
A szülõk együttmûködé-
sére építve indította el októ-
ber 21-én drogprevenciós
programját az ORKF. A kez-
deményezés szükségességét
támasztják alá azok adatok,
melyek szerint a középisko-
lás diákok körében közel
ötven százalékkal nõtt az
amfetamin-származékok fo-
gyasztása az elmúlt négy
évben.

A rendõrség célja a kábító-
szer fogyasztás visszaszorí-
tása a fiatalkorúak körében.
Ebben a szülõk segítségét
kérik, akik közvetlenül felve-
hetik a kapcsolatot a helyi
közvetítõkkel, ahol tájékoz-
tatást kaphatnak a kockáza-
tokról, a büntetõjogi követ-
kezményekrõl. A drogpre-
venciós összekötõk elektro-
nikus üzenetben, elõadások-
kal, fórumokkal, fogadó-
órákkal és telefonos ügyelet-
tel állnak a lakosság rendel-
kezésére. A 2010-ben Ma-
gyarországon megjelent
dizájnerdrogok valamelyiké-
vel minden ötvenedik kö-
zépiskolás fiú találkozott
már – mutatták ki az elmúlt
években elvégzett vizsgála-

tok. A család szerepe kiemel-
kedõen fontos, hiszen a tár-
sas kohézió megerõsítése se-
gít a kudarcélmények, a kor-
társak befolyásolásának fel-
dolgozásában, így kevesebb
eséllyel keresik a fiatalok a
megoldást a viszonylag ol-
csó, könnyen beszerezhetõ
kábítószerek körében. 

Balogh-Szabó Imre, a Szen-
tesi Rendõrkapitányság ve-
zetõje lapunknak elmondta,
fontosnak tartja, hogy legyen
egy olyan rendõrmunkás,
aki a kapitányságon végzett
munkájával támogatja ezt a
célt. A drogfogyasztás visz-
szaszorításán kívül a bûn-
megelõzést, a balesetmeg-
elõzést a diákok tanintézmé-
nyen belüli tájékoztatását is
fontosnak tartja.

– Kell egy elsõdleges sze-
mély, akihez fordulhatnak a
szülõk, aki az elsõ lépést je-
lenti a probléma megoldásá-
ban. A megelõzésben az is-
kolarendõr is nagy szerepet
játszik, aki jelen van a diá-
kok mindennapi életében –
mondta a vezetõ.

A kapitány a megelõzés
hatékonyságában bízik. Vé-

leménye szerint a felszínen
kell tartani ezeket a problé-
mákat, beszélni kell róla. Bár
a prevenció eredménye szá-
mokban nem mérhetõ, még-
sem értelmetlen, van társa-
dalmi jelentõsége.

– A fiatalokat a tájékoztatás
hatékonyságával, az infor-
máció hiteles átadásával le-
het motiválni. A kölcsönös
bizalom és a felek közötti
párbeszéd fontos. Tudniuk
kell a fiataloknak, hogy amit
tesznek, milyen hatással van
a családjukra, személyes eg-
zisztenciájukra és nem utolsó
sorban az egészségükre – tet-
te hozzá Balogh Szabó Imre.

Orosz Katalin drogpreven-
ciós tanácsadó kérdésünkre
elmondta, hogy a program
rövid ideje mûködik, a kará-
csonyi idõszakban a szülõk
elfoglaltak, így többek között
ez lehet az oka annak, hogy
még nem keresték a szakem-
bereket. 

– A KLIK-kel együttmû-
ködve minden szentesi okta-
tási intézménybe került egy
plakát, melyen feltüntettük
azokat az elérhetõségeket,
melyeken a szülõk és a fiata-
lok hozzám fordulhatnak. A
fogadóórák idõpontjait is
megadtuk, így a bárki szá-
mára elérhetõ a segítség, aki
élni szeretne vele – mondta
Orosz Katalin.
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Belügyminisztériumi
különdíj

Idén 74 település, köztük Szentes is kapott el-

ismerést környezetszépítõ munkájáért a Virágos Ma-

gyarországért verseny országos díjátadóján. A város

mintegy 100 millió forintot fordít évente a zöldfelüle-

tek gondozására.
5. oldal

Anekdotákból sosem elég

Régi és új, megtörtént szentesi eseteket gyûjtött

össze a most megjelenõ második anekdotás kötetben

Vágvölgyi Zoltán, a városi könyvtár helyismereti

munkatársa. A legtöbb történet ebben is Bugyi dok-

torról szól.

5. oldal

Két évtized a közösségért

Hivatalosan húsz éve alakult meg a polgárõr moz-

galom Szentesen, az ötlete azonban már 1992-ben

megszületett az akkor mûködõ lövész klubban, hang-

zott el az évforduló alkalmából tartott ünnepi köz-

gyûlésen.

3. oldal

A város adventi koszorúját
idén a Kossuth téren állította
fel az önkormányzat. Az elsõ
gyertyát Veres-Ravai Réka
evangélikus lelkész és Szirbik
Imre polgármester gyújtotta
meg közösen vasárnap este.
A lelkészasszony a kará-
csonyt megelõzõ várakozás
idõszakáról beszélt, a pol-
gármester hozzátette, az ad-
vent hozzon melegséget a
családok otthonaiban. Ad-
vent második vasárnapján az
ünnepi gyertyát Gruber Lász-
ló plébános gyújtja meg.

A város ünnepi fényei la-
punk megjelenésének nap-
ján, december 5-én gyullad-
nak ki. Újdonság, hogy az
elõzõ években a Kossuth téri
körforgalomban felállított
fénydíszt idén a szökõkút le-
engedett vizének helyére
szerelték fel.

A helyi 37. II. Rákóczi Fe-
renc Mûszaki Ezred a már
hagyományos Adventi kon-
certjét december 1-jén ren-
dezte meg a református
nagytemplomban. A HM
Hódmezõvásárhelyi Helyõr-

ségi Zenekar és a Honvéd
Mûvészegyüttes 40 fõs férfi-
kara egyházi- és karácsonyi
dalokkal szórakoztatta a kö-
zönséget. Kovách Péterné Mé-
száros Erzsébet lelkipásztor
szerint az adventi várako-
zást megnyugvás, szeretet,
családi összetartozás kell,
hogy jellemezze. Az adventi
koncert lehetõséget ad a ka-
tonák számára az év végi
ünnepekre való érzelmi rá-
hangolódásra.

Adventi gyertyagyújtás

Megtiltotta a 7,5 tonna
össztömegnél nagyobb te-
herforgalom közlekedését a
Magyar Közút Nonprofit
Zrt. az Orosháza-Szentes
összekötõ út Csongrád me-
gyei szakaszán, illetve több
csatlakozó közúton.

A Magyar Közút Non-
profit Zrt. 2014 õszén forgal-
mi rend felülvizsgálatot tar-
tott a 4406-os jelû Orosháza-
Szentes összekötõ úton. A je-
lentõs mértékû átmenõ te-
herforgalom miatt a nagy-
mágocsi és a derekegyházi
önkormányzatokkal, vala-
mint a szentesi rendõrkapi-
tánysággal egyeztetve a köz-
útkezelõ társaság az útszaka-

szon és a rávezetõ többi köz-
úton is megtiltja a 7,5 tonna
össztömegnél nagyobb te-
herforgalom közlekedését
2014. december 5-tõl.

A tehergépkocsik, vonta-
tók, mezõgazdasági vonta-
tók és lassújármûvek célfor-
galmának kivételével érvé-
nyes 7,5 tonna súlykorláto-
zás:

• a 4405 jelû Derekegyház-
Nagymágocs-Székkutas ösz-
szekötõ út a 45-ös fõúttól
Nagymágocson a Székkutasi
útelágazásig tartó szakaszán,

• a 4406 jelû Orosháza-
Szentes összekötõ út Békés
megyei szakaszán, a csong-
rádi megyehatár elõtt körül-

belül 1 kilométerre lévõ
buszfordulótól a 45-ös fõútig
tartó részen, 

• a 4448 jelû Szentetornya-
Nagymágocs összekötõ út
Árpádhalmi útelágazástól
Nagymágocson a Szentesi
utcáig tartó szakaszán

• a 44113 jelû Árpádtelepi
bekötõúton (Nagymágocs,
Mátyás király utca),

• a 44114 jelû Nagy-
mágocs bekötõúton a 0 000
és a 1 397 kilométerszelvé-
nyek között. A korlátozás
hatálya alól az útszakaszra
irányuló célforgalom kivételt
képez, amit kiegészítõ táblák
is jeleznek.

Nem járhatnak teherautók
Orosháza és Szentes között

A szülõ is segíthet
a drogmegelõzésben

Orosz Katalin drogprevenciós tanácsadó elérhetõségei:
E-mail cím: tanacsado@szentesrk.police.hu
Fogadóórák helye és ideje: Zsoldos Ferenc Szakközép-

iskola és Szakiskola, minden hónap 3. csütörtökén 16-17
óráig. Telefonos ügyelet ideje: minden páros hét csütör-
tök. Telefonszám: 63/561-328

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
a szentesi lakosságot kér-
dezzük olyan, a várost érin-
tõ eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Pécsi László Zoltánt (ké-
pünkön) kérdeztük.

– A háromévente összehí-
vott Országos Diákparla-
mentben Csongrád megyei
küldöttként képviselte a
szentesi diákságot Sarkadi
Nagy Lívia Petra. A tanuló
részt vett egy plenáris ülésen
és rákérdezett a menza mi-
nõségének javítására.

– Kár, hogy csupán 3 éven-
te hívják össze a Diákparla-
mentet, hiszen ez nagyon
hosszú idõ és a problémák
csak tornyosulnak. A képvi-
selõ kérdése nagyon is helyt-
álló. Anno, mikor én iskolás
voltam és menzára jártam,
személy szerint nem voltak
gondjaim az étel minõségé-
vel. Volt olyan, amit nem et-
tem meg, de azt nem csak az
iskolában, még otthon sem a
mai napig. 

– A Látni és látszani elne-
vezésû országos baleset-
megelõzési kampányhoz

csatlakozva két autószerviz
és egy optikai üzlet vizsgálja
a jármûveket, sõt még a ve-
zetõ jogosítványában sze-
replõ szemüveg vagy kon-
taktlencse viselését is.

– Üdvözítõ a kezdeménye-
zés. Rendszeresen vezetek
én is és fontosnak tartom,
hogy jól látható legyen az,
aki a forgalomban részt vesz.
Emellett nagyon fontos,
hogy az út- és látási viszo-
nyoknak megfelelõen kell
megválasztani az utazási se-
bességet. Lényeges, hogy aki
szemüveget, vagy kontakt-
lencsét visel, rendszeresen
ellenõriztesse látását, hiszen

a KRESZ szabályok szerint a
közlekedés többi résztvevõ-
jével szemben is felelõsség-
gel tartozunk.

– Szeretnék kibõvíteni az
iskolateniszt a városban,
melynek keretében a Szentesi
Tenisz Klubbal közösen a
Kiss Bálint iskola tanulóhoz
hasonlóan sajátítanák el a
kisdiákok ezt a sportágat.

– Fontos, hogy a gyerekek
az iskolapadból kikelve
igenis mozogjanak. A tenisz
erre különösen jó, hiszen
nem csak a testet, hanem az
agyat is jól megmozgatja.
Emellett megtanít összpon-
tosítani is. 

– A Valdor Szentesi VK
férfi vízilabda-csapatának
gyenge teljesítménye miatt a
klub vezetõsége menesztette
posztjáról Matajsz Márk ve-
zetõedzõt. Az új tréner az a
Lukács Dénes lett, akit más-
fél évvel ezelõtt küldtek el a
klubtól.

– Szentes férfi vízilabda -
csapatáról nem sokat tudok,
a nõit sokkal szívesebben né-
zem. Ennek ellenére úgy
gondolom, hogy ha menesz-
tették a vezetõedzõt, annak
megvannak az okai. Úgy vé-

lem, akik errõl döntöttek
nyomós érveket sorakoztat-
tak fel a döntés mellett. Bár
minden éremnek két oldala
van. Az elmúlt évek, évtize-
dek eredményei magukért
beszélnek. Bár többet áldoz-
hatnának országos szinten
erre a sportágra, hiszen vol-
na értelme!

– Hogyan éli meg az ad-
venti idõszakot? Hogyan ké-
szül a karácsonyra?

– Református vagyok, de
nem gyakorlom. Az Advent
maga ugye eljövetelt, ponto-
sabban az Úr eljövetelét (ad-
ventus Domini) jelenti. A IV.
századig eredeztetik. Ha jól
tudom VII. Gergely pápához
fûzhetõ. Elsõ vasárnapja
mindig november 27. és de-
cember 3. utolsó vasárnapja
pedig december 18. és 24-e
közé esik. A katolikus egy-
ház ezen idõszakban hajnali
misét is tart (rorate). Ezeken
különös tiszteltet kap Szûz
Mária és a karácsonyi vára-
kozás. 

Karácsony: azt hiszem,
manapság túlgondolják, túl-
komplikálják az emberek.
Már nem arról szól, hogy
együtt legyen a család, ha-
nem, hogy ki kinek milyen
ajándékot vegyen. Természe-
tesen ez is hozzátartozik az
ünnephez, de nem fõ szem-
pont.

L.É.

Pulszky Ferenc saját korá-
ban országos hírnévnek ör-
vendett, s muzeológus-törté-
nész berkekben a jelentõs
hatású tudósok és politiku-
sok között tartják számon
ma is. A szakmabeliek tud-
ják róla, 1838-tól a Magyar
Tudományos Akadémia tag-
ja, majd osztályelnöke volt;
1869 és 1894 között pedig õ a
Nemzeti Múzeum igaztója.
Ezeken túlmenõen a Kisfa-
ludy Társaság tagja, a Kép-
zõmûvészeti Társulat elnö-
ke, a Magyar Történelmi
Társulat másodelnöke, a Ré-
gészeti Társulat elnöke, az
Iparmûvészeti Múzeum
megalapítója. Az már kevés-
bé ismert, hogy életének egy
rövid szakaszában közvetlen
kapcsolatba került váro-
sunkkal, de Szenteshez kötõ-
dõ mûködése nem volt sze-
rencsésnek mondható.

A Pulszky család eredeté-
rõl annyi tudható, hogy a
Rákóczi-szabadságharc ide-
jén Lengyelországból tele-
pült át Magyarországra, és
bortermeléssel foglalkozott a
felvidéki Hegyalján. Mária
Terézia a famíliát 1740-ben
nemesi rangra emelte, nekik
adományozva Cselfalvát és
Lubóczot. Pulszky Ferenc a

Sáros vármegyei Eperjesen
született 1814. szeptember
17-én, Pulszky Károly és
Fejérváry Apollónia gyerme-
keként. Az iskolákat elvé-
gezve, ügyvédi oklevelet
szerzett, és a vármegyénél
vállalt aljegyzõi állást. 1836-
ban bejárta Nyugat-Európát,
hosszasan idõzve Angliában.
1839-ben Sáros vármegye
követnek küldte az ország-
gyûlésbe. 1845-ben itáliai
utazást tett, majd Bécsben te-
lepedett le, ahol feleségül
vette Walter Terézt. Az 1848-
as márciusi események híré-
re Pestre ment, és államtitká-
ri állást vállalt Kossuth Lajos
pénzügyminiszter mellett.
Késõbb Kossuth megbízásá-
ból Angliába utazott Ma-
gyarország diplomáciai kép-
viselõjeként. A szabadság-
harc leverése után a császári
hatóságok elõbb halálra,
majd számûzetésre ítélték.
Pulszky Londonban telepe-
dett le, és régészeti tanulmá-
nyokat folytatott. 1851-ben
elkísérte Kossuthot angliai
és amerikai körútjára. 1860-
ban Torinóba költözött, és
mint a magyar emigráció
megbízottja mûködött.
Utóbb Eötvös József közben-
járására amnesztiát nyert, és

hazatért Magyarországra. 
Ezt követõen került köz-

vetlen kapcsolatba váro-
sunkkal. Az elõzményekhez
tartozik, hogy 1865-tõl
Oroszi Miklós képviselte
Szentest a parlamentben, aki
Deák Ferenc köréhez tarto-
zott, támogatva a kiegyezés
létrejöttét az uralkodóházzal.
Oroszi 1867. február elején
kinyilatkozta, hogy mandá-
tumáról kész lemondani az
emigrációból hazatérõ Hor-
váth Mihály történetíró,
Szentes nagy szülötte javára.
Mivel ezt Horváth püspök
nem fogadta el, Oroszi Mik-
lós pártvezéréhez, Deák Fe-
renchez fordult tanácsért,
hogy kinek ajánlja fel man-
dátumát, illetve kinek a
megválasztását támogassa a
sorra kerülõ pótválasztá-
son. Deák válaszlevelében
Pulszky Ferencet ajánlotta,
mint olyat, aki „széles tudo-
mányánál és ismert hazafisá-
gánál fogva nagyon hasznos
tagja leend a törvény házá-
nak”. Ilyen elõzmények után
ajánlotta Oroszi maga he-
lyett képviselõnek Pulszkyt.
Az új jelölt 1867. augusztus
elsõ napjaiban látogatott
Szentesre. A korabeli sajtó
tudósítása szerint nem része-

sült túlzottan meleg fogadta-
tásban, mivel a „nép egy ré-
sze szélsõbaloldali eszmék-
kel van eltelve” (vagyis
1848-asok), s ezek Pulszky
beszédét többször félbesza-
kították. Mégis az az ígérete,
hogy kijárja Szentesnek az
úrbéri kárpótlást – és fõleg
Oroszi Miklós tekintélye –
elegendõnek bizonyult ah-
hoz, hogy a szentesiek meg-
válasszák, és a hagyomá-
nyoktól eltérõen idegen sze-
mélyre bízzák a város képvi-
seletét. 

Pulszky Ferenc képviselõi
mûködése Szentesre nézve
nem volt szerencsésnek

mondható. Mint utaltunk rá,
programbeszédében határo-
zottan megígérte, hogy
Szentes az úrbéri kárpótlást
megkapja, és „õ lesz az a
szerencsés”, aki ezt az örö-
möt meghozza választóinak.
A szentesiek bizakodva vár-
ták a fejleményeket, remélve,
hogy a város állami kárpót-
lást kap a Károlyi grófoknak
örökváltság címen kifizetett
százezrekért. Érthetõ volt te-
hát csalódásuk, amikor 1868.
november végén nyilvános-
ságra került az úrbéri kár-
pótlásokról szóló XXXIII. tc.,
amely csak az 1840 után
megváltakozott községeknek
biztosította az országos alap-
ból történõ kártérítést. (Mint
ismeretes, Szentes 1836-ban
kötött örökváltsági szerzõ-
dést földesuraival.) 

A csalódottság hamarosan
haragra változott, ugyanis
kiderült, hogy Pulszky Fe-
renc a fenti törvényjavaslat
országgyûlési vitáján nem
csak hogy egyetlen szót sem
emelt Szentes, mint 1840
elõtt megváltakozott város
érdekében, de a törvényja-
vaslat ellen több képviselõ
által beadott módosítványt
sem írta alá. A Pulszky sze-
mélye elleni jogos harag

hangot kapott a városi kép-
viselõtestület 1868. decem-
ber végi ülésén. A város-
atyák az elmondottakon kí-
vül azt is felrótták neki,
hogy sem az országgyûlés
alatt, sem annak berekeszté-
se után egyetlen betûvel sem
tudósította választóit az or-
szággyûlésen történtekrõl,
pedig a városi tanács erre
külön is felkérte. A képvise-
lõk ezt „lenézésnek” minõsí-
tették, s hogy az nehogy a
„választók hallgatása által
helyben hagyassék”, határo-
zatilag elmarasztalták
Pulszkyt felelõtlen eljárása
miatt. Kimondták azt is,
hogy az elmarasztaló határo-
zatot országos hírlapok útján
hozassák nyilvánosságra.

Pulszky Ferenc balszeren-
csés képviselõi mûködésével
a kiegyezést megvalósító
kormányzó Deák-párt nim-
buszát teljesen lejáratta
Szentesen. Ennek az lett a
következménye, hogy a
szentesiek 1910-ig mindvé-
gig ellenzéki függetlenségi
48-as képviselõt küldtek az
országgyûlésbe. (Pulszky Fe-
renc Budapesten hunyt el
1897. szept. 9-én.)

Labádi Lajos

200 éve született Pulszky Ferenc, városunk országgyûlési képviselõje

Hírlapi úton elmarasztalták a felelõtlen honatyát

Az év vége felé két ünnep-
ségen vettem részt, amelyek
közül az egyik meghitt, csa-
ládias volt, míg a másik egy
templom fennállásának 100
éves évfordulóját tartotta.

Szép hagyomány már a ró-
mai katolikus egyháznál,
hogy minden évben köszön-
tik az egyházi esküvõn részt
vett, jubiláló házaspárokat.
Így volt ez október 12-én is, a
Szent Anna-templomban.
Emlékezetem szerint, a dél-
elõtti szentmisén 35-40 pár
jelent meg, 10-60 évig tartó,
remélhetõen örök hûséggel
egymás iránt. A templom
zsúfolásig megtelt érintettek-
kel, a rokonsággal és a hí-
vekkel.

A szertartás végén Gruber
László plébános minden párt
megáldott és egy szál virá-
got, valamint a templomot
ábrázoló képeslapot adott át.
Feltétlenül meg kell említeni
Sulyok Béla plébános nevét,
aki annak idején összeadta a
ma 50-60 évet ünneplõket.
Kedves színfoltja volt a szer-
tartásnak, amikor egy pöt-
töm ikerpár kisétált a hívek
elé. Utána a szabadtéren sze-
retetvendégségben részesül-
tünk és sokáig beszélgettünk
az ismerõsökkel, emlékeink-
rõl.

A másik ilyen esemény no-
vember 27-én történt, a fenn-
állása 100 éves évfordulóját
ünneplõ, felsõpárti reformá-
tus templomban. Az isten-
tiszteletre az épület felújítása
után került sor. Nagyon rá-
fért és az építõk valóban
szép munkát végeztek. Vég-
re megújult az Isten háza.
Annak idején kilenc évig jár-
tam hittanórára és ez idõ
alatt számos olyan esemény
volt, amire szívesen gondo-

lok vissza. Anyukám refor-
mátus vallású volt, míg apu-
kám evangélikus és reverzá-
lis (kötelezvény) révén itt
tartottak keresztvíz alá és
természetesen itt is konfir-
máltam.

Anyukámmal már kicsiny
gyerekkorom óta minden va-
sárnap részt vettünk a szer-
tartáson. Két emlékem van
ezen idõkbõl, amire szívesen
gondolok vissza. 1946-ban
Gilicze László lelkipásztor –
évtizedekig szolgált a gyüle-
kezet élén – és Várady Erzsé-
bet esküvõje, amikor a lép-
csõn állva láttuk a nászútra
induló ifjú házaspárt.

Amikor már egyedül jár-
tam az iskolába és a temp-
lomba, mindig a karzaton
foglaltam helyet társaimmal.
Nagy élmény volt számom-
ra, hogy felváltva fújtattuk
az orgona tömlõjét, a mûkö-
dés céljából. Még ma is sokat
gondolok ezekre a fiúkra,
így Kovács Pálra, aki pár
házzal lakott mellettünk és
késõbb NB I-es labdarúgó
lett, Szabó Lajosra, aki kato-
nai pályára lépett és
Törõcsik Gergelyre, õ késõbb
kertészként dolgozott.

Az ünnepségre nagyon so-
kan eljöttek, vidékrõl is, aki-
ket régen láttam. Sok kedves
ismerõs, a város másik részé-
bõl, társegyházak lelkészei.
Meghatóan szép volt a pré-
dikáció, az énekkar elõadása
és a trombitajáték. 

Nem tudom, lesz-e ennek
folytatása, mármint a hívek
hûségének, hogy ne csak
ilyen alkalomkor jöjjenek el
egy kicsit lelkileg megtisztul-
ni, felüdülni, hinni az embe-
rek szeretetében és jóságá-
ban?

Tornyi M. Sándor

Olvasónk írja

Emlékezetes
évfordulók

Mit szól hozzá
Pécsi László Zoltán?

A napokban csoda történt a Páva u. 2-ben lakók életében!
Történt ugyanis, hogy november 21-én, pénteken sötétedés
után, a házhoz tartozó szemeteskuka mellõl valaki eltolt egy
mozgássérülteknek szánt, járást segítõ kocsit. Azt gondolhat-
ta, lomtalanítás végett került oda! De nem! Egy 85 éves lakó-
társunk felejtette ott! 

Felhívást ragasztottunk a kuka oldalára – abban remény-
kedtünk, hátha elõkerül! És csoda történt?! Három nap múl-

va csengettek a házban: egy jóhiszemû, segítõkész ember – Z.
Mihály bácsi – hozta vissza a kocsit!!!

Hála telt szívvel köszöntük meg az idõs lakótársunk életé-
ben nélkülözhetetlen jármûvet. Lám! Valóban a „remény hal
meg utoljára!”

Felemelõ érzés ezt megtapasztalni, fõleg „ilyenkor decem-
berben”!

A lakóközösség

Olvasónk írja

Köszönjük, Mihály bácsi!

Pulszky Ferenc
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Hivatalosan húsz éve ala-
kult meg a polgárõr mozga-
lom Szentesen, az ötlete
azonban már 1992-ben meg-
született az akkor mûködõ
lövész klubban, hangzott el
az évforduló alkalmából tar-
tott ünnepi közgyûlésen. A
kezdeti lelkesedés alábbha-
gyott, amikor kiderült, hogy
sem fegyver, sem fizetés nem
jár az önkéntes szolgálat mel-
lé. Majd két évvel késõbb 12
fõvel, Beszédes Zsolt és Szer-
dahelyi Mátyás elnökletével
alakult meg a polgárõr szer-
vezet a bûnmegelõzés és a la-
kosság nyugalmának megõr-
zése céljával. A megalakulás-
ban sokat segített Magyari Bé-
la, a Csongrád Megyei Pol-

gárõr Szövetség akkori elnö-
ke, jelenlegi tiszteletbeli el-
nök, aki a rendezvényen kö-
szöntötte az ünnepelteket.

Az elmúlt években több
helyen is mûködött a polgár-
õrök irodája, jelenleg a Kiss
Bálint utca 3. szám alatt talál-
ható meg. Az egyik alapító,
Gránicz Pál jelenlegi titkár
szerint kinõtték a helyüket,
szeretnének egy nagyobb he-
lyiségbe költözni, amihez az
önkormányzat segítségét is
kérik. Az idén megválasztott
elnökség beváltotta a hozzá
fûzött reményeket, azóta tag-
létszámuk 8 fõvel bõvült.
Gilinger István elnökhelyettes
nem tartja jónak a pénzelosz-
tást sem megyei, sem orszá-

gos szinten. Véleménye sze-
rint a megyei szervezet több
pénzt használ fel, mint há-
rom kisebb helyi szervezet
összesen.

Az ünnepi közgyûlésen
részt vevõ Kolozsi József, az
Országos Polgárõr Szövetség
elnökhelyettese elismeréssel
köszönte meg az egyesület
tagságának eddigi munkáját.
Elmondta, hogy még ebben
az évben 458 darab új kerék-
párt kap a szövetség az or-
szágos rendõr fõkapitány-
ságtól, és jut pénz formaru-
hára is. Vas Tibor a Csongrád
Megyei Polgárõr Szövetség
szakmai alelnöke szerint sok
lehetõséget, támogatókat, az
önkormányzatot és pályáza-

tokat kell megkeresni, hogy
mûködni tudjanak a helyi
szervezetek. Az alelnök úgy
látja, jó irányba halad a szen-
tesi polgárõrség az új vezetés
irányításával.

Az ünnepélyes közgyûlés
végén oklevelet vett át
Gránicz Pál, Antal Ferenc,
Dancsó János és Szabó Zoltán
20 éves, Sípos János 15 éves,
Szaszkó Gergely 10 éves és Sí-
pos Imre 5 éves polgárõri
munkája elismeréseként. A
Csongrád Megyei Polgárõr
Szervezetek Szövetsége elis-
merõ oklevélben részesítette
Szirbik Imre polgármestert a
Szentesi Polgárõr Egyesület
támogatásáért.

Besenyei

Idén õsszel a Shell rendha-
gyó kezdeményezéssel for-
dult minden hazai vezetõhöz
arra kérve az autózás szerel-
meseit, hogy osszák meg azt
a különleges itthoni autós út-
vonalat, amelyet szerintük
egyszer minden autósnak
látnia kell. A versenybe ne-
vezett utak a teljes ország
elõtt megmérettetésre kerül-
tek, hiszen a honlapon bárki
szavazhatott az általa leg-
szebbnek tartott útszakaszra.
A felhívásnak hála számos, a
hétköznapi utazó számára
talán kevésbé ismert útsza-
kaszt is megosztottak a veze-
tõk. Összesen 174 autós út-
vonal vett részt a versenyen.
Közel 700 szavazattal ha-
zánk legnépszerûbb útvona-
lának büszke birtokosa a Bu-
dapestrõl induló régi 7-es fõ-

út Velencére vezetõ szakasza
lett. Második helyen a nagy-
kanizsai Katonarétre vezetõ
út végzett. A legkülönösebb
élményt adó autóutak verse-
nyében a harmadik helyen
végzett a 451-es fõút Szentes
és Kecskemét közötti szaka-
sza.

A tíz legtöbb szavazatot
kapott út között szerepel a
népszerû rallyhelyszín, a
Pécs-Orfû közti útszakasz.
Szintén elõkelõ helyen vég-
zett a Füzéri várhoz veze-
tõ árnyas, dimbes-dombos
szerpentin.

A legizgalmasabb magyar-
országi útvonalak közül né-
hányan bekerülhetnek a
Shell V-Power Nitro+ „A Vi-
lág 100 Legizgalmasabb Au-
tós Útvonala” nemzetközi
összeállításba.

Dobogós
a 451 -es fõút

A Szeretetakció a szegé-
nyek karácsonyáért gyûjtõ-
mozgalom gálamûsorára de-
cember 13-án, szombaton 14
órakor kerül sor a Mûvelõ-
dési és Ifjúsági Házban.

A megjelenteket köszönti
Szirbik Imre polgármester,
majd a karácsonyról emléke-
zik Fazakas Levente katolikus
pap. Karácsonyi mûsort ad-
nak a Rákóczi és a Szent An-
na utcai óvodások, valamint
Demeter Attiláné is ünnepi
dalokat énekel. A testvérvá-
rosi településekrõl (Újszen-
tes, Zentagunaras) érkezõk
bemutatója után az Iringó
Tánccsoport lép fel. 

Továbbra  i s  fogadnak

gyermekjátékokat, tartós
élelmiszert, kisebb pénzado-
mányt szerdánként 15 és 17
óra között az Árpád Szabad-
idõs Sportklub Kiss Bálint u.
3. szám alatti irodájában.

A nagyobb összegeket a
Kereskedelmi és Hitelbank
szentesi fiókja 10402836-
28351687-0000000 számla-
számra utalhatják „Szeretet-
akció” megjegyzéssel.

Léhi Gábor szervezõ el-
mondta, hogy a kiosztandó
csomagok kb. 5 ezer forint
értékben tartalmaznak tartós
élelmiszert, de ezen felül
még a nagycsaládosoknak
adnak almát, narancsot, bur-
gonyát, készételt is.

Gálamûsor

Ünnepélyesen elbúcsúztatták a januárban
Bosznia-Hercegovinába induló EUFOR Kon-
tingens 16. váltás állományát az MH 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred alakulóterén
december 3-án. A 150 fõs állományból 30 tel-
jesít szolgálatot Szarajevóban, miközben 120
fõ készenlétet lát el Magyarországon. A kon-
tingens 11 katonai szervezet állományából
áll össze, a legnagyobb létszámot, 50 fõt a he-
lyi mûszaki alakulat adja. A felkészítés fõ
bázisa Szentes volt, de folyt kiképzés Kapos-
váron, Szolnokon, Székesfehérváron és Bu-
dapesten is.

A búcsúztatón megjelent Huszár János vezér-
õrnagy, az MH Összhaderõnemi Parancsnok-
ság törzsfõnöke felhívta a külszolgálatra indu-
lók figyelmét, hogy vigyázzanak testi épsé-
gükre és a rájuk bízott technikai eszközökre.
Mint mondta, mindig tartsák szem elõtt, hogy
hazánkat és a magyar honvédséget képviselik
külföldön. 

– Bosznia-Hercegovinában ma már viszony-
lagos nyugalom van, a béke záloga a béke-
fenntartó katonaság jelenléte. Hazánk szerep-
vállalása a nemzetközi békefenntartó erõkben

fokozatosan bõvült közel 160 fõre 1995 óta. A
magyar jelenlét súlyát jelzi, hogy a harmadik
legnagyobb létszámú állomány Szarajevóban
– mondta a Huszár János összhaderõnemi
törzsfõnök. A tábornok kitért az itthon maradt
családtagokra, akikre nagy teher hárul. Egy-
ben megköszönte megértésüket és támogatá-
sukat, valamint felhívta a figyelmüket, hogy a
külszolgálat nehéz idõszaka alatt részükre se-
gítséget nyújt az alakulat humánszolgálati iro-
dája. A külszolgálatra induló állomány épen,
egészségesen, a kitûzött mûveleti célokat meg-
valósítva térjen haza. Végezetül megköszönte
a felkészítésben résztvevõk munkáját, a közel-
gõ ünnepekre pedig boldog karácsonyt kívánt.
Búcsúzóul a kontingenst megáldotta Hankóczi
Gergely õrnagy, református tábori lelkész.

A kibocsátó ünnepséget követõ állófogadá-
son a felkészített állományt köszöntötte Antal
László alezredes, ezredparancsnok és Móra Jó-
zsef önkormányzati képviselõ, a szentesi Hon-
védség és Társadalom Baráti Kör elnöke. A ki-
bocsátó ünnepségen közremûködött a MH
Hódmezõvásárhelyi Helyõrségi Zenekara.

Külszolgálatra indulnak
December 12-én, pénteken 14-15 óráig közmeghallgatást tart a képviselõ-testület,

amelyre várják a város lakosságát, az intézmények, szervezetek képviselõit a

polgármesteri hivatal dísztermében.

Közmeghal lgatás

December 1-jén tartotta
idei záró ünnepségét az
Életmódklub a Horváth Mi-
hály utcai gondozási köz-
pontban. A szentesi szerve-
zet itt kapott új helyet a
találkozók megtartásához,
amikor a kezdeti elképzelé-
sekhez híven az egészséges
életmódot támogató vegetá-
riánus, vegán ételek elké-
szítését gyakorolják. 

A júniusi újraalakulásuk
óta bõvült a taglétszám, így
egy mozgáscsoportot is el
tudtak indítani, ahol köny-
nyed, jógaelemekkel bõvített
gyakorlatok segítségével kö-
zösen mozgatják át magukat.
A klubtagok elmondták,
azon túl, hogy új recepteket
tanulnak, nagyon jó közös-
ség alakult ki. Jókat beszél-
getnek, megerõsítik egymás-
ban az egészség megõrzésé-
nek fontosságát, ráadásul a
klubon kívül is számíthatnak
egymásra.

A mostani alkalom a kö-
zelgõ karácsony jegyében
telt. A klub vezetõje, Gila
Róbertné és édesanyja közös
vacsorával és apró ajándé-
kokkal lepték meg a klub
tagjait. Bár a menü abszolút
húsmentes fogásokat tartal-
mazott, a magvakkal töltött,

rántott paprika és az erdélyi
ízekkel megbolondított töl-
tött káposzta is nagy sikert
aratott. Mindezt céklasaláta,
búzacsíra és gyümölcsök kí-
sérték. Egy kis csokoládé is
került az asztalokra szalon-
cukor formájában, hiszen a

karácsony egy kis édesség
nélkül nem lenne az igazi. 

A hosszabb pihenést köve-
tõen januárban találkoznak
legközelebb új tervekkel, új
receptekkel. Természetesen
2015-ben is szeretettel várják
a csatlakozni vágyókat. L.É.

Két évtized a közösségért

Nem beszélnek zöldségeket

Csaba Tibor alezredes, a kontingens parancsnoka.
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Régi és új, megtörtént
szentesi eseteket gyûjtött
össze a most megjelenõ má-
sodik anekdotás kötetben
Vágvölgyi Zoltán, a városi
könyvtár helyismereti mun-
katársa. Vélhetõen kedvezõ
fogadtatásra talált az elsõ,
hiszen itt a folytatása. Már
annak szerkesztésekor is
felvetõdött a gondolat egy
másodikra, mondván, egy
k ö t e t b e  n e m  f é r t  b e l e
minden? – érdeklõdtünk a
szerzõnél, kinek könyvét
december 5-én, pénteken
18 órától mutatják be a
könyvtárban.

– Többen jelezték, hogy
tetszett nekik a könyv –
mondta Vágvölgyi Zoltán. –
Én is úgy gondolom, hogy
ezek az apró történetek, régi,
tréfás esetek elég érdekesek
ahhoz, hogy azok is kézbe
vegyék, akik egyébként a
helyismereti irodalom iránt
nem érdeklõdnek különös-
képp. Az eladási statisztika
is megfelelõ volt. Amikor ta-
valy megjelent, folytatást
még nem, legfeljebb egy bõ-
vített második kiadást tud-
tam elképzelni.

A szerkesztõ elárulta,
megkeresték olvasók, hogy
megosztanának vele – és en-
nek folyományaként mások-
kal is - eddig ismeretlen tör-
téneteket. 

– A kötet bevezetõjében
mindenkinek köszönetet
mondok, aki történetével
megkeresett.  Úgy látom,
hogy anekdotás szempont-
ból kétféle ember létezik. Az
egyik, akivel mindig törté-
nik valami, a másik pedig,
aki mindezt megjegyzi és
szívesen meséli. Az elsõ kö-
tet olvasói között voltak né-
hányan, akik ez utóbbi kate-

góriába tartoztak. Megkeres-
tek, meséltek, én meg szíve-
sen és örömmel jegyzetel-
tem. Ezen túl folytattam a
kutatást a levéltárban. Bíz-
tam a régi újságírók humorá-
ban, akik úgy gondolkodtak,
ahogy én: lejegyezték az
ilyen eseteket. Nem csalód-
tam bennük. Mert az Alföldi
Ujság, a Csongrádmegyei
Hirlap, a Szentesi Napló és a
Szentesi Ujság megsárgult
lapjain olyan tõrül metszett
jó szentesi sztorikra leltem,
amiket kár lett volna a fele-
dés homályában hagyni.
Ezekbõl a régi és újabb kori
történetekbõl áll össze az
Újabb szentesi anekdoták cí-
mû könyv anyaga.

A kötet felépítése hasonlít
az elsõre, ám ebben csak a
20-21. századi eseményekrõl
van szó és két teljesen új feje-
zetet is beiktatott Zoltán, A
bûnüldözés Szentesen és
Versbe szedett anekdoták
címmel. – Bugyi doktorról az
elõzõ kötetben van vagy
húszegynéhány történet, eb-
ben a másodikban ehhez
már „csak” nyolcat sikerült
begyûjteni, de ezzel is vezeti
az egy fõre jutó anekdoták
képzeletbeli tabelláját. Azóta
hallottam megint egyet-ket-
tõt róla. Õ egy ilyen ember
volt. Mellette a sportcsarnok
névadója dr. Papp László
szerepel a legtöbbet. Igazán
kedélyes egyéniség volt.

A szerzõnek sok kedvence
van a történetek között. Az
egyik egészen friss, az ön-
kormányzati választások
napján történt az egyik sza-
vazókörben egy idõs bácsi-
val. Szerinte érdekes, hogy
vannak még, amolyan száz
évvel ezelõtti naivitással
megáldott bácsik. A szer-
kesztõ egy régi apróságot
elevenített fel kedvencei kö-
zül:

„Rendõrlegényeket tobo-
roztak Budapest számára
1946-ban. Az egyik jelentke-
zõ, aki egészségügyileg meg-
felelt, megkérdi a bizottság-
tól: – Aztán, tessék mondani,
mostmán olyan a közbizton-
ság Pesten, hogy nyugodtan
beállhatok?”

S vajon maradt-e még a ré-
gi újságokban és az emléke-
zetben akár harmadik kötet-
re való anyag? – kérdeztük a
kutatót. – Amióta leadtam az
anyagot a nyomdába, mint-
egy 4-5 oldalnyi új anekdota
gyûlt össze. Ha így hala-
dunk, idõvel összejöhet egy
harmadik kötetre való anek-
dota, de azért ezzel óvatos
vagyok. Mostanában Szentes
irodalmi emlékeivel foglal-
kozom. Bõvítgetem az anya-
got, amit a könyvtár e-
könyvtárába töltünk fel
idõnként (ekonyvtar.vksz.
hu). Igazán érdekes, hogy a
két világháború között ho-
gyan tudták feldolgozni az
emberek mondjuk Trianont,
a szegénységet, a hazafisá-
got, vagy éppen a helyi piaci
kavalkádot. Érdekes és ma
már kuriózumszámba menõ
színvonalas versek és novel-
lák születtek helyi írók tollá-
ból – mondta Zoltán.

(darók)

Anekdotákból sosem elég
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Idén 74 település, köztük
Szentes városa kapott el-
ismerést környezetszépítõ
munkájáért a Virágos Ma-
gyarországért verseny or-
szágos díjátadóján. 

A Virágos Magyarorszá-
gért versenyre idén mintegy
300 település nevezett be.
Szentes kezdettõl, 1994 óta
részt vesz az akcióban és
szinte minden évben jutal-
mazták is a kiírók a város
zöldítéséért és az élhetõ vá-
rosért tett erõfeszítéseit. A
felújított Várkert Bazárban
rendezett ünnepségen a Bel-
ügyminisztérium különdíját
Pogácsás Tibor önkormányza-
ti államtitkártól vehette át
Szirbik Imre polgármester. –
Minden szentesi büszke le-
het az elismerésre, hiszen a
díj a közös munka eredmé-
nye. Jólesõ érzés, ha mások
is elismerik a környezetünk
szépítéséért tett erõfeszítése-
inket – mondta a polgármes-
ter az átadót követõen.

Az országos mozgalom
célja a hazai kertkultúra tá-
mogatása, bemutatása és
népszerûsítése. Kiemelt fi-
gyelmet fordít az új zöldfelü-
letek, parkok, fasorok létesí-
tésére, fenntartására, a kultu-
rált, egészséges környezet ki-
alakítására, közterek, utcák,
épületek, intézmények virá-

gosítására, továbbá a telepü-
lés mûemlékeinek, épületei-
nek, turisztikai és kulturális
értékeinek megõrzésére, fej-
lesztésére. A versenyre je-
lentkezett települések bírála-
tát szakemberekbõl álló zsûri
végzi. Az elért pontszámokat
figyelembe véve – a Szerve-
zõ Bizottság javaslata alapján
– a kiírók és a támogatók ál-
tal felajánlott díjakkal jutal-
mazzák a legjobbakat.

Baloghné Berezvai Csilla vá-
rosi fõkertész tájékoztatása
szerint a város mintegy 100
millió forintot fordít évente a
zöldfelületek gondozására,
szépítésére. A parkfenntar-
tásért felelõs Városellátó
Nonprofit Kft. költségveté-
sében 67 millió forint szere-
pel ilyen célú munkákra,
míg az önkormányzat költ-
ségvetésében további pénz
áll rendelkezésre fejlesztésre.
Idén ebbõl a forrásból való-
sult meg többek között a Ba-
logh-udvar és a Közgé kert,
illetve újult meg a Kossuth
téri játszótér is. Baloghné
Berezvai Csilla, mint a Virá-
gos Magyarországért Dél-al-
földi régió vezetõje, és a Ma-
gyar Önkormányzati Fõker-
tészek Szövetségének elnök-
ségi tagja díjat is átadott az
országos ünnepségen Hód-
mezõvásárhelynek. BG

Belügyminisztériumi
különdíj

Hónapról-hónapra nagyon
várják a gyerekek és szüleik
a Tücsök Zenekar klubfog-
lalkozásait, azonban az õszi
hónapokban sokaknál aggo-
dalomra adott okot, hogy a
klub „hol volt, hol nem”. Va-
lóban, a szeptemberi és a no-
vemberi foglalkozás is elma-
radt, októberben elhagyták
megszokott helyüket, és ku-
tyakiképzõ telepen rendez-
ték a Tücsök klubot. Rajon-
góik érdeklõdése miatt Maci
bácsi, azaz Mészáros Gábor
(Murphy) lapunknak elme-
sélte ideiglenes „eltûnésük”
okait. Ugyanis nem titok im-
már, hogy az együttes éneke-
se, Kozma Edit (Boszi) anyai
örömök elé néz, s bizony ki
kellett találniuk, hogyan to-

vább. Kicsit megakasztotta a
zenekar dolgait az is, hogy
Maci bácsi is elfoglalt hétvé-
genként: egyetemre jár, ahol
zeneterápiát hallgat. A de-
cember 7-én esedékes Tél-
apó-bulit azonban már meg
szeretnék tartani, s Janiga Lil-
la személyében új közremû-
ködõt találtak a zenekarba. A
helyszín a Dózsa-házban ta-
lálható Közösségi tér, ahová
vasárnap kézmûveskedéssel
és Tücsök-koncerttel várják a
családokat, s közösen a Tél-
apót. Érkezési sorrendben az
elsõ száz gyermek ajándék-
csomagot kap. Januártól vi-
szont új formában, más el-
képzelésekkel tervezi a foly-
tatást a Tücsök Zenekar, de
errõl késõbb...

Tücsök klub -
újratöltve

Alapításának 60. évfordu-
lóját ünnepelte idén a Dr.
Mátéffy Ferenc utcai Tag-
óvoda több rendezvénnyel.
Az elmúlt hétvégén jóté-
konysági bált tartottak, aho-
vá meghívták az egykori és
mostani óvodásokat, szülõ-
ket, kollégákat.

A Központi Gyermekélel-
mezési Konyha ebédlõjében
több mint százan figyelték a
mûsorokat. A Szülõi Munka-
közösség és az óvodapeda-
gógusok szervezésében tánc-
bemutatót tartott az intéz-
mény Tökmag és Mazsola
csoportja, gitározott és éne-
kelt Kozma Judit, az alapít-
vány kuratóriumi elnöke és
kislánya Dobos Jázmin, vala-
mint Seres Antal és tanítvá-
nyai zenéltek. Fellépett a Jö-

võnkért Néptáncegyüttes, és
az óvoda dolgozói is elõad-
tak egy közös produkciót.

A jelenlévõket Szabó Éva
tagóvoda vezetõ, majd De-
meter Attila alpolgármester
és Szirbik Imre polgármester
üdvözölte. Az alpolgármes-
ter, mint a körzet önkor-
mányzati képviselõje la-
punknak beszélt az óvoda
tavaly novemberben indult
fejlesztésérõl. Elõször a repe-
dezett falakat helyreállítot-
ták közmunkások segítségé-
vel, majd idén folytatódott

az állagmegóvás egy sikerte-
len pályázatból megmaradt
7 millió forint önrész fel-
használásával. Idén nyár vé-
gén megtörtént a tetõ, az ud-
var és a vizesblokk felújítása
a szülõk segítségével és
megoldódott a csapadékvíz
elvezetése is. Ami még várat
magára, az a konyha moder-
nizálása, a mosogató- és
konyhai eszközök cseréje.
Demeter Attila várja a szü-
lõk javaslatait is, mint fogal-
mazott, minden jó ötletet szí-
vesen fogad.

A bál bevételét az óvoda
korszerûsítésére fordítja a
rendezvényt kezdeményezõ,
2000 évben alapított Kertvá-
rosi Óvodások Alapítványa.
Az évforduló kapcsán a
MetalCom Zrt. 50 ezer, az
óvodai körzet központ 60
ezer forinttal támogatta a
tagóvodát.

Az elsõ alkalommal meg-
rendezett, jó hangulatú jóté-
konysági bál vacsorával,
tánccal (Bandisco) és tombo-
lával zárult.

BG

A 60 éves Mátéffy óvoda
születésnapi bálján

Az olvasók és az újságok is meséltek Vágvölgyi Zoltánnak



66 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001144..  ddeecceemmbbeerr  55..

Ha standard táncokról
van szó, egyben szilveres si-
kerekrõl is beszélhetünk.
Így volt ez az elmúlt hétvé-
gén is a szentesi sportcsar-
nokban rendezett idei utol-
só ranglista-versenyen. Az
egész napos programot az
utánpótlás korúak kezd-
ték klubközi versenyekkel,
majd a junior tíztánc rang-
listás kettõsök léptek par-
kettre, õket követték a leg-
jobb hazai felnõtt és ifjúsá-
gi korú standardes párosok,
igen erõs, kiegyensúlyozott
mezõny gyûlt össze. Ele-
gáns barna függöny elõtt
versenyeztek a táncosok, az
új látványelem „kijárt” a ju-
bileumnak, hiszen húsz éve
rendez a Szilver TSE veze-
tõje, Szatmári-Nagy Szilvia
táncversenyeket Szentesen. 

A felnõttek és ifjúságiak
mezõnyében 28 páros indult,
a döntõben öt szilveresnek is
szurkolhattunk. Végül, mini-
mális elõnnyel, a Hegyes
Bertalan-Kis Violetta kettõs
léphetett a dobogó legfelsõ
fokára, a második helyre a
Szepesi József-Czakó-Szepesi
Judit páros, a harmadikra pe-
dig Budai Attila és Barna Lilla
állhatott. A dobogó mellé is
szólítottak hazai táncosokat:
4. helyen zárt Rónyai Zoltán
Farkas Boglárkával, hatodik
lett Kósa András és Prozlik
Anna.

– Tisztában voltunk azzal,
hogy nagyon nehéz lesz, so-
kat készültünk edzõnkkel,
László Csabával. Nagy volt a
feszültség egészen az ered-
ményhirdetésig, nem tudtuk,
mi lesz, Szepesi Jocó és pár-
ja, Judit komoly ellenfelek –
mesélte a többszörös bajnok
páros férfitagja. Bertalan
hozzátette: - Most sikerült le-
gyõzni Jocóékat, de lesznek

még versenyek, például  a
magyar  bajnokság jövõre,
ahol újra megméretjük ma-
gunkat egymással.

Elmondták, külföldre is
járnak órázni, hogy a nem-
zetközi versenyeken is egyre
jobbak legyenek. Német
edzõ is segíti felkészülésü-
ket, de erõnléti trénerük,
Fritz Péter munkája is hozzá-
járul az eredményességhez,
hiszen itt is összesen húsz

táncot mutattak be, ehhez
nem elég csak a tánctudást
feljeszteni.

A junior tíztánc-ranglista
versenyen bronzérmet szer-
zett Mészáros Bence Levente
Balanescu Liliánával, Mészáros
János és Bagóczki Ramóna pe-
dig negyedik lett. 

Polka-bemutató is színesí-
tette az eseményt, és a Miku-
lás is megérkezett a sport-
csarnokba. D. J.

Izgalmak a
táncversenyen

Magyar bajnokságot szer-
vez a Magyar Lábtenisz Szö-
vetség és a Szentesi Láb-
tenisz Egyesület december
13-14-én a Dr. Papp László
sportcsarnokban. Az ország
minden tájáról érkezõ spor-
toló szenior páros, nyílt (pro-
fi) páros, gyermek páros,
nyílt hármas, amatõr páros
és nyílt egyéni kategóriában
nevezhetnek. A szenior pá-
ros kategóriában a két játé-
kos életkorának minimum
100 évnek kell lennie, de egy
versenyzõnek legkevesebb
46 évet be kell töltenie.

A magyar bajnokin induló
versenyzõk egy része már
pénteken megérkezik a vá-
rosba. Szombaton a 9 órai
ünnepélyes megnyitót köve-
tõen három pályán kezdõd-
nek meg a csoportmérkõzé-
sek szenior páros, nyílt (pro-
fi) páros és gyermek páros
kategóriában. A nap végén
eredményt is hirdetnek
mindhárom kategóriában.

Vasárnap a nyílt hármas,
amatõr páros, nyílt egyéni
kategóriák csoportmérkõzé-
sei zajlanak. A hármas kate-
gória mérkõzéseit egy hosz-
szított pályán rendezik, köz-
ben kerül sor az amatõr pá-
ros és nyílt egyéni kategóri-
ák eredményhirdetésére. Az
elsõ három helyezett érmet,
serleget és oklevelet kap, kü-
löndíjban részesül a legjobb
teljesítményt nyújtó profi,
amatõr, gyermek és szenior
versenyzõ.

Bertók Róbert szervezõ el-
mondta, hogy elõzetesen
nagy az érdeklõdés a ma-
gyar bajnokság iránt. A ren-

dezvényen részt vesz Halmai
Miklós, a Magyar Lábtenisz
Szövetség elnöke, illetveaz
elnökség és a magyar lábte-
nisz válogatott több tagja. Itt
lesz a szentesi származású,
de vidéki egyesületben ver-
senyzõ Sipos Árpád is. A ha-
zaiak közül Lakics Balázs és
Szabó László érhet el jó ered-
ményt a profik között, de
többen indulnak amatõr ka-
tegóriában. A rendezvény lá-
togatása teljesen ingyenes, a
szervezõk várják a szurkoló-
kat mindkét napon a sport-
csarnokba.

BG

Tengó bajnoki

A profik táborában elõször versenyzett Európa-bajnoksá-
gon László Csaba és Páli Viktória. A Szilver TSE amatõrben há-
romszoros standard magyar bajnok duója ez év elején igazolt
a hivatásos táncosok közé. November 29-én a németországi
Magdeburgban 31 páros között szerepeltek az Eb-n. Bejutot-
tak a középdöntõbe, ami a végállomást is jelentette számuk-
ra, az erõs mezõnyben a hetes döntõrõl éppen lemaradva a 8.
helyet szerezték meg. A kontinensviadalon egyébként német
gyõzelem született.

Profi Eb-siker

Matajsz Márkot menesz-
tette, Lukács Dénest kine-
vezte a vezetõedzõi posztra
a Szentesi Vízilabda Klub
vezetõsége. A régi-új szak-
vezetõ nem foglalkozik a
múlttal, kizárólag egy dolog
vezérli: a Valdor-Szentesi
VK férfi csapatának bent
kell maradnia az elsõ osz-
tályban.

Kilenc mérkõzés, kilenc
vereség, ezek után nem volt
meglepetés, hogy Matajsz
Márknak megköszönték az
eddigi munkáját, és közös
megegyezéssel szerzõdést
bontottak a felnõtt férfi gár-
da eddigi vezetõedzõjével.
Az új tréner az a Lukács Dé-
nes lett, akitõl 2013 nyarán
megvált a klub. Hol van már
az akkori nyolcadik hely…

– Rövid volt az idõ, sokat
nem gondolkozhattam a fel-
kérésen, de végül úgy be-
széltük meg Magyar József el-
nök úrral, hogy a szezon vé-

géig félreteszem minden
más dolgomat, és átveszem a
felnõtt csapat irányítását. A
nyár elején a civil életben
kezdtem dolgozni és beren-
dezkedni, de láttam a klub
helyzetét és végtelenül el-
szomorított, hogy azok után,
amit két éve elértünk Szente-
sen, ilyen mélyrepülésbe
kezdett a gárda – nyilatkozta
az új vezetõedzõ. – Bízom
benne, hogy fel tudom rázni
a csapatot. A célokat át kell
fogalmazni, ez egyértelmû,
de bízom benne, hogy a
Szentes meg fogja tudni õriz-
ni elsõ osztályú tagságát.
Hátrafelé nem nézünk, elbe-
szélgettem az elsõ találko-
záskor a játékosokkal, tudni
akartam, hogyan vélekednek
az eddigi teljesítményükrõl.
Hat játékossal már korábban
is együtt dolgozhattam,
négy fiatal nálam lett OB I-es
játékos, a többiekkel viszont
most találkoztam elõször.

Hogyan alakultak idáig a
dolgok, igazából nem érde-
kel, próbáltam hangsúlyoz-
ni, hogy mostantól elõre kell
tekintenünk, nem számolga-
tunk, nem nézzük azt, hogy
kik az ellenfeleink, csak arra
koncentrálunk, hogy ott le-
gyünk az alsóházi rájátszás-
ban a végén, és továbbra is
megõrizzük elsõ osztályú
tagságunkat.

Arra a kérdésre, hogy kik-
kel képzeli el a folytatást,
Lukács Dénes úgy válaszolt,
biztos, hogy lesznek változá-
sok a játékoskeretben, ha
nem is most, de négy fordu-
ló után mindenképpen. – A
keret adott, egyelõre nincs is
lehetõség a változtatásra, de
négy fordulót követõen igen.
Somogyi Balázs két mérkõzé-
sen lesz még velünk, õt min-
denképpen pótolni kell, mint
ahogy kapust is igazolnunk
kell, hiszen egy hálóõrünk
van, az õ vállára nem nehe-

zedhet ekkora teher. Három
játékost igazolhatunk a téli
szünetben. Azt, hogy a me-
zõnybe hová kell igazol-
nunk, az az elkövetkezendõ
hetekben derül majd ki.

Érez-e elégtételt azért,
hogy ismét õt kérték fel ve-
zetõedzõnek? Lukács Dénes
úgy válaszolt, ilyen dolgok-
kal nem foglalkozik. Akkor
volt egy lejárt szerzõdése,
amit egyik fél sem kívánt
meghosszabbítani, hogy mi-
ért, azzal nem kíván foglal-
kozni. – A múlt lezárult,
most egy új szakasz, egy új
felkészülés, egy új idõszak
indul a szentesi vízilabda
történetében. Nem is elsõ-
sorban, sõt, biztos, hogy nem
én vagyok most a fontos, ha-
nem az egész szentesi férfi
vízilabda múltja és jövõje.
Akinek fontos a szentesi ví-
zilabda, arra kérem, álljon a
csapat mögé, mert az az el-
sõdleges, hogy elérjük a ki-
tûzött célunkat.

Hv

Lukácstól várják a csodát

A Kisújszállás együttese
sem tudta megállítani a
Szentesi Kinizsi asztaliteni-
szezõit, a mieink 13-5-re
nyertek idegenben az el-
múlt hétvégén. Az idei esz-
tendõ utolsó mérkõzését
szombaton délelõtt 11 órától
játssza a Kinizsi a berekháti
iskola tornatermében a
Debrecen ellen. 

Szoros mérkõzésre számít-
hattak a Kinizsi pingpongo-
sai a Kisújszállás ellen, hi-
szen tavaly õsszel Szentesen
kapott ki a SZITE az újszállá-
siaktól, ám ezúttal nagyon
sima mérkõzést játszottak
Bunda Szabolcsék. Az elsõ pá-
ros összecsapást megnyerték
a mieink, és bár a másikat el-
vesztették ugyan, de az azt
követõ 16 egyéni összecsa-
pásból tizenkettõt megnyer-
tek, ami egyértelmû fölényt

mutatott. Kocsis István mind
a négy egyéni mérkõzését
megnyerte, mellette Gazdag
és Bunda 3-3 összecsapást
hozott, míg Takács kettõ
gyõzelmet aratott. – Valami-
vel könnyebben vettük ezt
az akadályt, mint amire szá-
mítottunk – mondta Hegedûs
Gábor szakosztályvezetõ az
összecsapást követõen. –
Gyõzelmünkkel továbbra is
tartjuk a lépést az Orosházá-
val, és mivel õk is nyertek,
így jelenleg a második helyet
foglaljuk el a tabellán mö-
göttük. Ezen a hétvégén ha-
zai környezetben zárjuk az
õszi szezont, itthon fogadjuk
a Debrecen együttesét. Leen-
dõ ellenfelünk fiatal, képzett
játékosokból áll, ennek elle-
nére természetesen célunk
nem is lehet más, mint a
gyõzelem.

A Kinizsi fiataljai (Beszédes
Balázs, Horeftosz Niko, Kozma
Gergõ és Ernics Rajmund) a
megyei harmadosztályban
szereplõ csapat is szépen
gyûjtögeti a gyõzelmeket. A
14-15 esztendõs srácokból ál-
ló csapatot nem véletlenül
indították el ebben az osz-
tályban, céljuk, hogy minél
nagyobb rutint szerezzenek
a fiatalok, akiknek hamaro-
san lehetõségük lesz bemu-
tatkozni a felnõtt együttes-
ben. A csapat valamennyi
hazai mérkõzését megnyer-
te, idegenben pedig eddig
két vereség mellett végre
megszületett az elsõ 6-4-es
siker is. A fiatalok a tervek
szerint legközelebb az NB II-
es találkozó elõtt állhatnak
asztalhoz a Szatymaz ellen.

hv

Az utolsó forduló elõtt

November 29-én lejátszot-
ták a nõi szuperliga tekebaj-
nokság 11. fordulóját. A je-
lenleg élen álló Rákoshegyi
VSE I. a Szentesi TE csapatát
fogadta. A rákoshegyi gárda
3282 fát ütött, és 5 pontot
szerzett, a Szentesi TE 3114

fát ütött és 1 pontot szerzett.
A plusz 168 fáért járó 2 pon-
tot a Rákoshegy kapta, így 7-
1-re kikapott a Szentes. Pont-
szerzõ Tóth Andrea (529 fa).

Az ifjúsági versenyzõk
990-912 fát ütöttek, pontszer-
zõ Csányi Marianna 454 fa, a

plusz 78 fáért járó 2 plusz-
pont a Rákoshegyi VSE-é,
így 3-1-es vereséget szenved-
tek a szentesiek.

A 12. forduló december 14-
én lesz, amikor a Kurca-
partiak a Rákoshegyi VSE II.
csapatát fogadják.

A szuperliga éllovasa
jobban gurított

November 22-én a Dr. Papp László
Városi Sportcsarnokban az Árpád Sza-
badidõs Sportklub szervezésében le-
zajlott szeretetakciós nemzetközi ama-
tõr teremlabdarúgó bajnokság ered-
ményei: 1. Grund FC, 2. Zentagunaras,
3. Dream-Team (Árpád Szabadidõs
SK). Legjobb góllövõ: Nagy István
Grund FC. A díjakat Kovács János, az
oktatási, ifjúsági és sportbizottság el-
nöke adta át.

Teremfoci

A Dunaújvárosi Fõiskola
VE csapata ellen szálltak víz-
be kedd este a Szentes nõi ví-
zilabdázói. A rangadóra sé-
rülten is vállalta a szereplést
a góllövõlistát vezetõ Bujka
Barbara.

Dunaújvárosi Fõiskola -
Hungerit Szentesi VK 13-7
(4-1, 4-1, 2-1, 3-4)

Hungerit Szentes: Gundl

Hevesi, Van der Slot 1,
Miskolczi 1, Bujka 2, Pengõ,
Gémes 1. Csere: Lekrinszki
(kapus), Gyõri, Tóth, Pócsi,
Kádár, Rácz 1, Kövér-Kiss 1.

Vezetõedzõ: Tóth László.
Gól emberelõnybõl 10/5,

illetve 12/0,
Gól ötméteresbõl: 2/3, il-

letve 1/1.

Megszakadt
a veretlenség

A Lábtenisz Magyar Bajnokság

rendezését segítik:
A rendezvény kiemelt támogatója a Háromhalom Kft.
További szponzorok: Szentes Város Önkormányzata,
Škoda Vass Autó és a Gravo-Mix. (X)

Hegyes Bertalan és Kis Violetta a ranglista élén.



A rendõr megállítja a szabálytalanul elõzõ
Ladát és a vezetõjét 10 ezer Ft-ra bírsá-
golja.
- Biztos úr! Mondja, ha tudok olyan talá-
lós kérdést feltenni önnek, amire nem tud
válaszolni, akkor elengedi a bírságot?
A rendõr igencsak kedveli a találós kérdé-
seket, így rááll az alkura.
- Tudja-e, hogy mikor születik a legtöbb
gyerek?
- Nem én.
- Hát a kilencedik hónapban.
A rendõr továbbengedi, mert így szólt a
megállapodás. A legközelebbi szabálysér-
tõt, aki fennakad a hálóján már õ kérdi:
- Uram! Ön szabálytalanul közlekedett,
ezért megbírságolom, de ha egy találós
kérdésre megfelel, akkor továbbengedem.
Melyik hónapban születik a legtöbb gye-
rek?
- Sajnos nem tudom - válaszolja bánato-
san az autós.
Mire sugárzó arccal a rendõr:
- Ilyet nem tudni! Hát szeptemberben!

A férj vásárol egy robotot, ami tökélete-
sen tudja detektálni a hazugságot. Alig
várja, hogy hazajöjjön a gyerek és kipró-
bálhassa. Megjön a fia, és rögtön kérdõre
is vonja:
- Hol voltál?

- Benn maradtunk a könyvtárban tanulni.
A robot erre odamegy a gyerekhez és ak-
kora pofont ad neki, hogy leesik a székrõl.
- Na, fiam ez egy hazugságdetektor robot,
úgyhogy ne hazudj többet. Hol voltál?
- Elmentünk Pistiékhez filmet nézni.
- Mit néztetek?
- Az Egri csillagokat.
A robot erre odamegy a gyerekhez és ak-
kora pofont ad neki, hogy leesik a székrõl.
- Szóval, mit néztetek?
- Az Avatart, amit Pisti az internetrõl letöl-
tött.
- Látod fiam, én a te korodban soha nem
hazudtam az apámnak.
A robot erre odamegy az apához és akko-
ra pofont ad neki, hogy leesik a székrõl.
- Na, látod. A te fiad. - szólal meg a fele-
ség is.
A robot erre odamegy az asszonyhoz és
akkora pofont ad neki, hogy leesik a szék-
rõl.

- Mama! Most, hogy 16 éves vagyok,
használhatok szemfestéket, rúzst, alapo-
zót, púdert és felvehetek miniszoknyát és
magassarkú cipõt?
- Azt hiszem nem, Pistike!
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Nemcsak az idei kimagas-
ló dobóeredményekrõl esett
szó a Maximus SE évzáró
ünnepségén, hanem már a
jövõ évi dédelgetett tervek-
rõl is: Seres András a pekin-
gi világbajnokságra készül,
és bemutatták az új iga-
zolt versenyzõt, az ifjúsági
olimpikon Váradi Kriszti-
nát is.

Alakulásukkor a szentesi
dobóhagyományokra és a ki-
váló edzõkre alapozva elsõ-
sorban a dobókkal kezdtek
foglalkozni, mondta az évzá-
ró rendezvényen Benkõ Ist-
ván, az egyesület vezetõje.
2013-ban azt gondolták, elér-
ték a csúcsot, ennél jobb már
nem lehet, aztán a 2014-es év
még annál is jobban sikerült.
Idén sikerült felújítani a do-
bópályát a város és a sport-
központ segítségével, s egy
nagy sikerû versenyt is ren-
deztek már rajta, 52 atléta
részvételével. Benkõ István
elmondta, a következõ év-
ben két, egy áprilisi és egy
szeptemberi minõsítõ ver-
seny lebonyolítására is pá-
lyáztak. Beszélt egy másik,
nagyobb volumenû tervük-
rõl is, melyre van ígéret
a sportállamtitkárságtól: a
mostani salakos futópálya
hat sávos, mûanyag borítást
kapna. Az atléták mellett sok

száz iskolás is használhatja, s
diákolimpiai döntõnek is he-
lyet adhatna.

Az évzárón a társegyesü-
let, a szegedi Titán SC képvi-
seletében világklasszis ver-
senyzõt is vendégül láttak,
az idei Európa-bajnokságon
bronzérmes súlylökõ, Már-
ton Anita személyében, akit
elkísért edzõje, Eperjesi Lász-
ló, valamint Bogdán Annabella
gerelyhajító magyar bajnok.
Az ünnepségen õket is, és
természetesen az egyesület
legjobb dobóit is díjazták,
Veres Irén sportreferenstõl
ajándékot vehetett át Seres
András, magyar bajnoki
ezüstérmes diszkoszvetõ, a
legeredményesebb megyei
férfi atléta, az egyéni csúcso-
kat dobó Kocsis Alexandra és
az ob-2. Papp Anita diszkosz-
vetõk, Csordás Cintia disz-
koszvetõ és ob-bronzérmes
súlylökõ, Nánai Lilla orszá-
gos bajnoki 3. gerelyhajító,
illetve Neményi Béla edzõ.

Az egyesület vezetõje el-
mondta, Seres András janu-
árban Dél-Afrikában edzõtá-
borozik, márciusban Portu-
gáliában áll dobókörbe az
Európa-kupán, s célja a pe-

kingi világbajnokság, illetve
a 65 méteres eredmény,
hosszabb távon pedig a riói
olimpia.

A márciusi Európa-kupára
az egyesület frissen igazolt
fiatal versenyzõje, Váradi
Krisztina is utazik. A 2010-es
szingapúri ifjúsági olimpia
ezüstérmese, a hazai ranglis-
tán diszkosvetésben és súly-
lökésben is második helye-
zett hölgy végzõs hallgató a

Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Rendõrtiszti Fõiskolai
Karán. A kiskunhalasi egye-
sület megszûnése miatt fél-
beszakadt sportolói pályafu-
tását a szentesi Maximusnál
képzeli el. Mint mondta, az
elmúlt két évben megrekedt
a fejlõdése, s olyan klubot
keresett, ahol adottak a lehe-
tõségek a „gödörbõl” kilép-
ni. Fontos, hogy odafigyelje-
nek az emberre, itt családias

a közeg, fogalmazott a spor-
toló. Amikor a szingapúri si-
kerre gondol, akkor érzi, van
értelme tovább csinálni. Bol-
dog, hogy a szentesi pálya-
avató versenyen dobta idei
legjobbját. Szegeden áll
munkába, s ott és városunk-
ban is fog edzeni. Az után-
pótlás Eb-n szeretne a nyolc
közé kerülni, vagy 55 métert
dobni, edzésen már megvolt
az 53, árulta el. D. J.

Kos
Jókedvû és tele van ener-
giával. Mindenkit megne-

vettet és csak úgy árad önbõl a ked-
vesség. A párkeresõ kosok szinte
azonnal be is vonzanak valakit, aki
nem tud ellenállni ennek a sugárzó
energiának.

Bika
Több dologra is lehetõsé-
ge nyílik ezen a héten, de

önre egyáltalán nem jellemzõ mó-
don nem mer ezekkel élni. Sokkal
óvatosabb lett az utóbbi idõben, ami
annak a jele, hogy jobban tekintettel
van mások érzéseire és szándékai-
ra.

Ikrek
Kiválóan érzékeli a másik
nem tagjainak minden

rezdülését. Ez hatalmas fegyver, hi-
szen így bárkinek felkeltheti az ér-
deklõdését. Vigyázzon, nehogy fáj-
dalmat okozzon valakinek.

Rák
Törõdjön többet köteles-
ségeivel, különben egyre

nyomasztóbbá válnak, és úgy érzi
majd, hogy nem tud eleget tenni ne-
kik. Haladjon szépen sorjában a tel-
jesítésükkel, és azután nyugodtan
átadhatja magát az édes pihenés-
nek.

Oroszlán
A házasság vagy a pár-
kapcsolat sikere nagyban

múlik azon, mennyire képes a két fél
egymásra hangolódni. Ne akarja át-
nevelni partnerét! Fogadja el, hogy
belõle ez a legjobb kiadás! 

Szûz
Nem viselkedhet mindig
úgy, ahogy az illendõ, és

ahogy azt a szerettei elvárják öntõl.
Ha mégis megteszi, egy idõ után
semmiben sem fogja örömét lelni,
hiszen nem a saját életét éli.

Mérleg
Idõnként ön is kénytelen
elõvenni a takarítószereket

és olyan földi dolgokkal foglalkozni,
mint a rendrakás és takarítás. Estén-
ként tegyen rendbe egy-egy helyisé-
get a lakásban és azután újra annak
szentelheti magát, ami igazán az ön
világa.

Skorpió
Újra tele van energiával és
alig várja, hogy belekezd-

hessen valami komoly dologba. Ne
hagyjon ki ezen a héten egyetlen le-
hetõséget sem, amikor csak teheti,
menjen társaságba.

Nyilas
Ne bújjon el a világ elõl,
még ha nincs is kedve ki-

mozdulni otthonról. Legalább telefo-
non beszélgessen barátaival és
mondja el, hogy mi nyomja a szívét!
Higgye el, sokat segít.

Bak
Mostani kapcsolatában
olyan új oldalait fedezi fel

a szerelemnek, amit mással még
sohasem élt meg. Amíg benne akar
maradni a kapcsolatban, addig ez
erõs kapcsot jelent, de ha szakítást
tervez, komoly dilemmát okozhat.

Vízöntõ
Úgy érzi magát, mintha
egy mesébe csöppent

volna. Kedvese olyan szerelmes ön-
be, mint talán még soha és mások
is igyekeznek felkelteni a figyelmét.
Márpedig mi lehetne ösztönzõbb ha-
tással önre, mint hogy csodálják.

Halak
Olyan könnyeden és hu-
morosan beszélget az

emberekkel, hogy azokat is meghó-
dítja, akikre pedig nem vetett sze-
met. Élvezze nyugodtan rajongói
csodálatát, de ne játszadozzon az
érzelmeikkel.

November 28-december 5.
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Ez még nem a maximum volt

December 8., hétfõ
14:30 Swing
16:45 3D A Madagaszkár ping-

vinjei
18:15 Káprázatos holdvilág
20:15 Förtelmes fõnökök 2
December 9., kedd
12:00 Förtelmes fõnökök 2
14:00 3D A Madagaszkár ping-

vinjei
15:45 Az éhezõk viadala: A kivá-

lasztott - 1. rész
18:15 Swing
20:30 Csillagok között
December 10., szerda
14:15 3D A Madagaszkár ping-

vinjei
16:00 Förtelmes fõnökök 2
18:00 Harag
20:30 Swing
December 11., csütörtök
16:10 3D Exodus: Istenek és ki-

rályok
18:30 Dumb és Dumber kettyó

20:30 3D Exodus: Istenek és ki-
rályok

December 12., péntek
13:30 Paddington
15:30 Exodus: Istenek és kirá-

lyok
18:00 Exodus: Istenek és kirá-

lyok
20:30 Dumb és Dumber kettyó
December 13., szombat
12:30 3D A Madagaszkár ping-

vinjei
14:15 Paddington
16:00 3D Exodus: Istenek és ki-

rályok
18:30 Dumb és Dumber kettyó
20:30 3D Exodus: Istenek és ki-

rályok
December 14., vasárnap
13:45 3D A Madagaszkár ping-

vinjei
14:00 Paddington
15:30 Exodus: Istenek és kirá-

lyok
18:00 Exodus: Istenek és kirá-

lyok
20:30 Dumb és Dumber kettyó

Mozimûsor

Pótfûtés

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: Régi mûvek a
XXI. sz. vásznain – A Tevan család
nyomdai és kulturális öröksége.

Tokácsli Galéria
Vonalak és formák címmel lát-

ható Návay Sándor szobrászmû-
vész kiállítása december 20-ig a
galéria nyitva tartási idejében.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Alföldi kézmûves fotográfiák

címmel nyílt kiállítás. A szervezõ
Szentesi Fotókör felhívására az or-
szág elismert alkotói küldték be
kézmûves technikával készült ké-
peiket.

Városi könyvtár
Ecsetnyomok címmel nyílt kiállí-

tás Nagy Imre festményeibõl. Meg-
tekinthetõ: december 12-ig.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festményei-

bõl és kerámia alkotásaiból látható
kiállítás.

A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves mû-
helyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csip-
ke, szövés-fonás, fafaragás elsajá-
títására van lehetõségük az érdek-
lõdõknek hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Szaszkó Antal kunszentmártoni

fotográfus – A múlt nyomai – fotó-
emulziók az egykori Jugoszláviából
címû fotókiállítása látható.

Árkád Galéria
(Kossuth tér 4., Discos iroda)
Szabó Csaba helóta Civilizációs

autogram címû kiállítását tekinthe-
tik meg az érdeklõdõk.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
December 5-tõl

A zenekar repertoárja min-
denki zenei ízlését tükrözi. A
zene gyermekkorunk óta
meghatározza az életünket,
éppen ezért fontosnak tart-
ják, hogy a közönség minden
koncerten, illetve rendezvé-
nyen átélje az élõ zene vará-
zsát. December 6-án, szom-
baton 22 órától a Felsõpárti
Sörözõben szórakoztatják a
közönséget. A belépõ 22 órá-
ig ingyenes. 

Black Five
koncert

A Szentesi KK utánpótlása idén
3 bajnokságban indult és január-
tól még 1-2 csapatot tervez indí-
tani. A Magyar junior bajnokság
97-es korosztályában 6 csapat
küzd a továbbjutásért. Igaz a
szentesiek itthon 76:67-re nyer-

tek, de sajnos két vereség is tör-
tént, elsõsorban a fizikai hátrá-
nyuk és a fiatal csapat tapaszta-
latlansága miatt. Az utolsó három
mérkõzést megnyerték. – A csa-

patnak erõs karaktere van, gyõz-
tes mentalitású fiúkból áll, de az
is igaz, hogy néha-néha ezt elfe-
lejtik. Az utolsó két mérkõzést
Mezõberényben és Békéscsabán

is az utolsó percekben fordítottuk
javunkra – mondta Alexandar
Preskar edzõ.

A 2001-2002-es serdülõ fiú-
csapat eddig egy igen unalmas
szakaszon van túl, két csapat el-
len játszottak 3-3 alkalommal.

Idén a Szentesi KK újra leány
csapatot indított, a 98-as lányok
megyei szintû bajnokságban ját-
szanak. Az elsõ torna hazai mér-
kõzéseit megnyerték a városi
sportcsarnokban.

B.G.

Újra lány kosarasok

December 8. 18 óra
Beszélgetés Pozsgai Zsolt dráma-

író, rendezõ mûveirõl a gondolkodók
klubjában. Vezeti: Berényiné Papp Er-
zsébet ny. gimn. tanárnõ.

December 9. 18 óra
Magyarország története a 19. szá-

zadban. 2. A reformkor elõtti idõszak.
Elõadó: Poszler György tanár.

December 9. 17 óra
Jótékonysági hangverseny a

Lajtha-zeneiskolában a Szent Erzsé-
bet-iskola, a Szent Erzsébet Rózsái
Alapítvány és a zeneiskola szervezésé-
ben.  

December 10. 18 óra
Dickens: Karácsonyi ének. A

Krúdy Gyula Baráti Kör felolvasó estje.
December 11. 18 óra
Amerikában jártunk. Szabó Áron él-

ménybeszámolója.
December 13. 8.30 óra
A liturgiából kinövõ pedagógia –

elõadás. P Kovács Ervin Gellért pre-
montrei szerzetes. 10.30 óra

A szentesi katolikus iskolák törté-
nete c. könyv bemutatója. A szerzõ-
vel, Labádi Lajossal Várkonyi Balázs
újságíró beszélget. Szent Erzsébet-is-
kola.

December 13. 17 óra
Krétatáblák címmel Sárréti Krisz-

tina kiállítása nyílik.
December 14. 15 óra
26. alkalommal rendezi meg a Ró-

mai Katolikus Egyházközség és a Ma-
gyar Vöröskereszt Szentesi Területi
Vezetõsége a karácsonyi jótékony cé-
lú kórushangversenyt a területünkön
élõ szociális rászorultak megsegítésé-
re a Szent Anna-templomban.

December  15. 18 óra
A Lajtha László Alapfokú Mûvé-

szeti Iskola kamaraestje.
December 16. 16 óra.
Karácsonyváró foglalkozás. Veze-

ti: Szûcs Ildikó
December 16. 18 óra.
Filmklub. Szilveszter éjjel címû

amerikai film vetítése.
December 17. 18 óra
Szenvedélyes szerelem a német

zenei romantika fénykorában. Elõ-
adó: Szalay László fõorvos.

30 éves

a Klauzál-iskola
December 8. 14 óra 
Kazinczy szépkiejtési verseny isko-

lai döntõ (5-8. évf.)
14 óra rajz-és festõverseny – felsõ-

söknek
December 9. 14 óra 
Népdaléneklési verseny – felsõsök-

nek
14.30 óra Ötórai tea fél háromkor –

idegen nyelvi teadélután
December 10. 14 óra
Lotz János szövegértési és helyes-

írási verseny iskolai döntõ
December 11. 15 óra 
Színházlátogatás Kecskemétre
December 12. 14 óra 
30 éves a Klauzál-iskola – vidám,

tréfás vetélkedõ (6-7-8. évf.)
December 15. 14 óra
Mese- és prózamondó verseny –

felsõsöknek
December 16. 14 óra
Játékos könyvtárhasználati vetélke-

dõ (5-6. évf.)

Programajánló

Bemutatták a Maximus SE új igazolását, Váradi Krisztinát (jobbról).



Országos bajnoki címet
szerzett sportolóval is büsz-
kélkedhet a Honvéd Rákó-
czi SE, derült ki évértékelõ
találkozójukon. Jól sikerült
évet tudhat maga mögött az
egyesület, mondta Lõrincz
Gábor elnök.

Míg 2013 a túlélés éve
volt, addig 2014 a fejlõdésé,
többek között javult az anya-
gi helyzetük is. Nyitottak a
civil szféra felé, céljuk jövõre
a még szorosabb kapcsolat
kiépítése. Az elnök kiemelte
a családias légkört és az ösz-
szetartást az egyesületen be-
lül. Idei családi napjukon
több mint 200-an vettek
részt. Az atléták és a horgá-

szok szép versenyeredmé-
nyeket értek el. Az ország-
ban mûködõ honvéd sport-
egyesületek között összessé-
gében a középmezõnyben
szerepelnek teljesítményük-
kel. Szakosztályaik, triatlon,
horgász, labdarúgó, íjász,
ergométeres evezõs, airsoft,
túra motoros, és tömegsport
közül legsikeresebb a triat-
lon szakosztály, melynek
tagjai közül Héjja Imre orszá-
gos bajnoki címet szerzett,
de rajta kívül több dobogós
helyezést is elértek. 

A jövõ évi terveik között
szerepel az országos hosszú
távú futóversenyeken való
részvétel, illetve a Magyar

Honvédség által meghirde-
tett versenyeken való ered-
ményes szereplés.

Az évértékelõn elismerést
vehettek át az egyesület
eredményességének, vala-
mint hírnevének növelése ér-
dekében kimagasló eredmé-
nyeket elért sportolók: Dósai
Molnár Szilvia, Fekete István,
Héjja Imre, Horváth Csaba, Ja-
ni Éva, Körmendi József, Kör-
mendi Józsefné és Veres Péter.
Az egyesület munkájának tá-
mogatásáért Veres Irén, az
önkormányzat sportreferen-
se és Takács László sportveze-
tõ kapott ajándékot.

Munkatársunktól

Égisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Telefon: 311-506

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon az
alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok.

Tojás 35-38 Ft/db, vöröshagyma 100 Ft/kg, fokhagyma
600-1500 Ft/kg, lilahagyma 450 Ft/kg, petrezselyem-, zel-
lerzöld 50 Ft/csomó, kapor 100 Ft/csomó, zeller 100-150
Ft/db, karfiol 280-300 Ft/kg, fehérpaprika 400 Ft/kg, erõs
paprika 80-100 Ft/db, paradicsompaprika (pritamin) 480
Ft/kg, kaliforniai paprika 200 Ft/db, paradicsom 400-480
Ft/kg, kígyóuborka 400-450 Ft/kg, káposzta 100-150
Ft/kg, kelkáposzta 200-270 Ft/kg, cékla 150 Ft/kg, gomba
450-600 Ft/kg.

Karalábé 100-150 Ft/db, krumpli 60-100 Ft/kg, saláta
100 Ft/db, gyökér 250-480 Ft/kg vagy 150 csomója,  sárga-
répa 150-180 Ft/kg. Cukkini, padlizsán 400 Ft/kg, sütni
való tök (sonka) 120-150 Ft/kg. Sörretek 100 Ft/db,
feketeretek 150-200 Ft/kg, pirosretek 100 Ft/csomó.

Körte 350-480 Ft/kg, szõlõ 380-450 Ft/kg, alma 120-180
Ft/kg. Dióbél 2400 Ft/kg, mák 1900 Ft/kg, banán 400
Ft/kg, méz 1500 Ft/üveg, akácméz 2000 Ft/üveg.

Csiramálé 250-300 Ft/doboz, sült tök 490 Ft/kg, brok-
koli 600 Ft/kg, bimbóskel 350 Ft/kg, póréhagyma 100
Ft/db.
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Betörõk jártak az egyik
árpádhalmi lakóházban. Egy
idõs hölgy tett bejelentést a
rendõrségen, hogy a ház aj-
taját felfeszítették, és a szek-
rénybõl 200 ezer forint érté-
kû postai betétkönyvet vit-
tek el a tolvajok.

Két birkát loptak el ismeret-
lenek az egyik, Szentes külte-
rületén lévõ állattartó telep-
rõl, 65 ezer forint értékben.

Újabb kerékpárokat loptak
el a tolvajok, 30-30 ezer fo-
rint értékben. Mindkét brin-
ga le volt zárva, az egyiket a
buszpályaudvarról vitték el,
míg a másikat a kórház terü-
letérõl.

Elfogtak a biztonsági õrök
egy férfit, aki az egyik helyi
bevásárlóközpontból szere-
tett volna parfümöt hazavin-
ni, fizetés nélkül. A biztonsá-

gi szálat eltávolította az illat-
szerrõl, de a kamerák min-
dent rögzítettek, így a biz-
tonsági szolgálat munkatár-
sai a rendõrség kiérkezéséig
feltartóztatták a tolvaj, aki-
nek egy nõ segédkezett a lo-
pásban. Gyorsított eljárásban
tárgyalja majd a férfi ügyét a
bíróság, ahogyan annak a di-
áknak is, aki bérlet és menet-
jegy nélkül utazott az egyik
autóbuszon, de az ellenõr-
zésnél lebukott. A fiatal a
testvére diákigazolványát és
bérletét adta át az ellenõr-
nek, de nem sikerült átejte-
nie a szakembert.

hv

Betétkönyvet
loptak a tolvajok

Elhunyt:
Mészáros Imréné Kádár Ilona (Szûrszabó Nagy Imre u. 9.),

Kosztolányi Andrásné Szeder Piroska (Rozgonyi u. 19.).

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), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: December 8-15-ig: Pingvin Patika (Nagyör-
vény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12 óráig. Készenléti
telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) december 6-
7-én Petz János, Klauzál u. 21., telefon: 30/549-09-07.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü december 8-13.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Szárazbableves és
paradicsomleves
betûtésztával

A menü: Rakott krumpli, saláta
B menü: Rántott sajt, rizibizi, tartár
Kedd: Csángó gulyás és makói

vágottas
A menü: Brassói aprópecsenye, sült

burgonya, saláta
B menü: Rakott zöldbab 
Szerda: Zöldbableves és magyaros

gombaleves
A menü: Kapros brindzával töltött

karaj, burgonyapüré,
saláta

B menü: Roston sült csirkemell,
kelkáposztafõzelék

Csütörtök: Brokkoli krémleves és
joghurtos krumplileves

A menü: Zúzapörkölt, köményes
burgonya, saláta

B menü: Rántott csirkecomb, párolt
rizs vagy meggyszósz

Péntek: Húsleves házi tésztával és
gyümölcsleves

A menü: Dónáti szelet,
petrezselymes rizs

B menü: Cápaharcsa pörkölt vagy
vetrece, tészta

Szombat: Palócleves birkából és
vegyes zöldségleves
csirkeaprólékkal

A menü: Töltött káposzta
B menü: Milánói lasagne

www.galeriakavehaz.hu (X)

Országos lépcsõfutó baj-
nokságot szervezett a BM
Országos Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Budapesten,
a Semmelweis egyetem
Nagyvárad téri épületében
november 29-én. A kilence-
dik megmérettetésre az or-
szág minden pontjáról ér-
keztek tûzoltók, akik – akár-
csak a beavatkozások során

–, itt is teljes felszerelésben
teljesítették a huszonhárom
emeletet. A bevetési védõru-
ha, a védõcsizma, a sisak és
az acélpalackos légzõkészü-
lék egyik tûzoltóról sem hi-
ányozhatott. A nevezõk kor-
osztály szerint több kategó-
riában, egyéniben és páros-
ban is indulhattak. A hivatá-
sos és a létesítményi tûzol-

tóságok mellett az önkéntes
állomány férfi és nõi tûzol-
tói is képviseltették magu-
kat a versenyen.

Csongrád megyébõl két
szentesi tûzoltó, Mircsov
Zsolt és Szaszkó Attila állt
rajthoz. A 35-39 éves egyéni
férfi kategóriában Mircsov
Zsolt hozta el az aranyér-
met. 

Lépcsõfutó aranyérem

Szabó Zoltán Ferenc önkor-

mányzati képviselõ, a Cson-

grád Megyei Közgyûlés tagja

lakossági fórumot tart a so-

ron következõ testületi ülés

elõtt.

Kiemelt téma: Szentes vá-

ros 2015. évi költségvetése

(gazdaság, kultúra, sport,

szociális és egyéb kérdések).

A képviselõ minden érdeklõ-

dõt vár december 11-én, csü-

törtökön 16 órától a Szent

Korona cukrászdában a Hor-

váth Mihály utca 9. sz. alatt.

A KIÚT XXI. Közhasznú Egyesület baráti
pétanque versenyt hirdet a Hõsök Erdejé-
ben a közelmúltban elkészült pályán de-
cember 13-án 10 órakor. A két pálya mérete
összesen 10x15 méter.

A francia eredetû golyójáték játszható
egyéniben (egy játékos – egy játékos ellen já-
tékosonként 3 golyóval), duplettben (két játé-
kos – két játékos ellen játékosonként 3 golyó-
val) és triplettben (három játékos – három já-
tékos ellen játékosonként két golyóval). A
Magyar Pétanque Szövetség 1989-ben alakult
meg.

Az egyesület szervezésében 2 felnõtt külté-
ri fitnesz eszköz is elhelyezésre kerül a Hõ-
sök Erdejében a jövõ hét folyamán.

A KIÚT XXI. egyesület Luca napi boszor-

kánykeresés a Kertvárosban elnevezésû
programja december 13-án 17 órakor indul a
Koszta iskola udvarából. A résztvevõ 2-5 fõs
csapatok egy térképen bejelölt területen, a
megadott nyomokat követve találhatnak rá a
boszorkányra.

A Szentesi Spartacus Szabadidõs Sport
Egyesülettel közösen rendezik meg elsõ al-
kalommal a Tés asszony elnevezésû nappali
teljesítménytúráját december 28-án. A Dózsa-
háztól induló túra gyalogosan, vagy futva is
teljesíthetõ a Tisza és Körös árvízvédelmi töl-
tésén, többségében aszfaltozott úton. A túrá-
kon való részvétel elõzetes regisztrációhoz
kötött, ami nem jelent egyidejû részvételi kö-
telezettséget.

Pétanque verseny
a Hõsök Erdejében

Lakossági
fórum

Katonák és civilek egy
egyesületben

(Fotó: Kárpáti Lajos)


