
Már kapható a könyves-
boltokban Károlyi László Üz-
leti évszakok címû kötete. A
szentesi Legrand Zrt. vezér-
igazgatója szerzõi motiváció-
járól, a mû kibõvített célkö-
zönségérõl, a tervezett folyta-
tásról és arról is beszélt a la-
punknak adott interjúban,
hogy Harry Potter is megih-
lette, amikor hozzáfogott elsõ
könyve megírásához.

– Sikeres vállalatvezetõ,
példás családfõ, sportol. Ez a
könyv kellett a kiteljesedés-
hez?

– Az volt a motivációm,
hogy érkezett a világba, és így
a régiónkba is egy olyan gaz-
dasági válság, amire senki
nem gondolt. Hogy egy kicsit
nehezebb lesz boldogulni, ar-
ra sem igazán számítottunk,
de hogy ez a kedvezõtlen idõ-
szak ennyire elhúzódik, és
hogy ilyen markáns hatása
lesz, arra egyáltalán nem. Eb-
ben a helyzetben borzasztóan
zavartak azok a megnyilatko-
zások, melyek most már talán

tompultak, de a kezdetekben
leginkább arról szóltak, hogy
minden tönkre fog menni,
nincs kiút, itt a vég. Ráadásul
ezt politikusok és gazdasági
szakemberek is szajkózták.
Holott az embernek egy vál-
lalkozásban a globális piacon
kell helyt állnia, ahol mindig
változnak a feltételek, és egy
vezetõnek megoldást kell ta-
lálnia, ha akadályokba vagy
nehézségekbe ütközik. Az a
feladatunk, hogy továbblép-
jünk, és ennek lehetséges irá-
nyait kidolgozzuk, kibeszél-
jük.  

– Hogy maradt ideje mind-
ezt megírni?

– A sok minden mellett
nem volt egyszerû. Igyekez-
tem olyat írni vagy létrehozni,
ami egy kicsit nyomot hagy
az emberek gondolkodásá-
ban. Lassan gyûltek a történe-
tek, és voltak elõadásaim,
amikbõl szintén meríthettem,
mikor hozzákezdtem a könyv
megírásához. 

(folytatás a 4. oldalon)

Üzleti évszakok
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– 2000 augusztusában jöt-
tem ki az USA-ba egy egye-
temi ösztöndíjnak köszönhe-
tõen. Úgy gondoltam, hogy

az úszásból nehéz lesz meg-
élni és mindig is kíváncsi
voltam, milyen lehet kül-
földön az élet. Szóval, ami-

kor jött a lehetõség, hogy ki-
költözzek és iskolába járjak
az Amerikai Egyesült Álla-
mokban,  éltem vele. Cseré-
be természetesen az egyetem
úszócsapatában kellett úsz-
nom, ez még külön örömet
jelentett.

Kezdetben érdekes és egy-
ben nehéz dolga volt Tamás-
nak, mert a nyelvet rövid idõ
alatt magas szinten   kellett
elsajátítania és egyben isko-
lába  járnia. De saját bevallá-
sa szerint jó volt, hogy csak
idegen nyelvi körben moz-
gott, így sokkal gyorsabban
megtanulta az angolt. Tamás
szerint az egyetemi követel-
mények nem voltak olyan
erõsek, mint egy magyaror-
szági felsõoktatási intéz-
ményben, de a nyelvi nehéz-
ségek miatt több energiára
volt kezdetben szüksége a
tanulmányaihoz.

(folytatás a 13. oldalon)

Békés ünnepeket!

– A Rigó gyermekotthonba
többféleképpen lehet beke-
rülni – kezdi a beszélgetést
Dávid Zolán. – Ez minden
esetben a család mûködésé-
nek valamilyen zavarára, il-
letve a gyermek testi-szelle-
mi fejlõdésének veszélybe
kerülésére vezethetõ vissza.
Legtöbb esetben a gyámha-

tóság emeli ki a gyermeket a
családból. Ezt az intézkedést
minden esetben megelõzi
egy családgondozás. Ha ez
bizonyos idõn belül nem ve-
zet eredményre, akkor a
gyermeket kiemelik. Az ide-
ális eset a nevelõszülõknél
való elhelyezés lenne, azon-
ban ha ez nem mûködik, ak-

kor jön be a képbe a nevelõ-
intézet, mint amilyen a Rigó
is. A diákotthonba bekerülve
minden gyerek mellé kiren-
delnek egy gyámot és innen
kezdve a szülõ felügyeleti jo-
ga szünetel. A gyámhivata-
lon kívül helyezhet még el
gyereket nálunk az idegen-
rendészeti hatóság, a rendõr-
ség, a bíróság, ügyészség és
a jegyzõ. Volt már itt a szerb
zöldhatáron keresztül Ma-
gyarországra szökött afgán
fiú, de belföldrõl olyan is,
aki valamilyen bûncselek-
ményt követett el, vagy csa-
ládtagja az õ sérelmére.

(folytatás a 4. oldalon)

A Rigóban is lehet
családias a karácsony

Masszõrként lehet olimpikon

XLIV. évfolyam 51-52. szám 2012. december 21. Városi hetilap Ára: 255 Ft (elõfizetve 120 Ft) 

Szentesi Élet

Városunkban mûködik egy intézmény, ahol az ott lakók
nem mindegyike tölti otthon a karácsonyi ünnepeket. Van,
aki azért, mert sajnos nincs neki hova hazamenni, nincs
családja; de akad olyan is, akinek lenne hova menni, de
nem vágyik haza. Errõl beszélgettünk a Rigó Alajos Gyer-
mekotthon szakmai vezetõjével Dávid Zoltánnal. Megtud-
tuk azt is, hogyan, milyen esetekben lehet szükség a gyer-
mekek családból való kiemelésére és gyermekotthonban
való elhelyezésére. 

Junie és Tamás

Gémes Alexa és Miskolczi
Kitti (képünkön) és szentesi
vízilabdázók harmadik vi-
lágversenyükön harmadik
ezüstérmüket gyûjtötték be
egy esztendõ alatt. Két Eu-
rópa-bajnoki második he-
lyezést követõen december
elején, az ausztráliai világ-
bajnokságon is a dobogó
második fokára állhattak
fel Kittiék.

Miskolczi Kitti végzõs
gimnazista a Horváth Mi-
hály Gimnáziumban, Gémes
Alexa pedig elsõ éves fõisko-
lás a szegedi gyógypedagó-
giai szakon, de mindkettejük
életében háttérbe szorult a
tanulás az elmúlt egy hónap-
ban. Egy idõre legalább is…
A nyár végén a cseljabinszki

junior EB-n, december elején
pedig a perth-i világbajnok-
ságon képviselték a hazai
színeket a magyar válogatott
tagjaiként. Kitti nyolc éve ví-

zilabdázik, a sportág alapjait
Benedek Tibornál sajátította el,
majd egy esztendõ múlva
már a fiúkkal együtt edzett.

(folytatás a 13. oldalon)

Ezüst a kenguruk földjérõl

Bessenyei Tamás a '90-es évek legsikeresebb szentesi úszó-
ja volt. Sok szép eredménye ellenére nem jutott ki az olimpi-
ára, majd eltûnt a szemünk elõl, nem is kisebb indokkal,
mint hogy új életet kezdjen a távoli Amerikában. Tamás ér-
deklõdésünkre elmesélte, hogyan él mostanában, s megtud-
tuk: élsportolók masszõrjeként vannak nagy tervei.
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100 éve: Az Alföldi Ellen-
zék 1912. decemberi számai-
nak Helyi és Vegyes Hírek
rovatában számos elborzasz-
tó és szomorú eseményrõl
olvashattak elõdeink:

– Öngyilkosság. Juhász Ir-
ma 32 éves asszony, aki
Verhovay Mihállyal vadhá-
zasságban élt, december hó
3-án este fél 7órakor III. ke-
rület Dózsa-köz 3. szám alat-
ti lakásán felakasztotta ma-
gát. A szerencsétlen asszony
végzetes tettének indító oká-
ról semmi magyarázó írást
hátra nem hagyott. Juhász
Irma, ki férjével legjobb
egyetértésben élt, az utóbbi
idõben állandóan nagy ide-
gességben szenvedett, és
végzetes tettét is valószínû-
leg ily állapotban követte el.

– Tûz. Gunst Sándor ke-
reskedõ III. k. Petõfi u. 10.
szám alatti házánál decem-
ber 4-én hajnali fél 3 órakor a
segédek szobájába a kályha-
csõbõl tûz ütött ki. A gyor-
san megérkezett tûzoltóság a
veszedelmet lokalizálta, s
így a kár nem jelentékeny,
mely biztosítás útján megté-
rül. 

– A szülésznõ bûne. A
szegedi rendõrség letartóz-

tatta Koch Ignácné szülész-
nõt, aki több bajbajutott cse-
lédlányon végzett tiltott mû-
tétet. A nyomozás eddig csak
két esetet állapított meg, de
valószínû, hogy sokkal több
gyermekgyilkosság terheli a
gonoszlelkû nõt. A szülésznõ
bûne úgy derült ki, hogy a
Takaréktár utca 3. számú ház
lakói egy koraszülött csecse-
mõ holttestét találták meg a
pincelejáró ajtaja elõtt. A
rendõrség hamarosan kiderí-
tette, hogy a gyermeknek
Pap Etel cseléd volt az anyja,
aki azután bevallotta, hogy
Koch Ignácné 20 koronáért
tilos mûtétet végzett rajta. 

– Megvadította a bor. A
szentesi vasútállomáson va-
sárnap délután Hájas János
nevû ember nagy ribilliót
csapott. A Sváb-féle majorba
akart kiutazni dohányt cso-
mózni, de elõbb túlságosan
felöntött a garatra. Hájas az
italtól egészen megvadult, az
állomáson mindenkibe bele-
kötött és bántalmazott. A
rendõrség elõ akarta állítani,
de ezt csak úgy tudták ke-
resztül vinni, hogy Hájast
megkötözték, és így szállítot-
ták be a rendõrségre. Hájas
ellen az eljárást megindítot-

ták. 
– Méregkeverõ anyós.

Még tavaly novemberben
történt, hogy a Félegyháza
közelében lévõ
Kígyóspusztán gyanús kö-
rülmények között meghalt
Szabó József földbirtokos.
Névtelen levél alapján most
nyomozást indított a csend-
õrség, és kiderítette, hogy
Szabónak mérgezett orvos-
ságot adott be az anyósa. A
tervet leányával együtt
eszelte ki. Azt mondották a
szomszédoknak, hogy a sok
alkohol ölte meg Szabót. A
nyomozás és tanúkihallgatás
még mindig tart. 

– Tanonckínzás miatt el-
ítélt gyárigazgató. Aradról
jelentik: az Aradi Vasipari
Rt. ellen vádat emeltek, hogy
ott vasbottal és korbáccsal
verik az inasokat. Az aradi
rendõrbíró ma a gyár igaz-
gatóját 850 korona pénzbün-
tetésre ítélte, mert bebizo-
nyult, hogy a gyárban lelket-
len módon bántak az inasok-
kal, és 15 inast szerzõdés
nélkül alkalmaztak. 

– Puskapor gyermekkéz-
ben. Nyíregyházáról jelentik,
hogy Zalac Mihály napszá-
mos felesége a malomba

ment õröltetni, és három kis-
gyermekét a lakásban hagy-
ta. A 10 éves András nevû
fiú valahonnan puskaport
kerített, s azt a kályhába
dobta. A puskapor felrob-
bant, szétvetette a kályhát,
megrepesztette a falakat, föl-
emelte a mennyezetet, és
lángba borította az egész la-
kást. A dörrenésre elõsietõ
szomszédok csak életük ve-
szélyeztetésével tudták ki-
menteni a lángok közül a há-
rom gyermeket, akiknek tes-
tük tele volt égett és zúzott
sebekkel. 

– Az elvált férj tragédiája.
Borzalmas módon követett
el öngyilkosságot Makón
egy gazdálkodó. Cs. S. há-
rom év elõtt elvált a feleségé-
tõl, és emiatt bánatában
megõrült. Minthogy csende-
sen viselkedett, fiaival
együtt lakott tanyáján. A hé-
ten begöngyölte magát taka-
rójába, amelyet elõbb leön-
tött petróleummal, és azután
meggyújtotta magát. Kiálto-
zásra berohantak a fiai, és
életük veszélyeztetésével ki-
mentették ugyan apjukat, de
a szerencsétlen ember oly
súlyos égési sebeket szerzett,
hogy haldokolva szállították
a kórházba. Volt felesége, ér-
tesülve férje tragédiájáról,
azonnal a haldoklóhoz sie-
tett, és azóta önfeláldozóan
ápolja.

Régi szentesi újságok írták…

Fekete krónika

A felsõpárti városrészben
található; a Batthyány Lajos,
a Rúzs Molnár Ferenc és a
Szûrszabó Nagy Imre utcá-
kat köti össze. 1857-tõl Kis
utcaként említik a források,
de akkor még magába fog-
lalta a mai Borza utcát is. Az
1906. évi utcarendezéskor a
Batthyány utcától északra
esõ szakaszából lett a Borza
utca, a déli részébõl pedig a
Nyíri utca. A Nyíri családból
többen viseltek városi hiva-

talt, s voltak közöttük taní-
tók is. Biztosan nem lehet
tudni, hogy melyiküket tisz-
telték meg a névadással. Fel-
tételezhetjük, hogy a névadó
Nyíri József volt, aki Szente-
sen született 1803. ápr. 2-án.
Eredeti foglalkozása tímár-
mester volt, aki 1826-ban ne-

mes Mikecz Mihály leányát,
Juliannát vette feleségül.
1842-ben városi tanácsnokká
választották. Több ízben kül-
döttként járt Pesten az örök-
váltság ügyében. Tanácsnoki
tisztségét a szabadságharc
idején is megtartotta, s mint
ilyen, aktív szerepet vállalt a

nemzetõrszervezõ bizott-
mány munkájában. A császá-
ri csapatok elõrenyomulása-
kor nem menekült el; a zava-
ros napokban néhány tisztvi-
selõ társával igyekezett a
rendet és közbiztonságot
fenntartani. A császári ható-
ságok meghagyták tanácsno-
ki állásában, egészen 1855-
ig. Az 1860-as években adó-
tisztként mûködött. Szente-
sen hunyt el 1877. nov. 21-én.   

L. L.

Utcáink, tereink névadói (101.)

Ny í r i  utca

130 éve: a Szentesi Lap, 1882. dec. 30-
án megjelent az évi utolsó számában
egy összegzõ, visszapillantó írást tett
közzé „Az év végén” címen: Egy év
van ismét hátunk mögött. Magánembe-
rek, egyletek, hatóságok lezárják szám-
adásaikat, összegezik a bevételt és ki-
adást, s felállítják a mérleget, s ez a
mérleg mutatja, hogy mennyiben volt
jó és mennyiben volt rossz az elmúlt
esztendõ. – És a sajtó, mely az idõ fo-
lyását s ezzel az eseményeket jegyzi, s
irányadó eszméivel az események ala-
kulására befolyással van, szintén szá-
mol az év végével; összegezi a történte-
ket, hogy ebbõl bárki elfogulatlanul
megállapíthassa, hogy akár a magán,
akár a közélet terén megvan-e a kor kö-
vetelményéhez mért haladás, hogy a le-
folyt év hagy-e ránk nézve fenn a jövõ
alapját képezõ üdvös, emlékezetes nyo-
mokat. Valóban a lefolyt évre sok tekin-
tetben örömmel, megelégedéssel tekint-
hetünk vissza, mert ha vesszük, hogy
ez az év az utóbbi évtized legjobb ter-
mésû éve volt, teljes megelégedéssel
kell konstatálnunk, hogy a magánem-
ber anyagi helyzete és ezzel a közjólét
minden irányban javult, a pangásnak
indult ipar és kereskedelem városunk-
ban jelentékeny lendületet vett. Elemi
károk, rendkívüli csapások megkímél-
tek bennünket. Egyleteink életében na-
gyobb, nevezetesebb nyomokra nem
mutat ugyan a lefolyt év munkásságaié,
ha a Daláregyesület alakulását s ennek
eddigi sikeres mûködését, s az Iparos
Ifjúsági Egyesület munkálkodására s
ezen egylet életében a lefolyt év alatt
felmerült egyes nevezetesebb mozzana-
tokra gondolunk: lehetetlen örömmel

nem látnunk ez irányban is a javulást,
fokozatos fejlõdést és haladást. Népok-
tatásunk terén szintén haladást lehet
konstatálnunk, mert nemcsak hogy a
növendékek létszáma folyton növeke-
dik, de városunk hatósága, egy a nép-
nevelésre jótékonyságában messze ki-
ható eszmét vett munkába; a szegény
tanulók gyámolítását. E mozgalomnak
csak üdvös gyümölcse lehet. Egy fejlõ-
désnek indult városnak, mint amilyen
Szentes, sok és ezer célja van. Ezen
nagyfontosságú célok között a lefolyt
év nagy munkája eredményéül többet
megvalósítva látunk. Mert még csak
egy évvel ezelõtt is, az 1881-diki óriási
vízvész megsemmisítéssel fenyegetett
bennünket, s most már hála az égnek,
hatalmas védtöltések veszik körül váro-
sunkat, s most már nincs miért remeg-
nünk egy újabb vízár esetén, családi
tûzhelyünk, vagyonunk biztosítva van.
És egy évtized küzdelmének eredmé-
nyeként már ott áll városunk piacán a
díszes megyeház, maholnap teljesen
készen, hogy rövid idõn kaput nyithas-
sunk városunkba a megyei kormányzat
apparátusának, mely amellett, hogy
közkormányzati szempontból emelni
fogja városunkat, de egyszersmind, ami
nálunk fõ, civilizációnális fejlõdésünk
és haladásunk hatalmas tényezõje lesz.
Sokat küzdöttünk, sokat harcoltunk
megyénk útjainak jókarba hozataláért.
Az elsõ nagy vívmányt ezen a téren
szintén a lefolyt év munkája eredmé-
nyéül jegyezhetjük fel; mert amellett,
hogy útjainkra ma már minden irány-
ban nagyobb és nagyobb gond van, a
Széchenyi út maholnap kongótéglázva
lesz, bevezetésül és jeléül annak, hogy

közlekedési érdekeink nagy céljaihoz
az elsõ lépés, a jó út már készen van,
csak gázolni kell a megkezdett nyomo-
kat, hogy haladjunk és elérjük, amire
törekszünk.

40 éve: a Szentesi Élet, 1972. decem-
beri száma írt az ünnepi áruellátásról:
Várható narancs, füge, datolya – sok
ezer fenyõfa címen. Megtudhatjuk, mi-
szerint: A decemberi felfokozott vásár-
lási kedv arra ösztönzi a kereskedelmi
vállalatokat, hogy a megfelelõ áruellá-
tás mellett a választék bõségét is bizto-
sítsák. Az igyekezetrõl és a jó hozzáál-
lásról gyõzõdhetünk meg az ÉLIKER-
nél, ahol elmondták, a készletüket je-
lentõsen növelik. Ami nagyon fontos:
zavartalan lesz a húsellátás. A kínálat
bõséges, így kapható majd tõkehús,
hentesáruk, vágott baromfi és hal. Az
utóbbit konyhakész állapotban is árul-
ják. A másik kezdeményezés a hideg-
konyhai készítményekhez fûzõdik:
10–12 fajta között válogathatnak a vá-
sárlók, így például lesz orosz hússaláta,
kaszinótojás, halkocsonya, franciasaláta
stb. Lesz déligyümölcs is: narancs, ba-
nán, füge, datolya. Az italáruk széles
választékát 8–10 fajta pezsgõ egészíti
ki. Újdonság az ABC áruházban a játé-
kok árusítása. Különbözõ társasjátékok,
mûanyagautók, mackók stb. várják a
vásárlókat. A fenyõ árusítását is idõben
megkezdik: 10–12 ezer folyóméter ka-
rácsonyfa biztosítja majd a zavartalan
ellátást. A télapó-csokoládéáruk már
kaphatók a boltokban. A fenyõünnepre
a függelékáruk, így a szaloncukor,
négyféle változatban kerül forgalomba.

Közreadja:
Labádi Lajos

A díszes megyeház maholnap kész

„Segíts szelíd szóra, 
ha bántások érnek,
hideg mosolyra, 
ha jogtalanul dicsérnek.”
Immár 10 éve lesz, hogy

2003. január 25-én temettük
a Szentesi Dr. Bugyi István
Kórház nagy formátumú se-
bész fõorvosát, Szentes Vá-
ros Díszpolgárát, mindenki-
nek a szentesi kórházban a
legjobb indulatú kollegát,
egy nagy és hosszú, vérziva-
tarokkal, elnyomással, meg
nem értéssel teli hosszú kor-
szak tanúját, a Magyar Sebé-
szet egyik büszkeségét.

Napóleon mondta Beetho-
venrõl „íme egy ember”. Mi
amikor találkoztunk Vele,
mindannyiszor ezt állapítot-
tuk meg Róla. 10 éve már,
hogy nem kérhetünk segítsé-
get a mûtõbe és 10 éve an-
nak, hogy „atyai” jó tanácsot
sem.

Szentesen született 1920-
ban. Itt végezte elemi és kö-
zépiskoláit is. 1938-ban érett-
ségizett a Horváth Mihály Re-
ál Gimnáziumban. Még ab-
ban az évben beiratkozott az
akkori Magyar Királyi
Ferencz József Tudomány-
egyetem orvosi karára. Má-
sodéves volt, amikor a pro-
fesszor Veress Elemér vezette
Élettani Intézetébe került gya-
kornoknak és ott dolgozott a
diploma megszerzéséig. A kö-
telezõ munka mellett elsõsor-
ban az idegvezetés élettanát,
a sport és repülés emberi
szervezetre gyakorolt hatását
tanulmányozta. Tehetségét az
itt írt díjnyertes pályamunkák
jelzik. Orvosi oklevelét 1944-
ben kapta meg. 

A végzés után azonnal be-
hívták katonának. 1945 tava-
szán orosz hadifogságba ke-
rült, még pedig úgy: hogy
vonatszerelvényre helyezve
Õket azt mondták, hogy há-
rom napra Budapestre viszik
Õket a lebombázott fõváros
újjáépítésére.  Szolnoknál a
vonat nem balra, hanem
jobbra fordult, így tudták,
hogy „malenkij robot” kö-
vetkezik. Mindenki írt pár
sort - elmondása szerint -
szeretteinek, amit bélyeg nél-
küli borítékba tettek és az ál-
lomáson a robogó vonatból
kidobták. Mindenki, minden
család megkapta. (Vajon a
mai Magyar országon ez
megtörténhetne?). Két év szi-
bériai hadifogság követke-
zett, melyrõl mûtétek köz-
ben, baráti beszélgetések so-
rán sokat beszélt, sokat
anekdotázott, az Õt jellemzõ
humorral. 2000 magyar és
német hadifogoly, 1 kg oltott
mésszel kezdte orvosi tevé-
kenységét a táborban, de
mûszerészek, kovácsok, asz-
talosok, kõmûvesek stb. se-
gítségével hamar készen lett
a „gyengélkedõ” megfelelõ
orvosi mûszerekkel együtt,
ahol nemcsak a hadifoglyo-
kat, hanem ha szükség volt,
a láger õreit is gyógyította
orvosi esküjéhez híven. 1947
szeptemberében került haza
Szentesre.

Bugyi tanár úrnál a sebé-
szeten állt munkába, de be-
segített Rózsavölgyi fõorvos-

nak is a gégészeten. Mindkét
munkakörben alapos jártas-
ságra tett szert. Abban az
idõben a Bugyi professzor
vezette szentesi sebészeten
nem csak a mai értelembe
vett általános sebészettel
foglalkoztak, szakmai tudá-
suk kiterjedt a manuáls me-
dicina minden területére. Így
Zsoldos Ferenc a traumatoló-
gia, urológia, gyermeksebé-
szet, palasztikai sebészet,
mellkassebészet szakértõ
gyakorlója lett.

Dr. Bugyi István profesz-
szor 1970-ben így foglalta
össze Dr. Zsoldos Ferenc
szakmai jellemzését: Briliáns
technikájú „all-round” se-
bész. Tudományos felké-
szültségén túl nagy gyakor-
lati tapasztalatokkal rendel-
kezett. Igen szellemes se-
bésztechnikai újításai van-
nak. Munkabírása bámula-
tos. Munkáját mindenkor a
pontosság és a lelkiismere-
tesség jellemzi. 

„Dodi bácsit” érdekelte a
manuális medicina minden
ága. Õ végezte a kórházban
elsõ csavaros osteoszintézist
és az elsõ velõûr szegezést,
sõt mellkas sebészetbõl az
akkori idõk legnehezebb
mûtétjeit is. Az elsõ kórhá-
zunkban végzett prosztata
eltávolítás is az Õ nevéhez
fûzõdik. Ezeket a mûtéteket
ma már csak specialisták,
speciális intézetben végzik,
általános sebészek nem. 

30-nál több tudományos
közleménye jelent meg., több
könyv társszerzõje. Csaknem
100 tudományos,  és számta-
lan ismeretterjesztõ elõadást
tartott a helyi rendezvények-
tõl nemzetközi kongresszu-
sokig. 1997-ben Szentes Vá-
ros Díszpolgára címmel ju-
talmazták. 

Zsoldos doktor, a mi „Do-
di bácsink” mindig igyeke-
zett elméleti és gyakorlati tu-
dását átadni a fiatal orvosok-
nak, ápolónõknek. Egy egész
generáció nõtt fel az Õ bará-
ti, közvetlen, mindig készsé-
ges irányításával. Számtalan
alkalommal behívtuk, behív-
hattuk a mûtõbe segítségért
még akkor is ha nem volt
otthoni ügyeletes. Szó nél-
kül, barátságosan és azonnal
érkezett biciklijével, bemosa-
kodott és legjobb tudása sze-
rint segített. Amikor ezt haj-
nalban megköszöntük Neki,
csak legyintve mondta:
„örömmel tettem”. 

1989-ben vonult nyugdíj-
ba, de ezt követõen is fárad-
hatatlanul gyógyította a be-
teg embert és õrizte azt az él-
tetõ szellemiséget, amit pro-
fesszorától örökölt. 1988-ban
Õ kapta meg elsõnek kórhá-
zunkban a Bugyi István em-
lékérmet. 

Munkája mellett nagyon
fontos volt számára szeretõ
családja, felesége, három lá-
nya és unokái, akiket nagyon
szeretett és sokat mesélt róluk. 

Ha termékeny életére gon-
dolunk, példája felemel ben-
nünket, a lehetõségét szám-
ba vevõ ember szellemi
nagyszerûségében.

Dr. Papp Zoltán 

Dr. Zsoldos Ferenc
(1920-2003)
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Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
köz-, és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Szat-
mári-Nagy Szilvia (képün-
kön) táncpedagógust, a
Szilver TSE vezetõjét kér-
deztük.

– Színpadot építenének a
moziban, hogy színházi elõ-
adások bemutatójára is al-
kalmas legyen a terem.  A
polgármester nyitott az el-
képzelésre.

– Rendkívül jó ötletnek
tartom, mert a mozi kihasz-
nálatlan és egyébként sincs
egy színpaddal rendelkezõ
ilyen nagy befogadású helyi-
ség a városban. Remélem,
nemcsak a drámaisok szá-
mára nyílik meg a lehetõség,
hanem vendégmûvészek
elõadásait is láthatjuk.

– Évtizedes álma teljesül
Szentesnek: 2014 nyaráig két
ütemben fedett uszoda épül a
ligetben. 

– Nagyon nagy öröm szá-
momra, mert így méltó kö-
rülmények között készülhet-
nek az ország kiválóságai,
úszók és vízilabdázók.
Lokálpatriótizmusom révén,
büszke vagyok arra, hogy
nem kell elmenni a város
sportolóinak ahhoz, hogy
szép körülmények között
edzhessenek, hanem mások
jönnek majd hozzánk az or-
szág valamint külföldi spor-
tolók. Remélem, hogy ezzel
egyidejûleg a sportolók szál-
láslehetõsége is bõvül. Ez
minden sportág érdeke len-
ne.

– Alig több mint négy év-

vel a nyitás után bezárja
szentesi fiókját a CIB Bank –
hét pénzintézet verseng to-
vább a városban. 

– A mai gazdasági helyzet-
ben érthetõ, bizonyára indo-
kolt és megalapozott a CIB
bankfiók bezárására vonat-
kozó döntése.

– Rácz Nikolett személyé-
ben elsõként egy szentesi
mozgáskorlátozott úszó
nyerte el az idén alapított
Tesco „Mozgás Korlátok
Nélkül” elvezésû parasport-
ösztöndíjat.

– Nagyon örülök, hogy
legalább Nikinek van ilyen
lehetõsége, támogatója. Bí-
zom benne, hogy ezzel a se-
gítséggel ott lehet négy év
múlva az olimpián, Szentes
hírnevét öregbítve.

– Elkészült és a gyerekek
már birtokba is vették a Kla-
uzál utcai óvoda megszépült
épületét. 

– Mindig nagy örömmel
tölt el, ha egy jól felszerelt új
intézménnyel bõvül a város,
pláne ha ez a gyerekek fejlõ-
dését szolgálja. Remélem, az
új intézmény megnyitása
több munkalehetõséget is kí-
nál.

Mit szól hozzá
Szatmári-Nagy Szilvia?Milyen volt 2012? Mit vár

2013-tól? Ezekkel a kérdé-
sekkel fordultunk azokhoz,
akik az év során Mit szól
hozzá? címû rovatunkban
már kifejtették véleményü-
ket.

Németh Jenõ háziorvos: –
A családom és a magam sor-
sát utólag értékelve az idei
év átlagos volt, mind anyagi-
lag, mind a munkánk sike-
ressége szempontjából, de
sok volt a bizonytalanság és
a jövõ évre is ez vonatkozik.
Az ember azt érzi, hogy telje-
sen kiszámíthatatlan a jövõ.
Ezt nem elsõsorban a nem-
zetközi viszonyok miatt, ha-
nem az itthoni politika kiszá-
míthatatlansága miatt érzem.
Az ember úgy érzi, hogy itt
az egészségügyben teljesen
ki van szolgáltatva! Mindegy,
hogy hogyan dolgozik, attól
függ a sorsa, hogy a külön-
bözõ „hatalmasságok“ éppen
mennyi alamizsnát juttatnak
neki. Orvosként ebbõl a hely-
zetbõl kiutat, csak a külföldi
munkavállalásban látnék, de
46 évesen egy kiépített pra-
xissal az ember háta mögött
ez nehéz döntés lenne. A
gyerekeim miatt aggódom
elsõsorban, mert itthon a to-
vábbtanulásuk, az egyetem
folytatása is veszélybe került
a mostani intézkedések mi-
att.

Veres-Ravai Réka evangé-
likus lelkész: – Ha röviden
válaszolnék ennyit monda-
nék: nagyon jó volt! Sok új
emberrel ismerkedtem meg,
sok új szituációban kellett
helytállnom, sok új kihívás-
nak megfelelnem, sok segít-
séget kaptam váratlan he-
lyekrõl. Persze nem volt min-
dig napfényes minden nap,
mert irigységet, rosszindula-
tot is kellett megtapasztal-
nom sokszor olyanoktól,
akiktõl pont nem ezt vártam.
De legfõképpen minden nap-
ján a 2012-es évnek megta-
pasztalhattam Isten jelenlétét,
ha kellett áldásban, ha kellett
dorgálásban, figyelmemet a
jó helyre irányítással.

Mit várok a következõ év-
tõl?

Én hiszem, hogy mindany-
nyiunk élete a Teremtõ Isten
kezében van és onnan min-
dig azt kapjuk, amire szük-
ségünk van.

Füsti M. Lajos cukrász-
mester: – A túlélés volt a tét
az idei évben. A sok adó mi-
att a padló szélén van a vál-
lalkozásunk, nem jut pénz a
fejlesztésekre és emberségbõl
nem küldünk el dolgozókat.
Keressük a kiutat, de nem ta-
láljuk. Csak a gondokat lá-
tom. Országos szinten pad-
lón van az egészségügy, az
oktatás. Úgy látszik, ma a tu-
datlan emberekre van szük-
ség, akiket lehet bolondítani.
Ez a gondolkodásmód nem
magyar emberhez méltó. Bár
úgy látom, egyes egyetemi
szakokon túlképzés van, pél-
dául jogászokból. Saját terü-
letemen a szakmunkáskép-
zésben látom, hogy a végzett
cukrászok nem tudnak elhe-
lyezkedni, nem kapnak mun-
kát. A jövõ évtõl sem várok
semmi változást. Évek óta
halljuk, hogy a következõ év
már jobb lesz, de inkább lefe-
lé megyünk.

Kálmánné Szabó Erzsébet
igazgató, Szivárvány Mûvé-
szeti Iskola: – Jelentõs siker-
ként könyveljük el, hogy vál-
lalt feladatunkat, a Mûvésze-
tek Háza minõségi mûködte-
tését önfenntartó módon biz-
tosítottuk. Büszkék vagyunk
arra, hogy a kézmûvesség, a
hagyományõrzés, gasztronó-
miai, turizmus területén el-
indított kezdeményezéseink,
programjaink szinte mozga-
lomként terjedtek,  számta-
lan követõre találtak intéz-
mények, civil szervezetek és
magánszemélyek körében.

Jelentõsen nõtt az intéz-
mény látogatottsága. 480 ta-
nulót oktattunk mûvészeti
iskolánkban. Versenyered-
ményeink alapján a térség
legsikeresebb vizuális-kép-
zõmûvészeti tehetséggondo-
zó iskolája vagyunk. A leg-
nagyobb eredménynek azt
tartjuk, hogy a minõségi ok-
tatás és szolgáltatások mel-
letti elkötelezettségünk, a
partnerközpontú mûködé-

sünk eredményesnek bizo-
nyult. Jövõ évi tervünk az,
hogy megõrizzük eddigi ér-
tékeinket, eredményeinket
és új, a közösség javát szol-
gáló innovációkat indítsunk
el az oktatás, a kultúra, a
gasztronómia és a turizmus
területén.

Kruzslicz Pál újságíró-
mûvelõdésszervezõ: – A kér-
désre lehet országos léptéket
megcélozva válaszolni, de az
nem az én mértékem. Városi
szinten mondhatjuk: a kultú-
ra, a mûvelõdés – maradok a
szakterületemnél – sikeres és
gazdag évet zár. Igényes ren-
dezvények, sikeres kiállítá-
sok hónapjai sorakoznak a
mögöttünk álló év naptár-
lapjain. A helyi média egyre
erõsebb lett, a „gyermekbe-
tegségeket” mintha kihever-
te volna. Nekem nagy örö-
met hozott, hogy megjelent a
Mozgóképek Szentesen címû
könyvem és megünnepelhet-
tük a 100 éves mozit. Ha
2013 legalább ennyi örömet
hoz, akkor a jövõ év végén
sem panaszkodhatok. Sze-
retném befejezni és megje-
lentetni Az álmot játszom cí-
mû könyvemet, amiben Tóth
József szentesi színész élet-
rajzát dolgozom fel.

Egyébként gyermekko-
romban disznóvágások ide-
jén a nagybajuszú szomszéd
bácsi mindig azt mondta:
csak ne aggódjatok, jövõre
nagyobbat vágunk!

Béres Mária, a Koszta Jó-
zsef Múzeum régésze: – Éle-
tem szorosan összeforrt
munkahelyemmel, hiszen hi-
vatásom gyakorlása, továbbá
a gyûjteményért és a dolgo-
zókért vállalt felelõsségteljes
tevékenység nem korlátozó-
dott szorosan vett munka-
idõre, sõt kizárólag vezetõi
pozícióra sem, hanem –
ugyan különbözõ mértékben
–, de akkor is velem volt, ha
anyaként, barátként, régész-
ként, muzeológusként, ta-
nárként, vagy szabadságon
töltöttem idõmet. Míg az év
elsõ háromnegyede kemény
munkával és küzdelemmel
szép szakmai sikereket ho-

zott a múzeumnak, és ezzel
együtt nekem is, addig az
utolsó három hónap – szá-
momra – megpróbáltatások-
kal volt teli. Ám a kegyetlen
nehézségek közepette fõként
lányaimtól, igaz barátaimtól,
sok szentesi gyerektõl és fel-
nõttõl figyelmet, bátorítást
és szeretetet kaptam. Lelki-
ekben negyedéves karácso-
nyi felkészülésem volt… A
legizgalmasabb idei élmé-
nyem, hogy lovagolni kezd-
tem, s megízleltem a szabad
vágta semmihez sem hason-
lítható élményét, továbbá
megismertem néhány ló jel-
lemét.

A következõ évben nyu-
godt, alkotó szellemiségû
munkahelyi légkört szeret-
nék, és tökéletesíteni lovas
tudásom, mert jó lenne akár
egyhetes tereplovagláson is
részt venni. Ez utóbbihoz
azonban még egy „picit”
spórolnom kell…

Cseuz László ny. testne-
velõ: – Jelenleg Kanadában
vagyok, csak január végén
megyek haza. Természetes,
hogy a londoni kerékpáros
utam jelentette az év legfon-
tosabb és legörömtelibb ese-
ményét, de mindig különle-
ges élményt ad számomra,
ha együtt lehetek a lányom
családjával a kanadai Ha-
miltonban. Ez ebben az év-
ben kétszer is megtörténhe-
tett, a karácsonyi együttlét
külön öröm számomra.

Nagyon örülök annak,
hogy a fedett uszoda ügyé-
ben pozitív döntés született,
bízom a minden igényt ki-
elégítõ megvalósításban. Re-
mélem, hogy a következõ
évben elhárul minden aka-
dály a Petõfi Szálloda meg-
újulása elõl. Szeretném, ha a
„fehérház” környéke is sze-
repet kapna az önkormány-
zat városszépítõ terveiben és
a központban végre létre-
hoznának egy információs
irodát, ami véleményem sze-
rint az idegenforgalom érde-
kében nélkülözhetetlen. 

Az viszont továbbra is el-
szomorít, hogy minden igye-
kezetem ellenére sem tud-
tam munkát kapni Szente-
sen, pedig úgy gondolom,
hogy „vénségem“ ellenére is
tudnék a város hasznára te-
vékenykedni. Természetes,
hogy a fiataloknak kell elõ-
ször munkát biztosítani, va-
lamint azoknak, akik még
nem érték el a nyugdíjkort,
ennek ellenére szeretném
hasznosan eltölteni hátralé-
võ éveimet. Bízom benne,
hogy a sport továbbra is
meghatározója lesz az éle-
temnek, de úgy gondolom, a
hosszabb távú tervezésnek
már nincs realitása. Bár, ki
tudja?

B. G. 

Milyen volt az éve?

Ebbõl is haszontalanul fo-
gyasztunk, fogyasztatnak el
velünk... 2012. december 11-
én gázóraállás bejelentésére
érkeztem a GDF szentesi ki-
rendeltségéhez. Az utcai be-
járat elõtt álltak, a folyosón is
egymás mellett. 498-as sor-
számot kaptam, 12/10/2012
11:41:15 AM.

Mi, a várakozók nagyob-
bik része az idõs korosztály-
hoz tartoztunk. Néhányan
ülhettek. Medencecsont-,
kéztörés utáni állapotomban
álltam kb. egy órát. Ember-
ségbõl leülhettem. A sor-
számosztó intelligens férfi ja-
vasolta: a folyosón lévõ tele-
fonon is be lehet jelenteni az
óraállást. Megkísérelték,
eredmény nélkül. 

Két ügyintézõ szorgosko-
dott. Elõzõ hónapban né-
gyen. Levegõhiány is nyo-
masztott. A cég dolgozóit is
valószínûleg. 13.35-kor meg-
történt gázfogyasztásunk be-
jegyzése. 

Miért szüntették meg az
adatok telefonon, továbbá a
levélszekrénybe való írásos

behelyezésének lehetõségeit?
Ez sokunknak könnyebb
volt.

A gázszolgáltató fogyasz-
tói hírlevele (2012/1) tájé-
koztat a mérõállás bejelenté-
sének modern lehetõségei-
rõl: okostelefon androidos
igénybevételére. Az egysze-
rû embereknek vajon van er-
re lehetõsége? Továbbá fel-
hívják a figyelmet a pontos
idõpontban való fizetéssel
járó nyerési lehetõségekre.
1983 óta – pontosan – idõben
fizetünk, és ezt kötelezõnek
érezzük, ezért viszonzásul
csak emberséges bánásmó-
dot várunk. A cég vezetõi va-
jon várakoztak már közel két
óra hosszát ügyük elintézé-
sére?

Hosszú távollétem miatt
beteg feleségem aggódott, te-
lefonált a kórházhoz, nem
vittek-e be a mentõk! 

A hajdani Dégáz embersé-
ges módszerét folytatni kel-
lene.

Kátai Ferenc

Olvasónk írja

Idõbõl van kevés...
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(folytatás az 1. oldalról)
– Akadt, aki a családban

olyan viselkedést produkált,
hogy a szülõk nem bírtak ve-
le. Olyan gyermekrõl is tu-
dunk, aki saját maga ment
be a gyámhatósághoz azzal,
hogy a szülei isznak, õt ütik-
verik és kéri az intézeti elhe-
lyezését.

Ellátási területük Csong-
rád megye, így ide kizárólag
megyén belülrõl kerülnek be
gyerekek. – Érdekes eset
volt, amikor egy makói gye-
rek került hozzánk – meséli
Dávid Zoltán. – Habár Ma-
kón is van nevelõotthon,
mégis ide helyezték, mert ott
a városban õ egy mini maf-
fiavezér volt, így csak a ha-
verjaitól, családjától  távo-
labb látták elérhetõnek az el-
helyezéssel elérendõ cél
megvalósulását. Változó,
hog mennyi idõt töltenek itt
a fiatalok: van aki néhány
hónapot, de van olyan gyer-
mekünk is, aki már több,
mint 12 éve itt van. Ide
egyébként sokkal könnyebb
bekerülni, mint innen kike-
rülni. Legérdekesebb ese-
tünk egy 7 éves beszédhibás
kisfiú volt, aki otthonról el-
csavargott, és útközben
többször elesett, térdén, kar-
ján megsérült. A rendõrök
megtalálták, de – mivel be-
szédhibás lévén összefüg-
géstelenül, érthetetlenül be-

szélt és sérülések voltak rajta
– azt hitték, hogy a szülei
megverték, és ezért nálunk
helyezték el. Ez idõ alatt a
szülei mindvégig naponta
látogatták, tartották a kap-
csolatot vele, de így is három
hónapba került, mire kike-
rülhetett innen.

– Sok gyereknek van olyan
kapcsolattartása, hogy el tud
menni karácsonyozni, akik-
nek nincsen, nehezebben
élik meg az ünnepet. Ha a
szobatárs elmehet, már eb-
bõl feszültség adódhat –

mondja Dávid Zoltán. – Aki
már 8-10 éve a gyermekott-
honban él, itt szocializáló-
dott, azoknál más a helyzet,
mivel igazán saját családjuk
soha nem volt, s vágynak rá.
Õk elfogadják, megélik saját
élményként az itteni ünne-
pet. Azonban, aki már kará-
csonyozott családban, akár-
milyen is volt az a család,
bármilyen borzalmas vagy
sivár is volt az ünnep, amit
mi biztosítunk nekik, arról
könnyen lemondanak.

A szakmai vezetõtõl meg-

tudjuk: a szülõk általában
kérik, hogy a gyerekük haza-
mehessen karácsonykor. 

A bentlakók mintegy 20-30
százaléka hazakerül decem-
berben hosszabb-rövidebb
idõre, van, akit 2-3 napra en-
ged el az intézmény, mások
az egész téli szünetet otthon
töltik.

Akiknek semmiféle külsõ
kapcsolata nincs, azoknál a
szeretet ünnepe, sajnos in-
kább meghatározó, negatív
élmény. Ebbõl adódik, hogy
belõlük ilyenkor a nyuga-

lom, a béke helyett annak
pont az ellenkezõjét, feszült-
séget váltja ki a karácsony,
magyarázza a szakmai veze-
tõ. – Nekünk is ezzel kell
együtt élnünk, feladatunk,
hogy segítsünk nekik, hogy
próbáljuk az érzelmi bizton-
ságot, a stabilitást, a szeretet
erõsíteni bennük – fogalmaz
Dávid Zoltán.

A készülõdés és az ünnep-
ség során igyekeznek megte-
remteni azt a hangulatot,
ami akár egy igazi családban
is jellemzõ ilyenkor, a gyere-
kek bevonásával. Ünneplõbe
öltöztetik, feldíszítik az au-
lát, a folyosókat, közös a ka-
rácsony-fadíszítés, s a fán
van gyertya, csillagszóró,
alatta ajándékok. Merthogy
minden gyerek személyre
szabott ajándékkal kedves-
kedik a „gyermekotthon Jé-
zuskája”. Van egy kívánság-
láda, a kérések alapján vásá-
rolnak az intézmény munka-
társai: kisebbeknek játékot,
nagyobbaknak pólót, CD-t,
dezodort, de közös ajándé-
kot is kapnak a bentlakók,
amit mindenki használhat,
hogy ezzel is kovácsolják a
közösséget a nevelõk - ma-
gyarázza Dávid Zoltán. El-
árulja, 11 éve éli itt meg a ka-
rácsonyt, és látott már sokfé-
lét, de problémára nem, in-
kább a szép, élménydús ün-
nepekre emlékszik.

Varga Erika és Csehók Tibor
(képünkön) is szép ünnepsége-
ket idéz fel kérésünkre az
egyikük szobájában. A 15
éves lány 4 éve él itt, a 14 éves
fiú két éves kora óta a gyer-
mekotthon lakója. Tibi nem
csak az intézmény falai kö-
zött töltötte már a karácsonyt,
többször haza is ment Sze-
gedre az ünnepekre, de ott-
hon nem érezte jól magát. –
Nem beszélgetünk, a szüleim
csak isznak, itt pedig békes-
ség, nyugalom van – mondja
a fiú. Most nem megy haza,
az ünnepeket a Rigóban tölti.
Erikával mesélnek az itteni
karácsonyokról: mindig van
karácsonyfa, énekelnek, be-
szélgetnek, az angyalkától le-
het hármat kívánni.

A lány, akinek két öccse is
itt él, most elõször karácso-
nyozik családi körben, mióta
az otthon lakója, így nagyon
kíváncsi, milyen lesz. Anyu-
kájáról szívesebben beszél,
hiszen még akkor is bejár lá-
nyához, ha beteg, és azon
van, hogy Erika mihamarabb
hazakerüljön. A lány innen
visz haza társasjátékot, és se-
gít majd sütni anyukájának.

Hogy mit szeretnének
idén karácsonyra? A gyere-
kek nevében Erika válaszol:
– Csak szeretetet, békessé-
get, szép családot.

Kovács Károly
Darók József

(folytatás az 1. oldalról)
– Még 2011-ben fogtam

hozzá, de csak idén nyáron
tudtam befejezni, méghozzá
úgy, hogy a szabadságomat
is feláldoztam rá – mondta
Károlyi László.

– Véleményét sokféle csa-
tornán eljuttathatta volna
az érdeklõdõknek. Miért
pont a könyvet választotta?

– Azért döntöttem a könyv
mellett, mert az egy kicsit
megfogja az embert. Bensõ-
ségesebb. Elektronikus vi-
lágban élünk, rohanunk
mindenhová, de egy olvas-
mány meg tud állítani ebben
a forgatagban, segítségével
egy pillanatra ki tudunk lép-
ni az életünkbõl. Valahogy
eltûntek az értékek, a fo-
gódzkodók a mai világban,
mindent lehet, és annak az
ellenkezõjét is. Talán ez a
könyv egy lassító, egy tá-
masz, egy kiindulási pont le-
het azoknak, akik nap mint
nap nekiveselkednek a roha-
nó világnak. 

– Nem csak a gazdaság
szereplõit érintette a válság,
az élet szinte minden terüle-
tére kihatott, az emberek a
bõrükön érzik, mekkora a
tét. Végül is kinek íródott ez
a kötet?

– Az eredeti szándékom-
hoz képest változott a könyv
célközönsége. Elõször úgy
gondoltam, hogy vezetõk-
nek próbálok olyan tapaszta-
latokat, ismereteket átadni,

amiket érdemes át- és to-
vábbgondolni. Aztán rájöt-
tem, hogy elsõsorban embe-
rek közötti kapcsolatokról,
lehetõségekrõl, megoldáske-
resésrõl szól ez a történet, és
ez már sokkal nagyobb merí-
tést igényel. Nem csupán a
cégek vannak versenyhely-
zetben, hanem mindannyi-
unk. Munka után a barátok,
a család is törõdést érdemel,
és ott is meg kell találnunk
egymással az összhangot.
Ugyanakkor a másik támo-
gatása mellett rendre kiala-
kulnak olyan helyzetek, ami-
kor versengünk egymás kö-
zött. Éppen ezért a minden-
napok kihívásaira is érvé-
nyesek lehetnek azok megol-
dások, amiket a könyvben
bemutattam. A problémafel-
vetéseim között akadt olyan
is, amihez Harry Potter adta
az ötletet. Amikor például az
ifjú varázsló elismeri a pro-
fesszorának, hogy olykor
benne ugyanolyan gonosz
gondolatok és érzések vil-
lannak föl, mint az ellensé-
gében, de nem szeretne
olyanná válni, tanára csak
annyit mond, az embert nem
a gondolatai, hanem a csele-
kedetei határozzák meg. Ezt
az eszmeiséget vetítettem át
egy munkahelyi helyzetbe.
A lényeg, hogy bárhonnan,
egy mûalkotásból, egy film-
bõl is meríthetünk elvet, öt-
letet, elgondolást, amit egy-
aránt alkalmazhatunk a

munkánk során és a magán-
életben. 

– Bod Péter Ákos korábbi
jegybankelnök azt írta a
könyvhöz: Károlyi László
az üzleti valóság talaján két
lábbal áll, de látóköre nem
csak a lába elõtt heverõ ba-
nánhéjra terjed ki, hanem a
nap állására és a csillagok
járására is. Ezek szerint az
üzleti lehetõségek körforgása
ágazati szinten is érvénye-
sül?

– Teljes mértékben. Erre
utal a könyvnek a borítója,
és az optimizmus vezetett a
kötet címének kiválasztása-
kor is. Most egy nehéz gaz-
dasági idõszak vége felé tar-

tunk, és talán hamarosan ki-
derül az ég. A versengés so-
rán a vállalatok igyekeznek
egymástól ellesni a megoldá-
sokat, ideiglenes monopol-
helyzetet kialakítani, aztán a
verseny elõbb-utóbb annyira
kiélezõdik, hogy a nehezen
kiharcolt vezetõ szerepet el-
veszítik a piacon. Erre a kör-
forgásra most ráerõsít a vál-
ság. Nagyon szélsõséges ese-
tekben jelentékenynek gon-
dolt piacok kerülhetnek a
süllyesztõbe. Példaként a
video- és magnókazettákat
említhetnénk, amivel 15-20
éve még elárasztottak ben-
nünket, ma viszont már le-
tûnt technológiának számít.

Én épp arra próbáltam rávi-
lágítani mûvemben, hogy
messzebbre kell tekinteni an-
nál, mint ami most fölénk
tornyosul.  

– A könyvben prominens
vendégszerzõk vállalták,
hogy új vagy más olvasattal
egészítik ki az ön gondolat-
világát. Miért pont õket hív-
ta meg egy történet erejéig? 

– Ehhez elõbb el kell mon-
danom, hogy épül fel a kö-
tet. Az õsszel kezdõdik, mert
ilyenkor minden átrendezõ-
dik, ez a változás, a válság
évszaka. A tél a megoldás
keresésének ideje, a tavasz a
megvalósításé. A nyár pedig
az eredményeket, az egyen-
súlyt hozhatja el. Minden év-
szak 14 saját és egy vendég
történetet tartalmaz. Ha mi
nem rontjuk el, a környezet-
nek van egy fenntartható
körforgása, és ha ezt elles-
sük, akkor ezt a gazdaság-
ban is meg lehet csinálni. Az
is része ennek a logikának,
hogy nem szabad azt gon-
dolni, hogy az egyik terület
teljesen elválik a másiktól.
Ahogy a munka és a magán-
élet is hat egymásra, az élet
egyéb dolgai is összemosód-
nak, alakítják és formálják az
egészet, vagyis bárhonnan
lehet ötletet meríteni. Körül
kell nézni mindenütt, és én
ehhez kértem barátaim segít-
ségét, akik a maguk szakte-
rületén már elismerést vív-

tak ki teljesítményükkel. Vil-
mányi Mártont, a Szegedi
Egyetem Közgazdaságtudo-
mányi Karának dékánját, Ko-
vács Patrikot, a Fiatal Vállal-
kozók Országos Szövetségé-
nek elnökét, Román Sándort,
az Experidence mûvészeti
igazgatóját és Szabó Györ-
gyöt, a lapkiadó Sanoma Zrt.
vezérigazgatóját kértem föl
vendégszerzõknek. Azért
õket, mert az oktatásban, a
vállalkozói szférában, egy
produkció megvalósításában
és a szórakoztatásban is van-
nak olyan kihívások, ame-
lyek egyedi megoldása má-
soknak is ihletet, ötletet ad-
hat. Ami a vendégszerzõket
illeti, volt még egy elképze-
lésem, de majd azt a kö-
vetkezõnél…

– Ezek szerint lesz a
könyvnek folytatása?

– Elképzelhetõ, mert ma-
radtak olyan történeteim az
íróasztalban, amiket érde-
mes továbbfûzni. Egyrészt a
kreativitásról szeretnék írni,
ami a vállalatok életében is
meghatározóvá vált, és arról,
hogy a döntéseket milyen
apróságok határozhatják
meg. Másrészt az olyan ne-
héz beszélgetésekrõl is kifej-
teném a véleményem, mint
amikor meg kell válnunk va-
lakitõl, legyen az szakítás
vagy éppen elbocsátás.

Bíró Dániel

Üzleti évszakok

A Rigóban is lehet családias a karácsony

Cél a fedett uszoda
– Az önkormányzattal és a Hungerit vezérigazgatójá-

val, Magyar Józseffel közösen nagyon sokat fáradoztunk
azon, hogy a fedett uszoda építésének feltételeit megte-
remtsük. Ez egy hiánypótlás Szentesen. Nagy szükség
van erre a létesítményre, hiszen elismerésre méltó múlt-
tal bír a vízilabdasport a városban. Biztos vagyok benne,
az új medence felépülésével az eredmények is szebb
fényben fognak tündökölni. Mi a magunk részérõl a pro-
jekt mögött állunk, szívesen adjuk át erre a célra társasá-
gi adónk egy részét – nyilatkozta Károlyi László.

A Legrandról
– A Legrand egy nehéz évkezdet után csak komoly

összefogással tudott erõre kapni 2012-ben – mondta a
szentesi vállalat idei teljesítményérõl a vezérigazgató.
Nem növekedett, de nem is esett vissza a forgalmuk, 20
milliárd forintos bevétel mellett sikerült eredménnyel
zárni az esztendõt. Ennek köszönhetõen minden munka-
vállaló megkapja majd a teljes év végi bónuszt. Károlyi
László hozzátette, mindezt úgy sikerült elérni, hogy a lét-
szám sem változott érdemben a társaságnál.  
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Ha már advent, utánajár-
tunk, hogyan ünneplik a
karácsonyt azok, akik más
országból települtek Szen-
tesre. Az albán pék sehogy,
a kínai vendéglõs az újévet
ünnepli, a lengyel orvos pe-
dig ötvözi az otthoni és az
itthoni szokásokat. 

A Sanyi pékség tulajdono-
sa, az albán származású
Semshi Cenaj hazájában nem
ünneplik a karácsonyt, mivel
Albánia muszlim vallású or-
szág. Náluk is van hasonló
ünnep, de egészen máshogy
és más idõben. Semshi a ka-
rácsony napjait szülõhazájá-
ban tölti. A Tescóban lévõ
Cherry étterem vezetõje a kí-
nai Li Biao szintén nem ün-
nepel, mivel Kínában sincs a
miénkhez hasonló kará-
csony, ott inkább az újév
a nevezetesebb. A lengyel
származású Chomiak Walde-
mar (képünkön) azonban
Szentesen ünnepel.

– Lengyelországban az
emberek 90-95 százaléka
vallja magát római katolikus-
nak, szinte furcsa, ha valaki
nem az – kezdi a beszélgetést
Waldemar doktor. Mivel ez
elsõsorban egyházi ünnep,
így ebben az idõszakban
akörül forog minden. A len-

gyel karácsony fõ vonalaiban
hasonlít a magyarhoz, azon-
ban érdekes különbségek is
vannak. Például ott szinte
mindenki áldott ünnepeket
kíván a másiknak, nem kell
megválogatni azt, hogy ál-
dott vagy boldog ünnepet kí-
vánjunk-e. Az ajándékozás
annyiban más, hogy a gyer-
mekek ajándékát  Lengyelor-
szágban nem a Jézuska, ha-
nem a Mikulás hozza. Ilyen-
kor a Jézuskát ünnepelik, és
nem õt dolgoztatják. A ké-
szülõdés hasonló mint itt-
hon, azonban az advent kez-
detétõl karácsonyig minden
családot meglátogat a pap.
Nemcsak a templomba járó-
kat, hanem mindenkit. Fel-
osztják az utcákat egymás
között, visznek ún. szentelt
ostyát magukkal, és akit ott-
hon találnak és beengedik
õket, azzal a családdal elbe-
szélgetnek az ünneprõl, az
aktuális dolgokról, imádkoz-
nak - a papok ezzel is köze-
lebb kerülnek a családokhoz.
A szentelt ostyát egymás kö-
zött szétosztják, és kívánnak
valamit. 

A mai napig kapok a csalá-
domtól ilyen szentelt ostyát
– mondta az orvos, aki azt is
elárulta, hogy az ünnep félig
lengyel, félig lengyel szoká-
sok szerint zajlik náluk. – A
szentestét nálunk „wigilja”-
nak hívják. Szentestén tilos
húst fogyasztani, ez alól csak
a hal kivétel.  Az ételek kö-
zött kötelezõ a piros barst, ez
egy savanyú céklaleves, és a
rántott hal, ami általában
ponty, és a pierog, ami sava-
nyú káposztával és szárított
gombával töltött tészta. Ez a
raviolihoz hasonló. Ezek az
elmaradhatatlan ételek, de

van olyan család, aki tíz-ti-
zenkét fogást is készít. Ilyen-
kor illik minden fogást meg-
kóstolni. A vacsorával kap-
csolatban van még egy szo-
kás, amit szinte minden csa-
lád be is tart, mégpedig az,
hogy plusz egy terítéket az
asztalra kell tenni. Ez azért
van, hogyha betéved valaki,
akkor õt illik megvendégel-
ni. Szentesete után az ünnep
másik két napja hasonlókép-
pen zajlik, mint Magyaror-
szágon: így nálunk is lesz
töltött káposzta az asztalon.

Kovács Károly

Általában könyvet kér ka-
rácsonyra Paulovics Tamás,
akit a sportkedvelõk stop-
perrel a kezében úszóedzõ-
ként, a szavaló-, vagy felol-
vasóestekre járók pedig lel-
kes versmondóként, több
nemzeti verseny különdíja-
saként ismerhetnek. Jövõ
februárra versmondók or-
szágos találkozóját szervezi
a könyvtárban.

Általános iskolás korából
származik az elsõ olvas-
mányélménye, úgy is lehet
mondani, az õ korosztályá-
nak még megvolt az az él-
ménye, hogy olvasgatott.
Pad alatt bújt egy történelmi
regényt, egyest kapott miat-
ta, idézi fel Paulovics Tamás.
Mégsem vette el a kedvét ez
az aprócska incidens, mert
jött a tiszaföldvári Hajnóczi
József Gimnázium, amely-
nek neves diákszínpada is
mûködött. – Ott plántálód-
tak belém a versek, Babits Jó-
nás könyvével is akkor talál-
koztam – mondja Tamás.
Csak sok évvel késõbb értet-
te meg igazán a költõ mon-
danivalóját, s ma is oldalakat
tud idézni belõle. Azután
úgy hozta a jó sorsa, hogy
érettségi után a 70-es évek-
ben egyetemi nyomdába
került, ahol élmény volt
dolgozni egy irodalom- és
könyvbarátnak. – Így lettem
úszóedzõ – váratlanul ezzel
a rejtõi fordulattal meséli to-
vább életútját. Az évtized vé-
gén már úszóoktatóként is
tevékenykedett, '79-tõl se-
gédedzõ, majd a '80-as évek
közepén megszerezte az
edzõi képesítést. Korán ab-
bahagyta a versenyzést, 15
évesen már nem indult meg-
mérettetéseken. Életét az
úszásoktatás mellett az iro-
dalom is kísérte. Már a ki-
lencvenes éveket írtuk, ami-
kor városunkban adódott le-
hetõsége a helyi úszóklub-

nál, így ideköltözött 1995-
ben.

– Itt, Szentesen kerültem
olyan közegbe, ahol meg is
hallgattak. Azelõtt csak bará-
ti társaságban szavaltam –
mondja Tamás. Itt a Krúdy
Gyula Baráti Kör irodalom-
kedvelõkbõl verbuválódott
tagsága, majd a könyvtár ve-
zetõje, G. Szabó Lenke és az
intézmény közönsége is fo-
gékonynak mutatkozott az
úszóedzõ mûkedvelõ vers-
mondó társaival közös, illet-
ve egyéni produkcióira.

A Krúdy-kör nem magas
szintû elõadásmódra törek-
szik, inkább az a céljuk,
hogy jól érezzék magukat a
pár hónapos rendszeresség-
gel tartott felolvasóestjeiken.
Aki nem csak a versekre
összpontosít, észrevehette,
hogy Paulovics Tamás nem
olvassa, hanem fejbõl mond-
ja a  költeményeket. Megpró-
bálkozott versmondóként
versenyeken is, és mostanra
eljutott arra a szintre, hogy
már hívják. Amire büszke,
Illyés Gyula- versmondó
megmérettetésrõl 2010-ben,

és Juhász Gyula nemzeti ver-
senyekrõl 2011-12-ben kü-
löndíjakkal térhetett haza. A
négy fal között részletekben
gyakorolja a verseket, s mint
mondja, a szünet is a vers ré-
sze, a sor vége nem biztos,
hogy a gondolat vége. A
hangversenyteremben egész
másképp hangzik egy szava-
lat, mint otthon, elõfordul,
hogy ott mutatja be Mihály
Bélának, aki társa a Krúdy-
körben, de Horváth György is
segít.

Ha egy könyvet vihetne
magával, az biztosan egy Ba-
bits-összes lenne. Bevallása
szerint a versek élni segíte-
nek neki, s úgy gondolja,
fontos, ki szeretteti meg az
emberrel a költészetet. 

– Fontos, milyen élménye-
ket kapunk. Édesanyám ta-
nítónõ volt, apámat az 50-es
évektõl B-listára tették,
pénzügyõr volt, segédmun-
kás lett, de magas mûveltsé-
ge volt. Tehát nem volt a csa-
ládunkban idegen a könyv.
Azelõtt nem is érte ennyi in-
ger a fiatalokat, mint most,
ezért minden tiszteletem a

tanároké – jelenti ki Pau-
lovics Tamás. Ha templomi
környezetben szaval, mindig
jobban izgul, vallja be. – Is-
ten házában igazán lámpalá-
zas vagyok, egy kórus után
megszólalni, az ám a torok-
szorító.

Karácsonyra könyvet szo-
kott kérni, egy általa összeál-
lított listáról választhat a csa-
ládja. Jövõ év február 16-ára,
a versmondók találkozójára
többszörösen elismert elõ-
adókat hív meg, olyanokat,
akiket – mint mondja – jó
hallgatni. – A különbözõ ese-
ményeken megismert szava-
lókat várom Szentesre, az
egyetemistától a gyönyörûen
beszélõ hetvenes hölgyig, a
találkozó védnöke Mészáros
Zoltán, a Hunor Coop elnök-
vezérigazgatója.

Közben már József Attila-
szavalóversenyre készül, az
uszodában méri a fiatalok
hosszait, s a májusi szentesi
úszóverseny körül is forog-
nak már Paulovics Tamás
gondolatai.

D. J.

A karácsony Jézus szüle-
tésének ünnepe. Azé a Jézu-
sé, akirõl azt mondja a Bib-
lia, hogy Õ a világ világos-
sága. Világosság gyúl hát
karácsonykor, azon az ün-
nepen, amelyen mi embe-
rek sokszor csak a külsõsé-
gekkel foglalkozunk. 

Mikor az ember advent
idején az utcán sétál, észreve-
szi, hogy ebben az ünnepben
is a leghangsúlyosabbakká a
külsõségek váltak, kivált-
képp külsõleg ünneplünk.
Ilyenkor, ezekben a hetekben
a bevásárlóközpontok paza-
rul feldíszítve hirdetik, hogy
szép ajándékokkal kifejezhet-
jük szeretetünket, még azok
iránt is, akikkel kapcsolatban
egyáltalán nem érzünk szere-
tetet. A boltokban hallott ka-
rácsonyi zene és az ünnepi
hangulat körülvesz bennün-
ket, de mi van lelkünkkel, ér-
zéseinkkel, bensõnkkel? Va-
lóban bennünk él-e a kará-
csony üzenete?

Hányszor vágyódunk arra,
hogy világosság gyúljon
bennünk, legalábbis elménk-
ben és megértsünk valamit,
vagy megértsük mindazt,
ami bennünk történik. Nem
értjük érzéseinket, vágyain-
kat, s azt sem vesszük észre,
hogy tévúton, sötétségben já-
runk. Sokszor csak világi
hívságokkal foglalkozunk,
vagy azért teszünk valamit,
mert viszonzást várunk érte,
holott a szeretetnek belõlünk
kell fakadnia, s viszonzásra
nem is feltétlenül kell talál-
nia.

Sötétségben járunk, s eb-
ben a sötétégben nehéz vilá-
gosságot gyújtani. Nehéz fel-
ismerni azt, hogy sokszor
bûnös gondolatok, sötét kí-
vánságok világában élünk.
Nehéz felismerni, hogy ön-
zõk vagyunk, s saját kíván-
ságaink sötétje ural bennün-
ket. Nem látjuk meg a pislá-
koló világosságot sem, mint
ahogyan a rohanó, anyagias
világban a világ világosságá-
nak hozzánk költözését, Jé-
zus születését sem akarjuk
meglátni. Nem akarjuk,
hogy a világosság belénk
költözzön, nem akarjuk fog-
ni az üzenetet, s nem akar-
juk, hogy a világosság meg-
változtassa életünket. Nem
akarjuk, hogy Jézus fényt
gyújtson bennünk. Holott Jé-
zus azért jött, hogy világos-
ságot hozzon az emberek-
nek. 

Jézus születésének napjára
azt mondják, hogy a szeretet
ünnepe. Az az alkalom, mi-
kor együtt van a család. En-
nek az együttlétnek a kulcsa
azonban a békesség, nem a
fény ajándékokkal történõ
pótlása, hanem az igaz szere-
tet, az együttlét azokkal, akik
igazán fontosak számunkra.
Legalább Szenteste nyissuk
meg szívünket az igaz szere-
tet és Jézus Krisztus iránt.
Engedjük be fizikai és lelki
házunkba a fényt, hogy a vi-
lág világossága vezessen
bennünket az ünnep óráiban
és hétköznapjainkban egy-
aránt. 

Cseh-Lakos Ilona

A világ
világossága
vezessen

A Most Mi Mozgalomhoz csatlakozó Villo-
gó utcai Termoker Szentes Kft., a Vásárhelyi
úti Alderan-Plusz Kft., a Tejszolg Szentes
Kft., a Szabadság téri Gravo-Mix, a Vásárhe-
lyi úti Príma Nyomda, a Füsti Cukrász Kft., a
Piramis Lakástextil és a Bocskai Élelmiszer-
bolt jóvoltából 17 szentesi és csongrádi rászo-
ruló kapott 5 ezer forint értékû élelmiszercso-
magot. A mozgalom ötletgazdája Tar János el-
árulta: Szegedrõl jelentkezett egy hölgy, Vaj-
da Edit, aki most települt haza Svédország-
ból, és olvasott a MMM-rõl, amit szeretne el-
indítani Szegeden is. (X)

Külföldiek karácsonya

Mindig visszatalál Babitshoz

Most Mi!
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A forgalombahelyezési
engedély birtokában hivata-
losan is használható a Szar-
vasi út melletti kerékpárút.
A biciklis közlekedésre ki-
alakított 2049 méter hosszú
és 2,6 méter széles aszfalt-
csík költsége 118 millió fo-
rint volt, melybõl közel 94
milliót uniós pályázatból
fedezett az önkormányzat.

A kivitelezést egy évvel
ezelõtt kezdte meg a szarva-
si székhelyû Integrál Építõ
Zrt., és négy hónapos kény-
szerszünetet követõen idén
szeptember végén fejezte be.
Áprilistól szeptemberig állt a
munka, mivel természetvé-
delmi terület mellett épült az
út, ami zavarta a madarak
fészkelését a Termál tavon. –
Nehézkes volt az munkások
foglalkoztatása a kiesõ idõ-
ben – mondta a kivitelezõ
cég vezetõje a projektzáró

sajtótájékoztatón. Bõdi János
szerint vállalkozása egyik
legszebb kerékpárútját épí-
tették meg Szentesen. La-
punk kérdésére korrekt és
pontosan fizetõ partnernek
jellemezte az önkormányza-
tot. Szirbik Imre megköszönte
a munkáját minden résztve-
võnek a pályázatíróktól a ki-
vitelezõkig, egyben remé-
nyét fejezte ki, hogy az új ke-
rékpárút kényelmesebb és
biztonságosabb közlekedést
jelent és segíti a természetba-
rát szemléletet is. – Ezzel az
úttal megnyílik a Termál-tó a
turizmus elõtt és sokan felfe-
dezhetik a tó madárvilágát,
aminek a védelme hátráltat-
ta a munkát. A kerékpárút
szolgálja a munkahelyi köz-
lekedést is Szentlászlóba, il-
letve a másik irányban most
elkészülõ szakasz az Ipari
Parkba.

* * *
Megtörtént a Ipartelepi úti

kerékpárút mûszaki átadása
a héten, így a szentesiek ha-
marosan birtokukba vehetik
azt. Az európai uniós támo-
gatással készülõ beruházás
biztonságos kapcsolatot léte-
sít a keleti ipar negyed és a
város belsõ lakóterületei kö-
zött. A kivitelezési munkála-
tokat ez év augusztus 13-án
kezdte meg az ALAP-ÉP
Kft., mely 570 m hosszúság-
ban a meglévõ kerékpárutat
újította fel, valamint ennek a
folytatásaként 2240 m hosz-
szú új kerékpárút építését
végezte el. A projekt része-
ként kerékpáros parkoló
épült a Gerecz horgászó mel-
lett, valamint a fásítás során
182 darab pusztaszilt és
gömbkõrist ültettek el.

Idén is folytatódott a köz-
célú foglalkoztatási prog-
ram, s már tervezik a jövõ
évet. Munka bõven akadna
a városban, és az önkor-
mányzati intézményekben,
de még várni kell a pályáza-
tok elbírálására.

Az idei évben 6 hónapos
foglalkoztatás keretében két-
szer 5 hónapos idõtartamra
összesen 208 munkakört
tudtak betölteni az önkor-
mányzati intézményekben
foglalkoztatott közcélú alkal-
mazottak, hallottuk Mészáros
Ágnestõl. A szociálpolitikai
osztály munkatársa elmond-
ta: a Start-munkaprogram
keretében téli munkákra 4
hónapra 48 fõt alkalmaztak 8
órás munkakörben. A belvíz-
startprogram 11 hónapig tar-
tott, a közút-program pedig
9 hónapig, s ezekben 45, il-
letve 10 fõt foglalkoztattak, 8
órában. Összesen tehát 311
emberrõl beszélhetünk, fog-
lalta össze Mészáros Ágnes.
A közcélúak szerzõdésének
zöme november 30-án járt le,
de valamennyi megszûnik
december 31-én. Mint Mé-
száros Ágnestõl megtudtuk,
elküldték a start-minta prog-
ram pályázatait, amik az el-
sõ körös elbíráláson már át-
mentek.  Magasabb létszám-
mal, a téli programban hat
hónapra pályáznak jövõ év-
re. Február 1-jétõl szeretné
indítani az újabb közfoglal-
koztatási programot az ön-
kormányzat, hogy sikerül-e,
az a minisztériumi döntés
függvénye.

A mirhók takarítása után
jövõre következne a szinte-
zés, a kitermelt föld elszállí-
tása, a munkák 65 fõt igé-

nyelnek. Az önkormány-
zati intézmények felújítása,
amennyiben nyer a pályázat,
közel 47 milliós program
lenne, a belvizes program 84
milliós, a járda-program 22
milliós költségvetéssel mû-
ködne.

Az intézmények igényei
így alakulnak a jövõ évre: 77
fõ szakképzettség nélküli, 27
fõ középiskolai, illetve szak-
munkás végzettségû, 29 fõ
felsõfokú végzettségû mun-
kavállalót alkalmaznának a
programban. Azok kerülnek
vissza a közcélú foglalkozta-
tásba, akik semmilyen ellá-
tásban nem részesülnek. A
bérek alakulásáról még nincs
hír, jelenleg heti kifizetéssel,
a szakképzettséget igénylõ 8
órás bruttó havi bér 92 ezer
forint (65 ezer körüli nettó),

végzettség nélküli munka-
körben 71 ezer 800 (47 ezer
nettó) forintot, a 6 órában
foglalkoztatottak idõarányo-
san csökkentett összegeket
kaphatnak.

Az intézményekben ra-
gaszkodnak azokhoz, akik-
kel meg vannak elégedve, de
a jövõ évi közvetítés során
derül ki, hogy kiket tudnak
alkalmazni, mondta a szoci-
álpolitikai osztály munkatár-
sa. 

Egy elégedett intézmény-
vezetõvel mindenesetre be-
széltünk. Kertész Ildikó egye-
nesen úgy fogalmazott: évek
óta foglalkoztatnak a Terney
középiskolai kollégiumban
közcélú dolgozókat, de ilyen
magas színvonalú munkát
még nem végeztek náluk,
mint most két szobafestõ. A

kollégium igazgatója el-
mondta, a negyedik emelet
teljes egészében, illetve a
földszint és a mosókonyha
szépült meg október eleje, a
festõk munkába állása óta.
Irányított munkát végeznek
ugyan, de hagyják õket ki-
bontakozni, s nagy önállósá-
got mutatnak, az adott helyi-
séghez leginkább illõ színvi-
lágot valósítják meg. Az
igazgatónõnek leginkább a
folyosóvégeken lévõ zsibon-
gók új állapota tetszik, itt
ugyanis terméskõ burkolat-
nak látszóra festették a falat.

Várja vissza a mestereket,
hiszen jövõre még lenne há-
rom szint a koleszban, amit
újjá kellene varázsolni.

December 31-ig van szer-
zõdése a két szakembernek,
s a folytatást illetõen egyi-

kük sem túlzottan derûlátó.
Két éve nincs munkahelye a
nyugdíj elõtt álló Kis István-
nak, aki szobafestõ, mázoló
és tapétázó, valamint díszí-
tõfestõ végzettséget szerzett,
s bevallása szerint 50 évet
töltött eddig a szakmában.
Azonban 46 évvel ezelõtt
költözéskor elveszett a szak-
munkás bizonyítványa, s
egy A4-es papír miatt most
segédmunkásként alkalmaz-
zák. Pedig a fõvárosban ma-
gánrestaurátorként olyan he-
lyeken dolgozott, mint a Tu-
dományos Akadémia és az
Iparmûvészeti Múzeum. Dí-
szítõfestõ apjától tanulta a
szakmát, s mintegy 3 ezer
sablonmintát örökölt tõle,
szívesen foglalkozna ezzel
tovább. 

Munkatársa ezekben a he-
tekben Bella István, aki szo-
bafestõ szakmája mellé kõ-
mûves  végzettséget is szer-
zett. A fiatalembernek állan-
dó munkahelye volt, de
a mai világban nagyon bi-
zonytalan a vállalkozók
helyzete, így az övé is az
volt, mint alkalmazott. Mun-
kát vállalt külföldön is pár
hónapra, magánjellegû elin-
tézni valók miatt jött haza,
de azt mondta, legszíveseb-
ben visszamenne, mert ott jó
dolga volt. Azért a közcélú
lehetõségnek is nagyon örül,
mert így télen is dolgozhat,
szezonális a szakma, a leg-
több kollégája ilyenkor ott-
hon ül, mondta. Hozzátette:
örülnek, hogy munkájukkal
örömet tudtak szerezni a
kollégium lakóinak és dolgo-
zóinak.

D. J.

Közös tudásbázis létrehozá-
sát célzó országos hálózathoz
kapcsolódott a Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola,
mely lépéssel referencia intéz-
ménnyé is válhatott. A prog-
ram megvalósítására négy-
millió forint támogatást nyer-
tek Mint Karikó-Tóth Tibor
igazgató a projektzárón el-
mondta, elõminõsítésen kel-
lett részt vennie az iskolának
a pályázaton való részvétel-
hez. A térségben egyedüli in-
tézményként, a nyolc hóna-
pon át tartó program során 28
pedagógus, a tantestület nagy
része speciális szaktovább-
képzéseken vett részt. A pá-
lyázatnak megfelelõen egy
szakmai team alakult, amely a
pályázat zárása után is foly-
tatja a megkezdett munkát a
referencia-intézményi szolgál-
tatások kialakításával, további
képzések szervezésével. BG

Referencia
intézmény

A „Dr. Bugyi István Kór-
házért“ Alapítvány jóvoltá-
ból 115 ezer forintos értékben
került új kézi doppler készü-
lék a Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház sebésze-
ti- és érsebészeti szakrende-
lésére – tudtuk meg Szigetiné
Koszár Annától, az alapítvány
elnökétõl. 

– Többek között olyan be-
tegek esetében alkalmazzuk,
akiknek alsóvégtagi érszûkü-
letre utaló panaszai vannak,
tapintással nem érzékelhetõ
esetükben az ér lüktetése
vagy duzzadtabbak, vasta-
gabbnak tûnnek az átlagos-
nál a végtagjaik – beszélt a
kézi doppler alkalmazásáról
Czakó Tamás fõorvos.

Új doppler

Közcélúak: bizonytalan helyzetben

Kis István és Bella István munkájával nagyon elégedettek a kollégiumban.

Az Ipartelepi úti kerékpárút mûszaki átadása is megkezdõdött.

Kerékpárút Szentlászlóba
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A M.I.T. Hungária Kft. ügyvezetõ-
jét, Sõrés Zoltánt kérdeztük: Milyen
árukkal várják vásárlóikat és mi-
lyen újdonságot terveznek a jövõ
évre?

– A M.I.T. Hungária Kft. az utóbbi
években folyamatosan bõvülõ bolthá-
lózattal szolgálja ki vevõit. Ezek a mi-
ni élelmiszerüzletek minden, a ház-
tartásokban  szükséges terméket áru-
sítanak, napi és tartós élelmiszereket,
pékárút, tejterméket, füstölt terméke-
ket és vegyiárut. Az Ady Endre u. 1.
szám alatt található Szarvasi Húsbolt
és Csemege áruház mindezeken felül
friss marha- és sertéshússal áll vásár-
lói rendelkezésére. Családi és vállalti

rendezvényekre külön megrendelése-
ket is vállalunk. 

Szentesen az Arany ABC (Arany Já-
nos u. 22.), Gergely ABC (Gergely u.
32/A.), Árpádhalmon a Károlyi ABC
(Gróf Berchtold Lipót u. 3.), Fábián-
sebestyénen a Maróthy ABC, Maróthy
Lángos és Maróthy Zöldség-Gyümölcs
(Köztársaság u. 14.) ünnepnapok ki-
vételével minden nap várja vásárlóit.

A M.I.T. Hungária üzletei minden
hónapban más-más termékeket kínál-
nak rendkívül akciós áron. Az akciós
hirdetéseket megtalálják a Szuper-
infóban és interneten a www.
mitszentes.hu honlapunkon.

Újdonságként januártól minden vá-

sárlónk 10 százalék kedvezményt kap
a vásárolt áruk értékébõl (dohányipa-
ri termékek kivételével), ha aznap ün-
nepli születésnapját és bemutatja sze-
mélyi igazolványát.

– Cégünk karitatív tevékenységeket
is támogat, amit külön köszönök vásár-
lóinknak, hiszen az õ, üzleteinkben el-
költött forintjaikat fordíthatjuk jóté-
kony célra.

Ünnepi nyitva tartás: December 24.
6-14 óráig, december 31-én 6-20 óráig.

December 25-26-án és január 1-jén
zárva tartunk.

Kívánok békés ünnepet és boldog új esz-
tendõt minden kedves vásárlónknak!

(X)

A kórház traumatológiai
osztálya megkapja a 2-es
progresszivitási besoro-
lást, vagyis a jövõben is
végezhetnek ortopédiai
beavatkozásokat az intéz-
ményben – jelentette be a
képviselõ-testület múlt
pénteki ülésén Szirbik Im-
re, aki december elsõ felé-
ben személyesen tárgyalt a
GYEMSZI vezetõivel. A
polgármester hozzátette,
arra is ígértet kapott, hogy
a fenntartó tavasszal be-
nyújtja az új mûtõtömb
építését célzó pályázatot. 

Szobaszobor
Napirend elõtt Antal Balázs

Tibor arról érdeklõdött, hol
vannak a Petõfi Szálló érté-
kei, hová lett például Tóth
József mellszobra? A válasz-
ból kiderült: tételes lista ké-
szült a tárgyakról, a szobor
pedig Zsohár Árpád kaján-
újfalui házában van, de ha a
múzeum a városhoz kerül,
ott ismét bemutatható lesz a
nagyközönségnek. 

– Hiába egyeztettem a
megyei tisztifõorvossal,
nincs elõrelépés fürdõügy-
ben – mondta a polgármes-
ter. Cho-miak Waldemar ezt
azzal egészítette ki, hogy
Farkas Sándor országgyûlési
képviselõ közvetítésével az
emberi erõforrások minisz-
teréhez és az egészségügyi
államtitkárhoz is eljutott a
14 éven aluliak kitiltásának
híre, õk is keresik a megol-
dást. Ollai István-né a Berek-
laposon élõk kérését tolmá-
csolta: a lakosok közvilágí-
tást és térfigyelõ kamerát
szeretnének. Szabó Zoltán in-
dítványára a testület levette
napirendjérõl a Szentes Vá-
rosi Szolgáltató Kft. 2013-as
üzleti tervét, mert azt telje-
sen felborította az a kor-
mánydöntés, miszerint 10
százalékkal csökkenteni kell
a távfûtés díját. 

Az üdülõközpont 2013-as
üzleti terve kapcsán elhang-
zott: az üzemeltetés szem-
pontjából a legmegnyugta-
tóbb az lenne, ha saját hideg
és meleg vizes kútja lenne a
strandnak. A vita során Hor-
váth István jelezte, benyújtott
formájában nem tudja támo-
gatni a tervezetet, mert bár 5
százalékos bevételnöveke-
déssel számol a kft., érdemi
nyereség nincs kilátásban, ez
pedig hatékonyságcsökke-

nést jelent. A fejlesztési el-
képzelésekrõl Szirbik Imre
elmondta, az öltözõk és az
50 méteres medence felújítá-
sáról szóló pályázat ügyében
márciusra kedvezõ döntés
születhet, viszont a fedett
uszoda mellé tervezett well-
ness és családbarát szárny
megvalósítása egyelõre kér-
dõjeles, mert sokszoros a túl-
jelentkezés a felosztható
pénzkeretre. 

Telekcsere
A vízbázisra vonatkozóan

a polgármester azt is elárul-

ta, hogy a város ingatlancse-
rét kedvezményezett az ál-
lammal, és ha ez teljesül, a
kutató területével együtt az
ottani termálkút is az önkor-
mányzathoz kerülhet. A gré-
mium végül 16 milliós városi
támogatás mellett elfogadta
az üdülõközpont 2013-as üz-
leti tervét.

Egy friss jogszabály miatt
50 százalékkal emelkedik a
kéményseprõi díj januártól –
azért csak ennyivel, mert a
törvényi minimumot fogad-
ta el a képviselõ-testület. Ar-
ról szintén határoztak a dön-
téshozók, hogy a kajánúj-
falui, magyartési és lapistói
magánszemélyek kommuná-
lis adója adótárgyanként
4500 forintra csökken az új-
évtõl. A Tisza Volán folytatja
jövõre is a menetrend szerin-
ti személyszállítást, de meg-
szûnik a berki járat, Szentes
pedig közel 9 millió forinttal
járul hozzá a költségekhez.
A voksolás elõtt Horváth Ist-

ván úgy fogalmazott: kény-
szermegoldás a döntés, mert
a város késõn versenyeztette
meg a szolgáltatókat. 

Állami fenntartásba adja
iskoláit a város – erõsítette
meg korábbi döntését a kép-
viselõ-testület, és ezért ha-
vonta 21,5 millió forint hoz-
zájárulást utal az államnak.
Egy gazda, egy felelõsség –
indokolta a javaslatát a pol-
gármester, aki szerint nem
jókedvébõl döntött így a
helyhatóság. A szavazás
elõtt többen aggályuknak
adtak hangot. 

Már adós az állam
Móra József például arra

hívta a figyelmet, hogy az ál-
lami fenntartásba került
szentesi középiskolák július
óta nem fizetnek a távfûtés-
ért az SZVSZ Kft.-nek, és ha
ez a gyakorlat az alapfokú
intézmények esetében foly-
tatódik, nehéz helyzetbe ke-
rül a város cége. Szabó Zol-
tán azt feszegette, mi a ga-
rancia arra, hogy nem lesz-
nek zavarok az iskolák mû-
ködésében. Antal Balázs Ti-
bor a kormányzat politikája
mellett érvelt, és hangsú-
lyozta: évi 120 milliós meg-
takarítást jelent a városnak
az állam feladatátvállalása.
Utóbbi miatt került a testület
elé a zeneiskola ügye is. A
köznevelési törvény szerint
januártól a zeneoktatás szin-
tén az államhoz kerül. Azt
senki nem vitatta, hogy a
méltán elismert hangver-
senyközpont további mû-
ködtetésére szükség van, és

a mûvelõdési központ tagin-
tézményeként látná el fel-
adatát, de az már megosztot-
ta a grémium tagjait, hogy
azonnali döntéssel teljes stá-
tuszt kapjon-e a hangver-
senyközpont vezetõje, Ker-
tész Ákos, aki az utóbbi évek-
ben félállásban szervezte a
zenei programokat. A jobbol-
dali városatyák azzal érvel-
tek, észre kellene venni és el-
ismerni, hogy a hangver-
senyközpont kevesebb pénz-
bõl rendezi népszerû és min-
den igényt kielégítõ koncert-
sorozatát, mint amennyit a

város egy-egy nagy rendez-
vényre fordít. Szirbik Imre
jelezte, egyetért a javaslattal,
de azt kérte, hogy késõbb, a
közmûvelõdési intézmények
átszervezésével egy idõben
határozzanak errõl. Szabó
Zoltán kitartott indítványa
mellett, szavazást kért, de
döntetlen lett a voksolás
eredménye, így – miként a
polgármester utalt rá – jövõ
év elején kerülhet a kérdés
ismét napirendre. Arról is
döntöttek a képviselõk, hogy
a múzeum visszakerül az
önkormányzathoz.

Szûcs Lajos alpolgármester
igyekezett megnyugtatni az
érintett szülõket: a sajátos
nevelési igényû gyermekek
óvodai csoportját átveszi a
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ, és a kicsik
maradhatnak a város intéz-
ményében, az Apponyi téri
óvodában.

Bíró Dániel

Kilencedik alkalommal
ítélte oda a Presztízs-díjakat
öt kategóriában a megyei
gazdasági élet legjobbjai-
nak a Délmagyarország és a
Szegedi Tudományegyetem.
Az év középvállalkozása a
Váczi-Vill Kft., az év vállal-
kozása a Hunor Coop Zrt.
lett.

A villamossági anyagokat,
világítástechnikai terméke-
ket, szerelvényeket forgal-
mazó Váczi-Vill Kft. tulajdo-
nos ügyvezetõjét meglepte
az elismerés. – Váratlanul ért
a Presztízs-díj és minden-
képp megtiszteltetés szá-
momra. Tudomásom szerint
szinte minden mecénás tá-
mogatott a díj odaítélésében.
Tisztességgel, becsülettel
tesszük a dolgunkat, kiszol-
gáljuk a piacot több mint
negyvenezer-féle termékkel. 

Csongrád, Bács-Kiskun,
Szolnok és Békés megyében
napi szinten jelen vagyunk,
de Pest megyében is vannak
üzleti partnereink – nyilat-
kozta lapunknak Váczi Bálint
(felsõ képen). A vállalkozás ti-
zenhét fõt alkalmaz és továb-
bi három üzletkötõt foglal-
koztat alvállalkozóként. –
Hat alkalmazottal alapítot-
tuk a céget feleségemmel
2000-ben, elõtte, 1993-tól
egyéni vállalkozóként dol-
goztam – mondta az ügyve-
zetõ. – A mostani díj is azt je-
lenti számomra, hogy jó
úton haladunk. Tovább sze-
retnénk fejlõdni, terveink kö-
zött szerepel a raktár bõvíté-
se, vagy új telephely kialakí-
tása. Ha az építõipar hazai
helyzete erõsödik, akkor a
dolgozók létszámát is növel-
jük. Folyamatosan fejlõdünk,
várhatóan a tavalyihoz ha-
sonlóan, ezt az évet is ered-
ményesen zárjuk – nyilat-
kozta a Váczi-Vill Kft. ügy-
vezetõje lapunknak.

Az összefogást emelte ki a
díjjal kapcsolatban Mészáros
Zoltán (alsó képen). Az év vál-
lalkozása díjat kiérdemlõ
Hunor-Coop Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója nem csak az el-
ismerést  megszavazó mecé-
násoknak köszönte meg a
Presztízs-díjat, hanem annak
a 27 ezer nõi törzsvásárló-
nak, aki nap mint nap felke-
resi valamelyik üzletüket. –
Vevõink közönségszavazata
is ez az elismerés – fogalma-
zott Mészáros Zoltán. – Raj-
tuk kívül a  Hunor Coop Zrt.
csapata, köztük 270 hölgy
dolgozó munkája is kellett az
elismeréshez. A díj összefog-
lalója az idei sikeres évünk-
nek. Hálózatunk új üzletek-
kel bõvül az év során Szente-
sen, Szegváron és Nagymá-
gocson. Ebben a hónapban
két multinacionális cég áru-
házát vettük át Orosházán és
Hódmezõvásárhelyen, ami
méltó befejezése az évnek.
Sikerünk titka az összefogás.
A térségben mûködõ tizen-
hét egykori Áfész fogott ösz-
sze egymással, majd 2004-
ben a makói szövetkezet
csatlakozott a hálózathoz.
Környékbeli termelõkkel
összefogva árulhatunk szen-
tesi zöldséget, csongrádi
bort, mindszenti tésztát bolt-
jainkban. Az elmúlt években
mintegy egymilliárd forintot
fordíthattunk fejlesztésre,
bõvítésre pályázati forrásból.
Mintegy 35 ezer törzsvásár-
lónk választ bennünket
rendszeresen. Számunkra az
õ elégedettségük a legfonto-
sabb. Ez ad igazi presztízst a
Hunor Coopnak, és remélem
2013-ban még erõsebbek le-
szünk – tette hozzá Mészáros
Zoltán.

B. G.

Presztízs-díj helyi
vállalkozásoknak

Kedvezmény szülinaposoknak

Az állam csökkenti a
távhõdíjat – amit nem fizet
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Ünnepélyesen is átadták
a teljesen felújított és kibõ-
vített Klauzál utcai óvodát.
A város 204 millió forintot
nyert uniós forrásból a be-
ruházásra, amihez 66 millió
forintot tett hozzá önerõbõl.
A Nyolcszín Virág Óvoda
elnevezést kapott intéz-
ménybe nyolc csoportba,
mintegy 150 gyerek jár.

Többszöri próbálkozásra
sikerült pályázati forrást
nyernie az önkormányzat-
nak a beruházásra. Szabics
Aranka projektvezetõ tájé-
koztatása szerint az elsõ pá-
lyázatot  2008-ban adta be az
önkormányzat, amit forrás-
hiány miatt utasítottak el.
Két évvel késõbb nyert elsõ-
körös pályázatban, majd
2011 õszén – két sikeres for-
dulót követõen a szerzõdést
is aláírhatta a város. A köz-
beszerzési eljárást követõen
tavaly novemberben  kezdte
meg a munkát az Unibau-
Épszer Kft. és egy év alatt
készült el az óvoda. Az épü-
letet részlegesen akadály-

mentesítették, csoportszo-
bákkal és kiszolgálóhelyisé-
gekkel bõvítették, energeti-
kailag is korszerûsítették. A
kétszáz férõhelyessé bõvült
óvodába most százötvenen
járnak, de januárban még to-
vábbi húsz gyereket várnak. 

Szirbik Imre polgármester
beszédében kitért a város fe-
lelõs gondolkodására. – A
közösség el nem múló fele-
lõssége tenni a gyermeke-
kért. Az óvoda és korábban a
bölcsõde felújítása a város
üzenete, hogy a jövõre is
gondol. A kisgyermekek
óvodai nevelése is részben
meghatározza az ember jö-
võjét – mondta a polgármes-
ter. 

Az ünnepségen az óvoda
Pillangó és Mákvirág cso-
portja adott zenés, táncos
mûsort a megjelent képvise-
lõknek, szülõknek.

Sebestyén Mónika Nagymá-
gocsról hozza Szentesre a fi-
át. – Attila minden nap ötkor
kel, hogy ideérjünk – mond-
ja Mónika. – Több helyre is

jártunk eddig, amit nehezen
szokott meg a gyerek. Az új
bölcsõdébõl jöttünk át a
Bocskai oviba, most pedig
ide. Nagyon szép a környe-
zet és az óvónõk is kedve-
sek.

Ugyanezt erõsítette meg
Barta Annamária, akinek Do-
minika nevû kislánya a Bocs-
kai oviból került ide. – Az
furcsa, hogy a két volt
bocskais csoportot az új óvo-
da két távoli részén helyez-
ték el. Ez az ovi nagyobb és
sok új játék van, a másik vi-
szont kicsit családiasabb volt
– tette hozzá. Tóth Erzsébet
fia, Benjámin õsszel már a
Klauzál iskolába jár. – A má-
sik óvodának már régi szaga
volt, ez nagyon szép, tágas,
sok a játék – mondta az
anyuka.

A költözésben és az óvoda
díszítésében a szülõk és az
óvónõk is kivették a részüket
és remélik, sokáig szép ma-
rad a Nyolcszín Virág Óvo-
da.

Kép és szöveg: Besenyei

A felsõoktatás tervezett
átalakítása ellen tiltakoztak
középiskolások kedden a
fõtéren. A megmozdulás a
Horváth Mihály Gimnázi-
umból indult, szervezõje a
Vidéki Diákok Összefogá-
sáért (Vidösz) elnevezésû,
múlt héten alakult csoport.

Vezetõje, Bali Gergõ a gim-
názium végzõs diákja la-
punknak elmondta: elõzõ
héten pénteken az iskolában
kezdték a figyelemfelhívást.
Kezdeményezésüket az in-
ternetre is feltették, Face-
book csoportjukhoz eddig
kétezren csatlakoztak. A
Kossuth téri megmozdulásra
vidéki középiskolásokat,

szülõket, tanárokat vártak,
egyben kértek mindenkit,
hogy ne legyenek pártjelké-
pek, politikai jelszavak a pla-
kátokon. A táblákon „2014-
ben mi is szavazunk!“ „De
nehéz az iskolatáska!“ szlo-
geneket lehetett olvasni töb-
bek között. A diákok „Lottó
5-ös nélkül” feliratú szóróla-
pokat osztogattak.

A mintegy száz tiltakozó
között túlnyomórészt végzõs
gimnazistákat lehetett látni,
de alsóbb évfolyamosok és
felnõttek is megjelentek. A
mintegy egyórás megmoz-
duláson felszólaltak a Vidösz
képviselõi, egy szegedi és
egy pesti egyetemista, vala-

mint  a gimnázium volt és je-
lenlegi tanárai. Poszler Györ-
gy arról szólt, hogy a törté-
nelem a jelenben zajlik és a
diákok történelmet írnak az-
zal, hogy nem hallgatnak.
Perjésné Dózsa Erzsébet de-
cemberi ifjaknak szólította a
diákokat és József Attilát
idézve, közös dolgaink ren-
dezésére hívta fel a figyel-
met. Bedõ Katalin és Bácskainé
Fazekas Márta is a diákok
mellé állt és kifejezte támo-
gatását.

A szervezõk felolvasták a
a pesti egyetemisták által
megfogalmazott hat pontot:
„Követeljük a köz- és felsõ-
oktatás átfogó reformját! A

keretszámokat állítsák vissza
legalább a 2011-es szintre!
Állítsák le a forráskivonást,
kompenzálják az elvonáso-
kat! Töröljék el a hallgatói
szerzõdést! Ne korlátozzák
az egyetemi autonómiát! Az
átfogó reformnak biztosíta-
nia kell, hogy az alsóbb osz-
tálybeli családoknak is le-
gyen esélye bejutni a fel-
sõoktatásba.“

Bali Gergõ lapunknak el-
mondta, hogy, ha kell, foly-
tatják megmozdulásukat és
reméli, még többen csatla-
koznak hozzájuk.

Besenyei

Olvasóink figyelmébe!
Lapunk legközelebb 2013. január 4-én,

pénteken jelenik meg a szokásos idõben.

Decemberi ifjak a Kossuth téren
A minisztériumban is

tudnak a fürdõügyrõl, de
megoldás még nincs.

Több közéleti fórumon és
sajtótájékoztatón is elhang-
zott: a helyi illetékesek igye-
keznek minden követ meg-
mozgatni annak érdekében,
hogy a 14 éven aluliak ismét
használhassák az Ady Endre
utcai kupolák medencéit.
Amikor az emberi erõforrás-
ok minisztere, Balog Zoltán
Szentesre látogatott, sze-
mélyesen tájékoztatták a
nagy felháborodást kiváltó
ÁNTSZ határozatról, a leg-
utóbbi testületi ülésen pedig
arról számoltak be, hogy
már a szakállamtitkárságon
is foglalkoznak a témával.
Kíváncsiak voltunk, jutottak-
e elõrébb, ezért megkerestük
a tárca sajtóosztályát. 

Az Emberi Erõforrások
Minisztériuma Egészségügy-
ért Felelõs Államtitkársága
ismeri a problémát – írta vá-
laszában Lesti Laura sajtóre-
ferens. Hozzátette, a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal
Szentesi, Csongrádi Kistérsé-
gi Népegészségügyi Intéze-
tét köti a jogszabályi elõírás,
mégpedig a közfürdõk léte-
sítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeirõl
szóló rendelet, mely ki-
mondja, hogy a 14 év alatti

gyermekek a gyógymeden-
cét csak orvosi rendelvényre
vehetik igénybe, az igénybe-
vétel céljától függetlenül. Je-
lenleg folynak az egyezteté-
sek arra vonatkozóan, hogy
hogyan lehet megoldani a
problémát.

Arra a kérdésünkre, hogy
van-e lehetõség a jogszabály
alóli felmentésre, azt felelte,
hogy a fürdõ által kötelezõen
készítendõ üzemeltetési sza-
bályzatban a medencék
gyógyvizes medencékként
szerepelnek. A jogszabály
alóli egyedi felmentésre – a
14 éven aluliak gyógyvízben
való tartózkodásával össze-
függésben – a jogszabály
nem ad lehetõséget. Lesti La-
ura levelében kitért arra is,
hogy a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szentesi,
Csongrádi Kistérségi Nép-
egészségügyi Intézete jogse-
gélyt kért az ÁNTSZ Orszá-
gos Tisztifõorvosi Hivataltól
a medencékben vízforgató
berendezés üzemeltetésének
felmentésével kapcsolatosan.
Az OTH tájékoztatása alap-
ján indokoltnak látják a me-
dencék felmentésére érvény-
ben lévõ engedély felülvizs-
gálatát, ezért felszólították az
üzemeltetõt, hogy indítsa el
kérelemre az eljárást.

B.D.

Fürdõügy: még
dolgoznak rajta

Átadták az óvodát
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A helyi és hazai gazdaság
volt a témája az ECO Szen-
tes elnevezésû tanácskozás-
nak, melyre az itteni vállal-
kozások képviselõit hívta
az önkormányzat. A két év
után újra megszervezett
konferencián részt vevõk
képet kaphattak a hazai és
külföldi pénzügyi folyama-
tokról és a piacra jutás lehe-
tõségeirõl.

Sarkadi-Szabó Kornél, a
Hungária Értékpapír Zrt.
stratégiai igazgatója a gaz-
daság kihívásairól beszélve
beszámolt a várható kilátá-
sokról. Szerinte a következõ
gazdasági válságot megaka-
dályozhatnák a gazdag álla-
mok, ha nagyobb szerepet
vállalnának a megszorítá-
sokban. Idõhúzás folyik a vi-
lág pénzpiacain azzal, hogy
pénzt pumpálnak a gazda-
ságba, ami viszont inflációt
okoz. Csökkent a magyar
csõdkockázat, ami csak an-
nak köszönhetõ, hogy kül-
földi befektetõk a hazai köt-
vényekbõl történelmi szin-
ten vásároltak ebben az év-
ben. Jövõre azonban nõ az
állam hiteltartozása, ami el-
éri a 4100 milliárd forintot.

Véleménye szerint a gazda-
sági helyzet megoldására
több lehetõség is adódik,
ezek közül kell kiválasztani
egyet és azt mindenkinek tá-
mogatni. 

Az ugyancsak szentesi
születésû Lovas Dániel, a Vál-
lalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetsége Bács-Kis-
kun megyei titkára a kecske-
méti Mercedes gyár hazai
megjelenésének hatásairól
beszélt. A hírös város legna-
gyobb foglalkoztatója jelen-
leg háromezer embernek ad
munkát és megújult az okta-
tás. Új autóipari szakmai
képzések indultak helyi tan-
tervvel és többnyelvû szak-
szótár elkészítésével. A kecs-
keméti fõiskolán jármûtech-

nológiai tanszék épült, ahol
évente száz mérnököt szeret-
nének képezni. Az autóipari
beruházás jótékony hatása
az egész dél-alföldi régióban
érezhetõ lesz néhány éven
belül. Sõt, akár közép-kelet-
európai logisztikai központ-
tá is válhat a térség.

Binder István, a Binexim
Kft. ügyvezetõ igazgatója
húsz éves tapasztalatait osz-
totta meg az Oroszországban
és a szovjet utódállamokban
folyó kereskedelemrõl. Véle-
ménye szerint érdemes ösz-
szeállnia 4-5 helyi cégnek és
kereskedõházat létrehoznia
Oroszországban a piacra ju-
tás érdekében.

Szentes már megtette ez
irányban az elsõ lépéseket,

és mint Szirbik Imre polgár-
mester elárulta, Kolumna já-
rás logisztikai központjában
létrehoznak egy kereskedõ-
házat több gazdasági társa-
ság összefogásával. A gya-
korlati megvalósítás már ta-
vasszal elindulhat. A polgár-
mester beszélt arról is, hogy
tárgyalt a Mercedes gyár lo-
gisztikai igazgatójával új
munkahelyek létrehozásáról,
azonban míg a cég dolgozó-
kat várna a városból, addig
az önkormányzat beszállító
cégeket szeretne adni. 

Az önkormányzat jövõre
rendszeressé kívánja tenni a
hasonló gazdasági fórumo-
kat a helyi vállalkozások
részvételével, az információ-
hoz jutás, közös gondolko-
dás elindítása és a lehetséges
piacra jutás érdekében.
Az eredményes évet záró
Legrand Zrt. vezérigazgató-
ja, a üzletrõl szóló könyvét
nemrégiben megjelentetõ
Károlyi László szavaival: A
gazdasági válság kockázat,
de egyben lehetõség is. Min-
denre van megoldás, csak
meg kell találni.

Besenyei

Óvodások, tinédzserek és szüleik is ecsetet ragadtak
csütörtök kora este, hogy a Rádió 451 felhívására újraszí-
nezzék a Petõfi Szállót övezõ palánk Kossuth utcai szaka-
szát.

A népes alkotótábor munkáját kíváncsi szemek százai
figyelték, sõt Hajdú Attila, a Sport Televízió szakkom-
mentátora, korábbi válogatott labdarúgókapus, akit mû-

sorvezetõnek kértek föl a szervezõk, egy-két piktort ki is
faggatott, hogy mi lesz végül a nagy mûbõl. Akadt, aki
nem tudta, de ez sem szegte kedvét a palánkfestõknek,
akik a jó hangulatban végül karácsonyfát, Mikulást, hó-
embert, tûzijátékot, Mickey egeret és ünnepi üzeneteket is
mázoltak a falra. A szentesi rögbisek például jókívánsága-
ik mellé egy jó tanácsot felpingáltak: sportolj télen is!

A válság kockázat és lehetõség egyben

Közel húsz éves hagyomány, hogy a
karácsonyi ünnep közeledtével az ön-
kormányzat is megajándékozza a szoci-
álisan rászorulókat. A Munkás utcai
pszichiátriai nappali intézményben ké-
szült képen Szirbik Imre és Ollai Istvánné
ad át élelmiszercsomagokat. Az idõs
otthonokban, a hajléktalan szállón, a
gondozási központ intézményeiben
mintegy 350-400 élelmiszercsomagot
osztott szét az önkormányzat, de más
karitatív szervezeteket is segített anya-
gilag. Év végén mintegy 800 ezer forin-
tot költ ilyen célra a város – mondta
Szirbik Imre. A helyi amatõr festõk ne-
gyedik éve adományoznak képeket az
intézményeknek. Idén nyolc alkotást
festettek tagjaik erre a célra. Szombaton
Bányai Zsolt vállalkozó jóvoltából egy
tál meleg ételt kapnak a rászorulók a
gondozási központ intézményeiben.

A magának szabott határ-
idõt sokadszor nem képes
tartani az egészségügyi kor-
mányzat.  A július 29-én kiírt
fõigazgatói pályázatok hat-
van napos bírálati ideje már
rég lejárt, amikor november
15-én a szakállamtitkárság
közleményben tudatta, hogy
eredménytelenül zárult a
szentesi kórház intézmény-
vezetõi pályázata, ezért 30
napon belül új felhívást tesz-
nek közzé. Hétfõn hiába ke-
restük a dokumentumot a
fenntartó GYEMSZI honlap-
ján, csak arról találtunk hírt,
hogy december elsején átvet-
ték kinevezésüket az újon-
nan megválasztott kórház-
igazgatók. Az egészségügy-
ért felelõs államtitkárság ál-
tal akkor kiadott tájékoztató-
ban az szerepel, hogy „a 47
kórház vezetõi posztjára kiírt
pályázat 15 esetben ered-
ménytelenül zárult. Ezek kö-
zül 11 helyen 30 napon belül
új pályázatot írnak ki.” Meg-
kerestük a GYEMSZI-t, ahol
az iránt érdeklõdtünk, miért
nem tették még közzé az új
felhívást, változnak-e a felté-

telek, és mikor jelenik meg a
pályázat. Kedden csak azt a
szûkszavú választ kaptuk,
hogy a fõigazgatói pályáza-
tok hamarosan kiírásra ke-
rülnek. 

De nem ez az egyetlen
tisztázatlan személyi kérdés
a kórházban. Tavasszal a
gazdasági igazgató posztjára
is pályázatot írtak ki: hár-
man aspiráltak, mégis ered-
ménytelen lett az eljárás. Az
újabb felhívásra szeptember
végéig lehetett jelentkezni.
Lapunk értesülései szerint
három helyi szakember –
Szigetiné Koszár Anna mellett
Tedásné Harnóczi Gabriella és
Kávási Mihály – nyújtott be
pályázatot, ám a maguknak
szabott határidõig ismét nem
döntöttek a szaktárcánál.
Kedden ebben az ügyben is
tájékoztatást kértünk az álla-
mi fenntartótól, a GYEMSZI-
tõl, de csak annyit írtak visz-
sza, hogy „a gazdasági igaz-
gatói pályázatok eredményei
is igen hamarosan megjelen-
nek.”

B.D. 

Ígérték, mégsincs
kórházi pályázat

Amit lapunk múlt heti szá-
mában már megírtunk, hét-
fõn beigazolódott: január el-
sejei hatállyal Tóth Flóriánt
(képünkön), Fábiánsebestyén
jegyzõjét nevezték ki a szen-
tesi járási hivatal vezetõjé-
nek. Illetménye maximum
695.700 forint lehet - a tény-
leges illetmény kiszámításá-
nál figyelembe kell venni a
járási lakosságszámot, a hi-
vatal összlétszámát, vala-
mint a járási hivatalban mû-
ködõ szakigazgatási szervek
számát is. 

A hét eleji miniszteri beje-
lentés után a megyei kor-
mányhivatal azt is közölte,
hogy Szentesen 39 fõ látja
majd el az államigazgatási
feladatokat. Tóth Flórián la-
punk érdeklõdésére elmond-
ta, egy üres álláshellyel ren-
delkeznek, várhatóan a
gyámhivatal kerül megerõsí-
tésre ezzel a státusszal. Jelen-
leg GYED-en lévõ kolléganõt
várnak vissza erre az állás-
helyre. A városházi költöz-
ködés is gördülékenyen zaj-
lott, így az okmányiroda e
hét eleje óta az új helyén mû-
ködik – élesben. – A jövõ év-
ben semmilyen fennakadás-

ra nem számítunk, igyek-
szünk minden ügyféligényt
az új környezetben, a meg-
szokott arcokkal, a megszo-
kott magas színvonalon ki-
elégíteni. Aki személyesen
szeretne bármilyen ügyben
segítséget kérni, keressen fel.
Az elsõ munkanaptól, 2013.
január 2-án szerdán 8 órától
elérhetõ vagyok a járási hi-
vatalban – mondta a hivatal-
vezetõ, akinek január elsejé-
tõl megszûnik a jegyzõi stá-
tusza. 

B.D.

Új helyen az
okmányiroda

A Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Szervezete és a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Vérellátó Osztá-
lya az ünnepek között rendkívüli véradást tart. December 27-
én, csütörtökön  7.30–17 óráig, december 28-án, pénteken
7.30–12 óráig lehet vért adni, amellyel beteg embertársaink-
nak tudunk segíteni.

Rendkívüli véradás

Kiszínezték a palánkot

Ünnepségek a szociális intézményekben

Már meg kellett volna jelennie a szentesi kórház új fõ-
igazgatói pályázatának, de az egészségügyi kormányzat
megint nem tudta teljesíteni ígéretét, ami november 15-én
úgy szólt, 30 napon belül új felhívást tesznek közzé. De
nem csak ezzel adós a szaktárca: a gazdasági igazgatói tiszt-
ségrõl sem döntöttek még, pedig hárman pályáztak, és a bí-
rálati idõ is lejárt.
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Az esztendõ utolsó napjai-
ban sem tétlenkedtek a bû-
nözõk Szentesen, szerencsé-
re a nyomozóhatóság mun-
katársainak gyors intézkedé-
sének köszönhetõen közülük
többen szinte azonnal rend-
õrkézre kerültek. Egy csong-
rádi hölgy a szentesi Tes-
cóból szeretett volna fizetség
nélkül kisétálni egy halom
szépségápolási termékkel,
de az áruház biztonsági szol-
gálata megakadályozta eb-
ben.

Hétfõn éjszaka érkezett a
bejelentés a Szentesi Rendõr-
kapitányságra, hogy két
ismeretlen férfi a városi
könyvtár ablakpárkányát
igyekszik leszerelni. A kiér-
kezõ rendõrök a helyszín kö-
zelében elfogták a helyi fia-
talembereket.

Lopás miatt indult bünte-
tõeljárás ismeretlen elkövetõ
ellen, aki kihasználva azt,

hogy a sértett a kórházba
ment látogatóba, ellopott a
lakóházból 700 ezer forint ér-
tékû készpénzt és ékszert.

Szerszámgépeket tulajdo-
nított el több magánlakásból
ismeretlen elkövetõ a Berek-
háton, akinek azóta a sze-
mélyazonosságára fény de-
rült. A férfi ellen lopás miatt
nyomoz a rendõrség.

Sikerült azonosítani annak
a piaci lopásnak az elkövetõ-
jét is, aki korábban italokat
lopott el az egyik árusító-
helyrõl. A tettes jelenleg
is jogerõs börtönbüntetését
tölti…

Egy férfi és egy nõ szólal-
kozott össze a Kisér egyik
ivója elõtt, aminek az lett a
vége, hogy a férfi úgy meg-
ütötte az asszonyt, hogy an-
nak eltörött az orra. A bán-
talmazó ellen súlyos testi
sértés miatt indult büntetõel-
járás.

Az elmúlt hét eseményei
közé tartozik az az eset, ami-
kor a járõrszolgálatot teljesítõ
rendõrök egy hajléktalant ta-
láltak a Hõsök erdejében. A
férfit a rendõrök a hajlékta-
lan szállóra vitték, nagy való-
színûség szerint megmentve
ezzel a kihûléstõl. Hasonló
eset történt Szegváron is, itt
egy ittas, és már alvó sze-
mélyt találtak a rendõrök, õt
az otthonába vitték haza. A
járõrözést végzõ egyenruhás-
oknak az elkövetkezendõ hó-
napokban is fontos feladata
lesz, hogy odafigyeljenek
ezekre az esetekre, hiszen el-
sõdleges cél, hogy kihûlés
miatt senki ne veszítse életét
a rendõrkapitányság illeté-
kességi területén. Figyeljünk
oda idõs, rászoruló ember-
társainkra is, és ha azoknak
nincs tûzifájuk, akkor bátran
forduljunk az illetékes szer-
vekhez, az önkormányzathoz
vagy a Családsegítõ Köz-
ponthoz, amelyeknek a mun-
katársaitól segítséget kaphat-
nak a rászorulók. hv

Karácsony elõtti lopások
Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén és ün-

nepnap 7 órától 7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám
alatt (mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig  a Sima F. u. 31–33. szám alatt (mentõállo-
más), rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán törté-
nik.

Gyógyszertári készenléti ügyelet: december 24-ig Dr. Bugyi István
Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) mindennap 8–20 óráig, hétvégén és ün-
nepnapokon is. Dr. Bugyi István  Kórház Gyógyszertár (Sima F. u.
44–58.) hétfõ-péntek 8-17 óráig, szombat-vasárnap-ünnepnap zárva.
December 31-január 7. Kertvárosi patika (Köztársaság u. 29.) hétfõ-
péntek 7-18, szombat 8-12 óráig, vasárnap-ünnepnap zárva.  Készen-
léti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) december
22-23-án Molnár Béla, Nádas stny. 9., telefon: 30/995-16-82, decem-
ber 24-én Petz János, Klauzál u. 21., telefon: 30/549-09-07, december
25-26-án Bikádi Péter, Bem u. 29., telefon: 30/248-44-94, december
29-30-án Buzás Károly, Tavasz u. 10., telefon: 313-251, december 31-
január 1-jén Hobot Gábor, Darvas u. 32., telefon: 30/324-83-26.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü december 27—28.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Csütörtök: Málnakrémleves

tejszínhabbal
A menü: Holstein karaj, sült

burgonya, saláta
B menü: Rántott sajt, zöldséges

rizs, saláta
Péntek: Marhahúsleves

csigatésztával
A menü: Házi Cordon blue,

burgonyapüré, saláta

B menü: Saslik, burgonyapüré,
saláta

Heti menü január 3—4.
Csütörtök: Lencseleves és

zöldbableves
A menü: Malacsült, törtburgonya,

párolt káposzta
B menü: Csirkemell sokmagvas

bundában, rizibizi
Péntek: Csípõs-savanyú leves és

gyümölcsleves
A menü: Székelykáposzta
B menü: Grill csirkecomb, sült

burgonya, saláta
www.galeriakavehaz.hu (X)

Született: Szenti Gábor és
Cserényi Ildikó Évának
(Nagynyomás, Tanya 111.)
Maja Hanna, Balog Krisztián
és Vérten Beáta Mártának
(Kossuth u. 25.) Dzsenifer
Katalin, Polgár Rudolf és
Tomasovszki Ildikónak (Te-
metõ u. 40.) Zsófia nevû
gyermeke.

Házasságot kötött: Sza-
mosközi Krisztián (Dr.
Váradi L. u. 41.) és Pataki
Andrea (Ürge u. 20.).

Elhunyt: Rédei Istvánné
Rónyai Ibolya (Új u. 4/B),
Tarjányi Sándorné Köteles
Mária (Kikelet u. 14.),
Kanász-Nagy Imréné Gyön-
gyösi Ilona (Bercsényi u. 49.),
Némedi János (Farkas M. u.
8.), Bede András (Budai N.
A. u. 18/A), Pálinkás István
Miklós (Burián L. u. 6.),
Czakó Szilveszter (Árpád u.
36.), Lovas János (Futó Z. u.
14.).

Családi események

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, Fazekasok a Tiszavidéki
kiállításon címû tárlat  január 15-
ig tekinthetõ meg. A múzeum ja-
nuár 21-ig csak elõzetes beje-
lentkezéssel látogatható.

Városi könyvtár
Szabó Mariann és Horváth

Sándor A világvége elõtti utolsó
tárlata január 4-ig látogatható.

Mûvészetek Háza
A Borsodiné Nedényi Ilona

munkáit bemutató tárlat decem-
ber 31-éig tart nyitva. Szentesi
õszi tárlat – A mûvészeti iskola
tanulóinak képzõmûvészeti alko-
tásaiból látható kiállítás. Kézmû-
ves mûhelyek: feketekerámia,
vesszõ, gyékény, gyertya és ne-
mez, csipke, szövés-fonás, fafa-
ragás elsajátítására van lehetõsé-
gük az érdeklõdõknek hétfõtõl
szombatig 9–17 óráig.

Tokácsli Galéria
Jószai Sándor ikonkiállítása

keddtõl-péntekig 10-13 és 15-18
óráig, szombaton 9-13 óráig te-
kinthetõ meg december 22-ig. 

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A  „SZEM” címû fotópályázat

munkáit bemutató kiállítás január
25-ig tekinthetõ meg nyitvatartási
idõben.

Galéria Kávéház és Étterem
Péntek László Híd-képek címû

fotókiállítása január 7-ig tekinthe-
tõ meg nyitvatartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
December 20-23.
17.30 óra Merida, a bátor –

amerikai animációs kalandfilm,
20 óra A tündér – francia-bel-

ga filmdráma.
December 27-30.
17.30 óra Hotel Transylvania

– Ahol a szörnyek lazulnak –
amerikai animációs film, 

20 óra Bosszúállók – amerikai
fantasztikus akciófilm.

Kedden és szerdán szünnap
van.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
December 21-tõl

Kos 
A 2013-as éve olyan lesz,
mint egy nagy hullámvasút:

hol fent, hol lent. Az év elsõ negyede na-
gyon jól alakul, olyan energiák élednek
fel benne, melyek segítségével bármibe
fog, azt sikerre viszi. Ez nem csak a
munkában, hanem a magánéletében is
jelentõs változásokat hozhat.

Bika 
A kalandokat és a kihívásokat
keresi. A jó hír, hogy ezek

sorra jönnek már az elsõ néhány hónap-
ban is. Szakmai téren felfelé ível a csilla-
ga egészen a tavaszi hónapok végégig,
de nyárra kifáradhat. A meleg hónapokat
feltöltõdéssel fogja tölteni.

Ikrek 
Az új esztendõ elsõsorban a
magánéletérõl szól, sokkal

nagyobb hangsúlyt helyez a párkapcso-
latára és családjára, mint a munkára. A
nyáron komoly, életre szóló döntést hoz-
hat. Mindeközben a szakmai életében is
változás következik be. 

Rák 
Új év, új lendület! Ha tavaly
inkább csak sodródott az ár-

ral, most kezébe veheti sorsa irányítását,
és optimistán tekinthet a jövõbe. Ta-
vasszal ez a lendület kissé megakadhat,
mert egy ez idáig biztos pont eltûnik az
életébõl. 

Oroszlán 
Álmai megvalósítására fog
törekedni. Szakmai életét ille-

tõen úgy érzi, hogy sokkal többet érde-
mel. Ha a fõnöke elé áll, és elõadja  ter-
veit, merész lépését siker koronázza
majd. Elõléptetésre is számíthat, anyagi
helyzete is fellendül. 

Szûz 
Az elsõ hónapok mélypontja
után egészen új színben fog-

ja látni magát, és nem kizárt, hogy el-
kerülhetetlen, fájó, mégis okos döntést
hoz, ami hosszú távon megkönnyebbü-
lést jelent önnek. Így újra kezdhet épít-
kezni, amihez megérkezhet a tökéletes
társ. 

Mérleg 
Nem a gyors döntésekrõl hí-
res, de már az év elején úgy

határoz, hogy ideje bizonyos terhektõl
megszabadulnia. Ezzel egészen új ajtók
nyílnak meg, szakmai téren és a magán-
életében is. Mindeközben az anyagi hely-
zete is stabilizálódni látszik.

Skorpió 
2013 több fordulópontot hoz-
hat. A jobb és rosszabb peri-

ódusok gyors egymásutánban követik
egymást, de ez nem szegi kedvét: olyan
lendületesen fog neki mindennek, hogy
fõnökei figyelmét is élvezheti, ami ráadá-
sul anyagi fellendüléssel jár majd. 

Nyilas 
Az év elsõ fele a szerelmi éle-
térõl fog szólni. Január és

február érzelmi viharoktól lesz terhes, ám
legalább ennyi szenvedélyre is számíthat.
Amikor elcsitulnak a kedélyek a munka
kerül elõtérbe. Teljes erõbedobással
igyekszik bizonyítani.

Bak 
2013-ban a csillagok állása
kedvezni fog. Számtalan

megoldandó feladat vár önre a munkahe-
lyén, melyek gyakran próbára teszik a tû-
rõképességét, de erõfeszítései meghoz-
zák a sikert. Elõléptetésre, sõt, új munka-
körre is számíthat.

Vízöntõ 
2013 elsõ hónapjai nem ígér-
keznek sétagaloppnak a

munka terén, de rendezõdik a helyzet.
Olyan lehetõség csöppen az ölébe, ami
gyökerestül felforgatja mind a szakmai,
mind a magánéletét. Ez kétségeket is éb-
reszthet önben.

Halak 
2013 igazán vegyes han-
gulatúnak ígérkezik. Az

események rögtön magukkal sodor-
ják, és mire felocsúdik, már bekö-
szönt a tavasz. Ekkor teljes erõbedo-
bással veti bele magát a munkába,
esetleg a tanulásba. Most mindent
megkaphat, amit szeretne.

2013-as
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Az év végi pihenõ- és ün-
nepnapok kapcsán változik a
szemétszállítás rendje. A de-
cember 24-én hétfõn esedékes
szemétszállítást december 22-
én szombaton., a december
25-én esedékes szemétszállí-
tást december 23-án vasárnap
végzik.

December 26. helyett de-
cember 24-én hétfõn ürítik a
házak elé kihelyezett kukákat.

A december 31-én esedékes
hétfõi szemétszállítást az elõ-
zõ napon, december 30-án va-
sárnap végezzük A január 01-
én kedden esedékes szemét-
szállítást elõzõ napon, decem-
ber 31-én hétfõn végezi a Vá-
rosellátó Intézmény. 

Kajánújfaluban, Lapistón és
Dónáton a december 26. he-
lyett két nappal korábban, de-
cember 24-én viszik el a sze-
metet.

A munkaszüneti nap miatt
a hulladékot több jármû, ko-
rábban kezdi gyûjteni, ezért a
kukát a megszokott idõpont-
tól eltérõen minden alkalom-
mal reggel 6.30 óráig helyez-
zék ki – kéri a szolgáltató.

A zöld hulladék begyûjtését
és szállítását télen szünetelteti
a Városellátó Intézmény. Ezt a
szolgáltatást – az idõjárástól
függõen – várhatóan 2013.
március 4-én folytatják.

Változások
a hulladék
szállításban

Válóperes tárgyaláson az asz-
szony ügyvédje felteszi a kérdést
a férjnek:
- Elmondaná, mi az oka, hogy el
akar válni a feleségétõl?
- Kérem, én teherautósofõr va-
gyok. Egész héten az országot já-
rom. Egyik szombaton, mikor ha-
zamentem, ágyba bújtunk a fele-
ségemmel. Kis idõ múlva, hallom,
hogy átkopog a falon az öregasz-
szony a szomszédból: „Nem
hagynák abba ezt a lármát leg-
alább hétvégén?”

Apa, apa! Vigyél el a cirkuszba!
- Erre nekem nincs idõm, kisfiam.
- De apa, azt írják, hogy egy mez-
telen nõ lovagol egy tigrisen!
- Na jó, úgyis rég láttam tigrist.

Két majom ül a ketrecben. Mind-
kettõ banánt eszik, de az egyik
nem hámozza meg, hanem csak
úgy eszi. A másik megszólal:
- Te nem hámozod meg ?
- Minek? Tudom mi van benne.

Két székely télen vágja a fát.
- Te komám! Én nagyon fázok! 
- Miért nem veszed fel a füles
sapkádat?
- A balesetem óta nem használom.

- Milyen baleseted volt?
- Megkínáltak pálinkával és én
nem hallottam meg.

- Két jó barát támasztja a pultot a
kocsmában.
- Mondd, megegyeztél már a fele-
ségeddel a vagyonmegosztás-
ban?
- Hogyne, a válóperes ügyvédem
mindent elintézett.
- Na, mesélj!
- A lakás és a gyerek a felesége-
mé lett, az autó az enyém, a va-
gyon pedig az ügyvédé.

- Egy rendõr fekete gyászszalag-
gal a kabátjában megy be dolgoz-
ni.
- A kollegája megkérdezi tõle:
- Kit gyászolsz?
- A feleségemeat.
- Hát mi történt? - tegnap még
láttam.
- Az este elvágta a kezét.
- De abba nem szoktak belehalni!
- Nem, de lelõttem, hogy ne szen-
vedjen szegény!

Két koma találkozik a kocsmában:

- Aztán milyen a munkahelyed?
- Egész otthonosan érzem ma-
gam.
- Ilyen gyorsan?
- Igen, ugyanis ott is nõ a fõnök...

Doktor úr, Nem tetszik nekem az
orrom. Egy kicsit nagy. Nem tud-
na esetleg belõle egy formás,
szép új orrot faragni? 
- Ebbõl uram? Akár hármat is.

Hol a fenében vagy?! - hívja fel a
feleség dühösen a férjét. 
- Drágám, ne legyél már ilyen in-
gerült - mondja a férj. - Emlékszel
arra a kis ékszerboltra, amit a
múltkor láttunk? Tudod, ahol ki-
nézted azt a nyakláncot, és én
mondtam, hogy egyszer majd
megkapod tõlem? 
- Ó, emlékszem - mosolyodik el a
feleség megenyhülve. 
- Na, szóval van mellette egy jó
kis kocsma, ott vagyok éppen!

Két jegesmedve sétál a sivatag-
ban, az egyik megszólal:
- Te itt rettentõen zord tél lehet!
- Mibõl gondolod?
- Nem látod, hogy mennyi homo-
kot szórtak a jégre?

Hõguta
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12-6-ra nyert a Mezõtúr el-
len, ezzel õszi bajnok lett a
Szentesi Kinizsi SZITE NB III-
as asztalitenisz-csapata. A
szakosztály vezetõje, Hegedûs
Gábor hasonlóan jó tavaszi
folytatásban bízik. – Végre a
két, 9–9-es döntetlenre végzõ-
dött debreceni és hajdúszo-
boszlói mérkõzésünket köve-
tõen hazai pályán begyûjtöt-
tük a bajnoki pontokat. Ki-
egyensúlyozott, jó teljesít-
ményt nyújtott a csapat, Bun-
da, Csúcs és Takács 3-3, Kádár

Péter pedig egy mérkõzést
nyert, valamint mind a két
páros mérkõzésünket hoztuk
– mondta Hegedûs Gábor. A
bajnokság január végén foly-
tatódik, de az edzések nem
szünetelnek, a játékosok gõz-
erõvel készülnek a tavaszi,
sorsdöntõnek ígérkezõ össze-
csapásokra. – Döntõ jelentõ-
ségû lehet a Karcag elleni
mérkõzésünk, talán a feljutás-
ról is dönthet ez a derbi. He-
gedûs Gábor örömmel szá-
molt be arról, hogy a legki-

sebbek is szép eredményeket
értek el a december 8-i, Szege-
den rendezett Mikulás-ku-
pán. – Olyanok értek el dobo-
gós helyezést ezen a tornán,
akiknek ez korábban nem si-
került – mondta a szakvezetõ.
– Nagy örömet szerzett ne-
künk Horeftosz Nikolasz, aki a
7-8. korcsoportban ezüstér-
met, Kozma Gergõ, aki az 5-6.
korcsoportban szintén ezüstöt
és Magyar Milán, aki bronzér-
met szerzett.

hv

Mozgalmas éve volt a
2012-es esztendõ a szentesi
sportnak. De hogy milyen
lehet a következõ és hogy
mit várnak a helyi szakve-
zetõk a 2013-as évtõl, azt
megtudhatják alábbi össze-
állításunkból.

Kérdõ Szabolcs, a Szentesi
’91-esek Rögbi Klub vezetõje
szerint a következõ eszten-
dõben elsõsorban az után-
pótlásképzésre helyezik
majd a hangsúlyt. Az idei
szezonban számos meghatá-
rozó játékos esett ki a csapat-
ból, pótlásuk nem volt zök-
kenõmentes, és ez meglát-
szik a gárda szereplésén. –
Új, fiatal együttest szeret-
nénk felépíteni, és ha kell,
akkor a teljes tavaszi szezont
rászánjuk erre. Erõsségünk a
7-es rögbi, ebben szeretnénk
jól szerepelni a nyár elején,
aztán õsszel igyekszünk
majd a tavalyihoz teljesíteni
a bajnokságban - tette hozzá
a szakvezetõ. 

900 ezer forintot nyertek
Leader - pályázaton a Szen-
tesi Vasutas Sport Klub ví-
vói. Barna Viktor, a szakosz-
tály vezetõje elmondta, hogy
az összeget teljes egészében
eszközbeszerzésre fordítot-
ták, így komoly és modern
technikai berendezésekkel,
vívófelszerelésekkel gazda-
godott az egyesület. – Olyan
versenyeken is elindulha-
tunk a jövõben, melyeken
eddig nem volt módunk. Im-
már 6-7 esztendõs gyerekek

is járnak hozzánk vívni, sze-
retnénk megõrizni õket a
sportág számára. A diák-
olimpiákon hagyományosan
jól szerepelünk, jövõre hatal-
mas siker lenne, ha egyéni-
ben a nyolc között végezne
versenyzõnk mondta Barna
Viktor.

A nyolcadik helyen szeret-
ne végezni a szezon végén a
hazai férfi vízilabda-bajnok-
ságban a Szentesi VK együt-
tesével Lukács Dénes vezetõ-
edzõ. – Reményeim szerint
tovább stabilizálódik a szen-
tesi vízilabda helyzete, az új
uszoda pedig még biztosabb
hátteret jelent majd a sport-
ágnak. Szeretném, ha jövõre
kevésbé lenne nagy a játé-
kos-mozgás a keretben, mert
elindult egy építõ jellegû fo-
lyamat, jó folytatni ennek a
fiatal csapatnak a továbbépí-
tését. Kívánom, hogy a fiatal,
tehetséges játékosokat meg
tudja õrizni az egyesület –
mondta Lukács Dénes.

Januárban és februárban a
fedett pályás országos baj-
nokságon szerepelnek a
Szentesi Tenisz Klub sporto-
lói. Drahota-Szabó Dorka, Mé-
száros Lotti és Virág Máté sze-
replésétõl sokat vár Bakos
László vezetõedzõ, aki sze-
rint legfontosabb feladat az
lesz, hogy a vidékbajnokság-
ban és a szabadtéri országos
bajnokságban egyéniben és
csapatban is megtartsák ki-
vívott pozíciójukat. – A már
komoly sikereket elért ver-
senyzõink mellett feltörekvõ
fiataljaink is vannak, bízom
benne, hogy a 2013-as esz-
tendõ róluk is szól majd –
nyilatkozta a szakember.

Czesznak György, a Szen-
tesi Kézilabda Utánpótlás
Sportiskola vezetõje jövõre
NB II-es szentesi férfi kézi-
labdacsapatot szeretne a pá-
lyán látni, az U9-es gyer-
mekbajnokságban pedig az
országos döntõbe várja a fia-
talokat. – Szeretnénk stabili-
zálni, sõt szélesíteni a regio-
nális rendszerünket, és
igyekszünk ehhez biztos
anyagi hátteret teremteni.
Folytatjuk a kézilabda okta-
tását Szentesen az alsó tago-
zatos iskolásoknak, és a fel-
menõ rendszert tovább mû-
ködtetjük majd.

Hegedûs Gábor, a Szentesi
Kinizsi SZITE asztalitenisz
szakosztályának a vezetõje
az NB III-as csapat remek
õszi teljesítményének folyta-
tásában bízik tavasszal. – Re-

mélem, hogy versenyben le-
szünk a feljutásért az NB II-
be, és ha ezt sikerül kivívni,
akkor örömmel vállaljuk a
másodosztályú szereplést.
Az utánpótlás-nevelést sem
hanyagoljuk el, sõt, igyek-
szünk minél több versenyen
szerepeltetni tehetséges fia-
taljainkat.

Zantleitner Krisztina, a
Hungerit-Szentesi VK nõi ví-
zilabdacsapatának vezetõ-
edzõje 2013 elejétõl azt várja,
hogy hazai medencében
legyõzzük a Dunaújvárost,
pontot szerezzünk az Eger-
tõl, idegenben pedig legyõz-
zük a BVSC-t, mindezt azért,
hogy a rájátszásnak pálya-
elõnnyel vághasson neki csa-
patával. – Egyértelmûen a
dobogó a célunk, csakúgy,
mint az utánpótlás együttes-
sel – fogalmazott a vezetõ-
edzõ.

Paulovics Tamás, a Szen-
tes Városi  Úszó Club edzõje

legfontosabb feladatnak tart-
ja, hogy gazdaságilag éljék
túl a 2013-as esztendõt. To-
vábbra is szeretnék biztosíta-
ni a jelenlegi gazdasági hát-
teret, szeretnék megõrizni a
mostani versenyzõi létszá-
mot, és szeretnének eljutni a
fontos versenyekre. – Na-
gyon fontos, és e nélkül nem
szerepelhetünk sikeresen,
hogy meg tudjuk õrizni azt a
támogatói kört, akik nélkül
nem lehetünk eredménye-
sek. Bár borzasztóan népes a
mezõny, de szeretném, ha az
országos korcsoportos baj-
nokságokon minél több
szentesi úszó szerepelne a
legjobb nyolc között. Szeret-
nénk jövõre is megrendezni
az Óvodától az olimpiáig el-
nevezésû viadalunkat, sõt
2013-ban ezt két naposra ter-
vezzük, várakozásaink sze-
rint igazi ünnepe lesz ez a
sportágnak – mondta Pau-
lovics.

Bajnoki címet vár csapatá-
tól a megyei másodosztályú
labdarúgóbajnokságban
Bozóki Zoltán, a Szentesi
Kinizsi szakvezetõje. – Sze-
retnénk megtartani a jelenle-
gi listavezetõ pozíciónkat, és
sikeres tavaszt produkálni.
Bízom benne, hogy játékosa-
imat elkerülik a sérülések, és
szerencsében sem lesz hiány,
mert valljuk be, azért ez is
szükségeltetik egy bajnoki
szezon során a végsõ siker-
hez. Igyekszünk jól felké-
szülni a tavaszra, de nem

csak a felnõtt, hanem az ifjú-
sági labdarúgóinkkal is,
akikkel szeretnénk megvé-
deni tavalyi bajnoki címün-
ket.

Kalydy Zoltán, a Pollák
DSE cselgáncsozóinak veze-
tõje az utánpótlás-nevelés
fontosságát hangsúlyozta.
Mint mondta, az a húzó
mag, akik eddig a sikereket
szállították, tanulmányaikat
máshol folytatják, így nem
tudják már erõsíteni az egye-
sületet. – Kevésbé fényes
esztendõre számítok, mint
amilyenek a korábbiak vol-
tak. A fiatal korosztály felké-
szítése lesz a legfontosabb
feladatunk, ez viszont hosz-
szú folyamat, de évek múlva
ismét olyan versenyzõink le-
hetnek, akik nagyszerû ered-
ményekkel örvendeztetnek
majd meg minket – tette
hozzá a szakember.

Hering Viktor

Õszi bajnok pingpongosok

December 20-a és 29-e kö-
zött rendezik a hagyomá-
nyos palánkos labdarúgótor-
nákat a Dr. Papp László Vá-
rosi Sportcsarnokban. Az
esemény szervezõjétõl, Rakk
Lászlótól megtudtuk, hogy
20-án a kistérségi általános
iskolások és középiskolások
léptek pályára az egy méte-
res palánkkal körbevett küz-
dõtéren. Pénteken a HSZA-
TÁK Junior FC és a sport-
csarnok közös rendezésében
bonyolítanak le labdarúgó-
tornát, másnap pedig a
Szentesi Farkasok által szer-
vezett viadalon szoríthatnak
a legkisebbeknek a szurko-
lók. 27-én délelõtt ifjúsági
csapatokkal népesedik be a

csarnok, délután pedig a ter-
vek szerint nõi egyesületek
küzdenek majd a kupáért.
December 28-án és 29-én ke-
rül sor a téli szezon legna-
gyobb népszerûségnek ör-
vendõ tornájára, a férfi fel-
nõtt csapatok nyílt bajnoksá-
gára. – Remek vidéki és erõs
szentesi gárdákat várunk
idén is a tornára – mondta
Rakk László. – Olyan szente-
si labdarúgók is pályára lép-
nek ezeken a napokon, akik
egykor Szentesen futballoz-
tak, és már sok szép élmény-
nyel gazdagították a városi
futball történetét. Rakk Lász-
lótól megtudtuk, a 2000-es
évek elején volt a legnépsze-
rûbb a palánkos torna váro-

sunkban, majd következett
egy kis visszaesés, ami a kör-
nyezõ városok pénzdíjas tor-
náinak tudható be. Szeren-
csére 3-4 éve ismét egyre
több csapat látogat el Szen-
tesre, és várhatóan idén is
nagy lesz az érdeklõdés a vi-
adal iránt. A rendezõk még
várják csapatok jelentkezését
a focigálára. A rendezvény
utolsó három napja belépõ-
díjas, de valószínûleg senkit
sem fog „földhöz vágni“ a
napi 200 forintos tikett, sõt
ha három napra vált valaki
bérletet, azzal még spórolhat
is, ez ugyanis 500 forintba
kerül.

hv

Palánkos focishow a sportcsarnokban

Utánpótlás-nevelésen a hangsúly 2013-ban

A Kötélugró Családi Nap támogatóinak köszönjük a segítségét: Babylon Könyvesbolt, Bá-
bel Ékszerbolt, Borostyán Virágüzlet, Fotoprint Stúdió, Francia Pékség, Holdvirág üzlet, Iro-
da – Profil Kft., M.I.T. Hungária Kft., Nóra Butik, Printer Net Nyomda, Szekolor Papír Író-
szerbolt, TESCO-Globál Zrt., Zelei Endre egyéni vállalkozó, Zöld Plasztik Lakics Kft.,
Kalamusz Endre, önkéntes segítõk /lufihajtogatás, csillámtetoválás, arcfestés, hajfonás/.

Vidovics Ferenc arhív felvétele.
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A Délvilág sportújságírói-
nak szavazatai alapján 2012.
férfi sportolója Seres András

diszkoszvetõ lett. A sportoló
a tatai edzõtáborból érkezett
a hétfõi ünnepségre, ahol a
díj átvétele utáni nyilatkoza-
tában elmondta, számára a
további munka elsõsorban a
Rio de Janeiróban megrende-
zendõ 2016-os olimpiai rész-
vételre való felkészülést je-
lenti. Azonban, mint a ma-

gyar felnõtt ranglistavezetõ-
re több nemzetközi megmé-
rettetés vár a következõ év-
ben. Természetesen gyõzni
szeretne a téli, és nyári ma-
gyar bajnokságon. Jól helyt-
állni a Spanyolországban
megrendezendõ Téli Dobó
Európa Kupán. Az elsõ ver-
senyek nagyon közel van-
nak, februárban bajnokság,
márciusban EK, ezért jelen-
leg András napi 6-8 órát edz.

Ezüstéremmel térhetett
haza a napokban Szabó
László a Harkányban meg-
rendezett lábtenisz világ-
bajnokságról. A 18 éves te-
hetség néhány héttel ezelõtt
még nem is gondolta, hogy
szalagavatójával egy napon
világbajnoki döntõt fog ját-
szani 300 km-re otthonától.

Az ifjú focista közel 10 éve
futballozik, jelenleg a Kinizsi
csapatának ígéretes kapusa.
A lábtenisszel csupán 3 év-
vel ezelõtt kezdett hobbi
szinten ismerkedni a tiszai
strandon, ám már itt is fel-
tûnt játéka Ferenczi Zoltán
edzõnek. A kellemes idõtöl-
tés mára komoly elfoglalt-
sággá nõtte ki magát, hiszen
azóta is rendszeresen jár az
edzésekre a kapus tréningek
mellett és az amatõr verse-
nyeken is sorra maga mögé
utasítja a mezõnyt.

November 17-18-án a
Szentesen megrendezett Ma-
gyar Lábtenisz Bajnokságon
Juhász Csaba játékostársával
aranyérmet szereztek az ifjú-
sági kategóriában, de indul-
tak az amatõr felnõtt cso-
portban is, ahol negyedik-
ként végeztek. A kimagasló
eredmény láttán a Magyar
Lábtenisz Szövetség a torna

legjobb játékosává választot-
ta, így meghívást kapott a
harkányi edzõtáborba, ahol
szintén kitûnt ügyessége; vá-
logatott kerettag lett a ma-
gyar junior csapatban.

Innen már egyenes út ve-
zetett a vb-re, ahol 11 ország
mérhette össze tudását.

Laci a páros kategóriában
indult két vidéki csapattársá-
val, akik már évek óta válo-
gatott kerettagok, játékuk
mégis kiváló összhangban
zajlott. A szentesi fiatal

mindvégig kezdõ poszton
remekelt, ami annyit jelent,
hogy kevés idõ töltött a cse-
repadon.

– Moldova, Oroszország,
Szlovákia, Horvátország el-
len sikerült gyõznünk, Ro-
mánia viszont kifogott raj-
tunk, velük már nem bírtunk
el, így csak a második helyen
végeztünk, de én ennek is
nagyon örülök – mondta La-
ci. – Annak pedig még job-
ban, hogy a szalagavatómra
is hazaértem. Nehéz lett vol-

na bármelyik ese-
ményrõl is le-
mondani, hiszen
mind a világbaj-
nokság, mind a
szalagavató elsõ-
ként szerepelt az
életemben. Sze-
rencsére édes-
anyám ügyes so-
fõrnek bizonyult,
így a délelõtti vb-
döntõ után este
már ünneplõben
táncolhattam a
szentesi sport-
csarnokban – mo-
solygott fáradtan,
de szerény büsz-
keséggel az ifjú
sport ikon.

F. A.

Vb-újoncként ezüstérmes lett

Most már hivatalos: a ma-
gyar táncsportban egyedüli-
ként a Szilver TSE párosa,
László Csaba és Páli Viktória
kapott kvótát a jövõ évi vi-
lágjátékokra. A 2013. július
25-én kezdõdõ sportese-
ményt a nem olimpiai sport-
ágak olimpiájának is neve-
zik, hiszen azokat a sport-
ágakat tömöríti, melyek még
nem szerepelnek az ötkari-
kás játékok mûsorán, a szé-
les kínálatban megtalálható
például az amerikai foci, a
szumó, a testépítés, a karate,
a fallabda is. A versenytán-
cot illetõen a standard tán-
cokban a magyar bajnoki
címet birtokló, világkupa

ezüstérmes László-Páli ket-
tõs parkettre léphet a ko-
lumbiai Caliban. A páros
férfitagjának harmadszorra
adatik meg a lehetõség,
hogy világjátékokon mutat-
hassa meg tánctudását,
Duisburg (2005) és Kaohsi-
ung (2009) után, s mindany-
nyiszor más partnerrel. Elõ-
ször Szögi Szilviával lettek
11.-ek, négy évre rá Mikes
Annával a 8. helyen végez-
tek. Ez utóbbi eredmény el-
érése, vagy túlszárnyalása a
cél. Mint Csabától megtud-
tuk, a napokban e-mailben
értesültek a jó hírrõl, de iga-
zából nem lepõdtek meg,
számítottak rá a világrang-

lista helyezésük alapján, me-
lyen jelenleg a 22. helyet
foglalják el. A kolumbiai
megmérettetésre  24 ország
párosa várható, de hogy mi-
lyen mezõnyre lehet számí-
tani, most még nehéz meg-
mondani. Ugyanis sok ve-
gyes nemzetiségû duó van,
amelyeknek a világjátékokra
meg kell szerezniük egy
adott országból az útlevelet. 

Még egy aktuális jó hír a
táncklubbal kapcsolatosan: a
Szilver vezetõjét, Szatmári-
Nagy Szilviát a Délvilág napi-
lap szavazásán az Év után-
pótlás edzõjének választot-
ták.

D. J.

Az elmúlt hétvége legfon-
tosabb, szentesi vízilabdá-
val kapcsolatos híre és egy-
ben sportdiplomáciai sike-
re, hogy Magyar Józsefet, a
Szentesi Vízilabda Klub el-
nökét beválasztották a Ma-
gyar Vízilabda Szövetség
elnökségébe. A hétfõn tar-
tott sajtótájékoztató azon-
ban nem csak errõl szólt.

Mindenekelõtt a junior nõi
vízilabda-világbajnokságon
járt, és ott ezüstérmet szer-
zett Miskolczi Kitti, Gémes
Alexa és Oltyán Gyula kö-
szöntésérõl. Szirbik Imre pol-
gármester virággal köszön-
tötte a két ifjú hölgyet – Ale-
xa fõiskolai vizsgája miatt
igazoltan volt távol- , Oltyán
Gyula pedig egy finom ital-
lal lett gazdagabb. – Óriási
eredmény, amit a két szente-
si sportoló, és a másodedzõ,
Oltyán Gyula véghezvitt –
mondta a polgármester. – A
következõ olimpia már errõl
a korosztályról szól, bízom
benne, hogy Alexa és Kitti is
részese lehet majd a felnõtt
válogatott sikereinek.

Az ausztráliai élménybe-
számolót követõen Zant-
leitner Krisztina, a Hungerit
Szentesi VK szakvezetõje ka-
pott szót, aki elmondta,
hogy Kitti és Alexa 2009-ben
kerültek fel a felnõtt együt-
teshez, 2010-ben már kezdõ-
játékosok voltak a Magyar
Kupa elõdöntõjében és finá-
léjában, most pedig már vi-
lágbajnoki ezüstéremmel
büszkélkedhetnek. – 4-5 játé-
kos ott lehet a mostani junio-
rok közül a riói olimpián,
addig azonban 3-4 esztendõt

kõkeményen végig kell dol-
gozni, mert a felnõtt és a ju-
nior korosztály között fiziká-
lisan hatalmas a különbség.

Pengõ László, a klub szak-
mai vezetõje örömmel szá-
molt be arról, hogy a
Halassy-kupában két fiú
korosztály (1999. és 1998.), a
Komjádi-kupában pedig az
1991 után születettek szerez-
tek bronzérmet, ráadásul
Pellei Frank, Werner Richárd
és Szécsi László bemutatkoz-
hattak a korosztályos válo-
gatottakban is. – Nem pilla-
natnyi eredményekben gon-
dolkodunk, hanem eszten-
dõkre elõre tervezünk, és
ezek a sikerek azt mutatják,
hogy lesz mibõl merítenie a
szentesi vízilabdának az el-
következendõ években –
mondta Pengõ László. A
szakember lapunk kérdésé-
re, miszerint Gergely István
mindössze 25 szavazattal,
vagyis egy nagy klub voksát
jelentõ különbséggel maradt

alul a szövetség elnökválasz-
tásán Kemény Dénessel szem-
ben, azt válaszolta: a Szente-
si Vízilabda Klub 15 szava-
zattal vett részt a szavazá-
son, és ha ezt a 15-öt levon-
juk a Kemény Dénesre adott
133 szavazatból, és azt hoz-
záadjuk Gergely István 108
szavazatához, akkor valóban
Gergely nyert volna. – De ez
csupán matematika – mond-
ta Pengõ László, aki óriá-
si sikernek könyvelte el,
hogy valamennyi, vízilabdás
múlttal rendelkezõ elnökségi
tag mellé Magyar Józsefet is
beválasztották az öttagú el-
nökségbe, mégpedig nagyon
magas szavazati aránnyal. 

A sajtótájékoztató Nagy
Mártonnak, a férfi felnõtt
együttes és Komjádi-kupa
bronzérmes játékosának be-
számolójával, majd a Kö-
ménymag szurkolói csoport-
nak a klub alapítványa jóvol-
tából terveztetett pólók át-
adásával zárult. H.V.

Magyar József a
vízilabda szövetség

elnökségében

Akár jelmezben is neki le-
het vágni az év utolsó napján
a St. Jupát SE futóversenyé-
nek. Az egyesület december
31-én, hétfõn 11 órakor ismét
megrendezi sportos óévbú-
csúztatóját. Két távon lehet
indulni, a Széchenyi-liget ka-
pujától a kerékpárúton a To-
polya utca vonaláig (rövid-
táv, 2 km) illetve a belsõ kör-
forgalomig, majd onnan visz-
sza (3,8 km). Nevezni a Dó-
zsa-házban található Közös-
ségi térben lehet 10 órától. A
távokat teljesítõk között ki-
sorsolják a díjakat, valamint
értékelik a legötletesebb jel-
mezeket. Információ: www.
programok.jupat.hu vagy a
20/321-1693-as telefonon.

Szilveszteri
futás

András Rióra alapoz

Harmadszor
a világjátékokon

Váratlan vereség
Nem várt, 14-13-as vereséget szenvedett az OSC vendé-

geként a fõvárosban a Szentesi VK férfi vízilabda-csapa-
ta. – Csak saját magunkat okolhatjuk a mostani veresé-
gért – fogalmazott õszintén Németh Dániel, a csapat kapi-
tánya. – Sajnos az elsõ két negyedet elbuktuk, így hiába
játszottunk jobban a második félidõben, már nem tudtuk
a magunk javára fordítani a mérkõzést, pedig többször is
alkalmunk lett volna erre. Elkapkodott lövéseket követõ-
en, elvesztett labdák után buta gólokat kaptunk. A fel-
nõtt együttes január közepén játszik legközelebb tétmér-
kõzést, de a játékosok természetesen nem kapnak majd'
egy hónapos pihenõt. Ezen a héten könnyített edzéseken
vett részt a gárda, a két ünnep között nem lesz foglako-
zás, január 2-án viszont már igen, ekkor 10 napos mini
alapozáson vesznek részt a vízilabdázók.
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(folytatás az 1. oldalról)
Egy esztendõ múlva már a

fiúkkal együtt edzett, 14
éves kora óta pedig a felnõtt
kerettel készül, elõbb Dr.
Tóth Gyula, majd Zantleit-
ner Krisztina irányításával.
Alexa szintén nyolc eszten-
deje pólózik, de õ elõször
úszni járt, késõbb került át a
vízilabdázókhoz. Edzõi vol-
tak többek között Oltyán
Gyula, Kozák László, Csong-
rádon pedig – mert, hogy ott
is járt egy idõben edzésre –
Versegi Zoltán. Kittihez ha-

sonlóan õ is 14 esztendõsen
került fel a felnõttek közé,
azóta mindketten a „nagy-
csapat” húzóembereivé vál-
tak.

– Hosszú hónapok felké-
szülése eredményezte a vi-
lágbajnoki aranyat - mesélte
Kitti. – Bár ezüstöt nyertünk
az EB-n, elsõdleges cél a vb-
re való felkészülés volt. Bor-
zasztóan hosszú volt ez az
idõszak, nem csak fizikáli-
san, de mentálisan is erõs-
nek kellett lennünk, hogy el-
érjük célunkat.

A lányok szerint legnehe-
zebb az az idõszak volt, ami-
kor a november eleji, másfél
hetes edzõtábort követõen
mindössze másfél napot tölt-
hettek itthon, utána máris
utaztak ki Ausztráliába – há-
rom hétre. – Hiányoztak az
itthoniak – mondta Alexa,
aki szerint a társak, a csapat-
tagok igyekezetek egymást
támogatni, erõsíteni, bár vol-
tak feszültségek is a hosszú
hónapok alatt, de ez elkerül-
hetetlen ennyi, közösen el-
töltött idõ után. 

A csodálatos világbajnoki
menetelés a görögök elleni
fináléval ért véget, a konti-
nensbajnok 9-5-re gyõzte le a
magyarokat. – Sajnos na-
gyon rosszul kezdtünk, és
már nem tudtuk ledolgozni
a hátrányunkat, de ennyivel
nem jobbak nálunk- véleke-
dett Alexa. Kitti szerint talán
az összeszokottság és a takti-
ka, amiben jobbak voltak, de
abban sem volt nagy különb-
ség a két gárda között.

A távoli kontinensen töl-
tött csaknem három hét fe-
lejthetetlen élmény a lányok
számára, nem csak a világ-

bajnokág, hanem az ausztrál
nyár miatt is. A hazai hideg-
gel szemben odakint 30 fok-
ban sétálhattak Perth sétáló-
utcáján, csobbanhattak az
óceánban és testközelbõl fi-
gyelhették Ausztrália jelleg-
zetes állatait, no, és magyar
szem számára különös han-
gulata van a nyári melegben
karácsonyi díszbe öltöztetett
városnak is. – Valóban egy
Harry Potter-filmet idézõ
épületben szállásoltak el
minket, épp’ csak a lépcsõk
nem mozogtak benne, mint a
moziban – mesélte Kitti. - A
többi csapat játékosaival
nem foglalkoztunk, csak a
záróbanketten volt alkal-
munk ismerkedésre.

Januárig pihi
A Kitti és Alexa januárban

szállnak újra medencébe, ad-
dig az elmaradt tananyag
pótlása és a vizsgák sikeres
letétele lesz az elsõdleges fel-
adat. A január abból a szem-
pontból is fontos lehet a lá-
nyok életében, hogy ekkor
több hetes edzõtáborozáson
vesznek részt a felnõtt válo-
gatott tagjai, és szerencsés

esetben Merész András meg-
hívóját is postázhatják a két
szentesi vízilabdázónak. Ad-
dig is vár még rájuk egy vél-
hetõen remek hangulatú

csapatbuli Rácalmáson, Mi-
hók Attila szövetségi edzõ
ugyanis saját házába hívta
meg az ezüstcsapat 13 tagját. 

H.V.

Ezüst a kenguruk földjérõl

(folytatás az 1. oldalról)
– Nekem egy évbe telt, hogy beilleszked-

jek úszókörökbe és hogy a csapattársaim
éreztessék velem, hogy hozzájuk tartozom.
Kemény idõszak volt – vallotta be.

Tamás az USA-ban az elsõ iskoláját 2005-
ben fejezte be, de itt nem állt meg,  második
diplomáját 2007-ben vehette a kezébe. Ez-
után elkezdett dolgozni banki területen
Szent Louis városában.

– Boldog házasságban élek már több mint
4 éve egy kisvárosban, Bendben, Oregon ál-
lamban. A karieremmel kapcsolatban talán
most érzem azt, hogy eljutottam oda, ahová
tényleg vágytam. Ugyanis otthagytam a ban-
ki szakmát egy jó ideje és átmentem egy na-
gyon kemény „kiképzésen” egy magánisko-
lában, ahol gyógyító masszázsra készítettek

fel minket. Megnyitottam a saját üzletem és
azóta nagyon sokfajta emberrel találkozom
és dolgozom. 

Tamás kezel olimpiára készülõ atlétát, és
többek között egy magyar hosszútávfutó
lányt, akik idõszakos edzéseken vesznek
részt az Egyesült Államokban. De olyanok is
megfordulnak nála, akiknek fejfájása vagy
hátfájása van. Saját bevallása szerint minden
nap új feladatokkal áll szemben, de egykori
úszó büszkeségünk élvezi a kihívásokat és
örömmel vág bele a szürkének nem mond-
ható mindennapokban. Munkája során
együttmûködik orvosokkal, fogászokkal és
sok furcsasággal találkozik, néha még a
pánciensek szájában is szokott masszírozni.

Tamás célja munkájával, hogy az embereket
tanítsa saját testük ismeretére. Szeretné elérni,
hogy ahelyett, hogy mindenre egy gyógyszert
vennének be kezeltjei, próbálják megérteni,
hogy miért történnek a dolgok velük.

Megbánta-e, hogy újrakezdte egy idegen
országban, kérdeztük, mire így válaszolt:

– Én úgy érzem, hogy az ajtókat, amit Isten
kinyitott elõttem, kihasználtam és átmentem
rajtuk. Sokszor nem voltam biztos benne,
hogy jó döntést hoztam, de mindig imádkoz-
tam és megérzéseimre hallgattam.

Tamás és párja, Junie szeretnének szülõkké
válni. De saját gyermek mellett nagyon sze-
retnének egy örökbe fogadott csöppségnek is
igazi otthont nyújtani.

A mostanra professzionális masszõrré
érett Tamás célja, hogy ott lehessen az olim-
pián,  mint masszõr, amire minden esélye
megvan, hiszen egyre több profi sportolóval
foglalkozik. Tehát ha nem is a 2016-os nyári
játékokon, de az Isztambulban, Tokióban,
vagy Madridban  tartandó  2020-as  olimpián
már reményei szerint ott lesz.

– Mindennapi célom, hogy minél több em-
beren segítsek, hogy jól érezzék magukat a
saját bõrükben! – fogalmazta meg.

Arról is érdeklõdtünk, hogyan tervezik a
karácsonyi ünnepeket?

– A karácsonyt a feleségem szüleivel és
nagymamájával fogjuk tölteni. Elmegyünk
az esti misére és utána együtt leszünk, vacso-
rázunk, különbözõ játékokat fogunk játszani.

Természetesen hiányzik, hogy nem tudunk
az egész családdal az év e fontos részén együtt
lenni, de hamarosan bepótoljuk a családi láto-
gatást és elutazunk Magyarországra. Leg-
utóbb tavaly szeptemberben voltunk otthon,
amit Junieval mindketten nagyon élveztünk.

Tamás ugyan új otthonra talált a távoli
Amerikában, de általunk kíván nagyon bol-
dog ünnepeket minden  szentesinek.

Paksai Jusztina

Masszõrként lehet olimpikon
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Névjegy

Bessenyei Tamás 1980-ban született és a
Klauzál Gábor Általános Iskolába járt,
ezután pedig a Horváth Mihály Gimnáz-
imban érettségizett. Kiemelkedõ úszó-
eredményei: országos magyar bajnok, if-
júsági Európa-bajnoki 5., felnõtt Európa-
bajnokság 5. az 1999-es malmöi világku-
pán 5. helyezés.Bend város karácsonyfája
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JANUÁR
40 éve, 1973. január 1. Or-

szágosan bevezették a postai
irányítószámokat. Szentes
város irányítószáma 6600.

95 éve, 1918. január 2. 69
éves korában elhunyt Pócsi
Balogh Mihály (1849–1918)
költõ, zeneszerzõ, nyugal-
mazott ármentesítõ társula-
ti nyilvántartó.

25 éve, 1988. január 3. A
kórház vezetõsége és tudo-
mányos bizottsága Bugyi Ist-
ván (1898–1981) Kossuth-dí-
jas sebészprofesszor, volt
kórházigazgató születésének
90. évfordulójára Bugyi Ist-
ván Emlékérmet alapított a
Szentesen tevékenykedõ or-
vosok részére. Az emlékér-
met elsõként a volt tanít-
ványnak és munkatársnak,
Zsoldos Ferenc sebész fõor-
vosnak ítélték oda, több évti-
zedes tudományos és kuta-
tómunkája elismeréseként.

125 éve, 1888. január 6-án
megalakult a Szentesi Ügy-
védi Kör.

90 éve, 1923. január 6. Mó-
ra Ferenc író felolvasást tar-
tott a Szentesi Nõegylet mû-
soros rendezvényén.

265 éve, 1748. januárjában
Gaál István református lel-
kész bevezette azt a szokást
Szentesen, hogy a kereszt-
szülõk jelen legyenek a ke-
resztelésen, és keresztszülõi
fogadalmat tegyenek. 

80 éve, 1933. január 7. 72
éves korában Budapesten
elhunyt Négyesy László
(1861–1933) irodalomtörté-
nész, egyetemi tanár, esztéta,
pedagógiai író, 1918-tól a
Magyar Tudományos Aka-
démia tagja, 1921-tõl halálá-
ig a Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság elnöke, 1920–
1922 között Szentes nemzet-
gyûlési képviselõje, a Kor-
vin-koszorú birtokosa, Szen-
tes jeles szülötte. (1967-ben
utcát neveztek el róla Szen-
tesen; 1990-tõl emlékét már-
ványtábla õrzi a gimnázium
falán.)

70 éve, 1943. január 12.
Megindult a Vörös Hadsereg
támadása a voronyezsi fron-
ton. A 2. magyar hadsereg
megsemmisült; embervesz-
tesége megközelítette a 150
ezer fõt. 

160 éve, 1853. január 19-én
megjelent „A magyarországi
helytartóság, megyei hatósá-
gok és szolgabírói hivatalok
szerkezetét” részleteiben
szabályozó szervezõ ren-
delet, az ún. definitívum,
amely az egységes helytartó-
ságot öt kerületre osztotta
fel. A járási közigazgatási hi-
vatalok és a járásbíróságok
összevonásával a közigazga-
tás és a bíráskodás alsó fo-
kon ismét összefonódott. 

75 éve, 1938. január 20.
Megszületett Orosházán (Bé-
kés m.) Szatmári Imre
(1938–2003) vállalatvezetõ,
amatõr színjátszó, fotóripor-
ter, fotómûvész, 1958–1992
között a Csongrád Megyei
Hírlap fotótudósítója, a
Szentesi Élet külsõ munka-
társa, fotóriportere, a szer-
kesztõbizottság tagja, szá-
mos hazai és nemzetközi fo-
tómûvészeti díj birtokosa.

245 éve, 1768. január 21-én
45 éves korában elhunyt
Gaál István református lelki-
pásztor, a szentesi reformá-

tus eklézsia történetének
egyik írója, aki 1746-tól halá-
láig szolgált városunkban.
(A református nagytemp-
lomban van eltemetve. 1932
óta utca viseli nevét.) 

100 éve, 1913. január 22.
Böszörményi Jenõt a felsõ-
párti református gyülekezet
lelkészévé választották. (Ün-
nepélyes beiktatására május
4-én került sor.)

145 éve, 1868. január 27-én
66 éves korában Pesten el-
hunyt ifj. Kiss Bálint (1802–
1868) festõmûvész, Kiss Bá-
lint református esperes fia.
1840-ben a Pesti Mûegylet
alapító tagja, 1847-tõl a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Kép-

tárának õre, majd az elsõ fes-
tõiskola vezetõje. A festé-
szetben a történelmi ábrázo-
lásmód egyik elsõ hazai kép-
viselõje. Képeit számos hazai
közgyûjtemény, köztük a
Nemzeti Galéria õrzi. 

25 éve, 1988. január 28. A
Szentes Városi Tanács Szir-
bik Imrét választotta tanács-
elnökké, aki 1977-tõl állt a
tanács alkalmazásában, s
1985 óta ellátta az elnökhe-
lyettesi teendõket. 

130 éve, 1883. január 30-án
47 éves korában meghalt
Páczi Mihály (1836–1883) hí-
res szentesi cigányprímás.

120 éve, 1893. januárjában
ideiglenes kísérleti telefon-
vonalat helyeztek üzembe
Szentes és Gyula között.

FEBRUÁR
120 éve, 1893. február 1-

jén megnyílt Ehrlich Laura
városi segéllyel fenntartott
magánóvodája

100 éve, 1913. február 1. 66
éves korában elhunyt Balá-
zsovits Norbert (1847–1913)
tanár, 1898–1910 között a
szentesi fõgimnáziumi igaz-
gatója, lapszerkesztõ, me-
gyei és városi képviselõ, a
Polgári Olvasókör és a
Csongrád Vármegyei Törté-
nelmi és Régészeti Társulat
választmányának volt elnö-
ke, a Szentesi Kölcsönös Se-
gélyezõ Szövetkezet alapító-
ja és igazgatója, a Szentesi
Iparos Ifjak Önképzõ Köré-
nek alapítója és elnöke.

120 éve, 1893. február 11-
én fényes farsangi bál kereté-
ben felavatták az Úri Kaszi-
nó Templom utcai (ma Kiss
Bálint u.) új épületét. Terve-
zõje Makay Endre. (Az épü-
letet 1957-ben a Szentesi Ál-
lami Zeneiskola használatá-
ba adták, amely Lajtha Lász-
ló Zeneiskola néven ma is az
épületben mûködik.)

30 éve, 1983. február 11. A
Tóth József Színházteremben
sikeres koncertet tartott
a V’Moto-Rock együttes,
Demjén Ferenc vezetésével.

65 éve, 1948. február 13.
Az országgyûlés elfogadta
az 1948: XVIII. törvénycikket
a Kossuth-díjról. Az elsõ dí-
jazottak között volt a Szente-
sen élõ és alkotó Koszta Jó-
zsef festõmûvész. (A díjat
márc. 14-én osztották ki.)

100 éve, 1913. február 15.
Megszületett Szentesen Var-
ga Lajos (1913–2003) közép-
iskolai tanár, földrajzi szak-
író, a Magyar Földrajzi Tár-
saság választmányi tagja, az
ország elsõ földrajzi múzeu-
mának, a Tiszazugi Földrajzi
Múzeum alapítója és 1956–
1965 közötti vezetõje. (Irat-
hagyatékát a szentesi levél-
tár õrzi.)

90 éve, 1923. február 15.
Fábiánsebestyénen megszü-
letett Hankó László (1923–
2000) zongorista, festõ, az al-
földi realista irányzat köve-
tõje.

30 éve, 1983. február 15.
Szentesen vendégszerepelt a
nemzetközi hírû Rajkó Zene-
kar.

100 éve, 1913. február 16.
Budapest fõpolgármesterévé
választották dr. Heltai Fe-
renc jogászt, közgazdasági
írót, Szentes jeles szülöttét. 

120 éve, 1893. február 17-
én 84 éves korában elhunyt
Dózsa Lajos (1809–1893) volt
nemzetõr százados, 22 éven
át városi tanácsnok. 

90 éve 1923. február 18.
58 éves korában Kalocsán
(Bács-Kiskun m.) elhunyt dr.
Várady Lipót Árpád (1865–
1923) teológiai doktor, egy-
házi író, miniszteri osztályta-
nácsos (1895–98), 1911–1914
között gyõri püspök, 1914-
tõl kalocsai érsek, a szentesi
gimnázium volt növendéke.
(1932-ben utcát neveztek el
róla Szentesen.) – Megala-
kult a Szentesi Iparos Nõ-
egylet.

120 éve, 1893. február 19-
én megalakult a Szentesi
Iparos Ifjak Önképzõ Köre.
Elnök: Rácz Zsigmond, alel-
nök: Kanász Nagy Antal.

60 éve, 1953. február 20. 91
éves korában elhunyt Szen-
tesen dr. Cicatricis Lajos
(1862–1953) volt fõszolgabí-
ró, Csongrád vármegye fõ-
jegyzõje, 1901–1910 között
alispánja, majd 1910-tõl
1917-ig fõispánja, városi és
megyei képviselõ, királyi ta-
nácsos, örökös felsõházi tag,
a Lipót-rend lovagja. 

475 éve, 1538. február 24-
én I. (Szapolyai) János és I.
Ferdinánd békét kötöttek
Nagyváradon. A békeok-
mány leglényegesebb pontja
az volt, hogy Erdély és a Ti-
szántúl János királyé, az or-
szág többi része pedig Ferdi-
nándé; továbbá János halála
után – örököse még nem lé-

vén – az õ országrésze is Fer-
dinánd birtokába megy át.

95 éve, 1918. február 24. A
Szentesi Kossuth Lajos Párt-
kör rendkívüli közgyûlésén
a pártkör díszelnökeivé vá-
lasztották gróf Károlyi Mi-
hályt és gróf Batthyány Tiva-
dart. A gyûlésen elõtérbe ke-
rült a helybeli hadisegélyes
asszonyok ügye, akiket a
pártkör támogatásáról bizto-
sított. (Szentesen mintegy
4500 hadisegélyezett és
egyéb ellátatlan volt, össze-
sen kb. 7000 fõvel.) 

95 éve, 1918. február
26–27. A hadisegélyes asszo-
nyok nagyszabású tüntetést
tartottak Szentesen. Az évek

óta keresõ nélkül, csekély
hadisegélybõl élõ családok
helyzetének javítása érdeké-
ben mintegy ezer asszony
vonult az utcára, követelve,
hogy „adják vissza uraikat,
adják meg a békét, adjanak
egyenlõ hadisegélyt”. A tün-
tetõket a csendõrség és a ka-
tonaság oszlatta szét.   (Az
eset kapcsán 36 személy el-
len indult nyomozás, elõállí-
tottak 14 személyt, közülük
10 személy ellen bûnvádi el-
járás indult.)

MÁRCIUS
110 éve, 1903. március 1-

jén meghalt Pandovics De-
meter görögkeleti lelkész, a
Szentesi II. 48-as Népkör
volt alelnöke.

95 éve, 1918. március 8. 93
éves korában Leányfalun el-
hunyt Kovácsy Mária szí-
nésznõ, Tóth József színmû-
vész özvegye.

100 éve, 1913. március 9.
Megjelent Szentesen a Vad-
kacsa címû élclap. Kiadója és
felelõs szerkesztõje Lichten-
stein Manó. (A lap július vé-
gén megszûnt.)

25 éve, március 10. A spa-
nyolországi Buòol Város Ta-
nácsa – kölcsönös tapaszta-
latcsere látogatások után –
határozatilag testvérvárosá-
vá fogadta Szentest. E kap-
csolat létesítésével a Belügy-
minisztérium egyetértett,
és lehetõséget biztosított a
buòoli delegáció 1989. évi fo-
gadására. 

30 éve, 1983. március 11. A
Szentesi Kinizsi Sportkör ju-
bileumi közgyûlést tartott
fennállásának 70. évforduló-
ja alkalmából.

110 éve, 1903. március
15–16. Szentesen az ünnepi
népgyûlés tiltakozó gyûléssé
alakult át. 109 fõs delegáció
utazott a fõvárosba, s átadta
a szentesiek tiltakozó petíci-
óját a parlament elnökének a
kormány katonai törvényja-
vaslata ellen.

85 éve, 1928. március 15.
Megszületett Szegeden Fogas

Pál Sándor (1928–2000),
1955–1990 között a MÁV
Szentesi Építési Fõnökségé-
nek fõfelügyelõje, munkaügyi
vezetõje, újságíró, 1970-tõl a
Szentesi Élet munkatársa. 

145 éve, 1868. március 17-
én megszületett Szentesen
ifj. dr. Pollák Sándor (1868–
1931) késõbbi kórházi vezetõ
orvos.

130 éve, 1883. március 17-
én 65 éves korában elhunyt
Horváth Ferenc (1818–1883)
ügyvéd, Szentes elsõ, sza-
badságharc alatti országgyû-
lési képviselõje, volt városi
tanácsnok, fõkapitány, járási
fõszolgabíró, vármegyei ár-
vaszéki elnök.

85 éve, 1928. március 18.
Megtörtént a MÁV motorga-
rázs mûszaki átadása. Az
50x40 méteres, 2000 m2 alap-
területû, monolit vasbeton
szerkezetû, 42 pillérre épült
létesítmény építési munkála-
tait Vass Jenõ budapesti fõ-
mérnök irányította. 

30 éve, 1983. március 18. Az
alsó református temetõben
felavatták Árvai Bálint cipész,
a korai szentesi munkásmoz-
galom kiemelkedõ alakja, a
románok által 1919-ben ki-
végzett mártír díszsírját.

125 éve, 1888. március 19-
én 63 éves korában elhunyt
Mikecz Ferenc (1826–1888)
ügyvéd, volt Csongrád vár-
megyei táblabíró, városi ta-
nácsnok, Szentes járási
fõszolgabíró, a Bökény-
Mindszenti Tiszaszabályozó
Társulat pénztárnoka és
jegyzõje.

135 éve, 1878. március 21-
én Tisza Kálmán miniszterel-
nök-belügyminiszter jóvá-
hagyta Csongrád vármegye
székhelyének Szegvárról
Szentesre leendõ áttételérõl
szóló megyegyûlési határo-
zatot, egyben tudatta, hogy a
Szentesen építendõ új szék-
házra 5000 forintot az ál-
lampénztárból segélyként ki-
utalványoz.

160 éve, 1853. március 25-
én 81 éves korában elhunyt

Kiss Bálint (1772–1853) refor-
mátus lelkész, egyházi író,
tankönyvíró, történeti kuta-
tó, gazdasági reformer, a
Magyar Tudományos Aka-
démia levelezõ tagja, a bé-
kés-bánáti egyházmegye es-
perese. A tudós pap 1799-tõl
haláláig Szentesen szolgált.
(1881-ben Zoó János megfes-
tette portréját, 1906-ban ut-
cát, az 1990-es évek közepén
iskolát neveztek el róla.) 

90 éve, 1923. március 25.
Mûsoros megemlékezést tar-
tottak a Tóth József Színház-
teremben Petõfi Sándor szü-
letésének 100 éves évfordu-
lója alkalmából. Ünnepi be-
szédet mondott Négyesy
László irodalomtörténész,
esztéta, egyetemi tanár, vá-
rosunk jeles szülötte.

210 éve, 1803. március 28-
án elhelyezték az egykori fõ-
téri központi református
népiskola alapkövét. Az ün-
nepi szertartást Kiss Bálint
lelkész végezte, akinek sike-
rült elérnie, hogy az épület
emeletes legyen, téglából és
cseréptetõvel épüljön. Ez
volt a város elsõ emeletes
építménye, amelynek terveit
Jauernik Ferenc vásárhelyi
építõmester készítette. A ki-
vésett alapkõbe óntáblát he-
lyeztek el, amelyre rámet-
szették az építés dátumát, az
egyházi és világi vezetõk, ta-
nítók stb. neveit; megörökít-
ve, hogy akkor a szentesi re-
formátusok száma 8629, az
iskolás gyermekek száma
pedig 236 fõ. A fõtérre nézõ,
koraklasszicista stílusú épü-
letben 1804 õszén kezdõdött
meg a tanítás. (Az épületet
1928-ban elbontották, s he-
lyére épült a ma is álló Kiss
Bálint Református Általános
Iskola.) 

70 éve, 1943. március 30.
78 éves korában Budapesten
elhunyt Pollák Antal
(1865–1943) gabonakereske-
dõ, feltaláló, a gyorstávíró
megalkotója, Szentes szülöt-
te. (1973-tól az õ nevét viseli
a szentesi Mûszaki Szakkö-
zépiskola; emlékét márvány-
tábla õrzi az iskola falán.)

30 éve, 1983. március 30. A
Tóth József Színházteremben
nagysikerû koncertet tartott
a Benkó Dixieland Band.

95 éve, 1918. március: A
nagy emberveszteségek mi-
att bevonultatták az
1894–1899. évfolyambeli fel-
mentett népfölkelõket, majd
az 1900-ban született gimná-
ziumi tanulókat is. Szentes-
rõl összesen 92-en kerültek
az iskola padjaiból a had-
színterekre. 

25 éve, 1988. március: A
Hazafias Népfront és az
MHSZ támogatásával a III.
kerületben megalakult a La-
kókörzeti Szabadidõs Sport-
klub. Az MHSZ klubjaként
mûködõ új egyesület szerve-
zõje és vezetõje Léhi Gábor
ny. katonatiszt.

Összeállította:
Labádi Lajos
fõlevéltáros

Jeles szentesi évfordulók – 2013

85 éve adták át a MÁV motorgarázsát.

Februárban lesz 30 éve, hogy fellépett Szentesen a V’Moto-Rock
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Sajátos múltidézésre hív-
juk az olvasót. Kicsit kétke-
dünk ugyanis, hogy min-
denki tisztában van váro-
sunk történetének egyes el-
lentmondásos részleteivel.
Úgy tapasztaltuk, keringe-
nek bizonyos tévhitek, fél-
igazságok, amiknek valahol
kell, hogy legyen magyará-
zata. A leggyakoribb kérdé-
seket válogattuk ki, s igye-
keztünk utánanézni a hite-
les válaszoknak szakirodal-
makban, illetve korabeli új-
ságcikkekben.

Mivel alapvetõen levéltári
kutatásokra támaszkodtunk,
– most egy kicsit vidámabb
hangot ütve meg – „a tévhi-
tek és mellékhatások” tekin-
tetében megkérdeztük (fõ)le-
véltárosunkat, Labádi Lajost
is, aki nem jött zavarba a
kérdések hallatán. A Szentes
Helyismereti Kézikönyve és
egy sor más helyi kiadvány,
valamint forrásként megje-
lölt újságcikk volt segítsé-
günkre, hogy tisztába te-
gyünk néhány kérdést. Az
olvasónak már csak egy dol-
ga van: eldönteni, megbízik-
e forrásaink szavahihetõsé-
gében, vagy nem engedi ki-
ábrándítani magát. Elárul-
juk, mi sem találtunk min-
denre egyértelmû választ.

Kezdjük ott, hogy...

…Szentes névadója
nem is létezett?

A város nevének eredetét a
helyi legenda, amely a Pet-
rák-krónikából maradt fenn,
egy bizonyos Zendus János
magyar hadvezérhez köti,
aki a szájhagyomány szerint
megalapítója, megmentõje, s
elsõ földesura is volt a tele-
pülésnek. A történelemtudo-
mány azonban nem ismer
ilyen nevû hadvezért, a ku-
tatók szerint Szentes neve a
Szente-Mágocs család nevé-
bõl eredeztethetõ. Az egykor
a vidéket benépesítõ Ond
vezér törzsébõl, a Bor-Kalán
nemzetségbõl származó fa-
mília a 13. században orszá-
gos jelentõségûvé vált.

Kurca egy
basa lánya volt?

Szintén egy legendához
kapcsolódik a Szentesen át-
folyó Kurca nevének erede-
te. A Petrák-krónika több
változatban is említést tesz
róla, de mindegyik alapja az
a feltételezés, hogy a Kurca,
mielõtt még így hívták, az
Amád vagy Almád nevet vi-
selte. A Kurca nevet a török
idõkbõl, egy személynévbõl
eredezteti fent említett forrá-
sunk. Történt ugyanis, hogy
egy török (basa?) fia, vagy
felesége, mások szerint lánya
(hát, ennyire homályos ez a
dolog) beleesett a folyamba,
s az úszni nem tudó férfi a
parton jajveszékelve hozzá-
tartozója nevét kiáltozta:
Kurca! Kurca! Az esetet rejte-
kükbõl figyelõ magyaroktól
terjedhetett el aztán szájha-
gyomány útján a Kurca elne-
vezés. 

Eddig a legenda. Azonban
még jóval a törökök ideérke-
zése elõtt, 1075-ben I.Géza
oklevele már említést tesz a

Curicea folyóról, melyet a ki-
rály a Szent Benedekrendi
barátoknak adományozott, s
amely azonosítható a mai
Kurcánkkal.

A szláv nyelvben egyéb-
ként megtalálható a kurica
szó, melynek jelentése: jérce,
tyúk.

Vívtak-e Szentesnél
sorsdöntõ csatát a

törökkel?
Egy csata története olvas-

ható a Petrák-krónikában,
amit lehet, hogy meg sem
vívtak, vagy ha meg is vív-
ták, más források szerint
nem akkor, nem azok, és

messze nem volt olyan jelen-
tõs. A krónika arról számol
be, hogy Veterani tábornok
Szentes határában verte szét
a Szeged felmentésére igyek-
võ törököket, nem pedig
Zentánál, mint azt Barta Gá-
bor, neves szaktudós írta ta-
nulmányában. A Szentesi
Lap 1887-ben megerõsítette,
hogy Szentes alatt, az alsó
nyomáson ütközött meg
Veterani tábornok a török-ta-
tár haddal, s utóbbiak vesz-
tesége 800 ember volt, a mie-
inknél pedig 600 katona esett
el. Sima László Szentes város
története címû munkájában
óriási tévedésnek nyilvání-
totta a zentai változatot, s az
általa megfogalmazottak él-
nek a szentesiek emlékezeté-
ben. Szentes Helyismereti
Kézikönyve Veterani szente-
si ütközetét csupán legendá-
nak tartja, de valamilyen ki-
sebb összecsapás, törökfutta-
tás biztosan volt Szentes ha-
tárában, melyet a helyiek
emlékezete késõbb felnagyí-
tott. 

Fürdött-e Kossuth
a Kurcában?

Déd-, ük-, vagy szépapá-
ink idejében állítólag még
iható volt a Kurca vize. Min-
denesetre fürdésre is alkal-
masabb volt, mint manap-

ság. A fáma szerint Kossuth
Lajos is megmártózott ben-
ne. Valóban? És vajon mi-
kor? Ismereteink szerint
négyszer járt városunkban
az államférfi a forradalmi
idõkben, elõször 1848 októ-
berében, amikor nagy hatású
toborzóbeszédet tartott a Pi-
ac-téren  (1892 óta a nevét vi-
seli a fõtér). Akkor az éjsza-
kát is Szentesen töltötte, s a
történelmi események viha-
rában ugyan jócskán eltör-
pül annak jelentõsége, vajon
mikor volt ideje fürdeni a
Kurcában, mi most mégis
ennek próbálunk a nyomára
bukkani.

Nos, a Vukovics Sebõ visz-
szaemlékezései 1849-re cím-
mel a Szemere-kormány
igazságügyminiszterének
megjelent emlékiratai adhat-
nak erre a kérdésre egyértel-
mû választ. „Túl a Tiszán
nem messze Kossuthot utol-
értem. Egy csárda elõtt várta
Perczel seregének arra vonu-
lását... De a sereg sokáig
nem jött, s én tovább utaz-
tam Kunszentmárton felé,
hova Kossuth is jött. Onnan
Szentesen keresztül, hol a
nép Kossuthot nagy lelke-
sültséggel fogta körül, s ket-
ten fürödni mentünk a
Kurca vizén felállított fürdõ-
be, Vásárhelyre menénk há-
lásra...” – áll Vukovics jegy-
zeteiben, mely szerint július
11-én értek Szegedre, így te-
hát Kossuth Lajos 1849 júliu-
sában vett fürdõt a Kurcá-
ban. 

Tényleg Petõfi
Zoltánkát ringatták a
múzeumi bölcsõben?

Néhai Rózsa Gábor mesélt
elõszeretettel történeteket ar-
ról a fából faragott régi böl-
csõrõl, mely a múzeum tulaj-
donát képezi, s melyet a
mérnök-muzeológus úgy
emlegetett, mint amiben a
„Sasfiókot”, azaz Petõfi Sán-
dor fiát ringatták. Hogy mi-
bõl gondolta? Lehet, hogy a
logikája vezette, mert a költõ
apósa, Szendrey Ignác ura-
dalmi tiszttartó volt Nagy-
mágocson, a szentesi Péter
Pál Polgárház a mindenkori
tisztviselõk lakása volt. Vi-
szont ráakadtunk egy kora-
beli újságcikkre, mely beszá-
mol a  gyermekbútor múze-
umba kerülésérõl, s ha nem
is bizonyítékul, de adalékul
szolgál a feltételezéshez.
„Petõfi ereklye a muze-
umban. Legutóbbi idõben a
Csongrádmegyei Muzeum
több érdekes tárgygyal gya-

rapodott, köztük özv. Stam-
mer Sándorné úrnõ útján
egy 1831-ben készült bölcsõ-
vel, amelyben 1850-ben Pe-
tõfi Sándor Zoltán fiát rin-
gatták. – Ugyanis Petõfi öz-
vegye Szendrey Julia a sza-
badságharc alatt többször,
majd utána mindig a szülei-
nél Nagymágócson tartózko-
dott, amely alkalommal a
velük komaságban levõ
Pokomándiék adták oda
használatra azt a bölcsõt,
amelyben késõbb az egész
Stammer családot ringat-
ták.” – közölte az Alföldi El-
lenzék 1910. december 4-i
száma.

Valóban Rodin
készítette a díszkút

szobrait?
Talán egy korabeli túlbuz-

gó újságíró tehet róla...?
Mindenesetre sokan és soká-
ig úgy tudták (tudják), hogy
a város elsõ – a megyeháza
elõtt, az akkori Piac-téren
1885-86-ban fúrt – ártézi kút-
ján lévõ nõi-és gyerekalako-
kat a nagy francia szobrász,
Rodin készítette ifjú korá-
ban. A díszkút 1998 óta a Lu-
ther-teret ékesíti, s mint
Labádi Lajos írja könyvében
(A szentesi díszkút története,
2012), a helyieket mindig
lázban tartó mendemondák
alapja a kút felavatása után
mintegy 40 évvel született
újságcikkekre épül. Elterjedt,
hogy a világhírû mester ké-
szítette a kút szobrait, a nagy
érdeklõdésre való tekintettel

az Alföldi Újság tudósítói
kutatásba kezdtek, s kiderí-
tették, hogy a híres francia
írónõ, Madame Adam 1886-
ban Szentesen járva megte-
kintette a kutat is egy francia
küldöttséggel, s egy hírneves
szobrász (talán Rodin?) alko-
tását javasolta a díszítésére
felépítménynek. Az igazság
ezzel szemben az, hogy ab-
ban az évben semmilyen
francia delegáció nem érke-
zett a városba, s bár az írónõ
két esztendõvel korábban
csakugyan ide látogatott, ak-
kor még nem is láthatta a
kutat, mert az még tervben
sem volt. A szobrot azonban
csakugyan Franciaországból
vásárolták. Az említett
könyv szerzõje szerint nehéz
elképzelni, hogy a korabeli
sajtó ne számolt volna be ar-
ról, hogy Rodin keze nyoma
van a díszkúton. Márpedig
ez valamiért mégis csak
négy évtizeddel késõbb lett a
helyi sajtó kedvelt témája.

Az 1980-as években a vá-
ros tervbe vette a díszkút új-
bóli felállítását, s szakvéle-
ményt kértek a Szépmûvé-
szeti Múzeumtól. A válasz-
ban többek között az állt,
hogy a kapott fényképek
alapján a szobrok nem lehet-
nek Rodin alkotásai. A mú-
zeum felvette a kapcsolatot a
gyártó Durenne céggel, s an-
nak 1889-es katalógusában a
szentesi szobor egy az egy-
ben nem található, de külön-
külön szerepelnek az alakok,
nyilván azokból lett összeál-
lítva a végleges díszítés. S
Rodinról ekkor már szó sem
esett...

Ki végrendelkezett
Koszta képeirõl?
Koszta Józsefet Szentes

legjelentõsebb festõmûvé-
szeként tartjuk számon. Az
1949 júliusában elhunyt ko-
lorista nevét 1951-ben vette
f e l  a  m ú z e u m ,  m e l y  a
Koszta-hagyatékból állandó
kiállításon mutatja be fest-
ményeit. Nem a mûvész ha-
gyott végrendeletet, hanem a
pár hónappal korábban,
ugyanaz év februárjában
meghalt felesége intézkedett
Koszta képeirõl. Ebbõl kitû-
nik: 20 festményt a magyar
államra hagyott a végrendel-
kezõ, míg 4 mûvet a szentesi
múzeum kaphatott. A ma-
gyarázat ebben az esetben
valószínûleg az, hogy a mû-
vész ekkor már idõs és nagy-
beteg volt, akit Budapesten
gyógykezeltek, így Szeifert
Anna – minden bizonnyal
korábbi közös döntésük
alapján – végrendelkezett az
alkotásokról. 

Hány Kossuth-
díjasunk van?

Maradjunk egy mondat
erejéig még Koszta Józsefnél,
annál is inkább, mert 1948.
március 15-én az elsõk kö-
zött volt, akik az 1848-as for-
radalom centenáriumára ala-
pított Kossuth-díjban része-
sültek. (Koszta állami kitün-
tetést igazoló oklevele csak
2010-ben került a múzeum
birtokába, az Egyesült Álla-
mokban élõ Debreczeni József
révén. Magának a díjnak a
hollétérõl azonban nem tu-
dunk.)

A szentesi származású ki-
tüntetettek névsora nem
mindenki számára ismert. 

Kutatásunk alapján a Kos-
suth-díjasaink a következõk:

1948 - Koszta József festõ-
mûvész - ezüst fokozat

1949 – Bugyi István se-
bész, a Szentesi Megyei Kór-
ház fõorvosa – ezüst fokozat

1954 – Andrikó István ál-
lattenyésztõ, Pankotai Törzs-
állattenyésztõ állomás, –
bronz fokozat

1954 – Balla János gazda-
sági vezetõ, a Felszabadulás
TSZ elnöke – bronz fokozat

1990 – Õze Lajos színmû-
vész (posztumusz)

1997 – Csete György okle-
veles építészmérnök

2009 – Gáspár Sándor szín-
mûvész.

(forrás: barangolo.hu)
S a kérdések sorát még

hosszan lehetne folytatni...

Melyik a legrégebbi
épület Szentesen?
Három templomunk is

versenghetne ezért a titulu-
sért, szép feladat vizsgálódni
ebben a kérdésben. A mai
Szent Anna templom elõdje
Árpád-kori alapokra épült,
azt a barokk épületet 1844-
ben a torony kivételével le-
bontották, mai formáját
1847-re kapta meg, a Refor-
mátus Nagytemplom rész-
ben ma is meglévõ tornyát
pedig igaz, hogy 1774-ban
húzták fel, rajta a II. Józsefet
és Mária Teréziát dicsõítõ
mészkõplakettel, de a temp-
lom többi része 1826-ra ké-
szült el. Ha úgy vizsgáljuk,
hogy melyik egykori épület
eredeti falai állnak még ma
is egészben, akkor a Szent
Miklós ortodox templomot
nevezhetjük a legrégebbi
épületünknek, mely 1786-
ban készült, a korabeli szo-
kások szerint udvarban, és
torony nélkül. (Tornyát csak
1926-ban építették hozzá.) 

Ártézi víz folyik
a ligeti kútból?

A Széchenyi-ligetben kivá-
ló szomjoltási lehetõség a
Zsoldos kút vize, sokan él-
nek is a lehetõséggel. De va-
jon milyen vizet kortyolha-
tunk belõle? A míves, öntött
és kovácsolt vasból készült
építményen bronztábla hir-
deti: a város egykori nagy-
iparosa, ifj. Zsoldos Ferenc
és neje, Fodor Anna építtette
1891-ben az ártézi kutat, me-
lyet Zsoldos Ferenc mérnök
fúrt, 232 méter mélyre. Csak-
hogy... a kút eredetileg a va-
lamikori Zsoldos-téglagyár
udvarán állott, s akkoriban
valóban ártézi vizet adott.
Az üzem megszûnése után
Csongrád Megyei Víz-és
Csatornamû Vállalat bejára-
tánál helyezték el, itt fedezte
fel Rózsa Gábor. Neki kö-
szönhetõen 1997. október 3-
án a ligetben kapott új helyet
a kút, avatóünepség kereté-
ben. Gombnyomásra víz is
folyik belõle, a városi háló-
zatból vezették bele, ami azt
jelenti, hogy ebbõl a kútból
már rég nem ártézi vizet iha-
tunk. Ha nem is hihetünk a
táblának, a kutat mindenkor
érdemes útba ejteni, s meg-
csodálni, hiszen ipartörténeti
emlék és remekmû.

Összeállította:
Darók József

Szentesi tévhitek – Hogy is volt?

Õze Lajos

Koszta József és felesége
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Mi újságírók a munkánk során számtalan
érdekes emberrel és témával találkozunk,
amely megadja egy-egy írás sava-borsát, és
még sokáig emlékezünk rá. Az egyik ilyen
történet fõszereplõje egy idõsebb hölgy, aki-
vel telefonon beszéltem meg találkozót egy
nyári délutánon 17 óra körüli idõre. Õ telefo-
non nagyon kedvesen beszélgetett, biztosí-
tott arról, hogy neki mennyire alkalmas ez az
idõpont, és elköszöntünk egymástól. Lehet,
hogy a technika tréfálta meg, lehet, hogy
csak elfelejtette kinyomni a készüléket, de a
vonal túlsó végén a búcsúzás után a követke-
zõket hallottam: „A fene egye meg, ez is csak
ekkor tud jönni, megint nem látjuk a délutá-
ni filmet.“ A riport készítésekor persze egy
szót se szóltam arról, hogy mit hallottam,
csak amikor a nappalijával szomszédos szo-
bában felcsendült a délutáni film fõcímzené-
je, akkor mosolyodtam el egy kicsit. A néni a
mai napig nem tudja, hogy erre a zenére mi-
ért is lett olyan hirtelen jókedvem. Talán azt
hiszi, hogy én is lelkes rajongója vagyok en-
nek a brazil sorozatnak…

* * *
Egymás után tesszük a betûket, leírjuk,

ami valaki mással esett meg, okulásul, netán
példaképül állítunk arra érdemeseket mások
elé. Nagyjából így is össze lehet foglalni, mi
a feladatunk a lapnál, de a szavak monoton

tengerében jólesik kicsit lazítani, olykor a
munka is könnyebben folytatódik, hogy ha
hall az ember egy jó sztorit. Szintén a telefon
van a középpontban, itt egyenesen fõszerep-
lõ, ugyanis ma már vannak készülékek, ame-
lyek okosabbak az embernél, akár le is leple-
zik magukat. Egy fiatalember mesélte a mi-
nap, hogy elhagyta a mobilját, valószínûleg
kiesett a zsebébõl. Elkezdte keresni, de tudta,
lopás esetén a rendõrség méri be a telefon
tartózkodási helyét. Ebben az esetben vi-
szont lopás gyanúja nem merült fel, így az is-
merõsöm az internetet, s egy alkalmazást hí-
vott segítségül, amit rá lehetett tölteni az
okostelefonra. Pár méteres pontossággal meg
lehet állapítani a helyét, de a telefon mozgás-
ban volt. Végül megállapodott egy bizonyos
ponton, ismerõsöm fel is kereste a program
által mutatott helyet, persze, izgalom volt
bõven, hogy mit fognak szólni, ha beállít:
nincs itt véletlenül a telefonom?

A sztori innentõl vált igazán érdekessé,
mert az ajtót nyitó férfi értetlenül állt a hely-
zet elõtt, de végül kiderült, hogy a telefon
náluk van, találták, de higgyük azt, hogy ke-
resték, vagy keresni szándékoztak a tulajt.
Csak azzal nem tudott megbékélni a férfi, ta-
lán azóta is találgatja, hogyan került elõ a te-
lefon gazdája.

K.K. – D.J.

Variációk mobilra

Advent idején és kará-
csonykor meghittebbé teszi
az ünnepet a szépen meg-
munkált gyertya. Jó néhány
szentesi család otthonában is
lobogott a Kátai-díszgyertya
lángja, amelynek hagyomá-
nyait Gyöngyösön viszi to-
vább Nagy Andrea, szentesi
tanárnõ, aki néhány éve la-
punk tudósítója is volt. Bár
öt évvel ezelõtt, az azóta el-
hunyt férjével, a gyertya ki-
fejlesztõjével, Kátai Józseffel
a Mátra lábához költöztek,
Andrea kapcsolata nem sza-
kadt meg Szentessel. 

– A Kátai-díszgyertya sajá-
tossága magában a létezésé-
ben rejlik, úgy értem, hogy az
alapanyag-összetételtõl a ké-
szítési technikán keresztül, a
formavilágon át, egészen a
munkafolyamat eszközeinek
elkészítéséig minden a fér-
jemmel közös munkánk ered-
ménye – magyarázza Andrea.
– A házasságunk kezdetétõl
mindketten szerettünk alkot-
ni, mondhatom, hogy a hét-
köznapi élet minden terüle-
tén, legyen ez a fõzéstõl a lak-
berendezésig a világra való
újra rácsodálkozás örömét él-
tük meg. Azt gondolom, hogy
minden új párkapcsolat egy
új kisbolygó születését jelen-
ti, hogy A kis herceg címû
könyv gondolatmenetével él-
jek. Így volt ez nálunk is. A
néhai férjem kémia-fizika sza-
kosként kísérletezte ki azt a
viaszelegyet, mely alkalmas-
nak bizonyult arra, hogy a je-
lentõs nyári meleget is tûrje,
alaki változás nélkül. A ter-
mészettudományos érdeklõ-
dés mellett kiváló formaér-
zékkel is rendelkezett a fér-
jem, így születtek meg az
aranymetszés szabályai men-

tén az egyes darabok. Persze
ez az aranymetszés nem a
tankönyv szerint és mérõsza-
laggal történt, utólag döbben-
tem erre rá, mikor egy magá-
nyos pillanatomban leültem
az asztalon álló gyertyák elé a
mûhelyben. 

– Számomra a mai napig a
hitelességet jelenti az, hogy a
férjem kísérletezte ki az alap-
anyag összetételét, magabiz-
tosan keverem az arányokat a
különbözõ viaszokból, me-
lyeknek eredeti színét haszná-
lom, tehát nincs a gyertyában
sem festék, sem illatanyag.

– A férjem gyógyíthatatlan
betegsége miatt költöztünk
Gyöngyösre, nekem haza,
hiszen innét mentem annak
idején Szentesre, az országban
akkor még egyetlenként mû-
ködõ irodalmi-dráma fakultá-
ciót oktató gimnáziumába.

Gyöngyös a kiváló mátrai
bortermelõ vidék kapuja, ahol
Andrea tovább folytathatta a
gyertyakészítést.

– A szüleim házának alag-
sorában végre egy igazi pici
mûhelyt rendezhettem be, ott
készítettem a gyertyákat. Az
elsõ alkalom, ahol a gyöngyö-
siek találkozhattak a Kátai
díszgyertyával, a Nagyrédén
megrendezett újbor ünnep
volt. Azt gondolom, hogy vé-
letlenek nincsenek, az élete-
met meghatározó emberekkel
ott találkoztam és kerültem
egy aktív, lelkes, egymást se-
gítõ alkotómûvészeket felso-
rakoztató baráti körbe. Gere
Antónia barátnõm gyönyörû
mézeskalácsokat készít, õ jött
oda hozzám lelkendezve,
hogy ilyet még soha nem lá-
tott eddig. Ezt a sikerélményt
– a gyöngyösiek éppoly elis-
meréssel fogadták a munká-

inkat, mint a Dél-Alföldön –
még megoszthattam a férjem-
mel is. A Csépéné Bércesi Ágota
vezette Pincegalériában egy
év múlva rendezett kiállítás
sajnos már csak a férjem em-
lékének tiszteletére született,
köszönet érte Ágota barát-
nõmnek – tette hozzá Andrea.

– Egyébként a Pincegaléria
mûködésének hála, több kiál-
lítást megnyithattam festõ-
mûvész és kézmûves baráta-
ink gyönyörû alkotásait ajánl-
va.

Ady Endre versével kö-
szönthettem egy gyöngyösi
festõmûvésznõ alkotásainak
bemutatóján a közönséget.
Bácskai Miska bácsi jutott
eszembe, aki azt mondta ne-
künk egy órán: ne felejtsük el
soha, hogy verset tanulni
nem tilos - mesélte az egykori
drámais diák.

– A legkedvesebb emlékeim
egyike, amikor a szentesi Kis-
pálné Fejes Erzsébet tanárnõ
tárlatát nyitottam meg. A ta-
nárnõ leánya, Kispál Gabriella
rendkívül érdekfeszítõ szak-
dolgozatot írt a gyöngyösi fõ-
iskola hallgatójaként a csong-
rádi borvidék helyzetérõl, ez-
úton is szeretnék gratulálni
hozzá. Szerencsésnek tartom
magam, hogy a Mátrai Borba-
rátok Egyesületének tagja-
ként, mint újságíró szerepet
kaptam a mátrai borvidék be-
mutatásában – büszkélkedett
Andrea.

Besztercebányán mutatkoz-
hatott be a közelmúltban He-
ves megyei alkotókkal együtt. 

Andrea a karácsony elõtti
Adventi Míves Ház címû ren-
dezvénynek is résztvevõje a
napokban Gyöngyös és vidé-
ke iparmûvészei között.

Darók József

A Mátrában is hódít
a Kátai-díszgyertya


