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Impozáns
imázskiadvány
Új, eddig még nem látott, Szentes vá-

rost népszerûsítõ imázskiadvány jelent
meg az önkormányzat gondozásában.
A város a költségvetési keretösszegbõl
mintegy 800 ezer forintot fordított az
elkészítésére. Az elsõ kiadás összesen
1300 példányban jelenik meg három
nyelven: magyarul, angolul és néme-
tül.

3. oldal

Jövõ héten elindítják a
belsõ tér fûtését és az idõjá-
rástól függetlenül elkészül-
het a fedett uszoda a május
végi határidõig. Az 1,2 mil-
liárdos beruházás fedezetét
részben biztosító jövõ évi
tao-s pénzek felhajtása zaj-
lik, Magyar József reményei

szerint idõre rendelkezésre
áll majd az összeg. Az azon-
ban még kérdéses, milyen
módon biztosítják a szüksé-
ges melegvíz mennyiséget.

Az uszoda fedése és oldal-
falai ütemszerûen a helyükre
kerültek, így zavartalanul
folytatódhat az építkezés a

téli idõjárás mellett is. Ma-
gyar József elégedett a kivi-
telezõk munkájával és hoz-
záállásával, a tervezõkével
már kevésbé. A mintegy 1,2
milliárd forintos beruházás
pénzügyi fedezetét nagyobb
részben biztosító társasági
adóforintokkal kapcsolatban

elmondta, hogy jelenleg zaj-
lanak a tárgyalások a lehet-
séges felajánlásokról. Idén
860 millió forint Tao-támoga-
táshoz jutottak és jövõre is
ugyanekkora összeget sze-
retne a vízilabda klub meg-
szerezni a fedett uszoda épí-
tésére. A beruházás 30 száza-
lékos önrészét az önkor-
mányzat biztosítja.

Az Üdülõközpont többsé-
gi tulajdonát birtokló Hun-
gerit Vízisportot Támogató
Nonprofit Kft. tulajdonosa –
aki egyben a vízilabda klub
elnöke is –, lapunknak el-
mondta, hogy kevés a ren-
delkezésre álló melegvíz
mennyisége, óránként 40
köbméter 80 fokos víz hiány-
zik. A zavartalan melegvíz-
ellátás érdekében vagy egy
új termálkút fúrása vagy egy
meglévõ kút megvásárlása
szükséges. Amennyiben pó-
tolják a hiányzó mennyisé-
get, akkor a nyitott meden-
cék téli üzemeltetése is za-
vartalan lehet. Magyar József
szerint a sátrakat a jövõben
is használhatják a 25 és a 33
méteres medencék téli fedé-
sére, az így nyert nagyobb
vízfelület egyaránt elegendõ
a fizetõ vendégek és a spor-
tolók zavartalan kiszolgálás-
ra is. 

BG

Nem ritka látvány Szen-
tes utcáin  a sûrû, fekete,
jellegzetesen fanyar szagú
füstöt okádó kémény. Egyre
több lakos ad hangot annak
a kellemetlenségnek, amit a
szomszédok mûanyag ége-
tése okoz mindennapja-
ikban. A mûanyagégetés
problémáját felvetve szer-
kesztõségünk többnyire az-
zal a magyarázattal találta
szembe magát, hogy az em-
berek szegények és kény-
szerbõl, a fagyhalált meg-
elõzendõ tüzelnek mûanyag
hulladékkal. 

Ezt Zsuzsa a Bercsényi ut-
cából és Ferenc a Zolnay ut-
cából is megcáfolta. Az õ
szomszédaik egyáltalán nem
nevezhetõk szegényebbnek
az átlagnál, sõt egyikük ép-
pen fakivágással foglalkozik.
Zsuzsa többször is átment a
szomszédjához és kérte,
hogy fejezze be a mûanyag
és olajos rongyok égetését,
ám az égetõ fittyet hányt ké-
résére. A tûzoltóságon is járt,
de nem jutott eredményre,
hiszen nem könnyû bebizo-
nyítani, hogy a gyorsan elil-

lanó füst órákkal ezelõtt még
az udvarában gomolygott.
Ferenc felesége alaposabban
utána járt a kérdésnek és az
aggasztó egészségkárosító
hatások mellett azt is meg-
tudta, hogy aki mûanyagot
éget a házi tüzelõ berendezé-
sében, arra akár félmillió fo-
rintos bírságot is kiszabhat-
nak. Ezt az információt a
szomszédjával is megosztot-
ta, aki azóta nem tüzelt mû-
anyaggal.

(folytatás a 3. oldalon)

A Szentes környéki ta-
nyavilágban Lázárék háza
mõgött tíz kiló laska vagy
legalábbis annak látszó
gomba nõtt egy korhadó
nyárfatuskón. Bármennyire
is ismerõs volt a laska, a
tapasztalatlan gombászok
nem merték vizsgálat nél-
kül elfogyasztani. Le is szá-
radt a tönkrõl, mire kinyo-
mozták, hogy két gomba-
szakellenõr is volt Szente-
sen, ám nemrégiben mind-
ketten felmondtak. 

A város egyik gombavizs-
gálója Udvarhelyi Gyula volt,
aki agrármérnök és már 1968
óta gombászik. A kilencve-
nes években 176 faj felisme-
résébõl tett vizsgát és gom-
bák gyóhatásával, illetve
szárított gombákkal is foglal-
kozik. Évekig jártak hozzá
emberek, még a lakására is,
hogy segítsen kiszelektálni
az erdõkön, mezõkön és ár-
tereken gyûjtött fehérjékben,
ásványi anyagokban és vita-

minokban gazdag elemózsi-
át. A gomba nem játék, hi-
szen egyetlen gyilkos galóca
kalapja egy egész család éle-
tét ki tudja oltani. Az ismert
hazai gombák közül körül-
belül 200 ehetõ és 100 mérge-
zõ.

A Vidékfejlesztési Minisz-
térium két évvel ezelõtt meg-
jelent rendelete szerint csak
az vizsgálhatja a lakosság ál-
tal gyûjtött gombát, aki elvé-
gezte a szigorított követel-
ményeknek megfelelõ gom-
ba-szakellenõri tanfolyamot
és sikeres vizsgát tett. Ud-
varhelyi Gyula a piacon tör-
tént beszélgetésünk során el-
mondta, hogy ez a Budapes-
ten elvégezhetõ tanfolyam
több százezer forintos tétel,
aminek a kigazdálkodása le-
hetetlennek tûnt számára, hi-
szen a bére nagyon alacsony
volt a hatalmas felelõsséggel
járó szakértõi munkájáért.

(folytatás a 3. oldalon)

Ingyenes a
gázkészülékek
felülvizsgálata

Kötelezõ felülvizsgáltatni a 30 évnél
idõsebb gázkészülékeket, azonban fi-
zetni nem kell érte. Az 1981 elõtti be-
rendezések esetében év végéig kell a
kérelmet benyújtani a gázszolgáltató-
hoz személyesen vagy levélben. A fe-
lülvizsgálati kérelem elmulasztása
nem jár szankcióval.

4. oldal

Ha a mûanyagokat szétválogatjuk, még hasznos dolgok is készülhetnek belõle,
viszont ha fûtésre használjuk, az káros a környeztünkre és az egészségünkre is.

Nincs gomba-
vizsgáló, pedig

támogatná a város

Határidõre elkészül
a fedett uszoda

Félmillióba is kerülhet
a mûanyagégetés

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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A Szentesi Élet elõzõ szá-
mában írtunk arról a ke-
mény küzdelemrõl, amelyet
a város folytatott a megye-
székhely elnyeréséért. Meg-
tudhattuk, hogy az éveken
át elhúzódó rivalizálásnak
Tisza Kálmán miniszterel-
nök-belügyminiszter vetett
véget, amennyiben 1878.
március 31-én kelt leiratá-
ban jóváhagyta Csongrád
vármegye székhelyének
Szegvárról Szentesre leen-
dõ áttételérõl szóló megye-
gyûlési határozatot. Az új
székház építését a kormány
5000 osztrák értékû forinttal
támogatta. A megvalósítás
évekig váratott magára. Az
elkövetkezõkben a megye-
háza építésének történetét
ismertetjük meg olvasóink-
kal. Ennek aktualitása,
hogy 130 éve készült el a
vármegyei székház, amelyet
1883 decemberében vehetett
birtokba a megyei admi-
nisztráció. 

Az építkezés elõmunkála-
tai már a belügyminiszteri
döntés elõtt megkezdõdtek.
Az új székház elsõ terveit
és költségszámításait Deák
Sándor  megye i  mérnök
1876-ban elkészítette, de eze-
ket utóbb félretették. Az
1878. március végén Stam-
mer Sándor alispán elnökle-
te alatt megalakult Székház-
építési Bizottság új tervek
készíttetését határozta el.
A terveztetés és építtetés le-
bonyolítására nézve Jász-
Nagykun-Szolnok megye
székházépítését vették min-
tául, ahol 1876-ban írták ki a

pályázatot, s 1878 novembe-
rében már át is adták az épü-
letet. A szolnoki tapasztala-
tok nyomán Neugebauer
Sándor mérnök 1879-ben új
terveket készített a Szentes
város által felajánlott köz-
ponti Piac tér (1892-tõl Kos-
suth tér) melletti 1100 négy-
szögöles telekre, amelyeket
június végén véleményezés-
re felterjesztettek a belügy-
miniszterhez. A minisztériu-
mi szakértõk nem találták
kivitelezésre alkalmasnak
Neugebauer tervét, ezért azt
javasolták a megyének, hogy
a jelesebb budapesti építé-
szek közül kérjenek fel néhá-
nyat versenydíjas tervezésre.
A Székházépítési Bizottság
országos pályázat kiírása
mellett döntött, s a feltételek

összeállítására felkérte Ben-
kó Károly budapesti épí-
tészt, a Szolnok megyei
székház tervezõjét. Pályadíj-
ként az elsõ helyezettnek 400
osztrák értékû forintot, a
másodiknak 200 forintot ál-
lapítottak meg.  

A pályázati felhívás 1879.
december 16-diki keltezéssel
jelent meg az országos szak-
közlönyökben és szaklapok-
ban; beadási határidõ 1880.
február 15. Az építési feltéte-
lek általános része pontosan
meghatározta a tervezen-
dõ építmény elhelyezését,
amely szerint: „A megyeház
az e célra Szentes város által
felajánlott 1100 négyszögöl
területû telken építendõ,
mely kelet felõl a szentesi Pi-
ac térrel, délrõl a városház

telkén keresztül 9 öl széles-
ségben nyitandó új utcával,
nyugatról a Kurcaparti (ma
Tóth József) utcával, észak-
ról pedig a szentesi reformá-
tus egyház központi iskolai
telkével határos.” Elõírta,
hogy az épület csak egy
emeletes lehet, s a fõhomlok-
zat a Piac tér felöli oldalra
építendõ. Részletesen taglal-
ta az épület beosztásával
kapcsolatos elvárásokat. Eb-
bõl kitûnik, hogy az emeleti
karzattal ellátott közgyûlési
nagytermen és a megyei
tisztviselõk hivatali helyisé-
gein kívül helyet kellett biz-
tosítani négy szolgálati la-
kásnak is: a fõispán, az alis-
pán, a várnagy és a palotaõr
részére. Ezekhez a lakószo-
bák mellett konyhák, élés-

kamrák, cselédszobák, mo-
sókonyhák és borospincék is
tartoztak. A kialakítandó
összes helyiségek száma el-
érte a hetvenet, nem számít-
va a kisebb mellékhelyisége-
ket, fáskamrákat és az udva-
ri melléképületben elhelye-
zett kocsiszíneket, istállókat,
fészereket, jégvermeket stb.

A kitûzött határidõre 18
pályamunka érkezett be,
amelyek elbírálására 1880.
március 17–30. között került
sor Szentesen. A zsûriben a
Magyar Mérnök és Építész
Egyletet Czigler Gyõzõ bu-
dapesti mûépítész, a minisz-
tériumi fõhatóságot pedig
Ney Béla mérnök-építész
képviselte. Õk már március
17-én meghozták döntésü-
ket, a megyei Székházépítési
Bizottság azonban csak már-
cius 30-án foglalt állást. Az
elsõ díjat egyhangú szava-
zással Makay Endre buda-
pesti mûépítész „Csongrád”
jeligéjû pályázata nyerte el, a
második díjra Lukse-Fábry
Béla, Benkó Károly és Bachó
Viktor pályamûveit jelölték.
Valamennyi díjazottat felkér-
ték terveik részletesebb ki-
dolgozására. A szûkebb pá-
lyázaton szintén Makay
Endre terve bizonyult a leg-
jobbnak, amelyet az építési
bizottság kivitelezésre java-
solt, felkérve Makayt a mû-
vezetésre is.

A díjnyertes pályamunkát
1880. július végén felterjesz-
tették jóváhagyásra a Bel-
ügyminisztériumhoz. A ter-
veket a Közmunka- és Közle-
kedési Minisztérium mûsza-

ki osztálya véleményezte, ki-
sebb változtatásokat javasol-
va. A módosított terveket de-
cember közepén újból felter-
jesztették jóváhagyásra. Erre
1881. március elején érkezett
válasz, utasítva Makayt a
részlettervek kidolgozására.
Az építkezés megkezdését
engedélyezõ végzést Tisza
Kálmán június 30-án írta alá,
160.000 forintban maximálva
a költségeket. 

A kiviteli szakipari mun-
kákra kiírt pályázatra 1881.
augusztus 9-ig lehetett bead-
ni az ajánlatokat. Összesen
19 zárt ajánlat érkezett. A
legkedvezõbb árajánlatot
Schwartz Pál budapesti épí-
tõmester tette, akivel au-
gusztus 10-én megkötötték a
szerzõdést. Ebben kötelezte
magát, hogy az építkezést
1882. december 31-ig tökéle-
tesen és hiánytalanul befeje-
zi.

A tényleges munkálatok
1881. augusztus végén kez-
dõdtek meg a kijelölt telken
található épületek (a régi vá-
rosháza és az ún. hosszú
ház) elbontásával. Az alapok
kiásása szeptember folya-
mán megtörtént. A munka
során nagy vermeket és
egyéb gödröket találtak,
amelyek a tervezettnél na-
gyobb földkiemelést tettek
szükségessé. Ezek teljes kifa-
lazása jelentõsen növelte
volna az építkezés költsége-
it, ezért Makay Endre mûve-
zetõ a pilléres alapozási mód
alkalmazása mellett döntött. 

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

Megdöbbentõ eset történt
meg velem a minap. Ha nem
velem történik, el sem hi-
szem, hogy ilyen van, és
mégis. Munkaidõben voltam
egy helyi divatáru üzletben.
Zsúfolt volt a nap, az embe-
rek jöttek-mentek, már javá-
ban tart a karácsonyi forga-
tag, hisz a Mikulás már
messze jár, lassan az angya-
lok csilingelése hallatszik és
fenyõ illat száll.

Négy óra után járt az idõ.
Az üzlet elõtti területen

életnagyságú bábukon diva-
tos ruhákat kínálunk az arra
járóknak nap mint nap.

Sötétedéskor felkapcsolom
az utcai világítást is, mert
egyébként nehezen látni a
kinti árut. A babákat össze-
tologattam, hogy minél job-
ban szem elõtt legyenek. Ép-
pen vevõvel foglalkoztam,
amikor egy kedves ismerõs
hölgy szólt, hogy valaki le-
vett egy kabátot az egyik ba-
báról, és aló mars biciklivel
elinalt. Nekem sem kellett
több, utána rohantam!

Láttam, hogy teker elõt-
tem egy nõ a járdán és az
egyik bank elõtt leszáll, és
letámasztja a kerékpárt.

Ekkor lelassítottam, ne-
hogy észrevegye, hogy kö-
vetem és csak akkor léptem
hozzá, amikor karján a ka-
báttal a közeli bár felé vette
az irányt.

– Ezt mégis hogy gondol-
ta! – felkiáltással kitéptem a
kezébõl a lopott szajrét. –
Mert, hogy miért? – jött a
meglepõ válasz.

Hirtelen azt sem tudtam
hol vagyok, a rohanástól és
a meglepetéstõl a torkom-
ban dobogott a szívem.

– Rendõrt hívunk! – kiál-
totta az idõközben odaérke-
zõ fõnököm. – Hívjanak! –
ennyi volt a válasz, és eltûnt
az ivóban.

Egy magas, nagyon vé-
kony, rövid, szõke hajú nõ
volt, akinek az arcát, míg
élek nem felejtem el.

A dzsekivel a kezemben,
remegõ lábakkal indultunk
vissza az üzletbe. Percekig
nem tudtunk észhez térni!
Ez tényleg velünk történt
meg?

Kihívtuk a rendõröket,
hátha a hölgyemény még a
bárban van. Sajnos sietve tá-
vozott, miután bedobott egy
felest – mondván „Sietek,

mert bajban vagyok!” – tud-
tuk meg a pultos lánytól – és
kereket oldott.

Szóval filmbe illõ képek
voltak ezek számomra, fel
sem merült bennem, hogy
valaki, lámpafénynél, embe-
rek nyüzsgése közepette ké-
pes megállni biciklivel, ki-
cipzárazni a kirakott kabá-
tot, leszedni a báburól,
mindezt úgy, hogy nem ér-
dekli, látja-e valaki!

Szerencsére látta, sõt a kö-
zeli térfigyelõ kamera is!

Az esetet csak okulásként
vetettem papírra. Kérek
minden kereskedõt, aki az
utcán kínálja portékáját, vi-
gyázzon a tolvajokkal! Ami
nincs lebetonozva, azt bi-
zony elviszik! Sajnos ez a
tendencia. Vigyázzunk érté-
keinkre és figyeljünk egy-
másra!

Köszönet a hölgynek, aki
beszólt az üzletbe és figyel-
meztetett bennünket a lo-
pásra!

A rövid, szõke hajú, ma-
gas nyüzügének pedig üze-
nem, még egyszer ne pró-
bálkozzon, mert résen le-
szek!

Lantos Hajnalka

Olvasónk írja

Ilyen nincs! És mégis van!Mészáros Károly, a „szõke
szikla”, a SZTE-SZEAC kivá-
ló kapusa – tizenegyesek biz-
tos góllövõje volt.

Újságból értesültünk halá-
láról – 85 évesen itt hagyott
bennünket.

Szentesen született, itt
kezdte a labdarúgást, majd
kiválóságának megfelelõen a
Szentes-Kecskemét-Baja út-
vonalon jutott el Szegedre –
itt fejezte be labdarúgó pá-
lyafutását. 129 NB I-es mér-
kõzésen védett, egyszeres
magyar válogatott. A labda-
rúgás szerelmese volt, ké-
sõbb edzõként tevékenyke-
dett a Ruhagyár megyei I. o-
ban, majd NB I-es kapusok,
Tóth Lajos – késõbb a Gyõri
ETO kapusa, – Gujdár Sán-
dor – a Szeged-Bp. Honvéd

kapusa, 25-szörös magyar
válogatott edzéseit vezette.

Testi felépítése ideális ma-
gas „szõke szikla” volt, min-
dent tudott, amit egy kapus-
nak tudnia kell. Külön tesz-
telte képességét, a 11-es rú-
gásoknak mestere volt. A
szentesi Horváth Mihály
Gimnázium labdarúgócsapa-
tának tagjaként – osztályos
III-ik helyezést ért el – ez
gimnáziumi csúcs.

Legnagyobb tisztelettel és
szeretettel osztozunk a csa-
lád mély gyászában és örök
nyugodalmat kívánunk ne-
ked. Nyugodj békében, soha
nem felejtünk el. Nyugodj
békében, amit alkottál szép
volt, gratulálunk.
Labdarúgó társaid nevében

Tóth István és társai

Elment a kapus

Az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma az önkéntes te-
vékenység társadalmi elis-
merése céljából megalapítot-
ta a Pro Voluntarius díjat,
amelyet azon szervezetek, il-
letve magánszemélyek kap-
hatnak meg minden évben,
akik kiemelkedõ tevékenysé-
gükkel hozzájárultak az ön-
kéntesség kultúrájának fejlõ-
déséhez.

A díjat két szervezet és két
magánszemély kaphatja meg
minden évben, akik kiemel-
kedõ tevékenységükkel hoz-
zájárultak az önkéntesség
kultúrájának elterjesztésé-
hez. Ez évben a magánsze-
mélyek közé választotta Ba-
log Zoltán, az emberi erõfor-
rások minisztere Nagypál Ju-
liannát (képünkön), a Kiss Bá-
lint Református Általános Is-
kola tanító és hitoktatóját. Az
átadásra december 7-én ke-
rült sor egy segítõ vásárral
egybekötve a Millenárisban.
A díjat Fülöp Attila család- és
esélyteremtési politikáért fe-
lelõs helyettes államtitkár
adta át a szentesi pedagó-
gusnak.

Díjazott
önkéntes

25. alkalommal rendez ka-
rácsonyi jótékony célú kó-
rushangversenyt a Római
Katolikus Egyházközség és a
Magyar Vöröskereszt Szen-
tesi Területe Vezetõsége a te-
rületünkön élõ szociális rá-
szorultak segítése céljából.
Az ünnepi hangverseny de-
cember 15-én, vasárnap 15
órakor kezdõdik a Szent An-
na-templomban.

Köszöntõt mond Szirbik

Imre polgármester, fellép a
Bárdos Lajos Vegyeskar, a
Deák, a Kiss Bálint, a Koszta

és a Szent Erzsébet általános
iskolák összevont gyermek-
kara, a Szent Anna-templom
szkólája, a Városi Fúvósze-
nekar, a Kiss Bálint általános
iskola tanári kórusa. Énekel
Andor Csilla, zongorán ját-
szik Lakatos Béla, zongorázik
és orgonál Nagy János, verset
mond Paulovics Tamás, a mû-
sort vezeti Kocsis Györgyi. Be-
lépõdíj nincs, de az össze-
gyûlt adományt az egyház-
község és a vöröskereszt
együtt juttatja el a rászorul-
taknak.

Jótékony célú
hangverseny

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság  Csongrád
megyei referense,  Kiss Éva  december 17-én,
kedden  10-14 óra között Szentesen a gondo-
zási központban (Horváth M. u. 10.) ingye-
nes ügyfélfogadást tart mindazoknak a szen-
tesi és környékbeli lakosoknak, akiket akár

életkoruk, nemük, egészségi állapotuk, más
véleményük, fogyatékosságuk, stb. miatt
hátrányos megkülönböztetés ér.

Az érdeklõdõk a 06/30/275-2520-as telefo-
non vagy a kissevadr@invitel.hu címen elõre
is kérhetnek idõpontot.

Egyenlõ bánásmód

130 éve épült a megyeháza (I.)

Országos tervpályázat a székházépítésre
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(folytatás az 1. oldalról)
A szintén hasonló problé-

mát megélõ Kiss Ferenc, a
Városellátó Nonprofit Kft.
mûszaki vezetõje elmondta,
hogy a tüzelõberendezése-
ket is károsítja az ilyen anya-
gok égetése. Csányiné Bakró-
Nagy Vera aljegyzõ felhívta a
figyelmet a Levegõ Munka-
csoport internetrõl letölthetõ
„Ne égesd el!“ címû kiad-
ványára. Tõle tudtuk meg
azt is, hogy a Megyei Kor-
mányhivatal Szentesi Járási
Hivatala felelõs ez ügyben,
és õk szabják ki a nagyon
magas levegõvédelmi bírsá-
got. Ezen kívül az országos
Levegõ Munkacsoporthoz is

lehet panasszal fordulni. 
A leggyakrabban kifogás-

ként felhozott szegénységgel
kapcsolatban Lencséné Sza-
lontai Mária, a szociálpoliti-
kai iroda vezetõje elmondta,
hogy az önkormányzat szá-
mos formában nyújt segítsé-
get az arra rászorulóknak,
például lakásfenntartási
vagy átmeneti segély formá-
jában, melyek téli tüzelõ
anyagra is fordíthatóak.

Kollektív sírgödrünket ás-
suk, nem csak akkor ha mû-
anyagot égetünk, hanem ak-
kor is, ha hagyjuk, hogy a
környezetünkben más ezt te-
gye. Észerevétlenül és lassan
támadnak az égetés során

felszabaduló anyagok, amik
az egyre gyakrabban elõfor-
duló tüdõrák fõ okozói a do-
hányzás mellett. 

A leggyakrabban használt
mûanyagok, polietilén és po-
lipropilén égetésekor felsza-
baduló gázok között szere-
pel a benzol, ami rákkeltõ,
károsan hat a csontvelõre, a
májra és az immunrendszer-
re, továbbá a toluol, ami
irritálja a szemet és a lég-
zõrendszert, depressziót
okozhat, csökkent tanulási
képességet és pszichológiai
zavarokat, valamint impo-
tenciát idézhet elõ.

Baranyai Vitália

Sorra jelentik be a pártok
a jövõ évi parlamenti vá-
lasztásokon induló jelöltjei-
ket. Legutóbb a Fidesz hoz-
ta nyilvánosságra hivatalos
listáját. Szentes és Csong-
rád térségében nem okozott
meglepetést, hogy a jelenle-
gi országgyûlési képviselõ,
Farkas Sándor kapott  bizal-
mat a mandátum megszer-
zésére.

A Fidesz Országos Vá-
lasztmánya a héten véglege-
sítette a 2014-es országgyû-
lési képviselõ választáson,
Fidesz-KDNP támogatással
induló 106 egyéni választó-
kerületi jelöltjének névsorát.
Meglepetés nem született,
Csongrád 03. számú válasz-
tókerületében, azaz Szentes
és Csongrád vonzáskörzeté-
ben Farkas Sándor indul a
mandátumért. A jelenleg is
parlamenti képviselõként
munkálkodó politikussal
mellett még legalább három,
de valószínûbb, hogy négy
jelölt neve szerepel a szava-

zólapon a jövõ évi ország-
gyûlési választáson.

Az eddig nyilvánosságra
került adatok szerint a De-
mokratikus Koalíció jelöltje
Nagy Huszein Tibor, Balás-
tyán élõ agrárközgazdász.
Az MSZP és az Együtt-PM
országgyûlési képviselõje-
löltje Komáromi Zoltán, szen-
tesi kötõdésû, Budapesten
praktizáló háziorvos. A Job-
bik Magyarországért Mozga-
lom színeiben Dudás Zoltán,
sándorfalvi autószerelõ vál-
lalkozó indul. A Lehet Más a
Politika jelöltjét várhatóan a
következõ hetekben nevezik
meg. Telefonon megkerestük
a párt Csongrád megyei ve-
zetését, de csak annyit any-
nyit árultak el, hogy döntött
a választmány és a jelöltek
személyét késõbb nevezik
meg.

A kampányidõszak elkez-
dõdött, a jelöltekkel találkoz-
hattak már valamilyen ese-
ményen, akár többön is az
elmúlt hetekben a szentesi-

ek. Farkas Sándor legutóbb
szombaton délelõtt a Bartha
János Kertészeti Szakközép-
iskolában vett részt a Kurca
és Vidéke Polgári Egyesület,
„Adventi készülõdés elfog-
lalt asszonyoknak” címû
rendezvényén. Aznap este
meggyújtotta a város Szent
Erzsébet téri adventi koszo-
rúján a második gyertyát,
majd köszöntötte a diákokat
a gimnázium szalagavatóján.
Komáromi Zoltán is rend-
szeresen látható városi ese-
ményeken, ünnepségeken.
Legutóbb a Radnóti Miklós
költõre emlékezõ gyertya-
gyújtáson mondott beszédet
a városi könyvtár elõtt, a
Szentes Városért Civil Fó-
rum rendezvényén. A héten
bemutatkozó beszélgetést
láthattak vele a Szentes Tele-
vízió nézõi. Dudás Zoltán
rendszeresen megjelenik a
képviselõ-testület ülésein és
õ is részt vett a Puskás szo-
bor avatóünnepségén.

BG

Eddig négy biztos jelölt

(folytatás a 3. oldalról)
Az EU-s követelménynek

megfelelõ vizsga valóban
meglehetõsen drága, nyilat-
kozta lapunknak Csányiné
Bakró-Nagy Vera aljegyzõ.
Jelenleg Szentesen nincs
gombaszakellenõr, de ha a
lakosság igényt tart erre a
szolgáltatásra és jelzi igé-
nyét, akkor a képviselõ-tes-
tület napirendre tûzi a kér-
dést. 2011-ig a városellátó in-
tézmény alkalmazta a két
gombavizsgálót. Csányiné
hozzátette, hogy amennyi-
ben a testület úgy dönt, a
tanfolyam költségeit is fede-
zik. Azt is megemlítette,
hogy egyes településeken
nem az önkormányzat bizto-
sít szakellenõrt, hanem a
szakértõ vállalkozóként
nyújtja a szolgáltatást.

Megkeresésünkre a Ma-
gyar Mikológiai Társaságtól
megtudtuk, hogy az ELTE-
vel közösen szervezett, és
az EU-s követelményeknek
megfelelõ két szemeszteres
gombaszakellenõri tanfolya-
muk díja vizsgával együtt

körülbelül 115 ezer forint. A
hétvégeken tartott tanfo-
lyamhoz az utazás és szállás
költsége is hozzájárul annak,
aki vidékrõl érkezik. 

Udvarhelyi Gyula úgy véle-
kedett, hogy az önkormány-
zatnak benyújtott petíció
száz aláírással elõre lendíte-
né a kérdést. Felajánlotta,
hogy a szakellenõri vizsgát
megszerzõ fiataloknak szíve-
sen segít a környékre jellem-
zõ gombákat is megismerni,
amik egyébként nem feltétle-
nül szerepelnek a budapesti
tananyagban.

Visszaemlékezve gyer-
mekkorára elmesélte, hogy

annak idején sokkal többen
ismerték és fogyasztottak va-
don termõ, ehetõ gombákat
és a rákos megbetegedések
sem voltak jellemzõek. Mára
azonban a gombák generáci-
ókon át öröklõdõ ismerete
elkopott, ezért mindenkép-
pen ajánlott a lakosság által
szedett gombák szakszerû
ellenõrzése. A szentesiek ma
legközelebb Csongrádon,
Félegyházán és Vásárhelyen
találnak szakellenõrt, akik-
nek az elérhetõsége megta-
lálható az internetrõl letölt-
hetõ országos nyilvántartás-
ban.

Baranyai Vitália

Nincs gombavizsgáló,
pedig támogatná a város

Félmillióba is kerülhet
a mûanyagégetés

Mivel a darabszám korlá-
tozott, a lakosság és az ér-
deklõdõk számára a város
honlapján teljes terjedelmé-
ben elérhetõ lesz.  Egyelõre
angol nyelven, Kínában,
Xiamen városában debütált
az Élhetõ Közösségek Nem-
zetközi Világversenyének
döntõjén, ahol a szentesi de-
legáció által vitt példányok
nagy népszerûségnek ör-
vendtek a résztvevõ orszá-
gokat képviselõ küldöttsé-
gek tagjainak körében. Deim
Éva idegenforgalmi referens
elmondta, hogy a kiadvány
célja a még otthon lévõ, po-
tenciális turisták utazási
kedvének felkeltése, általá-
nos tájékoztatása a város ter-
mészeti és ember alkotta
vonzerõirõl, kulturális, sport
és szabadidõs lehetõségeirõl,
és nem utolsó sorban a város
gazdaságáról. 

A referens az internet mel-
lett fontosnak tartja a papír
alapú tájékoztató anyagokat
is, melyek hozzájárulnak a
kiállításokon, egyéb rendez-
vényeken történõ személyes
kontaktus megteremtéséhez
a keresletet és kínálatot kép-
viselõk között, melyre a nap-
jainkban térhódító informáci-
ós szupersztráda nem ad le-

hetõséget. A már Szentesen
tartózkodó turisták számára
a jövõ évi turisztikai szezon-
ra tervezett célszerû és haté-
kony kiadványstruktúra töb-
bi darabja, a részletes infor-
mációs füzetek és az elma-
radhatatlan turisztikai ese-
ménynaptár is rendelkezésre

áll majd. A kiadványok nap-
rakész, átfogó információfor-
rásként lefedik a helyi szál-
láshely és programkínálatot
is, a turisztikai célcsoportok
igényeire szabva. A város
idegenforgalmi koncepciója
szerint a 2011 és 2015 közötti
idõszak kiemelt fejlesztési te-
rületei az edzõtábor-turiz-
mus, ennek kiegészítõ termé-
keként a wellness szolgálta-
tás, az infrastruktúra fejlesz-
tése, az aktív turizmus és a
kulturális turizmus fellendí-
tése, ezekhez kapcsolódó be-
ruházások kezdeményezése. 

Lantos Éva

Impozáns imázskiadvány

Maradhat a fekvõrendõr
és sebességkorlátozással is
védik a gyalogosokat a
Kurca soron. Mint arról la-
punk is beszámolt tavasszal,
megnõtt a szûk út forgalma
a Kurca-híd lezárása miatt,
ami nagyon zavarta az ott
élõket. Az utcában lakók kö-
zül hárman összefogtak és
vásároltak két, úgynevezett
fekvõrendõrt és lefektették
azokat az úttestre. 

Akkoriban többen panasz-
kodtak, mert tábla nem jelez-
te a forgalomlassító berende-
zést és ezért balesetveszé-

lyes. Az akciót kezdeménye-
zõ Sárréti Dániel akkor azt
nyilatkozta lapunknak, hogy
az érintett szakaszon lakók
mindegyike támogatta alá-
írásával. A körzet önkor-
mányzati képviselõje kérte a
polgármesteri hivatalt, hogy
vizsgálják meg a Hegedûs
László – Csongrádi út – Kiss
Zsigmond utca – Kurca sor
által bezárt terület zónásítá-
sának lehetõségét, ezen belül
a 30 km/óra sebességkorlá-
tozást. Demeter Attila indok-
ként elmondta, hogy nagy a
forgalom, hivatkozott a

Mátéffy utcai óvodára és a
Kurca sor tehermentesítésé-
re.

A mûszaki osztály vizsgá-
lata szerint indokolt a sebes-
ségkorlátozás bevezetése a
Kurca soron, mivel az útbur-
kolat keskeny, a járda hiá-
nyos és a forgalom nagysá-
gához mérten keskeny, vala-
mint a lakosság is támogatja. 

Czirok Jánosné, a mûszaki
iroda vezetõje lapunknak el-
mondta, hogy a táblákat no-
vember végén helyezték ki a
Kurca sor teljes szakaszára
és így a fekvõrendõrök is a
helyükön maradhatnak. A
városrész többi utcáján az il-
letékesek nem látták szüksé-
gesnek további korlátozás
bevezetését, mivel minden-
hol megfelelõ az útburkolat
szélessége és minõsége, ki-
épített járda áll a gyalogosok
rendelkezésre az utak mind-
két oldalán, és a forgalom
nagysága sem indokolja a se-
bességcsökkentést. Sárréti
Dániel szerint azonban szük-
ség lenne a többi utcán is se-
bességkorlátozásra, ugyan-
úgy mint a Kurca soron is
történt.

Végleges a fekvõrendõr

Rák ellen is használ

A gombaszezon egész évben tart és a legtöbb gomba
nyáron és õsszel nõ, csapadékos idõben. Szedhetõk kife-
jezetten téli gombák, melyek számottevõ gyógyhatással
is bírnak. Ilyen például az apró kalapú téli fülõke, ami
holt tuskókon, de néha élõ fán is fellelhetõ és rákellenes,
koleszterincsökkentõ, illetve antibakteriális hatásáról is-
meretes. A porcos állagú júdásfülegomba lombos fák, kü-
lönösen a bodza elhalt ágain fordul elõ. Haszálható has-
fájásra, fejfájásra, meghûlésre, daganatok ellen, továbbá
immunerõsítõ és véralvadásgátló hatású. 

Városunk nevezetes látnivalóit és programjait mutatja be
az új tájékoztatófüzet.

Nagy Huszein Tibor (jobbról a második) a piacon beszélgetett a helybeliekkel.

Új, eddig még nem látott, Szentes várost népszerûsítõ
imázskiadvány jelent meg az önkormányzat gondozásában.
A város a költségvetési keretösszegbõl mintegy 800 ezer fo-
rintot fordított az elkészítésére. Az elsõ kiadás összesen
1300 példányban jelenik meg három nyelven: magyarul,
angolul és németül. Elsõsorban az utazás kiállításokon és
egyéb rendezvényeken ismerteti meg városunkat a potenci-
ális turistákkal az új kiadvány. 
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Az idén májusban alakult
Interact Club, a Szentes-
Csongrád Rotary Club ifjú-
sági tagozata jótékonysági
gyûjtést rendezett a rászo-
ruló gyermekek számára
Mikulás napján a Kála áru-
házban. Már az elsõ órában
érezni lehetett, hogy nagy
sikere lesz a kezdeménye-
zésnek, mert két bevásárló-
kocsi is gyorsan megtelt.
Szinte alig akadt olyan vá-
sárló, aki ne csapott volna
hozzá egy-egy extra kiló
lisztet, cukrot, tésztát vagy
konzerveket a bevásárlásá-
hoz. 

Az idei klubelnök, a ti-
zenegyedikes Fabó Márkó
elmondta, hogy Interactos
társaival egy délutáni klub-
gyûlésen jött az ötlet és na-
gyon hamar a tettek mezejé-
re léptek. A nemes célhoz a
Hunor Coop Zrt. is csatla-
kozott, és támogatta a gyûj-
tést. Amennyi adományt a
fiatal aktivisták összegyûj-
töttek a vásárlóktól, azt
ugyanannyi termékkel a
Hunor Coop Zrt. kiegészí-
tette. Kalász Mihály, a cég
gazdasági igazgatója la-
punknak elmondta, hogy
örömmel csatlakoztak az if-

joncok kezdeményezéséhez,
hiszen cégük számára fon-
tos a társadalmi felelõsség-
vállalás. A klubtagok ked-
vesen megszólították az üz-
letbe betérõ vásárlókat és
elmondták, hogy akár egy
kiló tartósélelmiszer is nagy
segítség. Az estére össze-
gyûlt adomány a Hunor
Coop felajánlásával együtt
közel félmillió forint értékû
árunak felelt meg, melyet a
Szentesi Családsegítõ Köz-
pont oszt ki a rászorulók
között. Barát László, a csa-
ládsegítõ központ munka-
társa arról tájékoztatott,
hogy közel 100 családhoz
juttatják el az élelmiszereket
karácsony elõtt.

Idén nem ez az utolsó
jótékonysági akciója a Ro-
tarynak, hiszen karácsony
elött forralt bor, tea és házi
sütemény-kóstolót tartanak
a karácsonyt megelõzõ két
h é t v é g é n  S z e n t e s e n  é s
Csongrádon is. Szentesen
december 14-én és 22-én le-
het õket megtalálni a Nagy
Ferenc utcában, a Táncoló
Székely szobránál. A be-
gyûjtött pénzadományokat
határon túli és csongrádi
gyerekek közös nyári tábo-
roztatására fordítják.

B.V.

Egy-egy kiló szeretet,
sok kicsi sokra megy

Színpadot, automata idõ-
járás-állomást, kenukat és
közel félezer labdát is vásá-
rol a Kiss Bálint Reformá-
tus Általános Iskola abból a
143 millió forintból, amit
uniós pályázaton nyert. Az
eszközbeszerzés mellett kü-
lönbözõ sport- és kulturális
rendezvények, szakkörök
szervezésére, könyvtárfej-
lesztésre és szakmai to-
vábbképzésre költhetik az
összeget a két éves program
során. 

Már-már álomszerû a le-
hetõség, amihez a reformá-
tus iskola 440 diákja és 36
pedagógusa jutott egy sike-
res pályázatnak köszönhetõ-
en. A tanárok vágyaikat fo-
galmazhatták meg, az iskola
vezetése pedig igyekezett
teljesíteni a kéréseket a ren-
delkezésére álló 143 millió
forintos támogatásból. Ter-
mészetes minden a gyerme-
kek fejlesztését és képzését
szolgálja tanítási idõben és

azon túl is. A két éves prog-
ram március 25-én indult és
három fõ területet különböz-
tet meg. – Eszközbeszerzésre
30 millió forintot költhetünk,
egy része meg is érkezett az
intézménybe – tájékoztatta
lapunkat Karikó-Tóth Tibor
igazgató. Az 5 darab új, nagy
méretû interaktív táblával
szinte teljessé vált az összes
tanterem felszerelése. Ki-
emelt fejlesztési területként
kezelik a mentálhigiénét, a
mindennapos mozgást, az
egészséges életmódra neve-
lést és a környezetvédelmi
szemléletet. A fejlesztések
megvalósítását segítendõ,
vásároltak két videokamerát
és hozzá egy videokeverõt.
A sport és technikai eszkö-
zök között 400 darab gumi-
labda, 30-30 darab kézilabda
és focilabda, ugyanannyi jég-
és görkorcsolya, 70 társasjá-
ték, kenuk, tornaszekrény
szolgálja a gyerekek fejlõdé-
sét. A környezetvédelmi ok-

tatást segíti majd egy auto-
mata idõjárás-állomás, meg-
figyelõ kamera és mikro-
szkópok. Vásárolnak para-
vánrendszert különbözõ ki-
állításokhoz, bábkészletet és
bábparavánt, technika tan-
tárgyhoz varrógépet és tûz-
helyet, a fizikai kísérletekhez
megfelelõ technikai és szem-
léltetõ eszközöket. A részben
elkészült új épületben kiala-
kított konditerem teljes fel-
szerelését is a pályázat bizto-
sítja.

Az elnyert támogatás több
mint felét költhetik különbö-
zõ sport- és kulturális ren-
dezvények, szakkörök szer-
vezésére, könyvtárfejlesztés-
re és szakmai továbbképzé-
sekre. Négy évfolyam min-
den tanulója eljut erdei isko-
lába, de a diákok jelentkez-
h e t n e k  k e r é k p á ro s -  é s
sítáborba, kenu- és gyalogtú-
rákra, pályaválasztási, elsõ-
segélynyújtási és informati-
kai szakkörre. Az iskola ren-
dez félévente két sportnapot
és összesen négy egészség-
napot, mellette megtartják a
hagyományos programjai-
kat, és szerveznek koncerte-
ket is. A héten Rákász Gergely
orgonista tartott két hang-
versenyt az iskola diákjai ré-
szére. Elõkészítés alatt áll a
pedagógusok szaktárgyi to-
vábbképzése, amely jövõre
indulhat. 

A támogatásból eddig
több túrát megvalósítottak.
A gyerekek a Börzsönybe, a
Bükkbe, a Mátrába és a Rám-
szakadékhoz jutottak el a
most vásárolt túratérképek
és navigációs eszközök segít-
ségével. Az iskola elsõ alka-
lommal szervezte meg repü-
lõs sportnapját a szentesi re-
pülõtéren. Könyvtárfejlesz-
tésre és szakkönyvbeszerzés-
re 10 millió forint jut, a
könyvek egy részét már
megrendelte az intézmény.

Besenyei

Kötelezõ felülvizsgáltatni
a 30 évnél idõsebb gázké-
szülékeket, azonban fizetni
nem kell érte. Az 1981 elõtti
berendezések esetében év
végéig kérelmet kell be-
nyújtani a gázszolgáltató-
hoz személyesen, vagy  le-
vélben. A felülvizsgálati ké-
relem elmulasztása nem jár
szankcióval.

Ha 1981. január 1-jét meg-
elõzõ, vagy ismeretlen idõ-
pontban üzembe helyezett
felhasználói gázberendezés-
sel, készülékekkel rendelke-
zünk, akkor december 31-ig
bejelentést kell tenni, mely-
ben megrendeljük az elsõ
mûszaki-biztonsági felül-
vizsgálat elvégzését – tájé-
koztatott Varga-Futó Ildikó, az
Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zrt. PR szakértõje.

Ebben az esetben a vizsgá-
latot az ingatlantulajdonos
általi megrendelés alapján a
földgázelosztói engedélyes
2014. szeptember 30-ig köte-
les elvégezni. A felülvizsgá-
lat során feltárt hibák kijaví-
tására az ingatlantulajdonos
2015. szeptember 30-ig köte-
les. Ez a bejelentési kötele-
zettség a lakossági fogyasz-
tókra és a 20 köbméter/óra
kapacitást meg nem haladó
egyéb felhasználókra vonat-
kozik. A bejelentõlapot a
szolgáltató honlapjáról le le-
het tölteni, vagy a helyileg il-
letékes kirendeltségen lehet
igényelni. 

A kitöltött adatlap e-
mailben, postai úton és sze-
mélyesen is leadható. Társas-
házak esetén a társasház kö-
zös használatú helyiségeiben
elhelyezett berendezéseket a
közös képviselõ köteles beje-
lenteni és a felülvizsgálatot
elvégeztetni. A mûszaki-biz-
tonsági felülvizsgálatot vég-
zõ gázszerelõ a felhasználási
helyen beavatkozást nem vé-
gez. Jegyzõkönyvben rögzíti
a feltárt hibákat és a problé-
ma megoldására irányuló
feladatokat. Amennyiben a
felülvizsgáló az élet- és va-
gyonbiztonságot közvetlenül
veszélyeztetõ helyzetet ész-
lel, a tulajdonos a felülvizs-
gáló jelenlétében köteles a
veszélyhelyzetet kiváltó okot
azonnal megszüntetni. A
vizsgálat tervezett idõpontjá-
ról a szolgáltató tájékoztatja
a lakosságot. A felülvizsgálat
a lakosság számára ingye-
nes, ezt a szolgáltató finan-
szírozza. 

- Ha valaki elmulasztja a
felülvizsgálat kérelmét, ter-
mészetesen semmilyen
szankcióval vagy következ-
ménnyel nem jár - mondta
Varga- Futó Ildikó. A szente-
si kirendeltség munkatársai
elmondták, hogy megközelí-
tõleg napi 10-15 belejelentés
érkezik, számuk összesen
még nem érte el a 100 dara-
bot.

Lantos Éva

Ingyenes a
gázkészülékek
felülvizsgálata

143 milliót nyert a Kiss Bálint-iskola

Csongrád Megye Élelmiszeripari Terméke
Díjat kapta meg a Hungerit Zrt. terméke, a
Zizu kedvence. Az elismerés annak a keres-
kedelmi forgalomban is kapható, Csongrád
megyében termelt alapanyagokból és a me-
gyében elõállított élelmiszeripari terméknek
adományozható, amelynek minõsége kiváló,
és alkalmas arra, hogy Csongrád megye hír-
nevét öregbítse. A Zizu kedvence a Hungerit
Zrt. csirkemellfilébõl készült különleges, pa-

níros, félkész színhús terméke, amelynek jel-
legzetessége, hogy a csirkemell legértéke-
sebb részébõl készítik, akár mikrohullámú
vagy hagyományos sütõben is elkészíthetõ,
így valószínûleg a legegészségesebb termék. 

A díjat Magyar József vezérigazgató vette át
lapunk megjelenésével egyidõben Szegeden,
a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyû-
lésén Magyar Anna elnöktõl.

Díjat kapott Zizu

Adományokat gyûjtöttek
A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel közösen kará-

csonyi élelmiszer-adománygyûjtési akciót szervezett a re-
formátus iskola. Az elsõsorban tartós élelmiszereket még
karácsony elõtt szétosztják a rászorulók között.

A Karácsonyi cipõsdoboz-akcióval kárpátaljai és erdé-
lyi magyar gyermekeknek édességet, játékot, meleg ru-
hát, tisztálkodási szert, íróeszközöket küldtek ajándék
dobozokban. A Kárpát-medencei Református Oktatási
Alap számára, az egyházi oktatás, a magyar református
nevelés segítése érdekében várnak pénzadományokat ja-
nuár 31-ig az iskola hitoktatói.

Közel félmillió forintnyi tartós élelmiszer gyûlt össze
az Interact és Hunor Coop közös gyûjtésén.

Múlt héten a Mátrában túráztak az iskola diákjai a támogatásnak köszönhetõen.
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A helytörténész-könyvtá-
ros a 2010-ben megjelent
Szentesi antológia c. szépiro-
dalmi válogatásában a város
szépíróinak mûveit mutatja
be, valamint szerkesztett egy
kiadványt, mely a szentesi
zsidóság történetével foglal-
kozik. Az önkormányzat ki-
adásában a napokban bemu-
tatott Szentesi anekdoták-
Érdekes történetek, tréfás
esetek a város lakóiról címû
kötetéhez 2010-ben kezdett
anyaggyûjtésbe.

– Összefoglaló jellegû ki-
advány ezen a téren még
nem látott napvilágot, így
önéletrajzokra, memoárokra,
visszaemlékezésekre és per-
sze régi újságok közléseire,
kiadatlan levelezésekre, fel-
jegyzésekre voltam utalva. A
levéltár akkori vezetõje,
Labádi Lajos is biztatott, hogy
a városban hiánypótló lenne
egy anekdotás könyv. Az
irányvonal az volt, hogy
vagy itteni személy legyen
az anekdota szereplõje (bár-
hol a világban), vagy Szente-

sen játszódjanak az esemé-
nyek – magyarázta Vágvöl-
gyi Zoltán. 

Az elsõ történet egy 11.
századi eseményt beszél el: a
városalapítás mondája. Érde-
kes történet, mert eddig csak
egy hárommondatos válto-
zatát ismertük, ez egy annál
hosszabb elbeszélés. Ezt még
néhány rövidke mondás, le-
gendás történet követi a kö-
zépkorból, majd kronologi-
kus sorrendben következnek
az anekdoták a 19. századtól
egészen napjainkig. 

– Bugyi professzorról min-
den idõsebb szentesinek van
valamilyen története, de az
anekdota-gyûjteményben
számos neves helyi vagy in-
nen elszármazott neves sze-
mélyiségrõl olvashatunk. –
Szép számmal voltak, akik
szívesen meséltek nekem, a 9
évestõl a 99 évesig – árulta el
a kötet szerkesztõje. A törté-
neteiket megosztók doyenje
Patay Pál régész, aki az egy-
kori szentesi múzeumigaz-
gató, Csalog József nem ép-

pen szerény tréfáiról mesélt.
A szentesi anekdotákat gyûj-
tötte Bucsány György, de
említhetõ a kollégáiról már
két könyvet is jegyzõ egyko-
ri szentesi sebészorvos,
Mencser András, a tanár-diák
humort jól ismerõ Medgyesi
István is. Voltak, akik önélet-
rajzi írásaikkal szolgáltattak
kincsesbányát az anekdotá-
kat kutató Vágvölgyi Zoltán-
nak, úgy mint Imre Ernõ,
Zsoldos Ferenc vagy Pollák
Antal. – Pollák szentesi fia-
talemberbõl lett feltaláló, s
mûszaki ember létére kiváló
stílusban papírra vetett em-
lékei jelentették a legkelle-
mesebb meglepetést a szá-
momra, csakúgy, mint
Brusznyai Árpád, akit az ár-
tatlanul szenvedett ’56-os
mártírként emlegetünk, de
már csak kevesen tudják,
hogy sok tréfás eset is fenn-
maradt a jó kedélyû tanár-
emberrõl.

Íme egy:
A tanár úr az egyik osz-

tályfõnöki órán megkérdezte
a tanulókat, ki szeretne or-
vos lenni. Öten jelentkeztek,
Brusznyai tovább kérdezett:
– Ki szeretne körzeti orvos
lenni?

Egyetlen kéz maradt a le-
vegõben, mire a tanár: – Kö-
szönöm, csak az elhivatottsá-
got akartam megtudni.

Darók József

A Mûvészetek Háza, vagy
köznapibb nevén gólyás-
ház sok szempontból egye-
dülálló. Aki ide december
16. és 23. között betér, kü-
lönleges vásári hangulatra
számíthat. A színes és sok-
oldalú Szentesi Hagyo-
mányõrzõ Adventet nyolca-
dik alkalommal rendezik
meg, idén a gasztronómiai
vonal megerõsítésével. 

Kecskesajt, házi leveles ré-
tes, kézmûves borok – csak
néhány abból, ami az egész-
séges finomságokra vágyó-
kat várja. Nem csak kóstolni
lehet majd, de például jog-
hurtos pogácsa és fonott ka-
rácsonyi kalács sütését is
meg lehet tanulni. Aki pedig
édesszájú, aligha szeretné ki-
hagyni a kézmûves csokolá-
dé, a marcipán szaloncukor
vagy a kürtõskalács-készítõ
mûhelyeket. 

Lapunk kérdésére, hogy a
kiállítók és a kézmûves fog-

lalkozásokat vezetõk helybõl
érkeznek-e Kálmánné Szabó
Erzsébet, igazgatónõ azt vála-
szolta, hogy a Mûvészetek
Háza teljesen nyitott. Az az
alkotó, aki úgy gondolja,
hogy az értékhez és minõ-
séghez hozzá tud és akar
tenni, annak itt a helye.
Kecskesajt készítõ mester
nincs a környéken, õ Al-
gyõrõl jön. Természetesen
vannak helyiek is egyre töb-
ben. Például Salétros Patrícia,
dúla natúr kozmetikumok-
kal és paleo élelmiszerekkel
mutatkozik be a vásárunkon.
Jönnek a szûkebb és a tágabb
környezetbõl is. Például a
Szõregrõl érkezõ Kakuk Attila
az önellátás és fenntartható-
ság jegyében tart elõadáso-
kat. Megtudhatjuk, hogyan
alakítja az esõvízet ivóvízzé
és hogyan fûtötte családi há-
zát komposzttal, amit aztán
kertjében zöldségtermesztés-
re használ. A szervezõk lé-
nyegesnek tartják azt, hogy a
programra látogatóknak mi-
nél több élményben legyen
része.

Kálmánné Szabó Erzsébet
kihangsúlyozta, hogy az ér-
ték, hagyományõrzés és mi-
nõség mellett afelõl is meg
lehet közelíteni a gasztro- és
mûvészeti vásár esszenciáját,
hogy ez nem a széles kör-
ben elterjedt szupermarket
szindróma. Rétegigényt ki-
elégítõ program. Egyedi, mi-
nõségi kínálatot igénylõ csa-

ládok, gyerekek érkeznek
ide, szerencsére egyre töb-
ben.

A nyitottság híveiként
olyan embereket várnak a
vásárra, akik összefogásban
hisznek és szeretik az inter-
aktivitást. Mind a kiállítók,
mind a programok kínálata
széles skálán mozog. Élet-
kort és érdeklõdési köröket
tekintve is széles a paletta.
Az egészséges élelmiszerek
mellett a mûvészetek és a
kézmûvesség iránt érdeklõ-
dõ látogatók is számtalan le-
hetõség közül választhatnak,
melyek a hagyományokat és
a ma értékeit egyaránt be-
vonják. Találnak itt népi kéz-
mûves ajándékokat, kézzel
kötött használati és ajándék-
tárgyakat, üveg ékszereket,
festményeket és kézmûves
szatyrokat is. Az ide látogató
nõknek, férfiaknak és gyer-
mekeknek egyaránt van itt a
lehetõsége a tanulásra, hasz-
nosan leköthetik idejüket és
élményeket szerezhetnek. 

A Szivárvány Mûvészeti
Alapítvány és Iskola célja,
hogy az emberek aktuális
igényeire válaszoló progra-
mokkal és rendezvényekkel
értéket és minõséget adjon a
városnak. Az adventi vásár-
hoz hasonló elvek mentén
indul márciustól, minden
hónap 2. vagy 3. szombatján
a Gólyás Gasztro- és Mûvész
Piac.

Baranyai Vitália

Anekdotás könyv –
Min kacag a város? A Katona Kiss Ferenc-

alapívány létrehozójáról is
készített kisplasztikát Tóth-
Kovács József, aki tavaly
egy pályatársával megoszt-
va elnyerte a képzõmûvé-
szeti pályázat fõdíját. De-
cemberben a fiatal mûvész
festményei és szobrai látha-
tók a Tokácsli Galériában.

Különleges hangulatba
csöppen a Tóth-Kovács Jó-
zsef tárlatára érkezõ látogató
a mûvelõdési központ galé-
riájába lépve. Rögtön megra-
gadják a figyelmet a nagy-
méretû, színes festmények, a
megszólalásig élethû potrék,
de a fiatal alkotó a képzõmû-
vészet más mûfajában, a
szobrászatban is jeleskedik,
mint arról a kiállításra elho-
zott néhány kisplasztika
árulkodik. A Katona Kiss Fe-
renc és neje Túri Julianna
Képzõmûvészeti alapítvány
2012.évi pályázatán Utcai
Dáviddal megosztva nyerte
el a fõdíjat és a támogatást az
óbecsei származású, de a
csongrádi alkotótelepen
munkálkodó fiatalember.
Mint a kuratórium egyik tag-
ja, Kruzslicz Pál újságíró
megnyitó beszédében el-
hangzott, az alapítvány 25
éves fennállása alatt nem ez
volt az elsõ eset, hogy meg-

osztott fõdíjat adtak ki. Az
1995-ben elhunyt szentesi
Katona Kiss Ferenc által lét-
rehozott alapítvány 1989 óta
támogatja a tehetséges, fia-
tal, realista stílusú festõmû-
vészeket. 

Tóth-Kovács József vezér-
lõ gondolata, hogy megörö-
kíti a velünk élõ hagyomá-
nyokat, s tiszteleg a régi
mesterek elõtt. Fest portré-
kat, zsáner-és oltárképeket,
és sokszor a gyermekkora vi-
lágát idézi fel az erõs hangu-
latú, határozott színekkel
megmunkált képein, miköz-
ben saját útját járja. 2009-ben
végezte el a Magyar Képzõ-
mûvészeti Egyetemet, mûvei
Óbecsétõl eljutottak Pekin-

gig, s mindenütt sikert arat-
tak. A fõdíj egyik feltétele,
hogy a nyertes egy éven be-
lül önálló kiállítással jelent-
kezik Szentesen. Kruzslicz
Pál úgy gondolja, az elbírá-
lásnál jelentõsége volt, hogy
a fiatal mûvész tökéletesen
megfelel Katona Kiss elvárá-
sainak, aki igen nagyra érté-
kelte a rajzolás mûvészetét, a
technikai tudásra épülõ al-
kotásokat - hívta fel a figyel-
met Tóth-Kovács József fan-
tasztikus toll-és ceruzarajzai-
ra az újságíró.

Az elõdök elõtti tisztelgése
jeléül a fiatal alkotó elkészí-
tette és a megnyitón leplezte
le Katona-Kiss Ferenc szo-
borportréját. D. J.

A mester nyomdokain

Adventi vásár a
gólyás házban

Poszler György, Vágvölgyi Zoltán és Paulovics Tamás a könyvtári bemutatón. (Fotó: Vidovics)

130 ÉVES A MEGYEHÁZA ÉS A LEVÉLTÁR címmel nyí-
lik dokumentumtárlat december 16-án, hétfõn 17 órakor a
megyeháza emeletén a helyi levéltár és a Koszta József Mú-
zeum közös szervezésében.  A vendégeket köszönti Tánczos
Roland levéltárigazgató, a kiállítást rendezte és megnyitja
Labádi Lajos fõlevéltáros, ny. igazgató. A tárlat január 19-ig te-
kinthetõ meg.

December 5-én már új
helyszínen várta az érdeklõ-
dõket Poszler György és Jó-
zsef Attila. Nem kell meg-
ijedni, nem teljesen válto-
zott a helyszín, az IH
ugyanis maradt, csak egy te-
remmel arrébb költözött az
irodalmi társaság. 

A jó hangulat és a forralt
bor is maradt, sõt ez alka-
lommal egy tálca zsíros ke-
nyérbõl is falatozhattunk az
egyik állandó érdeklõdõ jó-
voltából. Mivel József Attila
életmûve és az érdeklõdés
iránta is igen nagy, így két
héten keresztül is terítékre
került, majd a karácsony
elõtti utolsó elõadáson, azaz
december 18-án, szerdán Jó-
kai Mórról tudhatunk meg
egyet s mást. Januártól dél-

után öt órától kezdõdnek
majd az elõadások, majd
ahogy javul az idõ,  vissza-
állnak az este hét órai kez-
detre. 

Talán túlzás nélkül állít-
hatjuk azt, hogy nem sok
olyan irodalomkedvelõ van,
aki ne tudna legalább egy
keveset József Attiláról, aki
mindössze 32 évet élt és
négyszer temettek újra, vala-
mint, akinek költeményeiben
hihetetlenül erõs volt az
édesanyja jelenléte. Lénye-
ges megjegyeznünk, hogy
életében sajnos nem kapta
meg a kellõ elismertséget, hi-
szen csak a szûk szakma tu-
dott róla, nem tudott akkora
„sztárköltõvé” válni, mint
Ady Endre. Szinte mindenki
ismeri a történetet arról, aho-

gyan eltanácsolta „az egye-
tem fura ura”, Horger Antal.
Már gyermekkorában is
megmutatkozott magányos
természete, hiszen beszámo-
lók szerint internátusi évei
alatt sem igen vegyült kor-
társaival. 

Életére nagy hatással volt
Juhász Gyula barátsága, aki
– Poszler tanár úr szavaival
élve – idegileg legalább
olyan szétesett volt, mint Jó-
zsef Attila. Verseinek szöve-
gei nagyban különböztek
kortársaiétól. Erre reagált
Poszler György a címadó
mondattal, miszerint hatvan
évvel a rockzene elõtt rockot
írt. 

Így már talán érthetõ,
hogy Pádár Zsolt gimnáziu-
mi tanár miért nyilatkozta

azt, hogy a témák változa-
tossága mellett az elõadó
személye és elõadásmódja
az, ami vonzza leginkább a
hallgatóságot. Faggattuk
még arról is, mint gimnáziu-
mi tanár, hogy látja a fiatalok
olvasási szokásait, vajon ele-
get olvasnak-e. Fõként saját
osztályáról véleményt alkot-
va mondta, hogy úgy látja, a
kötelezõket is becsülettel ol-
vassák, emellett pedig saját
érdeklõdésüknek megfelelõ
könyveket is forgatnak, lé-
vén, hogy irodalmi- és drá-
mai tagozatos osztályról van
szó. Itt meg kell jegyeznünk
azt is, hogy Poszler György
elõadásain is egyre nagyobb
létszámban vesznek részt
középiskolai tanulók. 

Salánki Zsófia

„Az érdekes irodalmat érdekes emberek csinálják”

60 évvel a rockzene elõtt rockot írt

Hogyan viccelte meg kórházi ápolóját Õze Lajos, miért
dorgálta meg a fiatal Papp Lászlót egy birkózó gyõzelem
után az anyja, hogyan tanulta meg a tánctanár Peczárszky
Katalin, mi is valójában a hosszúlépés és még mintegy 250
megmosolyogtató szentesi történet olvasható a most megje-
lent anekdotás könyvben. Történetek, melyek személyes
ismerõseinkkel, vagy azok ismerõseivel estek meg. Vágvöl-
gyi Zoltán helyismereti könyvtáros számtalan régi újság-
cikket, levélváltást olvasott és derült végig a gyûjtõmunka
során, de nem kevés azoknak száma sem, akik szóban me-
séltek neki.
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Egy gyõzelemmel és egy
vereséggel kezdte a megyei
bajnokságot a Szentesi Ko-
sárlabda Klub. A tavaly ne-
gyedik helyen végzõ gárda
idén is hasonló célt tûzött
ki a 7 csapatos bajnokság-
ban. 

A szentesieken kívül egy
vásárhelyi és öt szegedi csa-
pat küzd a bajnoki címért.
Elsõ mérkõzésükön a MITT-
Szegedet fogadták és 105–66
arányú vereséget szenved-
tek. Egy héttel késõbb javí-
tottak, a szintén szegedi
Freestyle csapatát 76–54-re
gyõzték le. Marossy Arnold
csapatkapitány örömmel
mondta, hogy jól szerepeltek
a felnõttek között az ifjúsági
csapatból most bekerült játé-
kosok. Halász Ákos 19 pontot
dobott, Hajós Ferenc 6, Ger-
gely Dávid 8, Szanyi Ádám 6
pontot szerzett, Lantos Leven-
te nem játszott. Marossy Gyu-
la klubelnök szerint a fiata-
lok tehetségesek, fizikálisan
is beértek, még a test-test el-
leni küzdelemhez kell felnõ-
niük. A felnõtt játékosok öt
településrõl érkeztek, Sze-
gedrõl, Szegvárról, Oroshá-
záról és Csongrádról, bár va-
lamilyen formában mind-
nyájan szentesi kötõdésûek.
Szeretnék, ha 2-3 éven belül
saját nevelésû játékosokból
állna a felnõtt csapat, akik
idén a csarnokban edzenek

és játsszák a mérkõzéseket.
Az utánpótláscsapatok fel-
váltva a Klauzál-iskola tor-
natermében és a sportcsar-
nokban edzenek. 

A klubelnök lapunknak el-
mondta, hogy a kosárlabda-
klub 18 millió forintos TAO-
keretbõl gazdálkodhat, a
pénzbõl többek között sze-
retnék felújítani a Klauzál-is-
kola tornatermének parket-
táját, mert nagyon csúszós és
nem egészen felel meg
a kosarasok feltételeinek.
Marossy Gyula elképzelése
szerint biztos alapokon mû-
ködõ, folyamatosan fejlõdõ

klubot építenek, minél több
utánpótlásjátékos nevelésé-
vel. –Szeretnénk, ha néhány
éven belül kizárólag szente-
siek játszanának a felnõtt
csapatban is.

Az utánpótlásneveléssel
foglalkozó Aleksandar Preskar
elmondta, hogy az elmúlt
években a technikai tudásra
helyezték a hangsúlyt, most
a fizikai erõsítés következik
heti egy-két edzéssel. Idén a
romániai bajnokságban vesz
részt az utánpótlás, havi két-
három alkalommal, torna-
rendszerû lebonyolításban.
A magyar bajnokság évrõl-

évre változik, az idei 10 mér-
kõzésbõl két kemény mecs-
cset játszottak, a többi in-
kább felkészülésinek sike-
rült. Az utánpótláskorúak
megfelelõ fejlõdéséhez szük-
séges magas szintû mérkõ-
zésszámhoz két bajnokság-
ban indulnak.

A Szentesi KK hétvégén
megyei rangadónak számító
mérkõzésen fogadta a vásár-
helyi Bodrogi Bau csapatát
és 54-76 arányban kikapott.
Az idei utolsó fordulóban a
szegedi Universitas SC ott-
honában lép pályára hétfõn
Szentesi KK. B. G.

A manchesteri Euroliga-
csoportmérkõzéseket köve-
tõen az elmúlt héten ismét a
hazai bajnokságban játszott
mérkõzést a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapata. Itthon jobban megy,
ugyanis a mieink az UVSE
együttesét gyõzték le idegen-
ben 13-10 arányban. Gyõzel-
mével a bajnokság félidejé-
ben a dobogó második he-
lyén áll a gárda.

Az Újpest otthonába láto-
gatott az elmúlt csütörtökön
a Szentes, a találkozó tétje
pedig az volt, hogy elõrébb
tud-e lépni a táblázaton Tóth

László alakulata. A lányok ez-
úttal jól kezdték az elsõ ne-
gyedet, ellentétben a korábbi
mérkõzésekkel, most mi lõt-
tünk ötöt nyolc perc alatt és
csak kétszer vették be Terefou

kapuját a házigazdák. Ettõl
kezdve a Szentes végig ural-

ta a mérkõzést, két, három,
sõt négy góllal is vezettünk
az Újpest ellen, és így alakult
ki a 13-10-es szentesi siker.
Az õszi szezon ezzel véget
ért, a tabella élén félidõben
az Eger áll 21 ponttal, mö-
götte a Szentes következik,
15 ponttal. A bajnokság két
hónapos szünet után, febru-
ár 8-án folytatódik.

hv

Második helyen
a Hungerit

Évzáró városi túraversenyt szervez a Szentesi Spartacus SK
december 14-én, szombaton 9 és 13 óra között. A diák, családi
és felnõtt kategóriákban zajló versenyre jelentkezõknek 3-4
kilométeres távot kell teljesíteniük, segítségül teát és zsíros
kenyeret is kapnak. Diák és családi kategóriában az elsõ 5
csapatot a Dózsa-házban rekedt Mikulás jutalmazza.

Vereséggel zárta az õszi
szezont az eddig remekül
teljesítõ Szentesi Kinizsi
SZITE asztalitenisz együtte-
se. A mieink a Kisújszállás-
tól kaptak ki 10-8 arányban
hazai pályán.

Bizakodásra adott okot,
hogy gyõzelemmel zárhatja
az esztendõt a Kinizsi, hi-
szen a csapat nagyszerûen
játszott õsszel, mindössze
egyetlen vereséget szenved-
tek el Bunda Szabolcsék, rá-
adásul a hetedik helyezett
Kisújszállás látogatott Szen-
tesre, ideális alanynak tûn-
tek tehát a vendégek egy si-

keres zárómérkõzéshez. Az
asztalnál aztán egészen más-
hogy alakultak a dolgok. – A
mostani helyezése nem mu-
tatja meg a kisújszállásiak
valódi játékerejét, és ezt tud-
tuk is a mérkõzés elõtt –
mondta Hegedûs Gábor szak-
osztályvezetõ. – Ráadásul
nekünk sem sikerült olyan
jól ez a napunk, Kocsis Ist-
ván csak két egyéni mérkõ-
zést tudott vállalni, szóval
akadt elég problémánk. 

– A mérkõzést követõen
érthetõen nem volt vidám a
hangulat az öltözõben, de
megnyugtattam a fiúkat,

hogy elkeseredésre semmi
okuk, hiszen így is felülmúl-
tuk idény elõtti várakozása-
inkat. Akkor az elsõ öt közé
vártuk a Kinizsit, most a do-
bogón állunk, amire büszké-
nek kell lennünk – mondta
Hegedûs Gábor. A bajnokság
január végén folytatódik, az
elsõ tavaszi fordulóban Me-
zõtúrra utazik a csapat, de
még ebben az esztendõben,
december végén Gyoma-
endrõdre utazik Szentes,
ahol egy meghívásos tornán
vesznek majd részt a játéko-
sok. 

hv

Dobogón telel a Kinizsi

Ifikkel erõsítettek a kosarasok

December 7-én a szerbiai
Oromban a Mikulás Kupa nemzet-
közi cselgáncs versenyen román,
horvát és szerb versenyzõk között
indultak a Pollák DSE dzsódosai.
A 2004-05-ös korcsoportban 28
kg-ban 3. Bozsoki Levente, 31
kg-ban 1. Felföldi Zsombor, 38
kg-ban 3. Balog István. Ezúton is
köszönjük a támogatásokat!

Judo Szerbiában

Szilasi-Szalma Oszkárt láthattuk már Szentesen küzdeni és
gyõzni a Bertók Róbert által szervezett küzdõsport gálákon,
kick-box szabályrendszerben. Pár éve egyetemi tanulmányai
miatt Szegedre költözött, ahol a tanulás mellett elkezdett jár-
ni ketrecharc edzésekre. Eleinte csak hobbiként tekintett erre,
két év folyamatos edzés után idén októberben megmérettette
magát elõször ilyen versenyen, ahol bár végig vezetett, az
utolsó öt másodpercben ellenfele legyõzte. A vereség után
Dömsödi Ferenc erõnléti edzõ segítségével félig hazai közön-
ség elõtt, Szegeden egy képzett thai-boxoló ellen kiütéssel
szerezte meg Szentesnek az elsõ ketrecharc sikert.

Siker ketrecharcban

Luca-napi csavargás

Ha némileg döcögõs já-
tékkal is, de összességében
magabiztos gyõzelmet ara-
tott a Valdor-Szentesi VK
férfi vízilabdacsapata az
Ybl együttese ellen. Férfi ví-
zilabdázóink szombaton,
Kaposváron zárják az õszi
idényt.

Egyetlen eredmény volt el-
fogadható pólósaink számá-
ra az elmúlt hétvégén: le kel-
lett gyõzni az utolsó helyen
álló Ybl együttesét. Jelentjük:
a feladat teljesítve, a három
pont bent van a zsákban! Az
elsõ és a második negyed
szinte hibátlanul sikerült
Horváth Tamáséknak, 9-3-ra
nyerték a mieink az elsõ fél-
idõt, a harmadik nyolc perc-
ben már érezhetõen lendüle-
tét vesztette a gárda, több
lett a bosszantó hiba, így ezt
a szakaszát a kiesési derbi-
nek a fõvárosiak nyerték.
Szerencsére négy gólnál kö-

zelebb nem engedte ellenfe-
lét a Szentes, és a záró ne-
gyed döntetlenje ellenére is
maradt az öt gólos különb-
ség a két csapat között. A 15-
10 -es gyõzelmet reálisan ér-
tékelte Fülöp Tibor, a csapat
vezetõedzõje, aki szerint
most sem játszottak mara-
déktalanul jól, de a legfonto-
sabb ezen az estén a gyõze-
lem volt. – Hihetetlen mély-
ségbõl kapaszkodtunk fel,
ezért pedig minden dicséret
megilleti a játékosaimat.

A Szentes szombaton este
vívja idei utolsó bajnoki
mérkõzését, a Valdor 16 óra-
kor Kaposváron játszik. A
bajnokságban ezt követõen
közel egy hónapos szünet
következik, majd január 10-
én folytatódik a pontvadá-
szat. HV

Végre gyõzelem!

UVSE–Hungerit-Szentes
10–13 (2–5, 2–2, 4–3, 2–3)
Nõi vízilabda OB I, 7.
forduló. Budapest, Hajós
Alfréd Uszoda, 100 nézõ.
Vezette: Dodog, Kun.
Hungerit-Szentes: Terefou
– GYÕRI 3, HEVESI 3, VAN
DER SLOOT 3, Kádár 1,
Rácz, KÖVÉR-KIS 3. Csere:
Etiebet, Elbert, Gémes.
Edzõ: Tóth László.
Gól – emberelõnybõl: 3/2,
ill. 9/2.
Ötméteresbõl: 2/1, ill. 1/1.

Valdor-Szentes–Ybl WPC
15–10 (4–2, 5–1, 3–4, 3–3)
Vodafone, férfi vízilabda
OB I, 12. forduló. Szentes,
Széchenyi ligeti uszoda, 75
nézõ. Vezette: Marosvári,
dr. Molnár T.
Valdor-Szentes: HORVÁTH
T. – HEGEDÛS B. 3, Kiss
Gy. 3, Hegedûs I. 1, Nagy
M. 1, Németh D. 1,
KISTAMÁS 3. Csere:
PELLEI 2, Józsa 1, Szabó L.,
Csonka, Káris, Keresztes.
Edzõ: Fülöp Tibor.
Gól – emberelõnybõl: 9/3,
ill. 13/5. 
Ötméteresbõl: 4/2, ill. 3/1. 
Kipontozódott: Szabó L.
(12.p.), Németh D. (21. p.),
Békési (26. p.), Major Z. 
Kiállítás cserével: Hegedûs
B. (26 p.).

Hegedûs Bence, Kiss Gyula és Kistamás Zsolt (10) is 3-3 góllal járult hozzá a gyõzelemhez.
(Fotó: Vidovics)

(Fotó: Vidovics)
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Minden hónap elsõ szom-
bat délelõttjén kisbabák és
szüleik zsongják be a Dó-
zsa-ház nagytermét és szí-
nes textilkavalkádba burko-
lózva sajátítják el a baba-
hordozás rejtelmeit. A hor-
dozós klubban összegyûlt
szülõk és babák a minden-
napok megkönnyítésére ke-
resnek megoldásokat. Kü-
lönbözõ eszközöket, ken-
dõt, kötõs és csatos hordo-
zókat próbálnak ki, tapasz-
talatokat gyûjtenek és ta-
pasztalataikat megosztják
egymással.

Sokunk számára csak a
benszülöttekrõl szóló doku-
mentumfilmekbõl ismerõs
az anyák testén hordozott
gyermek. Hankóné Králik Or-
solya, aki mindkét kisgyer-
mekét a szívéhez közel hor-
dozta, ezt máshogy látja:
ahol édesanya van a világon,
ott mindenhol van hordozás.
Melyik anyának ismeretlen
az érzés, amikor egyik kar-
ján kisbabáját tartja fõzés
közben és a keze már majd
leszakad? Harangozó Ildikó,
aki a Dózsa-ház hirdetõfalán
figyelt fel a klubra, egykettõ-
re a hordozás szerelmese
lett. Amikor csecsemõként
nyûgös volt a kisfia, nem
kellett ölben cipelgetni a la-
kásban, hanem magára kö-
tötte és így végezte a házi-
munkát. Hozzátette, hogy
bárhová el tudnak menni ki-

rándulni, sétálni, mert ha a
legény elfárad, akkor õ vagy
a férje felköti a hátára.

Körmendi Farkas Olga, a
klub alapítója, három gyer-
mek édesanyja öt és fél évvel
ezelõtt az ösztöneire hallgat-
va fedezte fel a hordozást,
mint a babakocsi alternatívá-
ját. Akkor még Budapestre
kellett járnia és elkötelezetté
vált, hogy a hordozás élmé-

nyét a szentesi szülõkkel is
megossza. 

A klub egyik tagja, Lakatos
Ilona kisfia születése elõtt tá-
jékozódott a hordozásról és
a klubban tanulta meg meg-
kötni a kendõt. – Sokat utaz-
tam busszal a kicsivel és mi-
vel nem minden járatra lehet
felvinni a babakocsit, kiszá-
míthatatlan volt, hogy elju-
tok-e az úticélomig – osztot-

ta meg pédáját lapunkkal
Ilona. – Ha valahova el kel-
lett mennünk, és megéhezett
a kicsi, de éppen nem tud-
tam neki azon nyomban en-
ni adni, akkor kendõben ki-
bírta hazáig, míg a babako-
csiban végigordította az utat.
Hankóné Orsi, a klub fõszer-
vezõje azt is hozzátette,
hogy sok anya megtanult
kendõben szoptatni, ami

ugyan gyakorlást igényel, de
ha már megy, nem is kell
várni hazáig az etetéssel.

– Nekünk fontos a gyerkõ-
cök közelsége és így renge-
teg dolgot tudunk együtt csi-
nálni – mesélte Ácsné Kõrösi
Ágnes. Neki és nõvérének,
Zsuzsinak majdnem egyko-
rú gyermekeik vannak és
már pocakosan eldöntötték,
nem csak bent, de kint is sze-
retnék megõrizni babáikkal a
közelséget. Szerintük sokkal
bensõségesebb kapcsolat ala-
kul ki így a gyerkõcökkel.

A hordozott gyermek biz-
tonságban megéli, részesévé
válik annak, ahogy zajlik az
élet. Pici korától látja a társa-
dalmi mintákat és felnõve
sokkal magabiztosabbá vá-
lik. Ha a családban más is
hordoz, akkor az édesanya
egy hatalmas tehermentesí-
tést kap. Hankó Gergely, aki
munkája miatt sokat van tá-
vol otthonról, mindkét gyer-
mekét hordozta, amikor csak
lehetõsége volt. Nagyon jó
emlékeket õriz arról ahogy
még fûnyírásnál is magára
vette a babákat. A hordozás
során elmélyült a kapcsolata
gyermekeivel, hiszen testkö-
zelbõl tapasztalta meg, mi-
ként reagálnak egy-egy élet-
helyzetre vagy éppen a szülõ
reakcióira. – Csak ajánlani
tudom – jegyezte meg Ger-
gely mosolyogva.

Baranyai Vitália

A jelenlegi felállás mellett
három év után újra együtt
zenél a régi banda is a Sweet
16-ban. Igényes blues, rock

és rock and roll számokat ját-
szanak december 14-én,
szombaton 22 órától a Felsõ-
párti Sörözõben.

Örömzene: Sweet 16
...december 17-én, kedden fél 5-tõl kézmû-

ves foglalkozással várják a gyerekeket a szer-
vezõk.

...december 18-án, szerdán 19-21 óráig az
Irodalmi életrajzok elõadássorozat követke-
zõ elõadásán Jókai Mór  életérõl folytatják a
beszélgetést az érdeklõdõk. Az elõadásokat
felvezeti Poszler György. 

Az IH-ban...

Babák batyuban
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. Színek,
hangulatok, álmok címmel nyílik
kiállítás Séra Erzsébet festmé-
nyeibõl és tûzzománctárgyaiból.
December 14-én, szombaton 15
órakor megnyitót mond Kukla
Erikné ny. igazgató. 

Tokácsli Galéria
Tóth-Kovács József csongrádi

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

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Koszta József Általános Is-

kola diákjainak alkotásaiból ren-
dezett „Mi és a természet” címû
rajzkiállítás látogatható. A kiállí-
tott 90 kép a természet sokszínû-
ségét mutatja be, döntõen grafi-
kákon keresztül.

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 16-ig
17.30 óra A Mikulás mentõ-

akció – angol animációs vígjáték. 
December 13-16. 
20 óra Isteni mûszak – ma-

gyar fekete komédia.
December 19-23. 
17.30 óra Gladiátorok gyön-

gye – olasz animációs film,
20 óra  Starbuck – kanadai

vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
December 13-tól

Kos
Ragyogó a hét külföldi
utazásra, fantasztikus öt-

letek pattanthatnak ki a fejébõl,
amelyek megvalósítására talán
nem ezen a héten kerül sor.

Bika
Ha lehetséges, akkor a
házastársával kezdjen

közös munkába, akár otthoni, csa-
láddal kapcsolatos feladatok ellátá-
sába. Amennyiben szülõ, a gyer-
mekével szemben legyen engedé-
kenyebb!

Ikrek
Jó tett helyébe jót várhat,
számíthat valaki hálájára.

A szerelmi kapcsolata új kerékvá-
gásban folytatódik, ami megnyug-
tatja.

Rák
A héten különleges han-
gulatba kerülhet, szám-

vetést készíthet az eddig életérõl,
szembenézhet egy múltbeli problé-
mával, és kitûzheti az új célokat.
Ne hanyagolja a testmozgást!

Oroszlán
Jól kijöhet a rokonaival, a
szomszédjáról kiderülhet,

hogy jobb ember, mint gondolta.
Egy vitában gyõzhet, sõt az is elõ-
fordulhat, hogy élvezheti valaki
csodálatát.

Szûz
A bolygók romantikus
napokat jósolnak a hétre,

akár párkapcsolatban él, akár
egyedülálló. A jótékony feltöltõdés
a karrierjében is ösztönzi, úgy érzi,
most van itt az ideje a radikális
döntéseknek.

Mérleg
Szerelmi kapcsolatában
sorsszerû változásra, in-

gatlanügyben elõrelépésre számít-
hat, és a munkahelyén is számíthat
elismerésre.

Skorpió
Az lenne a legjobb, ha a
munkájába lenne szerel-

mes. Ugyanis itt nem csalódhat,
hiszen most „bebetonozhatja” ma-
gadat a cégnél, a szakmájában fel-
néznek önre.

Nyilas
Szorosabbra szeretné
fûzni a munkakapcsola-

tait, ezért rendkívül kedvesen visel-
kedik a munkahelyén. Jelentõsen
megnövekszik a népszerûsége, a
munkahelyi légkör is javulhat az év
végére.

Bak
Hiába közeleg a kará-
csony, fáradhatatlan és a

csillagok állása is önnek kedvez
kreativitás terén, ami még az anya-
gi helyzetén is lendíthet.

Vízöntõ
Bátran induljon el sze-
mélyes kapcsolatait érin-

tõ kérdésekben is új utakon. Nem
biztos, hogy a hagyományos mó-
dok segítségével tudja legkönnyeb-
ben tisztázni a félreértéseket.

Halak
Ön könnyen köt barátsá-
gokat és ennek a fajta

nyitottságnak most újra hasznát
veszi. Egy olyan ember lép be ezen
a héten az életébe, aki a késõbbiek
során hosszú ideig meghatározó
szereplõje lesz.

December 14-20.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPA szükség nagy úr és ta-
lán sokunkban felmerül a
szûkösség érzete így kará-
csony tájékán. Kétségtelen,
hogy egy gazdasági, kör-
nyezeti és társadalmi válság
kellõs közepében élünk.
Azonban van egy dolog,
ami soha nem látott bõség-
ben áll rendelkezésünkre.
Ezt mi hulladéknak hívjuk.
A bölcs azt mondja, nincs is
olyan, hogy hulladék, csak
rossz helyre került nyers-
anyag. Miért ne kaphatna
új életet valami, ami más-
kor oly könnyedén a kuká-
ba lendül?

Vécépapír gurigából kará-
csonyfa dísz? Darabos Domi-
nika legtöbb ötletét, akár
csak ezt is, az internetrõl me-
ríti. A 12 éves lány szobájába
belépve minden csupa krea-
tív csoda: álomfogók, vázák,
ékszertartók, festmények,
maga varrta párnák, babzsá-
kok színes kavalkádja. Ami-
kor csak lehet, olyan anya-
got használ, ami amúgy hul-
ladékká válna. Ilyen például
a WC papír guriga. Másfél
centiméter vastag gyûrûkre
vágja. Ezek kicsit meglapítva
alkotják a virág szirmait. A
szirmokat hatosával összera-
gasztja, befesti, sõt még csil-
lámport is tesz rá. Több
ilyen virág keretbe foglalva
akár egy csodálatos falikép
is lehet.

Dominika egész családja
elõnyben részesíti azokat az
ajándékokat, amiket maguk
készítettek, szívvel, lélekkel.
Már jó elõre készülnek, gyûj-

tik az alapanyagot, keresik
az ötleteket. Ezekbõl oszt
meg Dominka néhányat a
kedves olvasókkal:

– Ceruzatartó vagy váza
régi konzervdobozból. A do-
bozt bekenjük kívülrõl ra-
gasztóval és egy kenderköte-
let tekerünk körbe rajta, jó
szorosan. Ez már így is mu-
tatós, de vidámabbá tehetjük
ha körberagasztjuk például
régi, rosszul fogó színes ce-
ruzákkal.

– Egyedi hógömb. Egy víz-
álló figurát (pl. mikulás, ka-
rácsonyfa) egy befõttesüveg
aljára ragasztunk. Szórunk
az üvegbe csillámport és
desztillált vízzel feltöltjük. A
fedõt, amit befesthetünk, rá-
erõsítjük és még egy szalag-
gal is feldobhatjuk.

– Ágytakaró. Egy nagy
textil darabot az oldalain fel-
rojtozunk olyan 8-10 cm szé-
lességben. A kirojtozott részt
2 centiméterenként összeköt-
jük a kihúzott textilszálak-

kal. Érdemes úgy méretezni,
hogy az ágy oldalán szépen
lelógjon.

– Váza vagy mécsestartó.
Befõttes vagy más érdekes
formájú üveget akrilfesték-
kel festhetünk be. A mintá-
zatnak csak a színek és a kre-
ativitás szabhat határt.

– Zsírkréta. Ahol kisgyer-
mek van, ott biztosan akad
régi, törött zsírkréta is. A tö-
rött zsírkrétákat helyezzük
egy mini muffin sütõ vagy
valamilyen figurás sütõ for-
mába. A 160 celsius fokra fel-
hevített sütõben 10 perc alatt
összeolvadnak a zsírkréták.
Fagyasztóban lehûtve kész is
a vadonatúj kréta. Ha külön-
bözõ színeket olvasztunk
össze, akkor igazán különle-
ges színvilágot kapunk.

Kellemes karácsonyi ké-
szülõdést és kreatív idõtöl-
tést kívánunk minden ked-
ves olvasónknak!

ökovitka

Csináld magad karácsony

Könyvek

A Szentesi Alkotók II. Ad-
venti kiállításán és vásárán
december 15-én, vasárnap a
városi könyvtár a helyi ki-
adású könyveket kedvezmé-
nyesen árulja 9.30–17 óráig a
megyeházán.

Színek

December 14-én, szomba-
ton 15 órakor Színek, hangu-
latok, álmok címmel Séra Er-
zsébet festményeibõl és tûz-
zománcaiból nyílik kiállítás a
könyvtárban. A tárlatot meg-
nyitja Kukla Erikné ny. igaz-
gatónõ. Megtekinthetõ janu-
ár 9-ig.

Gondolatok

December 16-án, hétfõn 18
órakor Ki a normális? cím-
mel a gondolkodók klubja
tartja összejövetelét, amit
Berényiné Papp Erzsébet vezet
a könyvtárban.

Filmklub

December 17-én, kedden
18 órakor a filmklub mûso-
rán a Kramer kontra Kramer
címû amerikai filmet vetítik
a könyvtárban.

Rád simul a gyermeked szorosan, mégis könnyedén és puhán. Egységben vagytok.
Tapintható a biztonság. Minden és mindenki a helyén van.

WC-papírguriga és konzervdoboz új életre kel.



Társadalmi szervezetek,
önkéntesek és az önkor-
mányzat is adományokkal
segítik szebbé tenni a nél-
külözõk karácsonyát.

Közel húsz éves hagyo-
mány, hogy az önkormány-
zat tartós élelmiszercsoma-
gokkal ajándékozza meg a
szociális ellátásban részesü-
lõket és az idõs otthonokban
élõket. A sort ezen a héten a
Munkás utcai pszichiátriai
nappali intézményben kezd-
te Szirbik Imre és Ollai
Istvánné. Az ellátottak közös
karácsonyi mûsorral kedves-
kedtek a vendégeknek.
Lévainé Bódi Szilvia intéz-
ményvezetõ lapunknak el-
mondta, hogy az elõadásra

két hetet készültek és a nagy
napra süteményeket is készí-
tettek. Az ellátottak egy ré-
sze a jövõ héten a Mentáli-
san Sérült Emberek Egyesü-
letével is szerepel karácsonyi
mûsorban. Az amatõr festõk
köre Török Imréné vezetésé-
vel immár ötödik éve ado-
mányoz képeket a szociális
intézmények számára.

Az idõsotthonokban, a haj-
léktalan szállón, a gondozási
központ intézményeiben
mintegy 350-400 élelmiszer-
csomagot oszt szét az önkor-
mányzat a következõ napok-
ban, tájékoztatott Ollai Ist-
vánné képviselõ. – A város
anyagilag támogatja az egy-
házi karitatív szervezeteket,

és az Árpád Szabadidõs
Sportklub karácsonyi szere-
tetakcióját is. Az adományo-
zás összehangoltan történik a
szociális iroda segítségével.
A csomagosztás gyertyagyúj-
tás elõtti utolsó állomása a
hajléktalan szálló – tájékozta-
tott Szirbik Imre polgármester.

A gondozási központ in-
tézményeiben ellátottak, il-
letve a családsegítõ központ
és a hajléktalan szálló lakói
egy tál meleg ételt kapnak
Bányai Zsolt vállalkozó jóvol-
tából december 21-én. A
Munkás utcai pszichiátriai
nappali intézmény 24-én be-
zár és majd 30-án fogadja új-
ra az ellátottakat.

Munkatársunktól

Ajándékozás a szociális intézményekben
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FELHÍVÁS PÁLMÁS VÉRADÁSRA

A Pálmások Szövetsége
tizennegyedik véradó akcióját szervezi,

december 19-én,
csütörtökön 14–17 óra között,

a Szentes, Kiss Zsigmond utcai Vérellátó Állomáson.
Kérjük a már többszörös véradókat, és akik még eddig
nem voltak, jöjjenek el és adják vérüket embertársaink
egészségéért, életének megmentéséért! Köszönjük!

Több személygépkocsit is
feltörtek a bûnözõk az el-
múlt napokban az utastér-
ben felejtett kézitáskák mi-
att. Az óvatlan tulajdonosok
ugyanis úgy gondolták,
hogy elég, ha a táskájukat az
ülés mögé helyezik el, ám ki-
derült, hogy ez egyáltalán
nem biztonságos megoldás.
A tolvajok betörték a szélvé-
dõket, egy esetben az ezzel
okozott kár eléri a félmillió
forintot, majd elvitték a kézi-
táskákat. Az egyikben több
mint 100 ezer forintot meg-
haladó pénzösszeg volt. A
gépkocsikat a Boros, a Dózsa
György és a Nagyörvény ut-
cában törték fel. 

Több szentesi vállalkozó-
tól kért kölcsön szerszámgé-
peket Szentesen egy férfi, ám
azokat nem szolgáltatta visz-

sza tulajdonosaiknak. A csa-
ló eladta a szerszámokat, így
ellene üzletszerûen elköve-
tett csalás bûntette miatt in-
dult eljárás.

Egy szentesi férfi ellen in-
dult büntetõeljárás, akit tet-
ten értek a rendõrök, amint
az egykori Ruhagyár épüle-
tében, egy televíziókészülé-
ket szerelt szét. A lopási kár
nem jelentõs, ám a készülék
használhatatlan lett, ráadá-
sul lopás miatt vizsgálat kez-
dõdött a tolvaj ellen.

Vallomása szerint már 13
éve heti rendszerességgel
bántalmazta élettársa azt az
asszonyt, aki december 8-án
tett feljelentést a Szentesi
Rendõrkapitányságon. A sér-
tett elmondása szerint 2000-
ben létesített élettársi vi-
szonyt Cs. Imrével. A 41 éves

férfi rendszeresen bántal-
mazta a nõt, aki sosem for-
dult orvoshoz. Ez idõ alatt
többször elköltözött a férfi-
tól, de egy idõ után mindig
megbocsátott neki és vissza-
tért.

Legutóbb 2013 decemberé-
ben verte meg olyan brutáli-
san a párja, hogy több bordá-
ja és az arccsontja eltört. A
férfi ezután bezárta a nõt a
házba, a kulcsát és a telefon-
ját elvette, hogy ne tudjon
segítséget kérni.

A szentesi nyomozók a fel-
jelentést követõen elfogták a
41 éves Cs. Imrét, aki ellen
kapcsolati erõszak bûntett-
ének megalapozott gyanúja
miatt indult büntetõeljárás.

H.V.

13 éve verte az élettársát

Született: Katona Tamás és Gáspár Hajnalnak (Somogyi B.
u. 3.) Györgyi, Tóvizi Csaba és Dósa Évának (Szeged) Ádám
nevû gyermeke.

Elhunyt: László Sándor Lászlóné Szlapák Anna (Sopron
sor 78.), dr. Mikecz Lajosné Berczeli Julianna (Béke u. 15.),
Berényiné Hercz Ildikó (Rákóczi u. 124.), Vass Sándorné Pé-
ter Mária Irén (Dónát tanya 54.).

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 16-ig Rákóczi Gyógyszertár (Rá-
kóczi u. 71.) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-12-ig. December 16-23-ig
Szent Damján Gyógyszertár (Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17 órá-
ig. Készenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) december
14-15-én Hobot Gábor, Darvas J. u. 32., telefon: 30/324-83-26.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü december 16-21.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Maceszgombócleves és
zöldborsópüréleves

A menü: Sertéstokány vadász-
módra, tészta

B menü: Stefánia vagdalt,
kelkáposztafõzelék

Kedd: Magyaros
burgonyaleves
kolbásszal és
karfiolleves

A menü: Bolognai rakott tészta
B menü: Csongrádi

aprópecsenye, sült
burgonya, saláta

Szerda: Húsleves metélttel és
zöldbableves

A menü: Vadas sertésszelet,
zsömlegombóc

B menü: Kacsapecsenye
combjából,
törtburgonya, párolt
káposzta

Csütörtök: Fûszeres almaleves és
õszi zöldségleves

A menü: Sajttal töltött borda,
sült burgonya, saláta

B menü: Zúzapörkölt, pirított
tarhonya

Péntek: Bazsalikomos
paradicsomleves és
halkrumplileves

A menü: Bugaci aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

B menü: Gombás-tejszínes
csibefalatok,
petrezselymes rizs

Szombat: Halászlé
A menü: Túrós csusza
B menü: Grill csirkecomb,

burgonyapüré,
almakompót

www.galeriakavehaz.hu (X)

Szentesen és vonzáskörze-
tében az elmúlt három évben
nem történt az ünnepekhez
kapcsolódó tûzeset, de a
négy héten át tartó adventi
idõszakban sok otthonban
gyújtják meg az ünnepi ko-
szorú gyertyáit, amelyek
szépségük mellett korántsem
veszélytelenek. A karácsonyi
díszítések nem megfelelõ
használata könnyen vezethet
balesethez. A statisztikák azt
mutatják, hogy az ünnep

idején megemelkedik a la-
kástüzek száma, mivel fel-
ügyelet nélkül hagyják az
égõ mécseseket. Országos
szinten 20-30 alkalommal ri-
asztották a tûzoltókat ilyen
esetekhez. Veszélyt jelent a
pirotechnikai eszközök nem
megfelelõ használata is. A
leggyakoribb kiváltó ok az
égõ gyertya, melyet gyúlé-
kony anyag közelében helye-
zünk el. Ha elhagyjuk a he-
lyiséget vagy az otthonun-

kat, az égõ dekorációkat olt-
suk el. Ugyanekkora ve-
szélyt jelent a mûködésben
lévõ, elektromos árammal
mûködõ lámpafüzérek hely-
telen, vagy ellenõrzés nélküli
használata is. Csak megfele-
lõ mûszaki állapotú, a ma-
gyar érintésvédelmi elõírá-
soknak megfelelõ, minõségi
tanúsítvánnyal rendelkezõ
izzósort és elektromos díszí-
tõelemeket vásároljunk és
használjunk! A rossz minõsé-
gû termékek rövidzárlata is
okozhat tüzet. Ügyeljünk rá,
hogy kisgyermekeket ne
hagyjunk felügyelet nélkül
ezen berendezések használa-
ta esetén sem.

Veszélyt rejtõ
ünnepi dekoráció


