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A korszerûsödés útjára léphet az
Õze Lajos Filmszínház, s ezzel elke-
rülheti a bezárást. A képviselõ-testület
a múlt évi utolsó ülésén úgy határo-
zott, pályázat útján  üzemeltetõnek
adja ki a mozit. Mint megtudtuk, már
jelentkezett komoly érdeklõdõ, s ideá-
lis esetben a második negyedévtõl a
legújabb sikerfilmeket akár 3D-ben is
élvezhetik a Szentesen és környékén
élõk.

A megváltozó fogyasztási szokások
miatt fokozatosan elmaradozó nézõk

után 2012 második félévében a sikerfil-
mek is kezdtek elmaradozni a kisebb
mozikban: a hagyományos 35 mm-es
filmek forgalmazása jelentõsen lecsök-
kent, 2013 elejére gyakorlatilag leállt.
Ezzel az Õze Lajos Filmszínház is elle-
hetetlenült, mivel a filmszalagot felvál-
totta a digitális mozi. Áthidaló megol-
dásként projektoron Blu-Ray lemezes
filmeket vetítettek. Azonban a premier-
filmeket már nem forgalmazzák ezen a
hordozón, így a tavalyi év elsõ felében
jelentõs mértékû nézõszám-csökkenést

tapasztaltak a szentesi moziban – míg
az utóbbi esztendõkben 8 ezer nézõ
váltott jegyet egész évben, addig 2013
elsõ felében csak kétezernél alig többen.
Az animációs filmeknek köszönhetõen
a november jó nézõszámot hozott, de a
további mûködés érdekében a fejlesztés
elodázhatatlanná vált. Az egyedüli túl-
élést a technikai korszerûsödés jelenti, a
mozit mûködtetõ mûvelõdési központ
árajánlatot kért: a fejlesztés 30 millió fo-
rintba kerül.

(folytatás a 3. oldalon)

Tavaszra teljes egészében
befejezõdik a városközpont
rekonstrukciója, a Petõfi
szálló ügye is halad. Min-
den fejlesztési munka el-
sõdleges célja a munkahely-
teremtés, a biztos és kiszá-
mítható megélhetés érdeké-
ben – nyilatkozta a tavalyi
évrõl Szirbik Imre. A város
vezetõje beszélt a gazdasá-
gi- és munkalehetõségekrõl,
valamint a meg nem való-
sult tervekrõl is.

Létszámcsökkenés és for-
ráselvonás is nehezítette a
város gazdálkodását a múlt
évben, a költségvetés 2 milli-
árd forinttal csökkent – nyi-
latkozta lapunknak Szirbik
Imre polgármester. A köz-
igazgatási átszervezés követ-
keztében egyes feladatokat a
járási hivatal vett át, az álta-
lános iskolák fenntartása pe-

dig a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központhoz került.
Az intézményekhez tartozó
állami támogatás megszûnt,
és azon túl az általános isko-
lák esetében 200 millió forint
úgynevezett fenntartási ki-
egészítést fizet a város az ál-
lamnak, másrészt 400 milliós
bevételelvonásra került sor
az adósságkonszolidációra
hivatkozva. Mindez gondot
okozott a költségvetés egyen-
súlyában, de az év végén úgy
látszott, hogy a nagyon szi-
gorú gazdálkodással sikerült
egyensúlyban tartani. – A hi-
tel visszafizetési kötelezettsé-
geket leszámítva, a városnak
nincsenek lejárt szállítói tar-
tozásai és nincsenek kifize-
tetlen számlái, ami óriási
eredmény a mai pénzügyi vi-
lágban – tette hozzá a polgár-
mester. A képviselõ-testület

2008-ban döntött 5,3 milliárd
forint kötvénykibocsátásról,
a forráshiány csökkentése, az
akkor meglévõ hitelállomány
kiváltása és a jövõbeni fej-
lesztések megalapozása érde-
kében. Az idõközben felhasz-
nálásra került tõke törleszté-
sét a tavalyi évben kezdte
meg a város, az állam adós-
ságkonszolidációs eljárásá-
nak részeként ezek a kiadá-
sok mintegy harmadával
csökkentek, a fennmaradó
törlesztéseket a város idõben
teljesítette. Az állami hitelát-
vállalás folytatásaként febru-
ár 28-ig további adósságot
vállal át az állam, a város de-
cember 5-iki hitelállománya
alapján. A polgármester sze-
rint az elsõ negyedévre esõ
törlesztéseket még a város
kénytelen kifizetni.

(folytatás az 5. oldalon)

Ha az idõjárás nem fordul
fagyosra, napokon belül vé-
geznek az Ady utca és a
körforgalom eddig el nem
készült szakaszának burko-
lásával. Eddig a munkák 90
százalékát végezte el a kivi-
telezõ. Jövõ héten elkezdõ-
dik az Ady Endre utca ele-
jén álló épület felújítása,
valamint a Petõfi utcán a
buszállomáshoz vezetõ út
csomópontjának helyreállí-
tása.

Az új esztendõben sem pi-
henhetnek a munkások a vá-
rosközpontban, az idõjárás is
kedvez a tavaly elkezdett be-
ruházás végére jutni. Az ere-
deti határidõt meghosszab-
bítva folytatja a Kossuth ut-
cai körforgalom, az Ady
Endre és Petõfi utca még el
nem készült szakaszainak
burkolását az Unibau-Épszer
Kft. Mazug Imre ügyvezetõtõl
megtudtuk, hogy a héten ér-
kezett meg az egyedi gyártá-
sú térkövek hiányzó része,
amit csak decemberben ren-
delhettek meg, amikor az
önkormányzat engedélyt ka-
pott a tervmódosításra az
irányító hatóságtól. A 4-5 év-
vel ezelõtt elkészített tervek
többször is változtak az el-
múlt évek alatt és a munkák
megkezdését követõen is.
Napokon belül járhatóvá vá-
lik a körforgalom és az Ady
Endre utca eddig el nem ké-

szült része, egyúttal január
13-án, hétfõn megkezdik a
díszburkolat lerakását a Pe-
tõfi utca buszállomás felõli
szakaszon. A munkák idejé-
re, várhatóan január 22-ig le-
zárják a buszállomásra beve-
zetõ úttorkolatot az Iskola
utcáig, addig a buszok is
más útvonalon közlekednek.
A kivitelezõ tájékoztatása
szerint a városközpont felújí-
tási munkáinak 90 százalé-
kával végeztek.

A városközpont rekonst-
rukció újabb eleméhez kez-
denek hozzá a jövõ héten. Az
Ady Endre utca 1-3. szám
alatti épület tetõzetét, hom-
lokzatát és nyílászáróit újít-
ják fel, illetve cserélik ki az
idõjárás függvényében leg-
késõbb júniusig. Mazug Imre
elmondta, hogy elsõ lépés-
ben felállványozzák az épü-
let Szarvasi húsbolt bejáratá-
nál lévõ sarkát és megkezdik
a homlokzati és tetõrész
helyreállítását a 20. század
eleji állapotnak megfelelõen.
A munkákat szakaszosan
végzik, az üzletek megköze-
líthetõek maradnak a kivite-
lezés alatt folyamatosan.

Más forrásból úgy tudjuk,
hogy a jelenleg egyirányú
közlekedésre kiépített útsza-
kasz kétirányúvá alakításá-
nak tervezését készítik elõ.
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Lili az új év
babája

Szentes elsõ babája, Horváth Li-
li január 1-jén 1 óra 27 perckor
jött világra 3360 grammal és 49
cm-el.  A kis Lili már nagyon
szeretett volna megszületni, pe-
dig január 8-ra, nõvérének 5-ik
születésnapjára volt kiírva az
anyuka. Az apukától megtud-
tuk, nem bánná, ha késõbb még
egy kislány érkezne a családba.

3. oldal

Csak a zene
Egy sokoldalú zenei te-

hetség, Szabó Csaba az óév-
búcsúztató gálamûsoron ját-
szott szaxofonszólót és ha-
talmas tapsott kapott. Kide-
rült, hogy számos más hang-
szeren is játszik a kétdiplo-
más zenemûvész, akinek
édesapja és nagypapája is
zenész. Szentes Város Fú-
vószenekarával nõtt fel.

7. oldal

Nem hívták meg
A kormány átvállalja az ötezer fõ

feletti települések adósságát – jelen-
tette be sajtótájékoztatón Varga Mi-
hály nemzetgazdasági miniszter és
Farkas Sándor. Az országgyûlési kép-
viselõ a Szentes Televízióban elmond-
ta, hogy az eseményre meghívást
kaptak a térség polgármesterei is.
Szirbik Imre nem kapott invitálást a
rendezvényre – tudatta lapunkkal re-
agálásában a polgármester.

A sajtótájékoztatóról a 3. oldalon
olvashatnak.

Végéhez közeledikÚj esélyt kapott a mozi

Munkahely, munkahely
és munkahely

Tavaly szeptemberben vetítettek utoljára hagyományos filmszalagot. A nézõk is bemehettek a gépterembe.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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A századfordulót követõ
évtizedben három jelentõ-
sebb helyi újságból tájéko-
zódhattak a szentesiek: a
több évtizedes múltra visz-
szatekintõ Szentesi Lapból,
amely a függetlenségi 48-as
hagyományokat követte, a
kormánytámogató Szentes
és Vidékébõl, valamint az
1901 végén indult, polgári
demokrata elveket hirdetõ
Alföldi Ellenzékbõl. E la-
pok közé robbant be 1914.
január 1-jén a radikális
hangvételû Szentesi Ellenõr
címû politikai és társadalmi
folyóirat. A havonta megje-
lenõ újság felelõs szerkesz-
tõje és kiadótulajdonosa
Lánczi Simon Pál ügyvéd
volt, aki a republikánus ér-
zelmû polgárokat fogta ösz-
sze Szentesen.

Az elõzményekhez tarto-
zik, hogy ebben az idõben
Nagy György ügyvéd, or-
szággyûlési képviselõ számí-
tott a köztársasági eszmék
legkövetkezetesebb hazai
harcosának, aki 1910 nyarán
a szomszédos Hódmezõvá-
sárhelyen telepedett le. A ha-
tósági akadályok ellenére
1912 szeptemberében meg-

alakította az Országos Köz-
társasági Pártot, amelynek
programjában szerepelt a de-
mokratikus köztársasági ál-
lamforma kivívása; az általá-
nos, egyenlõ és titkos válasz-
tójogon alapuló népparla-
ment létrehozása; az önálló
magyar néphadsereg és kül-
képviselet, az ingyenes álla-
mi népoktatás bevezetése...
stb. Lánczi Simon Pál – aki
Nagy György baráti köréhez
tartozott – 1912-ben Vásár-
helyrõl áttelepült Szentesre,
és ügyvédi irodát nyitott a
Petõfi utcában. 1913. május
1-jén részt vett a Köztársasá-
gi Párt szentesi szervezeté-
nek megalakításában, amiért
õt és 33 társát vád alá he-
lyezték bejelentés és enge-
dély nélküli gyülekezés cí-
mén. Amint a közelmúltban
írtunk róla, a hivatalba lépõ
Tisza-kormány 1913 júniusá-
ban leszámolásra szánta el
magát a köztársaságiakkal
szemben. Törvényt alkottak
a király megsértésérõl és a
királyság intézményének
megtámadásáról (1913:
XXXIV. tc.), amelynek hatá-
sára az Országos Köztársa-
sági Párt bejelentette meg-

szûnését, egyben kimondta
az Országos Kossuth Lajos
Párt megalakulását. Az errõl
szóló kiáltvány tudatta,
hogy az új párt átveszi a
Köztársasági Párt célkitûzé-
seit, kivéve a köztársasági ál-
lamforma követelését. 

A Kossuth Lajos Párt szer-
vezése Szentesen is megkez-
dõdött. Az alakuló közgyû-
lésre 1913. október 12-én ke-
rült sor a Bartha János u. (ma
Arany J. u.) 10. sz. alatti
Vincze-féle vendéglõben. El-
nökké Kátai Pál János 74
éves gazdálkodót, ügyvezetõ
elnökké pedig Lánczi Simon
Pált választották. Elsõ teen-
dõjük közé tartozott egy új-
ság elindítása Szentesi Ellen-
õr címen, amelynek célja
eszméik népszerûsítése volt.
Az 1914. január elsõ napján
megjelent mutatványszám
címoldalán részletesen is-
mertették a havonta megjele-
nõ folyóirat politikai prog-
ramját. Eszerint az útjára in-
dított újság a nép lapjának
nevezte magát, amely fel-
adatának tekinti: Kossuth
Lajos hallhatatlan eszméinek
hirdetését; a teljes nemzeti
függetlenség megvalósítását.

Küzd a tiszta demokratikus
alapokon nyugvó, egységes,
szabad és független Magyar-
országért. A lap nem ismer
más érdeket, csakis a nép ér-
dekét. A nép érdekében min-
dig szembeszáll a hatalma-
sokkal, a kegyeltekkel, akik
a közönség rovására üzér-
kednek, elfecsérlik a közva-
gyont, hogy saját zsebüket
annál jobban megtömhessék.
Forduljon bizalommal a
Szentesi Ellenõrhöz a város
minden polgára és munkása
– kérték az újság elindítói –,
mert mi minden panaszt
meghallgatunk, minden köz-
érdekû felszólalásnak min-
denkor helyet adunk lapunk
hasábjain; mert mi az adók-
tól roskadozó polgárságért, a
nép összességéért, a néppel
vagyunk! Munkatársaink
önzetlen lelkesedéssel egye-
sültek, hogy írásaikkal a
szentesi nép lelkében is fel-
korbácsolják azt a vihart,
mely ádáz haraggal lesújt
ezen agyongyötört ország
minden tolvajára, pusztulást
hozó minden renegátra! –
zárult a program.

Nem tekinthetõ véletlen-
nek, hogy az új lap vezér-

cikkét az országos pártvezér,
Nagy György írta, kímélet-
len bírálatot mondva Tisza
István miniszterelnökrõl és
„bandájáról”, akik tudatos
erõszakossággal a tönk szé-
lére vitték az országot. A
„Kossuth Lajos katonái!” c.
írásában Nagy kijelentette,
hogy a Munkapárt gonosz-
ságaival szemben csak a
Kossuth Lajos Párt veheti fel
a küzdelmet, ezért van szük-
ség a pártra. „Álljanak félre a
gyávák, a kishitûek! Tiszáék
ellenforradalma felett csak a
bátorság és a becsület gyõze-
delmeskedhetik! A Kossuth
Lajos Párt a népparlament
megteremtésére törekszik,
hogy a nép maga intézze
sorsát, hogy a nép akarata
törvénnyé erõsödjék… A mi
vágyunk, a mi célunk egy
teljesen független, szabad,
demokratikus Magyaror-
szág!”

A szentesi pártszervezet
1914. jan. 18-án tartotta meg
éves közgyûlését. A rendez-
vényen jelen volt az orszá-
gos pártelnök is, akit a helyi
pártkör díszelnökévé válasz-
tottak. A beszámolóból ki-
tûnt, hogy az alakuláskor

csupán 18-an voltak, most
pedig már 82-en vannak. A
Szentesi Ellenõr februári szá-
mának vezércikkét ezúttal is
Nagy György írta, utalva a
lelkes fogadtatásra. „Öröm-
ünnepe volt lelkemnek janu-
ár 18-án, mikor Kossuth La-
jos szentesi regimentjével
együtt áldozhattam a függet-
lenségi eszmének. Kossuth
Lajos szentesi katonái lelke-
sedésükkel, bátorságukkal
bizonyságot tettek politikai
hitvallásukról. Kicsiny még
a szentesi tábor, de tagjai
mind sas lelkû, tûzkeresztsé-
gen átment kurucok” – írta
az országos pártelnök. Azzal
folytatta, hogy 1910-ben a
szentesiek hittek a Nemzeti
Munkapárt ígéreteinek, és
hagyták elbukni a független-
ségi zászlót. „A polgárság
kezd ébredezni a lidérces
álomból – állapítja meg
Nagy György. Az ébresztés-
nek ebben a hazafias munká-
jában oroszlán része van a
Kossuth Lajos Pártnak. So-
kan kezdik belátni, hogy ha-
zájuk ellen bûnt követtek el,
mikor szavazatukkal támo-
gatták a Munkapártot, a
becstelenségnek, a panamák-
nak, az országrontásnak ezt
a piszkos bandáját…”

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

A Magyar Baptista Szere-
tetszolgálat a tavalyi év vé-
gén is meghirdette a már ha-
gyományosnak mondható
cipõsdoboz akcióját, mely
világszerte, így hazánkban is
egyre népszerûbb adakozási
forma. Itt Szentesen mi is be-
kapcsolódtunk ebbe a „sze-
retet-kampányba”, melynek
során számítottunk nem csu-
pán gyülekezeti tagjaink tá-
mogatására, de sok-sok

szentesi és környékbeli
jószándékú ember adomá-
nyaira is. Az idén sem kellett
csalódnunk. Szép számmal
gyûltek a doboznyi ajándé-
kok, szám szerint 90, melyek
sok örömet szereztek azok-
nak a szentesi családoknak
és gyerekeknek, akikhez si-
került eljuttatnunk. 17 cso-
magot vittünk a szentesi csa-
ládsegítõ központba, ahol to-
vábbították azt rászoruló

családoknak. A maradékot a
Rigó Alajos Óvoda, Általá-
nos Iskola, Szakiskola Diák-
otthon részére juttattuk el, il-
letve néhányat személyesen
adtunk át egy családnak. Sok
gyermeknek jutott csoki,
szaloncukor, plüssmackó, kis
ruha, festék, ecset, ceruza, de
felsorolni is nehéz lenne
mindazt a kedves, szép ado-
mányt melyet mi szentesiek
(és kunszentmártoniak) tet-
tünk bele egy-egy szépen be-
csomagolt dobozba. Ezúton
is köszönet mindenkinek,
aki adományával segített
szebbé tenni néhány gyer-
mek karácsonyát.

Szentesi Baptista
Gyülekezet

Olvasónk írja

Cipõsdoboz akció:
90 doboz ajándék

130 éve: a Szentesi Lap,
1884. január 5-diki számának
tudósítása szerint a dere-
kegyházi uradalmi pénztárt
Szilveszter éjszakáján el
akarták lopni. A pénztári
szoba ajtaját befeszítették, s a
19 mázsát nyomó Vertheim
szekrényt kivitték az udvar-
ból. A neszre azonban dühö-
sen ugatni kezdett a plébá-
nos úr kutyája, mire a plébá-
nos úr szobájából kimenve,
fegyverét kilõtte. A lövés za-
jára elõsietett a szemfüles éj-
jeli õr, s meglátva a betörõ-
ket, zajt ütött. A vakmerõ
rablók közül 4 üldözõbe vet-
te az ijedt õrt, ki rémületé-
ben fegyverét sem használta;
majd meggyõzõdve arról,
hogy a csíny többé úgysem
sikerülhet, a rablók kocsira
kaptak, és Hódmezõvásár-
hely irányában eltávoztak.
Ördöngös felé egy gyalog
ember találkozott a „vissza-
vonuló” bandával, s látta,
hogy két kocsin kilencen vol-
tak, mindannyian sötétkék
ruhába öltözve. A csendõr-
ség a tetteseket nagy buzga-
lommal nyomozza, és való-
színûleg nyomozni fogja az
ítéleti trombitaszóig, amikor
majd a szívek és veséknek
vizsgáló bírája elõtt megje-
lennek.

120 éve: a Szentesi Lap,
1894. január 3-án megjelent
számában az alábbi pikáns
történetet olvashatták a
szentesiek: – Búsuljon a ló,
elég nagy a feje! Ezt az isme-
retes közmondást hajtogatta

Panák Teréz budapesti szár-
mazású „kisasszony”, aki-
nek az a szomorú mestersé-
ge, hogy pénzért szokott mo-
solyogni, a Pajkó Pálné „asz-
szonyság” bordélyházában.
Ha csak a közmondást hajto-
gatta volna a drágalátós
„kisasszony”, az még nem
lett volna fölöttébb nagy baj,
de az már aztán öreg hiba
vala, hogy a boros poharakat
is szorgalmatosan hajtogatta,
mindaddig, amíg nemcsak a
ló fejével, hanem a gazdasz-
szonya fejével is meggyûlt a
baja, támadva neki olyan
furcsa gusztusa, hogy ezt az
utóbb említett asszonyi ko-
ponyát egy kicsit beveregeti.
A komoly szándék azonban
valamelyest zokon eshetett
Pajkó Pálné asszonyságnak,
mert panaszt emelt miatta a
rendõrségnél, ahol a bepana-
szolt díva szintén annyira
virtuskodott, hogy a kapi-
tány kénytelen volt egy pa-
rányit a hûvösre tétetni. Ha
majd leüli a 48 órai szelíd
áristomot, haza toloncolj õs
Buda várába. 

100 éve: a Szentesi Lap
1914. január 1-jén megjelent
száma egy „Halálra ítélt ma-
gyar munkásról” írt a
newyorki magyar lapok tu-
dósításai alapján. A történet
a következõ: A prince alberti
Supreme Court elõtt eldõlt
már a Rácz Lajos sorsa. A bí-
róság bûnösnek találta a sze-
rencsétlen magyart, és az
akasztás napját március 29-
re tûzte ki, kötél általi halálra

ítélte. Rácz Lajos gyötrõ, bor-
zalmas tragédiája itt követ-
kezik: Egyik jó barátja, Ko-
vács Imre, szemet vetett
Charles Bruggencole fûrész-
gyári foreman magyar szár-
mazású feleségére, Szlanik
Krisztinára, és hogy az övé
lehessen az asszony, a férjet
egy viharos éjszaka bestiális
módon megölte. Rácz szem-
tanúja volt a gyilkosságnak;
végignézte, hogy mint végez
Kovács az áldozatával; és
mert a feldühödött, fenyege-
tõdzõ embernek nem mert
ellene mondani, még a hulla
eltakarításában is segédke-
zett neki. A bíróság mindkét
magyart kötél általi halálra
ítélte, jóllehet Kovács volt a
gyilkos, s Rácznak csak any-
nyi volt a bûne, hogy segített
elrejteni a hullát, és nem tett
azonnal jelentést a gyilkos-
ságról a hatóságoknak. Az
ítélet ellen mindkét magyar
fellebbezést jelentett be, és
Kovács ítéletét meg is változ-
tatták életfogytiglani fegy-
házra, míg Rácz ügyében új
tárgyalást rendeltek el. Most
folyt le másodszor a per, s
Rácz megint elvesztette a
játszmát: miután nem volt
elegendõ pénze, a volt védõ-
ügyvédje, Gregory nem volt
hajlandó tovább ellátni a vé-
delmet, s nem jelentek meg
a mentõtanúk sem. Az es-
küdtek bûnösnek találták
Ráczot, s a bíróság úgy dön-
tött, hogy az életével kell fi-
zetnie elkövetett bûnéért.

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (43.)

Halálra ítélt
magyar munkás Az Alsórét nevû város-

részben található, a Csongrá-
di út baloldalán; a Gaál Ist-
ván és az Alkotmány utcákat
köti össze. A terület régi ne-
ve Szeder-telep volt, amelyet
Szeder Ferenc János (1877–
1938) földbirtokosról, Szen-
tes 1926–1931 közötti ország-
gyûlési képviselõjérõl ka-
pott. Nevezett 1918-ban –
minden állami és egyéb akci-
ót megelõzve – alsóréti föld-
jébõl 200 házhelyet (40 ezer
négyszögölnyi területet)
adományozott a szentesi
rokkantak és hadiözvegyek
segélyezésére. Az 1932. évi
városrendezéskor ezt a tele-
pet is utcákra tagolták, több-
ségében helyi kötõdésû, jeles
egyházi személyekrõl nevez-
ve el azokat. Közülük egye-
dül a jobbágyszármazású
Táncsics Mihály író, tanár,
lapszerkesztõ lógott ki a sor-
ból, aki a Komárom várme-
gyei Ácsteszéren született
1799. ápr. 21-én. Kitanulta a

takácsmesterséget, majd 19
évesen beiratkozott a budai
tanítóképzõbe. Elvégezve
azt, elõbb a kecskeméti-,
majd a nyitrai gimnázium-
ban tanított. Fiatalon bejárta
Európa nagy részét. Hazaté-
rése után bekapcsolódott a
reformkor politikai küzdel-
meibe. Röpirataiban a polgá-
ri átalakulást népszerûsítet-
te; fölvetette a kártérítés nél-
küli jobbágyfelszabadítást,
valamint a feudális viszo-
nyok forradalom útján törté-
nõ fölszámolását. Külföldön

megjelent röpiratai miatt
1846-ban sajtóvétségért el-
ítélték, és a budai helyõrségi
börtönbe zárták, ahonnan a
pesti nép 1848. márc. 15-én
kiszabadította. A siklósi ke-
rület országgyûlési képvise-
lõjévé választották; emellett
lapot indított Munkások Új-
sága címen. A szabadságharc
leverése után 8 évig bujkált;
távollétében halálra ítélték.
1857-ben kegyelmet kapott,
de az 1860. márc. 15-diki
tüntetés szervezése miatt 15
évi börtönre ítélték. 1867-ben
félig megvakulva szabadult.
1869-ben csatlakozott az Ál-
talános Munkásegylethez,
amely elnökévé választotta
(1870-ben leköszönt tisztsé-
gérõl). Arany Trombita cí-
men lapot szerkesztett;
1869–72 között ismét ország-
gyûlési képviselõ. Élete utol-
só éveit nyomorban töltötte.
Budapesten hunyt el 1884-
ben.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (128.)

Táncsics Mihály utca

100 éve jelent meg a Szentesi Ellenõr címû radikális újság (I.)

A Tisza-kormány kíméletlen bírálata



Kalmár Mihály, a Dr. Bu-
gyi István Kórház fõigazga-
tója, és Szalayné Péter Ildi-
kó, a kórház ápolási igazga-
tónõje köszöntötték elsõ-
ként Szentes elsõ babáját az
újévben. Január 2-án dél-
után pedig a város polgár-
mestere, Szirbik Imre is üd-
vözölte a város új lakóját,
valamint szüleit, és ajándé-
kokat nyújtott át nekik. 

Szentes elsõ babája, Hor-
váth Lili 2014. január 1-jén,
1óra 27 perckor jött világra
3360 grammal és 49 cm-el.
Amikor meglátogattuk a
kórház szülészeti osztályán,
nyugodtan aludt édesanyja
karjaiban. Késõbb sem za-
varta, a nagy sürgés-forgás,
sõt néha-néha még el is mo-
solyodott. Az anyuka, Hor-
váthné Jenei Mária elmondta,
hogy minden renden volt a
szülésnél. A kis Lili már na-
gyon szeretett volna meg-
születni, pedig január 8-ra,
nõvérének 5-ik születésnap-
jára volt kiírva. Mozgékony,

aktív baba volt a terhesség
során. Az anyuka éppen ott-
hon tartózkodott kislányá-
val, amikor megindult a szü-
lés. Miután beértek a kórház-
ba, nem sok idõnek kellett
eltelnie, hogy Lili megérkez-
zen. Az apuka, Horváth Már-
ton vasúti jegykezelõ, sza-
badságot vett ki, amíg felesé-
ge a kórházban volt. Õ ma-
radt otthon elsõ gyermekük-
kel, aki nagyon várta kistest-
vérét, s minden vizsgálatra
elkísérte anyukáját, így elõ
sem fordulhatott, hogy félté-
keny legyen a kis jövevény-
re. Ahogy meglátta húgát,
rögtön haza akarta vinni. Ki-
csit nehezen fogadta, hogy
még egy pár napig nem lehet
Lili közelében, aki természe-
tesen rózsaszín, külön szobá-

ba érkezik haza. Mária szin-
tén a MÁV-nál dolgozott,
ahol képzések keretein belül
megszerzett négy szakmát.
Egyelõre még nem biztos,
hogy visszatér a munka vilá-
gába. Elképzelhetõ, hogy
egy harmadik kistestvér ér-
kezik pár év múlva a család-
ba.

Márton örülne neki, ha
majd a harmadik baba is kis-
lány lenne. Abszolút nõura-
lom veszi kezdetét a Hor-
váth családban. A kis jöve-
vény alapjaiban változtatja
meg a hétköznapokat, de
Mária gyakorló anyukaként
nem tart az új kihívásoktól,
sõt, elmondása szerint a
nagyszülõk segítségére is
bármikor számíthat.

Lantos Éva

Horváth Lili az újév
elsõ babája Szentesen
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(folytatás az 1. oldalról)
Az önkormányzat képvi-

selõ-testülete elé három le-
hetséges megoldási alternatí-
va került a december 20-i
utolsó ülésen. Az A változat
szerint az önkormányzat a
fejlesztéshez szükséges mint-
egy 30 millió forintot bizto-
sítja. A B változatban a kép-
viselõ-testület támogatja a
filmszínház bérbeadását
olyan üzemeltetõnek, aki azt
továbbra is moziként mû-
ködteti és bevezeti a digitális
technikát, s három, a szak-
mában jártas ajánlattevõ
meghívásával kell lefolytatni
a pályázati eljárását – ezt a
verziót támogatta a városfej-
lesztési, a pénzügyi és a mû-
velõdési bizottság is. A C
változat nyilvános pályázat
lefolytatását javasolta mozi-
ként való további mûködte-
téssel – a Pálmások Szövet-
sége ezt támogatta, de õk
egy D változatot is megfo-

galmaztak, miszerint az Õze
Lajos Filmszínháznak az ifjú-
sági házban lenne a megfele-
lõ helye. 

Végül a képviselõk a C
változat mellett döntöttek,
március 31-i határidõvel, s a
mûvelõdési központot bíz-
ták meg a pályázat lebonyo-
lításával.

Bár elõzetes felmérést nem
végeztek az igényekrõl, nagy
fegyvertény lenne premier-
filmeket vetíteni a városban,
véleményezte Varróné Szabó
Ildikó. A mûvelõdési központ

vezetõje úgy gondolja, a pre-
mier-és 3D-s filmek vetítésé-
nek nagy vonzereje lenne,
ráadásul Szentes vonzáskör-
zetébõl is ide jönnének mo-
zizni. Visszatérnének a né-
zõk, s ahogy korábban kiszá-
molták, néhány év alatt meg-
térülne a ráfordított költség.

Elmondta, van már olyan
érdeklõdõ, akinél jó kezekbe
kerülhet a mozi. A pályázat
lefolytatását követõen már
tavasszal, a második ne-
gyedévben megújulhat a
filmszínház. D. J.

Január 16-án, csütörtökön 9–11 óra között Szirbik Imre
polgármester, 14–16 óra között Szûcs Lajos alpolgármester a
városházán, hivatali helyiségükben fogadják az ügyeiket
intézõket.

Fogadónap

Magyarországon a növe-
kedés periódusa fogja fel-
váltani a konszolidációs
idõszakot – hangzott el Var-
ga Mihály nemzetgazdasági
miniszter keddi sajtótájé-
koztatóján, melyet az ön-
kormányzatok adósságát-
vállalásának harmadik sza-
kaszával kapcsolatban tar-
tott Farkas Sándor ország-
gyûlési képviselõvel.

Összesen 120 milliárddal
támogatja az állam Csong-
rád megyét az önkormány-
zatok adósságainak átválla-
lása során. Ebbõl 30 milliárd
vár még kifizetésre a megye
felé. A meghívón is ez állt:
Csongrád megye is jobban
teljesíthet. Mindezt Farkas
Sándor azzal támasztotta
alá, hogy 2013-ban az ötezer
fõ alatti települések adósság-
konszolidációja már megtör-
tént, a kormány most újabb
lehetõségeket ad a települé-
sek számára, hogy megme-
neküljenek az elõzõ kor-
mányzat által rájuk rótt ter-
hekrõl. 

– A jó hír az, hogy ebbõl a
szempontból Csongrád me-
gye is tiszta lappal indul
2014-ben. A kormány az el-
múlt években tudatosan tö-
rekedett arra, hogy a telepü-
léseket is megszabadítsa az
adósságtól. – mondta a mi-
niszter.

Varga Mihály véleménye
szerint az alapprobléma a
2002 és 2010 közötti gazda-
ságpolitika, ami kivonta a
forrásokat az önkormányzati
költségvetésekbõl, ugyanak-
kor a megoldásra váró fel-
adatokat megszabta. Mivel
2004-tõl EU-tagállam va-
gyunk, a támogatások igény-
bevételénél szükség volt ön-
erõ biztosításához, melyeket
szintén hitelbõl finanszíroz-
tak az önkormányzatok. 

– A korábbi kormányzat
nem tett semmit annak érde-
kében, hogy ezt fékezze,
majd állami eszközökkel se-
gítse a hitelkiváltást – hang-
súlyozta.

Varga Mihály azt is el-
mondta, hogy 2002-ben 191

milliárd forint volt a teljes
önkormányzati rendszer
adóssága ez nyolc év alatt
meghatszorozódott. A válto-
záshoz újfajta gazdálkodásra
kellett átállni, ennek érdeké-
ben a kormány szigorította
az önkormányzatok mûkö-
dését, korlátozó intézkedése-
ket vezettek be. Ide tartozik
az a rendelkezés is, hogy ha
egy önkormányzat hitelt
akar felvenni, akkor azt már
csak a Magyar Államkincstár
jóváhagyásával tudja meg-
valósítani.

Kifejtette, hogy a mostani
konszolidációnak is akkor
van értelme, ha biztosítják,
hogy ezek az adósságok a
következõ években nem fog-
nak újratermelõdni. 2012-
ben kezdték el az átvállalást
a megyei önkormányzatok-
kal kezdõdõen. Befejezésül,
2014. február végéig 278 öt-
ezer lakosúnál nagyobb tele-
pülés adósságkonszolidáció-
jára 430 milliárd forintot költ
majd az állam.

L.É.

A megye is jobban teljesíthet 

Új esélyt kapott a mozi

A képviselõ-testület tava-
lyi utolsó tanácskozásán
személyi, gazdasági és fej-
lesztési kérdésekben is
döntöttek. Pályázatot írnak
ki a konyha és a mozi üze-
meltetésére, de elhalasztot-
ták a Tóth tanyai út névadá-
sát.

Új vezetõ
A képviselõ-testület tava-

lyi utolsó tanácskozásán a
testület egyhangúlag támo-
gatta Berki András megbízá-
sát a Hajléktalan Segítõ Köz-
pont élére az új pályázati el-
járás befejezéséig, de legké-
sõbb 2014. június 30-ig. Mint
azt megírtuk, az eddigi in-
tézményvezetõ, Tedás Zoltán
közös megegyezéssel lemon-
dott a megbízásáról.

Gazdasági tervek
A képviselõk vita nélkül

elfogadták a város 2014. évi
gazdálkodásának átmeneti
szabályozásáról szóló elõter-
jesztést. Egyhangúlag támo-
gatták a városi könyvtár üz-
leti tervét. G. Szabó Lenke
igazgató elmondta, hogy
a tartalomszolgáltatáshoz

szükséges informatikai esz-
közöket szeretnék fejleszte-
ni, mert nem a személyes
könyvtárhasználat felé halad
a világ. A most is elérhetõ
elektronikus könyvtárban
egyre több helyi dokumentá-
ció olvasható. A Városellátó
Nonprofit Kft. üzleti tervét
– vitát követõen –, az eredeti
elõterjesztés szerint, jelentõs
veszteséggel elfogadták. A
Szentes Városi Szolgáltató
Kft. ügyvezetõje a távfûtés-
sel kapcsolatban elmondta,
hogy az enyhe idõjárás és a
lakosság takarékoskodása
novemberben 1,2 millió fo-
rint kiesést okozott a társa-
ságnak. Decemberben gáz-
kazánokkal is fûtöttek, mivel
elromlott a kettes  termálkút
transzformátora. A kémény-
seprõi tevékenység évente
egymillió forint üzemi vesz-
teséget okoz, mivel azonban
kötelezõ szolgáltatás,  ha a
település nem tudja önerõ-
bõl ellátni, akkor a hatóság
jelöli ki a szolgáltatást vég-
zõt.

Fejlesztési tervek
A Kiss Zsigmond utca és a

Kurca-híd bõvítésével kap-
csolatos engedélyezési ter-
vek elkészítéséhez kiírt köz-
beszerzési eljárást felfüg-
gesztette az önkormányzat,
mivel a beérkezett ajánlatok
jóval meghaladták a rendel-
kezésre álló 11 millió forin-
tot. Horváth István kérésére
ezért úgy döntött a testület,
hogy átcsoportosítással biz-
tosítja a tervezéshez szüksé-
ges összeget. A képviselõk
megszavazták a pályázat ki-
írását a gyermekélelmezési
konyha bérbeadására. A köz-
étkeztetésben bekövetkezett
változások, valamint az étel-
futár típusú vállalkozások
megjelenése miatt merült fel
a lehetõség. A pályázóknak
figyelembe kell venni az
élelmezés-egészségügyi sza-
bályokat és a dolgozók érde-
keit, illetve az önkormányzat
részére térítésmentesen biz-
tosítania kell három alka-
lommal, 200 fõs rendezvény-

re a konyhát. Az ipari park-
ban tavaly 160 millió forint
önerõbõl és pályázati forrás-
ból felépült iparcsarnok bér-
beadását támogatta egyhan-
gúlag a testület. A többek
között szalvétát gyártó helyi
vállalkozás 37 fõnek biztosít
munkahelyet.

A Pusztai László Sportte-
lep fejlesztésére beadott kon-
cepcióról Szûcs Lajos alpol-
gármester elmondta, hogy
végre egy olyan anyag ké-
szült, ami sokrétûen bemu-
tatja, mit szeretne csinálni a
város a sportteleppel. A bõ-
vítéshez kapcsolódóan a kör-
nyezõ telkek tulajdonosaival
is felvette a kapcsolatot a vá-
ros. A testület támogatta a
terveket és megszavazta az
új mûfüves pálya megépíté-
sét is. Várhatóan február-
március táján lehet szerzõ-
dést kötni a meghívásos ki-
vitelezõi pályázat nyertesé-
vel. Szabó Zoltán, a Junior FC
elnöke kijelentette, hogy a
mûfüves pályát más csapa-
tok és iskolák is használhat-

ják majd, és ha szükséges, a
klub vállalja az éves fenntar-
tást, de mindenképpen bese-
gít anyagilag is.

A testületi ülésen módosí-
tották a védõnõi körzethatá-
rokat, viszont nem támogat-
ták a kertvárosi helyi buszjá-
rat bõvítését délelõtti idõ-
szakban. Késõbbi idõpont-
ban újratárgyalják a Csong-
rádi utat és a 451. sz. fõút el-
kerülõ szakaszát összekötõ
úgynevezett Tóth tanyai
közút elnevezését.

Beszámoló
A tanácskozáson elhang-

zott, hogy a városközpont
rehabilitációs munkáival
kapcsolatos változásjelentést
elfogadta a fejlesztési ügy-
nökség és így a befejezési ha-
táridõt meghosszabbította
április végéig. A polgármes-
ter azt is elmondta, hogy az
érintett vállalkozókkal leül-
tek és egy számítási táblázat
szerint kompenzációt ad a
város az iparûzési adóból a
kivitelezés 5 hónapra esõ ré-

szére. Szirbik Imre bejelen-
tette, hogy lezárták a többcé-
lú kistérségi társulás va-
gyonmegosztását és közös
összejövetelen megbeszélték
az esetleges folytatást a tér-
ség polgármestereivel. 

A tanácskozáson is téma
volt a bölcsõdei dolgozók év
végi jutalmazásának elmara-
dása. A polgármester szerint
technikai probléma és az
óvatos gazdálkodáspolitika
okozta a félreértést. Az intéz-
ményektõl elvárt teljesít-
ményösztönzõ gazdálkodás
miatt a bölcsõde vezetõje
bérmegtakarítást szeretett
volna, azonban egy nyári
szakmai ellenõrzés során ki-
derült, hogy mégis fel kell
tölteni a létszámot. A megta-
karítás nem teljesítése miatt
35 dogozó év végi pénzét ve-
szítette volna el, amirõl a ve-
zetõ nem konzultált a mun-
katársaival. A polgármester
elmondta, a bölcsõde dolgo-
zói is megkapták a pénzü-
ket, ha kicsit késve is. Az
ügyet tisztázták, mindenki
vonja le a tanulságot.

BG

Épülhet mûfüves pálya

Változtak és változnak a jegyárak
Január 1-tõl a normál jegy 650 forintba kerül az Õze Lajos

Filmszínházban. A családi jegy 1400 Ft / 4 fõ (azaz 350 Ft/fõ),
két felnõtt + két 12 éven aluli gyermek vagy egy felnõtt +
három 12 éven aluli gyermek esetén, és a 6-os és 12-es kari-
kás, valamint a korhatár nélküli filmekre érvényes.

Ez a digitális vetítésre való áttéréssel nagy valószínûség-
gel változni fog. A mozit jelenleg üzemeltetõ mûvelõdési
központban még úgy gondolták, az átállás után a „bûvös”
1000 forint alatt tartották volna a belépõ árát, ám az már a
majdani vállalkozón múlik, mennyiért vetíti a premier-és
3D-s filmeket.

Horváthék a most született kislány után még egy babát szeretnének.
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(folytatás az 1. oldalról)
A városfejlesztéssel kap-

csolatban Szirbik Imre el-
mondta, hogy tavaly ilyen-
kor a Kurca-híd átépítése
váltott ki negatív hangot a
közlekedõktõl. Mára azon-
ban közmegelégedésre meg-
újult a híd környezete és a
bíróság épülete is. Most a
Kossuth-Petõfi-Ady utcákon
folytatódik a rekonstrukció
és a polgármester bízik ab-
ban, hogy tavasszal, amikor
a munkák befejezõdnek,
ugyanolyan büszkék lehet-
nek rá a város lakói. – A vá-
rosközpont felújítása azért
indult el, hogy méltó kör-
nyezetet teremtsen a Petõfi
szállónak. Az épület jövõje
érdekében mindenki látvá-
nyosabb és gyors eredményt
vár, de a megvalósítás egy
komplex, több elembõl álló
idegenforgalmi fejlesztés
méretéhez igazodva, apró lé-
pésekkel halad. Tudomásul
kell venni, hogy itt akkora

projektrõl van szó, aminél
minden lépésnek hatalmas
súlya van – nyilatkozta a
polgármester. Ugyancsak ta-
valy indult el a fedett ver-
senyuszoda építése, és mel-
lette a kalandpark kialakítá-
sa. Megújulhatott az evangé-
likus templom belsõ tere és a
görögkeleti templom kör-
nyezete. A polgármester örö-
mét fejezte ki a hamarosan
induló kórházfejlesztéssel
kapcsolatban, ami a város és
a térség jövõje szempontból
is fontos lépés.

Elõkészítés alatt áll az új
szennyvíztisztító telep építé-
se, elkezdõdött az ivóvíz mi-
nõség javító program megva-
lósítása, és a város közvilágí-
tásának energiatakarékos
megújítása. Ezek mind olyan
lépések, amik a város kom-
fortosságát javítják. A mun-
kahelyteremtés érdekében
készült el tavaly az az ipari
csarnok, amelyben 40 fõ kap-
hat munkát heteken belül.

Lezárult 2013-ban egy hét
éves európai fejlesztési cik-
lus, és elkezdõdött az elõké-
szítése az idén induló újabb
szakasznak, az eddig elter-
vezett városfejlesztési kon-
cepciók megvalósítása érde-
kében. Idegenforgalom, gaz-
daság és közlekedés témakö-
rök szerepelnek a tervek kö-
zött, legfontosabb azonban a
munkahelyteremtés. – A je-
lenlegi munkaügyi statiszti-
ka szerint a városban 5 szá-
zalék alatti a munkanélküli-
ség. Boldog lennék, ha ez
egy biztos munkahelyeket
jelentõ, valós szám lenne.
Most a téli idõszakra több
száz munkanélküli foglal-
koztatására kerül sor április
végéig, nem véletlen szerin-
tem a dátum. Ha a reális
munkanélküliséget nézzük,
akkor  az közelíti a 7 százalé-
kot, ami 1100-1200 fõt jelent.
A városban egyébként csök-
kent a  munkanélküliség, hi-
szen új munkahelyek is léte-

sültek és bõvítésekre is sor
került. A város vezetésének
elsõ számú célja és feladata
munkahelyek létesítése. Ezt
a célt szolgálta egy oroszor-
szági kereskedõház létreho-
zása, ami sajnos egyelõre  le-
lassult az orosz partner mi-
att. Ugyancsak új lehetõség
egy norvég kapcsolatnak kö-
szönhetõen megújuló energi-
át szolgáltató növénytelepí-
tés Cserebökényben, vala-
mint az ipari parkban egy
mezõgazdasági csomagoló-
anyag gyártó üzem létreho-
zása. Tárgyalások folynak
újabb élelmiszer feldolgozó
létesítmények megvalósítá-
sára szintén az ipari park-
ban, melyhez az önkor-
mányzat területet biztosít. A
foglalkoztatás-fejlesztés ré-
szeként szeretnénk hazahív-
ni a ma még külföldön dol-
gozó fiatalokat, hogy tapasz-
talataikkal, kapcsolataikkal
ezt a várost erõsítsék, és itt-
hon találják meg számításai-
kat – folytatta Szirbik Imre a

tavalyi évrõl szóló összegzé-
sét. – Ami nem sikerült, az
az uszodához kapcsolódó
wellness rész pályázata,
amit egy évig tartaléklistán
tartottak, majd elutasítottak.
Ugyanez a helyzet az 50 mé-
teres medence és környeze-
tének felújítására beadott pá-
lyázattal is. Továbbra is küz-
dünk, hogy megkapjuk a tá-
mogatást a megvalósításhoz.
Saját forrásból terveztük fel-
újítani az Eszperantó hidat,
de a Kurca hajózhatóságá-
nak érdekében a következõ
gazdasági ciklusban próbá-
lunk pályázati forrást keres-
ni egy új híd építésére. A
Kiss Zsigmond utcai híd ter-
vezési folyamata zajlik, a
Kiss Zsigmond utca szélesí-
tésével és a Sima Ferenc –
Batthyányi utca csomópont
körforgalommá alakításával
együtt. A teljes beruházás
összege meghaladja az egy-
milliárd forintot, amit pályá-
zati forrásból kíván fedezni a
város.

– Összességében az év ele-
jén rengeteg gonddal küz-
döttünk. A közigazgatási át-
szervezés következtében a
tavalyi év elején kettévált a
polgármesteri hivatal és a já-
rási hivatal feladatköre. A
dolgozói száma 105 fõrõl 60-
ra csökkent, ekkora létszám-
mal kellett megoldani a fel-
adatokat. Nyilván bizonyta-
lanságok és feszültségek is
voltak a kollégákban az átál-
lás miatt és sok munkát ad-
tak az uniós gazdálkodási
ciklus lezárásából adódó fel-
adatok. De az elért eredmé-
nyek biztatást is adnak a jö-
võre vonatkozóan. Köszö-
nöm a munkatársaimnak és
a város minden polgárának,
hogy közös erõfeszítéssel,
magunkhoz és a világhoz
képest is egy élhetõ, ki-
egyensúlyozott várost tu-
dunk építeni – mondta vége-
zetül Szirbik Imre polgár-
mester a 2013-as esztendõ
kapcsán.

Besenyei Gábor

Munkahely, munkahely és munkahely

Vidám hangulatban, telt-
házzal zajlott a sportcsar-
nokban a csaknem három
órásra nyúlt óévbúcsúztató
gálamûsor operettrészle-
tekkel, komolyzenével és hí-
res slágerekkel. A közönség-
bõl néhányan még táncra is
perdültek a ritmusosabb ze-
nére. A fúvósok megnyitója
után a polgármester kívánt
mindenkinek harmóniát az
új évre és azt, hogy az álma-
ink váljanak valóra. A Bár-
dos Lajos Vegyeskar a Rab-
szolgák kórusával folytatta a
sort. Berkes János operarészle-
teket és nótákat énekelt töb-
bek között a Pesti nõkrõl. Az

este során a legnagyobb ová-
ciót Szabó Csaba szaxofon
szólója és a Hofitól kölcsön-
zött Ne sírj kislány kapta,
Majtényi András elõadásá-
ban.

Nagy tapsot kapott Dobos
Dóra is, aki az ajándéksorso-
lás fõdíjaként azt a megtisz-
telõ lehetõséget kapta, hogy
az utolsó zenemû, a Rákóczi
induló erejéig õ vezényelhet-
te a fúvószenekart. – Jé, ez
én vagyok! – kiáltott fel Sáfár
Nóra, aki véletlenül saját ma-
gát húzta ki és ezzel a máso-
dik díjat nyerte.

Az óévbúcsúztató gálamû-
sor hagyománya 1998-ra

nyúlik vissza, meséli Mihály
Béla karnagy. A fúvószene-
karban felmerült az ötlet,
hogy karácsony és szilvesz-
ter között rendezzenek egy
vidám évzáró koncertet. Az
érdeklõdés évrõl-évre egyre
nõtt és az elsõ néhány alka-
lom után a zeneiskola már
kicsinek bizonyult, így 2001-
ben a színházban rendezték
meg a mûsort. Ekkor csatla-
kozott a fúvósokhoz a Bár-
dos Lajos Vegyeskar. Pár
éven belül a színházat is ki-
nõtték és 2003 óta a sport-
csarnokban lépnek fel egyre
bõvülõ közönséggel és re-
pertoárral. B.V.

Néhány százan lézengtek
a megyeháza elõtt varázsla-
tos sûrû ködben. Páran lan-
gyos, tablettás ízû forralt-
bort kortyolgattak, mások
pezsgõsüveggel a kezükben
várták a polgármester év-
végi köszöntõ beszédét.
Ami rossz volt a múlt év-
ben, azt tegyük jobbá, ami
pedig jó volt, azt vigyük to-
vább és arra építkezzünk –
hangzott el Szirbik Imre 1
perc 11 másodperces beszé-
dében.

Szép volt a tûzijáték, és
jobban látszott, mint tavaly,
amikor olyan köd volt, hogy
csak néztünk egymásra és
kuncogtunk – osztotta meg
velünk egy fiatalos pár. 

Lement a hivatalos égi pa-

rádé, az emberek útjukra in-
dultak. Fõleg fiatalok, ka-
masz kölykök csoportjai ma-
radtak az utcákon. – Hé, ná-
lam még van pár petárda! –
mondta egy tizenéves leány-
zó a barátainak. Közben az
útkeresztezõdésben újabb
tûzijáték kezdõdött. Azaz
folytatódott, hiszen nap-
nyugtától másnap hajnalig
tartott a végeláthatatlan ma-
gán-tûzijátékok sora. Hivata-
losan telepnek nevezett do-
bozból íveltek magasra a szí-
nes fénycsóvák és bontották
csillagszerû színes fényjáté-
kukat az elvonulókra. 

Ki zajosabban, ki csende-

sebben indult útjára az elha-
gyott italosüvegek, sörös-do-
bozok, konfettik borította tér
új kövén.  Volt, aki nem in-
dult sehová, mert nem tu-
dott felállni. Maradt pihenni
a fehér ház alatti üzletek ki-
rakata elõtt. Fiatalság, bo-
londság... Útközben az élel-
mesebbje diszkréten leellen-
õrizte, hogy a párkányokon,
korlátokon vagy más víz-
szintes felületen felejtett
sörösdobozokban van-e még
egy kis maradék és ha volt
benne, akkor egykettõre fel
is hörpintette. Így kezdõdött
ez az újabb év. Van mit jobbá
tenni. B.V.

Játék a tûzzel

Színpadon Szentes Város Fúvószenekara. Karmester: Dobos Dóra

A tüzijáték füstje is ráereszkedett a közönségre, fokozva a köd misztikus hatását. 

A Kiss Zsigmond utca és a híd szélesítése egymilliárdnál többe kerülne, készülnek a tervek.

A felújított Kurca-híd augusztusi avatásán sokan részt vettek. (Fotó: Tofán Sándor)

Kislány is vezényelhetett
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Negyedik helyen végzett
az isztambuli felnõtt lábte-
nisz Európa-bajnokságon
Lakics Balázs és Szabó
László. A két szentesi fiatal-
embert az elõdöntõben a vi-
lág-és Európa-bajnok ro-
mán páros gyõzte le, telje-
sítményük azonban összes-
ségében így is több, mint
pazar.

Decemberben rendezték
meg a törökországi Isztam-
bulban a felnõtt lábtenisz
Eb-t, melyen a magyar színe-
ket Lakics Balázs, Szabó
László, valamint játékos-
edzõként Oláh Tamás képvi-
selték. Tíz ország válogatott-
ja vett rész a rendezvényen,
férfi felnõtt és junior kategó-
riában, sõt, a hölgyeknek is
rendeztek versenyt. – Kifeje-
zetten bátran, nagy harci
kedvvel, önbizalommal telve
és hatalmas szívvel játszott a
két szentesi srác – mondta
edzõjük, Oláh Tamás. – Pá-
rosban és hármas játékban
indultunk az Eb-n, de páros-
ban szinte kizárólag õk sze-
repeltek, hármasban pedig a
pontok legnagyobb részét õk

szerezték, rám védekezõ fel-
adat hárult. Az a rengeteg
mérkõzés, edzés, munka,
melyet Balázsék az elmúlt
esztendõkben elvégeztek,
most hozta meg a gyümöl-
csét. Néhány év múlva még
rutinosabbak és a magyar
lábtenisz legjobbjai lehetnek.
Hasznos tapasztalatokkal
tértünk haza Törökország-
ból, ezeket mindenképpen
szeretnénk a játékunkban is
kamatoztatni. 

A Lakics-Szabó-Oláh ösz-
szetételû csapat a hármas já-
tékban az ötödik helyen vég-
zett, a horvátoktól elszenve-
dett egy pontos vereséggel
úszott el az elõdöntõ. Páros-
ban az elõdöntõben 2-0-ra
kaptak ki a világbajnok és Eb-
gyõztes román csapattól
Laciék, és végül a negyedik
helyen végeztek. – Összesen
több mint negyven szettet ját-
szottunk, ami rengeteg, fõleg
annak tükrében, hogy össze-
sen hárman voltunk kint az
Eb-n. Nem tagadom, a végé-
re, ha fizikálisan nem is, de
mentálisan kicsit „elfogytunk
– mondta Oláh Tamás. 

Szabó László és Lakics Ba-
lázs hetente egyszer Szente-
sen, egyszer pedig Szegeden
edz Oláh Tamással, a köztes
idõben pedig egyéni felada-
tokat kapnak, vagy közösen
tréningeznek. Szerencsére
Szentesen komoly lábtenisz
élet van, éppen ezért edzõ-
partnerekben sincs hiány. A
következõ verseny, ahol a
szentesi-szegedi klub – Oláh

Tamás szegedi versenyzõ,
edzõ – közösen elindul, az
az ebben a hónapban Kapos-
váron megrendezésre kerülõ
országos csapatbajnokság. –
Harmadik helyünk már van
az országos csapatbajnoksá-
gon, idén azonban érzem
annyira erõsnek magunkat,
hogy döntõt játszunk –
mondta a szegedi tréner.

HV

Újabb szentesi vízilabdázó
mutatkozott be a felnõtt vá-
logatottban. Hevesi Anita
meghívást kapott Merész
András szövetségi kapitány-
tól a válogatott decemberi
edzõtáborába, majd az ola-
szok ellen Világliga-mérkõ-
zésen medencébe is szállha-
tott nemzeti együttesünk-
ben.

Anita december végén és
január elején is a válogatottal
készült a fõvárosban, ezen a
két felkészülésen már Gémes
Alexa is részt vehetett, mivel
vállsérülése már nem hátrál-
tatta a munkában. 

– November végén volt egy
felmérõ azon játékosok szá-
mára a válogatottnál, akiket
az edzõjük ajánlott a szövet-
ségi kapitány figyelmébe –
kezdte a válogatott újonca,
Hevesi Anita. – A kapitány
elégedett volt a munkámmal,
és meghívást kaptam a de-
cember eleji négynapos edzõ-
táborba, majd a csapattal
együtt utazhattam az olaszor-
szági Világliga-mérkõzésre.
Boldog vagyok, hogy ott le-
hettem a mérkõzésen, és re-
mélem nem utoljára szerepel-
tem a nemzeti csapatban.
Egyedül az bántott, hogy ki-
kaptunk az olaszoktól.

Anita december 27-tõl 30-
ig, és január 2-tõl 5-ig is a vá-
logatottal készült. A decem-
ber végi edzõtáborozáson va-
lamennyi légiós részt vett, ja-
nuár elején viszont már csak
szûkített kerettel dolgozott a
szövetségi kapitány. Érdekes-
ség, hogy ezekben a napok-
ban a korábbi szentesi vezetõ-
edzõ, a most Olaszországban
edzõsködõ Zantleitner Krisz-
tina csapatával, a Bogliasco-
val közösen készültek Ani-
táék. A következõ válogatott
mérkõzésre január 21-én ke-
rül sor, ekkor a mieink a görö-
gökkel játszanak idegenben,
azonban a kapitány erre mér-
kõzésre majd csak késõbb je-
löli ki az utazó játékosok név-
sorát. A Hungerit-Szentesi VK
felkészülése a bajnokság foly-
tatására január 6-án kezdõ-
dött, ezeken a gyakorlásokon
már Hevesi és Gémes is részt
vettek.

A férfiak viszont ezen a hét-
végén már bajnoki mérkõzést
játszanak, a Valdor-Szentesi
VK együttese szombaton
Debrecenbe látogat. Az õszi
mérkõzésen a mieink – nem
kis meglepetésre – 10-10-es
döntetlent értek el mostani el-
lenfelükkel szemben.

HV

Hevesi Anita
a válogatottban

Az év utolsó napja sem telt el sportrendezvény nélkül. A St. Jupát Sportegyesület hagyo-
mányos szilveszteri futására a vártnál több, összesen 149 mozogni vágyó jelentkezett. A szer-
vezõk külön értékelték a jelmezben megjelenteket, a mintegy 50 maskarás közül a hat legtöbb
szavazatot gyûjtõ kapott díjat. A résztvevõket nem rangsorolták, ki-ki a maga tempójában tel-
jesíthette a 2 kilométeres, vagy a 3,8 kilométeres távot a Széchenyi-liget kapujától indulva. Az
eredményhirdetésen több tucat pólót és két görögországi utat sorsoltak ki.

Szi lveszter i  futás

A fiúk után a Szentesi
Párducok lánycsapata is be-
mutatkozott az U10-es kor-
osztályú kiemelt ERIMA
kézilabdabajnokságban. A
három vereség a papírfor-
mát tükrözi, ellenben a fiúk
az elmúlt hétvégén négy
meccsbõl kettõn gyõztes-
ként hagyták el a játékteret.

Miklósné Kocsis Éva kezei
között szeptember eleje óta
formálódik, alakul a 10 esz-
tendõs lányokból álló társa-
ság. A mieinknek a kiemelt
bajnokságban szerepelni
nagy kihívásnak tûnik, en-
nek ellenére a vezetõség
amondó, hogy csak ilyen
mérkõzések sokaságán lehet
fejlõdni, még akkor is, ha
kezdetben jó néhány na-
gyobb pofonba is beleszalad
a csapat. Az erõviszonyok is-
meretében nem volt megle-
põ, hogy a szentesi lányok
az elsõ három mérkõzésüket
elveszítették, sorrendben a
Szegedi KKSE ellen 12-0-ra,
a Malév-Kassa ellen 12-6-ra,
míg a debreceni sportiskola
ellen 22-6-ra kaptak ki a Pár-

ducok. – Ellenfeleink négy
esztendeje együtt játszanak,
a debreceniek délelõtt is
edzenek, délután heti négy-
öt alkalommal kapnak kép-
zést, technikailag sokkal elõ-
rébb tartanak, mint mi –
mondta Miklósné Kocsis
Éva. – Ráadásul rettentõen
meg is voltunk illetõdve az
elején, ezt fokozatosan vet-
kõztük le. Pontosan tudjuk
hová szeretnénk eljutni a lá-
nyokkal, ennek megfelelõen
dolgozunk tovább. Bízom
benne, hogy tavasszal már
lesznek olyan mérkõzések is,
melyeken sikerül pontot sze-
reznünk. 

A lányokra szombaton
újabb nehéz feladat vár, hi-
szen egyrészt az ország túlsó
felébe, Szombathelyre kell
utaznia a csapatnak, más-
részt olyan ellenfelekkel kell
farkasszemet nézni, mint a
Ferencváros, a Szombathely
és a Gyõr gárdái…

A Párducok hasonló korú
fiúcsapata már a második
körön van túl, ezúttal dupla,
de csonka fordulót rendez-

tek a sportcsarnokban. A mi-
eink a Tata gárdájától 19-10-
re és 20-14-re kaptak ki, míg
a debrecenieket 17-14-re és
15-10-re vertük. – Sajnos a
megszerezhetõ nyolc pont-
ból négyet tudtunk begyûjte-
ni – mondta Czesznak György,
a sportiskola vezetõje. –
Nagy taktikai csata folyik a
pályán, hiszen harmadokat
játszunk, nem könnyû össze-
állítani az éppen aktuálisan
pályára lépõ csapatot. Na-
gyon jó társaság a miénk,
dolgozunk velük, készülünk
folyamatosan, most már úgy
érzem, hogy fejben kellene
összerakniuk magukat a
gyerekeknek. Ebben kérjük a
szülõk segítségét is, hogy az
edzések ne a gyereknevelés-
rõl, hanem az elvégzett fel-
adatokról, a kézilabdáról
szóljanak.

A fiúk legközelebb január
25-én lépnek pályára, szin-
tén hazai környezetben, az
ellenfelek ezúttal az FTC-
PLER, az Éles Kézisuli és a
Várpalota csapatai lesznek.

hv

A Párducok nehéz meccsei

Két régióválogatottra és öt
aranyjelvényes versenyzõre
a legbüszkébbek a Szentes
Városi Úszó Clubnál, amely-
nek év végi ünnepségén
nem csupán a legeredménye-
sebbeket díjazták, hanem
mindenkit, aki lejár úszni. 

Ötödik alkalommal gyûltek
össze az úszógyerekek és szü-
leik egy év végi közös ünnep-
ségre az ifjúsági házban, ahol
Paulovics Tamás elnökhelyet-
tes azokat is az úszók közé
sorolta köszöntõjében, akik
nap mint nap elkísérik gyer-
meküket, unokájukat az uszo-
dába. Különösen elismerés jár
azoknak, akik a novemberi
hidegben harcoltak az ele-
mekkel a fedetlen medence
„hûs” habjaiban.

Sorra szólították a klub leg-
nagyobb sikereit elérõ ver-
senyzõket, akik a korosztá-
lyos megmérettetéseken öreg-

bítették a város úszósportjá-
nak hírnevét, a legjobbak
úszófigurás plakettet vehet-
tek át. Öten megúszták az
aranyjelvényes szintet: Lantos
Viktória, Szaszkó Zorka, Csatlós
Flóra, Héja Gabriella és Kürti
Zsombor. Kondorosi Grétát kü-
lön is kiemelték az ünnepsé-
gen, mint olyan versenyzõt,
akit edzésmunkája miatt kö-
vetendõ példaképül lehet állí-
tani a többiek elé. Szabó Dániel
két számban is az országos él-
vonalban szerepel, ahogyan
Csatlós Gréta is.

A rendezvényen oklevelet
adtak át Takács László nyugal-
mazott testnevelõtanárnak,
sportvezetõnek több mint 15
éves segítõ tevékenységéért,
amelyet a szentesi úszóklub
fejlõdésének érdekében tett.

A gyerekek mindegyike át-
vehetett egy ajándékcsoma-
got, benne úszósapkával és az

egyesület csoportképével dí-
szített naptárával.

Rébeliné Vincze Edit vezetõ-
edzõ, aki Vidovicsné Szamosi
Csillával, Dancsóné Csák Zsu-
zsával és Paulovics Tamással
irányítja a csoportokat, el-
mondta, régiós válogatottaik
már vannak, s vágyuk, hogy
minden korosztályban OB-n
tudjanak indítani versenyzõt.
Persze, ehhez az is kell, hogy
minél nagyobb létszámból le-
hessen meríteni, hogy a na-
gyobb korosztályokban több
versenyzõ maradjon meg az
úszás mellett. Szeretnék, ha a
volt úszók, a sportolást a vízi-
labdánál folytató gyerekek
közül is néhányan visszajön-
nének hozzájuk alkalmanként
versenyezni. Márciusban ki-
váló motivációs tényezõ lesz,
hogy csapatukkal részt vesz-
nek egy müncheni versenyen.

D.J.

Példaképek az úszóklubban

Csak a világbajnoktól kaptak ki

Az év utolsó hazai szenior ren-
dezvényét a  Pécsi Vitál Yacca
Szenior Úszóklub rendezte. Az el-
sõ úszóversenyükön, nagyon lel-
kesen készültek a szenior úszótár-
sadalom fogadására. Sajnos a
verseny munkanapra esett, a
Szentesi Delfin ESC úszói közül is
csak két versenyzõ tudott részt
venni, de õk a többiek helyett is
derekasan küzdöttek. Ketten
együtt összesen 5 alkalommal
utasították maguk mögé a me-
zõnyt. Lukátsy Katalin 50 háton,
50 mellen és 200 vegyesen, Sza-
kács Ernõ 30 mellen és 50 gyor-
son szerzett aranyérmet.

Öt szenior arany

Fotó: Vidovics Ferenc
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Egy sokoldalú zenei te-
hetség Szabó Csaba az óév-
búcsúztató gálamûsoron ját-
szott szaxofonszólót és ha-
talmas tapsott kapott. Kide-
rült, számos más hangsze-
ren játszik a kétdiplomás
zenemûvész, akinek édes-
apja és nagypapája is ze-
nész. Szentes Város Fúvós-
zenekarával nõtt fel, mint
Mihály Béla növendéke. 

Legelõször dobolni kez-
dett a zeneiskolában, de ha-
todik osztályban áttért a kla-
rinétra, bár szaxofonozni
szeretett volna. Akkoriban
nem volt jellemzõ a szaxo-
fontanítás, ezért tanárai azt
javasolták, kezdjen el klari-
nétozni és majd utána térjen
át a szaxofonra. 

– Na, hát ez az „utána“ jó
15 év múlva jött el – nevet
Csaba. Végül klarinétból fel-
vételizett 3 helyre. Szegedre
senkit nem vettek fel abban
az évben, így Debrecen és
Békéscsaba közül végül a tá-
volabbi szakiskolát válasz-
totta, mert onnan tovább le-
hetett menni a Debrecemi
Egyetem konzervatóriumá-
ra, ahol 2007-ben diplomá-
zott. Az egyetemi évei alatt
már dolgozott a hódmezõvá-
sárhelyi katonazenekarban,
ahol kapott egy szaxofont.
Közben egy évig Makón he-
lyettesített tanárként, ahol
szaxofonos növendékeket is
tanítani kellett. Ekkor már
hangszerrel a kezében el-
kezdhetett komolyabban
foglalkozni régi álmával.
Úgy érezte, fejlõdnie kell,
hogy a gyerekeket hitelesen
tudja tanítani és annak érde-
kében, hogy ne gördülhes-
sen akadály a szaxofon taní-
tás elé, idén ebbõl a hang-
szerbõl is megszerezte a
mesterdiplomáját a Debrece-
ni Egyetemen. 

– Hála Istennek eléggé el-
foglalt vagyok, úgyhogy a
szentesi fúvoszenekarba ma-
napság nem tudok olyan
gyakran járni – említi meg
Csaba – de mindig jó érzés
itthon játszani. Természete-
sen, ha a volt tanárom meg-

hív, hogy játsszak egy ese-
ményen vagy segítsek vala-
miben, azt nagyon szívesen
megteszem, ha idõm engedi.
Mihály Bélától indultam és
tõle kaptam meg az alapo-
kat, emberileg és szakmailag
is nagyon sokat köszönhetek
neki – mondja nosztalgiával
a hangjában.

Ahogy Charlie is megéne-
kelte, Csaba számára is csak
a zene van. Vásárhelyen a
katonazenekarban játszik és
tanít az ottani zeneiskolában.
Játszik még Szegeden a Kis-
színházban egy darabban és
az Alföldi Néptáncegyüttes
kíséretében is. Amikor az
ember zenekarban játszik, az
egyfajta biztonságérzetet ad,
amikor azonban egyedül áll
ki szólistaként, az egy na-
gyon izgalmas állapot.

Az egyik fõ kikapcsolódá-
sa az, amikor leteszi a fúvós
hangszereket és kezébe veszi
a basszusgitárját. Annak ide-
jén megvásárolt egy gitárt,
azzal a céllal, hogy egy kis
pénzt keres majd vele. Kö-
zépiskolás korában Vígh

Daniékkal kezdett el játszani
a Lézer zenekarban. 2011-
ben testvérével és barátaival
megalapították a Black Five
nevû parti-zenekart. Ahogy
a név is mutatja, elõször öten
indultak, de aztán bevettek
egy hatodik tagot. Testvére
egy szép fekete hölgy, így õ
lett a „black”, a többiek pe-
dig a „five”. A tagok között
van aki a rockosabb, más a
latinosabb, Csaba pedig in-
kább a funky vonal felé húz.
Ezek a látszólagos különbsé-
gek nagyon jól összeková-
csolják a csapatot, mert min-
denki tud adni a másiknak a
sajátjából. Van fúvós hang-
szer, nõi ének, férfi ének, gi-
tár, konga, dob, billentyû.
Nagyon széles palettán mo-
zog a zenei repertoárjuk: a
Hungáriától az AC/DC-ig
sok mindent eljátszanak és
táncoltatják meg a bulizni
vágyó közönséget. 2014 szil-
veszteréig be is telt fellépé-
sekkel a naptáruk. Szentesen
legközelebb a Felsõpárti
sörözöben lépnek fel február
15-én.

Baranyai Vitália

Csak a zene van

Kos
Több terve nem úgy alakult
mostanság, ahogy azt kigon-

dolta, s ennek eredménye csak most
kezdenek megmutatkozni. Ez a problé-
makör és a vele járó átmeneti kilátásta-
lanság szinte minden napjára rányomja a
bélyegét.

Bika
Pontosan tudja, hogy jól
végzi a munkáját, ám most

is akad valaki a környezetében, aki irigy
az ötleteire, ügyességére, ezért igyekszik
keresztbe tenni, hogy elrontsa a javuló
kedvét. 

Ikrek
Jelentõs változások történ-
hetnek életében, ez lehet egy

új munkahely, egy váratlan költözés, ré-
gebb óta húzódó pénzügyei megoldódá-
sa, ha pedig szingli, garantált egy várat-
lan szerelem megérkezése. 

Rák
Tele van energiával, így még
a legtávolabbi célok is hirte-

len kézzel fogható távolságba kerülnek. A
probléma lehetõsége egyetlen esetben
bukkanhat fel: ha tervei elérése érdeké-
ben képes lenne a becsület útjáról letérni.
Inkább ne tegye!

Oroszlán
Nagyon jó, sõt, szinte már
túlságosan is csábító üzleti

ajánlatot kínálhatnak, amit semmiképpen
se utasítson vissza, legalábbis ne azon-
nal! A mézesmadzagnak tûnõ ajánlat
hosszú távra és egyben tartósan alapoz-
hatja meg a jövõjét.

Szûz
Hangulatból, erõbõl és ener-
giából ezen a héten nem lesz

egy percig sem hiány, nagy  a tettvágya.
A rutinfeladatok mellett most olyan tenni-
valókat is magára vállal, melyek nem a
feladatkörébe tartoznak. 

Mérleg
Rengeteg érzelmi hatásnak
lesz kitéve, és könnyen meg-

történhet, hogy valaki vagy valami alapo-
san felbosszantja. Ez annyira megviseli,
hogy a tervezett programjait is inkább le-
mondaná. Ne tegye!

Skorpió
A napokban láthatja meg a
sokféle változást maga körül,

amelyekbe érdemes  belekapaszkodnia.
Képes minden reggel újra és újra feltöl-
tõdni energiával. Mivel érzelmes és szen-
vedélyes ember, ezt érdemes is kimutat-
ni szeretteinek. 

Nyilas
A következõ napok kiválóan
alkalmasak arra, hogy közeli

és távoli jövõjét, különösen karrierjét át-
gondolja építse, alakítsa, új munkát vagy
mellékállást kutasson fel, rég áhított üz-
letbe, vállalkozásba fogjon.

Bak
A belsõ feszültség oka, hogy
ambíciói igen erõsek, ugyan-

akkor jelentõs önbizalomhiánnyal küzd. A
legkisebb negatív visszajelzés is megin-
gatja és ilyenkor csak nagy erõfeszítések
árán tudja újra visszaállítani lelkesedését.

Vízöntõ
Indokolatlanul összetûzések-
be keveredhet másokkal,

egyértelmûen és meglehetõsen hangosan
kinyilvánítja nemtetszését minden útjába
akadó dologgal kapcsolatosan. Ezekben
a napokban hajlamos lesz elveszíteni ön-
uralmát, és megsérthet másokat. 

Halak
Szüksége lesz arra, hogy
minden sértést, kellemetlen

kritikát türelemmel fogadjon, s végtelenül
toleráns legyen azokkal, akik önt szemel-
ték ki áldozatul. Könnyen megeshet,
hogy többen is alaposan próbára teszik
türelmét és jó szándékát.

Január 10-17.
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A légibázis vezetõje sem
gondolta 2005 végén, ami-
kor Ferihegyen megszûnt a
légimentés és ezzel együtt
az állása, hogy pár éven be-
lül a dél-alföldi légimentõ
bázist irányítja majd. Józsa
József három év múlva ka-
pott egy telefonhívást, men-
jen el képzésre, majd az el-
végzésekor jött a felkérés a
bázisvezetõi posztra.

– Az építkezés miatt elõ-
ször Szolnokon kezdtük meg
a munkát 2008. szeptember
16-án. Az elsõ szentesi bere-
pülést december 27-én vé-
geztük el, majd január 2009.
január 5-én megtörtént az
ünnepélyes átadó – emléke-
zett vissza az 57 éves szak-
ápoló. Sok politikai érv el-
hangzott annak idején, hogy
hol kellene az ország hetedik
légimentõ-bázisát felépíteni.
Szerencsére a szakma és a
politika összefogott az ügy-
ben, így kerülhetett a Dél-
Alföld középpontjára a bá-
zis, amit Székely Tamás egész-
ségügyi miniszter avatott fel.
Az 5 éves ünnepségen Túri
Péter, a Légimentõ Kht. volt
ügyvezetõ igazgatója meg-
köszönte a bázis dolgozói-

nak, hogy a mai napig olyan
állapotban õrizték meg, mint
ha most adták volna át. Az
azóta átalakult szervezet
egykori vezetõje valamikor
hetente kétszer is megfordult
a bázison, de három éve nem
járt itt. A ma külföldön dol-
gozó szakember felhívta a je-
lenlévõk figyelmét, hogy
mindig következetesen állja-
nak ki a szakmai érvek mel-
lett és hozzák haza a szak-
embereket. A jelenlévõ poli-
tikusok, Farkas Sándor or-
szággyûlési képviselõ, Ma-
gyar Anna, a megyei közgyû-
lés elnöke és Szirbik Imre pol-
gármester, – aki a bázis át-
adása idején országgyûlési
képviselõként is dolgozott –
egyaránt az összefogást
hangsúlyozták, aminek ered-
ményeként létrejöhetett
Szentesen a légimentés. 

A pilótából, mentõorvos-
ból és mentõtiszt vagy szak-
ápoló képzettségû para-
medikusból álló három fõs
személyzetet idõnként mû-
szaki ember egészíti ki, aki
átnézi a helikoptert és kija-
vítja, amennyiben szükséges.
Józsa József elmondta, hogy
a jelenlegi gépük az uniós

követelményeknek novem-
bertõl nem felel meg, ezért
várhatóan cserére szorul. A
rövid vezetõi beszámolóból
kiderült, hogy a környezõ
kórházakkal kitûnõ kapcso-
latot alakított ki a személy-
zet, december 31-ig 1558 be-
vetésük volt, ebbõl 111 esetet
visszavettek, mert nem volt
szükség helikopterre. Össze-
sen 1126 beteget szállítottak,
helyszínen hagytak 140 fõt,
többet fekete fóliával letakar-
va. Józsa József emlékezetes
bevetéseikrõl is beszélt la-
punknak. Nagymágocsra ri-
asztották a helikoptert, ami-
kor egy 55 éves férfi össze-
esett, a szívinfarktusos férfi
ma is él. Máskor egy idõs bá-
csi csöngetett be hozzájuk
megköszönni, hogy meg-
mentették az életét. Az 57
éves mentõszakápoló vég-
zettségû és ma is aktívan
szolgálatot teljesítõ Józsa 35
éve kezdett mentõzni. Mint
mondta, mindenkinek köte-
lezõ évente egyszer részt
venni fizikai teljesítmény fel-
mérésen. Alkalmassági felsõ
korhatár nincs, az üzemor-
vos szabja meg, meddig re-
pülhetnek.

– A stresszt mindenki más-
képpen dolgozza fel. Leg-
rosszabb a gyerekbaleset. A
legfontosabb, hogy nem sza-
bad hazavinni a munkát, és
a bázis ajtaján kívül kell
hagyni a családi gondokat is
– mesélte. A kollégáival mû-
szak után leülnek kártyázni
vagy elmennek az uszodába
brûgölni. A bázisvezetõ
Kecskeméten él, de nagyon
megszerette Szentest. – Tet-
szik, hogy ennyire barátsá-
gosak az emberek, az uszo-
dában is úgy fogadnak, mint
régi barátot – mondta.

BG

Elmaradnak

A szervezõk értesítik az érdek-
lõdõket, hogy a Csallány Gábor
Kiállítóhelyen meghirdetett termé-
szetismereti, természetvédelmi
matinék 2014 januárjától technikai
okok miatt elmaradnak. A meghir-
detett szakköröket 2014 szeptem-
berétõl folytatják.

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. Idõ-
szaki kiállítás: 130 éves a megye-
háza és a levéltár.

Városi könyvtár
Hét-szín-virág címmel Kovács

Ivánné népi iparmûvész munkái-
ból nyílik kiállítás január 11-én,
szombaton 15 órakor. A tárlatot
megnyitja Mód László néprajzku-
tató, közremûködik a Tilinkó Nép-
dalkör.

Tokácsli Galéria
Fodorean Pásztor Gyöngyi tex-

tilmûvész kiállítását láthatja a kö-
zönség nyitva tartási idõben. 

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Koszta József Általános Is-

kola diákjainak alkotásaiból ren-
dezett „Mi és a természet” címû
rajzkiállítás látogatható. A kiállított
90 kép a  a természet sokszínû-

ségét mutatja, döntõen grafiká-
kon keresztül.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csip-
ke, szövés-fonás, fafaragás elsa-
játítására van lehetõségük az ér-
deklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Felületek és formák címmel

látható fotókiállítás. Virág Mihály
békéscsabai fotográfus anyagát
március 3-áig tekinthetik meg az
érdeklõdõk nyitva tartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Január 9-13. 

17.30 óra Csodabogarak –Az
elveszett hangyák völgye – szí-
nes, szöveg nélküli, francia ani-
mációs kalandfilm,

20 óra Joséphine – színes,
francia vígjáték. 

Január 16-20. 

17.30 óra Khumba – színes,
dél-afrikai animációs film,

20 óra Vágyak szerelmesei
színes, amerikai vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 10-tõl A sündisznó egy lyukas autógumit

talál az út szélén. Oldalba löki a
barátját és mondja:
- Végre, egyszer mi gyõztünk!

A kiküldetésben lévõ férfi este
bizalmasan megkérdi a szálloda
portását:
- Ne haragudjon, nem vagyok
ismerõs ebben a városban. Van itt
maguknál éjszakai élet?
- Általában szokott lenni, de tegnap
este felutazott a fõvárosba.

Ha valami nagyon hülye pofát látok,
mindig rám jön a nevetés.
- És ez nem zavar borotválkozás
közben?

Egy nagyhangú alak beszól a
zsúfolt vasúti fülkébe:
- Na mi van, megtelt már a Noé
bárkája?
Egy éles hang visszafelel:
- Jöjjön csak nyugodtan, a majom
még hiányzik.

Az új vendéget megvágja a borbély.
Némi mellébeszéléssel próbálja
kiengesztelni:
- Khmmm... bocsánat uram, járt

már nálunk?
- Nem, a lábamat a háborúban
vesztettem el.

Az uszodában az úszómester rászól
az egyik vendégre:
- Ejnye uram, nem szégyelli magát!
Hát nem tudja, hogy nem szabad a
medencébe pisilni?
- Ugyan már! Mások is belepisilnek.
- De nem a rajtkõrõl!

A kalóz és a csapos beszélget a
bárban. A csapos megkérdi:
- Miért van falába?
- A tengeren hajóztunk, úsztam
egyet, és jött egy nagy cápa, az
harapta le a lábam.
- És hogy szerezte a kampót a karja
helyén?
- Csatába keveredtünk, és levágták
a karom.
- És mi történt a jobb szemével,
hogy kendõ borítja?
- Álltam a kikötõben, bámultam a
sirályokat, és az egyik pont
belepottyantott a szemembe.
- És ettõl vakult meg?
- Nem. Aznap kezdtem el hordani a
kampót.

Két paraszt beszélget a ház elõtt:
- Osztán eladó a lányod?
- Nem, de már lízingelik...

Pótfûtés

Ünnepelt a légibázis



Esti gyaloglásra invitálta a
mozogni vágyókat az év utol-
só napján Pólya Sándor. A test-
nevelõ tanár hetedik éve szer-
vezi meg a Csongrád–Szentes
közötti 15 kilométeres sétát. A
jelentkezõk az  utolsó vonat-
tal jutnak el a szomszéd vá-
rosba, majd onnan gyalogol-
nak vissza a gáton. Idén közel
20 gyerek és felnõtt, köztük
az ünnepeket Szentesen töltõ
francia vendégek döntöttek
az aktív szilveszterezés mel-

lett. Pólya Sándor útközben
elmesélte, hogy még a 80-as
évek közepén, a családdal
kezdte az évbúcsúztató sétá-
kat, akkor délelõtti idõpont-
ban. Pár év után elmaradt a
gyaloglás, majd 2000-ben, egy
súlyos bokasérülés hatására
döntött a rendszeres túrázás
mellett. Munkahelyén, a Kiss
Bálint-iskolában 2001 óta
szervez a gyerekeknek gya-
logtúrákat az ország hegyvi-
dékeire. Egyik kirándulás al-

kalmával jött az ötlet az egyik
anyukától, mi lenne, ha szil-
veszterkor is sétálnának. Az
ötletet tett követte, és 2007 óta
a Tisza-gáton is búcsúztathat-
ják az évet süteménnyel, for-
ralt borral, teával a résztve-
võk. A mintegy 4 órás gyalog-
lás alkalmat ad ismerkedésre,
beszélgetésre, bolondozásra
és az ünnepek alatt felszedett
plusz kalóriák ledolgozására.

(Fotó: Pólya Sándor)
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A Szentesi Járásbíróság és
a Szegedi Törvényszék Bün-
tetés-végrehajtási csoportja
is körözte azt a férfit, aki vé-
gül december 20-án került
rendõrkézre városunkban.
Egy szolgálaton kívüli helyi
rendõr a délelõtti órákban az
egyik lottózóban ismerte fel
és fogta el a 30 éves szentesi
lakost, akit azért köröztek,
mert nem vonult börtönbe.
A kiérkezõ járõrök büntetés-
végrehajtási intézetbe szállí-
tották H. Istvánt, ahol meg-
kezdte jogerõsen kiszabott
szabadságvesztésének letöl-
tését. 

Szilveszter este és az újév
elsõ napja is adott munkát a
szentesi rendõröknek. A ren-
delkezésre álló adatok sze-
rint a 21 éves D. Norbert de-
cember 31-én 22 óra 30 perc
körüli idõben Szentesen az
Arany János utcán szólalko-
zott össze egy három fõs tár-
sasággal. Az elõzetes szóvál-
tást követõen a gyanúsított a
Bocskai utcán utolérte a cso-
portot, amelynek férfi tagját
– figyelmeztetés nélkül – egy
teleszkópos fémrúddal, több
alkalommal megütötte, majd
a helyszínrõl eltávozott. A
bántalmazás következtében
a sértett 8 napon belül
gyógyuló könnyû sérülése-

ket szenvedett. A széleskörû
adatgyûjtés és tanúkutatás
eredményeképpen a nyomo-
zók egy nap alatt beazonosí-
tották a bûncselekmény el-
követésével megalapozottan
gyanúsítható férfit, akit lakó-
helyén elfogtak, majd elõállí-
tották a Szentesi Rendõrka-
pitányságra. D. Norbert
gyanúsítotti kihallgatásán el-
mondta, azért verte meg a
sértettet, mert úgy gondolta,
hogy bántani akarja a vele
lévõ lányokat. D. Norbert el-
len garázdaság vétség elkö-
vetésének megalapozott gya-
núja miatt indult büntetõel-
járás.

Január 1-jén az esti órák-
ban egy szentesi nõ tett beje-
lentést a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság Tevé-
kenység-irányítási Központ-
jába, amely szerint a Klauzál
utcai lakása bejárati ajtajára
volt élettársa, B. János lövése-
ket adott le, majd elmenekült
a helyszínrõl. A kiérkezõ jár-
õrök adatgyûjtést követõen a
közelben elfogták a gyanúsí-
tottat. Ruházatának átvizs-
gálása során egy gáz-riasztó
fegyvert találtak nála, amely-
bõl két töltény hiányzott. Ezt
követõen az egyenruhások a
62 éves férfit elõállították a
Szentesi Rendõrkapitányság-

ra. B. János ellen felfegyver-
kezve elkövetett garázdaság
bûntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt in-
dult büntetõeljárás. 

Két diák a téli szünetben
úgy szeretett volna némi
készpénzre szert tenni, hogy
a városi könyvtár épületének
réz ereszcsatornáit leszerelik,
és értékesítik. Ezt meg is tet-
ték, ám néhány nappal ké-
sõbb a rendõrök elfogták
õket, és a már feldarabolt
csatorna-maradványokat is
lefoglalták. 

Három személygépkocsit
is feltörtek a két ünnep kö-
zött városunkban. A jármû-
vek utasterébõl készpénzt,
vásárlási utalványt, bankkár-
tyát, okiratokat, telefont és
GPS-berendezést is elvittek a
bûnözõk.

Három ittas személy oko-
zott galibát a szentesi hajlék-
talanszállón. A társaság tag-
jai hangoskodtak, oda nem
illõen viselkedtek. A szálló
munkatársai felszólították
egyiküket a szálló elhagyá-
sára, mire a férfi megütötte
az egyik szociális munkást.
A férfi ellen közfeladatot el-
látó személy elleni erõszak
miatt indult büntetõeljárás. 

hv

Garázdaság szilveszterkor

Született: Tigyi Tamás Gábor és Gyebnár Krisztina Gabri-
ellának (Wesselényi u. 94/B) Gabriella, Csányi Tamás és
Bubor Mariannak (Nagyörvény u. 79.) Luca, Pataki Krisztián
és Kis-Pál Krisztinának (Epres sor 3.) Emma, Pete Imre és
Nagy Szilvia Anitának (Bem u. 3.) Noel, Csonka Adrián és
Varga Tündének (Köztársaság u. 11.) Adrián, Komjáti Gábor
és Csizmadia Anitának (Szabadság tér 15.) Janka Borbála nevû
gyermeke.

Házasságot kötött: Németi Csaba István (Szent Anna u.
4/C) és Szûcs Csilla (József A. u. 2.).

Elhunyt: Kulcsár Imréné Pósa Terézia (Kováts K. u. 3.),
Szólik Ferencné Klinkó Ágnes Ilona (Soós u. 33.), Füsti-
Molnár György (Magyartési u. 19.), Szurok Istvánné Fürst
Ilona Mária (Kossuth tér 4.), Vincze László (Váradi L. u. 10.),
Litovszky Mihályné Kiss Emma (Bocskai u. 8.), Debreczeni
Kis Lajosné Kis-Hajdu Erzsébet (Damjanich u. 10.), Miklósi
János (Nagyörvény u. 28.), Ludányi Imréné Kelemen Ilona
(Drahos I. u. 4.), Sallai Imre (Kiss E. u. 75.).

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
(mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

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

Gyógyszertári ügyelet: Január 13-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál u.
6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-12 óráig. Január 13-20.:
Kertvárosi Patika (Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-
12 óráig. Készenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) január 11-
12-én Hobot Gábor, Darvas J. u. 32., telefon: 30/324-83-26.

Fuvi Band évindító élõ koncert
Újra a szentesi Fuvi Band lép fel január 11-én, szombaton 22 órakor a Felsõpárti sörözõben.

A bulira 22 óráig a belépés ingyenes, utána 500 Ft. Mindenkit szeretettel várnak. 

Gyermekklub, operettgála
és First-koncert

• Kézmûves foglalkozásra várják a gyere-
keket január 14-én, kedden az ifjúsági ház-
ban. A 17 órakor kezdõdõ programon sze-
rencselencsét és madáretetõt készítenek.

• Újévi operettgálára várják a közönséget
január 20-án, hétfõn 19 órakor a megyehá-

zán. Fellép a Maya Trió (Horváth Melinda,
Kamenik Klaudia ének, Mohácsi Attila színész),
közremûködik a trió tánckara. Jegyek kapha-
tók az ifjúsági házban és a Babilon könyves-
házban. Jegy foglalható a 20/94-24-572-es
telefonszámon.

• Az orosházi First együttes koncertjét ren-
dezik meg január 25-én, szombaton 22 órától
az ifjúsági házban.

DISCOS UTAZÁSI IRODA
A Kossuth téren folyó építkezési munkák miatt irodánk két hónapig
zárva volt! Lassan közeledünk a munkálatok befejezéséhez és szép,
megújult környezetben várjuk új kínálatokkal, akciókkal ügyfeleinket

a KOSSUTH TÉR 4. szám alatt!

MEGJELENTEK A 2014. ÉVI NYARALÓPROGRAMOK ÁRLISTÁI!

Görögországi nyaralások már 22.900 Ft-tól
Sarti-Nei Pori-Paralia-Korfu-Tolo-Asprovalta-Stavros-Nea Plagia

FOLYAMATOSAN ÉRKEZÕ AKCIÓS AJÁNLATOK
A SIELÉS SZERELMESEINEK!

Nyár a télben! Egzotikus úti célokkal folyamatosan új akciók!
Városlátogatások! Párizs, Róma, London, Berlin, Krakkó, Bécs

AUTÓBUSZOS — REPÜLÕS UTAZÁSOK — HAJÓUTAK
VALUTAVÁLTÁS MINDENNAP A LEGKEDVEZÕBB ÁRFOLYAMON!

Irodánkban utazási ajándékutalványt is vásárolhat!
Szentes, Kossuth tér 4., Telefon: 63/316-677

PRÓBÁLD KI TE IS!
Új Kettlebell kezdõ csoport indul

2014. január 15-én,
szerdán 18 órai kezdettel

a Bartha János
Kertészeti Szakképzõ Iskola

tornatermében.

Az elsõ két edzés ingyenes.

Érdeklõdni a
06-20/338-6996-os

számon lehet. 

Szeretettel várunk
minden sportolni

és
mozogni vágyót!

A városi könyvtárban...

...január 14-én, kedden 18
órakor a filmklub mûsorában
a Kvartett címû színes, an-
gol-amerikai vígjátékot vetí-
tik.

...január 15-én, szerdán 18
órakor Wägnerrõl és szerel-
meirõl tart elõadást Szalay

László fõorvos.

Évbúcsúztató gyalogtúra

Vonattal indultak a szilveszteri túrázók Csongrádra, majd a gáton gyalogoltak hazáig.


