt.
Szerinte, aki gyermeket ne-
vel, tudja, mire elég ez az
összeg, de az ember örül,
hogy kap, ráadásul így az
ünnepek elõtt igen jól jön
minden segítség.

D. J.

A jobboldali képviselõk között vita alakult ki az adósságállomány állami átvállalásáról.
(Vidovics Ferenc felvétele egy korábbi ülésen készült.)

A Csongrád megyei Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház és a Magyar Vöröske-
reszt kiszállásos véradást tart de-
cember 4-én, kedden a polgármesteri
hivatalban, 18–19-én a vérellátó állo-
máson az Árpád Agrár Zrt. dolgozói
részére. Továbbra is minden kedden
és szerdán délelõtt 7.30-12, csütör-
tökön 14–17 óra között kereshetik fel
a karjukat nyújtók a vérellátót.

Molnárné Tóth Györgyi bejelentette, összeférhetetlen-

ség miatt lemond képviselõi mandátumáról, mert a jövõ-

ben az iskolák szakmai felügyeletét ellátó járási tankerü-

let igazgatója lesz. Székét, valamint a sport- és a pénz-

ügyi bizottságban betöltött tisztségét a Fidesz-KDNP ál-

tal megjelölt személy veheti át decembertõl. Mivel Csen-

des Tamás külföldi távolléte miatt nem tud részt venni a

sportbizottság munkájában, helyére külsõs bizottsági

tagnak Bocskay Csabát jelölte a Jobbik, aki pénteken tett

esküt a képviselõ-testület elõtt.

Fájdalom nélkül nem fog menni

Készpénz helyett utalványban kapják a támogatást

Mindegy miben,
de jó l  jön

A kétgyermekes Nédó Zoltánné élelmiszert fog vásárolni
az Erzsébet-utalványon.



(folytatás az 1. oldalról)
A Rákóczi utcai régi, bezárt

települési szilárd-hulladékle-
rakójának rekultivációs mun-
kái is jövõre kezdõdhetnek el.
A beruházás pályázattal fede-
zett tervezett költsége közel
1,5 milliárd forint. További
nyolcmillió forintba kerülhet
a városnak a telekhatáron át-
nyúló szemét átrakása. 

A berki regionális hulla-
déklerakó – ellentétben a
másik kettõvel – csak két
ütemben rekultiválható. Elsõ
lépésként a pályázatnak
megfelelõen elkészül egy át-
meneti, mintegy tíz éves idõ-
szakra tervezett állapot,
amely alatt lezajlik a lerakott
hulladék szervesanyag tar-
talmának jelentõs mértékû

lebomlása. Mintegy tíz év
után lehetséges a végleges
rekultiváció elvégzése a vég-
leges felszín és záró szigete-
lés kialakításával, aminek
költségét a jelenlegi pályázat
nem tartalmazza. Az elsõ
ütemben elvégzendõ mun-
kák tervezett nettó költsége
112 millió forint. A munkák
során víz elvezetésére szik-
kasztó árkot, a depóniagáz
kivezetésére gázkiszellõztetõ
kutat alakítanak ki. Az ösz-
szegyûjtött gázt egyelõre
fáklyázó berendezéssel ége-
tik el. Amennyiben a létesí-
tendõ gyûjtõrendszerbe
olyan minõségû és mennyi-
ségû biogáz kerül, amelynek
a hasznosítása már gazdasá-
gossá válhat, akkor azt az

üzemeltetõ, a városellátó
végzi el.

A rekultiváció során a tere-
pet rendezik, szigetelõréteg-
gel és földdel takarják be,
több mint egy méter vastag-
ságban, végül füvesítik és
õshonos növényekkel ültetik
be. Számítások szerint a há-
rom szeméttelepen mintegy
háromszázezer köbméter
anyagot kell megmozgatni.
Ennek egy részét képezi a
felhalmozott hulladék átra-
kása, egyengetése, másik ré-
sze pedig a szigetelõréteg le-
rakása és a termõfölddel va-
ló beborítása. A teljes rekulti-
vációs munkálatokkal 2014
végéig kell végeznie a maj-
dani kivitelezõnek.

Besenyei
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Olvasónk jelezte, nem vi-
lágít több kandeláber a Petõ-
fi Szálló körül. Elõfordult
már máskor is, szólt is több-
ször a szolgáltatónak, azon-
ban hosszú idõbe telt amíg
kijavították.

Az ügyintézéssel kapcso-
latban Korom Pál, a polgár-
mesteri hivatal közvilágítási
ügyekkel is foglalkozó fõta-
nácsosa adott felvilágosítást.
– A hibát az áramszolgálta-
tónak lehet bejelenteni a
40/822-000 számon, vagy
írásban elektronikus levél-
ben a kozvilagitashiba@ed-
f.hu e-mail címen. Utóbbin
visszajelzik a hibajelentést. A
lakosok jelezhetik a hibát a
város honlapján vagy a pol-
gármesteri hivatal telefon-
számán (510-300), de a város

is az áramszolgáltató felé to-
vábbítja a jelzést. A Démász
helyi ügyfélszolgálati irodá-
jára felesleges szólni, mivel
az teljesen más üzletággal
foglalkozik. A jelzett hibát 8
napon belül kell kijavítania a
Démásznak.

Az általunk küldött e-
mailre két órán belül vála-
szolt a szolgáltató ügyfél-
kapcsolati operátora. Mint
írta, a bejelentett hiba elhárí-
tásáról intézkednek.

Korom Pál elmondta, a vá-
ros területét 91 közvilágítási
körzetre bontották, minden
körzetet legalább egyszer át-
vizsgál a szolgáltató. A leg-
utóbbi felméréskor összesen
64 lámpa nem világított, eb-
bõl csak 16 önkormányzati.
Az összesen ötezer világító-

testbõl ez igen jó arány. A
rongáláson kívül sok lámpa-
test elhasználódott és cserére
érett. Ennek is betudható,
hogy a karbantartás után
egy héttel már harminc nem
mûködött – tette hozzá a fõ-
tanácsos.

A város tervei szerint jövõ-
re LED-es lámpatesteket sze-
relnek fel, amennyiben talál-
nak pályázati forrást a beru-
házásra. A LED-világítás ala-
csony fogyasztású, ezért je-
lentõsen csökkenti a közvilá-
gítás éves költségét.

Az EDF Démász az olva-
sónk által jelzett hibát napo-
kon belül kijavította és újra
világítanak a  kandeláberek
a Petõfi Szálló körül.

Besenyei

Nyolc napon belül reagál a Démász a hibákra

Megjavították a lámpákat

Ismét lehet szavazni a hazipatika.com által
meghirdetett versenyben a Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórházra. Az intézmény az
Év kórháza versenyben korábban ápolás- és
szakszemélyzet kategóriában elsõ helyezést
ért el. Az Év Kórháza szavazás december 16-
ig tart. 

Szavazni a www.hazipatika.com/evkor-
haza2012 internetes oldalon lehet a következõ
kategóriákban: orvos-szakmai ellátás, ápolás
és szakszemélyzet, infrastruktúra, ellátás, kör-
nyezet és tisztaság. Szavazatot érvényesíteni
csak Facebook-fiók megadásával lehet. Egy fi-
ókkal egy intézményre egyszer lehet szavazni.

Év Kórháza – szavazás

Évekig a Petõfi Szállóban
kínálhatták portékáikat a ke-
reskedõk a karácsony elõtti
hetekben, majd a Kossuth tér
adott helyet a vásárnak. Az
utóbbi években a Szent Mik-
lós térre telepített faházak-
ban vásárolhattunk ajándé-
kokat. Az idei vásár megnyi-
tóját december 6-án, csütör-
tökön délután fél négykor
tartják, amelyre szentesi ma-
zsolás kaláccsal, forró kakaó-
val és meglepetés mûsorral
készülnek a szervezõk. Az
árusok többsége visszatérõ
vendég, akik saját termékei-
ket kínálják tíz faházban. Fa-
ragott fatárgyak, egyedi,
kézmûves ajándékok, szûcs-
termékek, régi és új köny-
vek, helyi kiadványok, játé-
kok, csongrádi borok, külön-
féle lekvárok, fenyõfák vár-
ják a vevõket. A vásáron kü-
lönféle sültek, palacsinta,
forralt bor, tea, sült geszte-
nye is kapható, valamint
kedvezõ áron vásárolható
primõr zöldség és alma is. A
melegedést, pihenést és be-
szélgetést szolgálják a pa-
dok, melyeket egy vaskályha
köré helyeztek el.

– A karácsonyi vásár intéz-
ményi összefogásnak kö-
szönhetõ – mondta lapunk-
nak Csányiné Bakró N. Vera, a
polgármesteri hivatal köz-
igazgatási osztályának veze-
tõje. A városellátó intézmény

az árusítóhelyeket adja, az
óvodák és a gimnázium
drámatagozatosai mûsorral
kedveskednek. A megnyitó-
ra mazsolás kalácsot süt a
Hunor Coop Zrt., a kakaót
Kertész Péter készíti, a kíná-
lásban a Boros szakközépis-
kola diákjai segítenek. A
Bartha kertészeti szakiskola
tanulói készítik azokat a fe-
nyõkoszorúkat, amelyeket a
fõutca mintegy száz üzleté-
nek bejáratára helyeznek ki.
A vásár minden napján
nyugdíjas óvónõk mesélnek
a meseházban, december 20-
án pedig közös éneklésre
várnak mindenkit a Szent
Miklós térre.

Garai Ferencné szervezõ el-
mondta, hogy délelõtt 10 és
11 óra között, valamint dél-
után 3 és 4 óra között fogad-

ják a gyerekeket, de a szülõk
is leülhetnek csemetéjükkel.
Szeretnék, ha mások is be-
kapcsolódnának, így tûzol-
tót, rendõrt, önkormányzati
képviselõt is felkérnek mese-
mondásra. A tavalyi évben
próbálkoztak elõször közös
énekléssel, amikor is egy ki-
választott dal szövegét ki-
osztják a helyszínen és bárki
bekapcsolódhat az alkalmi
kórusba. Idén szavazni is le-
het majd a zeneszámra, amit
december 20-án délután kö-
zösen elénekelnek. 

A városi díszkivilágítás is
készül. Az eddig megszokott
ünnepi fényeken kívül új
elemek is megjelennek a
közterületen. Az önkor-
mányzat pályázati forrásból
mintegy másfél millió forin-
tért vásárolt fényfüzéreket,
amit a karácsonyi vásár nyi-
tásáig szerelnek fel. A fõté-
ren lakossági felajánlásból
állhat ismét karácsonyfa,
amit a jövõ héten díszítenek
fel.

Besenyei Gábor

1,5 millióért vásároltak új fényfüzéreket 

Vásári forgatag és ünnepi hangulat 

A Szent Erzsébet-iskola
hagyományteremtés szán-
dékával városi adventi ko-
szorút állít fel az Erzsébet
téren, a Szentháromság
szobor mellett. A fenyõfát
egy helyi család ajánlotta
fel, és az önkormányzat
szállította el. Az adventi
koszorú elsõ gyertyáját
Szirbik Imre polgármester
és Farkas Sándor ország-
gyûlési képviselõ együtt
gyújtja meg egy rövid ün-
nepség keretében decem-
ber 1-jén, szombaton 18
órakor.

A Véradók napja alkal-
mából Pro Vita díjat vett át
Balogh Bálint a Magyar Vö-
röskereszt  Központi ün-
nepségén november 27-én a
Magyar Tudományos Aka-
démia Társadalomkutató
Központjának dísztermé-
ben. Csongrád megyébõl
egyedüliként részesülhetett
az elismerésben több évti-
zedes, rendszeres véradói
tevékenységéért a nagytõ-
kei 131-szeres véradó 

Balogh Bálint lapunknak
elmondta, hogy 1969-ben
adott elõször vért a munka-
helyén. Kezdetben az erõta-
karmánygyárban szervezett
kiszállásos véradásokon,
majd a véradóállomáson, il-
letve Nagytõkén vett részt
szervezett véradásokon.
Több elismerõ oklevelet ka-
pott eddig, azonban a mosta-
ni a legmagasabb elismerés.
– A véradáshoz akarat és se-
gítési hajlam kell – mondta.
Jót tesz az egészségnek is,
mert felfrissül a vér, új sejtek
képzõdnek a szervezetben.
Rám mindig kedvezõ hatás-
sal volt.

Balogh Bálint családjából
többen is rendszeres véradók
és ismerõseit is buzdította,
nyújtsák a kezüket. Hatvan-
öt éves korig lehet valaki
véradó és õ elérte ezt a kort.

Egészségesnek érzi magát,
ezért sajnálja, hogy nem ad-
hat vért.

Nagytõkén évente három-
szor szervez a vöröskereszt
és a helyi vérellátó kiszállá-
sos véradást – tudtuk meg
Agócs Lászlónétól, a Magyar
Vöröskereszt Szentesi Terü-
leti Szervezet vezetõjétõl, aki
felterjesztette a díjra Balogh
Bálintot. – Nagytõke elisme-
rése is ez a díj, ugyanis 30-35
fõ vesz részt rendszeresen a
településen szervezett vér-
adáson.

A Pro Vita díjat évente íté-
lik oda és a megyébõl egy
ember kaphatja meg. Szen-

tesrõl eddig ketten részesül-
tek az elismerésben, Nemes
Sándor és Török József.

A Pro Vita díj annak az ön-
kéntes véradónak adható,
aki legalább 100 alkalommal
adott vért. Rajtuk kívül az
önkéntes élõ szerv- vagy
szövetdonornak, valamint az
élet mentésében jeleskedõ
személynek ítélhetõ oda.
Idén a Magyar Vöröskereszt
és az Országos Vérellátó
Szolgálat felterjesztése alap-
ján húsz kiemelkedõ vér-
adásszámot elért véradó ve-
hette át a Pro Vita díjat, ösz-
szesen 59-en részesültek elis-
merésben. B.G.

Föld alá kerül a szeméttelep

A Rákóczi utcai régi szeméttelep mögötti út alá nyúlik a szeméthalom.

Szerelik a díszkivilágítást a fõtéren.

Ebben az évben is megrendezi az önkormányzat a hagyo-
mányos karácsonyi vásárt a Szent Miklós téren. A szerve-
zõk szándéka, hogy ünnepi hangulatot teremtsenek és se-
gítsenek az ajándékok vásárlásában. Idén újdonság, hogy a
fõutca minden üzlete kap egy fenyõkoszorút, amit a bejá-
ratra akaszthatnak ki. Mikulásra felállítják a város fenyõfá-
ját is a Kossuth téren.

Országos elismerés véradásért
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Munkanélküliség, pénzte-
lenség, pályaelhagyás. Ezek
ma sajnos mindennapos fo-
galmak, egyik rosszabb,
mint a másik. A középisko-
lák ontják magukból a szak-
munkásokat, érettségizett
szakembereket, ezzel egyi-
dejûleg a végzettek jelentõs
hányada pályaelhagyásra
kényszerül.  3-4 év alatt meg-
tanult egy szakmát, de vagy
nem tud elhelyezkedni ben-
ne, vagy nem szereti, amit
csinál.  Errõl beszélgettünk a
hazánkban még kis számban
mûködõ pályaválasztási
tanácsadó pszichológusok
egyikével, Gurdonné Kovács
Helga (képünkön) szakpszi-
chológussal.

– Általában osztályfõnöki
órák keretében látogatom az
osztályokat, így szinte min-
den 7. és 8. osztályos diákkal
találkozom. Ezeken az alkal-
makon a gyerekekkel közö-
sen átbeszéljük, hogy mi kell
a jó pályadöntéshez. Beszél-
getünk arról, hogy milyen kö-
vetkezményei vannak annak,
ha valaki hozzá nem illõ pá-
lyát választ: csavargás, tanu-
lás elhanyagolása, késõbbi
munkanélküliség és mindig
eljutunk ahhoz a megállapí-
táshoz, hogy a munka a fel-
nõtt élet egyik legfontosabb
része, ezzel töltjük a legtöbb
idõt és ezért a munkának je-
lentõs szerepe van abban,
hogy milyen a közérzetünk,

mennyire vagyunk elégedet-
tek az életünkkel. Ezek után
elmondom nekik, hogy alap-
vetõen csak két dolgot kell
részletesen ismerni ahhoz,
hogy jól tudjunk dönteni: ön-
magunkat és kellõ számú fog-
lalkozást. Sajnos, ha belegon-
dolunk, ezek irreális elvárá-
sok a 14 éves gyerekektõl, hi-
szen éppen a küszöbén állnak
annak a folyamatnak, amikor
minderrõl tudást szereznek,
mégis most kell dönteniük. 

– Hogy vezeti rá a gyereke-
ket a helyesnek gondolt
irányra?  

– Miután tisztázzuk az ön-
ismereten belül a személyi-
ség, a képességek és az érdek-
lõdés  fontosságát, a gyereke-
ket megismertetem az inter-
neten található két fontos pá-
lyaorientációs portál haszná-
latával, ahol személyiség és

érdeklõdés tesztek segítségé-
vel mindenki olyan informá-
ciókat tudhat meg magáról,
ami nagyban segíti a jó dön-
tést. Itt a foglalkozásokról is
szinte mindent megtudhat-
nak a gyerekek. Ha marad
idõ, közösen elkészítünk egy
pályatervet, amit utána min-
denki önállóan is el tud készí-
teni. Szülõk nélkül nincs való-
di pályadöntés, így õket azzal
próbálom segíteni, hogy szü-
lõi értekezlet keretében nekik
is bemutatom ezeket a portá-
lokat, a használatukat és lehe-
tõséget biztosítok az egyéni
tanácsadásra.

– Az említett pályaterv mi-
lyen idõtávra szól?

– Ez érdekes kérdés, mert a
mai világban élethosszig tartó
tanulásról beszélünk. Ez a
LLL (Life Long Learning).
Igazából mi a gyerek jelen ér-
deklõdését tudjuk felmérni,
és ebbõl indulunk ki. Ebben
az életkorban igazán csak 4-5
szakmával vagy szakmacso-
porttal találkoznak közelebb-
rõl, ezért fontos szerepe van
az interneten található szak-
mabemutató filmeknek és
foglalkozás-leírásoknak. A
tesztek eredményei alapján
készített pályaterv ekkor még
rövid távú, inkább az iskola-
választásban segít.  A mi
szempontunkból sokkal reáli-
sabb lenne, ha érettségi után
lenne a pályaválasztás. Kö-
zépiskolákba azonban már

nem megyek el, hanem egyé-
nenként szoktak jönni tanács-
adásra. Ott már komoly sze-
mélyiségtesztet készítek, illet-
ve IQ-tesztet, képességvizsgá-
latot. Nyolcadikban elég álta-
lános a pályaválasztási ta-
nácsadás, ekkor inkább egy
szakmacsoport felé visz, míg
a tizenegyedikes tanácsadás
már konkrét szakma irányába
vezet. Még annyit megjegyez-
nék, hogy pályaválasztásnál
nagyon fontos a személyiség.
Lehet valaki nagyon jó tanu-
ló, elvégezhet egyetemeket,
meg is kapja a diplomáját,
azonban ha egy zárkózott
személyiség, akkor nem al-
kalmas például pszichológus-
nak. Figyelembe kell venni
például, hogy az illetõ meny-
nyire családcentrikus. El tud-
e szakadni a családjától, hogy
kollégiumba menjen, vagy a
késõbbiek folyamán, a mun-
káját a családtól távol tudja
végezni. Sok esetben a szülõk
álma szerint választ a gyerek
szakmát vagy iskolát.  Na-
gyon sok esetben van olyan,
hogy a szülõknek – esetleg
generációkon keresztül – van
egy vállalkozása, és azt sze-
retnék, ha a gyerek is ezt vé-
gezné. Lehet, hogy a gyerek
segít, csinálja, és akkor erõ-
szakosan azt akarják, hogy õ
kötelezze el magát mellette,
de ez valahogy nem az õ vilá-
ga. Ekkor a gyerek lehet,
hogy nem fog iskolába járni,

vagy ha el is végzi azt, nem
szereti a szakmáját. Ez ko-
moly családi konfliktusok for-
rása is lehet.

– Figyelembe veszik-e ta-
nácsadáskor a földrajzi elhe-
lyezkedést?

– Igen. Kétévente központi-
lag meghatározzák a hiány-
szakmákat régiónként. Tíz
szakmát határoznak meg, és
ezekben a szakmákban ösz-
töndíjas képzéseket indíta-
nak. Ez nagyjából azt jelenti
például, hogy ha 2,5-es átlaga
van a gyereknek, akkor 10
ezer forintot kap, 4,5-essel ez
eléri a 30 ezer forintot. Ez na-
gyon jó húzóerõ, és nem csak
azt jelenti, hogy pénzt kap,
hanem azt is, hogy várhatóan
el tud helyezkedni ebben a
szakmában.

– Mérik-e, hogy a tanulók
hány százaléka hagyja el a
pályáját?

– Elvileg létezik egy
nyomonkövetési rendszer a
befejezett szakiskolai képzés
után, de ennek tapasztalatai-
ról még nem tudok. Általános
iskola után inkább iskolát vá-
laszt az illetõ, mintsem konk-
rét elképzelései vannak, azon-
ban véleményem szerint, ha
valaki elmegy egy pszicholó-
giai pályaválasztási tanács-
adásra, akkor nagyon nem
tud mellényúlni.  Annyira
megnézzük a három fontos
összetevõt, a személyiséget, a
képességeket és érdeklõdést,
hogy ez alapján igazából nem
lehet nagyot hibázni.

Kovács Károly

Világversenyeken táncol-
tak a Szilver TSE legjobbjai
az elmúlt héten, illetve egy
páros a melbourne-i világ-
bajnokságra utazik ezen
a hétvégén, majd jöhet a
szentesi rendezésû tíztánc
r a n g l i s t a - v e r s e n y  j ö v õ
szombaton.

Ludwigsburgban a formá-
ciós világbajnokságon stan-
dard mix kategóriában 8. he-
lyezést ért el a Szilver TSE
magyar bajnok csapata. Az
egyesület vezetõje, Szatmári-
Nagy Szilvia szerint még so-
ha nem nyújtottak ennyire
hibátlan teljesítményt a ta-
nítványai, de szerencsétlen
véletlen folytán az elõzõ vb-
n holtversenyben gyõztes
két világbajnok csapat között
kellett táncolniuk, ez pedig

egy pontozásos sportágban
nem igazán kedvezõ.

Az Egyetemi Európa-baj-
nokságon, Pozsonyban Bu-
dai Attila és Barna Lilla ép-
pen lemaradva a döntõrõl a
7. helyen zártak standard
táncokban. A közelmúltban
a pekingi kûr világbajok-sá-
gon 8.-ként végzõ párosból
Attila egyébként a Magyar
Táncmûvészeti Fõiskola
hallgatója, Lilla pedig a Sze-
gedi Tudományegyetem Ju-
hász Gyula fõiskolai karán
tanul. A fiatalok indulnak a
december 8-i szentesi
tíztánc-ranglista versenyen
is, ahol az elsõ két hely va-
lamelyikének megszerzése
a céljuk.

A Dr. Papp László-sport-
csarnokban jövõ szombaton

megrendezésre kerülõ ver-
senyre mintegy 30 élvonal-
beli párost vár Szatmári-
Nagy Szilvia, s mind a fel-
nõtt-ifjúsági, mind a junior
II. ranglista-versenyen szil-
veres sikereket jósol. Dél-
elõtt 10 órától utánpótlás
hobbi-versennyel, és leg-
alább száz párossal veszi
kezdetét a táncos esemény,
este 6 órakor következik a
két ranglista-verseny. Ak-
korra már túl lesz a decem-
ber 1-jén, Melbourne-ben
rendezendõ standard vb-n a
László Csaba-Páli Viktória
kettõs, akik a Szepesi József-
Farkas Bettina párossal kö-
zösen bemutatót tartanak a
szentesi sportcsarnok kö-
zönségének.

D. J.

Formációs vb-tõl a tíztánc-ranglistáig

A sikerek folytatódnak
Egy igazi, meghitt ünnepi

koncertre készül Szekeres
Adrien (képünkön) és a Fivé-
rek zenekar. A Dr. Papp
László-sportcsarnokban
december 13-án 18 órakor
csendülnek fel a gyönyörû
dallamok, az est bevételét
Seres Antal alapítványának,
rákbeteg gyerekek zenés te-
rápiájára utalják.

Mint a zenekartól megtud-
tuk, eredetileg templomi
helyszínen képzelték el az
Ünnep címû koncertet, ám
ez technikai okok miatt meg-
hiúsult, s egyetlen napjuk
maradt az újraszervezésre.
(Emiatt sajnos, nem tud itt
lenni Kökény Attila, aki Sze-
keres Adrien mellett az est
másik sztárfellépõje lett vol-
na, õt a szegedi közönség
„kapja meg” Adriennel és a
Fivérekkel december 18-án,
az alapítvány következõ
koncertjén.) A sportcsarnok
biztosította a helyet, a mûve-
lõdési központ nagyerõsítõ-
vel sietett segítségükre.

A jótékonysági ünnepi
rendezvényt Szirbik Imre pol-
gármester nyitja meg kö-
szöntõjével, a Fivérek együt-
tes pedig zenével. A Seres-fi-
úk ezúttal lírai oldalukról
mutatkoznak be, melyben ta-
lán még kifejezõbbek, mint a
latin zenében. Felhangzanak
az ünnep, a szeret jegyében
született ismert dalok, de
nem csak karácsonyi szerze-
mények, hanem például Se-
res Antal saját dala, a Ne-
veddel alszom el eddig még
nem hallott verziója is. To-
vábbá: felcsendülnek Zorán-
dalok, melyek már elõrevetí-
tenek egy jövõ évi, még szer-
vezés alatt álló, örömteli ese-
ményt, ugyanis a kiváló ze-

nésszel közösen léphet szín-
padra a Fivérek együttes Bu-
dapesten.

Szekeres Adrien felkérése
az ünnepi koncertre nem vé-
letlen: az érzelmes dalairól
ismert, egyik legszebb hangú
magyar énekesnõ 1992-ben
végzett a Horváth Mihály
Gimnázium irodalmi-drámai
tagozatán, s máig kapcsolat-
ban maradt énektanárával,
Majtényi Andrással. Bár több
alkalommal is fellépett már
városunkban, az elmúlt há-
rom évben számos új dala
született, köztük slágerek is,
s ezúttal kicsit a szentesi kö-
zönség elé varázsolja majd a
karácsonyi  nagykoncertjé-
nek hangulatát is, melyet a
Budapest Sportarénában ad
december 26-án. 

A szentesi sportcsarnok-
ban az énekesnõ mintegy fél-

órás mûsorát férje, Kiss Gábor
zongorakíséretével kezdi,
valamint a The Voice zené-
szei is közremûködnek.

Adrien után visszatérnek a
Seres-fiúk, majd két kórus
éneke zárja az ünnepi ese-
ményt. Újra összeáll a Városi
Gyermekkórus, akik próbá-
ikra megkapták a Kiss Bálint
református iskola díszter-
mét. Egy rákból gyógyult
lány, Gyarmat Noémi szerze-
ményét éneklik el, melynek
szívbemarkoló dalszövegét
Seres Antal zenésítette meg.

Utolsó akkordként a vég-
zõs drámai osztály produk-
ciója következik, s hogy a
közös dalolásba beszáll-e
Adrien is, az majd csak a
koncerten derül ki...

(Jegyek a Babilon köny-
vesboltban kaphatók.)

D. J.

A Szentesi Mûvelõdési
Központ az idén is megszer-
vezi december 5-én és 6-án a
Házhoz megy a Mikulás
programját. A nagyszakállú
szerdán és csütörtökön 16-20
óra között keresi fel a gyere-
keket. Érdeklõdni lehet a
63/314-211-es számon.

December 7-én, pénteken
20 órakor Jazz Mikulás cím-
mel rendeznek koncertet az
ifjúsági házban. Közremûkö-
dik: Blahó Attila zongorán,
Fonay Tibor nagybõgõn, a do-
boknál István Attila. A belé-
pés díjtalan.

A Király István Kertba-
rátkör december 8-án, szom-
baton 19 órakor a Móricz-
mûvelõdési házban tartja év-
záró rendezvényét.

A hagyományos Pom-pom
Mikulás december 9-én, va-
sárnap 17 órakor kezdõdik
az ifjúsági házban. A gyer-
mekeknek szóló koncert cí-
me: Manók karácsonya. A
belépés díjtalan.

A díszmadártenyésztõ
szakkör madárbörzét rendez
december 9-én, vasárnap 7-
11 óráig, a Móricz mûvelõdé-
si házban.

Pom-pom
Mikulás

Pályatervet készítenek a gyereknek

A Szilver formációja: Bõdi Richárd-Makan Zsuzsanna, Borbás Csaba- Katona Manuéla,
Horváth Kornél- Kinyik Flóra, Kis Vencel-Bori Ildikó, Kósa András- László Szilvia,

Prozlik Ádám-Melis Bettina, Schwartz Péter- Prozlik Anna, Vida György- Szûcs Liliána,
póttag: Balogh Richárd, edzõk: Szatmári-Nagy Szilvia, László Csaba, László-Németh Anikó.

Szekeres Adrien
a Fivérekkel ünnepel
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Az már korábban kiderült,
hogy a Szentesi Kinizsi lett a
megyei másodosztály õszi
bajnoka, de az, hogy a mie-
ink hány pont elõnnyel vár-
hatják a tavaszi folytatást,
csak az elmúlt szombaton, a
Tiszasziget elleni bajnokit
követõen derült ki. Az elõny
– a 2-0-s gyõzelmet követõen
– megnyug-tató…

Ha küzdelmes mérkõzésen
is, de begyûjtötte a három baj-
noki pontot a Tiszasziget el-

len a Szentesi Kinizsi labda-
rúgó-csapata. Bozóki Zoltán
együttese remek õszi mérleg-
gel, 11 gyõzelemmel, 2 dön-
tetlennel és egy vereséggel, öt
pont elõnnyel vezeti a félidõ-
ben a bajnokságot. A mester
szerint az elõzetes várakozá-
saikat is felülmúlta õszi telje-
sítményük, hiszen nyáron
úgy vágtak neki a bajnokság-
nak, hogy november végén a
dobogó közelében kellene
lenniük, mégpedig olyan po-

zícióban, hogy tavasszal ma-
radjon esélyük a feljutásra.
Nos, a csapat alaposan kitett
magáért az elmúlt tizennégy
fordulóban – egy mérkõzés
még lejátszásra vár –, egy ve-
reséget szenvedtek mindösz-
sze, akkor is a 88. percben
kapták a vesztes gólt. – Két
döntetlent játszottunk, az
egyiken csak magunkat hi-
báztathatjuk, hogy Szõregen
hagytunk két pontot, a Csen-
gele ellen viszont megdolgoz-

tunk a pontért- mondta Bozó-
ki Zoltán. – Ha mentálisan és
fizikálisan is jól fel tudunk ké-
szülni, és továbbra is így
együtt lesz a csapat, akkor re-
ményeim szerint szép tava-
szunk lehet. 

Mihály Róbert, a csapat ka-
pitánya szerint nehéz mérkõ-
zésen szereztek három pontot
a Tiszasziget ellen, de úgy
voltak vele, hogy nem azért
játszottak le ilyen eredménye-
sen 14 mérkõzést, hogy a záró
90 percet követõen ugyan-
annyi pontjuk legyen, mint
mostani ellenfelüknek. – Az
õszi teljesítményünk önmagá-
ért beszél, és bár volt ugyan
egy-két megingásunk, azt hi-
szem, ez a szezon eddig a mi-
énk volt – mondta a csatár.

H.V.

Múlt szombaton Gyomaendrõdön versenyeztek a Petõfi
Dzsúdó SE sportolói, ahonnan 4 arany és 3 ezüstéremmel
tértek haza.

2005-ös születésûek: 30 kg Pörneki Richárd 1. hely. 2003-
2004-esek: 30 kg Pörneki Richárd 2., 35 kg Szántó Balázs 1.
2001-2002-esek: 35 kg Müller Dominik 3., 40 kg Harmath
Botond 3., edzõ: Tóth Béla.

Petõfi dzsúdó

A Szentesi Árpád Szabadidõs Sportklub idén is megren-
dezte hagyományos tonáját 3-4. osztályos gyerekek számára
a diák sportbizottsággal együttmûködve, a Koszta József Ál-
talános Iskola támogatásával. Eredmények: 1. Koszta József,
2. Szegvári Forray Máté iskola, 3. Deák Ferenc iskola csapata.

Gyermek labdarúgótorna

A Tiszasziget elleni hazai
összecsapáson a mieink
léptek fel kezdeményezõ-
en, ám a helyzetek kima-
radtak, sõt, a magára találó
vendégek a 22. percben
büntetõhöz jutottak. A ti-
zenegyes kimaradt, fordu-
lást követõen pedig egy
pontrúgást követõen elõbb
Polyák, majd egy kontratá-
madás végén Mihály Ró-
bert is bevette az ellenfél
kapuját. Nógrádi Tibor, a
Csongrád Megyei Labdarú-
gó Szövetség igazgatója is
gratulált a sikeres szerep-
léshez.

A Szentesi VK 1998-as és 1999-es születésûekbõl álló fiú ví-
zilabdacsapata is bronzérmet szerzett hétvégén a két évfo-
lyam legjobb együttesei számára kiírt Halassy Olivér Kupán,
amelynek négyes döntõit Budapesten rendezték. A két fiú-
csapatot Kocsis István és Pengõ László készítette föl az orszá-
gos megmérettetésre.

Bronzérmes pólósok

Újabb regionális fordu-
lón vannak túl a Szentesi
Sportiskola 9 éves szivacs-
kézilabdázói. Az elmúlt
hétvégén, ahogy 3 héttel ko-
rábban, most is a fiúk szere-
peltek sikeresebben. 

Ezúttal a Zsombó, az Al-
gyõ, a Törökszentmiklós va-
lamint a szegedi Vörösmarty
iskola voltak a mieink ellen-
felei. Sipos Mariann, a lány-
csapat edzõje lapunknak el-
mondta, hogy ezek azok a
mérkõzések, melyeken végre
éles helyzetben tudják kipró-
bálni azokat az edzéseken
gyakorolt elemeket, melye-
ket az egymás közötti játék-
ban nem lehet megvalósíta-
ni. – Bár ezúttal sem nyer-
tünk mérkõzést, de minden-
képpen hasznosak ezek a
meccsek a lányok számára,
hiszen láthatóan mérkõzés-

rõl mérkõzésre fejlõdünk.
Nagyobb pályán, több játé-
kos játszik egyszerre, ezt
még szokniuk kell a lányok-
nak, különösen a két szélsõt
vonják be kevésszer az akci-
ókba – mondta a szakember.
Orosz Tibor, a fiúk mestere is
hasonlóan vélekedett. – Már
kosárlabdapálya nagyságú
játéktéren játszanak a kilenc
évesek, ráadásul a korábbi
3+1 helyett 5+1-en, azért ezt
még szokni kell - mondta a
vezetõedzõ. – Itt már vannak
passzok, elfutások, egyre in-
kább a tudatos játék domi-
nál, amit csak újabb és újabb
mérkõzések megvívásával
lehet megszokni, elsajátítani.
14-18 fiúval foglalkozunk az
edzéseken, 8-10 gyerek már

kezd ráérezni erre a dologra,
és hiszem, hogy egyre job-
bak leszünk. Sajnos a Vörös-
marty elleni rangadót 16-14-
re elvesztettük, de sokat tu-
dunk tanulni egy-egy vere-
ségbõl is. Kovácsi Zóra, a
sportiskola lánycsapatának 9
esztendõs játékosa ellenben
úgy látja, hogy – bár mérkõ-
zést nem nyertek még –, a
csapatban mindenki nagyon
ügyes, különösen Papp Eszter
és Jankovics Dóra, õk a góllö-
vésben is jeleskednek. – Elég
kemények az ellenfelek, már
pofont is kaptam az egyik
meccsen, és az egyik lövést
követõen az ujjam is vissza-
tört – mondta Zóra, aki sze-
rint a fiúk viszonylag jól tel-
jesítenek. 

A regionális bajnokság de-
cember 15-én folytatódik a
Dr. Papp László sportcsar-
nokban.

A szentesi csapatok ered-
ményei: lányok: Szentes–
Zsombó 4-11, Szentes–Al-
gyõ 3-14, Szentes–Török-
szentmiklós 4-22, legjobb
góldobók: Papp Eszter 5,
Kovácsi Zóra 4. Fiúk: Szen-
tes1–Vörösmarty  14-16 ,
Szentes1–Törökszentmiklós
12-10, Szentes2–Vörösmar-
ty 15-23, Szentes2–Török-
szentmiklós 13-9, legjobb
góldobók: Boldizsár Ben-
ce 11, Sipos Teodor, Kovács
Dávid 10, Sebõk Csanád 9
gól.

hv

A pofonokat is szokni kell

A Szentesi Sportiskola U9-es fiú és lány kézilabdázói, álló sor: Sebõk Csanád, Kiss Csanád, Rácz Huba,
Moldován Patrik, Bodizsár Bence, Sipos Teodor, Gere Szabolcs, Molnár Mihály, Kocsis Péter, Kovács Dávid,

Sárréti Boldizsár, Mándoki Zsolt, Kocsmár Szabolcs, Bodnár Szabolcs, Ásós Zsolt, Pusztai Csanád, Gere Csanád,
Csatlós Vencel, Bárány Gergõ.  Ülnek: Faur Annamária, Papp Eszter, Kovácsi Zóra, Mazula Loretta, Sáfár Nóra,

Jankovics Dóra, Nyíri Boglárka, Balogh Kamilla, Fûri Laura.

Az év utolsó nemzetközi
szenior úszóversenyét  ren-
dezték meg Hódmezõvásár-
helyen novemberben, ahol  a
Szentesi Delfin ESC verseny-
zõi ismét szép eredményeket
értek el.

Éremszerzõk: Pászti Edit,
Bertényi Mária, Berezvainé Vi-
rágos Éva, Pengõ Erzsébet,
Molnár Dávid, Brunszvik Ár-
pád, Pólyáné Téli Éva, Venczel

Kincsõ, Melkuhn Dezsõ, Bocs-
kay Zsófia, Debreczeni Beáta,
Bodnár Istvánné, Lukátsy Kati,
Ferke Gáborné, Lucz Imre.

Váltók, 4x50 m nõi: III. és
VI. kcs. 1. Szentes;  4x50 m
MIX: II. és VI. kcs. 2. Szentes;
4x50 m nõi: IV. és VI. kcs. 1.
Szentes; 4x50 m MIX gyors-
váltó III. és VI. kcs. 2. Szen-
tes.

Szeniorok sikere

12 arany-, 2 ezüst, és 11
bronzéremmel tértek haza
nemrégiben a VI. Hód Kupá-
ról ifjú úszóink. A négy or-
szág 36 egyesületét felvonul-
tató nemzetközi versenyen a
Szentes Városi Úszó Club
népes, 30 fõs csapattal képvi-
seltette magát, s ki is tettek
magukért a gyerekek. 

A vásárhelyi Gyarmati De-
zsõ Sportuszodában az aláb-
biak értek el érmes helyezé-
seket saját korcsoportjukban:

A lányoknál Horváth Árni-

ka nyert 50 méter pillangón,
2. lett 50 gyorson, Kondorosi

Gréta elsõ lett 200 háton, 100
háton pedig 3., Héja Gabriella

1. helyen végzett 100 gyor-
son, Héja Ágnes 3. lett 200
pillangón, Mácsai Eszter 50
gyorson, míg Koncz Tímea 50
mellen szerzett bronzot. A

klub mozgáskorlázott ver-
senyzõje, Rácz Nikolett az
épek között is kimagaslóan
teljesített: megnyerte az 50, a
100 és 200 méteres mell-
úszást, a 100 pillangót, vala-
mint bronzérmes lett 50 mé-
ter pillangón és 50 gyorson.

A fiúknál Gergely Szabolcs

elsõ lett 50 gyorson, 50 pil-
langón és 100 gyorson, 3. lett
100 pillangón, Szûcs Balázs

megnyerte az 50 és 100 méte-
res gyorsúszást, Szabó Dániel

3. helyen végzett 50 és 200
méter mellen, Kürti-Szabó

Zsombor 2. lett 50 mellen, 100
gyorson 3., Vidovics Milán

pedig 200 mellen szerzett
bronzot.

A szentesi klub az egyesü-
letek pontversenyében a 10.
helyen végzett.

Tucatnyi aranyérem

December 8-án, szombaton rendezik meg a Gallasz Béla
sakkemlékversenyt a Móricz mûvelõdési házban. A verseny-
re felnõttek és gyerekek jelentkezését is várják reggel 8 óra-
kor, a megnyitó fél 9-kor lesz. Bõvebb információ kérhetõ
Kõhalminé F. Juliannától a 63/311-765-ös számon.

Sakkverseny

Fotó: Vidovics

A Kinizsi õsze volt
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- De megnõttél Kinga! Hány éves
vagy?
- 17.
- És van már fiúd?
- Nincs! Csak 2 lányom..

Amióta elveszítettem a borospince
kulcsát, nyugtom van otthon.
- És a férjed nem haragszik rád, ami-
ért elveszítetted a kulcsot?
- Azt nem tudom, õ ugyanis a pincé-
ben maradt.

- Tegnap este még két ezres volt a
belsõ zsebemben, most meg csak
egy van. Hogy lehet ez?
- A másikat valahogy nem találtam -
válaszolja az asszony.

Egy burnuszos muszlim arab beül
egy londoni fekete taxiba. Útközben
megkéri a sofõrt, hogy kapcsolja ki a
rádiót, mert abban zene szól és a
próféta idejében még nem volt ilyen
nyugati zene, ami maga az ördög ze-
néje.
A sofõr udvariasan kikapcsolja a rá-

diót, de aztán megáll és kinyitja a taxi
ajtaját. Mire az arab csodálkozva kér-
di:
- Mit csinál Miért állt meg? Miért nyi-
totta ki az ajtót ?
Mire a sofõr:
- A próféta idejében taxi sem volt,
szállj ki, aztán várj meg egy tevét!

Könyvnap:
- De, hol vannak az ellenzéki köny-
vek?
- Azok kérem, nyomás alatt...

A szerelem betegség. Ágyba kell vele
menni...

Férj az anyósának:
- Anyósom, maga olyan szép, hogy
elmehetne egy kínai festõhöz modell-
nek.
- De kedves tõled! De miért éppen kí-
nai festõhöz?
- Mert azok szoktak mindig sárká-

nyokat festeni.

Vidéki állomáson kérdi egy ember a
vasutastól:
- Mondja, mikor jön erre a következõ
vonat Budapest felé?
- A gyorsvonat öt perc múlva érkezik,
a személyvonat pedig másfél óra
múlva. Én mégis azt tanácsolnám,
hogy a személlyel menjen!
- Miért? Az lassabb is, késõbb is jön!
- Igen, de a gyorsvonat nem áll meg
nálunk!

János bácsi utazik a vonaton. Vele
szemben ül egy punk lila-zöld hajjal,
festett szájjal-szemmel, orrkarikával,
fülbevalóval, kétoldalt nyírt hajjal, ka-
kastaréjjal. Az öreg tátott szájjal nézi
a figurát, aki bosszúsan rászól:
- Na, mi van tata, mi a nyavalyát bá-
mul?
- Tudod fiacskám, vagy húsz éve
egyszer úgy berúgtam egy lagziban,
hogy állítólag még a házigazda papa-
gáját is meg... Lehet, hogy te vagy a
fiam?

Nem csak a labdával bá-
nik ügyesen az egykori
kézilabdázó, Debreczeniné
Maruzsán Eszter (képün-
kön). Adventi koszorúala-
pokat, kenyérkosarakat,
gyümölcstálakat, kínálóko-
sarakat, fenyõfát, kaspót,
szemetest, sõt kis szánkót is
készít – újságpapírból.

Mivel lefesti, és le is lak-
kozza, gyakorlatilag fel sem
tûnik a szemlélõnek, hogy az
Eszter kezébõl kikerülõ tár-
gyak nem gyékénybõl, vesz-
szõbõl vannak, henem bi-
zony papírból. Nem dobja ki
a színes újságpapírt, illetve
szórólapokat, hanem ötletes
módon újrahasznosítja a ko-
rábbi sikeres sportoló. Mint
elmesélte, látta valakitõl, az-
tán az interneten rákeresett,
s tulajdonképpen a monitor-
ról leste el a fortélyokat. Két-
három hónapja foglalkozik a
kosár - és egyéb tárgyak fo-
násával, s már számos ki-
sebb munka várja, hogy
ajándékba adja valakinek a
készítõ, vagy megvásárolják.
Eszter mindkét célra készíti
a kis remekeket, ám az isme-
rõseinek az elsõ darab min-
dig ajándék. 

A szalma, a gyékény, és a
koszorúfonás technikái ötvö-
zõdnek ebben, magyarázta
Eszter, aki már korábban is
érdeklõdött a kézmûves-
kedés  iránt, de egy pár órás
tanfolyamon csupán egysze-
rû dolgokat, stoppolást, egy-

máshoz illesztést mutattak
be az érdeklõdõknek.

Egy tálhoz hat napilap
szükséges, továbbá festék, (õ
ruhafestékkel dolgozik, ol-
csósága miatt), s egy kevés
ragasztó a végeihez, tudtuk
meg. Kerékpárküllõre pedri
a papírt, kihúzza, s máris
kész a vesszõ, amiket soro-
zatban csinál, majd összeil-
leszti azokat, így végteleníte-
ni, magyarázta.

A tálak mellett elõkerül
egy karácsonyfa is, amirõl
megtudtuk tõle, két részben

készítette el: a szárát és a tal-
pát egyben, majd szalmafo-
nással csinálta meg a felsõ
részét, végül összeépítette,
ragasztó sem kellett hozzá.
Maradva a karácsonyi aján-
déktárgyaknál, megmutatta,
legújabban min dolgozik:
egy kis szánkóval próbálko-
zik, a talpa már megvan, de
hogy lesz-e elé fogva rén-
szarvas, azt még nem tudja,
mondta mosolyogva. Ebbõl
valószínûleg csak egyetlen
darabot készít, tette hozzá.
Van már megrendelése na-

gyobb szállítókosárra is, de
elsõsorban apróbb tárgyakat
készít, azok hamarabb gaz-
dára lelnek.

Nem ördöngõsség egyéb-
ként a papírból fonás, Eszter
úgy jellemzi: tanulható. S ta-
nítja is, ha megkeresik ilyen
igénnyel. Elmesélte: egyik
volt kézilabdás társa, aki ta-
nárnõ, a diákjainak is meg-
mutatja az iskolában a tõle
tanult koszorúfonást.

Eszter mintegy 15 évig
tartó aktív kézilabdajátékos
karrierje után sem szakadt el

a sportágtól, még ugyaneny-
nyi ideig tevékenykedett a
Kinizsi SZITE edzõjeként,
illetve felváltva játékosként,
mint afféle ÖTYE, (Öreg
Tyúkok Egyesülete) a Sza-
badidõs Sportklub égisze
alatt. Azonban most már
„pihenteti” a sportot, mert a
fiatalokhoz már túl lassúak,
a korosztályukban pedig alig
van ellenfél, fogalmazott. 

A fonást alapvetõen hobbi-
nak tekinti, egy-egy nagyobb
méretû  tárgyon két napig is
dolgozik, szabadidejét a fo-
nással tölti. Azonban mun-
kahelyén, a Dr. Papp László
– sportcsarnokban is letette
már keze nyomát ezzel a  te-
vékenységgel: a gyékényko-
sarakhoz megszólalásig, (de
még érintésig is) hasonlító
szemeteskosarak sorakoztak
beszélgetésünk alatt a fal
mellett. A csarnok számára
készítette ezeket az egyen-
kukákat, az intézményre jel-
lemzõ kék színû festék szá-
radt éppen a papírcsíkokon.
Masszívnak, stabilnak tûn-
nek a kosarak, amiket kézbe
vettünk, s ahogy Eszter
mondta, ha nem áztatják el a
termékeit, örök élet.

Apróbb ajándéktárgyaival
mutatkozik be a volt megye-
házán is más helybeli alko-
tók mellett, a december 14-
15-én rendezendõ népmûvé-
szeti vásáron.

Darók József

...december 1-jén, szomba-

ton 15 órakor nyílik Szabó

Mariann és Horváth Sándor A

világvége elõtti utolsó kiállí-

tás címû tárlata. A kiállítást

megnyitják az alkotók, amely

január 4-ig látogatható.

…december 3-án, hétfõn

18 órakor a gondolkodók

klubjának tagjai tartanak

összejövetelt. A kora este té-

mája: Mi a boldogság? Veze-

ti: Papp Erzsébet ny. gimn. ta-

nárnõ.

...december 6-án, csütörtö-

kön 18 órakor A szeretet öt

nyelve címû sorozatban Az

érintés szabályairól hallhat-

nak elõadást a jelenlévõk

Cserbik Attila családgondozó,

bibliaoktatótól.

Pótfûtés

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével. Idõszaki kiállítás:  35 éves
a Tájak, korok, múzeumok moz-
galom. Nyitva kedd-péntek 9-15,
szombaton 10-16 óráig

Idõszaki kiállítás:  Fazekasok a
Tiszavidéki kiállításon címû tárlat
január 15-ig tekinthetõ meg.

Városi könyvtár
December 1-jén, szombaton

15 órakor nyílik Szabó Mariann-
Horváth Sándor A világvége elõtti
utolsó kiállítás címû tárlata. A ki-
állítást megnyitják az alkotók,
amely január 4-ig látogatható.

Mûvészetek Háza
Borsodiné Nedényi Ilona mun-

káit bemutató tárlat december
31-éig látogatható. Szentesi õszi
tárlat – A mûvészeti iskola tanu-
lóinak képzõmûvészeti alkotásai-
ból látható kiállítás. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek. Nyitva tartás: hét-
fõtõl szombatig 9–17 óráig.

Tokácsli Galéria
Jószai Sándor ikonkiállítása

keddtõl-péntekig 10-13 és 15-18
óráig, szombaton 9-13 óráig te-
kinthetõ meg. 

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A XVIII. Alföldi Fotószalon zsû-

rizett alkotásait bemutató kiállí-
tást tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk.

Galéria Kávéház és Étterem
Péntek László Híd-képek címû

fotókiállítása nyílik december 3-
án, hétfõn 18 órakor. A tárlat ja-
nuár 7-ig látogatható. 

Õze Lajos Filmszínház
November 29-december 3.
17.30 óra Párizs–Manhattan

– francia romantikus vígjáték,
20 óra Vadállatok – amerikai-

angol thriller.
December 6-10.
17.30 óra Égbõl pottyant Mi-

kulás – német vígjáték,
20 óra Szex, hazugság, vész-

helyzet – francia-luxemburgi-
belga vígjáték.

Kedden és szerdán szünnap
van.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
November 30-tól

A könyvtárban...

A Virágos Magyarország-
ért versenyen  az év legszebb
és legtöbb egynyári virág ki-
ültetéséért Szentes nyerte a
Dr. Kováts Zoltán-emlékdí-
jat. Hazánk legnevesebb egy-
nyári virágfajta nemesítõjé-
nek emlékére az Állami
Gyümölcs- és Dísznövény-
termesztési Kutató-Fejlesztõ
Közhasznú Nonprofit Kft.
alapította az elismerést – ad-
ta hírül a Dél-Alföldi régió
bírálóbizottságának elnöke,
Baloghné Berezvai Csilla váro-
si fõkertész.

A Virágos Magyarország-
ért verseny idei felhívására
298 település jelentkezett,
közülük összesen több mint

száztíz települést jutalmaz-
tak a kiírók vagy szponzorok
felajánlásaiból.

A versenyt 1994-ben hir-
dették meg elõször. Célja a
kulturált és vonzó országkép
kialakítása, a fenntartható
fejlõdés szempontjainak kö-
vetkezetes alkalmazása, a te-
lepülésen élõk összefogásá-
nak ösztönzése, az életminõ-
ség javítása, a környezettu-
datos gondolkodás és szem-
lélet erõsítése, a természeti
és az építészeti örökség meg-
õrzése és gyarapítása. Szen-
tes 2010 kivételével minden
évben pályázott, azonban
ezidáig nem járt sikerrel.

Emlékdíjat ért
a virágosítás

A Csongrád Megyei Atléti-
kai Szövetség elnökségének
döntése alapján az elmúlt hét
szombatján adták át Szegeden
az év legjobb megyei verseny-
zõinek járó díjakat.

A felnõtt férfiak mezõnyé-
bõl a szentesi Seres András
diszkoszvetõ lett az év atlétá-
ja, 2011 után második alka-
lommal. A 24 éves versenyzõ
vezeti a magyar felnõtt disz-
koszvetõk ranglistáját, és az
elmúlt évben elért eredmé-
nyei alapján az elsõ számú
magyar diszkoszvetõvé lépett
elõ. 2012-ben megnyerte a téli
dobóbajnokságot, harmadik
helyen végzett a nyári magyar
bajnokságon. Egyetemi és fõ-
iskolai bajnok.  Nemzetközi
versenyek közül a Honvéd, a
Tisza és a Nyírség Kupán
gyõzött, és kilencedik lett a
Európa Kupán.

Seres a legjobb

Kos 
Kihívásokkal teli hétnek
ígérkezik a mostani,

melynek során a környezetében
élõk elsõsorban a türelmét tehe-
tik próbára. Ne hagyja, hogy az
apró-cseprõ bosszúságok kibo-
rítsák. 

Bika 
Mindenképpen iktasson
be valamilyen sportot,

kirándulást a hétre, hogy kicsit
felpörögjön. A pénzügyekben vi-
szont legyen körültekintõ, mert a
csillagok nehézségeket ígérnek.

Ikrek 
Szüksége lesz kommu-
nikációs képességére,

hogy elsimítson egy elfajult vitát,
vagy meggyõzzön valakit az iga-
záról. Kreatív ötletei felkeltik az
érdeklõdést, ebbõl némi bevétel-
re is szert tehet. 

Rák 
Ne költekezzen felelõtle-
nül, inkább spóroljon,

hogy elkerülje a késõbbi nehéz-
ségeket. A magánéletében sok
örömet tartogat a hét, romantikus
pillanatoknak nézhet elébe a pár-
jával.

Oroszlán 
Újdonság érkezhet az
életébe, talán egy ed-

dig ismeretlen tevékenységet
próbálhat ki. Ne csüggedjen, ha
nem sikerül, próbálkozzon, míg
elégedett nem lesz az ered-
ménnyel. 

Szûz 
Valaki tanácsot kérhet
öntõl, ami azt jelenti,

hogy nem a kritikára kíváncsi,
hanem arra, mit tenne az adott
helyzetben. A munkájában most
különösen ügyeljen az aprósá-
gokra, figyeljen a részletekre.

Mérleg 
Erõteljes romantikus
energiák veszik körül.

Újra fellángol a kezdeti szerelem,
töltsenek minél több idõt együtt.
Kirobbanó formában lesz, ran-
dira, állásinterjúra, különösen al-
kalmasak ezek a napok.

Skorpió 
Az ellentmondások fel-
oldása lehet az egyik

legnagyobb feladat. Talán önnek
támadnak egymásnak ellentmon-
dó vágyai, vagy több helyen akar
lenni egyszerre. Legyen türelmes.

Nyilas 
Új lehetõségeket tartogat
önnek az élet minden te-

rületen. Nem kizárt, hogy extra be-
vételre vagy új barátokra tesz
szert. Most kívánhat bármit, a
bolygók segítenek valóra váltani.

Bak 
Talán most különösen
idegesítik mások osto-

baságai - legalábbis az a viselke-
dés, amit ön nem tart ésszerû-
nek. Ám nem az a dolga, hogy
ítélkezzen, hanem az, hogy elfo-
gadja azokat. 

Vízöntõ 
Lehet, hogy egy régi is-
merõse bukkan fel, aki-

vel jóvá teheti egy régi ügyét.
Mindenesetre járjon nyitott szem-
mel, és igyekezzen megtenni a
lehetõ legjobbat.  Anyagiak terén
kedvezõ híreket kap.

Halak 
Ez a hét az újjászületé-
sé lehet, de legalábbis

mély átalakuláson mehet keresz-
tül, melynek pozitív hatásai ha-
marosan érezhetõek lesznek.
Számoljon le a pesszimizmusá-
val, találja ki, mit akar, és tegye
meg a lépéseket.

December 1-7.
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Papírból fon ajándéktárgyakat a volt kézilabdás
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Lopás miatt indult büntetõ-
eljárás ismeretlen elkövetõ el-
len, aki a helyi gyermekott-
hon egyik nappalijából no-
vember 15-én, a délelõtti
órákban, az ott lévõ számító-
gépbõl alkatrészeket szerelt ki
és vitt magával, mintegy 20
ezer forint értékben. 

Több mint tíz lopott kerék-
párt találtak meg a nyomozók
annál a két biciklitolvajnál,
akik néhány nappal ezelõtt
kerültek rendõrkézre. A ke-
rékpárok továbbértékesítésé-
vel gyanúsítható orgazda is
ismertté vált a nyomozók
elõtt, õ szabadlábon védekez-
het, míg a két gyanúsítottat
elõzetes letartóztatásba he-
lyezték.

November 22-én jártak is-
meretlenek az egyik szentesi

szociális intézmény öltözõjé-
ben, ahonnan pénztárcát,
készpénzt és okiratokat vittek
magukkal. A sértett kára ösz-
szesen 40 ezer forint.

Az ebédlõben, majd késõbb
a szobában is megverte lakó-
társát egy fiatalkorú fiú az
egyik helyi oktatási intéz-
ményben. A sértett nyolc na-
pon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedett.

Közúti közlekedés bizton-
sága elleni bûntett miatt in-
dult eljárás egy szentesi fiatal-
korú fiú ellen, aki a város bel-
területén közlekedõ tehergép-
kocsi bal elsõ szélvédõjét kõ-
vel bedobta. Az elkövetõt el-
fogták a rendõrök.

A vasúti közlekedés bizton-
ságát veszélyeztette az az is-
meretlen motorkerékpár-tu-

lajdonos, aki jármûvét a Szen-
tes és Fábiánsebestyén közötti
vasúti pályaszakaszon a sínre
fektette. A jármûvet az arra
közlekedõ motorvonat maga
alá gyûrte, személyi sérülés
nem történt. A rendõrök nagy
erõkkel keresik a motor tulaj-
donosát.

Egy mûanyag tárgyat dob-
tak be az egyik Sáfrán Mihály
utcai lakóház nyitott ablakán.
A tettes ellen garázdaság mi-
att indult nyomozás.

A gyermekotthon egyik fia-
talkorú lakója ellen indult el-
járás jogtalan elsajátítás miatt,
mert a fiatalnál nagy értékû
mobiltelefont és drága édes-
séget találtak. Kiderült, hogy
talált egy pénztárcát, és az ab-
ban lévõ pénzt gyakorlatilag
azonnal elköltötte… hv

Motor a vasút i  s ínen

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Heti menü december 3—7.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Szárazbableves füstölt

ízekkel és karfiolleves
A menü: Töltött paprika vagy

húsgombóc,
paradicsommártás
és/vagy sós burgonya

B menü: Rántott sajt,
petrezselymes rizs,
tartár

Kedd: Zöldbableves és
csípõs-savanyú leves

A menü: Bugaci aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

B menü: Csibefalatok
sajtmártásban,
tészta, saláta

Szerda: Tojásos leves és
zellerkrémleves

A menü: Kolozsvári rakott
káposzta

B menü: Csirkepörkölt,
nokedli, saláta

Csütörtök: Csontleves
grízgaluskával és
minestrone

A menü: Ínyenc sertéssült,
hagymás törtburgonya,
saláta

B menü: Lasagne milanese
Péntek: Palócleves és

bakonyi gombaleves
A menü: Spagetti carbonara

vagy túrós gombóc
vaníliasodóval

B menü: Holstein csirkemell,
sült burgonya, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

15 órás repülõút után
megérkezett Perth-be a ma-
gyar nõi junior vízilabda-
válogatott, tagjai között a
két szentesivel, Miskolczi
Kittivel és Gémes Alexával,
no és a nemzeti csapat má-
sodedzõjével, Oltyán Gyu-
lával. A világbajnokságot
december 1–8. között rende-
zik.

A felkészülést már nyáron
elkezdte a Mihók Attila-Ol-
tyán Gyula vezetõedzõ-páros
irányította csapat az Olimpi-
ai-reménységek Viadalával,
majd a cseljabinszki Európa-
bajnokság következett, ahol
ezüstérmes lett a gárda. A vi-
lágbajnokságra való kiuta-
zást két hetes közös edzõtá-
borozás elõzte meg az olasz
válogatottal, amit újabb hét
nap követett, immár kint,
Ausztráliában. A keretszûkí-
tést követõen végül 13 há-
rom játékos utazott a távoli

kontinensre, köztük a két
szentesi kiválóság. – Az út
hosszú volt, de szerencsésen
megérkeztünk. 15 órát töltöt-
tünk a levegõben, és nem al-
hattak a lányok, mégpedig
azért nem, hogy könnyebb
legyen az átállás, az idõelto-
lódás kiküszöbölése – nyilat-
kozta lapunknak Oltyán
Gyula. – De így sem volt
könnyû az itteni idõzónához
alkalmazkodni, ráadásul ki-
érkezve azonnal folytattuk a
munkát az itthon összeállí-
tott edzésterv alapján.

A csapatot szép környe-
zetben, egy Harry Potter-
regényt idézõ egyetemi kol-
légiumban szállásolták el. A
magyarok egy szálláshelyen
laknak többek között az
olasz lányokkal, a horvát és
a szerb fiúkkal. A mostani vb
azért is különleges, mert a
fiú és a lány junior világbaj-
nokságot egy helyszínen

rendezik. Sok szabadidejük
egyelõre nincs a lányoknak,
mert szigorú az edzésprog-
ram, de a vezetõség termé-
szetesen pihenõnapokat is
biztosít majd a csapattagok
részére.

– Nem titkolt célunk hogy
aranyéremmel térjünk haza
– mondta Oltyán. – Mi arra
készülünk, hogy nagyon
erõs ellenfelekkel szemben is
eredményesek legyünk. A
csoportmérkõzések során az
olaszokkal kezdünk, máso-
dik ellenfelünk az USA, a
harmadik pedig India lesz.
Komoly ellenfeleink lehet-
nek a végelszámolásnál a gö-
rögök, akik tavaly Eb-t nyer-
tek, de Új-Zéland, Oroszor-
szág, az Egyesült Államok,
Kanada és Olaszország is ko-
moly játékerõt képvisel – la-
tolgatta az esélyeket a szak-
ember.

hv

Született: Mucsi Gábor
Mihály és Agócs Valéria Re-
nátának (Zrínyi u. 18.) Hanna
Lilla, Szemenyei József és
Mónus Krisztina Anettnek
(Brusznyai stny. 2.) Zétény Jó-
zsef, Rácz Péter és Tóth Gab-
riellának (Farkas zug 6/A)
Li l i ,  Sz i lágyi  Sándor  és
Bugya Márta Bettinának
(Dózsa Gy. u. 109.) Sándor
Áron.

Házasságot kötött: Mis-
kolczi Antal és Lunka Eliza
(Nagygörgõs u. 29.), Udvar-
di Tibor és Asztalos Barbara
(Nagy S. u. 27.).

Elhunyt: Buzi Sándorné
Szabó Jolán (Somogyi B. u.
82/9.), Bajomi-Nagy Sán-
dorné Farkas Mária (Jókai u.
132.), Kiss József (Honvéd u.
2.), Aradi Jánosné Horváth
Margit (Kováts K. u. 3.).

Családi események

Az INVOKÁCIÓ „Segít-
ségül hívás” Alapítvány

(Terney Béla Kollégium, Szentes)

megköszöni támogatóinak
a felajánlott SZJA 1%-os

támogatást, amelybõl
a szociálisan rászoruló
diákjaink étkezési díját,

valamint a kollégium
kulturális- és sport-

programjait támogattuk.

VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSOOKK
FFIIGGYYEELLEEMM!!

Szentes központjában
360 m2 területû, kétszintes,
6 szobás, konyhás, 2 fürdõ-

szobás, két utcára kijáratú ház
FÉLÁRON eladó.

Irányár: 20 millió Ft.
Érdeklõdni lehet: 30/9513-200

telefonszámon, illetve Szentes,
Mátyás király utca 25. sz. alatt.

Aranyat szeretnének a lányok

• Karácsonyi készülõdés és öt-
letbazár a városi könyvtárban de-
cember 10-én, hétfõn 15 órától.
Érdeklõdni a 313-654-es telefo-
non vagy személyesen a gyer-
mekkönyvtárban lehet.

• A kereskedelmi iparkamara tér-
ségi szervezete tájékoztatót tart az
új Munka Törvénykönyvével kap-
csolatos aktuális tudnivalókról.
Horváth Péter ügyvéd elõadása
december 4-én, kedden 14 órakor
kezdõdik a megyeházán.

A SZÍVÜGY KLUB legközelebbi összejövetele december 5-
én, szerdán délután 4 órakor lesz az ifjusági házban, ahol kará-
csony elõtti teadélutánt tartanak és megajándékozzák egymást.


