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Párizsban, a világ vezetõ
koktélszirup-gyártó cégének
bajnokságán a legjobbak kö-
zött bizonyíthatta mixer tu-
dását Ludányi István. A szen-
tesi bártender egy fanyar ízû

italkreációval a 4. helyezést
érdemelte ki a világdöntõ-
ben.

István már 10 éve foglal-
kozik koktélokkal, még a vá-
sárhelyi Corvin szakközépis-

kolában, ahol vendéglátó
szakon tanult, kezdett érdek-
lõdni az italok kreatív kever-
getésének tudománya iránt.
17-18 évesen már versenyek-
re járt, és nemegyszer nyert
is. Több magyar bajnoki el-
sõsége mellett külföldön is
kiváló eredményeket ért el:
Barcelonában tequila Eu-
rópa-bajnokságon szerzett
2. helyezést, s jól szerepelt
szomszédos országaink kü-
lönbözõ versenyein is. István
jelenleg a Mojito mixeriskola
egyik vezetõje, s oktatója. 

A világ nagy ital-, vagy ital
alapanyag gyártó cégei mind
megrendezik a maguk verse-
nyét. A párizsi Monin Cup
elnevezésû bajnokságra egy
hazai versenyen keresztül
vezetett a fiatalember útja, s
egyedül a gyõztes képvisel-
hette hazáját a világdöntõn,
melyet a legnagyobb koktél-
szirup gyártó cég 100 éves
fennállása alkalmából ren-
deztek. December 10-én dél-
elõtt 11-tõl este 9-ig zajlott a
verseny, méghozzá Párizs
legmagasabb felhõkarcolója,
a Montparnasse 56. emele-
tén.

(folytatás a 4. oldalon)

A világ negyedik legjobb
koktélját keverte

Január 1-jén délután 2
óra 26 perckor született
meg a Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórház
szülészet-nõgyógyászati
osztályán az év elsõ újszü-
löttje. A gyermek nemcsak
a kórház elsõ újszülöttje
2013-ban, hanem az elsõ
szentesi kisgyermek is az
újévben. 

Katona Ákos Vid természe-
tes úton született, 4380
grammal és 55 centiméter-
rel. A kisfiú negyedik gyer-
mek a családban, mint aho-
gyan az édesanya, Szarvas
Erika fogalmazott: – Vég-
képp férfiuralom van a csa-
ládban, hiszen az elsõ gyer-
mek lány, majd két fiú szü-
letett, s most Ákossal és az
édesapjával, Katona Gáborral
4-2 a nemek aránya, de a
„lányokat” sem kell félteni
az anyuka szerint. Ákos ter-
mészetes úton született,
mint ahogyan testvérei is,
csupán a kislány jött a világ-
ra császármetszéssel. 

Ákos egészségesen látta
meg a napvilágot, 10, 8 és 5
éves testvérei már nagyon
várták, fõleg azért is, mert az
édesanya elmondása szerint
hosszú idõ volt, mire megfo-
gant. Születésekor még azt is
megvárta, hogy szülei együtt
tölthessék a szilvesztert, csu-
pán utána jelezte, hogy már
készülõdik a világra. Dél-
után érkezett meg 2,5 óra va-
júdás után sötét hajú, hajas

babaként, aminek azért is
örülnek a szülõk, mert min-
den gyermekük szõke annak
ellenére, hogy mindkettõjük-
nek sötét haja van. A kistest-
vérek pedig azóta minden-
nap látogatják a kis jöve-
vényt, de még nem nyúlhat-
nak hozzá, mert mint a szü-
lõk fogalmaznak: „Még túl
bátrak”. 

Az édesanya is jól van. A 2
órás vajúdás, valamint egy
kis pihenés után saját lábán
sétált be kórházi helyére a
szülõszobából. A szülés utá-
ni éjszaka pokol volt a szá-
mára, de hozzátette, hogy ez
tudomása szerint általában
minden anyuka esetében így
szokott lenni. Csütörtökön
azonban már kipihenten, de-
rûs arccal fogadta a sajtó
képviselõit szülész-nõgyógy-
ászával, Józsa Géza osztályve-
zetõ fõorvossal, aki amikor
meghallotta a hírt, hogy
úton van a baba, azonnal be-
ment a kórházi osztályra,
hogy levezesse a szülést. 

Csütörtökön a sajtó jelen-
létében, a hagyományokhoz
hûen a kórház fõigazgatója,
Várkonyi Katalin és Szirbik
Imre polgármester is köszön-
tötte az év elsõ újszülöttjét és
anyukáját. Az intézmény ve-
zetõje babaápolási cikkeket,
rugdalódzókat, valamint
plüssfigurát vitt a kisfiúnak,
míg a város vezetõje szintén
egy hatalmas plüssfigurát
ajándékozott a gyermeknek

és egy csokor virággal ked-
veskedett az édesanyának,
aki december 27-re volt kiír-
va, de Ákos néhány nap ké-
séssel érkezett.

Cseh-Lakos

Lapunk gyûjtése alapján ta-
valy minden tizedik kislányt
Hannának kereszteltek, a fiúk-
nál a Dominik volt a legkedvel-
tebb utónév. A helyi névadási
szokásokról az újság 4. oldalán
olvashatnak.

Megfelelõ színvonalú kereskedelmi szálláshely és bérlaká-
sok - hosszú évek óta ezek szerepelnek Szentes kívánságlistá-
jának élén. De másra is biztosan lenne igény a lakosság, illet-
ve a helyi gazdaság és a kultúra képviselõinek részérõl. Az
ötletekhez érdemes helyszínt is társítani, és mivel egyre több,
korábban jelentékenynek tartott, mára viszont részben vagy
egészben funkcióját vesztett épület éktelenkedik városszerte,
nem árt végiggondolni, hol mit lehetne létrehozni. 

A Petõfi Szállónak például szinte hajszálnyi esélye sem ma-
radt arra, hogy ismét hotelként tündököljön Szentes szívé-
ben. Szirbik Imre polgármester egy novemberi lapinterjúban
nem véletlenül fogalmazott úgy, hogy „alaposan át kell gon-
dolni a hasznosítás más lehetõségeit is.“ Azt is hozzátette,
hogy továbbra is csak középületként tudja elképzelni a hasz-
nosítását, de még kérdés, hogy hogyan.

(folytatás a 6. oldalon)

Üresedés

Jövõ héten kezdõdhet a ta-
valy életre hívott városi te-
hetséggondozó program
mintegy 120 diák számára. A
tehetséges középiskolások-
nak hirdetett képzés sikeres
fõiskolai és egyetemi felvé-
telt és eredményes tanulmá-
nyokat kínál a jelentkezõk-
nek. A Studium Generale
program költségét helyi vál-
lalkozások és cégek biztosít-
ják, az oktatást helyi közép-

iskolai tanárok és a Szegedi
Tudományegyetem mezõ-
gazdasági karának adjunktu-
sa vállalta. Legtöbb diák a
gimnáziumból és a közgébõl
jelentkezett.

A felsõfokú elõkészítõ
képzésre helyi középiskolák-
ba járó harmadik és negye-
dik osztályos diákok, vala-
mint vidéken tanuló szente-
siek jelentkezhettek. A több-
ször meghosszabbított határ-
idõre 120 gyerek adta be lap-
ját, közülük többen két tan-
tárgyból is. A programot ve-
zetõ Tóth Tibor elmondta,
hogy a jelentkezõket 11 cso-
portba osztották és legtöb-
ben a középszintû matema-
tikai felkészítést igénylik,
ezért itt három csoportot is
indítanak. 

(folytatás a 3. oldalon)

Indul a Studium
Generale

Ákos az elsõ szentesi baba

Minden pályázó, 1637 önhibáján kívül hátrányos helyzet-
ben lévõ önkormányzat kapott támogatást a Belügyminiszté-
riumtól, az összegeket az óévben, már az ünnepek elõtt át-
utalták a településeknek. A térségünkben Szentes 54, Csong-
rád, 79, Fábiánsebestyén 44, Szegvár 39, Derekegyház 33,
Eperjes 6,6, Nagytõke pedig 5,6 millió forint állami támoga-
táshoz jutott.

54 milliót kaptunk

Már tucatnyi olyan épület kong az ürességtõl, ami ko-
rábban jelentékeny szerepet töltött be a város életében,
de az évek során részben vagy teljesen funkcióját vesztet-
te. Itt az ideje, hogy újragondoljuk a sorsukat. Olvasóink
véleményét, elképzeléseit is várjuk a témában, és öröm-
mel közöljük.

Katonáéknál a negyedik gyermek érkezett a családba.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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120 éve: A Szentesi Lap
1893. január 3-i számában
egy tanító vitába szállt egy
apával, aki az újság hasábja-
in arról panaszkodott, hogy
egy pedagógus megtiltja nö-
vendékeinek, hogy az iskolá-
ba kolbászt vigyenek, s azt
ott megegyék. A tanító azt ír-
ta: általában minden értel-
mes embernek tudnia kell,
hogy az egészség fenntartá-
sára fõ és elengedhetetlen
föltétel a tiszta és szagtalan
levegõ; márpedig, hogy az a
magyar vaníliával túl tömött
kolbász nagy mennyiségben
annak ép ellenkezõjét idézi
elõ, különösen iskolákban,
ahol sokszor 70-80 gyermek
is össze van zsúfolva, a hogy

már anélkül is bûzös fülledt
levegõ van, ezt nekem, talán
még cikkíró is megengedi.
Abnormis állapot, hogy a
növendékek az iskolába ele-
delt hordanak. Legtöbb be-
tegségnek a rendetlen étke-
zés az oka. Az a gyermek pe-
dig, a ki ennivalót hord az is-
kolába - s ezt tessék nekem
elhinni - minduntalan eszik,
míg ennivalója tart, sokszor
még a tanító éber figyelmet
is meglopva. Aki pedig nem
hoz eledelt az iskolába -
mert ilyen is van a mûvel-
tebb családokból - egész fi-
gyelmével a tanítón es taní-
tásán csügg; az eves meg
csak eszébe sem jut. Az ilye-
nek azután, a mi csak termé-

szetes, a legjobb étvággyal
esznek odahaza a családi
asztalnál, míg amazok, kik
egész szorgalmi idõ alatt
nem telnek be az evessel,
csak ímmel-ámmal nyúlnak
az ételhez.

100 éve: A Szentesi Lap
1913. január 1-i száma arról
számolt be, hogy a közönség
adományainak köszönhetõ-
en gyarapodik a múzeum.
Egy úrnõ brazíliai bogarakat,
afrikai tüskés farkú gyíkot,
kókuszdiót és kövesült állat-
fogakat, egy ügyvéd-jelölt
külföldi pénzeket, egy ülnök
római mozaik részletet és ró-
mai pénzeket adományozott
a gyûjteménynek.  

Összeállította: B.D.

Régi szentesi újságok írták

Kolbászszag a tanteremben 

November 28-án õsznek
szép napján délidõben a sze-
gedi Semmelweis utcában
útépítõ munkások hideg
élelmet fogyasztottak. Jó ét-
vágyat kívántam nekik.
Megköszönték, kérdezték:
mi a véleményem a jósolt vi-
lágvégérõl. Nem látom való-
színûnek. Mi sem, válaszol-
ták. Eszegetek tovább, én
mentem betegségeim gyó-
gyítóihoz.

December 21-én 15 óra,
nagy pelyhekben esett a hó...
A szentesi Kossuth tér sar-
kán lévõ betonpillér melleti
padon tizenéves fiú ült, néz-
te a forgalmat és közte a pa-

lánkon lévõ festményeket.
Közelében álltam, a színes
ecsetvonásokat érdemes néz-
ni. Szólás-mondásunk: min-
denki kezdõ volt... Mögénk
férfi érkezett, kezében pohár,
benne forralt bor s mondja,
finom, iszol belõle? A fiú ha-
tározott válasza: nem. Ül-
jünk biciklire és menjünk ha-
za.

A férfi az italt kortyolgat-
ta. Megjegyeztem: – Az elsõ
cseppnél kezdõdik az alko-
holmérgezés.  Nagyapád is
valószínû így tudja.

A hóesés elállt. Köszön-
tem, a fiú kezitcsókolommal
válaszolt. Elindultam ottho-

nomba... Õk még maradtak. 
December 23-án délelõtt a

Kossuth-Bocskai sarkon lévõ
üzletben gyümölcsöt vettem.
Fiatalasszony hasonló szán-
dékkal akart bemenni. Is-
merjük, tiszteljük egymást
néhány éve. Szorgalmasan
dolgozik, két gyermekét sze-
retettel neveli! Egészséget,
minden jót kívánt. Megölelt
és puszikkal is megtisztelt.
Én is hasonlóan. Figyelembe
vevõ tiszteletével, kedvessé-
gével szebbé tette életemet. 

Úgy kellene viselkednünk,
hogy nyugodtan nézhessünk
egymás szemébe. Monológ:
Karinthy Frigyes véleménye
„a téma az utcán hever.” Iga-
zolják a fentiek is. A tanulsá-
gokat hasznosítjuk-e?

Kátai Ferenc 

Bátran kijelenthetem, hogy
az 1927. október 1–9. között
megrendezett Tiszavidéki
Mezõgazdasági, Ipari, Keres-
kedelmi és Kulturális Kiállí-
tás a legjelentõsebb esemény
volt a két világháború közöt-
ti Szentes életében. Sõt, or-
szágos vonatkozásban is je-
lentõsnek mondható. Felme-
rülhet a kérdés, hogy miért
volt olyan nagy szám egy ki-
állítás, hisz hasonlókat ké-
sõbb is rendeztek. Ahhoz,
hogy megértsük a jelentõsé-
gét, vissza kell pillantanunk
a múltba, felidézve a kor-
szak történéseit.  

Amint tudjuk, a század-
fordulót követõ évtizedben
Szentes városiasodása fel-
gyorsult: utcái szilárd burko-
latot kaptak, bevezették a
villanyvilágítást, elkészültek
a belváros díszes középüle-
tei. A dinamikusnak mond-
ható fejlõdést az elsõ világ-
háború kitörése megakasz-
totta. 1914 õszén megkez-
dõdtek a katonai bevonulá-
sok. A háború négy éve alatt
közel 10 ezer szentesi férfi
teljesített katonai szolgálatot,
s kb. 1200-an nem tértek ha-
za. A városból katonai célra
elszállítottak több mint 4000
lovat, és egyéb jószágokat.
Katonai kórháznak rendez-
ték be az iskolákat, a Katoli-
kus- és Református Körök, a
felsõpárti óvoda és a kaszinó
épületeit, valamint a Város-

háza közgyûlési termét;
szükség esetén a színházte-
remet. A hadiözvegyek és
hadiárvák száma több ezerre
rúgott. 

A háborús károk számba-
vétele még meg sem kezdõ-
dött, amikor 1919. április vé-
gén az elõrenyomuló román
csapatok megszállták Szen-
test. Az elkövetkezõ hetek-
ben-hónapokban nagymeny-
nyiségû élelmiszert, ruhát és
takarmányt foglaltak le,
minden ellenszolgáltatás
nélkül. A román katonák

brutális módon kivégezték
Árvai Bálint 44 éves cipész-
mestert, a Szociáldemokrata
Párt szentesi szervezetének
vezetõjét. A románok egy évi
megszállás után, 1920. már-
cius elején kivonultak a vá-
rosból, nagy pusztítást hagy-
va maguk után.  

Három hónappal késõbb –
1920. június 4-én – aláírták
a trianoni békeszerzõdést,
amely Magyarország terüle-
tének kegyetlen mérvû meg-
csonkítását jelentette. (Az or-
szág területe 283 ezer

négykilométerrõl 93 ezerre,
lakossága 18,2 millióról 7,6
millióra csökkent.) Kevésen
múlt, hogy a tiszántúli része-
ket – így Szentest is – Romá-
niához csatolják.  

Az elmondottak nyomán
az ország, és benne váro-
sunk lakossága letargikus ál-
lapotba esett: a teljes levert-
ség, kiábrándultság, közöm-
bösség vált általánossá. A jö-
võ kilátástalannak tûnt. Ezt a
mély apátiát törte meg a
szentesi kiállítás rendezésé-
nek gondolata, amely ki-

mozdította az embereket az
évek óta tartó búskomorság-
ból, letörtségbõl. Egyszeri-
ben minden szakma bizonyí-
tani akart; az emberekbe
visszatért az életkedv, a ten-
ni akarás. Ahogyan utóbb
megfogalmazták: „A kiállítás
révén megismertek bennün-
ket, megtudták mindenfelé,
hogy létezünk, élünk, dolgo-
zunk.”   

Az ötletgazda Farkas Béla
volt, akit 1926 õszén nevez-
tek ki Csongrád vármegye
fõispánjává. Róla tudni kell,
hogy jogot végzett; a háború
után a Földmûvelésügyi Mi-
nisztériumba került, ahol
osztálytanácsosi rangot ért
el. 1926. novemberében beik-
tatták fõispáni hivatalába,
mely tisztségét 1935-ig visel-
te. 

Ismerve az általános köz-
hangulatot, kísérletet tett az
emberek felrázására. Egy
olyan akció megszervezésére
gondolt, amely kiterjed a tár-
sadalom valamennyi rétegé-
re. Így született meg benne a
Tiszavidéki Mezõgazdasági,
Ipari, Kereskedelmi és Kul-
turális Kiállítás ötlete,
amelyhez sikerült megnyer-
nie az Országos Falu Szövet-
séget, továbbá Csergõ Ká-
roly alispánt és Négyesi Im-
re szentesi polgármestert. A
rendezvénynek erõteljes lö-
kést adott, hogy Horthy
Miklós kormányzó és neje

elvállalták a kiállítás dísz-
védnökségét, továbbá több
miniszter és államtitkár tá-
mogatásáról biztosította a
fõispánt.   

A megvalósult kiállítás a
helyi viszonyokhoz képest
hatalmas területet foglalt el.
Az ötszáznál több kiállító ki-
tett magáért. Teljesen meg-
töltötték a gimnáziumot, a
polgári leányiskolát és a
Központi Katolikus Népis-
kolát, továbbá igénybe vet-
ték a megyeháza közgyûlési
termét, a múzeumot, vala-
mint a Széchenyi-liget mö-
götti városi kertet. A helyszí-
neken rengeteg látnivaló
akadt. A kortárs újságíró
megállapítása szerint: „Je-
lenti e kiállítás a szentesi éle-
tet, és a szentesi erõt is. Pan-
gott eddig nálunk az élet, ki-
használatlanul tespedt, par-
lagon hevert az erõ. A kiállí-
tás felrázta Szentest, új életre
keltette. Önbizalmat öntött
belénk az a nagy érdeklõdés,
mely a kiállítás iránt meg-
nyilvánul. Egy rövid séta a
gazdag kiállításon, és utána
meggyõzõdéssel mondhat-
juk, hogy jogunk van az ön-
bizalomra. A szentesi nép
szépet, kitûnõt, elismerésre
méltót alkotott. Munkájának,
termésének a legjavát mutat-
ta meg az országnak…”

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

A Magyar Technikai és Tö-
megsportklubok Országos
Szövetsége 20 éve elindított
hagyományként december
22-én rendezte meg a „Mo-
solyt az Arcokra, Melegséget
a Szívekbe” elnevezésû jóté-
konysági gyermekrendezvé-
nyét. 

Több ezer, kistelepülése-
ken élõ, többszörösen hátrá-
nyos helyzetû – elsõ sorban
nagycsaládokban nevelkedõ
– gyermek kapott meghívást
az egész napos eseményre,
ahol mûsorokkal és progra-
mokkal színesített sportve-
télkedõn mérhették össze
ügyességüket a Semmelweis
Egyetem – Testnevelési és
Sporttudományi Karának

Alkotás úti sportcsarnoká-
ban. 

A színpadon zenei progra-
mok, és világbajnokokat fel-
vonultató  bemutató ejtette
ámulatba a gyereksereget. 

A nap folyamán három al-
kalommal a „Virtuska“ játé-
kos sor- és váltóversenybe
benevezett csapatoké volt a
fõszerep, hiszen itt a résztve-
võk összemérhették ügyessé-
güket, gyorsaságukat, álló-
képességüket, ahol a váro-
sunkat képviselõ Deák Fe-
renc Általános Iskola tanulói
Vidovics Zoltán tanár vezeté-
sével 3. helyezést értek el.

Kiegészítõ programként
lufihajtogató bohóc, arcfestõ,
ÖKO-játszóház színesítette a

nap kínálatát, valamint spe-
ciálisan buszban kialakított
lõtéren mérhették össze
ügyességüket a gyerekek. 

Természetesen szövetsé-
günk meg is vendégelte a
résztvevõket, és senki nem
tért haza ajándékok nélkül. 

Reméljük, hogy rendezvé-
nyünk elérte a célját, és hoz-
zá tudtunk járulni ahhoz,
hogy a résztvevõ gyerekek-
nek – akik közül többen
most jártak elõször Budapes-
ten – emlékezetessé tettük a
szeretet ünnepét.

Ignácz János
a MTTOSZ helyi

szervezetének koordinátora

Ünnepi felvonulás a kiállítás idején.

85 éve: Tiszavidéki kiállítás Szentesen (I.)

„Megtudták mindenfelé, hogy létezünk, élünk, dolgozunk!”

Olvasónk írja

Nagycsaládosok „virtuskodtak”

Olvasónk írja

Történések
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A honvédség biztosítja az
egészséges ivóvizet január
1-jétõl az arzénnal szennye-
zett vizû településeken.
Szentesen nem változott a
víz minõsége, azonban de-
cember 25. után az Európai
Unió által elvárt arzén
mennyiség nem érheti el a
10 mikro-gramm határérté-
ket literenként.

A város 11 ivóvízkútjában
az arzéntartalom 14-21
mikrogramm között változik,
ezért amíg nem készül el a
víztisztító, átmenetileg más
módon juttatják el a szab-
ványnak megfelelõ ivóvizet a
lakossághoz.

A II. Rákóczi Ferenc Mû-
szaki Ezred katonái a vízki-
osztó pontokra zacskózva
valamint vízszállító tartá-
lyokban hordják az arzén-
mentes vizet Csongrádról. A
szomszéd városban az ivóvíz
arzéntartalma nem éri el a
határértéket, ezért telepítet-
tek a vízmû területére négy
darab víztisztításra és csoma-
golásra alkalmas konténert.
Az átmeneti ivóvízellátást

egyrészt egy ivóvíz feliratú,
egy köbméteres utánfutóval
látják el, melyet a Vásárhelyi
út és Nyíri köz sarkán állíta-
nak fel minden nap. A késõb-
biekben, várhatóan március-
tól víztisztító konténert rend-
szeresítenek ugyanott.

A központi konyhára 1600
liter vizet szállít a honvédség
naponta, ugyanis fõzési célra
is kizárólag tisztított vizet le-
het felhasználni ez évtõl. A
közétkeztetésben részt vevõ
iskolák és szociális intézmé-
nyek egyliteres zacskókban
csomagolt vizet is kapnak,
amit az étkezések mellé kí-
nálnak.

A lakosság vízellátására a
Hunor-Coop Zrt. nyolc élel-
miszerüzletében valamint a
Szarvasi úti raktáráruházá-
ban jelöltek ki vízkiosztó
pontokat. Az üzletek elõteré-
ben elhelyezett zacskózott

vízbõl fejenként két litert vi-
het bárki saját felhasználásra
ingyenesen.

Az eddigi tapasztalatokról
a katonák elmondták, szer-
dán még csak négyen vittek
vizet a lajtos kocsiból. Sokan
nem is tudták, hogy van erre
lehetõség, illetve azzal kap-
csolatban is tanácstalanok
voltak a szentesiek, hogy mi-
ért kínálják utánfutóból az
ivóvizet. Mint megtudtuk,
hétköznapokon 10-15 óráig
lehet vizet vételezni a Nyíri-
köznél, fejenként 2 litert. A
palackot a lakosságnak kell
biztosítania. Besenyei

Itt minden megtörténhet, meg annak az ellenkezõje is —
szokták rásütni hazánkra, és hát, igaz, ami igaz, erre valóban
rendre példát szolgáltatunk. Itt van például a szentesi
gyógyfürdõ ügye, ami már két hónapja borzolja a kedélyeket,
de mi az a 60 nap ahhoz a 18 ezerhez képest, amíg minden
szülõ és nagyszülõ gondtalanul vitte gyermekét, unokáját a
kupolák alá. Ez az érzés — már minthogy leszakadhat az ég,
süvíthet metszõn a fagyos szél, lehet latyak vagy térdig érõ hó,
de ott van a melegfürdõ, ahová szinte bármikor mehetünk a
családdal, kicsivel és idõssel, mert mindenkinek jut egy
merülésnyi forró víz, ami kioldja a mindennapok nyûgét
belõlünk — már történelem. Nem tudni, meddig fognak aktát
tologatni meg kérelmet bírálni az illetékesek. Az sem tisztázott
igazán, mi váltotta ki a tisztiorvosi szolgálat szigorát, mert a
hivatkozott 1996-os kormányrendelet nem volt titkosítva,
ahogy az sem, hogy a gyógyfürdõben kezdõdik a szentesi
óvodások vízhez szoktatása és úszásoktatása. Mégis, valamiért
november elején postázták a dörgedelmet, amit meg lehetett
volna fellebbezni, de hogy ez miért maradt el, az ugyancsak
rejtély maradt.  

Teher alatt nõ a pálma — szokták volt mondani. Pláne
Szentesen, ahol az emberek kifejezetten szeretnek ötletelni.
Elsõ nekifutásból még csak addig jutottak néhányan, hogy
orvosi rendelvényt beszerezve játsszák ki a tilalmat, aztán
körbenéztek, és rácsodálkoztak kis hazánkra, ahol elég csak
átmenni egy folyó másik oldalára, és máris minden
megtörténhet, meg annak az ellenkezõje is. Csongrádon
például az, hogy az ottani gyógyfürdõbe orvosi rendelvény
nélkül is igénybe vehetik a szolgáltatásokat a 14 éven aluliak.
Szóval, fogod a kölyköd — aki, ha még nem tölti be az ötödik
életévét, ingyen csobbanhat a 38 fokos gyógyvízben — és pici
pénzért — 16 óra után legfeljebb fejenként 510 forintért —
kijátszod a jogszabályt, ami van is, meg nincs is, mint a
konkrét ok, amiért elrendelték Szentesen a gyermekek
kitiltását. 

A legfelkavaróbb az egészben, hogy fogalmam sincs, sírjak
vagy nevessek ezen az újabb magyar klasszikuson. 

Bíró Dániel

FürdõklasszikusCsongrádról hozzák a zacskós vizet

(folytatás az 1. oldalról)
Fizika, kémia, gazdasági

alapismeretek, felsõfokú ma-
tematika és angol tárgyakból
egy-egy, biológiából két cso-
port indul. A kis létszámú, 10-
15 fõs foglalkozások lehetõsé-
get biztosítanak a tudásszint
folyamatos nyomon követé-
sére a pedagógus számára.

A jelentkezõ diákok egyik
kérdése a felkészítõ tanár
személyére vonatkozott,
konkrét kérés is megfogal-
mazódott egy-egy pedagó-
gussal kapcsolatban. Az órá-
kat - egy tantárgy kivételével
- helyi középiskolai tanárok
tartják. A biológiát a szegedi
egyetem mezõgazdasági ka-
rának adjunktusa Lantos Fe-
renc oktatja.

A kiscsoportos foglalkozá-
sok január második hetében
kezdõdnek egy közös meg-

beszéléssel az intézmények-
ben. Felmerült külsõ helyszí-
nek lehetõsége is, azonban a
különbözõ kísérletekhez
szükséges laboratóriumok az
iskolákban állnak rendelke-
zésre. A foglalkozások hét-
köznap délután, heti kétszer
45 perces órákon folynak,
melyek díja 1200 forint ha-
vonta. A képzés során befi-
zetett összeget visszakapják
majd a tanulók. A mostani
elképzelés szerint az a diák,
amelyik felvételt nyert vala-
melyik felsõfokú oktatási in-
tézménybe és az elsõ évfo-
lyam sikeres teljesítése után
beiratkozik a második tanév-
re, akkor valamilyen támo-
gatás formájában, egy ösz-
szegben juthat a pénzéhez.

– Ez a félév mindenképp a
tapasztalatszerzés éve és a
következõ tanév lesz az elsõ

teljes képzési év – fogalma-
zott Tóth Tibor. A résztvevõk
továbbtanulását is nyomon
követjük, hova adták be je-
lentkezésüket és sikerült-e a
felvételijük.

A jelentkezési határidõ de-
cemberben lejárt, azonban
még a jövõ héten fogadják
azokat a diákokat, akik most
kapcsolódnának a képzésbe.
Az érettségizõk számára áp-
rilis végén, a harmadikosok
esetében a tanév végén zárul
az oktatás. 

Besenyei

Tartós élelmiszer, édesség, zöldség, játékok, használt és új ruhanemûk kerültek rászorulók-
hoz a Rádió451 gyûjtõakciójának köszönhetõen. A Gyermekek Átmeneti Otthona és a Csalá-
dok Átmeneti Otthona lakói, összesen több mint harminc felnõtt és gyerek válogathatott az
adományok között a családsegítõ központban szervezett átadón. A december elején meghir-
detett gyûjtésre közel száz magánszemély és cég ajánlott fel adományokat.

Családoknak gyûjtött a rádió

Idén lesz 25 éve, hogy öt
fõvel megalakult a Szentesi
Szabadidõs Sportklub. A
mai nevén Árpád Szabad-
idõs Sportklub hagyomány-
õrzéssel, a honvédelem
ügyének népszerûsítésével,
szociális, kulturális és sport
tevékenységekkel foglalko-
zik. Több szakosztályában
jelenleg mintegy 60-80 tagot
számlál, de a létszám ennek
duplája is volt. A klub a gaz-
dasági nehézségek ellenére
szeretne tovább mûködni.

Nincs hónap, hogy ne
szervezne valamilyen prog-
ramot a Városért Emlék-
éremmel is kitüntetett Sza-
badidõs Sportklub. Leg-
utóbb a Szeretetakció a sze-
gények karácsonyáért gyûj-
tõmozgalom során száz da-
rab egyenként kb. 5000 forint
értékû tartós élelmiszerekbõl
álló csomagot adtak az ön-
kormányzat szociálpolitikai
osztálya által javasolt rászo-
rulók részére. A programso-

rozat keretén belül légpus-
kás lõversenyt és teremlab-
darúgó tornát szerveztek,
amelyek bevétele is a jóté-
kony célt szolgálta. 

A klub januárban ismét
megrendezi hagyományos
vers és próza (mese) -mondó
nemzetközi fesztiválját óvo-
dások illetve általános isko-
lai tanulók számára a Ma-
gyar Kultúra Napja tisztele-
tére. A programra Zenta-gu-
narasról és Újszentesrõl is
várnak gyerekeket. Léhi Gá-
bor, a klub elnöke elmondta,
hogy fõ rendezvényeik az el-
múlt húsz évben alakultak ki
és anyagi lehetõségeiktõl
függõen próbálnak minél
több programot megvalósíta-
ni. – Az utóbbi két évben
több pályázatunkat is forrás-
hiányra hivatkozva utasítot-
ták el – mondja a klub elnök.
Így a nevezési – és tagdíjak
valamint a szponzorok által
befolyt pénzösszegbõl gaz-
dálkodunk. 

Sportrendezvényeik rend-
szeresek teremben és sza-
badban is. Februárban fel-
nõtt és gyerek focitornát,
márciusban a Gágyor János
labdarúgó kupát rendezik.
Két amatõr kispályás labda-
rugócsapatuk elsõsorban he-
lyi tornákon vesz részt. Kéz-
mûves, kulturális és sport
gyermektáborok, kerékpáros
túra, hazai és külföldi  honis-
mereti túrák, képzõmûvé-
szeti kiállítás tartozik a klub
tevékenységébe. Jó nemzet-
közi kapcsolatokat ápolnak
szerbiai és erdélyi települé-
sekkel. A gyergyóremetei
Lõrincz Márton Sportcsar-
nok falán márványtáblát he-
lyeztek el az avató ünnepsé-
gen.

A megyei elsõ osztályú
bajnokságban szereplõ nõi
kézilabda szakosztályuk el-
kezdte a az alapozó edzése-
ket és benevezett a Szegedi
Téli Kupára is.

Besenyei

25 éves a Szabadidõs SK

Az Európai Bizottság honlapján publikált tanulmány
szerint már 40 mikrogrammos arzéntartalmú ivóvíz
„hosszú távú fogyasztása esetén is nagy az esély a bõrrák
kialakulására",  és a kis dózisokban való hosszú távú fo-
gyasztása hozzájárulhat a szív- és keringési megbetege-
désekhez, cukorbajhoz. Szentesen az ivóvíz arzéntartal-
ma nem éri el a húsz mikrogrammot literenként, ami a
magyar szabványnak teljes mértékben megfelelt.

A programot évente 1,5-
1,5 millió forinttal támo-
gatja a Hungerit Zrt., a
MetalCom Zrt., az Árpád-
Agrár Zrt., a Délkertész, a
HKCeram Kft. és az ön-
kormányzat.

A befizetett összeget visszakapják a tanulók

Indul a Studium Generale
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A Szentes Városi Úszó
Club már évek óta vidám
ünnepséggel búcsúzik az
óévtõl, amikor is a klub
gyerekversenyzõi színpadi
produkciókkal szórakoztat-
ják társaikat és a szülõket. 

Így volt ez legutóbb is, az
ifjúsági ház pódiumterme
zsúfolásig telt az ifjú úszók-
kal, a béka kategóriától, azaz
a legkisebbektõl az ifjúsági
sportolókig. Az egyesület-
ben mintegy 150 gyermek

sportol, sikeres évet zártak,
22 versenyen vettek részt a
tavalyi évben, s Rácz Nikolett
személyében a nemzetközi
színtérre is kiléptek. Õket
köszöntötte Szûcs Lajos al-
polgármester, aki visszaem-
lékezett, hogy az õ és kortár-
sai fiatalságának is komoly
része volt a strand. Arra bíz-
tatta a fiatalokat, legyenek
olyan eredményesek, mint
elõdeik voltak, akik úszó-
ként vagy vízilabdásként

arattak sikert.
Ezúttal nem karcsapások-

kal érdemeltek ki tapsot az
úszópalánták, hanem mûso-
rukkal, amire a pedagógus
végzettségû edzõik, illetve a
szülõk segítségével készül-
tek fel. A versekbe beleszõt-
ték uszodai mindennapjai-
kat, az egész éves edzések,
versenyek olykor fárasztó,
máskor örömteli pillanatait,
s edzõikrõl is humorral szól-
tak. Hull a hó és hózik, úszó-

gyerek fázik – hangzott elõ-
adásukban a Micimackó dal
átirata.

A klub számos versenyzõ-
je tette le érmek garmadáját
az asztalra az év folyamán,
de hat úszót külön is
jutalmaztak a karácsonyi
eseményen: Rácz Nikolett,
Héja Ágnes, Kondorosi Gréta,
Gergely Szabolcs, Szabó Dániel
és Vidovics Milán kapott egy-
egy szép kupát Paulovics Ta-
más edzõtõl.

A nagy dumás Szabó Da-
niról kiderült, egy vásárhelyi
úszóversenyen, ahol a szen-
tesiek egyébként különösen
sok érmet nyertek, pertuba
keveredett Gyurta Dániellel.
A 10 éves úszógyerek mikro-
fonban beszélgethetett az
olimpiai bajnokkal, akinek
elmondta, nagyon szenved a
hideg víztõl. A londoni
aranyérmes azzal bíztatta,
ússzon gyorsabban, akkor
nem fázik, õ is így tesz. Dani
bevallása óta azóta jobban
hajt, s már tudja, nincs
olyan, hogy hideg a víz. A
cserfes kisfiú mellúszásban
jeleskedik, csakúgy, mint
Gyurta, s 2012-ben közel 20
érmet nyert, ebbõl 10 ara-
nyat, sokat javult az elõzõ
évhez képest, 100 méter mel-
len 10. az országos ranglis-
tán, egy évvel korábban még
20. volt, büszkélkedett az
aranyjelvényes úszó.

D. J.

A szentesi szülõk is köve-
tik a hazai névadási divatot:
a nõi utónevek közül a
Hanna, a férfi keresztnevek
közül pedig a Dominik lett
a legnépszerûbb 2012-ben.
Hiába nagy a választék, fõ-
leg a lányok elkeresztelésé-
nél szûkült a névadók fan-
táziája.  

Egyetlen Évát sem anya-
könyveztek tavaly Szente-
sen, Ádámból is csak kettõt.
Pedig az Éva évtizedeken
keresztül, egészen a 1980-as
évek végéig a legnépszerûbb
nõi név volt a magyar szü-
lõk körében. Aztán, ahogy
változott a világ körülöt-
tünk, a választható kereszt-
nevek is megszaporodtak:
már közel 3000 név közül
csemegézhetnek, akik fella-
pozzák a legfrissebb utónév-
könyvet. Azonban hiába a
bõséges választék, valójában
legtöbbször a divat határoz-
za meg, hogyan is nevezzük
el az utódokat, s kevésbé
gondoljuk végig, mit is jelent
számunkra a választott név,
mit sugall, milyen kép kap-
csolódik hozzá, milyen kép-
zettársításokat ébreszt a
hangzása, dallama.

Lapunk családi híreit visz-
szalapozva kikristályosodik,
hogy az ilyen kisvárosi
közösségben is az országos
trendek érvényesülnek.
2005-ben például Szentesen
a legnépszerûbb férfinevek
listáját magasan a Dávid ve-
zette, megelõzve a Mátékat,
a Balázsokat, a Dánieleket és
a Gergõket. Az országos ösz-
szevetésben ezek ugyancsak

a tíz legkedveltebb utónév
között szerepeltek. A höl-
gyek esetében a Réka, Han-
na, Dóra, Viktória, Petra és
Jázmin volt a szentesi nép-
szerûségi sorrend 8 évvel ez-
elõtt, s nem meglepõ módon
utóbbiak szintén befértek a
2005-ös esztendõ húsz legfel-
kapottabb magyar nõi ke-
resztneve közé. Azt viszont
meg kell jegyezni, hogy míg
az elõzõ évtized derekán
több mint 100 féle nõi utó-
név került be a szentesi pol-
gármesteri hivatal anya-
könyveibe, addig ez a szám
tavaly 72-re csökkent, holott
nem született annyival keve-
sebb gyermek. 

2012-ben a Hanna volt a
legnépszerûbb nõi utónév a

szentesi szülõk körében. Ha
abból indulunk ki, hogy az
utóbbi idõszakban évente
mintegy száz újszülött kis-
lányt anyakönyveznek a vá-
rosban, a tavaly születettek
közül szinte minden tizedik
erre a héber eredetû névre
hallgat majd. A kedvencek
2012-es listáján a Lilla lett a
második, õt a Dorkák, a Zsó-
fiák, a Maják és a Fannik
követik a sorban. Említést
érdemel még, hogy olyan
gyöngyszemet is találtunk
gyûjtésünk során, mint a le-
gendás Sándor Mátyás film-
sorozatból ismert Száva,
vagy a kun eredetû Édua. Az
olyan, korábban közkedvelt
neveket, mint az Anna, Ág-
nes, Katalin, csak egy-egy új-

szülött esetében választották
a szülõk, Juditra, Erzsébetre
vagy Margitra pedig egyál-
talán nem gondoltak. 

A fiú keresztnevek közül a
Dominik lett a befutó tavaly
Szentesen: hatan kapták ezt
az utónevet. Második helyre
a Máték és a Gergõk kerül-
tek, õket pedig a Zoltánok, a
Bencék és a Milánok követik.
Különlegesnek – bár a lon-
doni olimpiai után már nem
is annyira – tekinthetõ a Vid,
a Noel vagy a Benett. Fura
mód, Dávidból, Péterbõl, Fe-
rencbõl, Sándorból, Mihály-
ból és Tamásból egyet-egyet
anyakönyveztek 2012-ben,
de Pálból, Tiborból és Má-
tyásból egyet sem. 

Bíró Dániel

Minden tizedik lányt
Hannának kereszteltek

(folytatás az 1. oldalról)
30 ország mixerei utaztak

a francia fõvárosba verse-
nyezni, ott voltak a nagy
nemzetek, mint például Ja-
pán, India, Oroszország,
Nagy-Britannia is.

Két kört rendeztek, elõ-
ször 5 perc alatt négy egyfor-
ma italt készítettek, majd
ezekrõl két perces angol
nyelvû prezentációt adtak.
Mindenki saját fantáziare-
cepttel szerepelt. István célja
a döntõbe kerülés volt, ez si-
került is, a hat legjobb mixer
közé a magyar fiú a negye-
dik helyen jutott be. Itt már
quick-mix (gyors-mix) volt a
feladat, a megadott alap-
anyagokból készítettek egy
alkoholmentes koktélt. Ott, a
helyszínen  kellett kitalálni-
uk a receptet, és hozzá a ki-
vitelezést, itt is 4 italt kever-
tek, 5 perc alatt. A zsûriben a
Monin mixerei, s a tavalyi vi-
lágbajnok is helyet foglalt.
István a döntõben is a 4. he-
lyen zárt. A nyertes jutalma
londoni továbbképzés volt,
de a verseny összes résztve-
võjének a cég állta a költsé-
geit.

A Monin Cup gyõztese vé-
gül egy hölgy lett, s Istvántól
megtudjuk, egyre több nõt
találni a bártenderek között,
ma már úgy 40 százalékos
arányban. A szakma egyre
népszerûbb, hiszen komoly

lehetõségekkel is kecsegtet-
het, külföldön és itthon egy-
aránt. Istvánék iskolája 25
magyar városban van jelen,
ebbõl a régióból is kaptak le-
hetõséget mixerek Miamitól
Mexikóig járó hajókon.
Azonban ez, amellett, hogy
ígéretesen hangzik, azért kõ-
kemény munkát is jelent, te-
szi hozzá István. Õ egyéb-
ként alapvetõen szentesi, de
úgy fogalmaz, itt is és a kör-
nyezõ városokban is él, sõt
rengeteg idõt tölt az iskolá-
juk budapesti központjában.

István a maga 27 évével fi-
atalnak számít a szakmában,
nincs korhatára a mixerke-
désnek. Bõven van még mit
tanulnia, de ebben a szakmá-
ban minden percben lehet is,
magyarázza. A pontos kifeje-
zés egyébként a bártender,
ami azt jelenti, hogy a pult
mögött állónak egyszerre ér-
tenie kell az italokhoz, kok-
télokhoz és a kávékhoz is. A
mixer-versenyek másik kate-
góriája, a látványos, shaker-
dobálós ún. flair, azonban
István ehhez csak hobbiként
érez kedvet, õt inkább az
ízek kötik le. Ugyanakkor jó
pár tanítványa sikeresen in-
dul versenyeken ebben a
mûfajban is. A koktélkeve-
résben is gyakorta találkoz-
nak egymással István és nö-
vendékei a versenyeken.

Darók József

A világ negyedik legjobb
koktélját keverte

A Szentesi Fotókör szere-
tettel meghív minden fotó-
zás iránt érdeklõdõt január
7-én hétfõn 18 órára a Galé-
ria Kávéház és Étterembe
Jantyik Tibor békéscsabai
természetfotós A természet
érintése címû fotókiállításá-
ra.

Jantyik Tibor Békéscsabán
él a családjával és állatorvos-
ként dolgozik.

A természet, az állandó
körforgásban lévõ, magát
gyógyítani, megújítani képes
„csoda”, már gyermekkorá-
tól érdekli. Ennek elmélyíté-
sében olyan tanítómester is
szerepet játszott, mint Réthy
Zsigmond. Az általa vezetett
természetvédelmi szakkör
tagjaként több olyan kirán-
duláson, táborban, madár-
gyûrûzésen vett részt, ami
megalapozta a természet
szeretetét. Az elsõ fényképe-
zõgépet, 12 évesen kapta
szüleitõl karácsonyra. Ezzel
elkezdett minden létezõ dol-
got fényképezni, csak éppen
az elõhívott képeken gyak-
ran semmi nem látszott... ill.
de igen, mert õ tudta, hogy

melyik pötty micsoda. A fa
ágai között meghúzódó er-
dei pintyet a képen csak õ
láthatta. Késõbb egy Praktica
kisfilmes fényképezõgéppel
és a közelfényképezéshez
használatos közgyûrûkkel a
természet apróságait próbál-
ta megörökíteni. Egy hosz-
szabb szünet után 2002-ben
elindult nála is a digitális vi-
lág. Komolyabban, de csak
hobbiból, lelkes amatõrként
2007-tõl foglalkozik ismét a
fényképezéssel. A természet
továbbra is elsõrendû szere-
pet tölt be a témái között, így
a tájak, a növények, a rova-
rok és a madarak megörökí-
tése az, ami a szívéhez a leg-
közelebb áll. 

Reméli, hogy képeit meg-
nézve az érdeklõdõk is ész-
reveszik, hogy a minket kö-
rülvevõ világ mennyire szép
és egyben sérülékeny is.

A tárlat február 4-ig láto-
gatható a nyitvatartási idõ-
ben.

Mindenkinek békés és bol-
dog újesztendõt kíván a
Szentesi Fotókör nevében:

Nagy István

A természet érintése

Vidáman zárták az évet az úszók

Így készül a Mono
Az egyes versenyeken a szponzoráló cég szabja meg,

milyen alapanyagok felhasználásával kell kikeverni a
koktélokat. A Monin versenyén Ludányi István a Mono
fantázianévvel illette koktélját, ezzel kedveskedett a ren-
dezõknek. A világbajnoki 4. helyezett ital receptje a kö-
vetkezõ: 4 cl Finlandia grépfrút vodka, 1 cl Monin
maracuja szirup, 2 cl friss limeból facsart juice, 2 cl frissen
facsart gréprút juice, s 6 csepp grépfút bitter. A savanykás,
fanyar ízû italt egy Y alakú, kézzel készített kristálypo-
hárban szervírozta István. A díszítést még itthonról vitte
magával, Füsti M. István segített elkészíteni: karamell,
grépfút, kaviár, bazsalikomlevél ékesítette a koktélt.

Képünk illusztráció

Hátul: Kondorosi Gréta, Héja Ágnes, Rácz Nikolett, Vidovics Milán,
elöl: Gergely Szabolcs, Szabó Dániel
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Több mint 120-an búcsúz-
tatták az óévet egy vidám
hangulatú szilveszteri fu-
tással. Huszonnégy jelme-
zes között Mikulás és kram-
pusz, de bohóc- és cica-
maszkos, sõt viking sisakos
futók is gyülekeztek a  Dó-
zsa-háznál december 31-én
délelõtt, hogy nekivágjanak
a hosszabb, vagy a rövidebb
(3,8 illetve 2 kilométeres)
távnak.

A jelmez nem volt kötele-
zõ a St. Jupát SE hagyomá-
nyos sporteseményén, de tu-
lajdonképpen maga a futás
sem, hiszen sokan választot-
ták a „harmadik számot”,
azaz a békés, sportos gyalog-
lást. 66-an a hosszabb távra
vállalkoztak. A Széchenyi-li-
get bejáratától a teljes távot
választók egészen a körfor-
galomig futottak, onnan pe-
dig vissza a ligetig.

A majd' 4 kilométert a bu-
dapesti Mónus Gyula futotta
le elsõként, mintegy 15 perc
alatt. A fiatalember egy itteni
ismerõsénél vendégeskedett,
tõle hallott a szilveszteri
sporteseményrõl, s mivel
rendszeresen fut és otthon
erõsít, kedve volt eljönni

Nem a gyõzelem volt
azonban a fontos, hanem a
részvétel. Helyezéseket nem
osztottak, a lényeg a sportos
évbúcsúztatás volt. Persze,
nem hagyhatták ki a rutinos
helybeli futók sem, de töb-
ben családostól jöttek, így
Mélykútiék is. Azonban, míg
a családfõ futott – aki egyéb-

ként félmaratonokon indul
rendszeresen – Kornélia, a
feleség, a Pengetõ Citeraze-
nekar vezetõje, a  fiával csak
végigsétálta a távot. Mint
mondta, a sporthoz a szur-
kolók is hozzátartoznak, õk
így buzdították a család
sportoló tagját. A szilveszteri
futás végeztével egy csapat

kölyökpezsgõvel koccintott,
így kívánva egymásnak sé-
rülésmentes, sportos újévet. 

A családias sportolás vé-
gén kisorsoltak két görögor-
szági üdülést, valamint 70
résztvevõ narancs csomag-
gal, 24-en pedig St. Jupát-
pólóval térhettek haza.

D. J.

Jelmezes szilveszteri futás

Hangversennyel és tûzijátékkal búcsúztunk 2012-tõl

A KSH egy újfajta elektro-
nikus adatgyûjtési rendszert
vezet be, amelyet január 1-jé-
tõl kötelezõen használnak a
vállalkozások. A tájékoztatás
a vállalkozások számára ép-
pen ezért kiemelt jelentõsé-
gû.

Adatszolgáltatás egyszerû-
en:

A Központi Statisztikai Hi-
vatal új, elektronikus adat-
gyûjtési rendszert vezet be,
ez a KSH-ELEKTRA, amely
minden eddigi megoldásnál
kényelmesebb és egysze-
rûbb, csökkenti az adatköz-
lõk adminisztratív terheit. A

KSH ELEKTRA használatá-
val online módon, papír
nélkül, biztonságosan, fel-
használóbarát módon telje-
síthetõk az elõírt adatszol-
gáltatások. 

2013. január elsejétõl a
KSH-ELEKTRA használata a
kijelölt adatgyûjtésekre köte-
lezõ.  

További információk elér-
hetõek a:

www.ksh.hu/elektra_elekt
ronikus_adatgyujtes inter-
netes oldalon vagy a 06 80
200-766 ingyenes zöld szá-
mon.

Új adatgyûjtési
rendszer

Kos 
Nem jellemzõ, hogy elkalan-
dozna a figyelme, de a na-

pokban gyakran elábrándozik, nem tud a
feladataira koncentrálni. Gondot jelent-
het, ha mindezt felettese veszi észre, és
rájön, hogy nem igazán figyel a munkájá-
ra.

Bika
Segítõkész a munkahelyén,
ami növelheti a népszerûség-

ét munkatársai körében. Most jobbá te-
heti a munkakapcsolatát, ez hosszú tá-
von is alapja lehet a hatékony együttmû-
ködésnek.

Ikrek
Most nehéz munkákat is ma-
gára vállalhat, melyeket senki

sem végez el szívesen. Viszont nincs túl
beszédes hangulatban, a legszívesebben
egyedül dolgozna, most egy kis nyuga-
lomra vágyik.

Rák
Rájön, hogy nehéz feladato-
kat tud egyedül megoldani,

elmélyült munkára vágyik. Ha munkatár-
sai megzavarják, akkor dühös lesz, most
nem szívesen segít. Fontos, hogy dühé-
ben ne bántsa meg a többieket. 

Oroszlán
Fáradtnak és levertnek érez-
heti magát, de sikerül vissza-

nyernie az energikusságát. Fontos, hogy
elfogadja a segítséget munkatársaitól, ne
utasítsa vissza büszkeségbõl a többiek jó
szándékát! 

Szûz
Munkatársai megbíznak és
titkokat bízhatnak önre, ame-

lyekrõl másoknak nem beszélnek. Ügyel-
jen, hogy véletlenül se szólja el magát,
ne adja tovább a hallottakat.

Mérleg
Fáradtabb, nem pihente ki
magát az év végi idõszakban.

Vágyik az oldott, kötetlen hangulatra, és
úgy érzi, hogy a munka mennyisége is
sok. Talán lesz alkalom, hogy picit vis-
szavehessen a tempóból.

Skorpió
Jól ráérzett, mit kellene nyúj-
tania a munkahelyén, hogy

idõvel elõre juthasson, ám a lehetõségek
még váratnak magukra. Hiába tesz meg
mindent, sehogyan sem figyelnek fel a
tehetségére.  

Nyilas
Stílusával, megjelenésével
sok mindent elérhet mások-

nál, könnyebben fogadtatja el magát az
emberekkel is, akikkel a munkája során
kerül kapcsolatba. Nem kerül különösebb
erõfeszítésbe, hogy maga mellé állítsa
õket.

Bak
Ha meghagyják a lehetõséget
az ünnepi forgatag után,

hogy egy kicsit egyedül lehessen, és
feltöltõdhesseb, akkor egészen jó hangu-
latban lehet a napokban. Igaz, egy kicsit
lassabb és az álmodozó is most.

Vízöntõ
Semmilyen erõfeszítést nem
kell tennie azért, hogy jól néz-

zen ki, jó formában lehet. Sajnos nehéz-
kesebbnek érezheti magát, jóval több pi-
henésre lehet szüksége, mint máskor. 

Halak
Kényelmesebb hangulatban
van, örül, ha munkahelyén

feladatot kap, melyet gyorsan kell elvé-
geznie. Erre szinte képtelen lehet, és nem
is érdemes erõltetnie. Ellenben a stílusér-
téke virágzik.

Január 5-11.
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Két részeg vitatkozik az utcán. Így
szól az elsõ részeg: - De szépen süt
az a két Hold.
Mire a másik:
- Nem kettõ az, hanem három!
Egyik sem enged a saját igazából,
megállítanak hát egy éppen arra
tántorgó harmadik részeget, hogy
hány Holdat lát az égen. Mire a har-
madik részeg:
- Me-me-melyik sorban?

Addig röhögtünk a fõnök viccén,
amíg megértettük, hogy az a mai
feladat.

Az építkezésen a fõnök már 10 per-
ce nézi az egyik munkást.
- Te, Pisti, mit keresel?
- Egy fél méter átmérõjû és kb. fél
méter magas betondarabot.
Erre 20 munkás kezdi el keresni. Fél
órát keresgélnek, mire Pisti meg-
szólal:
- Na, mindegy! Hagyjátok fiúk, majd
leülök erre a gerendára.

- Nagymama, miért olyan nagy a
szád? 
- Nagymama, miért olyan nagy a
szemed?

- Nagymama, miért olyan nagy az
orrod?
- Jajj Piroska, menj már innen azzal
a nagyítóval!

Karácsonykor a nagymama vízi-
pisztolyt ajándékoz az unokájának.
A lánya dühösen fordul a nagyihoz:
- Anya, hogy vehettél neki ilyen
ajándékot?! Már nem emlékszel,
mennyire dühös voltál, amikor a
vízipisztolyunkkal mindent össze-
fröcsköltünk?
A nagyi elmosolyodik:
- Dehogynem, nagyon is...

Kiskacsa úszik a tavon és sír. Oda-
megy hozzá a krokodil és megkérdi:
- Miért sírsz, kiskacsa?
- Mert nem tudom, ki vagyok és mi
vagyok...
- Ó, hát ez egyszerû: sárga csõr,
sárga tollak, úszóhártya - kacsa
vagy!
- Szupi! Kacsa vagyok! - örül a kis-
kacsa.
- És te mi vagy?
- Találd ki! - mondja a krokodil.
- Hmm, hosszú farok, rövid lábak,
nagy száj, bõrdzseki ... olasz
vagy!?

Hõguta

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 mozga-
lom, Fazekasok a Tiszavidéki kiál-
lításon címû tárlat  január 15-ig
tekinthetõ meg.. A múzeum janu-
ár 21-ig csak elõzetes bejelentke-
zéssel látogatható.

Városi könyvtár
Szabó Mariann és Horváth

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

Mûvészetek Háza
Szentesi õszi tárlat – A mûvé-

szeti iskola tanulóinak képzõmû-
vészeti alkotásaiból látható kiállí-
tás. Kézmûves mûhelyek: fekete-
kerámia, vesszõ, gyékény, gyer-
tya és nemez, csipke, szövés-fo-
nás, fafaragás elsajátítására van
lehetõségük az érdeklõdõknek
hétfõtõl szombatig 9–17 óráig.

Tokácsli Galéria
Felhõjáték címmel nyílik kiállítás

január 10-én, csütörtökön 17 órakor.
A Kispálné Fejes Erzsébet munkáit
bemutató tárlatot Gilicze Andrásné
református lelkész nyitja meg, közre-
mûködik Körösparti Ágnes (zongora)
és Andor Csilla (ének). A kiállítás
február 2-ig látható.

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.
Jantyik Tibor A természet érinté-
se címû kiállítása január 7-én,
hétfõn 18 órakor nyílik.

Õze Lajos Filmszínház
Január 3-7.
17.30 és 20 óra Az öt legenda

– amerikai animációs film,
Január 10-14.
17.30 óra Hotel Transylvania

– Ahol a szörnyek lazulnak –
amerikai animációs film,

20 óra Albert Flórián – ma-
gyar dokumentumfilm.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 4-tõl

Fotók: Vidovics



Karácsony elõtt és a két
ünnep között sem pihentek
sokat a Dr. Papp László
sportcsarnok munkatársai,
hiszen december 20-tól szin-
te folyamatosan zajlottak a
téli, palánkos labdarúgótor-
na mérkõzései.

December 20-án délelõtt az
általános iskolások, délután a
középiskolások részére rende-
zett tornát a sportcsarnok ve-
zetõsége, karöltve a családse-
gítõ központtal és a városi di-
áksport-bizottsággal, a neve-
zési díjakat e három szervezet
állta. Másnap a Hszaták Juni-
or FC, 22-én pedig a Szentesi
Farkasok tornája következett,
mindkettõt a sportcsarnokkal
közösen bonyolította le a két
klub. 27-én folytatódott a
nagyüzem a csarnokban, dél-
elõtt hat ifjúsági csapat rész-
vételével zajlottak a küzdel-
mek, majd aznap délutántól
kezdve a 23 felnõtt férfi
együttes viadala kezdõdött.  –
Többek között pályára léptek
a szentesi futsal aranykorsza-
kának meghatározó labdarú-
gói, így többek között Ábel Pé-

ter, Jernei Csaba, Szabó Árpád,
Varga Róbert, Bíró Mihály.

A Fülig Jimmy Falatozó és
a kecskeméti Díszkert labda-
rúgói is bronzéremmel térhet-
tek haza. Második helyen
végzett a csongrádi Laczkó
Bt. csapata, a bajnoki címet
pedig a Gallér S.E. együttese
szerezte meg. A 3-2-es Gallér-
siker azt jelentette, hogy a
szentesi srácokból álló csapat
megvédte tavalyi bajnoki cí-
mét, amire még nem volt pél-
da a palánkos labdarúgó-tor-
na történetében. – A palánkot

azóta leszereltük, hiszen janu-
ár 6-án, vasárnap már a
Hungerit-bajnokság negyedik
játéknapjára kerül sor, itt már
a hagyományos módon zajla-
nak a mérkõzések. – nyilat-
kozta Rakk László szervezõ,
majd hozzátette, hogy a küz-
delemsorozat február köze-
pén ér véget, amit egy hóna-
pos szünetet követõen egy
futsal-szabályok szerint ren-
dezett teremlabdarúgótorna
követ.

H.V.
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A szokottnál nyugod-
tabban telt az év vége bûn-
ügyi szempontból. Sörös-
üveggel dobtak meg egy fér-
fit szóváltást követõen egyik
szórakozóhelyen december
22-én éjszaka. A nyolc napon
túli sérülést okozó ellen ga-
rázdaság miatt indult nyo-
mozás. Egyik multinacioná-
lis cég áruszállító sofõrje el-
len érkezett bejelentés, mi-
szerint az egyik parkolóban
teherautójából árut rakod-
nak egy személygépkocsiba.
A sofõrt és társát a rendõrök
tetten érték, ellenük lopás és
sikkasztás miatt indult nyo-
mozás. Az okozott kár 250
ezer forint.

Festményt és poharakat
vittek el ismeretlenek egy
Nagygörgõs utcai házból 30
ezer forint értékben. Akácfát
loptak egy Fábiánsebes-
tyénhez közeli erdõbõl mint-
egy 240 ezer forint értékben.
A tetteseket a rendõrök el-
fogták, ellenük lopás miatt
folyik eljárás.

Az Ürge utcában parkolt
az a lezáratlan teherautó,
melybõl kivettek egy kistás-
kát, benne iratokkal és mint-
egy 30 ezer forint készpénz-
zel.

A Villogó utcán kerékpá-
rost igazoltattak a járõrök,
akinél egy vaskeret volt.
Mint kiderült, az illetõ egy

nagynyomási ingatlanból
vitte el a fémet, húszezer fo-
rint kárt okozva. Fizetõesz-
közzel való visszaélés ügyé-
ben folytat nyomozást a
rendõrkapitányság ismeret-
len személy ellen.

Egy helybeli lakos decem-
ber 24-re virradóra vesztette
el pénztárcáját, benne iratok-
kal, készpénzzel és bankkár-
tyával, amivel valaki pénzt
akart felvenni egy pénzkiadó
automatából.

Mûszaki berendezéseket
vittek el körülbelül 400 ezer
forint értékben betörõk egy
Klauzál utcai szórakozóhely-
rõl december 28-ára virradó-
ra.

Az év végén több gázpa-
lackot is elloptak. A Sós dû-
lõben egy bekerített tanyából
és egy nagynyomási bekerí-
tetlen tanyából két-két da-
rabot vittek el ismeretlenek.

A Magyari utcából háztar-
tási kisgépeket tulajdonítot-
tak el ismeretlenek. A lopást
december 28-án észlelték,
azonban elõtte egy hete jár-
tak ott utoljára.

Nagytõkén a kerítést ki-
vágva vittek el egy tanyából
négy mázsa tûzifát. A tette-
seket keresi a rendõrség.

B.G.

Csendes év vége
gázpalacklopásokkal

Született: Bartyik Péter Pál
és Szõke Csillának (Kolozs-
vári u. 17.) Márton István,
Németh László és Pálincsár
Editnek (Kossuth u. 19.) Mi-
lán, Gerendi Norbert és Bali
Gabriella Irénnek (Nagyör-
vény u. 32.) Adél, Tóth Ká-
roly és Petõ Katalinnak

(Nagynyomás, tanya 76.)
Károly nevû gyermeke.

Elhunyt: Demeter Sán-
dorné Apatóczky Jolán
(Bocskai u. 8.), Molnár Mi-
hály (Temetõ u. 21.), Páhi Jó-
zsef (Tisza-rakpart, tanya 1.),
Hegedûs Bálint (Dr. Váradi
u. 22/A).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü január 7—11.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Vegyes zöldségleves és
fûszeres almaleves

A menü: Töltött káposzta v.
pásztortarhonya és saláta

B menü: Kecsege vagy keszeg
szegediesen sütve,
petrezselymes rizs, saláta

Kedd: Korhelyleves és
brokkoli krémleves

A menü: Bolognai spagetti
B menü: Mozzarellás csirkemell,

sült burgonya, saláta
Szerda: Lebbencsleves és

paradicsomleves
A menü: Tordai Lacipecsenye vagy

sült hurka-kolbász, hagy-
más törtburgonya, saláta

B menü: Csirkés-zöldséges rakott
tészta

Csütörtök: Sárgaborsóleves és
joghurtos burgonyaleves

A menü: Szentesi töltelékes karaj,
Batthyány-rizs, saláta

B menü: Zúzapörkölt, tészta, saláta
Péntek: Frankfurtileves és

zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya

B menü: Lasagne milanese vagy
mákos nudli

www.galeriakavehaz.hu (X)

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

Gyermekorvosi rendelés: hét-
köznap 15 órától 17 óráig, hétvé-
gén és ünnepnap 9 órától 11 órá-
ig  a Sima F. u. 31–33. (mentõál-
lomás), rendelési idõn kívül az el-
látás a kórház gyermekosztályán
történik.

Gyógyszertár: Január 7-ig
Kertvárosi Patika (Köztársaság u.
29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat
8-12 óráig.  Készenléti telefon:
70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) január 5-
6. Hobot Gábor, Darvas u. 32.,
30/324-83-26. 

(folytatás az 1. oldalról)
És valóban: ha azt nézzük,

hogy Vásárhelyen a Petõfi
Szálló becsült felújítási költ-
ségének töredékébõl, alig
több mint egymilliárd forint-
ból emeltek 90 szobás, négy
csillagos hotelt, a józan ész
szerint annak nincs realitása,
hogy a patinás ház ismét
szállodaként mûködjön. 

Új gazdára és új funkcióra
vár a tiszti klub, amely ere-
detileg csendõrlaktanyának
épült. Bár a Honvédelmi Mi-
nisztérium õsszel azt ígérte,
hamarosan meghirdetik el-
adásra, a felhívást még nem
tették közzé. Régóta kínál-
ják, ám senkinek sem kellett
eddig közel 100 millió forin-
tért a Démász-székház, ami-
nek emeleti részei decem-
berben kiürültek, mert a bér-
lõ új telephelyre költözött.
2009 nyara óta kong az üres-
ségtõl a kenyérgyár Ady
Endre utcai épülete. Idén
lesz 10 esztendeje, hogy be-
zárt a Rákóczi utcai ruha-
gyár, amit manapság legin-
kább haditerepként használ-
nak festékpatronnal lövöldö-

zõ baráti alakulatok. Lassan
két évtizede az enyészeté az
egyébként állami tulajdon-
ban lévõ Vásárhelyi úti Víz-
mû-székház, amitõl ingyen
nem hajlandó megválni a
társadalom- és az egészség-
biztosító. 

Jóllehet megindult tavaly
valami az ügyben, mégis
nagy csönd övezi a ligetben
a volt úttörõház szálloda-
ként történõ hasznosítását.
Kintrõl nem látni, de – infor-

mációink szerint – hosszú
ideje jórészt üresen áll a pos-
tapalota evangélikus temp-
lom felöli szárnya, ami egy
távközlési cég tulajdonában
van. Ugyancsak üres a fehér
ház emeleti irodáinak jó ré-
sze. Lapinformációk szerint
a Damjanich-iskolát cserein-
gatlanként ajánlaná fel a vá-
ros az államnak, de nincs
lezárva az ügylet. Arról is
keveset lehet hallani, mit ter-
vez az önkormányzat a kibõ-
vített Klauzál utcai óvoda át-
adása miatt kiürült Kossuth
utcai és Bocskai utcai óvoda-
épülettel. Bíró Dániel

Üresedés

Az év végi hagyományos
Délvilág sport gálán a Szente-
si Tenisz Klub-Gellért SE kö-

zös nõi tenisz csapata 2012.
évi bajnoki teljesítménye
alapján elnyerte Az év csa-

pata elismerést. A nõi csapat
tavaly veretlenül megnyerte
az OB I-es bajnokságot és
kiharcolta a Super-ligában va-
ló szereplést. A képen a nõi
csapat játékosai és a klub
korábbi elnöke látható (Barzó

Lilla, Mészáros Lotti, Mészáros

Zoltán, Rákóczi Andrea csapat-
kapitány, Pálinkás Eszter).

A csapat tagjai: Pálinkás

Eszter, Furák Csenge, Barzó Lil-

la, Lõrincz Zsófia, Antuno-vics

Dunja, Klopcsik Diána, Fricska

Anett, Hernádi Anett, Pászti Ju-

dit, Mészáros Lotti, Fábián Luca,

Zsódi Annamária, Hajdú Kata

Hunyady Sándor: Feketeszárú
cseresznye címû rádiójátékos fel-
olvasóestre várják az érdeklõdõket
a városi könyvtár munkatársai és
a Krúdy Gyula Baráti Kör tagjai.  A
program január 9-én, szerdán 18
órakor kezdõdik a bibliotékában.

A Junior Prima díjas Csáki
András gitármûvész koncertjére
várják a zeneszeretõ közönséget
január 10-én, csütörtökön 19 óra-
kor a Lajtha László zeneiskolában.
Jegyek elõvételben a koncert nap-
ján 12 óráig kaphatók a zeneisko-
lában és a Babilon könyvesbolt-
ban, 12 órától a helyszínen vásá-
rolható belépõ.

A katasztrófavédõknek is volt dolguk
December 27-én délelõtt egy Lada haladt a Kossuth ut-

cán, amikor az Apponyi térrõl a Kossuth utcára kanyaro-
dott egy kerékpáros. Az autó – eddig ismeretlen okokból
– elsodorta a kerékpárral közlekedõ, 84 éves nõt, aki – az
eddigi információk szerint – nyolc napon túl gyógyuló
sérülést szenvedett.

December 30-án délután Szentes határában, a 45-ös fõ-
úton egy személyautó fának ütközött, a két sérült közül
az egyik beszorult a jármûbe.

Újévkor éjszaka a rendõrség riasztotta a katasztrófavé-
dõket, amikor a Fábiánsebestyén felé vezetõ úton, a
kórógyi hídnál egy villanyoszlopnak ütközött személy-
autó elvontatásában kérték közremûködésüket. A bal-
esetnél személyi sérülés nem történt.

A Gallér S.E. a terembajnok

Az év csapata

Fotó: Vidovics


