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Az idõjárástól is függ, mi-
kor fejezõdik be a város-
központ átépítése. A Kos-
suth teret az ünnepek elõtt
annyira rendezetté teszi a
kivitelezõ, hogy gyalogosan
biztonságosan megközelít-
hetõk legyenek az üzletek.
Az utcák átépítése a közút
kivételével jórészt elké-
szült, az átadásra azonban
várni kell tavaszig.

Az eredeti elképzelések
szerint múlt hónap végére
kellett volna elkészülni a vá-
rosközpont átalakításával.
Az Ady és Petõfi utcák ké-
szültsége 70 százalékos, a
közút burkolásával maradt
el a kivitelezõ. Szirbik Imre
polgármester a mûszaki ter-
vek idõközi módosításaival
indokolja a csúszást. – Min-
den változtatást jóvá kell ha-
gyatni a támogató szerve-

zettel, a mi esetünkben a
DARFÜ szegedi irodájával,
ezért halad lassabb ütemben
a munka. Többek között mó-
dosult a közút fedése aszfalt-
ról térkõre, a fehérház eseté-
ben a külsõ folyosó mellvéd-
jének üvegre cserélése és víz
elleni szigetelése. A változá-
sok egyelõre nem jelentenek
plusz költséget, de a projekt
eredeti költségvetésén belül
a támogatási arány változhat
50 és 85 százalék között. A
végelszámoláskor derül ki a
végleges összeg, mennyibe
került a városnak a teljes be-
ruházás – tájékoztatta lapun-
kat a polgármester.

A módosított tervek sze-
rinti munkákhoz az elvi és
írásos hozzájárulás birtoká-
ban kezdhetett hozzá a kivi-
telezõ. Mazug Imre ügyveze-
tõ érdeklõdésünkre elmond-

ta, hogy a kért módosítások-
ra megkapták az elvi enge-
délyt, így megrendelhették a
térköveket és a szállítást kö-
vetõen, várhatóan a jövõ hé-
ten megkezdik annak leraká-
sát. A munkálatokat a télies-
re forduló idõjárás nagyban
befolyásolja, tartós fagy ese-
tén nem tudnak dolgozni, de
az ünnepek elõtt szeretnék,
ha gyalogosan biztonságo-
san megközelíthetõk lenné-
nek az üzletek.

Elkészült a Kossuth utca
burkolata a Petõfi szálló elõt-
ti szakaszon, valamint mind-
két oldali járda és parkoló. A
Petõfi utcán hársfákat, az
Ady utcán kõrist ültettek. A
napokban helyükre kerülnek
a világító kandeláberek és a
Kossuth tér parkosítása is
kész lesz. Az új, barna színû
villanyoszlopokat az Elek-

troglob Kft., mint Démász
partner vállalkozás szereli
fel és várhatóan az ünnepe-
ken már világíthatnak a vá-
rosközpontban. Az ágyások-
ba öntözõrendszert fektettek
le és mintegy 1300 darab pa-
lántát ültetnek, köztük talaj-
takaró rózsát, levendulát, or-
báncfût és mirtuszloncot.
A körforgalomba bukszus,
díszfû és jukka kerül, tudtuk
meg Sárréti Dániel tervezõtõl.
A fehérház mellett közel öt-
ven darab rozsdamentes ke-
rékpártámaszt helyeztek el,
és hamarosan helyükre ke-
rülnek a padok és szeméttá-
rolók is.

(folytatás a 3. oldalon)

Szentesen öt helyszínt
érint a közterületen történõ
kereskedelmi tevékenységet
meghatározó jogszabály vál-
tozása. A központi ABC mel-
lett, a kertvárosi ABC mel-
lett, az Árpád utca és a Far-
kas Antal utca sarkán, a
Damjanich ABC elõtt és a Bé-
ke utcai ABC elõtt, az árusító
helyek eddig külsõ szakha-
tósági kontroll nélkül mû-
ködtek. A képviselõ-testület
októberi ülésén elfogadta,
hogy csak jegyzõi engedély-
lyel rendelkezõ személy vé-
gezhet kereskedelmi tevé-
kenységet közterületen. Aki-
nek nincs engedélye, azt sza-
bálysértési eljárás alá vonják.
Helyszíni bírságot ezen túl
elsõsorban a rendõrség, raj-
tuk kívül a közterület-fel-

ügyelet vethet ki. Ennek
mértéke 5-50 ezer forintig
terjed, amennyiben feljelen-
tésre kerül a sor, a büntetés
összege elérheti a 150 ezret
is. A város vezetõsége szeret-
né elkerülni a házaló tevé-
kenység elterjedését, ezért
erre vonatkozó engedélyt
nem adnak ki. A változások-
ról személyesen tájékoztat-
ták a kereskedõket, akik két
héten belül alkalmazkodtak
az új helyzethez.

Bujdosó Károly városüze-
meltetési részlegvezetõ el-
mondta, hogy az õ szerepük
ezen árusítóhelyek esetében
a feltételek biztosításában
valósul meg. Az adott terület
rendben tartásában és a napi,
aktuális feladatokban mû-
ködnek közre. Felelõsségük

korlátozott, operatív munkát
végeznek.

Ezek a helyek a városkép
részévé váltak az évek során.
Amikor a város vezetése
meg akarta szüntetni õket,
akkor több mint száz aláírást
tartalmazó petíciót nyújtott
be a lakosság. Azt sem sza-
bad figyelmen kívül hagyni,
hogy ezeknek az emberek-
nek az életmódjukhoz szoro-
san hozzátartozik ez a tevé-
kenység, hiszen ha megnéz-
zük, kik árusítanak, láthat-
juk, hogy az a generáció áll a
portékája mögött, aki a me-
zõgazdaságban nõtt fel és
szinte értelmetlenné válna az
életük e szokásjog fennmara-
dása nélkül.

(folytatás a 3. oldalon)

Jövõ nyáron kezdõdhet a kórház új Operatív és Intenzív
Terápiás Tömbjének építése. A beruházáshoz szükséges 2,5
milliárd forintos támogatásról szerdán írt alá szerzõdést a
kórház vezetõsége és az uniós pályázat kezelõje. A három-
szintes épület 2015 nyarán kezdheti meg mûködését.

A Dr. Bugyi István kórház évente átlagosan 17 ezer fekvõ-
beteget és emellett 300-350 ezer járóbeteget lát el egy korsze-
rûtlen struktúra mellett. Egy sikeres pályázatnak köszönhe-
tõen közel 2,5 milliárd forint vissza nem térítendõ uniós tá-
mogatást nyert a megye második legnagyobb egészségügyi
intézménye egy korszerû mûtõtömb megvalósítására. Az
összeg közel fele az épület költsége, 400 millió forint jut mû-
szerekre és mintegy 20 millió informatikai eszközökre.

- Régi vágya a kórháznak a fejlesztés, amivel a város és a
térség 120 ezer lakosa juthat egy biztonságos egészségügyi
központhoz. Ez egy szép karácsonyi ajándék - mondta Farkas
Sándor. Az országgyûlési képviselõ szerint a beruházásnak
köszönhetõen hosszú évekre válik a térség meghatározó
egészségügyi intézményévé a kórház.

(folytatás a 4. oldalon)

Viki színpadra
vágyik 

Kiss Viktória még csak ti-

zennégy éves, máris kész

tervei vannak. Az aranytor-

kú lány a világot jelentõ

deszkákon képzeli el a jövõ-

jét.

7. oldal

35 éve a
labdarúgásért

Csepregi István a Kinizsi

mindenese, a mai napig ma-

ga mossa a játékosok szere-

lését, de tudja, hogy egyszer

át kell adnia a stafétabotot.

6. oldal

Egy lépéssel
közelebb
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Gyorsan reagáltak a kistermelõk

Második helyezést ért el kategóriájában Szentes városa az
ENSZ által támogatott Élhetõ Közösségek Nemzetközi Világ-
versenyének döntõjében. A világ minden tájáról nevezett 96
település közül 14 kapott meghívást a döntõre, végül 12 je-
lent meg Kínában, Xiamen városában. A „The International
Awards for Liveable Communities”, röviden LivCom ver-
seny 4 napos döntõjében Szirbik Imre polgármester és Szabó

Zoltán Ferenc önkormányzati képviselõ mutatta be a várost az
önkormányzati és környezetvédelmi irányítás területén vi-
lágszerte elismert, angol, finn és japán szakértõbõl álló zsûri
elõtt. A 35 perces, hat témakört feldolgozó angol nyelvû vá-
rosbemutató után következett a zsûri kérdéseire adott szóbeli
beszámoló. Mint Szabó Zoltán elmondta, nagyon büszke,
hogy Szentest ilyen magas szintre sikerült eljuttatni. Tudo-
mása szerint magyar település még nem ért el ennyire elõke-
lõ helyezést a versenyen. Szirbik Imre kiemelte, az eredmény
alapján erkölcsi kötelesség a munka folytatása. – A második
helyezés megerõsít bennünket, hogy jó úton járunk a város
élhetõ fejlõdésében, nekünk és a világnak is jó, amit teszünk
– nyilatkozta a polgármester.

Az élhetõ várost
díjazták

Elkezdõdött a Közgé-kert kialakítása,
a nagyobb munkák azonban jövõre maradnak.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet



Idõnként megkérdezik a levéltárban: –
Mikor is lett Szentes Csongrád vármegye
székhelye? Két helyes válasz van: jogilag,
papírforma szerint 1878-ban, ténylegesen, a
valóságban 1883-ban. Ugyanis 1878. márci-
us 31-én kelt az a miniszterelnöki leirat,
amely lezárva az évek óta tartó ádáz vitát, s
kategorikusan kimondta, hogy támogatja
Csongrád vármegye székhelyének Szegvár-
ról Szentesre történõ áttételét, s ott egy új
székház felépítését. A szentesi megyeháza
1883 végére készült el, tehát városunk ek-
kor vált a megye tényleges közigazgatási
központjává. Az évforduló kapcsán idéz-
zük fel a küzdelem néhány mozzanatát, s
ismerjük meg a Szentesre nézve kedvezõ
miniszterelnöki leirat tartalmát.

A székhelykérdés körüli vita 1873 végén
indult. A megyék területi rendezése kapcsán
készült egy belügyminisztériumi tervezet,
amely szerint Csongrád vármegye Csanád
vármegye egy részével egyesítendõ lett vol-
na, Szeged székhellyel. Az ügy utóbb leke-
rült ugyan a napirendrõl, Szeged városa en-
nek ellenére mozgalmat indított a számára
kedvezõ székhelyváltoztatás érdekében. Vá-
laszként Hódmezõvásárhely és Szentes is lé-
péseket tett a székhely elnyeréséért. Kiélezett
küzdelem indult az érintett városok között. 

Szentes esélyeit növelte az a tény, hogy
Szeged és H. Vásárhely önálló törvényható-
sági jogállásánál fogva közigazgatásilag ki-
szakadt a megyébõl, így furcsán hatott vol-
na, ha a megye székhelyét a megye területén
kívül helyezik el. Mint a megye legnagyobb
és legnépesebb városa – lakóinak száma
meghaladta a 28 000 fõt – méltán remélhette,

hogy a választás ráesik. E körül-
ményekre hivatkozva Szentes
város közönsége 1874. de-
cember közepén folya-
modványt nyújtott be
a megyegyûléshez,
amelyben határoza-
tilag kérte kimon-
dani, hogy Csong-
rád megye terü-
letének újbóli ki-
kerekítése esetén
Szentes városát
jelöljék ki a me-
gye székhelyéül.
Ennek fejében
felajánlotta, hogy
a Szentesen fel-
építendõ új me-
gyeháza  cé l j á ra
megfelelõ központi
fekvésû telket, 1 mil-
lió faltéglát és kellõ
számú fedé lcserepet
minden díjazás nélkül ren-
delkezésre bocsát. A megyei
közgyûlés osztatlan tetszéssel fo-
gadta az ajánlatot, de nem hozott végleges
határozatot. Egy küldöttséget bízott meg a
döntés elõkészítésével, mely az 1875. decem-
ber 15-i közgyûlésen ismertette állásfoglalá-
sát. Ennek lényege, hogy székhelyváltozás
esetén Szentest jelöljék ki a vármegye köz-
pontjává. A megyegyûlés a küldöttség javas-
latát egyhangúlag elfogadta, határozati erõre
emelte, s kimondta, hogy errõl felirati úton
értesíti a belügyminisztériumot. 

Ennek ellenére Szeged megerõ-
sítette igényét. A megyegyû-

lés 1876. szeptember vé-
gén feliratban sürgette

meg határozatának
helybenhagyását ,

eredménytelenül.
Szeged újabb – im-
már a megyét sér-
tõen támadó –
próbálkozásaira
reagálva, 1877.
március 10-én
kelt határozatá-
ban leszögezte,
hogy a várme-
gye közönsége
megbotránkozás-

sal veszi tudomá-
sul Szeged városá-

nak a vármegye zi-
lált közigazgatási vi-

szonyaira vonatkozó
rosszindulatú állításait,

de még inkább botrányos-
nak és sértõnek találja a vár-

megye ügyeibe való beavatkozá-
sát, továbbá azt a fölényeskedõ, pártfogói

hangot, amellyel képzelt magas hivatásának
hangsúlyozása mellett saját önzõ céljainak
igyekszik propagandát csinálni. Ezek elõre-
bocsátása után a megyegyûlés kijelentette,
hogy: „A századok óta fennálló gyakorlatá-
hoz ragaszkodva, a megyei közigazgatás
központját csak a megye területén óhajtja és
akarja elhelyezni, s minden oly törekvés el-
len, mely ezen elvet megdönteni célozná,

elõre is tiltakozik.” A határozat újólag ki-
mondta, hogy a megye közönsége Szentest
óhajtja székhelyül kijelöltetni. 

A félreérthetetlen elutasítás ellenére Sze-
ged nem adta fel a küzdelmet. Céljának el-
érése érdekében kísérletet tett arra, hogy a
községeket a megye határozata ellen hangol-
ja. Próbálkozása részben eredménnyel járt,
ugyanis felhívására 6 Csongrád megyei köz-
ség – Algyõ, Csany, Horgos, Kistelek, Mind-
szent és Tápé – Szeged székhelységét pártoló
határozatot hozott. Ezekre támaszkodva
újabb felirattal fordult a belügyminiszterhez,
kérve a székhelynek Szegedre helyezését. 

Néhány hónap elteltével Tisza Kálmán mi-
niszterelnök-belügyminiszter leiratot intézett
a megyéhez, amelyben felszólította a várme-
gye közönségét, hogy a székhelykérdést ve-
gye újra napirendre, és a végleges döntésrõl
tegyen jelentést. A megyei közgyûlés 1878.
március 20-án tárgyalta a rendeletet. Határo-
zatilag kimondta, hogy a székhely kérdését
többé nem hajlandó napirendre tûzni, még-
pedig azért nem, mert az azzal kapcsolatos
álláspontját több határozatában olyan világo-
san kifejtette, hogy „e részbeni megállapodá-
sát pótolni, vagy abból valamit visszavonni
teljességgel nem hajlandó, sõt annak minden
egyes pontjához ma is szilárdul és tántorít-
hatatlanul ragaszkodik”. Ennek értelmében
nyomban intézkedéseket tettek az új székház
felépítése körüli teendõkre nézve, s ezekrõl
tájékoztatták a belügyminisztert. 

A megyei közgyûlés szokatlanul határo-
zott fellépését siker koronázta. Alig két hét
elteltével megérkezett Tisza Kálmán minisz-
terelnök válasza, amelyben megerõsítette a
vármegye székhelyének Szegvárról Szentes-
re történõ áttételérõl szóló megyei határoza-
tokat, egyben jóváhagyta a Szentesen építen-
dõ székházra vonatkozó intézkedéseket is.

Labádi Lajos
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Családommal jegyet vásá-
roltunk (1990 Ft) Berecz
András önálló estjére. A me-
gyeháza nagyterme zsúfolá-
sig megtelt. A mûsor alatt
sajnos zavaró volt pár kis-
gyerek, szerintünk, õk sze-

gények nagyon unták a mû-
sort; sírtak, nyûgösködtek.
Félreértés ne essék, szeret-
jük a gyerekeket, unokát,
dédunokát.

Szerintünk nem csak min-
ket zavart, a szülõk sem

tudták felhõtlenül élvezni a
mûsort. Át kellene gondol-
ni, kit lehet elhozni egy
ilyen mûsorra. Soraimat
minden rosszindulat nélkül
írtam.

Janó Magdolna

Hazánk politikai és gazda-
sági „rendezettségét“ mutat-
ja, hogy  idõnként a balul si-
került intézkedések nyomán,
mint a tûz fel-fel lángol a
nyugdíjasok nyomasztó léte,
hogy még mindig itt és any-
nyian élnek. Nem kevesen
vannak ebben az országban,
akik bûnbakként szeretnék
elfogadtatni, hogy elõrehala-
dásunk gátja a nagyszámú
nyugdíjas réteg. Akik mint
kolonc vannak az ország há-
tán. Akiket a fiatal, aktiv
nemzedék egy része szerint
el kell tartani. 

Az tény, hogy az igazmon-
dáshoz nagyobb szeretet
kell, mint a kedveskedéshez!
Ennek ellenére igaz, hogy az
idõ múlásával a ma élõ
nyugdíjasok száma az orszá-
gunk lakosainak egyharma-
da körül van. Azonban azt is
figyelembe kell venni, hogy
a nyugdíjasok egy része nem
minden áron akarta a nyug-
díjas életet választani. Az
úgynevezett rendszerváltást
követõ kormányok egyike-
másika  a munkanélküliségi
statisztikáján javítva, ilyen-
olyan törvényeket kreálva
nyugdíjba küldte, engedte
õket. A minap az egyik tv-
mûsorban  riportalanyként
szereplõ „hozzáértõ" mond-

ta, hogyha rá lenne bízva,
úgy oldaná meg ezt a gordi-
uszi csomót, hogy a nyugdí-
jak egy részét elvenné! 

Nem új gondolat ez ebben
a témában, mivel már volt
olyan „bátor" kormányzat
amelyik egy tollvonással el-
törölte a korábban jogosan
megítélt tizenharmadik havi
nyugdíj összegét. A szóban
forgó akarnok szerint ez még
nem volt elégséges. Pedig az
ilyen és hasonló ország-
mentõ javaslatokkal elõállók
elfelejtkeznek arról a tényrõl,
hogy szerencsére  ma még
nálunk majd minden család-
ban akad egy-két  nyugdíjas,
akik szorult helyzetben lévõ
fiatal családtagjaikat, gazda-
sági nehéz helyzetébõl rend-
szeresen nyugdíjuk egy ré-
szével kimentik! Ezek a
nyugdíjasok tudják, hogy az
egyes ember sorsa és bol-
dogsága értelmetlen és elvá-
laszthatatlan az egész or-
szág, a nép sorsától és bol-
dogságától! Azok az át nem
gondolt javaslatok rontják a
közhangulatot az amúgy is
érintett, elkeseredett embe-
rek között. Nagy igyekeze-
tükben az nem jut eszükbe,
hogy  nálunk az értékterem-
tõ, produktív több millió
munkásember,

mimimálbérért kénytelen
dolgozni és még hálásnak is
kell lenni, hogy egyáltalán
dolgozhat! Míg az úgyneve-
zett inproduktivak körébe
tartozók nagy többsége min-
den megfogható felelõsség
nélkül tartja jogosnak a ma-
ga részérõl  a minimálbér
többszörösét!  

A mai napig az elõbb emlí-
tettek egyikének sem jutott
eszébe, hogy úgy segítsen
szegény országunkon, hogy
keresetének felérõl lemond-
va, azt a gazdaág eredmé-
nyeinek javítására felajánlja.
Ma  hazánk  politikai és gaz-
dasági életét az a  korosztály
fiai irányítják, akik  a ma
kárhoztatottak verejtéke, nél-
külözése révén romjaiból fel-
épült országot megteremtet-
ték. Mégis õk érzik tehernek
a munkában elfáradt, meg-
rokkant embereket! Minden
nap tapasztaljuk, hogy a
mindent felülíró pénz és
anyagi hajszolás közben elfe-
lejtõdik embertársaink meg-
becsülése! Korábban még fi-
atalkoromban erkölcsi sza-
bály volt az, hogy  az idõs
embert megbecsüld, elõtte
kalapodat megemeld! Ma
ennek sajnos halvány nyo-
mát sem találjuk!  Pedig e te-
kintetben ma sem változott
az az írás, némi rövidítéssel,
hogy  „Tiszteld atyádat és
anyádat, hogy hosszú ideig
élj a földön.”

Soós János

Olvasónk írja

Ezek a nyugdíjasok

125 éve, a Szentesi Lap,
1888. nov. 27-diki száma
„Gyilkosság és öngyilkos-
ság” címen egy rendkívül
szomorú ügyrõl adott hírt:
„A borzalmas és megrendítõ
esetek száma ismét szaporo-
dott városunkban eggyel. Az
ok: reménytelen szerelem.
Az áldozat: két fiatal szív. Az
esetrõl a következõket tud-
hatjuk: F. hó 25-n este futó-
tûzként járta be a várost a
hír, hogy Mócz Kálmán üve-
ges segédje gyilkosságot és
öngyilkosságot követett el. S
a szomorú hír, hogy Balogh
Gyula, Mócz Kálmán fiatal,
alig 17 éves segédje, ugyan-
csak Mócz Kálmán szolgáló-
ját, a 16 éves Forgács Julian-
nát egy hatlövetû revolverrel
orozva agyonlõtte, azután
pedig magán ejtett életveszé-
lyes sebet, valónak bizo-
nyult. Balogh a leányt, ki
épp a bálba készült, s az ud-
varban lakó Soós Albert cse-
lédjével beszélgetett a kony-
hában, a folyosóról, az üveg-
ajtón át lõtte agyon. A golyó,
mely rögtöni halált okozott,
a jobb halántékon fúródott a
szerencsétlen leány agyába,
összeroncsolva azt a szó tel-
jes értelmében. Balogh ez-
után az udvar másik részén
fekvõ mûhelybe rohant, s
mielõtt megakadályozhatták
volna, egy második lövéssel
önmagát akarta kivégezni,
azonban nem jó célzott, s
most élet-halál között lebeg.
A fiatal gyilkos és öngyilkos
a rendõrség elõtt tett vallo-
másában reménytelen szere-
lemrõl beszél, s hogy a le-
ányt elõre megfontolt szán-
dékkal lõtte agyon, amiért ez
az utóbbi idõben feltûnõen
mellõzte, szekírozta. Az

agyonlõtt leányt orvosren-
dõri boncolás végett még
azon éjjel beszállították a
kórházba.”

65 éve, a Magyar Alföld,
1948. okt. 24-én arról tudósí-
tott, hogy szentesi kubiko-
sok fognak dolgozni a sza-
badsághegyi Úttörõ Vasút-
építésnél. A közlemény lé-
nyege: „Lassan belehala-
dunk a télbe, az ország kü-
lönbözõ tájairól még ma is
keresnek munkára szentesi
kubikosokat. Tegnap érke-
zett a szentesi FÉKOSZ-hoz
Budapestrõl egy megkeresés,
hogy 50 szentesi kubikost
küldjenek a Szabadság-he-
gyen létesítendõ Úttörõ Vas-
út építéséhez. A szentesi ku-
bikosoknak elõször egy meg-
bízottjukat kell a helyszínre
küldeni, hogy a szállás és az
élelmezés feltételeit megte-
remtse az odaérkezõ munká-
soknak. A szállás-elõkészítõ
ma este indul Budapestre. A
munkások összeszedése már
megkezdõdött; valószínûleg
a jövõ hét közepén indulnak
a szabadsághegyi vasútépí-
téshez. 

45 éve, a Szentesi Élet
1968. decemberi számában
olvasható Dienes László írá-
sa „Premier plánban a film-
klub” címen. Ebbõl megtud-
hatjuk, hogy a város külön-
bözõ pontjain, sportverse-
nyeken, a Tisza-hídon talál-
kozunk filmesekkel. „A hely-
szín változatos, éppen úgy,
mint a készülõ filmek témá-
ja. A Móricz Zsigmond Kul-
túrház amatõr filmesei már
több mint négy éve „forgat-
nak” együtt. A csoport gerin-
cét dr. Dragon Károly, Pálus
János, Berkecz István, Mol-
nár F. János és Molnár F.

Jánosné alkotják. A munka
megoszlik: dr. Dragon Kár-
oly a kór-ház baleseti osztá-
lyának vezetõje, a kollektíva
irányítója és a felvételek ké-
szítõje. A forgatókönyv meg-
írása Molnár F. János és fele-
sége nevéhez fûzõdik.
Egyébként kereskedelmi dol-
gozók. Õk végzik a film-
anyag összevágását is. A
hangtechnikai megoldások
mestere Pálus János, aki a
Kontakta dolgozója. Berkecz
István – kirakatrendezõ – a
feliratozást, a grafikai teen-
dõket látja el, tíz éve foglal-
kozik többek között festé-
szettel is. Ez az adottsága
hasznára van a születendõ
filmnek. Az idei amatõr film-
fesztiválra nyolc filmet ne-
veztek. Ezek: Matild, L. S. D.
Végh Gyula, Termékeny
évek, Béke-Háború, Így
élünk Pannóniában, Manus,
Dubrovnik. Két filmet – L. S.
D. és a Dubrovnik – az elõ-
zsûrizés a döntõbe juttatott.
Ez igen jelentõs, ha figye-
lembe vesszük: a követelmé-
nyek „profi” szinten mozog-
nak. A nevezett filmek szá-
ma pedig 90–100 között van.
A fesztivált a Magyar Ama-
tõr Filmszövetség rendezi,
minden év novemberében.
Már volt díjnyertes filmjük
is: „Szentes 1985” címmel
vetítették. Ebben az idõben
készült a Prelúdium, és a
Szentesi mozaik. Minden év
május elsején készítenek a
felvonulásokról, ünnepsé-
gekrõl egy-egy tekercs fil-
met... Hiányzik egy keverõ.
Nagyon kellene egy 8 mm-es
vetítõ és egy vágó. Mindez
gátolja a folyamatos
munkát…”

Közreadja: Labádi Lajos 

Régi szentesi újságok írták… (42.)

„Premier plánban
a filmklub”

Olvasónk írja

Szórakozás – bosszúsággal

135 éve történt 

A megyeszékhely e lnyerése

Tisza
Kálmán
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(folytatás az 1. oldalról)
Ezért sem lehet a jogsza-

bályt mereven alkalmazni,
így a városvezetés által elfo-
gadott szabályzat jó megol-
dásnak bizonyult. Csányiné
Bakró-Nagy Vera aljegyzõ
asszony nyilatkozata szerint
nem Szentesen és a kistele-
püléseken jelent problémát a
közterületi árusítás. 

- Eddig is volt erre vonat-
kozó szabályzat a kereske-
delmi törvény keretin belül,
a betartását a jegyzõ és egy
kolléganõ ellenõrizték – tájé-
koztatott Csányiné. Aljegyzõ
asszony elmondása szerint a
város vezetõsége is támogat-

ja a helyi kiskereskedõket.
Egyébként a legtöbb árusító
rendelkezik õstermelõ iga-
zolvánnyal. Most, az enge-
dély birtokában a helyi ellen-
õrzésnek is megfelelnek. A
város említett öt pontján
nem kell közterület haszná-
lati díjat fizetni, viszont más
helyszínen ez kötelezõ. A
kormányrendelet azt is elõír-
ja, hogy mit lehet árusítani
és milyen feltételek mellett.
Szentesen túlnyomó több-
ségben zöldség, gyümölcs és
szálas virág árusítása a jel-
lemzõ. A Központi ABC mel-
lett árusító termelõk el-
mondták, hogy kiváltották

az engedélyt, arra hivatkoz-
va, hogy ez még mindig ol-
csóbb, mint a büntetés. Ta-
pasztalatuk szerint kevés a
vásárló, de remélik, hogy az
idõjárás kegyes marad hoz-
zájuk még egy kicsit.

Ahhoz, hogy a rendelet-
ben leírtaknak megfelelõen
piaci körülményeket és egy-
séges árusítóhelyet teremt-
sen a város, a területek átmi-
nõsítését kellene kezdemé-
nyezni, amely komplex ta-
nulmány elvégzését és egy
költséges beruházást igé-
nyelne. Ezt egyelõre nem
tartja indokoltnak a város
vezetése. Lantos Éva

Helyi civil szervezõdéseknek lehetõsége
nyílik bekapcsolódni a városközpont rehabi-
litációs programba. Erre egy elkülönített
Programalap biztosít pénzügyi keretet,
hangzott el az önkormányzat tájékoztató fó-
rumán. Szigeti Miklós, a Szentes Kistérség
Többcélú Társulás vezetõje elmondta, hogy
több mint 13 millió forint áll rendelkezésre
az ún. mini-projektek támogatására. A szer-
vezetek városi rendezvények szervezésére és
lebonyolítására pályázhatnak, melyeknek a
befejezett építészeti fejlesztések helyszínein
kell megvalósulniuk. Ilyen helyszínek töb-
bek között a felújított Tokácsli Galéria, Diák
Pince, Kurca híd, Kossuth Lajos utca, Közgé
kert, Ady Endre utca, részletezte Labádi
Fébert Andrea, a vársofejlesztési csoport pá-

lyázati referense. A pályázati felhívás, mely
a város honlapjáról a jelentkezési lappal
együtt letölthetõ, 3 fõ témakört érint:
„Közösség-hálózat“, „Miénk itt a tér“ és „Ré-
gi-új Szentes“. A fõ témakörökön belül össze-
sen 12 altémára lehet pályázni. A megpályá-
zott összegnek fél és másfél milló forint kö-
zött kell lennie és a rendezvényeket 2014.
március közepe és június vége között kell
megvalósítani. A tájékoztató fórumon több
alacsony költségvetéssel bíró civil szervezet
is résztvett, akikben felmerült az együttmû-
ködés igénye. Õk Barát Endre civil referens
(endre.barat@umpont.hu) segítségével tud-
ják egymással felvenni a kapcsolatot.

B.V.

Pályázhatnak a civilek

(folytatás az 1. oldalról)
Az ékszerbolt elõtt felállí-

tandó szobor köré ívelt pado-
kat szerelnek, a gyógyszertár-
ral szemben, a túloldalon he-
lyezik el Báró Harruckern Já-
nos mellszobrát. A városköz-
pont átépítési munkáinak be-
fejezési határideje, a meg-
hosszabbított engedélyek
alapján 2014. április. A fehér-
ház felújítási munkáinak befe-
jezési határideje, a mûszaki
tartalom változása miatt de-
cember végére tolódott. Jelen-

leg zajlik a teraszok és külsõ
folyosók szigetelése és járóla-
pokkal történõ burkolása, il-
letve párhuzamosan folyik az
új üvegkorlát kialakítása. Az
épület akadálymentesítési
programjához kapcsolódva
taktilis elemekkel ellátott la-
pokból vezetõsávot alakíta-
nak ki vakok és gyengén lá-
tók számára. A fehérház
presszó felõli oldalán épített
lépcsõ mûkõburkolását is
ezekben a napokban végzik.

Elkezdõdött a Közgé-kert

kialakítása is, a kerítést elbon-
tották, az aljnövényzetet ki-
vágták, azonban a jövõ évre
húzódik át a munkák na-
gyobb része. A jövõ évben
kezdik el az Ady Endre utca
1-3. szám alatti épület külsõ
homlokzatának felújítását és
tetõcseréjét. A városközpont
rehabilitációs projekt kereté-
ben elkészült egy 75 méteres
járdaszakasz a Horváth Mi-
hály utca elején. A díszburko-
lat mellett kerékpártárolót
alakítanak ki. Besenyei

Az egyházi esztendõ kez-
dete eltér a polgári év elsõ
napjától. Ádvent elsõ vasár-
napjával köszönt be az új
idõszámítás, ekkor gyújtjuk
meg az elsõ gyertyát a ko-
szorún. Immáron második
éve a Szent Anna templom
mellett, közterületen is ké-
szítenek egy szép ádventi
koszorút, melynek gyertyáit
szombatonként gyújtják

meg, a helyi felekezetek köz-
remûködésével. Idén az elsõ
gyertyát Topsi Bálint plébá-
nos lobbantotta fel, ezt köve-
tõen a gyerekek ünnepi mû-
sorára figyeltek a jelenlévõk.
Az ádventi idõszakról, a fel-
készülésrõl és a megújulás
szükségességérõl beszélt Is-
ten igéjének tükrében Kovács
János tábori pap, kiemelve az
ünnepre való ráhangolódás

fontosságát. Az est szeretet-
vendégséggel ért véget, egy
pohár tea vagy forralt bor
mellett melegedhettek az
egybegyûltek. A második
gyertya meggyújtására de-
cember 7-én, szombaton 6
órakor kerül sor, az ese-
ményre szeretettel várnak
minden érdeklõdõt.

VERA

Ádventi gyertyagyújtás

Gyorsan reagáltak
a kistermelõk

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Szentes Város Önkormányzata és partnereinek

városközpont rehabilitációs programja”
DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0004

2013. / november/ 29.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szentes Város Önkormányzata, mint Közvetítõ Szervezet 

pályázatot hirdet 
a Szentes Város Önkormányzata és partnereinek városközpont

rehabilitációs programja városrehabilitációs projekt keretében 
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló 

„Közösség- hálózat” témakörben mini-projektek támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szentes Város Önkormányzata, mint Közvetítõ Szervezet 

pályázatot hirdet 
a Szentes Város Önkormányzata és partnereinek városközpont

rehabilitációs programja városrehabilitációs projekt keretében 
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló 

„Miénk itt a tér” témakörben mini-projektek támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szentes Város Önkormányzata, mint Közvetítõ Szervezet 

pályázatot hirdet 
a Szentes Város Önkormányzata és partnereinek városközpont

rehabilitációs programja városrehabilitációs projekt keretében 
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló 

„Régi-új Szentes” témakörben mini-projektek támogatására.

Részletes információ: www.szentes.hu

Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató fórum:

A pályázatok beadási határideje: 2013. dec. 14.-2014. jan. 16-ig.

Szentes Város Önkormányzata
Cím: 6600, Szentes Kossuth tér 6.
Telefon: 06 63/510-302
Email: titkarsag@szentes.hu
Honlap: www.szentes.hu

Kiváltották az engedélyt, de kevés a vásárló.

Tavaszra
készülhet el

Amikor közeledik a szere-
tet ünnepe az önkormányzat
is ünnepi díszbe öltözteti a
várost: felszerelik az utcai
oszlopdíszeket, a jégcsapfü-
zéreket, a szokásos karácso-
nyi motívumokat, és a fa-
ágakra felhelyezik a fényes
girlandokat. 

Most a Kossuth téren két
fenyõ is kapott „díszegyen-
ruhát”: a nagyobbik, fekete
fenyõ fényfûzért, a kisebbik
– a szökõkút melletti – ezüst-
fenyõ pedig díszeket. A la-
kosság részérõl is érkezett
két fenyõfa felajánlás: a Hon-
véd utcából származó nor-
mand a Szent Anna-temp-
lomban, míg a Kikelet utcá-
ból érkezõ ezüstfenyõ a Dr.
Sipos Ferenc Parkerdõ Ott-
honban pompázik majd. A
város ezúton is köszöni Kese-
rû Jánosnak és Olasz József-
nének, hogy a közösség szá-
mára felajánlották fenyõfáju-
kat.

Kigyúlnak a
karácsonyi

fények
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A Véradók Napja alkalmából
202 önkéntest díjazott a térségbõl
a Vöröskereszt területi vezetõsé-
ge, a szentesi kórház vérellátó
osztálya és az „Együtt a Véradó-
kért Szentesen“ alapítvány no-
vember 29-én. Király József és
Török Imre 130-szoros véradó-
ként vehetett át emlékplakettet.
Király József a fõvárosban a Pro
Vita oklevelet is megkapta.
Gömöri László, Gulyás Tóth Ist-
ván, Õze János, Pászti Ferenc,

Sebõk Ferenc János, Szabó
György és Vida István 100-szoros
önkéntességét is elismerték. Nem
mellesleg öten 90-szeres, nyol-
can 80-szoros, 18-an 70-szeres
és 28-an 60-szoros véradásért
kaptak elismerést. A rendezvé-
nyen Molnár Gyula, a kuratórium
elnöke elmondta, hogy a véradás
fontosságát nem lehet eléggé ki-
hangsúlyozni, hisz egy alkalom-
mal három életet menthetünk
meg.

Véradók köszöntése
A karácsonyi készülõdés

és az év végi rohanó tempó
mellett sem szabad kevesebb
figyelmet fordítanunk szer-
vezetünkre. Több formában,
vitaminokkal és természetes
módon is megõrizhetjük
egészségünket. Zoltán László
háziorvos lapunk érdeklõdé-
sére elmondta, hogy az év-
szaknak megfelelõ öltözkö-
dés elengedhetetlen. Az idõs
korosztály keringése las-
sabb, ezért könnyebben
megfáznak. Fontos a rend-
szeres mozgás, hogy a kerin-
gést karbantartsuk. A másik
sarkalatos pont a táplálko-
zás, a megfelelõ tápanyagok
és folyadékmennyiség bevi-
tele napi szinten. Ezt kell ki-
egészíteni vitaminokkal,
amit gyümölcsökkel, zöldsé-
gekkel lehet magunkhoz
venni, vagy, ha erre nincs le-
hetõség, akkor tabletta for-
májában. Szinte a teljes ská-
lát érdemes pótolni, de az el-
engedhetetlenek közé tarto-
zik az A, B, C, D, E vitami-
nok, továbbá a bevitt anya-
gok közül kiemelendõ a cink
és a szelén. Az influenza el-
leni védõoltás felvétele ki-
emelten javasolt az idõsebb
korosztály számára, akik
krónikus betegségben szen-
vednek és olyan fiatalok szá-
mára, akik sokat vannak kö-
zösségben, fokozottan ki
vannak téve a megbetegedé-
seknek.

Tanácsért fordultunk a
Kossuth utcai gyógynövény-
bolt vezetõjéhez is azzal kap-
csolatban, hogy mit ajánl
azoknak, akik természetes
úton óvják egészségüket.
Keller Ferencnétõl megtudtuk,
hogy a téli idõszak elején az
egészséges szervezet telített
a vitaminokban, ezért nem
szabad túlzásba vinni a fo-
gyasztásukat. Legalább ilyen
nagy figyelmet kell fordítani
a télvégi idõszakban is a vé-
dekezésre, ugyanis ilyenkor
alakulhat ki nagyobb való-
színûséggel az immunhiá-
nyos állapot. Érdemes olyan
készítményeket alkalmazni,
melyek kas virágot, echina-
cea-t tartalmaznak. A propo-
lisz készítmények pedig to-
rokfájásra, gyulladásos meg-
betegedésekre jelentenek
megoldást. Gyógyteák alkal-
mazása esetén érdemes több
teafüvet tartalmazó fõzetet
készíteni. A leginkább aján-
lottak közé tartozik a kamil-
la, csipkebogyó, bodza, hárs-
fa és borsmenta teák.

Összehasonlítva az árakat,
a természetes gyógymód ol-
csóbbnak bizonyul. Egy har-
minc szemes multivitamin
több ezer forint is lehet, míg
egy szálas teakeverék pár
száz forintba kerül. Legfon-
tosabb a megelõzés, mert ha
kialakul a betegség, akkor az
már nagyon sokba kerülhet.

Lantos Éva

Védd magad!

Nemrég körbekerítették a
Krisztina presszó mögötti
telket, megépítették a kikép-
zõpálya szakaszait és a ter-
veik között szerepel jövõre a
területen álló ideiglenes bó-
dék komfortosabbá tétele, és
iroda kitelepítése. Az elmúlt
hetekben oszlopokat ástak
le, amelyekre lámpákat sze-
reltek, hogy sötétedés után is
kint maradhassanak. Jelen-
leg a szolgáltatóra várnak,
hogy bekösse az áramot.
Addig is kitaláltak egy „lám-
pás kutyázás” fantázianévre
hallgató játékot a résztvevõ
ebek és gazdáik számára.

A szervezet vezetõje, Ud-
vardi Tibor körbevezetett a
vasárnapi foglalkozás köz-
ben a pályán, ahol több hely-

színen folyt a képzés. Elme-
sélte, hogy 1968-ban alakult
meg lelkes szentesi kutyatar-
tók kezdeményezésére a
Szentesi kutyás egylet, me-
lyet a budapesti MEOE szer-
vezet egy év múlva felkarolt,
így lehetõvé vált egy szerve-
zett keretek között mûködõ
kutyaiskola megalapítása. 

A kutyaovi az elsõ terep
ahová érkezünk, ami egy au-
tógumikkal körbekerített te-
rület. Itt a beszoktatásra váró
kutyusok ismerkednek egy-
mással és a többi gazdival,
megtanulják az alapvetõ fel-
adatokat, például a hívósza-
vakat. Késõbb gyakorolják a
pórázon való sétát gazdájuk
lába mellett, majd a megál-
lást és a leülést.

– Mindig dicsérni kell a ku-
tyát, ha jól végzi a feladatot,
nem szabad bizonytalanság-
ban hagyni – mondja Tibor. 

Az idõsebb kutyáknál – ha
a gazda igényli – megkezdik
az õrzõ-védõ ösztönök fej-
lesztését. Képzett oktatók
végzik a feladatokat, mely
során a kiképzõ védõfelsze-
relésben ingerli a kutyát,
majd a gazdája a pórázon
tartott állatot hozzáengedi a
kiképzõhöz, akinek nem kis
energiájába kerül állni az eb
támadását. A gyakorlat vé-
gén a kutya megszerzi a vé-
dõfelszelést a kiképzõ karjá-
ról és mintegy levezetésképp
már a sikerélmény részeként
játszik vele. Azonnal feltûnt,
hogy azok a kutyák, akik
elõzetes kiképzést kaptak itt,
nem agresszíven vetik rá
magukat a kiképzõre, és ha
megszerezték a „zsák-
mányt”, az oktató személye
már nem is érdekli õket, nem
kapnak utána. 

Tévhit, hogy csak a kutyá-
nak fontos a fejlõdés, mivel a
kutyatartók többsége azzal
az alapvetõ problémával
küzd, hogy nem tud olvasni
kedvence gesztusaiban, nem
tudja, hogyan motiválja a he-
lyes viselkedést. A sikerél-
mény megléte mindkettõjük
számára fontos. A tagok
nagy hangsúlyt fektetnek a
vadászösztön fejlesztésére
azoknál a fajtáknál, amelyek
e technikák elsajátítására al-
kalmasak. Képeznek kutyá-
kat kifejezetten hajtóvadá-
szatokhoz is, sõt erre épülõ
programokat is szerveznek.
Ezen kívül kiállításokra, ver-
senyekre járnak, tapasztala-
tot cserélnek a különbözõ
fajták tenyésztésével kapcso-
latban. Kiállítási kutyák fel-
készítését és neveletlen faj-
társaik tanítását is vállalják a
tagok, természetesen a gaz-
dik részvételével.

Udvardi Tibor szeretné, ha
minél több taggal bõvülne a
létszám. Jövõ tavasszal sze-
retnének nyílt családi napot
tartani, ahol azok is részt ve-
hetnek, akiknek valamilyen
okból nincs kutyájuk, de a
szabadidejüket a jó levegõn
szeretnék tölteni, miközben
a gyerekek ismerkedhetnek,
játszhatnak az állatokkal. A
hosszú távú terveik között
szerepel olyan kennelsor lé-
tesítése, ahol bérleti szerzõ-
dés kereteiben foglalt feltéte-
lek mellett azok helyezhet-
nének el kutyát, akik otthon
nem tudják ezt megoldani,
de ilyen feltételek mellett
tudnák vállalni a kutyatar-
tást.

A fejlesztések megvalósítá-
sát az egyesület a befolyt
tagdíjakból és szponzori fel-
ajánlásokból finanszírozza.
Családias hangulattal, össze-
tartó közösséggel várják a
kutyusokat és gazdáikat a jö-
võben is a felsõpárti kutyais-
kolába.

Lantos Éva

(folytatás az 1. oldalról)
A kórház fõigazgatója is a

hosszú távú stabilitást, a
munkahelyek megtartását és
a biztonságos betegellátást
emelte ki beszédében. Kalmár
Mihály az új mûtõtömbbel
kapcsolatban elmondta,
hogy az eddig különálló
épületekben mûködõ diag-
nosztikai ellátás és az osztá-
lyok közös fedél alá kerül-
nek, aminek hatására gazda-
ságosabbá válik a mûködés
és szakmailag biztonságo-
sabbá a szakmai ellátás. Az
új, háromszintes, körülbelül
2 ezer négyzetméteren fel-
épülõ kórházi tömbben kap
helyet a központi mûtõ, a
központi intenzív osztály, a
traumatológia és sebészeti
osztály, egy szeptikus mûtõ-
blokk, valamint a fül-orr-
gége és urológiai osztály, il-
letve a részleg 150 dolgozó-
jának szociális helyiségei. A
8 és fél hektáron elterülõ, 47
pavilonból álló egészségügyi
intézmény zöldfelülete nem
csökken jelentõsen, mivel
mintegy 1200 négyzetméte-
ren elbontanak tíz épületet, a
helyüket pedig parkosítják.
A GYEMSZI Dél-alföldi terü-
leti igazgatóságának vezetõje
elmondta, hogy az építkezés,
a sikeres közbeszerzést köve-
tõen jövõ év nyarán elkez-
dõdhet. Mészáros János hang-

súlyozta, hogy fejlesztés nem
zárul le a mûtõtömb megva-
lósulásával. A kórház elké-
szítette és az illetékesek felé
benyújtotta azokat a terveit,
melyeket szeretne megvaló-
sítani a 2014-2020 közötti Eu-
rópai Uniós gazdasági cik-
lusban. 

Bene Dániel az ESZA Társa-
dalmi Szolgáltató, mint köz-
remûködõ szervezet vezetõje
arról beszélt, hogy Magyar-
ország kapta a legnagyobb
uniós támogatást egészség-
ügyi fejlesztésekre - országo-
san több mint 30 pályázat
nyert összesen 60 milliárd
forint értékben.

A beruházás egyik célja a
maradandó egészségkároso-
dások és a megelõzhetõ ha-
lálesetek számának csökken-
tése, az egészséges életévek
növelése, az egészséggel ösz-
szefüggõ életminõség javulá-
sa, a munkaképesség mielõb-
bi visszanyerése és az egész-
ségi okból munkaképtelenek
számának csökkentése. Kal-
már Mihály fõigazgató vége-
zetül kiemelte: nehéz feladat
vár ránk, türelmet kérek az
orvosoktól, a kórház dolgo-
zóitól, betegeitõl és a hozzá-
tartozóktól, látogatóktól a
munkák miatt tapasztalható
kellemetlenségek miatt.

Besenyei

Egy lépéssel
közelebb

Félmilliárd adósságra
550 millió forint adósságállományt vállalt át az állam a

szentesi kórház esetében. Kalmár Mihály fõigazgató la-
punknak elmondta, hogy az összeg megérkezett az intéz-
mény számlájára, amelybõl kizárólag a 30-60 nap közötti
beszállítói tartozásokat egyenlíthetik ki december 31-ig.
Az államtól összesen 33,1 milliárd forintot kapott 93 kór-
ház, a 30 napon túli adósságainak rendezésére.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Quaestura Könyvelõ, Tanácsadó és Szol-

gáltató Kft. 2012-ben 4.500.000,- Ft vissza
nem térítendõ és ugyanennyi visszatérítendõ
támogatást nyert. A nettó 10.002.180,- Ft
összköltségvetésû beruházás az Új Széchenyi
Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program
keretén belül a „Mikrovállalkozások fejleszté-
se” tárgyú GOP-2.1.1-2011/M-2012-4007
azonosító számú, ingatlanvásárlási és felújítá-
si projekt 2013-ban sikeresen megvalósult.

43 éve kutyáznak

Szeptemberben volt egy éve, hogy a
Dancsó Erika Szalon új helyen, elegáns
külsõvel és belsõvel megnyitotta kapuit
régi és új vendégei elõtt. Erika beavat,
hogy õ és a lányok ekkor csatlakoztak a
Laetitia Guenaou által képviselt Le
Monde világához. Laetitia a Loreal fõ-
kreátora, õ alkotja évrõl évre a hajstílus
trendjét Franciaországban. Erikát õ inspi-
rálja szakmai pályafutása során. A szak-
ma egyik magyarországi képviselõje —
akit Erika elkísért külföldre — megismer-
tette példaképével, aki egy közelgõ haj-
show apropóján közös munkát ajánlott
fel neki.

— A kiállítások, versenyek az önkifeje-
zésem részei. Hozzájárul, hogy a min-
dennapi munkába ne fásuljak bele. Fej-
lõdik a kreatív oldalam és egyben kiélem
magam, miközben alkotok — mondta Eri-
ka. 

Ennek a programnak köszönhetõen a
lányok és Erika nagy fejlõdésen mentek
keresztül. Egyébként évente 2-3 képzé-
sen vesznek részt külföldön, ahol a leg-

újabb, következõ évszaknak megfelelõ
trendek vágástechnikáit sajátítják el. 

— Tavasszal megyünk legközelebb
képzésre, amelynek a koncepcióján már
most dolgoznak a szakemberek. Körül-
belül fél év, mire el tudjuk kezdeni itt-
hon az új technikák alkalmazását.

Magyarországon más szemlélettel dol-
goznak a fodrászok, mint külföldön. Itt-
hon angolszász technikát alkalmaznak,
amely konzervatívabb, jobban kötõdik
az elméleti alapokhoz. 

— Minden nõnél vannak idõszakok, és
nekünk meg kell látni, hogy mit szeretne
önmagában megvalósítani. Nem szabad
elkövetni azt a hibát, hogy megpihe-
nünk, mert a divat folyamatosan válto-
zik. Együttes célunk megtalálni a vendé-
gek stílusát, elérni, hogy azt sugározzák,
hogy jól érzik magukat, amikor kilépnek
az ajtón — mondta Erika.

— Itt a szalonban nem saját magamat
kell megvalósítani, hanem azt, ami a
vendégeimben van. Meg kell próbálni
belelátni a vendégbe. A visszajelzések

azt mutatják, megéri a rengeteg munka,
az energia, amit belefektetünk. Szeret-
ném Laetitia munkásságát bevezetni Ma-
gyarországra, hogy a magyar fodrászok
megismerjék a francia hajvágást, szeres-
sék alkalmazni az új technikákat.
Ugyanúgy a szeretet oldalát kell válasz-
tani a munkának, ahogy a többi tevé-
kenységnek az életben, e nélkül nem
mûködik — nyilatkozta lapunknak a sza-
lon tulajdonosa.

Dancsó Erika a sok külföldi versenyen
kívül  szeretné a tanulók munkáját támo-
gatni, hogy jó szakemberek legyenek és
megállják a helyüket az életben. 

— Szeretnék úgy fejlõdni és menni elõ-
re, hogy közben ugyanaz maradjak, aki
voltam, hogy ne felejtsem el, honnan
jöttem. Be kell látni az embernek a hibá-
it, és törekedni kell rá, hogy ezeket kija-
vítsa.

Beszélgetésünk végén fáradtan, de
mosolyogva megjegyzi: — De ha nem
osztjuk meg másokkal, akkor az minden,
csak nem tudás. (X)

Nem akarom elfelejteni, honnan jöttem

A Munkás utca és a Vörösmarty utca találkozása felõl
szombaton és vasárnap délután 3 órától rendszeresen han-
gos ugatás hallatszik. Egy 32 tagot számláló közösség tölti
itt szabadidejét, akik  gyakran pénzüket áldozzák azért,
hogy az itt mûködõ kutyaiskola fennmaradjon és a fejlõdés
útjára lépjen.

Nevelés és kiképzés a Felsõpárton.
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Fények, orgona, klassziku-
sok zenéje, Rákász Gergely –
mindezek együtt lesznek je-
len a hangversenyközpont
színpadán december 12-én,
csütörtökön este 7 órakor. A
koncertorgonista a nagy
klasszikusok, J. S. Bach, Mo-
zart, Verdi, Wagner mûvei-

nek megszólaltatását válasz-
totta, hogy adventi áhítatra
hívja a szentesi koncertláto-
gató közönséget. 

A népszerû orgonista nem
csak templomokban és ka-
tedrálisokban koncertezik
Európa-szerte, hanem or-
szágjáró „Iskola Program”-
jával a fiatalok ezreihez jut-
tatja el a klasszikus muzsi-
kát. Rákász Gergely megnye-
rõ egyénisége, közvetlen
mûsorvezetése, a népszerû
klasszikus dallamok, s a
gyertyafényes környezet, va-
lódi karácsonyváró hangula-
tot ígér, melyre remélhetõleg
sokan vágyunk a decemberi
zord napokban. Szeretettel
várunk mindenkit az
Illuminations címû koncertre
a zeneiskolába 2013 utolsó
Zene - Világ - Zene hangver-
senyére. 

Kocsis Györgyi

Idén is értékelte a beadott
pályázatokat a Csongrád
Megye Önkormányzataiért
Alapítvány. Szentesrõl hét
szervezet pályázott rendez-
vények, programok megva-
lósításához.

A Szentesi Zenebarátok
Egyesülete két eseményhez
kért segítséget. A Bárdos La-
jos Vegyeskar 2014 májusi
Egyházzenei Találkozó kivi-
telezéséhez, és a szentesi Fú-
vószenei találkozó szervezé-
séhez nyert száz ezer foritot.
Ezt az összeget kapta meg a
mûvelõdési központ citera-
zenekara is a Regionális
Népzenei Fesztivál lebonyo-
lításához.  A mûvelõdési
központ fotóköre is két pá-
lyázatot adott be. Az Aradi
Fotóklub és a Lodzi Fotómû-
vészek Társasága közös kiál-

lítást tervez szintén száz ezer
forint támogatással. Az Al-
földi Fotószalon kiállítási ka-
talógusa elkészítéséhez száz-
ezer forintot nyert. Ezt az
összeget tudhatja magáének
az Alkotó Pedagógusok Kép-
zõmûvészeti Tárlata is, me-
lyet áprilisban szeretnének
bemutatni a galériában, ahol
három megye pedagógusai
szerepelnek.  A Szentesi Ki-
nizsi  szakosztály három csa-
patában 76 játékos rúghat 20
új labdát 65 ezer forint támo-
gatásból.

„Gyöngycsillagok
Karácsonyra!“

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt karácsonyi
kézmûves foglalkozásunkra a Városi Könyvtárba (Szentes,
Kossuth u. 33-35.) Idõpont:  december 11. 14-17 óra között.

A közönség létszáma is nõ,
a kávéházi hangulat is meg-
valósulni látszik, a témák is
egyre érdekesebbek. Ezek a
momentumok jellemezték az
utóbbi két hét irodalmi elõ-
adásait, ahol Ady Endre, va-
lamint Herczeg Ferenc élete
és életmûve került terítékre.

Ki gondolta volna, hogy a
szocreál stílusirányzat olyan
ékkövét, mint a szentesi Mû-
velõdési és Ifjúsági Ház han-
gulatossá és meghitté lehet
tenni? Úgy látszik, hogy
mégis sikerült, hiszen a föld-
szinti büfében láthattuk,
hogy a légkör valóban kávé-
házivá változott és ehhez
nem kellett más, mint né-
hány abrosz, pár mécses és
egy kis nassolnivaló az asz-
talokra. A hangulatot fokoz-
ta még a gõzölgõ forralt bor
illata és íze. Így láttuk ven-
dégül Ady Endrét és Her-
czeg Ferencet. 

Poszler György ismét gon-
doskodott arról, hogy sok
tankönyvi szövegen túlmu-
tató életrajzi elemet tudjon
meg az, aki betéved ide eze-
ken a hideg csütörtöki esté-
ken. Szék alig maradt üre-
sen, ezzel talán az is bizo-
nyítható, hogy a megosztó
személyiségû Adyt többen

szeretik, mint utálják. Mint
oly sok költõ- és írótársa, õ is
újságírással kereste meg a
mindennapi betevõre valót,
hiszen õ volt az egyetlen, aki
a Nyugat címû folyóirattól
állandó fizetést kapott. Ép-
pen ezért furcsa, hogy szék-
helyéül nem a New York iro-
dalmi kávéház szolgált, ha-
nem egy kisebb és kevésbé
nívós kocsma, a Három Hol-
ló. 

Herczeg Ferencrõl azon-
ban nem sokat tud a magyar
ifjúság nagy része, hiszen
nincs benne a szigorúan vett
irodalmi kánonban, gyer-
mekkora még az Osztrák-
Magyar Monarchia idejére
nyúlik vissza, halála pedig
1954-ben következett be.
Olyan emberrõl beszélünk
tehát, aki mindkét világhá-
borút és számos politikai
rendszert megélt Magyaror-
szágon. Meg kell jegyez-
nünk, hogy ez volt az elsõ
olyan elõadás, melyen
Poszler György a közönség
egy tagja által kért szerzõrõl
adott elõ. Ezeken az elõadá-
sokon sem maradhatott el az
írók magánéletének említése,
hiszen Ady igen kedvelt sze-
mélyiség volt a nõk körében
is, de barátai leírásából meg-

tudhatjuk, hogy – szlengesen
szólva – „nem a szövegével
hódított”, hiszen elég félénk
természetû volt. Inkább egy
sarokban ülve várta nagy és
merengõ barna szemeivel,
hogy a hölgyek felfigyelje-
nek rá. Herczeg véleménye a
nõkrõl igen érdekes, hiszen
egyszer azt mondta, hogy
minden nõ egy született szí-
nésznõ, mert a még a férfiak-
nál ez egy tanult mesterség,
addig a nõknél ez egy ösztö-
nös dolog.

Olyan legendák is keringe-
nek Ady Endrérõl, hogy
spontán született verseit az
ihlet pillanatában firkantotta
egy kávéházi asztalra. Egyes
tanulmányok azonban arról
számolnak be, hogy ez szán-
dékos hatáskeltés volt a ré-
szérõl, hiszen otthon nagy
mûgonddal írta költeménye-
it, majd ezeket megtanulva
végezte el az elõbb felvázolt
mutatványt. 

Az elõadásokat megelõzõ
és követõ beszélgetéseken
mindenki ötletel, tanakodik,
hogy vajon milyen felkapott
vagy elfeledett szerzõ életé-
rõl beszéljen legközelebb
Poszler György az Irodalmi
életrajzok esten.

Salánki Zsófia

Református leányiskolai
tanító, ügyvéd, gimnáziumi
tanár, megyei jegyzõ is betöl-
tött fõszerkesztõi pozíciót a
szentesi sajtóorgánumok
élén, mesélte Labádi Lajos,
aki fiatalon a levéltárba ke-
rülve kapta nehéz, de hálás
feladatul a szentesi újságok
rendezését. Akkor, 1977-78-
ban jegyezte el magát a helyi
laptörténettel. Munkájához
az Országos Széchenyi
Könyvtár mikrofilmjegyzé-
kébõl is nyert hasznos infor-
mációkat, ugyanis már a leg-

korábbi helyi lapokat is el-
küldte a nyomda az ország
legnagyobb bibliotékájának,
ahol azokat biztonsági okok-
ból mikrofilmre is vették. 

Elsõ hely illeti meg a helyi
sajtóorgánumok sorában az
Orosz Miklós polgármester
és országgyûlési képviselõ
által kiadott Szentesi Füzete-
ket 1871 májusában, mely-
nek a mutatványszáma után
még további ötöt terveztek,
de a próbálkozás elhalt. An-
nál álhatatosabb volt viszont
a nyomdáját és könyvkeres-

kedését Gyöngyösrõl Szen-
tesre, az Úri – ma Petõfi – ut-
cára telepítõ Cherrier János,
aki 1871. július 9-én indította
a Szentesi Lapokat, mely
csupán 3-400 elõfizetõt von-
zott, így egy évet sem élt
meg. 1872 májusában újabb
lapot indított, s az Alföldi Fi-
gyelõ már több megye olva-
sóit megcélozta, de nem lett
nyereséges. 1872 augusztu-
sában Cherrier harmadik új-
ságjaként beindította a Szen-
tesi Lapot, ez már tartósnak
bizonyult, s a város legjelen-
tõsebb sajtóorgánuma lett,
többszöri újraélesztéssel
1949-ig. A Kossuth-kultuszt
ápoló városban a lap népsze-
rûsége és befolyása nagy
volt. Az újságnak vetélytársa
akadt az 1880-ban megjelent

Szentes és Vidéke címû heti-
lap képében, de annak bul-
város hangvétele a szerkesz-
tõ korai bukását jelentette,
viszont a lap mások irányítá-
sával tartalmas sajtótermék
lett, s 1919 márciusáig mû-
ködött.

1949-tõl megszûntek a he-
lyi újságok, beolvadva a me-
gyei Viharsarokba. Szente-
sen a 60-as évek végén, az
országban elsõk között szü-
letett igény egy városi lap
beindítására. Ez volt a Szen-
tesi Élet, melynek 1968. ápri-
lisi megjelenését Szabó Ró-
bert, az elsõ felelõs szerkesz-
tõ csak nehézségek árán tud-
ta kiharcolni a megyei és mi-
niszteri szerveknél. 1990-ig
havonta jelent meg, majd he-
tilappá vált. Bár ’75-77 kö-
zött papírhiányra hivatkoz-
va szünetelt a megjelenése,
fénykorában az újság 8-9
ezer példányban kelt el.
Labádi Lajos szerint nem
volt könnyû a lap születése
és az életben tartása sem az,
de szükség van rá.

Az elõadás képes kiegészí-
téseként láthatta a közönség
az e-könyvtár tartalmas
adatbázisát, mindazokat a
helytörténeti értékeket, me-
lyeket ma már a digitális em-
lékezet õriz meg a jövõ szá-
mára. Digitalizált helyi peri-
odikák (a Szentesi Lap hi-
ánytalanul, a Szentesi Élet
elsõ száma és 1990-ig vissza-
menõleg a megjelenései),
ezen kívül ritka könyvek,
hang-és filmfelvételek között
kutathat az érdeklõdõ az
elektronikus könyvtárban.

(darók)

„Az érdekes irodalmat érdekes emberek csinálják”

Ady nem a „szövegével” hódított

Második alkalommal ren-
dezi meg a szentesi alkotók
adventi kiállítással egybe-
kötött vásárát a Kapocs Kis-
térségi Kulturális Közhasz-
nú Egyesület.

Jövõ hétvégén péntek reg-
geltõl vasárnap estig a helyi
alkotók munkái töltik meg a
megyeháza konferencia köz-
pontjának mindhárom eme-
leti termét. A helyszín tehát
bõvül a tavalyi rendezvény-
hez képest, de a kiállítók
száma is jóval meghaladja az
elsõ adventi vásárét. Ezúttal
36-an – a hímzõktõl a lekvár-
készítõn át a keramikusig
szinte teljes számban a vá-
rosból – lesznek jelen és mu-
tatják be portékáikat a láto-
gatóknak, tudtuk meg a Ka-
pocs egyesület elnökétõl,
Nyíri Dánielnétõl. A gyöngy-
ékszer-készítõként ismert
Panka és a szálasanyag-fonó
Chemezné Alexandra elnöksé-
gi tag elmondta, az egyesület
öt évvel ezelõtt a helyi alko-
tók, iparmûvészek felkarolá-
sára jött létre, hogy pályázati
lehetõségekkel nagyobb teret
nyerhessenek.

Rajzpályázatot is hirdet-
nek iskolások részére, a
Szentes-Te-Szenteste témá-
ban várják az alkotásokat de-
cember 11-én, szerdán 16
óráig az ifjúsági házban. 

Az adventi kiállításon és
vásáron a szentesieknek le-
hetõségük lesz igazi, hely-
ben készült ajándékokat be-
szerezni a családnak, de fo-
lyamatosan kísérõprogra-

mok is zajlanak minden kor-
osztály számára a három na-
pon. 13-án a díszítõmûvész
szakkör tart bemutatót és
kézmûves foglalkozást, a
Horváth Mihály Gimnázium
12.-es tanulói, majd a Kiss
Bálint-iskola 3.-os diákjai ün-
nepi mûsort adnak elõ. A
Koszta-múzeum is készül
foglalkozással ezen a délutá-
non, majd 16 órakor kezdõ-
dik a rajzpályázat eredmény-
hirdetése a Szent Erzsébet-is-
kola mûsorával, a programot
a Pom-Pom együttes zárja. 

Szombaton délelõtt virág-
kötészetet tanít gyermekek-
nek Remzsõ Anikó, 9-kor tart-
ják a vásár hivatalos megnyi-
tóját, ahol fellépnek Seres An-
tal növendékei és a Klauzál
utcai ovisok. Citerán játszik
ünnepi dalokat a Margaréta
zenekar, míg Majtényi András
karácsonyi filmek zenéibõl
válogat. A délután folyamán
Paksi Gabi mézeskalács-ké-
szítésre várja a családokat, a
szentesi kiadványok iránt ér-
deklõdõket pedig Timár Fe-

renc invitálja. Fellépnek még
a zeneiskola növendékei, a
Rákóczi utcai ovisok, végül
karácsonyi meséket hallhat-
nak Szemerédi Endrénétõl,
Pankától, Alexától és Csorba
Gyulától. Vasárnap délelõtt
Garainé Kati segítségével
gipszformákat díszíthetnek
az érdeklõdõk, karácsonyi
elõadással lép fel a Szent An-
na utcai és a Mátéffy utcai
óvoda, bemutatót tart a
Kurca festõkör. Délután mé-
zeskalácsot díszíthetünk
Bernáthné Marika nénivel. A
zárónapon szentesi író-olva-
só találkozón Paulovics Ta-
mással, Vágvölgyi Zoltánnal és
Labádi Lajossal találkozhat-
nak a könyvbarátok. Zenél a
Pengetõ Citerazenekar, majd
meglepetést tartogat a Bár-
dos Lajos Vegyeskar, a prog-
ram közös karácsonyi ének-
léssel zárul. Szombaton és
vasárnap tombolát is sorsol-
nak a szentesi alkotók fel-
ajánlásaiból.

D. J. - L.É.

Sajtótörténeti barangolás

Segít az alapítvány

Elmarad a karácsonyi vásár
Megkérdeztük Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera aljegyzõt,

hogy idén miért nem lesz karácsonyi vásár. Elmondta, hogy
jelenleg a felújítások miatt nem tud a város megfelelõ he-
lyet biztosítani és a költségvetés is szûkösebb az idén. Pe-
dig a legtöbb programot és ötletet õ vezette be a külföldön
látott példák alapján, ezért is sajnálja, hogy idén mindez
nem valósul meg. Többek között elmarad a kirakatverseny
és egy, a Kossuth téren álló fenyõfát díszítenek fel az ünne-
pekre. Az aljegyzõ asszony reményei szerint az idén beter-
vezett programok jövõre nem maradnak el.

Szentesi termékek
az adventi vásárban

Karácsonyvárás
Rákász Gergellyel

Labádi Lajos ny. levéltár-igazgató és Tímár Ferenc, az e-
könyvtár szerkesztõje tartott a városi könyvtárban izgalmas
szentesi sajtótörténeti idõutazást, melyen egészen 1871-ig
mehettünk vissza az idõben, az elsõ helyi lapok születéséig
egészen az idén 45 esztendõs Szentesi Életig. Megállapítást
nyert: helyi lapokra mindig szükség volt, s nélkülük bi-
zony szürkébb lenne a „szentesi életünk.”



1978 óta dolgozik a szen-
tesi futballért Csepregi Ist-
ván, aki kétszer is volt a
Szentesi Kinizsi elnöke. Az
egyesület jelenlegi vezetõje
szerint az egyik legszebb
korszak az 1999 – 2005 kö-
zötti idõszak volt, hiszen
ekkor az NB II harmadik
helyét szerezte meg a Szen-
tesi FC csapata. A szakosz-
tályvezetõ bízik abban,
hogy a mostani felnõtt gár-
da kiharcolhatja a bent ma-
radást a szezon végén.

1956-ban kezdett el futbal-
lozni Csepregi István, ebben
az esztendõben lett az Oros-
házi Kinizsi igazolt labdarú-
gója, majd Szentesre került,
ahol a Vasutas ifjúsági csapa-
tában játszott 1962-ig. Egy
sérülés miatt késõbb már
nem játszott, de a mérkõzé-
sek levezetését elvállalta, így
lett belõle játékvezetõ. 25
esztendõn keresztül fújta a
sípot, de 1978-tól szerepet
vállalt a Kinizsi labdarúgó-
szakosztályának mûködésé-
ben is. – Azon dolgoztam,
hogy minél több katona-
sportoló kerüljön a klubhoz,
és hogy nem választottunk

rosszul, az be is igazolódott,
hiszen 18 olyan katona-spor-
toló került a labdarúgó klub-
hoz, akik késõbb NB II-ben,
NB III-ban folytatták tovább
pályafutásukat – emlékezett
vissza Csepregi István. A
mostani szakosztályvezetõ
számos szép idõszakot élt
meg a klubnál, ahol olyan ki-
váló edzõkkel dolgozhatott
együtt, mint Tóth István, Sza-
bó László, Halász Tamás,
Ivanov Géza, Szita Bálint, Pálfi
Zoltán, és a jelenlegi mester,
Bozóki Zoltán. Csepregi Ist-
ván szerint az egyik legem-
lékezetesebb idõszak 1999 és
2005 közé tehetõ, amikor két
év NB III-as szereplést köve-
tõen az NB II-ben bronzér-
mesek lettek. – Sokan bírál-
tak bennünket, hogy sok a
nem idevalósi labdarúgó, de
akkor a szponzoraink révén
megengedhettük magunk-
nak, hogy jó futballistákat
igazoljunk. Ráadásul támo-
gatóink segítségével tovább
erõsítettük volna az együt-
test, és a 2005-2006-os sze-
zonban még jobbak lehet-
tünk volna. Sajnos, amikor a
támogatás megszûnt, gya-

korlatilag öt perc alatt szét-
szedték ezt a remek gárdát,
az Orosháza különösen jól
járt velünk… – mondta
Csepregi István. A Kinizsi
mindenese, aki a mai napig
maga mossa a játékosok sze-
relését, az FC megszûnését
követõen került az akkor a
megyei harmadosztályban
szereplõ Kinizsihez. – Két
kérésem volt, nevezetesen,
hogy ne legyen adóssága az
együttesnek és Bozóki Zol-

tán lehessen a vezetõedzõ.
Garai Szabó Imre, megnyug-
tatott, hogy tartozás nincs,
Bozóki pedig jöhetett, vele
azóta is együtt dolgozunk.
Négy éve megnyertük egy
nagyon fiatal csapattal a má-
sodosztályú bajnokságot,
egy évre rá kiestünk ugyan
az elsõ osztályból, de idén
ismét feljutottunk, méltókép-
pen ünnepeltük a Kinizsi
100. születésnapját. 

Hogy hogyan fogadta a

Szentesi FC és a Szentesi Ki-
nizsi egyesülését? Nos, nem
nagyon volt más választás, a
város egy labdarúgó csapat
támogatására adott pénzt,
így fuzionálni kellett. A vá-
ros jelenleg mintegy másfél
millió forint mértékben ad
támogatást a klubnak uta-
zásra, játékvezetõi díjakra,
szövetségi tagdíjra, Magyar
Kupa utazási költségekre,
pályabérleti díjra, de az
Aranylabda Alapítványból,
szponzori pénzekbõl és a
társasági adóból is folyik be
pénz a klub kasszájába. –
Igyekszünk fejleszteni, meg-
újítani a Pusztai László
Sporttelepet is. Az önkor-
mányzat és a Szentesi Kini-
zsi 9,6 millió forintot nyert a
Leader-pályázaton a
lapostetõs épület felújítására,
ráadásul a megyei szövetség
vezetõje úgy tájékozatott,
hogy a város mûfüves pályá-
ra beadott pályázata is ered-
ményes volt, bízom benne,
hogy hamarosan a tervekbõl
valóság lesz. Ha megépül a
fedett uszoda, akkor azt kö-
vetõen talán még több pénz
áramlik majd a szentesi lab-

darúgásba a TAO-s keretbõl. 
A Kinizsi csapatai közül a

legfiatalabbak szerepelnek a
legjobban ebben a szezon-
ban, az U16-os korosztály
félidõben vezeti a tabellát, az
U19-esek ötödikek, míg a
felnõttek a bent maradásért
küzdenek. – Bízom benne,
hogy meg tudjuk õrizni elsõ
osztályú tagságunkat, és ak-
kor jövõre, már kellõ rutin-
nal felvértezve, 3-4 ifjúsági
korú labdarúgót beépítve
stabilan meg is ragadhatunk
ebben az osztályban mondta
a szakosztályvezetõ. És hogy
meddig bírja még ekkora
lendülettel Csepregi István?
– Tudom, hogy egyszer át
kell adnom valakinek a sta-
fétabotot, de csak olyannak,
aki szívvel – lélekkel viszi
tovább a csapat ügyes-bajos
dolgait. Amúgy jól érzem
magam a fiatalok között,
öröm velük együtt dolgozni.
Janó Gyuri bácsi 83 eszten-
dõs koráig dolgozott a szen-
tesi labdarúgásban, nekem
addig még van tizenhárom
évem…

HV

35 éve a szentesi labdarúgás szolgálatában
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Gyõzelemre készültek,
mégis vesztesen másztak ki
a medencébõl a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabdá-
zói. A mieink hazai pályán
kaptak ki a Pécs együttesé-
tõl 8-5-re. A csapat továbbra
is az utolsó elõtti helyen áll
négy ponttal, öt ponttal le-
maradva a 12. helyen tanyá-
zó OSC mögött.

Fogadkozott az egész csa-
pat, hogy hosszú idõ után
most megmutatják, sokkal
többre hivatott ez a társaság,
mint amilyen helyen áll a
bajnokságban, át is érzi min-
denki a Pécs elleni összecsa-
pás súlyát, aztán a valóság
gyorsan kiábrándította a
szurkolókat, akikre nem le-
hetett panasz: az utolsó má-
sodpercig ûzték, hajtották,
harcra bíztatták vízilabdázó-
inkat. Sajnos a mérkõzés
nem úgy alakult, ahogy azt
várta a hazai publikum, hi-
szen 0-4 állt az eredményjel-
zõn a második negyed köze-
pén. A mieink mentek elõre,
próbálkoztak, de sok volt a
rossz átadás és még több a
pontatlan lövés, így nem tu-
dott felzárkózni a Szentes. A
harmadik nyolc percre aztán
magához tért a csapat, feljöt-
tek Németh Dánielék egy gól-
ra, de 3-4 után ismét a Pécs
tudott újítani, sõt, zsinórban
négy gólt szereztek a vendé-
gek, és ezzel el is dõlt a mér-
kõzés, a végén csak kozmeti-

kázni sikerült a vereség
nagyságán. Fülöp Tibor veze-
tõedzõ szerint a küzdéssel
nem volt gond, de a lövések
nagyon pontatlanok voltak,
Nagy Márton még nem épült
fel teljesen a sérülésébõl, rá-
adásul ismét megsérült egy
játékosunk, és ezt ez a csapat
nem bírja el. – A helyzeteket
kialakítottuk, de pontatlanok
voltunk, stresszesek voltunk,
féltünk ezen a mérkõzésen –
mondta Fülöp Tibor. – Ne-
héz helyzetben vagyunk, de
megpróbálunk kilábalni eb-
bõl helyzetbõl. 

Arra a kérdésre, hogy sike-

rül e kivívni a bent mara-
dást, a vezetõedzõ azt vála-
szolta, nagyon reméli, hogy
igen, de ehhez nagyon sokat
kell dolgozni. Hogy sikerül-e
legyõzni az Ybl csapatát? Ez
kötelezõ feladat lesz Fülöp
Tibor szerint, aki még nem
tudta megmondani, hogy ér-
keznek-e új játékosok a téli
szünetben a klubhoz. – Egy-
elõre meg kell néznünk,
hogy kik azok, akik jó játé-
kosok, és segítségünkre le-
hetnek. Ha jó játékos nincs,
akkor középszerû vízilabdá-
zókat felesleges idehozni a
klubhoz, inkább játsszanak
az ifjúsági játékosaink, kap-
ják meg õk a lehetõséget a
bizonyításra.

hv

Elstartolt az Erima gyer-
mek kézilabda-bajnokság
idei szezonja. A fiú U10-es
korosztály elsõ fordulóját vá-
rosunkban rendezték meg a
Kecskemét, az Orosháza, a
Gyöngyös és a házigazda
Szentesi Párducok Utánpót-
lásnevelõ Sportiskola növen-
dékeinek a részvételével.  A
mieink remekül vették az el-
sõ kört, mindhárom mérkõ-
zésüket megnyerték a srá-
cok, a Gyöngyöst 12-11-re, a
Kecskemétet 16-15-re, az
Orosházát 15-11-re gyõzték
le Czesznak György tanítvá-
nyai. – Bár nyertünk, azt

gondolom, hogy lesz még
mit átbeszélnünk a srácokkal
– mondta a vezetõedzõ. – A
mérkõzéseket normál kézi-
labdapályán, 6+1-ben játsz-
szák, háromszor 10 perces já-
tékidõvel, és ami külön érde-
kesség, hogy a harmadok
elején letámadásos, emberfo-
gásos játékot kell alkalmaz-
ni. 

Legközelebb január 5-én
lesz forduló, a házigazda is-
mét Szentes lesz, bízunk
benne, hogy a fiúk legalább
olyan jól veszik a következõ
kört, mint ahogy az elõzõt
„behúzták”. hv

Erima-rajt, gyõzelmekkel

Elvesztette veretlenségét az
NB II Dél-keleti –csoportjában
a Szentesi Kinizsi SZITE asz-
talitenisz együttese. A mieink
Kecskeméten kaptak ki 13-5-
re, de az õszi utolsó forduló-
ban itthon javíthatnak a Kisúj-
szállás ellen.

A másodosztály bajnokas-
piránsának otthonában egy
nagyon erõs, több NB I-es já-
tékossal felálló ellenféllel néz-
tek farkasszemet Bunda
Szabolcsék. A párosok mérkõ-
zését követõen döntetlen volt
az állás, majd az elsõ két
egyéni összecsapás után sem
tudott elõnyt szerezni egyik
csapat sem, viszont ezt köve-
tõen zsinórban hét meccset
hozott a Kecskemét, amivel
gyakorlatilag eldõlt a mérkõ-

zés. – Úgy gondolom, hogy a
bajnokság legerõsebb csapatá-
tól szenvedtünk vereséget –
mondta Hegedûs Gábor, a Ki-
nizsi szakosztályvezetõje. –
Bár most kikaptunk, de sport-
emberek vagyunk, helyén
tudjuk kezelni ezt a vereséget,
és az õszi utolsó mérkõzésün-
kön, itthon, a Kisújszállás el-
len szeretnénk gyõzelemmel
zárni az eddigi remek szezo-
nunkat.

A Kinizsi eddig valóban pa-
zar idényt produkált, ez volt
az idei elsõ vereségük, és je-
lenleg a táblázat második he-
lyét foglalják el. Az õszi félév
utolsó mérkõzésére vasárnap
10 órakor kerül sor a Szent
Erzsébet általános iskolában.

hv

December elsejével meg-
kezdõdtek a 17. Regionális
Teremlabdarúgó Bajnokság
küzdelmei a Hungerit Kupá-
ért. Minden eddiginél több
csapat nevezett a mérkõzé-
sekre, melyeket négy külön-
bözõ erõsségû csoportban
bonyolítanak le. Az amatõr
és hivatásos focistákból is ál-
ló 42 csapatot a tavalyi ered-
ményük alapján lett sorolták
a csoportokba, de az új neve-
zõket is a megfelelõ erõssé-
gûbe válogatták. A bajnok-
ság, úgynevezett „mindenki
mindenkivel játszik”, lebo-
nyolítási rendje lehetõséget
ad minden csapatnak sok
mérkõzés lejátszására. A
Hungerit Kupa eredmény-
hirdetésekor, ami február kö-

zepén lesz, elismerik az elsõ
három helyezett mellett a
gólkirályt, a legjobb kapust
és a legtechnikásabb játékost
is.

A hétvégi elsõ forduló rög-
tön meglepõ eredményeket
is hozott. Elõfordult, hogy a
tavalyi 2. helyezett Gallér SE
egy góllal alul maradt az
újonc Favorit együttesével
szemben az „A” csoport
mérkõzésén. A teremlabda-
rúgó bajnokság szervezõje,
Rakk László kérdésemre el-
mondta, hogy bizony sok-
szor éri az elõzõ években jó
eredményt elérõ csapatokat
meglepetés egy-egy újonnan
nevezõtõl. A nézõk ingyene-
sen látogathatják a mérkõzé-
seket a Dr. Papp László Vá-

rosi Sportcsarnokban. A va-
sárnapi játéknapok ebben a
hónapban december 8. és 15.
A részletes programot és
eredményeket nyomon kö-
vethetik a facebook Hungerit
Kupa oldalán is.

Igazi téli sportcsemegének
ígérkezik a december 27-29-
ig tartó labdarúgó torna a
MetalCom Kupáért. A nyílt
nevezésû, palánkos teremfo-
ci tornára amatõr és hivatá-
sos focistákból álló csapatok
is jelentkezhetnek. A mérkõ-
zések különlegessége, hogy
kevés palánkos terem talál-
ható Szentes környékén,
ezért elõszeretettel jönnek
közelebbi, nagyobb városok
csapatai is. December 20-ig
várják a jelentkezéseket a

sportcsarnok@szentes.hu cí-
men vagy a 30/567-96-36-os
telefonon. A MetalCom Ku-
pára a nézõk jelképes belépõ
fejében vagy a kedvezõbb
három napos bérlettel lép-
hetnek be, hogy szurkolja-
nak a csapatoknak.

A palánkos focitorna felve-
zetõ programjai lesznek a
december 20-án rendezendõ
általános és középiskolai vá-
rosi labdarúgó döntõk, ahol
az iskolaválogatottak mérik
össze erejüket. Az utána
következõ napokon, decem-
ber 21-23-ig, pedig az után-
pótlás focicsapatok mérkõz-
nek a sportcsarnok pályáján.

Deák Albert

Teremfoci meccsek a csarnokban

Itthon sem megy

Valdor-Szentes – Pécsi
VSK-Füszért 5–8 (0–2, 1–2,
2–2, 2–2)

Vodafone férfi vízilabda
OB I, 11. forduló. Szentes,
Széchenyi ligeti uszoda,
200 nézõ. Vezette: Dodogh,
Madarasi.

Valdor-Szentes: HOR-
VÁTH T. – Hegedüs B.,
Józsa, Nagy M. 2, Németh
D. 1, Kistamás, Keresztes I.
Csere: Pellei, Kiss Gy., He-
gedûs I. 2, Szabó L., Szabó
Z., Káris. Edzõ: Fülöp
Tibor.

Gól – emberelõnybõl:
9/1, ill. 7/2.

Ötméteresbõl: 1/0, ill.
1/1. 

Újra itthon játszanak
Uszodaproblémáik miatt az Ybl férfi csapata a szomba-

ti mérkõzés pályaválasztói jogának felcserélését kérte a
Szentesi Vízilabda Klubtól, amibe beleegyezett a klub
vezetõsége, így december 7-én, 18 órai kezdettel ismét ha-
zai medencében küzd bajnoki pontokért a Valdor-
Szentes együttese. A katasztrófavédelmi elõírások miatt
továbbra is - míg a sátor áll - legfeljebb 75 szurkolót en-
gedhetnek be a találkozóra. Szombaton 16.45-tõl engedik
be a szurkolókat, érkezési sorrend szerint. A klub vezetõ-
sége és a játékosok a szurkolók megértését kérik.

Negyedik helyen végzett
az Euroliga manchesteri se-
lejtezõjében a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapata.

Ahogy azt elõzetesen sejte-
ni lehetett, túl nagy falatnak
bizonyult a Szentes számára
az olasz Catania, a holland
Leiden és a görög Vouliag-
meni együttese, mindhárom
gárdától sima vereséget
szenvedtek Gyõri Eszterék. A
mieink dolgát az sem köny-
nyítette, hogy Gémes Alexa
vállsérülése miatt nem szere-

pelhetett egyetlen mérkõzé-
sen sem, hiányát az amúgy is
„rövid” kispaddal rendelke-
zõ Hungerit nem tudta elvi-
selni. A nemzetközi szerep-
lést követõen ismét a hazai
bajnokságra fókuszálhat a fi-
gyelem, annál is inkább mert
a Szenteshez hasonlóan a
nemzetközi porondtól bú-
csúzó Újpest lesz a Szentes
következõ ellenfele a hazai
pontvadászatban. A csütör-
tökön este a fõvárosban
megrendezésre kerülõ mér-
kõzés esélyese a Hungerit.

Búcsú a nemzetközi kupától

Csepregi István (jobbról) Ivanov Gézával

Második helyen
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Kiss Viktória még csak ti-
zennégy éves, máris kész
tervei vannak a jövõre néz-
ve, de az odáig vezetõ út ke-
mény kõvel van kirakva. A
csillogó szemû, mosolygós
lány élete nagy döntése
elõtt áll, hiszen ebben a tan-
évben fejezi be általános is-
kolai tanulmányait, s a kér-
dés, hogy a zenei konzerva-
tóriumot vagy egy helyi kö-
zépiskolát válasszon, egy-
aránt fejtörést okoz neki és
családjának is.

Viki, az iskolai feladatok,
tanulás mellett a hét minden
napján ének- és zongora-
órákra jár, szüntelenül gya-
korol, nincsenek üres percei,
eltökélten halad céljai felé,
melyeket nekem is elárult.

– Óvodás koromban derült
ki, hogy szép hangom van,
de  csak tíz évesen kezdtem
el ismerkedni ezzel a mûvé-
szeti ággal, ekkor már szol-
fézsra és zongoraórákra jár-
ni. Andor Csilla tanárnõ szár-
nyai alatt úgynevezett ma-
gán éneket tanultam (klasz-
szikus mûvek) és népdalok-
kal is foglalkoztunk. Két év-
vel ezelõtt elindultam egy
fõvárosi népdaléneklési ver-
senyen, hogy szokjam a fel-
lépéseket és a szereplést a
színpadon, ám ezen a meg-
mérettetésen nem jól szere-
peltem. A zsûri kerek-perec
kijelentette, hogy a népdal-

éneklés nem nekem való; ezt
az irányt ne folytassam. Tel-
jesen összeomlottam, napo-
kig csak sírtam és megfogad-
tam, hogy soha többé nem
nyitom éneklésre a szám. A
szüleim és a tanárom, Csilla
néni viszont folyamatosan
biztattak, kitartottak mellet-
tem és hittek bennem. A sok

beszélgetés eredménye lett,
hogy kb. egy hét múlva újra
nekiláttam a gyakorlásnak,
immár a klasszikus vonalat
követve. Egyetlen délutá-
nom sem telt el úgy, hogy ne
foglalkoztam volna az ének-
léssel, zenével; kezdett visz-
szatérni az önbizalmam, erõ-
södtem és az érzés is, hogy

ezt akarom csinálni egész
életemben – emlékszik visz-
sza Viki.

Egy alkalommal, amikor
tanárnõje Andor Csilla beteg
lett, Vikit kérte meg, hogy
helyettesítse õt a Magyarok
karácsonya címû televíziós
mûsor felvételén.

– Egyetlen délutánom volt
arra, hogy betanuljam Csilla
néni repertoárját. Nagy János
tanár úr segített a felkészü-
lésben, de mondhatom, hogy
az egész zeneiskola nekem
drukkolt. Már ez a hozzáál-
lás, a sok szeretet fél sikert
adott, mint a szereplés más-
nap Ópusztaszeren a másik
felét a sikernek. Nagyon iz-
gultam, életemben elõször
álltam kamerák elõtt, s kez-
detben zavart a sok reflektor,
mikrofon, a filmesek nyüzs-
gése. Aztán hamar belejöt-
tem, megcsináltam a felada-
tot, s a forgatás végére Csilla
néni talán idegesebb volt,
mint én. Rájöttem, hogy ne-
kem tetszik ez a fajta munka
és el tudnám magam képzel-
ni színpadi énekesként - vé-
lekedik az aranytorkú lány.

A fellépések, szereplések
sorra következtek Viki szá-
mára, leginkább még a zene-
iskola berkein belül. Igazi kis

sztárrá vált; sokan csak az õ
kedvéért látogattak el egy-
egy hangversenyre, de ha-
marosan Németországban és
Budapesten is megmutathat-
ta tehetségét. Ez év májusá-
ban részt vett a II. Patrona
Országos Énekversenyen,
ahol elsõ helyezést ért el a 6-
8. osztályosok korcsoportjá-
ban és a zsûri külön elisme-
résben részesítette. Tehetsé-
gére felfigyeltek mások is,
mint például a szegedi kon-
zervatórium két tanárnõje is,
akik már három alkalommal
is találkoztak a szentesi te-
hetséggel zenei táborok al-
kalmával.

– A két tanárnõ felajánlot-
ta, hogy foglalkoznának ve-
lem még akkor is, ha nem
Szegeden folytatnám a tanu-
lást. Pillanatnyilag nehéz
döntés elõtt állok, mivel na-
gyon kötõdöm Szenteshez, a
zeneiskolához. A szüleimmel
egyelõre úgy tervezzük,
hogy Szentesen tanulok to-
vább, és majd ráérek érettsé-
gi után tovább lépni. Addig
is kitartóan gyakorolok,
hogy egyszer majd valóban
kiléphessek a világot jelentõ
deszkákra és énekemmel
szeretetet adhassak azoknak,
akik kíváncsiak lesznek rám
– zárja a beszélgetést a nem
mindennapi kamasz lány.

Fazekas Andrea

December 1-jén lejátszották a
nõi szuperliga tekebajnokság XI.
fordulóját, a Ferencváros TC nõi
csapata Budapesten fogadta a
Szentesi TE-t. A Ferencváros csa-
pata ütött 3278 fát, a Szentesi TE

3045-ig jutott, így 8–0-ra kikap-
tak. A szentesi csapatnak 2 játé-
kost is nélkülöznie kellett, így hiá-
ba gurított Seres Edina 550-et,

Dóczi Erzsébet 559-et, sajnos a
cserejátékos ifisták még nem
érettek a felnõtt meccs hangulatá-
ban dobásra. Az ifjúsági verseny-
zõk 1075–983 fát ütöttek, így
4–0-ás vereséget szenvedtek.

Teke

A Csongrád Megyei Atlétikai Szövetség minden évben
megrendezi a megye atlétáinak találkozóját Szegeden. A
szombati eseményen díjazták az elmúlt versenyidõszakban
legjobb eredményt elért versenyzõket. A felnõtt kategóriában
harmadik alkalommal kapta meg az év atlétája díjat a
Maximus KSE versenyzõje, Seres András.

Harmadszor megyei elsõ

Viki színpadra vágyik
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. A zenegépek története. 

Városi könyvtár
Kispálné Fejes Erzsébet A fé-

nyek útján címû kiállítása látogat-
ható nyitvatartási idõben.

Tokácsli Galéria
Tóth-Kovács József csongrádi

festõ- és szobrászmûvész kiállí-
tása  december 21-ig látható.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Csergõ András debreceni akt-

fotós „Találkozások a mûterem-
ben” címû tárlata január 6-ig lát-
ható nyitva tartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
December 5-9. 17,30
17.30 óra Üstökös a Mumin-

völgy fölött – finn animációs
film,

20 óra Bízz a szerelemben –
amerikai vígjáték.

December 12-16. 
17.30 óra A Mikulás mentõ-

akció – angol animációs vígjáték.
(December 12-én, csütörtökön
20 órakor is mûsoron!)

December 13-16. (csak pén-
tektõl)

20 óra Isteni mûszak – ma-
gyar fekete komédia.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
December 6-tól

Hadseregben:
– Na katona, mondja meg mi a
kedvenc színe?
– Nem tudom uram, szabad a
gazda!

– Halló! Kivel beszélek?
– A cipõbolt vezetõjével.
– Elnézést, rossz volt a szám.
– Semmi baj, hozza vissza, kicse-
réljük.

–  Halló, doktor úr? Elnézést,
hogy hajnalban zavarom, de a fe-
leségemnek szörnyû fájdalmai
vannak! Azt hiszem vakbél!
– Feküdjön vissza nyugodtan,
uram! Én már évekkel ezelõtt ki-
vettem a felesége vakbelét, és
olyat még nem hallottam, hogy
valakinek újra kinõtt a vakbele!
– És olyasmirõl hallott már a dok-
tor úr, hogy valaki újra megháza-
sodott?

– Jean, pöttyös a ribizli?
– Nem uram.

– Akkor megint katicát ettem...

– Jöjjenek gyorsan! Tûz van! –
telefonál egy riadt nénike a tûzol-
tóságra.
– Hol?
– Hát itt a házban.
– Úgy értem, honnan beszél? –
az ügyeletes tûzoltó tiszt.
– Az ebédlõbõl –  feleli a nénike.
– De hogy jutunk oda?
– Mi az, már nincs meg az a szép
nagy piros autójuk?

A szarvas mászik fel a szilvafára.
Arra  megy a medve és megkérde-
zi tõle:
– Szarvas, te minek mászol fel
oda?
– Almát enni.
– De hát ez egy szilvafa!
– Nem baj, hoztam magammal.

A Farkas otthon fürdik, mikor egy-

szer csak nyílik a fürdõszobaajtó,
és belép rajta a Nyuszika. Odasé-
tál a kádhoz, belemerít egy kiska-
nalat, és közben énekel:
– Subidubi kiskanál, subidubi kis-
kanál!
Ezután kimegy a fürdõszobából, a
Farkas meg nem tudja mire vélni a
dolgot. Már éppen fürödne tovább,
mikor megint benyit a Nyuszika,
odasétál a kádhoz, megmeríti a
kiskanalat, és énekel:
– Subidubi kiskanál, subidubi kis-
kanál!
No, a Farkas elhatározza, hogy
nem hagyja ennyiben a dolgot:
nyílik is az ajtó, belép a Nyuszika,
a Farkas megkérdi:
– Te Nyuszika, miért nyitsz rám
fürdés közben, mire kell neked a
kiskanál, és miért énekled azt,
hogy subidubi kiskanál?
Mire a Nyuszika:
– Subidubi kiskanál, subidubi ég a
ház!

Pótfûtés

Kos
Kirobbanó formában
van, tele energiával, sok

mindent tervez mostanában, és vi-
talitásának köszönhetõen véghez is
sikerül vinnie a célkitûzéseit.
Bika

Legyen óvatos, mielõtt
hirtelen döntéseket hoz,
vagy nagyobb kiadások-

ba veri magát, mert a változás a
még biztosnak tûnõ pénzügyeit is
érintheti. 

Ikrek
Amikor egy fontos ügy
már teljesen veszni lát-

szik, feltûnik valaki a múltból, aki
felvillantja a megoldást. A konkrét
megvalósítás önre vár.

Rák
Egy régóta kísérõ egész-
ségügyi probléma újulhat

ki, és kísérheti végig a napjait.
Nem akar ezzel foglalkozni, de a
probléma nem oldódik meg magá-
tól.

Oroszlán
Valaki felszínre hozza a
szenvedélyesebb oldalát,

és ha egyszer kibújik önbõl a kis
szörnyeteg, nehéz visszazárni a
ketrecébe. 

Szûz
Nehezére esik elismerni,
ha hibázik, de kénytelen

szembenézni egy tévedésével. Ne
próbálja eltussolni, mert csak töb-
bet ront a helyzetén.

Mérleg
Sok energiája veszett
oda, hogy a legjobb for-

máját hozza, és elég kimerültnek
érzi magát, hamarosan beérik a
munka gyümölcse.

Skorpió
Úgy érzi összecsapnak a
feje fölött a hullámok, de

minden nehéz helyzet csak abban
segít, hogy a személyisége tovább
fejlõdjön.

Nyilas
Álmodozni jó dolog, de
tettek nélkül a céljai nem

valósulnak meg. Ami a képzeletben
móka és kacagás, ahhoz kemény
vagy éppen lehangoló munkával ki-
kövezett út vezet. 

Bak
Semmi sem marad örök-
re titokban, és a rejtõz-

ködés sokszor több energiát
emészt fel, mint az õszinteség. Az
is lehet, hogy valamit nem mer be-
ismerni...

Vízöntõ
Egy olyan téma kerül
szóba, ami úgy hat önre,

mintha vörös posztót lengetnének
a szeme elõtt. Mielõtt teljesen kikel
magából, gondolkodjon. 

Halak
Rohanásból állnak a
napjai, és már azt sem

tudja, hol áll a feje. Próbál  min-
denhol helyt állni, de úgy tûnik,
mintha a környezete nem igazán
értékelné.

December 7-13.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Ég a gyertya ég címmel
adventi családi matinéra vár-
ja a kicsiket-nagyokat a
Koszta József Múzeum de-
cember 7-én, szombaton 14
órától. A múzeum megyehá-
zi épületében mesével, játék-
kal, kézmûves foglalkozással
számítanak a családokra.

Matiné

Minden évben Miklós napján a város vezetése meglátogat-
ja a Dr. Bugyi István Kórház gyermekosztályát, amikor is
ajándékokkal kedveskednek az osztálynak és a kis betegek-
nek. A közös összefogás keretében az önkormányzat és a
Horváth Mihály Gimnázium drámai tagozatának néhány di-
ákja látogatott az osztályra. Szûcs Lajos alpolgármester a vá-
ros képviseletében televíziót, mikrohullámú sütõt, valamint
papír-írószereket adományozott a gyermekosztálynak, a drá-
maisok pedig vidám mûsorukkal csaltak mosolyt a gyerekek
és szüleik arcára.

Ezen kívül az alpolgármester az onkológiai osztályra is el-
látogatott, ahol egy televízióval lepte meg a betegeket.

Kórházi Mikulás

Anekdota-kötet
A Szentesi anekdoták: Érde-

kes történetek, tréfás esetek a
város lakóiról címû könyv be-
mutatóját tartják a városi
könyvtárban december 11-én,
szerdán 18 órakor. A kötetet
bemutatja: Poszler György ta-
nár és Vágvölgyi Zoltán könyv-
táros. Közremûködik:
Paulovics Tamás.

Farkascseresznye
December 10-én, kedden 18

órakor a városi könyvtárban a
Krúdy Gyula Baráti Kör szer-
vezésében Bene Zoltán Farkas-
cseresznye címû könyvét mu-
tatják be. A regényben az
álom és a valóság egyszerre
jelenik meg, miközben elláto-
gatunk a 16. századi Szeged-
re, bepillantunk a ferences
szerzetesek életébe. A szerzõ-
vel Paulovics Tamás beszélget.

A Horváth Mihály Gimná-
ziumban végzett osztályok
tablóit, csoportfotóit tartal-
mazó Tablók könyvét (1903-
2013) mutatják be december
13-án, pénteken 17 órakor a
középiskola dísztermében. 

Tablók

...a díszmadártenyésztõ
szakkör börzét rendez de-
cember 8-án, vasárnap 7-11
óráig a Móricz Zsigmond-
házban (Árusítani csak
számla ellenében lehet!)

...december 10-én, kedden
fél 5-tõl délutáni matinéval
várják a gyerekeket a szerve-
zõk a Tóth József utcai intéz-
ményben. 

…az ifjúsági házban de-
cember 11-én, szerdán fél 6-
kor  Természetes eszközök-
kel az öregedés és a  betegsé-
gek ellen, hogyan gyõzzük le
még a rákot is” címû elõ-
adássorozat következõ prog-
ramján A jó és rossz ételtársí-
tások és a nyerõ megoldás
címmel tart elõadást Sóspata-
ki Ferenc természetgyógyász.
A belépés ingyenes!

...az ifjúsági házban de-
cember 12-én, csütörtökön
19-21 óráig az Irodalmi élet-
rajzok elõadássorozat követ-
kezõ elõadásán József Attila
életérõl folytatják a beszélge-
tést az érdeklõdõk Poszler
Györggyel. 

A mûvelõdési
központban...

A Múzeumi délutánok-so-
rozatban az Etna és a Lipari-
szigetek címmel tart elõadást
úti élményeibõl Csige István-

né. A Koszta József Múzeum
és a TKME szentesi tagcso-
portjának közös programja
december 7-én, szombaton
15 órakor kezdõdik a megye-
házán.

Szicíliai élmények
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A város közintézményeibe
varázsolnak ünnepi hangu-
latot az irodalmi-drámai ta-
gozat diákjai a napokban.
Az óvodákba, iskolákba, az
idõsek otthonába és a kór-
ház gyermekosztályára is el-
látogatnak azok a lelkes ta-
nulók, akik Mikulás-napi
mûsorral készültek nem
mindennapi közönségük
számára. Csorba Ildikó tanár-
nõ szervezésében a Koszta
József Általános Iskolába lá-
togatott csütörtök reggel
Biácsi Bettina, Helbert Nelli,
Kozma Hanna, Imre Natália,

Rauth Rebeka, Turcsik Fatime,
Hus Laura és Kárpáti Zoltán.
Mind egyetértenek abban,
hogy jó látni a gyerekek ar-
cán a várakozással teli örö-
möt. Tapasztalatszerzést is
jelent nekik a mûsor, hiszen
ez az elsõ darab, amit közö-
sen elõadnak. Csapatban
nekik is könnyebb, mivel
nem izgulnak annyira, mint
egyéni elõadás során, és a
közös munka öröme leg-
alább annyira fontos nekik,
mint a Mikulás napi hagyo-
mány megõrzése. A próbák
is jó hangulatban teltek s

közben szinte észrevétlenül
õket is megérintette a közel-
gõ ünnep szelleme. A gyere-
kek módfelett élvezték az
elõadást. A manókkal és
krampuszokkal közösen,
hangosan biztatták a Miku-
lást, hogy ébredjen fel téli ál-
mából és induljon el ajándé-
kokat osztogatni. Segítettek
verset írni a manóknak, így
végül a Mikulás úgy dön-
tött, hogy nem szunyókál to-
vább, majd csokival és kifes-
tõkönyvvel lepte meg ügyes
hallgatóságát.

L.É.

Két személygépkocsiból
is táskákat loptak ismeretle-
nek, tájékoztatták lapunkat
a Szentesi Rendõrkapitány-
ság bûnügyi osztályán. No-
vember 27-én, a kora esti
órákban, egy családi ház
elõtt parkoló autó hátsó
szélvédõjét törték be a bû-
nözõk, majd a jármû utas-
térben lévõ táskát elemel-
ték, benne készpénzzel, vá-
sárlási – és ajándékutal-

vánnyal és okiratokkal,
több tízezer forint értékben.

Három nappal késõbb
egy nyitott személygépko-
csiból loptak el egy övtás-
kát, benne személyes ira-
tokkal és készpénzzel.

November 29-én az egyik
nagyáruház parkolójában
rongáltak meg egy sze-
mélygépkocsit ismeretle-
nek. A tettesek kiszúrták az
autó gumiabroncsát, ezért

ellenük rongálás miatt indí-
tott büntetõeljárást a rend-
õrség.

Tovább folytatódtak a fa-
lopások Szentes határában.
Ezúttal a 451-es számú fõút
városunkat elkerülõ szaka-
szán, a Berki út és a 45-ös
fõút között található akác-
erdõbõl vágtak ki mintegy
50 kilogrammnyi fát a tol-
vajok.

HV

Gépkocsikból loptak

Született: Hati Ádám és Annus Gyöngyinek (Somogyi B.
u. 1.) Maja, Szakál Balázs és László Évának (Dózsa Gy. u. 66.)
Katalin nevû gyermeke.

Elhunyt: Bereczki László (Ürge u. 45.), Bódi István (Sopron
sor 42.).

Családi események

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

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig  a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás), ren-
delési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: december 9-ig Pingvin Patika (Rákóczi u.
12.) hétfõ-péntek 8-19, szombat 8-13-ig. December 9-16-ig Rákóczi
Gyógyszertár (Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-12-ig. Ké-
szenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) december 8-
án Buzás Károly, Tavasz u. 10., telefon: 313-251

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü december 9-13.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Tojásos leves és
rumos szilvaleves

A menü: Pásztortarhonya vagy
chilis bab, saláta

B menü: Rántott sajt,
petrezselymes rizs,
tartár

Kedd: Sárgaborsóleves és
Minestrone

A menü: Töltött káposzta
B menü: Olaszos-mozzarellás

csirkemell, sült
burgonya, saláta

Szerda: Gölödinleves és
sütõtökleves
palacsintametélttel

A menü: Roston sült császár,
tört burgonya,
párolt káposzta

B menü: Csirkefalatok
gombamártásban, tészta

Csütörtök: Lencseleves virslivel és
zellerkrémleves

A menü: Rakott krumpli, saláta
B menü: Filézett rántott

csirkecomb,
finomfõzelék

Péntek: Húsleves házi tésztával
és csirkeraguleves

A menü: Kocsonya vagy
vadas sertéssült sós
burgonyával

B menü: Hawaii csirkemell,
mazsolás rizs

www.galeriakavehaz.hu (X)

Értesítem a tisztelt lakos-
ságot arról, hogy a városban
december 10-étõl megszûnik
az arzénmentes ivóvíz zacs-
kós, illetve lajtoskocsis ki-
szállítása.

December 11-tõl naponta
8–16 óra között biztosít a vá-
ros lehetõséget arra, hogy a
Vásárhelyi út–Nyíri köz sar-
kán elhelyezett víztisztító
konténerbõl az arra igényt
tartók arzénmentes vizet vé-
telezhessenek saját edény-
zetbe.

A lehetõség biztosításának
oka az, hogy a dél-alföldi te-
lepülések többségéhez ha-
sonlóan Szentesen sem felel
meg az ivóvíz minõsége
a 98/83/EK európai uniós

irányelvnek, mert az arzén
tartalma kismértékben meg-
haladja a határértéket. An-
nak ellenére, hogy a szentesi
víz arzéntartalma az elmúlt
több mint két emberöltõ
alatt semmilyen egészség-
ügyi kárt nem okozott, váro-
sunkban is meg kell oldani
az arzénmentes ivóvíz bizto-
sítását.

Az arzénmentes ivóvíz ve-
zetékes szolgáltatásáért a vá-
ros a szükséges intézkedése-
ket megtette, de leghama-
rabb 2015. március 31-tõl
biztosítható. Addig a konté-
nerbõl vételezhetnek az
igénylõk arzénmentes ivóvi-
zet.

A konténer üzemeltetése

kisebb zökkenõkkel járhat,
ezért az esetleges kellemet-
lenségek miatt szíves türel-
müket kérjük.

A konténer üzemeltetésé-
vel kapcsolatos észrevételei-
ket a 63/510-373 telefonszá-
mon jelezhetik.

Szirbik Imre 
polgármester

Beüzemelik a vízkonténert

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a la-
kosságot, hogy az ünnepek miatt az alábbiak szerint alakul a
hivatal nyitva tartása.

December 6., péntek 7.30-16 óra, 7-e, szombat 7.30-13.30,
20-a, péntek 7.30-16, 21-e, szombat 7.30-11 óráig. December
24. és 29-e között zárva. December 30-a, hétfõ 7.30-14 óráig,
december 31-én és január 1-jén zárva lesz a városháza.

Ünnepi nyitva tartás

Tonic élõ koncert és buli! Mindenkit szeretettel várnak de-
cember 7-én, szombaton 22 órakor a Felsõpárti Sörözõben.

Tonic buli

ÚÚÚÚttttnnnnaaaakkkk    iiiinnnndddduuuullll tttt
aaaa    MMMMiiiikkkkuuuulllláááássss

A kicsiknek végül sikerült felébreszteni a Mikulást.

Nemzetközi gálamûsor kereté-
ben nyújtja át adományait az Ár-
pád Szabadidõs Sportklub decem-
ber 13-án. A Szeretetakció a sze-
gények karácsonyáért gyûjtõmoz-
galmat 1989-ben indította útjára a
klub, az akkor még létezõ 3. kerü-
leti Hazafias Népfront titkárával,
Gyuga Mihállyal közösen. Kezdet-
ben a körzeti orvosok javaslata
alapján, 1994 óta a polgármesteri
hivatal szociális irodájának segít-
ségével választják ki a rászoruló-
kat, akiknek egy-egy élelmiszer-
csomagot adnak karácsony elõtt.
Idén 100 csomagot tudnak szét-
osztani a hozzájuk érkezõ felaján-
lásokból és további 60 nagycsa-
ládnak egyszeri meleg ételt bizto-
sítanak.  A gálamûsoron fellép a
Rákóczi utcai óvoda Süni csoport-
ja, a zeneiskola csoportja, a Mar-
garéta Citerazenekar, az Iringó
tánccsoport, a Tilinkó énekkar, az
újszentesi és a zentagunarasi
csoport. Ünnepi beszédet Szirbik
Imre, verset Paulovics Tamás
mond a pénteken 15 órakor kez-
dõdõ rendezvényen a Móricz-ház-
ban.

Szeretetcsomag

Lemezbemutató
A Pom-Pom együttes Aján-

dékgyár címû új lemezének
bemutató koncertje decem-
ber 8-án, vasárnap 17 órakor
kezdõdik az ifjúsági házban.

A koncerten az elsõ 200
gyermek csomagot kap a Mi-
kulástól, amelybe Pom-Pom
CD is kerül.


