
A MÁV Lakásszövetkezet
még augusztusban fel-
mondta ügyfelei kábeltévé
szerzõdését, ennek ellenére
novemberre is kiszámlázta
a szolgáltatás díját. Olva-
sónk idõközben kénytelen
volt internetszolgál-tatót is
váltani, mert bizonytalanná
vált az addigi társaság szol-
gáltatása a kábeltévével kö-
zös vezeték miatt. A MÁV
Lakásszövetkezet az erede-
tileg megkötött szerzõdésre
hivatkozva számlázott a fel-
mondást követõen.

Felháborítónak tartja a
MÁV Lakásszövetkezet eljá-
rását Gál Róbert. Az Erdei Fe-
renc utcában lakó férfival –
mint többi ügyfelével is – au-
gusztusban kiküldött levelé-
ben közölte a lakásszövetke-
zet, hogy 60 napos határidõ-
vel felmondja elektronikus
hírközlési szolgáltatás igény-
bevételére irányuló elõfizetõi
szerzõdését. Egyúttal közöl-
te azt is, hogy a felmondás
lejártának napja elõtt elérhe-
tõvé válik a TvNetTel Kft.
szolgáltatása. Az ügy érde-
kessége, hogy ugyanazon a
kábelen internet szolgálta-
tást biztosított az a Vidékhá-
ló Kft., ezért a kábeltévé mel-
lett az internetelérése is meg-
szûnt az elõfizetõnek. Rá-
adásul a lakásszövetkezet ar-

ról is tájékoztatta írásban,
hogy felmondta a szerzõdé-
sét a Vidékháló Kft-vel, mi-
vel az nem rendelkezik a vá-
ros területén kábeltelevíziós
szolgáltatásra alkalmas önál-
ló hálózattal, és internetet is
csak a lakásszövetkezet által
üzemeltetett hálózaton tu-
dott biztosítani elõfizetõi ré-
szére.

Gál Róbert a felmondás tu-
datában, többszöri hiábavaló
érdeklõdést követõen, a 60
nap elteltével lemondta ad-
digi internet elõfizetését a
Vidékháló Kft-nél. De az sem
volt zökkenõmentes, mivel
még érvényes hûségszerzõ-
dése miatt a hátralévõ idõ-
szakra fizetnie kellett volna a
díjat. Végül közös megegye-
zéssel sikerült megszabadul-
nia az internet elõfizetésétõl
a hátralévõ díj megfizetése
nélkül. Ezt követõen kábelté-
vé és internet szerzõdést kö-
tött a TvNetTel Kft.-vel,
amely cég napokon belül be-
kötötte hozzá a szolgáltatást
egy új kábelen. A szerelõk a
régi, feleslegessé vált vezeté-
ket lekötötték a lakás és az
utcai oszlop között.

Mindez tortúra után a
MÁV lakásszövetkezet no-
vemberben számlát küldött
a több mint két hónappal ko-
rábban általa felmondott ká-

beltévé szolgáltatás díjáról.
A férfi telefonos érdeklõdé-
sére a lakásszövetkezet ügy-
intézõje közölte, õk a fel-
mondási idõn túl is biztosí-
tották a szolgáltatást és ezért
jár számukra a díj. Egyéb-
ként pedig miért nem jelezte
az ügyfél, hogy másik szol-
gáltatóval kötött szerzõdést.
Felhívta az ügyintézõ a fi-
gyelmét arra is, hogy ameny-
nyiben nem fizeti be a ki-
számlázott novemberi elõfi-
zetési díjat, akkor behajtásra
adják át a tartozását.

Gál Róbert szerint teljesen
jogtalan a számla kiküldése
és felháborítónak tartja a
számonkérést és fenyegetõ-
zést, amit egy olyan szolgál-
tatás miatt kapott, amit nem
is vett igénybe. Az is bosz-
szantó számára, hogy a la-
kásszövetkezet felmondja a
szolgáltatást úgy, hogy ami-
att egy harmadik fél szolgál-
tatása is ellehetetlenült.

Olvasónk levelet írt a
Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóság részére, amelyben
leírja a kálváriáját és tájékoz-
tatást kért annak jogszerûsé-
gérõl. Érdeklõdésére még
nem kapott választ. Történt
mindez december 3-án és az
ügy egyelõre itt tar.

Besenyei
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Vannak olyan gyerekek,
aki még soha nem jártak mo-
ziban – a Madagaszkár ping-
vinjei címû új animációs
filmsiker vetítésére õket is
meghívták. A Szentesi Õze
Lajos Mozi a Szentesi Csa-
ládsegítõ Központtal össze-
fogva szervezett rászoruló
gyerekek számára vetítést
december 11-én.

– Nagyon szimpatikus fel-
ajánlás érkezett a mozi részé-
rõl: megkerestek bennünket,
tudunk-e segíteni abban,
hogy megtöltsék a nézõteret
rászoruló gyerekekkel egy
ajándék filmvetítésre. Persze,
tudtunk – mondta Gál Antal,
a családsegítõ központ veze-

tõje. Elmondta, az ügyfélkö-
rükbõl válaszottak ki több
mint 120 gyereket, a Családok
Átmeneti Otthonából, a csa-
ládsegítõ szolgálattól, sõt a ta-
nyagondnoki szolgálat külte-
rületen élõ gyerekeket is be-
szállított a városba. Szirbik Im-
re polgármester megköszönte
a mozi üzemeltetõjének, hogy
vendégül látják a gyerekeket
egy kis „elvarázsolódásra”, s
hogy rendbe tették a filmszín-
házat, ahol mindnyájunk örö-
mére vetítenek. A diákok csil-
logó szemmel fogadták a né-
zõtérre való belépéskor a
szükséges kellékeket, a patto-
gatott kukoricát és az üdítõt.  

A háromdimenziós filmek

elmaradhatatlan kellékét, a
speciális szemüveget is meg-
kapták a gyerekek, s elkezdõ-
dött a térhatású élmény. Míg
a Madagaszkár pingvinjei
kockái peregtek, Szabó Kriszti-
án, a mozi ügyvezetõje el-
mondta, igyekeznek újabb és
újabb akciókkal megkedvel-
tetni, vonzóvá tenni a mozit.
Halloweenkor jelemezben ér-
kezõket jutalmaztak, Miku-
láskor csillámfestéssel csábí-
tottak rengeteg gyerekeket a
moziba, s ezentúl is megren-
dezik két-három havonta a
mozimaratont. Távozáskor a
családsegítõ meglepetés Mi-
kulás-csomagjai várták a fia-
tal nézõket. D. J.

3D-s vetítés ajándékba

Szabó Zoltán Ferenc, önkor-
mányzati képviselõ tartott lakos-
sági fórumot december 11-én, a
Szent Korona Cukrászdában.

A képviselõ elmondta, heti szin-
ten több egyéni megkeresést is kap
a lakosságtól. Csütörtök délután
Halmai Béla Györgyné több észrevé-
tellel, de leginkább a Bereklapost
érintõ, égetõ problémával érkezett
a meghallgatása. Aggodalma nem
alaptalan, mivel az elmúlt idõszak-
ban lehulló nagy mennyiségû csa-
padék következtében feltörõ talaj-
víz már nem csak a kerteket, ha-
nem a kint élõket is veszélyezteti.

– A víz sok házba betört, eláztat-
ta a tüzelõt. A legnagyobb problé-
ma a középsõ területeken van, a
Szõlõs közt követõ utcákban – me-
sélte a hölgy, aki korábban az emlí-
tett terület közvilágításának meg-
valósításáért is többször felszólalt. 

Elmondta azt is, hogy a Nagy-
völgy csatorna már nem tudja elve-
zetni az összegyûlt vízmennyisé-
get, ezért szivattyúzásra lenne
szükség. 

– A kitisztítására sem ártana
hangsúlyt fektetni, hiszen a nád le-
vágásán kívül sem a szemetet, sem
a törmeléket nem takarítják el. Né-
hány közmunkás szokott dolgozni
a területen – tette hozzá Halmai
Béla Györgyné. 

A zártkertekben felhúzott épüle-
tekben sok idõs és kisgyermek él,
többen albérletben tartózkodnak
ott. Az állatokat már kimenekítet-
ték a szárazabb területekre, vagy
levágták õket. A panaszt tevõ
hölgy, elmondása szerint, javasolta
az egyik ott élõnek, hogy kérjen se-
gítséget a katasztrófavédelemtõl,
vagy a tûzoltóságtól. A bajba jutott
lakó késõbb annyit mondott, hogy
pénzért szivattyúznák ki a vizet a
területrõl, azt pedig nem tudja kifi-
zetni. 

A november 14-i testületi ülésen
elõterjesztett költségvetési gazdál-
kodásról szóló tájékoztató szerint a
vizsgált idõszakban a városellátás
48. 152 ezer forint önkormányzati
támogatást igényelt belvízrendezé-
si feladatokra. Több érintett terület,

többek között a Mentettrét és a Be-
rek belvíz-átemelõinél mûködött
helyszíni ügyelet. A tájékoztató be-
számol a Belvíz start mintaprog-
ramról is, mely idén szeptember 1-
jén indult és jövõ február 28-ig tart. 

„Ebben a programban 50 fõ se-
gédmunkás, 1 fõ adminisztrátor és
4 fõ munkavezetõ vesz részt. Fõ
feladat a belvízvezetõ árkok kar-
bantartása, szintezése, hulladék-
mentesítése az átereszek tisztítása.”
– áll a dokumentumban.

A soron következõ, december
14-i ülésre a Szentes Városellátó
Nonprofit Kft. Dömsödi Teréz képvi-
selõ írásbeli kérdésére interpelláci-
ójában kifejtette, hogy az említett
területen folyamatos kézi munka-
végzés folyik a közmunka prog-
ramban résztvevõk által. Gépi
munkaerõ bevetéséhez csak a leg-
szükségesebb esetben folyamod-
nak. A megoldást nyújtó, évente
szükséges gépi iszapmentesítés el-
végzésére pedig nincs keret.

L.É.

Víz alatt Bereklapos egy része

Magyar-olasz az
uszodában

A férfiaknál a Szolnok, a hölgyeknél az
UVSE – Centrál gárdája nyerte a magyar
kupa idei küzdelemsorozatát a ligeti uszo-
dában megrendezett három napos vízilab-
da ünnep zárásaként. A show folytatódik,
jövõ kedden az olasz válogatott ellen vív
Világliga mérkõzést a nõi válogatott Szen-
tesen. 

3. és 6. oldal

Új inkubátor a
csecsemõosztályon
Régi vágya teljesült a csecsemõosztály-

nak egy új, korszerû inkubátor megvásárlá-
sával. Az eredetileg 6 millió forintos bemu-
tató készüléket 2,5 millióért vehette meg a
kórház adományokból összegyûlt pénzbõl.
Használat közben láthatták az adományo-
zók és a sajtó képviselõi az orvosi eszközt.

5. oldal

Kifizettetné a felmondott
szolgáltatást

Szentesi Élet
SSSSOOOORRRRSSSSOOOOLLLLTTTTUUUUNNNNKKKK

A december 5-ig meghirdetett elõfizetési akciónk fõnyereményét, az üdülõközpont
felajánlását a 10 alkalmas uszodabérletet Borosné Mészáros Ágnes, a Dancsó Erika Szalon
5000 forint értékû szolgáltatását Keller Ferenc, a Felföldi Ágnes kozmetikus által
felajánlott 3000 Ft-os szépségutalványt Deák Kálmánné, a Nóra Divat 3000 Ft-os
ruhavásárlási utalványa Varga József nyerte. Az Éden Édességbolt teáskészletét Bige
Jánosné, a Herbária Szaküzlet ajándékcsomagját Kiss Károlyné, a 2000 Ft-os
ajándékutalványt Tóth Béla veheti át. A Hunor Coop Zrt. által felajánlott egyenként 3000
Ft-os vásárlási utalvánnyal gazdagodott Nagy Mátyásné, Bugyi János és Szikszai Katalin. A
D-Trió Kft. 3500 Ft-os utalványát dr. Andrikó Ferencné nyerte.

A nyereményeket szerkesztõségünkben vehetik át december 19-ig, 8 és 16 óra között.
Szerkesztõségünket a Kossuth tér 5. sz. alatt, a fehérház emeletén (a református
nagytemplom felõl) keressék. Irodánk megközelíthetõ a csiga- és a gyógyszertár felõli lépcsõn. 

Fotó: Vidovics

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Hagyományosan decem-
ber elején rendezték meg a
gyermekkönyvtárban az ál-
talános iskolások könyvtár-
használati vetélkedõjét.  A
kétfordulós megmérettetés
novemberben indult. Az elsõ
fordulóban szép számmal
beadott feladatlapok (98 csa-
pat) értékelése után alakult
ki a vetélkedõ mezõnye. A
nagy érdeklõdésre és lét-
számra való tekintettel a ver-
seny 4 korcsoportban zajlott.
A vidám hangulatú vetélke-
dõn a gyerekeknek a kézi-
könyvek-, az online kataló-
gus- és a könyvtár használa-
tát kellett ismerniük ahhoz,
hogy sikeresen kitöltsék a
feladatlapokat. Ügyesen vet-

ték az akadályokat. Az olva-
sóteremben az alsósok, míg a
nagyok, az online katalógus
használatnál nyújtottak ki-
emelkedõ teljesítményt.
Szentes minden általános is-
kolájából volt jelentkezõ és
nagy öröm volt számunkra,
hogy szegvári diákok is részt
vettek a vetélkedõn.

Eredmények: 3. osztály: 1.
Táborosi Ákos és Barta Levente
(Kiss Bálint), 2. Nagyiván Jáz-
min és Sebesy Gréta (Deák), 3.
Bella Petra és Hercz Klaudia
(Szent Erzsébet).

4. osztály: 1. Török Hanna
és Kovalcsik Nóra (Szent Er-
zsébet), 2. Barna Zsófia és
Csatlós Gréta Noémi (Szent
Erzsébet), 3. Kozák Maja és

Lantos Lili (Kiss Bálint).
5-6. osztály: 1. Lantos Viktó-

ria és Kocsmár Szabolcs
(Koszta), 2. Csatordai Janka és
Csáki Anna (Koszta), 3.
Ládonyi Laura és Koncz Emese
(Szent Erzsébet).

7-8. osztály: 1. Szilágyi An-
na és Urbancsok Evelin
(Koszta), 2. Lantos Vivien és
Makai Enikõ (Szent Erzsébet),
3. Kiss Karina és Friedl Ferenc
(Szent Erzsébet).

Minden résztvevõnek gra-
tulálunk és köszönjük a fel-
készítõ tanítók, tanárok,
könyvtárosok és a szülõk lel-
kes munkáját. 

Pásztor Ilona, Pintérné
Horváth Anikó, Vida Tímea

gyermekkönyvtárosok

A helyi sajtó már 1912 vé-
gén hírül adta a hiánypótló
munka elsõ kötetének elké-
szültét, de a megjelentetésé-
nek kérdése csak a követke-
zõ év februárjában került a
képviselõ-testület elé. A
közgyûlés elõtti napokban
az Alföldi Ellenzék c. helyi
újság elismerõen írt Sima
könyvérõl: „Sima László a
városi levéltárnak gazdag és
eddig nagyon kevéssé is-
mert anyagát felhasználva,
évek során át keresett-kuta-
tott, amíg sikerült egybeállí-
tani eredeti, hiteles források
alapján városunk történetét.
A közgyûlés elé ez alkalom-
mal mûvének elsõ része ke-
rül, amelyik a város keletke-

zésétõl az örökváltságig ter-
jed. Hatalmas, nagy munka
ez, amelyik Sima avatott és
a szentesi közönség által jól
ismert írói talentumának si-
került alkotása, amelyik hû-
ségesen, amellett élvezetes
stílusban írja le azokat a
küzdelmeket, melyeken ez a
város keresztülment évszá-
zadokon keresztül.”

A közgyûlésen a munka
szintén dicséretekben része-
sült, de kimondták, hogy
megjelentetése elõtt ki kell
adni szakmai bírálatra. A
felkért lektorok – Molecz
Béla fõgimnáziumi tanár és
Ecseri Lajos ügyvéd, köz-
gazdasági író – a legna-
gyobb elismeréssel írtak Si-

ma alkotásáról, így a köz-
gyûlés 1913. június 24-én
határozatot hozott a könyv
kinyomtatásáról; a szerzõt
500 korona tiszteltdíjban ré-
szesítve.

Az elkészült várostörténe-
ti mû példányai 1914 végén,
1915 elején hagyták el a
nyomdát. A nagy érdeklõ-
déssel várt könyv elõszavá-
ban Sima László így vallott
alkotásának létrejöttérõl:
„Munkámban Szentes vi-
szontagságos múltjának és
fejlõdésének elsõ egységes,
kimerítõ leírását adom az
olvasó kezébe. Nem a hiú-
ság és a feltûnni vágyás
késztetett arra, hogy sokirá-
nyú elfoglaltságom mellett
fönnmaradó idõmet szülõ-
városom történetének meg-
írására fordítsam, hanem
annak a sajnálatos visszás
helyzetnek érzése és átlátá-
sa, hogy Szentes város törté-
netével eddig komolyan
senki nem foglalkozott,
hogy valósággal terra
incognita (= ismeretlen föld,
terület) az, amelynek még
legkiemelkedõbb momentu-
mai is alig, vagy éppen nem

ismeretesek… A cél, amelyet
magam elé tûztem az, hogy
szülõvárosom közönségé-
nek kezébe olyan könyvet
adjak, amelybõl e város
múltját megismerheti. Alig
van város az országban,
amelynek történetében több
tanulság rejlenék, mint
Szentes történetében. Nem
dõltek ugyan itt el országra
és világra szóló események,
de Magyarország történeté-
nek legszomorúbb idõsza-
kát a legkeservesebben síny-
lette meg, csaknem teljesen
megsemmisült, azonban la-
kosságának kitartó szívóssá-
ga és ragaszkodása ehhez a

földhöz megtartotta, s az
egykor jelentéktelen job-
bágy falúból fejlõdõ, virág-
zó kultúrváros lett. E város
múltja megérdemli az elbe-
szélést, viszont történetének
meghallgatása alkalmas ar-
ra is, hogy a város polgársá-
gában felébressze a múlt
iránti kegyeletet, a tisztele-
tet a régi idõk nagy emberei
iránt, és ébren tartsa a jövõ-
be vetett hitet és bizalmat…
Arra törekszem, hogy való-
ban Szentes város történetét
nyújtsam, és a város múltjá-
nak elbeszélése ne vesszen
el az általánosságokban…
Amidõn a föntiek elõre bo-
csátása után átadom mun-
kámat városom közönségé-
nek, azt az óhajtásomat feje-
zem ki, hogy találjon az
olyan kedvezõ fogadtatásra
és szolgáljon a múltak törté-
netében rejlõ tanulságok
olyan megértéséül, amilyen
lelkiismeretesen buzgólkod-
tam annak megírásán. Jól
tudom azt, hogy minden
szorgos igyekezetem dacá-
ra, ama nehézségek folytán,
amelyekkel munkámban
meg kellett küzdenem, szá-

mos hiánya maradt mûvem-
nek. De számolok azzal az
elnézéssel, amelyre joggal
számít mindenki, aki elsõ-
nek foglalkozik még soha
nem tárgyalt dolgokkal.
Odaadó szorgalommal,
munkát és fáradságot nem
kímélve igyekeztem ma-
gamra vállalt föladatomnak
megfelelni, s ami hiány
munkámban maradt, nem a
lelkiismeretes igyekezete-
men múlott. Pótolja azt a jö-
vendõ történetírója.”

Sima László közel 600 ol-
dalas munkája ma már
könyvritkaságnak számít,
igen nehéz hozzájutni. Üd-
vös lenne hasonmás kiad-
vány formájában ismét köz-
kinccsé tenni, ezúton tiszte-
legve elsõ monográfusunk
emléke elõtt. Az már csak
ráadásnak számítana, ha
100 évi porosodás után vég-
re kiadásra kerülne munká-
jának kéziratban maradt
második kötete, amely 1837-
tõl 1849-ig tárgyalja váro-
sunk történetét. Városunk
történetének ezek a fejezetei
az elsõ világháború után ki-
alakult politikai viszonyok
miatt nem jelenhetett meg,
mert szerzõje nem kívána-
tos személlyé vált.

Labádi Lajos

100 éve jelent meg Szentes elsõ várostörténeti monográfiája

Sima László munkája befejezetlen maradt

Könyvtárhasználati vetélkedõ 
általános iskolásoknak

S z e n t e s e n ,  a  v á r o s i
könyvtárban zajló, Magyar-
ország 19. századi történel-
mét taglaló sorozat idei
utolsó elõadását tartotta
meg december 9-én Poszler
György magyar-történelem
szakos tanár. Ezúttal a re-
formkor fõ célkitûzéseirõl
volt szó. 

A gazdaság, a társadalom
megváltoztatására, átalakí-
tásra irányuló reformtörek-
vésekben a nemesek, a mû-
vészek és tudósok is jelentõs
szerepet vállaltak. Ebben a
politikai vitáktól hangos kor-
szakban nagy történelmi sze-
mélyiségek emelkedtek ki,
akik irányt szabtak az ese-
ményeknek – mondta Posz-
ler György. 

Széchenyi István, Kossuth
Lajos, Wesselényi Miklós,
Batthyány Lajos mellett a
költõ Kölcsey Ferenc állam-
férfiként is aktív szerepet
vállalt a reformkor folya-
mán: az 1832-1836-os ország-
gyûlésen szatmári követként
az örökváltság ügyében
mondott szenvedélyes be-
szédével hívta fel magára a
figyelmet. Az örökváltság
alatt a liberális követek egy
olyan megoldást értettek a
jobbágykérdésre, amely sze-
rint a jobbágyok, földesuruk-

kal egyezkedve pénzzel
örökre megváltják személyü-
ket, és telküket is, mely így
szabad, polgári tulajdonná
alakul át – mondta az elõadó
a költõ nézeteit ismertetve. 

Hozzátette: mikor Kölcsey
is konzervatív követutasítást
kapott, lemondott és vissza-
vonult az aktív közélettõl.
Himnusza azonban spontán
módon a magyarság legfõbb
nemzeti költeményévé vált.

A reform idõszak által
képviselt polgári átalakulás
feladatai közé tartozott az
érdekegyesítés: a nemzeti cé-
lok megvalósítása érdekében
a nemesség mellé fel kell so-
rakoztatni a jobbágyságot is,

de ehhez a jobbágyságot is
jogokhoz és tulajdonhoz kell
juttatni. Másik fontos feladat
a jobbágyfelszabadítás volt,
melynek lehetséges útjai: az
önkéntes- és a kötelezõ örök-
váltság. 

A jobbágyfelszabadítás
céljai jogegyenlõség biztosí-
tása, szabad bérmunkás ré-
teg kialakítása. Mindezek
mellett meg akarták szüntet-
ni a nemesi elõjogokat és kö-
töttségeket: õsiség törvényé-
nek eltörlése, adómentesség
eltörlése.

A történelmi elõadássoro-
zat január elején folytatódik.

Kép és szöveg:
Szentesi Gyors

Történelmünkrõl -
népszerûen

A városi könyvtár tájékoztatja az olvasókat
és a lakosságot, hogy az intézmény decembe-
ri nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

December 13. (szombat) 9-17 óra, decem-
ber 22-23. 10-18 óra, december 24-28. zárva,

december 29-30. 10-18 óra, december
31–január 4. zárva.

2015. január 5-tõl a megszokott nyitva tar-
tás szerint várják az olvasókat.

Könyvtári nyitva tartás
Évek óta hagyomány a

Szentes-Csongrád Rotary
Club életében a jótékonysági
forralt bor akció. A karácso-
nyi ünnepek elõtti napokban
a város központjában  meleg
teával, forralt borral, a gye-
rekeket süteménnyel, almá-

val, szaloncukorral kínálják.
Idén december 20-21-én,
szombaton és vasárnap 10 és
14 óra között tartja gyûjtõak-
cióját a klub, tudtuk meg
Ledó Ferenc elnöktõl. A meleg
italért, finomságokért cseré-
be önzetlen adakozásra buz-

dítják a járókelõket. A be-
folyt összeget a szokásos
nyári nemzetközi gyermek-
tábor megrendezésére fordít-
ják. A rotary klub 30 fõs tá-
borába határon túli diákok is
meghívást kapnak. 

Forralt borból táborozás

Sima László

A „Sima” név emlegetése kapcsán a legtöbb szentesinek
bizonyára az utcanévadó Sima Ferenc jut az eszébe, aki
1853–1904 között élt, s aki református néptanítóként ke-
rült Szentesre, de utóbb városi gazdasági tanácsnok, lap-
szerkesztõ, országgyûlési képviselõ, továbbá a 48-as füg-
getlenségi ellenzék városi és megyei vezére lett. Pedig
nem csak õ, hanem fia – Sima László – is beírta nevét
Szentes történetébe, aki több évtizeden át szintén újság-
író–lapszerkesztõként mûködött, és a II. 48-as Népkör el-
nöke volt. Maradandó nyomot hagyó munkái közül ki-
emelkedik Szentes város története címû alkotása, amely
éppen 100 éve hagyta el a nyomdát.
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Régi vágya teljesült a cse-
csemõosztálynak egy új,
korszerû inkubátor megvá-
sárlásával. Az eredetileg 6
millió forintos bemutató
készüléket 2,5 millióért ve-
hette meg a kórház adomá-
nyokból összegyûlt pénz-
bõl. Használat közben lát-
hatták az adományozók és a
sajtó képviselõi az orvosi
eszközt.

Az inkubátor beszerzésére
több feltétel szerencsés egy-
beesése adott lehetõséget. A
svájci gyártmányú készülék
bemutató darabként érkezett
az országba, ezért az eredeti
6 millió forintos vételár he-
lyett 2,5 millióért vásárolhat-
ta meg a kórház két héttel
ezelõtt. A szükséges összeget
jótékonysági gyûjtésbõl
teremtette elõ a gyermek-
osztály. A kezdeményezõ
Baranyi Antal 2013-ban in-
dult európai kerékpártúrájá-
ra 14 országon keresztül. A
149 nap alatt 13628 kilomé-
tert pedálozott, sokszor szél-
sõséges idõjáráson keresztül.
A túra részeként sikerült
összegyûjteni 1,5 millió fo-
rintot a Dr. Bugyi István
Kórház javára. A város ön-
kormányzata 700 ezer, a Hu-
nor Coop Zrt. 500 ezer, Far-
kas Sándor és családja 145
ezer, Usztrunul Károly 82

ezer, a Pálmások Szövetsége
50 ezer, Jucha Attila 23 ezer
forintot adott a célra. A Hu-
nor Coop Zrt. vezérigazgató-
ja a tavalyi és idei lecsófesz-
tivál lecsójegyeibõl befolyt
összeget duplázta meg és
utalt át két rendezvény után
500-500 ezer forintot a Szen-
tesi Hitelszövetkezetnél ve-
zetett jótékonysági számlára.
Mészáros Zoltán egy hónap-
pal korábban adta át az osz-
tályvezetõnek a második fél-
milliós adományról szóló

utalványt. Az önkormányzat
nevében Szirbik Imre vállal-
ta, hogy szintén kétszeres
összeget ad a lecsófesztivál
kapcsán gyûlt pénzhez, míg
a még hiányzó 300 ezer fo-
rintot a kórház tette hozzá a
vételárhoz.

A gyermekosztály vezetõ
fõorvosa megköszönte min-
denkinek a segítséget a kor-
szerû, minden igényt kielé-
gítõ gép megvásárlásához.
Tóth Edit elmondta, hogy a
most beszerzett inkubátor

mellett még öt darab 20 éves
gép mûködik az osztályon.
A gépekre nagy az igény, az
intézményben a születések
száma meghaladja az ötszá-
zat évente, ami jóval maga-
sabb a térség kórházaiban
született babák számánál. Az
osztályvezetõ szeretne még
egy újraélesztõ készüléket
vásárolni az osztály részére,
mivel havonta általában két-
szer válik szükségessé ilyen
beavatkozás.

Besenyei

Az elõzõ évhez viszonyít-
va csökkent a munkanélkü-
liség Szentesen és térségé-
ben. A október végi adatok
szerint városunkban és a
hét érintett községben az ál-
láskeresõk és a gazdasági-
lag aktív népesség számát
figyelembe véve 7,4 százalé-
kos munkanélküliségi ráta
állapítható meg. Tonnes
Zsolttal, a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal Szen-
tesi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségé-
nek vezetõje optimista.

A KSH 2011. évi népszám-
lálási adatai szerint 16 ezer
173 fõ a foglalkoztatottak
száma a térségben. 

– Iskolai végzettség sze-
rint, területünkön regisztrált
álláskeresõk a következõ-
képp oszlanak el: 468 fõ álta-
lános iskolát végzett, 390 fõ
szakmunkás, 399 fõ érettsé-
gizett és a 81 fõ felsõfokú
végzettséggel rendelkezõt
tartunk nyilván – részletezte
Tonnes Zsolt. – Hozzá kell
tenni, hogy az alapfokú vég-
zettséggel rendelkezõk kö-
zött vannak olyanok, akik
valamilyen tanfolyami vég-
zettséggel rendelkeznek. 

A nemenkénti összetétel-
ben nincs túlzott eltérés. A
munkát keresõk közül 655 fõ

a férfi és 683 fõ a nõ. A kor-
csoportonkénti eloszlás azt
mutatja, hogy a 25 év alatti-
ak és az ötven év felettiek ki-
sebb arányban keresnek ál-
lást. A legtöbben a középkor-
osztályt képviselik. A mun-
kaügyi központban regiszt-
rált 25 és 50 év közötti lakos-
ság 732 fõt számlál. 

– Jelenleg 248 fõ olyan ál-
láskeresõ van a térségben,
aki minimum egy éve nem
talált munkát. Az ismertetett
adatok alapján elmondható,
hogy az elmúlt év hasonló
idõszakához viszonyítva 271
fõvel csökkent a regisztrált
álláskeresõk száma. Hozzá
kell tenni, hogy a közmunka
program nagy részben javí-
tott a statisztikákon. Várha-
tóan a jövõben növekszik a
közmunkában foglalkozta-
tottak száma. Nem kizárt,
hogy hosszabb ideig tudunk
munkát adni egy-egy mun-
kavállalónak, mint három
hónap – tette hozzá a kiren-
deltség vezetõ.

Idén megközelítõleg 500–
800 fõ volt a közfoglalkozta-
tásban alkalmazottak száma.
Remélhetõleg a jövõben to-
vább csökken a regisztrált ál-
láskeresõk száma.

Lantos Éva

A közmunka javította
a mutatókat

A szentes város önkormányzata minden
évben képeslapot küld partnereinek, megkö-
szönve egész éves munkájukat. Tavaly a Dr.
Sipos Ferenc Parkerdõ Otthon munkatársai
és lakói által elkészített egyedi képeslapok-
kal büszkélkedhetett a város. Ebben az esz-
tendõben az UNICEF képeslapjaiból vásárolt
200 darabot a város, így hozzájárulva a nem-
zetközi jótékony célokhoz. Egy üdvözlõlap
megvásárlásával lehetõvé válik 40 liter tiszta
ivóvíz biztosítása a rászorulók számára. Né-

hány képeslap árából az UNICEF egy egység
terápiás élelmiszert juttathat el a menekült
táborokba és kórházakba, ahol súlyosan alul-
táplált gyermekek életét mentik meg. Az
UNICEF partnereivel együtt azon dolgozik,
hogy jobb életkörülményeket biztosítson a
gyerekek számára szerte a világon.

Az önkormányzat abban bízik, hogy pél-
dáját minél többen követik, ezzel is hozzájá-
rulva a nemes célokhoz.

Ivóvíz karácsonyi képeslapokból Zökkenõmentesen és elis-
meréseket kiváltva rendezte
meg elsõ országos bemutat-
kozását a versenyuszoda.
Az elmúlt hétvégén zajlott
vízilabda magyar kupa né-
gyes döntõjén szereplõ csa-
patok, szurkolók és vendé-
gek elégedetten távozhattak
az idén átadott létesítmény-
bõl. Az üdülõközpont nem
panaszkodhat a hazai csa-
patokat nélkülözõ három
nap bevételére sem.

Elõször mûködött teljes
üzemben az üdülõközpont
új sportuszodája az elmúlt
hétvégén elsõ alkalommal
Szentesen tartott vízilabda
magyar kupa négyes döntõje
során. Az 50 méteres meden-
cében folyamatosan edzettek
vagy mérkõztek a csapatok
pénteken reggeltõl vasárnap
éjjel 11 óráig. A három napos
program rendezõje az orszá-
gos szövetség, a házigazda a
Szentesi VK, illetve a város
volt. A döntõkre megteltek a
mintegy 700 fõt befogadó le-
látók, az elõdöntõk nézettsé-
ge alacsonyabb volt. A bevé-

telre így sem lehetett panasz.
Mint Márton Mária, az üdü-
lõközpont igazgatója fogal-
mazott lapunknak: ilyen ren-
dezvények szervezése stabi-
lizálhatja az üdülõközpont
anyagi helyzetét. Sok pozitív
visszajelzést is kaptak a tor-
na ideje alatt. A televíziós
közvetítésben látottak alap-
ján a Dunántúlról SMS-ben
is gratuláltak az igazgatónak
az uszodához és a szervezés-
hez.

Az üdülõközpont munka-
társai kérdõíves közvéle-
mény kutatást is végeztek a
vendégek és a csapatok kö-
zött, a jövõbeni még maga-
sabb színvonalú kiszolgálás
érdekében. A sportturisztikai
igényfelmérõben többek kö-
zött a képviselt sportágakról,
tervezett edzõtáborokról,
azok létesítmény- és szolgál-
tatásigényérõl és az üdülõ-

központról szerzett tapaszta-
latokról érdeklõdtek. Márton
Mária szerint a kapott vála-
szok meghatározhatják az
üdülõ jövõbeni fejlesztési
céljait is. Az ügyvezetõ elé-
gedetten szólt az uszoda hét-
végi meghibásodás nélküli
üzemelésérõl, és örömét fe-
jezte ki az elmúlt idõszak
megfeszített munkájának si-
keres bemutatkozásáról.

Még nincs vége a 2014-es
szentesi pólóévnek, nõi és
férfi bajnokit, Kanadával ba-
rátságos nõi válogatott mecs-
cset és Magyarország–Olasz-
ország nõi világliga mérkõ-
zést is láthat a közönség a
következõ napokban a fedett
uszodában.

A vízilabda magyar kupá-
ról bõvebben külön írásunk-
ban olvashatnak a 6. oldalon.

BG

Nagyüzem a
sportuszodában

Idei utolsó ülését tartja a
képviselõ-testület lapunk
megjelenése napján. A gaz-
dálkodási kérdések mellett,
rendeletmódosítások, gaz-
dasági társaságok üzleti ter-
ve és az étkezési térítési dí-
jak módosítása is szerepel a
megtárgyalandó napiren-
dek között.

Ismét tárgyalja a képvise-
lõ-testület a vendéglátó üzle-
tek éjszakai nyitva tartását a
pénteki tanácskozásán. A
szórakozóhelyek éjfél után
nem mûködtethetnek teraszt
és kerthelyiséget, illetve csak
zárt helyiséggel tarthatnak
nyitva. A rendelet korlátozná
a közterületen való gördesz-
kázást, valamint a szeszes
italok fogyasztását is, szil-
veszter kivételével. 

Az önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságok
jövõ évi üzleti terve is a kép-
viselõ-testület elé kerül. Ki-
vétel ez alól a Szentes Ener-
gia Kft., amely úgynevezett
pénzáram tervet nyújtott be.
Az idén alakult gazdasági
társaság részben a volt
Szentes-Víz Kft. még meg-

maradt tevékenységét vette
át, másrészt a Városi szolgál-
tatótól megvásárolt berende-
zések bérbeadásával foglal-
kozik. Tevékenységi köre
majd akkor bõvülhet, amikor
a távfûtésrõl szóló törvényi
szabályozása módosul. A
képviselõk elé kerül a Köz-
ponti Gyermekélelmezési
Konyha 2015. évi szolgálta-
tási díjának megállapítása.
Az elõterjesztés szerint átla-
gosan 5 százalékkal emel-
kedne a napi étkezési térítési
díj.

Új szervezeti és mûködési
szabályzatot alkot az önkor-
mányzat. A rendelet többek
között a tiszteletdíj csökken-
tésével szankcionálná a kép-
viselõk hiányzását a testüle-
ti- illetve bizottsági ülések-
rõl, korlátozná 5 percben a
nem képviselõi minõségben
meghívottak felszólalási idõ-
keretét és a tárgyalandó na-
pirendek sorrendjét is meg-
változtatná. Így például az
interpellációs válaszok és
kérdések a tanácskozás vé-
gérõl átkerülne az elejére. A
tervezett változtatások kitér-

nek a polgármester és a tes-
tület mellett mûködõ bizott-
ságok feladataira és hatáskö-
rére is.

A képviselõk és bizottsá-
gok nem képviselõ tagjainak
tiszteletdíjáról is döntés szü-
lethet. A javaslat szerint a
képviselõk tiszteletdíja havi
85 ezer forint, valamint az
alapdíjon felül annak 20-45
százalékát kapja bizottsági
tagságonként. A bizottság
nem képviselõ tagjának tisz-
teletdíja az alapdíj 45 száza-
léka.

Új üzletet szeretne létre-
hozni egy vállalkozó a
Penny áruház mellett, az
építkezés feltétele a hatályos
szabályozási terv módosítása
is. A kereskedõ egyben vál-
lalja húsz darab facsemete
telepítését az áruház parko-
lója mellett.

A képviselõ-testület pénz-
ügyi, gazdálkodási kérdé-
sekben is dönt. Várhatóan
módosítja az önkormányzata
2014. évi költségvetésérõl
szóló rendeletet és elfogadja
az önkormányzati gazdálko-
dás 2015. évi átmeneti szabá-
lyait.

A testület tanácskozása la-
punk megjelenésének napján
délután két órakor kezdõdik
a lakosság, valamint az in-
tézmények, szervezetek kép-
viselõinek közmeghallgatá-
sával.

Besenyei

Új inkubátor a csecsemõosztályon

Gördeszkázás és
szeszfogyasztás
a képviselõk elõtt

A Mikulás is gondoskodott a nézõk jó hangulatáról az uszodában

Fotó: Vidovics Ferenc
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A beteg gyerekeknek játé-
kokat, édességet, a gyermek-
osztálynak inhalátort és az
internetszolgáltatás vezeték
nélküli elérését segítõ wifi
routert vitt a polgármester a
Mikulással közösen. Az ön-
kormányzatnál sok éves ha-
gyomány a kórházban gyó-
gyuló gyerekek és gyógyító-
ik segítése. Idén Szirbik Imre
a Mikulással és csinos kram-
puszával látogatott a Dr. Bu-
gyi István Kórház gyermek-
osztályára pénteken délelõtt.
A polgármester a gyerekek
nevében is megköszönte az
osztályon dolgozók áldoza-
tos munkáját, majd átadta az
ajándékokat. Hetyei Erika, a
gyermekosztály fõorvosa kö-

szönte meg az elismerõ sza-
vakat, melyek sokszor többet
jelentenek az ajándékoknál
is. Mint mondta, minden se-
gítséget örömmel fogadnak,
folyamatosan szükségük van
az elromló, eltünedezõ játé-
kok pótlására. A látogatáskor
nyolc gyermeket ápoltak,
akiket  lehetõség szerint
hazaengedtek a hétvégére,
hogy otthonukban várják a
mikulást. A betegségek kö-
zül most a lázzal járó felsõ
légúti megbetegedések a jel-
lemzõek, de elõfordul kéztö-
réses beteg és egyre gyakrab-
ban kerülnek hozzájuk zsá-
lyás cigarettától bódult fiata-
lok. 

A fõorvosnõ elmondta,

hogy Mikulás alkalmából a
szegedi koraszülött alapít-
vány képviselõi, a Koszta ál-
talános iskola, valamint a
gimnázium drámai tagoza-
tos diákjai is meglátogatták
az osztályon betegeskedõ
gyerekeket.

Hetyei Erika fõorvos be-
szélt a karácsonyi munká-
jukról is, bár igyekeznek
minden gyereket hazaenged-
ni a családjuk körébe az ün-
nepekre. A benntartott bete-
gek sokszor nehezen viselik
a helyzetet, elõfordul sírás a
gyerekeknél és a szülõknél
is. De nehéz idõszak a kará-
csony a dolgozóknak is, hi-
szen család helyett munká-
val telik az ünnepük.

Gyermekosztályon a Mikulás

Az idõjárás is kegyes volt
a Gerecz Elemér Sporthor-
gász Egyesület versenyszak-
osztálya által szervezett év-
záró verseny résztvevõihez.
A botot fogó 31 horgászt esõ
fogadta szombaton reggel a
Kurca parton, de a horgászat
kezdetére a nap is elõbújt. A
zsíros kenyeres, lila hagymás
svédasztalos reggeli utáni
megnyitón fõhajtással emlé-
keztek a 2000. december 2-án
tragikusan elhunyt Hankó
Attila horgásztársra és szí-
nészre. A délelõtti fogási

eredmények biztatóak a ta-
vaszi halpusztulás után. Re-
kordfogások nem születtek,
de sok a kis ponty, bodorka
és szerencsére kevés törpe-
harcsa akadt horogra. A Mi-
kulás vándorkupát az abszo-
lút legjobb fogási eredményt
elérõ Ballos László vihette
haza 

A 16. Mikulás Kupa egy-
ben 14. Hankó Attila Emlék-
verseny eredményei:

A szektor 1. hely Nagy Be-

nedek 2510 gramm, 2. hely:
Makai Zsolt 2230 gramm, 3.

hely: Katona Bálint 2180
gramm

B szektor 1. hely Ballos

László 3140 gramm 2. hely:
Mucsi Lajos 3040 gramm, 3.
hely: Rozgonyi Sándor 2940
gramm

A horgászatot közös füs-
tölt csülkös bableves ebéd
zárta a horgász székházban.
A horgászegyesület legköze-
lebbi versenyét, a Téltemetõ
kupát 2015. február végén
tervezi rendezni.

B.G.
Fotó: Doba Lajos

Évzáró horgász-
verseny a Kurcán



Figyelemfelkeltés és el-
gondolkodtatás a célja mû-
veivel Szabó Csabának. A
magát Helótának nevezõ
amatõr mûvész üzenete:
járjunk lassabban és néz-
zünk a lábunk alá. Õ ezt te-
szi és amit talál, eltaposott
kígyót, békát, bogarat, ma-
darat, azt hazaviszi és kép-
pé formálja az utókor szá-
mára. Alkotásaiban repro-
dukálja a feltalálás helyét,
sõt GPS koordinátákkal be-
azonosíthatóvá teszi bárki
számára, hol is „született” a
mû eredete. 

Nagyon korszerû és idõ-
szerû problémát vet fel Sza-
bó Csaba, aki tisztán, érthe-
tõen és kimûvelt módon mu-
tatja be önhitt civilizációnk
ártalmait, mondta Berkecz
István festõmûvész Szabó
Csaba kiállításának megnyi-
tóján pénteken este az Árkád
Galériában. – Egy elgázolt és
kilapított béka vagy sikló
ugyan csak kis része a világ-
nak, de ugyanolyan része,
mint mi, emberek. Csaba ba-
rátunk és lelkiismeretünk
biozöldség termelõ – helóta
–, földmûves rabszolga.
Mindig elgondolkodtató

dolgokat hoz létre, alkotásait
kiszámítottan szûkre szabott
geometria és színélmény jel-
lemzi. Érdemes volna bemu-
tatkoznia egy nagy kiállító-
teremben is – nyilatkozta
Berkecz István.

A Civilizációs autogram
címû tárlaton közel 40 alko-
tás látható, többségében  el-
gázolt békák, siklók lakkal
tartósított tetemeivel készült
festmények. A mûvek mel-
lett olvasható egy GPS koor-

dináta, ahol az eltaposott ál-
latot megtalálta a mûvész. 

Szabó Csaba az ország
több pontján bemutatkozha-
tott kiállításokon. Alkotásai
közül több látható jelenleg is
Budapesten, Pécsen, Tokaj-
ban és Szegeden borozóban,
kávézóban vagy éppen szál-
lodában. Egy nagyszabású
kiállítótermi bemutatkozást
teljesen új anyaggal tarta-
ná elképzelhetõnek. Mint
mondta, több száz össze-
gyûjtött „téma” hever fa-
gyasztójában és csak az
anyagi lehetõségeitõl függ,
mikor válnak alkotássá. 

A kiállításmegnyitón vers-
mondással közremûködött
Mari Dorottya, a Horváth Mi-
hály Gimnázium 10. D. osz-
tályos tanulója.

Szabó Csaba kiállítása
2015. január közepéig látható
a Kossuth tér 4. szám alatt
található Árkád Galériában.

bes
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Az advent számos külsõ csillogó jelével
már körülöttünk van. Hol szerényen,   hol
hivalkodó figyelmeztetéssel látjuk a plaká-
tokat, halljuk az akciókat, jótékonysági
rendezvényeket, koncerteket.

Mindenki választhat, hogyan készül az ün-
nepre. Én egy olyan hangversenyt ajánlok a
szentesi közönségnek, ahol az orgona- és
ének hang csillogása, tisztasága és nyugalma
lehetõséget ad az elcsendesedésre, a városi
forgatagból való rövid kilépésre, elgondolko-
zásra. 

Nagy János és Nagy Johanna adventi kon-
certjére hívom a kedves közönséget, mely a
Zene-Világ-Zene sorozat következõ állomá-
sa. December 17-én, szerdán este 7 órakor
hallhatjuk a közös koncertet, melynek elõ-

adói már méltán vívták ki a szentesiek elis-
merését, hisz számos alkalommal hallhattuk
a díszpolgár, címzetes igazgató és a Pécsi
Egyetem Zenemûvészeti Kar tehetséges hall-
gatójának közös muzsikálását.

Az est folyamán felcsendül többek között
J. S. Bach felemelõ muzsikája, Max Reger és
W. A. Mozart egy-egy dala, de a 19-20. száza-
di szerzõk mûvei is az ünnepre hangolódást
szolgálják. Orgona-ének... mely csak lélek-
emelõ lehet, csillogva bár, de nem hivalkod-
va, örvendezve, de nem hangoskodva.

A zeneiskola hangversenytermébe szere-
tettel várjuk a hûséges hangverseny látogató-
kat, és mindenkit, aki klasszikus adventi mu-
zsikára vágyik.

Kocsis Györgyi

Jöjj, népek Megváltója…

Telt házas volt a Pom-Pom együttes „Aján-
dékgyár“ címû új mûsorának bemutatója az
ifjúsági házban december 7-én. A pódiumte-
rembõl kiszorult szülõk az elõtérben lévõ ki-
vetítõn kísérhették figyelemmel a Fõmanó,
Peti manó, Robi manó és Tomi manó küzdel-
mét, hogy elkészüljön a 3.456.398 db aján-
dék. A Pom-Pom manók vadonatúj dalaik

segítségével elvitték a sok gyermeket Télapó
szánján, megismerkedtek a rénszarvasokkal,
manóbálban táncolhattak és az ünneprõl is
megemlékeztek.

Amikor végre megérkezett a Télapó, kész
volt az összes ajándék és egy búcsúdallal kö-
szönte meg a közönség szûnni nem akaró
tapsát az együttes. 

Sikeres volt az Ajándékgyár

Gruber László, a Szent Anna Katolikus Egy-
házközség plébánosa gyújtotta meg a máso-
dik gyertyát a Kossuth téren felállított ad-
venti koszorún december 7-én. A programon
közremûködött a Szentesi Mûvelõdési Köz-
pont Zöldág Hagyományõrzõ Szakköre.
Gruber atya beszélt a karácsonyra való felké-

szülés fontosságáról, felhíva a figyelmet,
hogy az is fontos, kivel vagyunk, és legfonto-
sabb a szeretet.

Advent harmadik vasárnapján délután
4 órakor Gilicze Andrásné tiszteletes asszony
gyújtja meg a városi koszorún a gyertyát.

Advent második hete
Igazán színvonalas kiállí-

tással búcsúzik az évtõl a
Tokácsli Galéria: Vonalak és
formák címmel a hódmezõ-
vásárhelyi Návay Sándor
szobrászmûvész plasztikái
és rajzai láthatók.

Krupiczerné Bánfi Zsuzsan-
na és Krupiczer Ferenc zenei
közremûködésével került a
közönség ünnepi hangulat-
ba, de a kiállított alkotások is
segítik a látogatót kilépni a
hétköznapok világából. A
paravánon rajzok, elõttük
bronzplasztikák sorakoznak.
A mûvész harminc évvel ez-
elõtt szülõvárosából, Hód-
mezõvásárhelyrõl alkotásai-
val kilépve egyik elsõ alka-
lommal Szentesen mutatko-
zott be a nagyközönség elõtt.
A megnyitón elhangzott, ta-
valy maga is a közönség so-
raiban volt egy, a Tokácsli
Galériában nyílt tárlaton,
majd a mûvelõdési központ
igazgatójának figyelmébe
ajánlotta kiállítási anyagát,
így került sor erre az újabb
bemutatkozásra. A szobrász
jövõre ünnepli 60. születés-

napját, a kerek évforduló pe-
dig jó alkalom arra is, hogy
pályáját összegezve átfogó
képet nyújtson mûvészeté-
rõl. 9-10 éves korában indult
alkotói pályája, mint meg-
tudhattuk, nem akárhogyan.

– Egy szelet kenyeret úgy
evett körül, hogy a maradé-
kából felismerhetõ alakzat
született. Ilyennel elõtte még
soha nem találkoztam. A leg-
több gyerek a kenyérbelet
összegyúrja és abból, mint a
gyurmából valamilyen figu-
rát próbál létrehozni. Ez a
különbség is jelzi, Sándornak
a többi kísérletezõtõl teljesen
eltérõ indíttatását – mondta
kiállítást megnyitó Szenti
Tibor író, néprajzkutató.
Mint mesélte, Návay Sándor
nagymamája portrékhoz ült
modellt, s egyszer magával
vitte unokáját is, hogy a mû-
vészet útján elindulhasson.
Nem sikerült beajánlania, túl
idõsnek tartották a gyereket.
Azonban Füstös Zoltán festõ-
mûvész felfigyelt tehetségé-
re, visszahívta, gondjaiba
vette. Egyenes út vezetett a

Tömörkény István Mûvésze-
ti Szakközépiskola grafika
szakára, de végül díszítõ
szobrászként végzett. A Kép-
zõmûvészeti Fõiskolán is
szobrásznak tanult. Alakjai
nemcsak térben, hanem sík-
ban is megjelennek elõtte,
ezért a grafika mindig is fon-
tos szerepet játszott munkás-
ságában. A legtöbb rajza
franciás stílusban egyetlen
vonallal készült. Sok helyen
állított ki az alkotó: két kon-
tinens sok országában, ha-
zánk számtalan településén.
Debrecenben egy monumen-
tális, 9 méteres funkcionális
szobra van, a környéken
Fábiánsebestyénen, Derek-
egyházon és Szentesen is lát-
ható köztéri alkotása.

Návay Sándor filozofikus
szemlélete szembetûnõ, õ
maga is úgy fogalmaz saját
mûvészetérõl, hogy a figurá-
lis ábrázolásaival filozofikus
gondolatokat kíván közvetí-
teni. Aki szeretne elmélyedni
Návay Sándor világában, de-
cember 20-ig megteheti.

D. J.

Filozofál a szobrász

Képek békákkal
és siklókkal



A Papp László sportcsar-
nokban december 7-én, va-
sárnap megyei bajnoki mér-
kõzést játszott az Árpád
Szabadidõs Sportklub nõi
kézilabdacsapata. A Deszk
gárdája erõs ellenfélnek bi-
zonyult, de nagy küzdelem
után 24-23-ra a sportklub
csapata gyõzött.

Végig nagy küzdelmet ví-
vott a két nagyjából hasonló
játékerõt képviselõ együttes,

az elsõ félidõt egy góllal a
deszkiek nyerték. A második
játékrész elején öt gólra nö-
velte elõnyét a községi csa-
pat, és egy jókor kezdemé-
nyezett idõkérés után „feléb-
redt” a hazai gárda és el-
kezdte a felzárkózást: egy-
más után lõtték, az eseten-
ként jól kidolgozott akciók
után góljaikat. Kár, hogy a
hazai gárda rossz hatékony-
sággal használta ki büntetõit. 

A mérkõzés utolsó 12 per-
ce volt a legizgalmasabb
„fej-fej mellett” haladtak a
találatokkal, végül egy góllal
nyert – megérdemelten – a
szentesi csapat.

A szentesi góllövõk: Szeke-
res Dorottya 7, Nagy Andrea 4,
Papp Ágnes 4, Terbán Irén 4,
Sipos Réka 2, Ács Rebeka 2, és
Kérdõné Kocsis Ivett 1. 

Kép és szöveg:
Szentesi Gyors

Gyõzelem a presztízscsatán
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A férfiaknál a Szolnok, a
hölgyeknél az UVSE –
Centrál gárdája nyerte a
magyar kupa idei küzde-
lemsorozatát a ligeti uszo-
dában megrendezett három
napos vízilabda ünnep zá-
rásaként. A show folytató-
dik, jövõ kedden az olasz
válogatott ellen vív Világli-
ga mérkõzést a nõi váloga-
tott Szentesen. 

A férfi és a nõi vízilabda
magyar kupa négyes döntõ-
jének volt a helyszíne Szen-
tes az elmúlt hétvégén. A
klub és az uszoda kiváló há-
zigazdának bizonyult, a ren-
dezésre nem lehetett pana-
sza egyetlen résztvevõnek
sem. A férfiaknál a Szolnok
talán papírformának mond-
ható sikere mellett az sem
volt különösebben nagy
meglepetés, hogy a nõi dön-
tõt a fél magyar válogatottat
felvonultató UVSE-Central
gárdája nyerte. Juhász Zsolt, a
férfi fináléban alulmaradt

OSC játékosa elmondta,
hogy bár a játékoskerete, a
költségvetése a szolnokiak
gyõzelmét sejtette, szerették
volna borítani a papírformát,
és bíztak abban, hogy ezen
az egy találkozón el tudják
„kapni” Varga Dánieléket. –
Sajnos nem sikerült, ezért
mérhetetlenül csalódott va-
gyok, egyetlen örömöm,
hogy csodálatos élmény volt
ebben a fantasztikus uszodá-
ban elõdöntõt és döntõt ját-
szani – nyilatkozta Juhász.
Magyar József, a Szentesi Ví-
zilabda Klub elnöke szerint
büszkék lehetünk arra, hogy
egy olyan eseménynek lehet-
tünk a házigazdái, ami még
soha nem volt városunkban,
azt ugyanakkor elmondta,
hogy a nõi csapatunkat jó
lett volna ott látni a négyes
döntõben. A szentesi póló-
sok azonban, bár mérkõzést
nem játszottak, nem unat-
koztak az elmúlt napokban,
hiszen a kanadai válogatot-

tal készülhettek hosszú na-
pokon keresztül. Az észak-
amerikaiak, ha már itt van-
nak, barátságos mérkõzést
játszanak a magyar nõi válo-
gatott ellen, mégpedig szom-
baton, 15 óra 30 perces kez-
déssel a ligeti uszodában. Ér-
telemszerûen a magyar válo-
gatott is Szentesre költözik,
mégpedig azért, mert jövõ
kedden, este hat órától Vi-
lágliga összecsapáson az ola-
szokat kellene legyõzni a to-
vábbjutás szempontjából
fontos pontokért. A nõi csa-
pat játékosai hétfõn délelõtt
amolyan közönségtalálkozó
jelleggel két iskolába is ellá-

togatnak, a csapat egyik fele
a Koszta, a másik fele a tár-
saságnak a Kiss Bálint-iskola
vendége lesz. A Valdor Szen-
tesi VK férfi csapata is gõz-
erõvel készül a Debrecen el-
leni hazai mérkõzésre, amely
egyben Lukács Dénes debütá-
lását is jelenti a mieink kis-
padján. Hogy milyen ered-
ménnyel, az szombaton este
fél nyolc tájban kiderül. 

A program: December 13.
15.30 óra Magyarország–Ka-
nada (nõi barátságos), 18 óra
Valdor-Szentes–Debrecen
(férfi bajnoki), december 16.
18 óra Magyarország–Olasz-
ország (nõi világliga). Hv

Magyar-olasz az uszodában
Gyõzelemmel zárta az

idei esztendõt a Szentesi
Kinizsi férfi asztalitenisz-
csapata. A mieink a máso-
dik helyen várják a folyta-
tást az NB II Dél-keleti cso-
portjában.

A Debreceni Asztaliteni-
szezõk Baráti Egyesülete el-
len álltak asztalhoz a Kinizsi
pingpongosai az elmúlt
szombaton, és a vártnál ma-
gabiztosabban, 12-6 arányú
gyõzelmet arattak Bunda
Szabolcsék. Az elsõ két mér-
kõzés, a két páros csata után
már 2-0 volt a mieinknek,
akik az egyéni mérkõzéseket
is egymás után nyerték, így
alakult ki végül a nagy kü-
lönbségû gyõzelem. A mér-
kõzésen a két páros gyõze-
lem mellett a csapatkapitány,
Bunda Szabolcs 4, Gazdag
Károly 3, Kocsis István 2, Ta-
kács László egy gyõzelemmel
járult hozzá a gyõzelemhez.
– Nehéz mérkõzésre számí-
tottunk, hiszen a jó játékerõt
képviselõ debreceniek köz-
vetlenül mögöttünk álltak a
táblázaton – mondta Hegedûs
Gábor, a SZITE szakosztály-
vezetõje. – Két célunk volt:
növelni a pontbeli különbsé-

get közvetlen riválisunkkal
szemben, és ott maradni a
listavezetõ Orosháza mögött.
Mindkét célunkat elértük,
így a második helyen várjuk
a tavaszi folytatást. Azt gon-
dolom, a várakozáson felüli
a 12-6-os gyõzelmünk, hi-
szen jó csapat ellen értük el
ezt a sikert, ráadásul kedve-
zõ pozícióból fogadjuk a ta-
vaszi idénynyitón a Békés
gárdáját. A srácok a hónap
hátralévõ részére pihenõt
kapnak, a munkát január ele-
jén folytatjuk.

Az NB II-es csapat mérkõ-
zését megelõzõen a megyei
III. osztályban szereplõ ser-
dülõ fiúcsapat is asztalhoz
állt, az ellenfél a Szatymaz
gárdája volt. A fiatalok ma-
gabiztos játékkal nyertek 7-
3-ra a jó erõbõl álló vendé-
gek ellen. A serdülõknek
még nem ért véget a bajnok-
ság, hiszen három összecsa-
pásuk még idén lebonyolí-
tásra kerül, ráadásul  a tava-
lyi bajnok ellen is asztalhoz
kell állni. A Szentes eddig öt
gyõzelmet és három veresé-
get jegyez a bajnokságban.

hv

Második helyen
telelnek

A nemzetközi ergométeres
bajnokság újabb fordulóját
rendezték meg az elmúlt
hétvégén Pozsony városá-
ban. A nemzetközi mezõny-
ben a szentesi tûzoltókból ál-
ló magyar csapat mellett

horvát,  lengyel, cseh és szlo-
vák versenyzõk indultak
több versenyszámban. A
nemzetközi fordulót idén
februárban egy országos vá-
logatóverseny elõzte meg,
melyen a legjobb eredményt

teljesítõ tûzoltók jutották to-
vább a szlovákiai bajnokság-
ra. A résztvevõk korosztá-
lyonként mérték össze erejü-
ket. Magyarország képvise-
letében a Bugyi Tibor, Kurucz
Dávid, Tóth Tibor, Csendes
Zoltán és Csorba Ákos össze-
tételû szentesi tûzoltók csa-
pata összesítésben az elõkelõ
harmadik helyen zárta a ver-
senyt. A 29-39 évesek verse-
nyében Tóth Tibor fõtörzsõr-
mester a második, Csendes
Zoltán fõtörzsõrmester a
harmadik helyen végzett. A
19-29 év közötti korcsoport-
ban Bugyi Tibor zászlós a
második, Kurucz Dávid õr-
mester a hatodik helyen vég-
zett. A kimagasló eredményt
– ergométer hiányában –
más jellegû folyamatos
edzéssel érhették el.

Ergométeres érmek Pozsonyból

A szentesi Pollák DSE
dzsúdósai Szerbiában léptek
tatamira a Mikulás kupán. 

A versenyen szerb, román,
horvát és magyar klubok
judokái mutatták meg tudá-
sukat.

A 2006-os és fiatalabbak
között 1. Vígh Flóra (-28 kg),
2004-05-sök között 3. Felföldi

Zsombor (-34 kg) és Balogh
István (-42 kg), a 2002-03-as
korcsoportban 2. Németh Ber-
nadett (-40 kg). 

Az egyesület köszöni a
szülõk, az önkormányzat és
a szponzorok támogatását,
hiszen felajánlásaik nélkül
nem jutnának el különbözõ
versenyekre.

Judo
Mikulás kupa

Bujka, Hevesi, Miskolczi a válogatottban 

A Magyar Vízilabda Szövetség hétfõ esti közlése: a ma-
gyar válogatott keretbe a Hungerit-Szentes csapatában
játszók közül mezõnyjátékosként Bujka Barbara, Hevesi
Anita és Miskolczi Kitti került be, a többiek a Dunaújvá-
rosi Fõiskola, a BVSC-Wáberer Hungária-Zugló és az
UVSE-Central játékosai. A válogatott csütörtök óta ké-
szül az olaszok elleni kulcsfontosságú mérkõzésre.

A kupagyõztes, válogatottak hosszú sorát
felvonultató UVSE-Central gárdáját 14-13-ra
gyõzte le a Hungerit Szentesi VK. A mieink
az elején gyorsan elõnybe kerültek, de elsza-
kadni nem tudtak ellenfelüktõl, sõt, a fõváro-
siak Keszthelyi vezérletével megfordították a
találkozót. A két csapat a mérkõzés végéig
felváltva vezetett, ám a végén a mieink örül-
hettek, hiszen a hevesi ellen elkövetett sza-

bálytalanságért megítélt büntetõt Van der
Sloot magabiztosan értékesítette, beállítva ez-
zel a végeredményt. Tóth László, a Hungerit
vezetõedzõje szerint visszataláltak arra az
útra, amely mindig is jellemezte a csapatát:
mindenki harcolt a másikért, az utolsó pilla-
natig küzdöttek a lányok, és ez a helyes
irány, erre támaszkodva, ebbõl erõt merítve
várják az utolsó hazai bajnokit az Eger ellen,
majd a januári nemzetközi mérkõzéseiket.

Rangadót nyert a Hungerit!

Teljesen megteltek a lelátók a vízilabda magyar kupa döntõjére a fedett uszodában.



- Jean, kössön egy spárgát az
anyósomra!
- Miért, uram?
- Sárkányt akarok eregetni!

Egy riporter felmérést készít az
egyetemen, hogy ki mennyi idõ alatt
tudna megtanulni japánul. Elõször
az öreg profot kérdezi meg:
- Hát, ha igazán belevetném magam
a munkába, egy-másfél év biztos
elég lenne.
Megkérdezi a tanársegédet.
- Egy kis munkával biztos sikerülne
9-10 hónap alatt.
Meglát egy diákot, aki épp egy ha-
lom könyvvel a kezében megy a
könyvtár felé, és neki is felteszi a
kérdést. Mire a srác:
- Miért, holnap zárthelyi ???

- Isten, neked mennyi egy pillanat?
- Nekem egymilliárd év.
- És mennyi egy penny?
- Egymilliárd font.
- Adj egy pennyt!
- Egy pillanat...

Össze-vissza vert ember támolyog
be az orvoshoz. A doki szörnyûl-
ködve kérdi:

- Magával meg mi történt, jóember?
- Nekem jött egy hattyú!
- Egy hattyú...???
- Utána elütött egy ufó!
- Hmm, egy ufó...
- Aztán meg megcsapott egy an-
gyal!
- Aha, értem. És utána?
- Végül kikapcsolták a körhintát.

- Nénike, adja már fel azt a piros
drótot!
Az öregasszony feladja.
- Köszike! - Látod, Józsi, mondtam
én, hogy nulla, te meg jössz itt a
hülyeségeddel, hogy fázis.

- Mi tartja megbízhatóan zárva a Cib
Bank széfjét?
- A „cibzár”.

Az egyik amerikai egyetemen egy
srác egyáltalán semmit nem tanult a
filozófia szigorlatára.
A dolgozat témája a következõ volt:
Fogalmazza meg, mi a bátorság!
A srác végül csak ennyit írt a papír-
ra: This (ez) és beadta. Csak az övé
lett ötös!

- Hogy hívják a cukrásztanulók vizs-

gadolgozatát?
- Desszertáció.

- Hol vásárolnak az olasz focisták?
- Az INTERsparban
- És mivel mennek oda?
- INTERcity-vel

- Adjon tanácsot, mit csináljak? Az
emlékezõtehetségem napról napra
gyengül.
- Adjon kölcsön egy tízezrest holna-
pig!

Két barát elhatározza, hogy kipró-
bálnak valamilyen extrém sportot.
- Mit szólnál a bungee jumpinghoz?
– kérdi az egyik.
- Az szóba se jöhet! – feleli a másik
-Azért születtem meg, mert elsza-
kadt a gumi, nem akarok ugyanezen
okból meghalni!

Egy menedzser száll léghajójával a
kietlen táj felett, eltévedt. Megpillant
egy embert, lekiált neki:
- Meg tudná mondani, hogy hol va-
gyok?

- Ön, kedves uram, egy léghajóban
utazik.
- Fogadjunk, hogy maga informati-
kus – förmed rá a menedzser.
- Mibõl gondolja?
- Pontos választ adott, de mégsem
tudok vele semmit sem kezdeni…
- Fogadjunk, hogy maga pedig me-
nedzser!
- Ezt honnan találta ki?
- Nem tudja, merre tart, hol van
most, pontatlan kérdéseket tesz fel
nekem, és a végén én vagyok a hi-
bás.

Két ivócimbora összefut:
- Haver, mész ma este valahová?
- Á, dehogy! Ki se mozdulok a
kocsmából!

Biológia vizsgán az egyik diáknak az
volt a tétele, hogy a madarakat a lá-
buk alapján kellett felismernie. Per-
sze megbukott. Már kint volt a te-
rembõl, viszi magával az indexét
(amibe még nem volt beírva az
egyes). Erre a tanár:
- Hogy is hívták magát?
Erre a diák a folyosóról bedugta a
lábát az ajtónál és ezt monda:
- Találja ki!
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Télapó itt van címmel családi kézmûves
délelõttöt rendeztek december 6-án a Koszta
József Múzeumban. Köröndi Leona és Köröndi
Péter múzeumpedagógus gitármuzsika kísé-
retében alapozta meg a hangulatot, majd az

adventi szokások ismertetése után a résztve-
võk aktív bekapcsolásával apróbb karácso-
nyi ajándékokat is készítettek.

Kép és szöveg:
Szentesi Gyors

Kos
Érzi, hogy most csak
olyan dolgokat akar csi-

nálni, amikben konkrétan örömét le-
li. Ez elindít egy átrendezõdési folya-
matot az önnek fontos dolgaiban is.
Tartsa ezt az irányt. A nemkívánatos
dolgok kezdenek szép lassan kimen-
ni az életébõl.

Bika
Felgyûlhetnek a munka-
helyi teendõi oly mértékig,

hogy az sem tudja, hol áll a feje.
A kollégáival nagyon jó a hangulat
és az egyetértés. Segítõkészek, ha
ön fennakadna valamilyen kérdés-
ben.

Ikrek
Görcsös igyekezetét el-
hagyva munkáját sokkal

hatékonyabban tudja végezni. Felet-
teseinek is feltûnik a változás az
eredményességében és céltudatos-
ságában. A titkait ne adja most ki
senkinek, bármennyire is faggatnák.

Rák
Egyre jobban foglalkoztat-
ja a karrierje és a jövõje,

valamint ezek alakulása. Nagyon
sok energiát fektet be az utóbbi idõ-
ben a munkájába, ami lassan kezd
megtérülni. Felmerülhet önben a
gondolat, hogy egyéb feladatokat is
vállaljon,

Oroszlán
Új, megfontolandó és fi-
gyelmet igénylõ ötletei tá-

madnak a karrierjét illetõen. Ambíci-
ói is ebbe az irányba felerõsödnek.
Kisebb, átmeneti összetûzések fel-
merülhetnek a környezetében élõk-
kel, ugyanis nem mindenki van
most önnel egy hullámhosszon.

Szûz
Kollégái körében az elé-
gedetlenség hangulata

lesz a levegõben. Ettõl függetlenül jó
az ön közérzete, könnyedén veszi a
hét során a felmerülõ akadályokat.
Idõközönként provokatív kérdéseket
kaphat, de maradjon meg a saját
békés habitusánál. 

Mérleg
Nagyon kedvezõen tudja
hasznosítani és beosztani

az energiáját. A legmegfelelõbb idõ-
ben jutnak eszébe a jó megoldások
az éppen felmerülõ kihívásokra.
Szellemi ereje csúcsformában van
ezen a héten. Új ötleteit érdemes
lenne feljegyeznie.

Skorpió
Rendbe tud hozni egy-két
olyan ügyet, amik az

utóbbi idõben megkeserítették a
napjait. Anyagi helyzete kezd lassan
kiegyensúlyozódni egy fontos dön-
tésének köszönhetõen. A hét köze-
pén egy kicsit átmeneti melankoli-
kus hangulatban lehet. 

Nyilas
Egy objektív személlyel
kéne megbeszélnie az ag-

gályait. Változásra lenne szüksége,
ezt bizonyára ön is érzi. A hét köze-
pe pénzügyekben kedvezõnek bizo-
nyul. Tele van ötletekkel, inspiráci-
ókkal, hogy hogyan lehetne kama-
toztatni forintjait.

Bak
Érdemes átgondolnia, jö-
võjét, karrierjét és a szük-

séges döntéseket hozza meg. A
munkájában eredményes, és a sze-
relmi élete is ígéretes. Ne erõvel, ha-
nem eszével, okosan taktikázva
szálljon szembe riválisával. 

Vízöntõ
Szellemileg csúcsformá-
ban van. Népszerûsége

megnõ ezen a héten. A hét közepe
fele új ötlete támad a felmerülõ fel-
adatok egyszerûbb megoldása érde-
kében. Elõterjesztheti feletteseinek,
miután letesztelte. Kisebb finomítás
után máris alkalmazhatja.

Halak
Egy rendkívüli változás-
ban van benne, ami végül

is az ön javát szolgálja. Most ezt
meglehet, hogy ön nem így éli meg.
A kedélye meglehetõsen hullámzó
lehet. Barátai ön mellett állnak. En-
gedje, hogy segítsenek. Menjen el
barátaival vagy szeretteivel estén-
ként egy kellemes, hangulatos étte-
rembe.

December 12-19.
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Múzeumi advent

December 15., hétfõ

14:00 Paddington
16:00 3D Exodus: Istenek és királyok
18:30 Dumb és Dumber kettyó
20:30 3D Exodus: Istenek és királyok
December 16., kedd

13:30 Paddington
15:30 3D Exodus: Istenek és királyok
18:00 3D Exodus: Istenek és királyok
20:30 Dumb és Dumber kettyó
December 17., szerda

14:00 Paddington
16:00 3D Exodus: Istenek és királyok
18:30 Dumb és Dumber kettyó
20:30 3D Exodus: Istenek és királyok
23:59 A hobbit - Az öt sereg csatája
December 18., csütörtök

12:30 3D Exodus: Istenek és királyok
15:00 Dumb és Dumber kettyó
17:00 3D A hobbit - Az öt sereg csa-
tája
20:15 3D A hobbit - Az öt sereg csa-
tája

December 19., péntek

13:15 3D A Madagaszkár pingvinjei
15:00 3D A hobbit - Az öt sereg csa-
tája
18:00 3D Exodus: Istenek és királyok
20:30 3D A hobbit - Az öt sereg csa-
tája
December 20., szombat

10:00 3D A Madagaszkár pingvinjei
12:30 Paddington
14:30 3D Exodus: Istenek és királyok
17:15 3D A hobbit - Az öt sereg csa-
tája
20:30 3D A hobbit - Az öt sereg csa-
tája
December 21., vasárnap

10:00 3D A hobbit - Az öt sereg csa-
tája
13:00 Paddington
15:00 3D A hobbit - Az öt sereg csa-
tája
18:00 Dumb és Dumber kettyó
20:15 3D A hobbit - Az öt sereg csa-
tája
23:00 3D Exodus: Istenek és királyok

Mozimûsor

Pótfûtés

A Szentesi Közös Önkor-
mányzati Hivatal tájékoztatja
a lakosságot, hogy a  város-
háza nyitvatartási ideje az
ünnepnapok miatt az alábbi-
ak szerint változik:

December 12., péntek
7.30–16 óra, december 13.,
szombat 7.30–13.30 óra, de-
cember 24-26. zárva, decem-
ber 31-január 2. zárva.

Nyitva
tartás

A 80-90-es évek nagy slá-
gereire rophatják a bulizni
vágyók december 12-én, pén-
teken 22 órától a Center Sö-
rözõben. A belépõ 22 óráig
ingyenes!

* * *
Rákász Béla szerint csak

kétfajta zene létezik: a jó és a
rossz, de rosszat nem játszik!

Aki kíváncsi a különbség-
re, az december 13-án, szom-
baton este 22 órától a Felsõ-
párti Sörözõben szórakozhat
a legendás dj mixelte dalok-
ra. Belépõ 1000 Ft.

Retro és
Rákász diszkó

Kézmûves foglalkozásokra várják a segíte-
ni vágyókat december 12-én, pénteken 16.30-
tól és december 18-án, csütörtökön 17 órától
a zeneiskola Lajtha termében. Az elkészült
termékeket az intézmény elõcsarnokában

rendezett karácsonyi vásáron árulják decem-
ber 19-ig, mindennap 15.30-tól 18.30-ig. A be-
folyt összeget a zeneiskola növendékeinek
versenyeztetésére fordítják.

Vásár a növendékekért
Városi könyvtár

December 13. 17 óra
Krétatáblák címmel Sárréti Krisztina
kiállítása nyílik.
December  15. 18 óra
A Lajtha László Alapfokú Mûvészeti
Iskola kamaraestje.
December 16. 16 óra.
Karácsonyváró foglalkozás. Vezeti:
Szûcs Ildikó
December 16. 18 óra.
Filmklub. Szilveszter éjjel címû ameri-
kai film vetítése.
December 17. 18 óra
Szenvedélyes szerelem a német ze-
nei romantika fénykorában. Elõadó:
Szalay László fõorvos.

Koszta-iskola 

December 13. 17 óra
Luca-napi boszorkánykeresés; játé-
kos tájékozódási verseny családok-
nak, baráti társaságoknak

Mûvészetek Háza

December 13-14. és 20-21-22. 
mindennap 10-18 óra
Garaboly piac

Szent Anna
templom

December 14. 15 óra
Karácsonyi jótékony célú kórus-
hangverseny a területünkön élõ szo-
ciális rászorultak megsegítésére.

Szent Miklós tér

December 14. 14 óra
Fényesség Táltos Dobkör, adventi
Fénykapu nyitás dobokkal

December 15. 16.30 óra
FLY együttes koncert
December 18. 16.30 óra
Psicho Palints koncert

Felsõpárti reformá-
tus templom

December 16. 14.30 óra
Adventi rajzkiállítás
A Deák Ferenc Általános Iskola rajzta-
gozatos diákjainak kiállítása

Koszta-múzeum

December 16. 15.30 óra
„Herman Ottó és a Szentes környéki
halászat, avagy régi halfogási mó-
dok, halételek nyomában” Mód
László interaktív néprajzi elõadása
December 17-18-19. 8-12 óra
Kézmûves foglalkozás óvodás és is-
kolás csoportoknak

Lajtha-zeneiskola

December 19. 17 óra
Karácsonyi hangverseny

Együtt Szentesért
Egyesület

December 18-án 17 óra
Karácsonyi ünnepség

Sportcsarnok

December 13. 
Lábtenisz Bajnoki I. forduló
December 14. 
Lábtenisz bajnoki II. forduló
December 19.
8 óra Boros Sámuel SzKI sportnap
12 óra Luca kupa gyermek kézilab-
datorna

Dózsa-ház

December 14. 8 óra
Batyus futás Dósai Molnár Szilvia
(HRSE szervezésében)

Programajánló

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 csa-
lád nyomdai és kulturális öröksé-
ge.

Tokácsli Galéria
Návay Sándor Vonalak és

formák címû kiállítása tekinthetõ
meg december 20-ig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Alföldi kézmûves fotográfiák

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

Városi könyvtár
Krétatáblák címmel Sárréti

Krisztina munkáiból nyílik kiállítás
december 13-án, szombaton 17
órakor.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás.

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
Szaszkó Antal kunszentmártoni

fotográfus – A múlt nyomai – fo-
tóemulziók az egykori Jugoszlávi-
ából címû fotókiállítása látható.

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

ós autogram címû kiállítását te-
kinthetik meg az érdeklõdõk.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
December 12-tõl



Szentes város idén nyolca-
dik alkalommal rendezi meg
a karácsonyi vásárt a Szent
Miklós téren. A csütörtöki
vásárnyitón Seres Antal és ta-
nítványainak zenés mûsora,
kakaó és szentesi mazsolás
kalács várta a látogatókat. A
felállított faházakban egyedi
dísztárgyak, népi kerámiák,
adventi koszorúk, szûcs és
bõráru, antik és új könyvek,
helyi kiadványok, házi lek-
várok és szörpök, ízesített
mézek és töves fenyõk vár-
ják a vevõket. Minden nap
délután fél 3-kor mesemon-
dással kedveskedik a gyere-
keknek egy-egy felnõtt.

Szombaton Laczi Tímea óvó-
nõ és Sárközi András tûzoltó,
hétfõn Tóthné Jónás Éva, ked-
den Arató Csanád, szerdán
Fekete Nagy Krisztina óvónõ,
csütörtökön Krausz Jánosné,
Szabó Zoltán és Antal Balázs
Tibor képviselõk a mesemon-
dók.

A vásár találkozási pont,
ahol megállhatnak, leülhet-
nek az emberek közös be-
szélgetésre egy pohár forralt
bor vagy tea mellett, mondta
Szirbik Imre polgármester a
vásár megnyitóján. - Ki-ki
nyissa ki ajtaját és szívét és
varázsoljon mosolyt az em-
berek arcára. Boldog kará-

csonyt mindenkinek – zárta
beszédét a polgármester.

A szervezõk szándéka,
hogy ünnepi hangulatot te-
remtsenek és segítsenek az
ajándékok vásárlásában. A
vásár ideje alatt különféle
sültek, hurka, kolbász, ke-
nyérlángos és sült gesztenye
csillapíthatja az éhséget.
Kapható forró csoki, tea,
puncs, krampampuli, kéz-
mûves sör, forralt bor és for-
ralt sör is.

Vasárnap délelõtt a Táltos
dobkör, hétfõn délután a Fly
zenekar szórakoztatja a vá-
sározókat.

B.G.

Égisz 90 
Temetkezési Kft.

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A
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November végén bérelték
azt a kisteherautót, melyet
késõbb a bérlõk nem vittek
vissza a tulajdonoshoz, aki
ezért bejelentést tett a Szen-
tesi Rendõrkapitányságon.
Az autót végül december el-
sején találták meg Felgyõ kö-
zelében, fával megpakolva.
A jármû elakadt a sárban, és
akik benne ültek, nem fára-
doztak azzal, hogy kitolják a
onnan, egész egyszerûen ott
hagyták az úton. Az ismeret-
len elkövetõk ellen jármû ön-
kényes elvétele miatt indult
nyomozás.

Két szentesi házba is be-
surrant egy nõ, feltehetõleg
nem látogatási szándékkal.
Érdekesség, hogy a nõ mind-
két helyen összetalálkozott a
tulajdonossal, de az elsõ he-
lyen még nem, a második la-
kásban viszont már sikerült
feltartóztatni a rendõrök ki-
érkezéséig. A besurranó sze-
mélynek amúgy nem volt
nehéz dolga, egyik háznak
sem volt bezárva az ajtaja.

Ismét elloptak egy kerék-
párt a buszpályaudvarról,
nem az elsõt pár nap leforgá-

sa alatt. A rendõrség a térfi-
gyelõ kamerák felvételeit
elemezve igyekszik elfogni a
tettest.

hv
Kedden délután fél három-

kor Szentesrõl érkezett jelzés
a katasztrófavédõkhöz. A
Csongrádi úton egy sze-
mélyautó lesodródott az út-
testrõl árokba hajtott és a jár-
mû az oldalára borult. Az
esethez a szentesi egységek
érkeztek, akik áramtalanítot-
ták az autót, majd kerekeire
állították. A sofõrje köny-
nyebb sérüléseket szenve-
dett. 

* * *
December 5-én késõ éjsza-

ka egy mûszaki mentésnél
végeztek kárelhárítási mun-
kálatokat a tûzoltók. Egy
mûszaki hibás kamion vesz-
tegelt a szentesi úton.

A mentési munkálatok be-
fejeztével a szentesi raj egy
sérült kutyát talált a forgal-
mas út mellett. A német vizs-
la legyengülve, éhesen fe-
küdt a fûben. A tûzoltók a
mûveletirányító kollégákkal
közösen próbálták az eb gaz-

dáját felkutatni. A tûzoltók
nem hagyták magára a kó-
bor állatot: meleg plédbe
burkolták, majd óvatosan a
tûzoltóautóba fektették. Haj-
nali egy órakor indultak
vissza a tûzoltó laktanyába,
ahol megetették, megitatták
a kimerült vizslát.

Az állatra egész éjjel vi-
gyázott a szentesi egység.
Okos, jó kutyához méltón ki-
zárólag kézbõl evett, és csak
a tûzoltók társaságban érezte
biztonságban magát.

Másnap reggel az állator-
vos megállapította, hogy a
kimerültségen kívül nincsen
egyéb sérülése a drótszõrû-
nek. A vizsla ezt követõen
egy barátságos menhelyen
várta gazdáját.

A szentesi tûzoltó-pa-
rancsnokság parancsnok-he-
lyettesétõl megtudtuk, egyik
kollégája annyira megszeret-
te az ebet, hogy – amennyi-
ben nem jelentkezett volna a
megadott határidõn belül a
gazdi –, örökbe fogadta vol-
na és otthonában nevelte
volna tovább.

A kutya gazdája szerdán
jelentkezett a több mint tíz-
éves négylábúért, aki egy va-
dászat alkalmával kóborolt
el.

Elfogták a tolvajt

Született: Lakatos Szabolcs Miklós és Lévai Zsuzsannának
(Bihari sor 11.) Dorina Petra nevû gyermeke.

Elhunyt: Faur József (Béládi u. 6. 4.a.), Szarvas József (Rá-
kóczi F. u. 183.), Mezei István (Béke u. 4.).

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 15-ig Pingvin Patika (Nagyörvény
u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12 óráig. December 15-22
Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõ-kedd-szerda-péntek 7.30-18.30,
csütörtök 7-18, szombat 7.30-12-ig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) december
14-én Bikádi Péter, Bem u. 21., telefon: 30/248-44-94.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü december 15—19.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Marhahúsleves házi
tésztával és
májgaluskaleves

A menü: Erdélyi tokány, tészta
B menü: Rántott csirkemáj,

zöldborsófõzelék
Kedd: Tojásos leves és sajtos

zellerkrémleves
A menü: Brassói aprópecsenye, sült

burgonya, saláta
B menü: Tepsis tejfölös csirke,

párolt rizs
Szerda: Zöldborsóleves és hallé

gyufatésztával
A menü: Csabai töltött karaj,

hagymás tört bugonya,
saláta

B menü: Sonkás-sajtos rakott tészta
Csütörtök: Tárkonyos

húsgombócleves és
bakonyi gombás
csirkeleves

A menü: Csípõs roston sült,
burgonyapüré, saláta

B menü: Csirkepörkölt, nokedli,
saláta

Péntek: Húsleves gríznokedlivel és
meleg gyümölcsleves

A menü: Mustáros-gombás szelet,
tészta

B menü: Pulykamell sokmagvas
bundában, mexikói rizs

www.galeriakavehaz.hu (X)

Elindult a téli hóügyelet a
Városellátó Nonprofit Kft-
nél. A hóeltakarítás megkez-
désérõl a mindenkori ügye-
letes dönt. Az utak tisztításá-
nak sorrendjét a forgalmi ka-
tegóriák alapján végzik elsõ-
sorban hagyományos útszó-
ró sóval, másodsorban egyéb
alternatív anyagokkal.

A hónap elején megkezdte
a folyamatos hóügyeletet a
Városellátó Kft. a hivatalos
munkaidején túli idõszak-
ban. Munkaidõben a Mágoc-
si úti telephely vezetõje,
ügyeleti idõ alatt az ügyelet-
vezetõ rendeli el a hóel-
takarítást. A készenléti hóü-
gyeletet a Városellátó Kft.
három munkatársa látja el
heti váltásban március 2-ig.

Ezen a héten Kiss Ferenc, a
cég mûszaki vezetõje az
ügyeletvezetõ, aki 11 gépet
és 14 fõt irányít ügyelet alatt.
Havazás idején a mindenko-
ri ügyeletvezetõ dönti el, mi-
kor induljon a hóeltakarítási
és síkosságmentesítési mun-
ka. Mint Kiss Ferenc el-
mondta, az éppen aktuális
idõjárási viszonyok, a mete-
orológiai elõrejelzések és az
ügyeletvezetõ tapasztalata
alapján dönt az emberek éj-
szakai vagy hétvégi berende-
lésérõl. A gépekkel elõbb az
elsõ kategóriás utakat tisztít-
ják meg, azután következnek
az alacsonyabb forgalmú
utak. A külterületi utak,
Nagyhegy, Berek, Mag-
yartés, Lapistó és Kajánúj-

falu lakott részein részben
alvállalkozókkal oldják meg
a hóeltakarítást.

Síktalanításra a közutakon
hagyományos útszóró sót, a
járdákon alternatív anyago-
kat, zeolitot és zöld sót is
használnak, azonban ezek
hatásfoka messze elmarad a
sóétól. Kiss Ferenc azt is el-
mondta, hogy rendkívüli hó-
munkásokat nem vesznek fel
nagyobb hóesésben sem. A
kézi hóeltakarítást a Városel-
látó Kft. saját fizikai állomá-
nyával illetve az önkor-
mányzat közmunkásaival
végzik a járdákon, buszöb-
lökben.

A Rákóczi utca, az Iparte-
lepi út, az Attila és a Szarva-
si út kivételével valamennyi
közlekedési út tisztítása a
Városellátó Kft. feladata.

BG

Készülnek a télre

A kormányhivatal ünnepi ügy-
félfogadási rendje: december
12.(péntek) és december 13.
(szombat) pénteki ügyfélfogadási
rend, de a Kormányablakok 8-12
óra között állnak az ügyfelek ren-
delkezésére. December 24. (szer-
da) pihenõnap, az ügyfélfogadás
szünetel, december 31. (szerda)
ügyfélfogadás 8 – 12 óra között.

A Kiss Bálint általános isko-
la környékének közlekedési
problémájára hívta fel a fi-
gyelmet Szabó Andrea és
Rébeli-Szabó Tamás képvise-
lõ. A zsúfoltság csökkentése
érdekében javasolták a gyer-
mekek szállítása idejére a tér
megnyitását a megyeházánál
Kossuth és a Hajdú utca kö-
zött, így biztosítva a körforga-
lom szerû közlekedést az is-
kola környékén. A tér felújítá-
sakor egyik fõ szempont volt
a gyalogosforgalom biztonsá-
gosabbá tétele és a tér kímélé-
se az autós forgalom hatásai-
tól. A mûszaki iroda szerint
ezt szüntetné meg a tér meg-
nyitása.

Az iskola hátsó bejárata ép-
pen a Tóth József utca leszû-
kült szakaszára nyílik és ott
áll meg az autóval érkezõ
szülõk egy része, hogy gyer-
meküket kitegyék az autóból.

A balesetveszély csökkenté-
se érdekében évekkel ezelõtt
az önkormányzat parkolókat
alakított ki a Hajdú utcai kis
forgalmú játszótér helyén,
ahol balesetveszély nélkül,
vagy lényegesen kisebb bal-
esetveszéllyel lehet az iskolá-
hoz eljuttatni a gyerekeket és
visszafordulni az autókkal.

Mindezek miatt a mûszaki
iroda nem javasolja a gépjár-
mûforgalom átengedését a té-
ren.

Marad a forgalmi rend

Megnyílt a
karácsonyi vásár

Idei utolsó díszmadár és
kisállat börzéjét tartja a Szen-
tesi Mûvelõdési Központ
Díszmadártenyésztõ Szakkö-
re december 14-én. Az állat-
barátokat vasárnap reggel 7
órától 10 óráig várják a Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban. A szakkör felhívja a
madártartók figyelmét, hogy
árusítani csak számla és ál-
lategészségügyi igazolás elle-
nében lehet. A vásár ideje
alatt a tartáshoz szükséges
táplálékokat, kiegészítõket is
beszerezhetik az állatbará-
tok. A vásárlóknak és látoga-
tóknak a belépés díjtalan. 

Madárbörze

A városi könyvtár
2015. januártól

4 órás
TAKARÍTÓI
állást hirdet.
Jelentkezni lehet
a 63/400-271/13

telefonon munkaidõben.

Erkölcsi bizonyítvány
szükséges.

A vásárnyitón Seres Antal és tanítványai
adtak zenés mûsort. (Fotó: Vidovics)


