
XLVII. évfolyam 47. szám 2015. november 27. Városi hetilap Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft)

A Szentes Spa & Medical
Kft. négy éve azért jött létre,
hogy több szentesi helyszí-
nen turisztikai célú ingatlan-
fejlesztési projektet indítson,
és befektetõket keressen a
tervekhez. A fejlesztés egyik
eleme a Petõfi szálló felújítá-
sa lett volna. A kft. ügyveze-
tõje a Vitala Group nevû be-
fektetõcsoporttal kapcsolat-
ban álló Katos Zsolt lett, ki-
sebbségi tulajdonosként be-
szállt az önkormányzat is.
Egy olasz vállalkozás az el-
képzelések szerint részvényt
bocsátott volna ki, így finan-
szírozták volna a szentesi

építkezéseket. A tervek meg-
hiúsultak. A Spa&Medical
Kft. szerint a város nem telje-
sítette azt, amiben megálla-
podtak, egyik beruházás
helyszínét sem tudta idõben
rendelkezésre bocsátani per-
és tehermentesen. A kapcso-
lat megromlott a cég és a vá-
ros között és elõbbi kártéríté-
si pert indított az üzlet meg-
hiúsulása miatt. Szentes ön-
kormányzata úgy védeke-
zett, hogy épp a kft. nem járt
el korrekt módon, fontos in-
formációkat titkolt el a város
elõl, pedig Szentes több mint
100 millió forintot fizetett be

a közös cégbe és a tervekbe.
A kártérítés jogalapját és
mértékét is vitatta az önkor-
mányzat. A Szegedi Tör-
vényszék másodjára is, im-
már jogerõsen elutasította a
Szentes Spa & Medical Kft.
keresetét.

A döntés nem csupán
presztizs és anyagi kérdés a
város számára, hanem to-
vábbgondolást is jelent, hi-
szen a projektársaság nem
tudott eleget tenni vállalt kö-
telességének, nyilatkozta a
Szentes TV mûsorában dr.
Demeter Attila. Az alpolgár-
mester azt is elmondta, hogy
az önkormányzat felszámo-
lás iránti kérelmet nyújtott
be a Spa&Medical Kft.-vel
szemben, mivel az nem tudja
visszafizetni a város által
adott tagi kölcsönt.
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Turisztikai konferencián
keresték a megoldásokat, a
továbblépést a szféra helyi
képviselõi a régió szakmai
vezetõivel. Mint megfogal-
mazódott, a körvonalazódó
Alföld Spa márkanév alatt
csoportosuló turisztikai
szereplõk között városunk-
nak is helye lenne egészség
-és sportturizmusa révén.
Ahhoz, hogy vonzóvá te-
gyük a várost, az ötletek
mellé összefogásra is szük-
ség van.

Szentes és térsége idegen-
forgalmának fellendítéséért
a hat éve alapított Szentesi
Vendégszeretet Egyesület
tevékenységei között min-
dig igyekezett felkarolni a
turizmusban érintett helyi
vállalkozások, intézmények
összefogását. A konferencia

ötlete már régebben felvetõ-
dött, most sikerült támoga-
tók segítségével megrendez-
ni. Az egyesület meghívott
minden, a témában érintett
helyi szereplõt, valamint a
dél-alföldi régió turisztikai
vezetõit. A november 19-én,
a városházán tartott találko-
zón Szirbik Imre polgármes-
ter köszöntõjében arról be-
szélt, a 2007-2013 közötti
ciklusban megkezdett mun-
ka most zárult, s egyben egy
új periódus indul azok szá-
mára, akik a helyi turizmus-
ban dolgoznak. Utalt a fej-
lesztésekre, a városközpont
rehabibiltációra, a zöldfelü-
letek rendezésére és az üdü-
lõközpont fejlesztésére. Egy
mozaikhoz hasonlította a
várost, amelybõl még hiá-
nyoznak elemek, de amink

van, azt egyesíteni kell. Hi-
szen komoly konkurencia
van a környéken, s ebben a
versenyben kell a legjobb-
nak lenni. A Petõfi Szálló,
ahogy a polgármester fogal-
mazott, iszonyatos energiá-
kat napi szinten mozgósító
munka, a szállásfejlesztés
terén pedig csak apró lépé-
seket lehet tenni, mert az új
pályázati rendszerbõl már
látszik, nem sok mozgástér
lesz. A nagy célokat azon-
ban nem téveszthetjük szem
elõl, ezért szükséges a szfé-
ra képviselõinek együtt
gondolkodása, mondta.

Dr. Albel Andor, a Dél-al-
földi Termálklaszter elnö-
ke mintavárosnak nevezte
Szentest, ahol a termálener-
giát nem csak fóliafûtésre
használják. Európai színvo-
nalú fürdõvel rendelkezik a
város, helye van az Alföld
Spa brand alatt, melynek sa-
játos koncepciója nagyobb
részt készen van.

(folytatás a 4. oldalon)

A helyszín és a pénz hi-
ányzik egyelõre egy fedett
termelõi piac létrehozásá-
hoz, a szándék megvan. A
vásárcsarnok helyére két ja-
vaslat is felmerült, az egyik
a Rákóczi utcai piac befedé-
se, a másik a Villogó utcai
úgynevezett KGST piacon
való felépítése. Ami biztos,
a megvalósítás pályázati
forrásból lehetséges, mivel
a városnak nem áll rendel-
kezésére megfelelõ pénz-
ügyi keret.

A piacra járás nem csak
vásárlást jelent, hanem kö-
zösségi, közéleti tevékeny-
ség is, hiszen ezen a helyen
találkoznak és beszélgetnek
is az emberek, de egyben tu-
risztikai látványosság is a
városba látogató számára. A
piacnak sokféle igénynek és
szempontnak kell megfelel-
nie. Minden évszakban hasz-
nálható legyen és megköze-
líthetõ gyalog, kerékpárral,
autóval. Egyelõre a vásár-
csarnok tervei és egy szak-

mai tanulmány készülhet el,
valamint a lakosok és az
érintett árusok véleményét
kérheti ki az önkormányzat.
A városfejlesztési bizottság a
Villogó utcai piacon képzeli
el a vásárcsarnokot. Az
Apponyi téren épületek el-
bontásával, parkolónak egy
magánterület megvásárlásá-
val és a jelenlegi árusító asz-
talok befedésével lehetne
építeni.

(folytatás a 3. oldalon)

Hol legyen a vásárcsarnok?

Az eddigi legnagyobb költségû beruházás
valósult meg Szentesen a szennyvíztisztító
telep elkészülésével, hangzott el a november
26-i projektzáró eseményen. A régi szenny-
víztisztító rendszer elavult, ráadásul környe-
zetszennyezõ volt, így hát lépnie kellett a vá-
rosnak. Az elkészült korszerû tisztítórend-
szer a korábbi mellett, a város tulajdonában
lévõ területen épült meg. A világszínvonalú,
kétfokozatú tisztítási technológia ciklikus lé-
pésekbõl áll, igen magas biológiai tápanyag-
eltávolítást tesz lehetõvé, s határértéken be-
lüli környezetbarát értéket szolgáltat.

A fejlesztés illeszkedik Szentes zöld, fenn-
tartható, környezetbarát építésébe, fogalma-
zott Szirbik Imre polgármester, aki megje-
gyezte: az újonnan elkészült építmény nem
terheli meg jobban a lakosság pénztárcáját. 

Szántai Szilvia pályázati referens számada-

tokkal szolgált: három éves munka végére
értek most, ám több éves elõkészítés elõzte
meg a pályázatot . Több mint nettó 2 milliárd
250 millió forintba került a beruházás. Az Új
Széchenyi Terv Környezet és Energia Opera-
tív Program keretében elnyert 95 százalékos,
vissza nem térítendõ európai uniós támoga-
tás mellé a fennmaradó önerõt állami pályá-
zati finanszírozásból volt lehetõsége kiegé-
szíteni a városnak. Így elmondható, hogy 100
százalékban támogatást kapott a projekt,
mely a december 15-i határidõ elõtt befejezõ-
dött.

A STRABAG - MML Kft. végezte a kivite-
lezést. A cég fõépítésvezetõje, Ludvig Csaba
elmondta, nagyjából 9-10 hónap állt rendel-
kezésükre a beruházás elkészítésére, jelenleg
már a próbaüzem zajlik.

(darók)

Elkészült a város
legnagyobb fejlesztése

Ötletek mellé
összefogás kell

Nem kell
fizetnie Szentesnek

Adománygyûjtések
Karácsony közeledtével a szegények ré-

szére az adakozni vágyók adományait ösz-
szegyûjtik, s amikor eljön az ideje, átadják
azokat a rászorulóknak. Lapunk felkereste
a jótékonysági akciót hirdetõket. Lesz
cipõsdoboz, Nyilas Misi pakk, Kék vödör
akció és gálamûsor is.

4. oldal

Fõvárosi kiállításon
Kovács Ivánné kézmûves munkái márci-

us 26-ig megtekinthetõek Budapesten a
Néprajzi Múzeumban. A hölgy több fordu-
lón keresztül zsûriztette munkáit, így ke-
rült az Országos Népmûvészeti Kiállításra,
ahol elnyerte a legjobbaknak járó kitünte-
tést.

5. oldal

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

A Szentes Spa és Medical Kft. kezdetben 181 millió fo-
rintot követelt az önkormányzattól késedelem és biztatási
kár címen, amit idõközben további 12 milliárd forinttal nö-
velt elmaradt haszon címén. Az önkormányzat nem ismerte
el sem a követelés jogalapját, sem annak mértékét. A Sze-
gedi Törvényszék november 20-án másodfokon is elutasí-
totta a társaság követelését, mivel az önkormányzat nem
szegett szerzõdést.
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125 éve: a Szentesi Lap
1890. november 4-én megje-
lent száma egy sajnálatos
esetrõl számolt be „Öngyil-
kosság” címen: A „Békés” cí-
mû lapban olvassuk az aláb-
bi szomorú hírt tartalmazó
sorokat: Sarkadi Nagy István
szentesi illetõségû honvéd
õrmester, a gyulai sóház tel-
kén levõ laktanyában ked-
den reggel 5 órakor szolgála-
ti revolverrel homlokon lõtte
magát. Az erõs töltés keresz-
tülhatolt a koponyán és még
onnan befúródott a szoba fa-
lába, de – az öngyilkos sze-
rencsétlenségére – nem oko-
zott közvetlen halált, mert a
szegény fiúnak teljes 45 órán
át kellelt szenvednie, míg a
halál bekövetkezett. Eszmé-
lete ugyan egy pillanatig
sem jött meg ez idõ alatt, de
az látható volt, hogy nagyon
sokat kell kínlódnia. Végze-
tes tettét két hátrahagyott le-
velében indokolja. Az új
honvédelmi törvény szerint
tavaszig kellett még szolgál-
nia, mely szolgálattöbblet
azután három gyakorlat alul
mentette volna meg. Jöven-
dõbelije azonban, hogy októ-

ber 1-én nem ment haza, úgy
látszik, tavaszig nem akart
rá várni, vagy talán gazda-
gabb kérõ jelentkezett, elég
az hozzá, a leány másnak a
menyasszonya lett és az e fö-
lött érzett

szerelmi bánat kergette a
mindenki által szeretett,
tisztjei részérõl nagyra be-
csült, mély érzésû, még csak
24 éves derék fiút az öngyil-
kosságba. Holttestét – a
rendõrkapitányi hivatal köz-
bejöttével – felboncolták és
október 31-én katonai pom-
pával és nagy részvéttel kis-
érték ki örök nyugalma he-
lyére. Nyugodjék békében!

80 éve: az Alföldi Újság
1935. november 29-diki szá-
ma egy súlyos szerencsétlen-
ségrõl adott hírt „Hékédnél
elgázolt a tehervonat egy 14
éves gyereket” címen. A köz-
lemény lényege: Borzalmas
szerencsétlenség történt teg-
nap délután félhárom óra
tájban Hékéd közelében. A

hékédi megállótól a szentesi
vasútállomás felé mintegy
200 méterre három gyerek
játszadozott a vasúti töltés
oldalában. Ebben az idõtáj-
ban haladt arra egy tehervo-
nat, amely Szentes irányából
a hékédi megálló felé tartott.
A mozdonyvezetõ látta a
gyerekeket, figyelmeztetõ
sípjelzést adott le, de egyelõ-
re nem tudni hogyan és mi-
ért, – pajkosságból-e vagy
véletlenül – a vonat elé ug-
rott az egyik gyerek, Gál Im-
re 14 éves, Nagyhegy 242.
szám alatti lakos. A moz-
donyvezetõ már hiába féke-
zett, a szerencsétlenséget
nem lehetett elkerülni. A va-
gon elkapta a gyereket és
maga alá gyûrte. A vonat né-
hány méterre a szerencsét-
lenség színhelyétõl megállt.
A kis Gál Imre véres, össze-
tört tagokkal, félholtan fe-
küdt a síneken. Gyorsan te-
lefonáltak a mentõkért, akik
az áldozatot haldokolva

szállították be a kórház sebé-
szeti osztályára. A vagon ke-
rekei jobb lábát teljesen le-
vágták, bal lábát térden alúl
levágták, jobb karja több he-
lyen eltört és a koponyája
megrepedt. Már alig volt
benne élet, amikor a mûtõ-
asztalra került, hogy meg-
operálják, és még mûtét köz-
ben kiszenvedett. A szeren-
csétlenség ügyében vizsgálat
indult, hogy a gázolás min-
den részletét tisztázzák. A
vizsgálat tisztázta a szeren-
csétlenség minden körülmé-
nyét. Délután két órakor in-
dult a szentesi vasútállomás-
ról harminc kocsival a szol-
noki tehervonat. Mintegy
300 méterre lehetett a szerel-
vény a hékédi megállótól,
mikor a mozdonyvezetõ ész-
revette, hogy három gyerek
játszadozik a közelben. Ket-
tõ közülük a vasúti töltés al-
jában állott, egy pedig a friss
töltésen, amelyet a rövidesen
elhelyezendõ sínpár elõké-

szítésére nemrég töltöttek fel
kaviccsal. A mozdonyvezetõ
barátságosan rászólt a gyere-
kekre: – Menjetek haza, mert
megfáztok. Azután a moz-
donyvezetõ figyelmét elvon-
ta a gyerekekrõl az, hogy
már közeljárt a lassú sebes-
séggel haladó vonat a hékédi
megállóhoz. Csak annyit lá-
tott még, hogy a töltésen álló
gyerek felmászott a laza ka-
vicsra és egy bottal ütögetni
kezdte a sorra elhaladó va-
gonokat. Mikor a huszadik
kocsi haladt el a gyerek elõtt,
a laza kavics megcsúszott és
a gyerek beesett a vagon alá.
A vonatvezetõ azonnal ész-
revette, hogy akadály került
a vonat elé, fékezett, mire
azonban a szerelvény meg-
állt, a kerekek már levágták
a gyermek mindkét lábát,
egyik karját, és testén is sú-
lyos zúzódásokat ejtettek. A
tényállás alapján megállapí-
tották, hogy a gyermek paj-
kossága okozta a szerencsét-

lenséget, és a mozdonyveze-
tõt semmi felelõsség nem
terheli.

80 éve: ugyancsak az Al-
földi Újság 1935. november
29-én megjelent számából
tudhatták meg a szentesiek,
hogy „Véletlenségbõl maró-
lúgot nyelt egy kétéves kis-
lány”: Szerdán (nov. 27-én)
délután a Damjanich János
utcában hívták sürgõsen a
mentõket, mivel a 8. számú
házban súlyos baleset tör-
tént. A házbeliek asztalt sú-
roltak erõs szódával, az
edényt letették a földre. A
közelben játszadozott a két-
éves Musa Lídia, aki észre-
vétlenül megkaparintotta a
veszedelmes edényt, a szájá-
hoz emelte és egy kis kortyot
ivott belõle. A következõ pil-
lanatban hangos sikoltással
eldobta az edényt és maró
fájdalmában a földre zuhant
a kis csöppség. A mentõk be-
szállították a kórházba, ahol
nyomban gyomormosást ka-
pott, ami után lényegesen
jobban lett. Állapota súlyos
ugyan, de nem ad okot ag-
godalomra. 

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (79.)

A tehervonat gyermeket gázolt

Van annak már tíz éve is,
hogy az Erzsébet térnek a
Kurca-hídhoz legközelebb
esõ sarkán kivágtak egy 6
méter körüli vadhajtásról ki-
terebélyesedett fát. Beteges
volt már, alig nõttek rajta le-
velek, nem is illett a térhez.
Ám ami utána maradt az
sem: a tönkje. Jó ideig elné-
zegettem, vagy inkább sze-
membe ötlött, mert sokat jár-
tam arra. Gondoltam, hogy
ha a fát kivágták, majd csak
sorra kerül a tönkje is. Té-
vedtem. A tönk maradt. A
természet azonban végezte
munkáját: azóta alaposan le-
amortizálta az egykor csú-
nya látványt nyújtó fatörzs-
maradványt. Benõtte a fû, s
lassanként észrevehetetlen
lesz. Ám nem tudok szó nél-
kül elmenni mellette, hogy
azóta és most legújabban is,
hasonló módon kezeljük a
város zöld területét. Sokáig
szörnyülködtem – többed
magammal – amikor a Szé-
chenyi-liget szélén, a kerék-
pár-út mellett kivágott gesz-
tenyefák tönkjei ott marad-
tak a helyükön. Két-három
éve történt a fakivágás. Az-
óta gombásodik, korhado-
zik, rothad a föld felszínébõl
jó fél méterre kiálló tönkjük.
Rendkívül csúnya látvány.
Sok városi közpark és liget
mellett vezetett már az utam,
de ilyet máshol nem láttam.
(Arról most nem beszélek,
hogy egy város belterületén
lévõ ligetet drótkerítéssel és
betonoszlopokkal meg facö-

löpökkel körbekeríteni szin-
tén nem tartozik a 21. század
legkorszerûbb megoldásai
közé.) De térjünk vissza a
tönkökhöz. A Tóth József ut-
cában, a Jövõnkért mûvésze-
ti iskola épülete elõtt is két
díszpéldány található. De
nem is tudom, hogy ezeket
tönknek lehet-e nevezni?
Merthogy csupán a koroná-
jukat vágták le illetéktelen
(illetékes) kezek évekkel ez-
elõtt. Az egykor gömbakác-
ként szebb napokat látott
fákból mára két szürke facö-
löp maradt. Egy díszes épü-
let elõtt. Körbebetonozva. 

Hasonló látvánnyal több
helyen is találkozhatunk, pl.
a kórház-parkjában. A pago-
da és az intenzív osztály kö-
zött félúton a járda mentén
meredezik az ég felé az egy-
kor 20 méter magas, hatal-
mas fa több mint kétméteres,
korhadozó csonkja. Miért
nem lehet a talajjal egy szin-
ten kivágni a fát… 

A múlt héten sétálok a
Szent Imre herceg utcában.
A gimnázium oldalában ki-
vágtak egy öreg fát. Termé-
szetesen a tönkje benne ma-
radt. Pedig egy fillérrel nem
kerülne több pénzbe, ha egy
kicsit lejjebb is elfûrészelnék.
Arról már álmodni sem me-
rek, hogy tövestül vegyék ki.
Gondolom, az ilyen pepecs
munkára nincs pénz.

Egy kép nagyon bennem
maradt fõiskolás koromból.
Szombathelyen töltöttem el
négy évet. Nagyon szép vá-

ros volt már huszonévvel ez-
elõtt is. Sok mindent el lehet-
ne tanulni nekünk az ottani
közterületek gondozásáról
(is), de most csak egy apró-
ságot említek. A Fõiskola
elõtt van egy hatalmas, fél
futballpálya nagyságú zöld
terület teljesen befásítva.
Ezen keresztül lehet eljutni a
központba. Egy kora tavaszi
napon arra lettem figyelmes,
hogy két fa nem hajtott ki. A
többi fák már rügyeztek, vi-
rágoztak, de ennek a kettõ-
nek az ágai csupaszon mere-
deztek az ég felé. Nem soká-
ig. Pár nappal késõbb töves-
tül, mindenestül eltûntek
ezek a halott fák. Helyükbe
csinos, rügyezésnek indult
facsemeték kerültek. Apró-
ság. De jól mutatja az ottani-
ak hozzáállását. S ebbõl a
hozzáállásból született meg
ez a még mellékutcáiban is
rendezett, parkos város. 

Nem akarok senkit bánta-
ni a fentiekkel. Azt sem tu-
dom, hogy kik a felelõsek.
Emberek vagyunk, hibázha-
tunk, hibázunk is mindnyá-
jan. De a hibákat észre kell
venni és javítani, amit lehet.
Mert tagadhatatlanul van-
nak a városban szép dolgok,
parkosítás terén is, de van-
nak hibák is. A tönkök léte
az egyik ilyen. Bár talán
megszoktuk már a látványu-
kat, észre sem vesszük. Ám
az ilyen megszokás az igény-
telenség melegágya. Ne vág-
juk tönk-re a fákat!

Vágvölgyi Zoltán

Olvasónk írja

Tönk-re vágjuk
a fákat?!

„Ki ez a Farkas Antal?”
Hangzik el a kérdés újra és
újra azok között, akik az
interneten olvassák az Em-
léktábla avatásra szóló meg-
hívót. Az utóbbi hetekben a
Szentesi Élet hasábjain, de a
Városi Visszhangban is lehe-
tett olvasni életrajzát, pálya-
futásának állomásait. Ezeket
most nem ismétlem, inkább
saját benyomásaimat adom
közre úgy, mint aki néhány
éve foglalkozom Szentes iro-
dalmi múltjával.

A költõvel való elsõ talál-
kozásomat egy háborúelle-
nes versének elolvasása je-
lentette. A Háború elõtt c.
költeményét 1908-ban írta.
Megdöbbentett az az éleslá-
tás, amivel a témát kezeli.
Verskezdõ soraival a
„hadatindító koponyák”-at,
a királyokat szólítja meg,
majd így folytatja: „Testvér,
ne küldj el engem háborúba,
/ Dicsõséget, zsákmányt én
nem hozok; / Nesze a lé-
nung, add másnak a puskát,
/ Én nem leszek bérgyilkos
zsoldosod.” Még a háború
sehol, az elõszele azonban
már érzékelhetõ volt. A mel-
lette szóló propaganda is. De
Farkas Antal nem állt be a
háborút éljenzõk táborába.
Elõre látta a következménye-
ket, és az egyszerû munkás-
emberek lelkületével fogal-
mazta meg gondolatait: „Tü-
zes rablóként törjek odaát? /
Mert neki is puskát nyomott
kezébe, / Az, ami nekem, s
most hajrá! gyerünk! / Ti
koccintotok, és nyertek a
végin, / Koldusbot, mankó,
halál jut nekünk? / Fegyve-
rem szerszám, harcmezõm a
mûhely, / Célom a napi be-
tevõ falat… / Nesze a zsol-

dod, a puskád, uram, / Ha
bajod van, eredj, végezd ma-
gad!”

Számos háborúellenes ver-
se jelent meg az évek során.
Izzik bennük a békevágy, az
ártatlan áldozatok iránti
részvét és a mindenféle erõ-
szak gyûlölete. Hasonlóan
markáns tudott lenni, ami-
kor a szegény parasztságról,
vagy épp a munkások nyo-
moráról ír. „A gyár kéménye
torkán kiszalad / Mély hör-
gés közt a végsõ füstdarab. /
A gépek testén izzadt az
acél, / S a lankadt izmú
munkás hazatér. / Még
homlokán a munka gyöngye
ég, / Mire elfogy a sovány
estebéd; / Majd a kanóc-
mécs világába bámul, / S
nyitott szemekkel álmodik
magárul.” Nem csoda, hogy
a század eleji munkásünnep-
ségek szinte elmaradhatatlan
része volt egy-egy Farkas
Antal vers elmondása. A köl-
tõre még Ady Endre is felfi-
gyelt. Bár a kortárs poéták-
kal szigorú volt, róla csak a
legjobbakat tudta mondani.
„Farkas Antal … proletárköl-
tõ, talán a legkülönb, de egy-
ben nagyon elõkelõ poéta is.
… a zseni, a géniusz illata
csap meg, mint májusi virá-

gos ág, egyik-másik versé-
ben.” 

1919-ben – sok elsõ vona-
las írótársához hasonlóan –
néhány vers erejéig üdvözöl-
te a proletárforradalmat. Egy
szebb és igazságosabb világ
eljövetelét várta a Tanács-
köztársaságtól, de csalódott
benne. Erre utal néhány ké-
sõbb íródott verse.

Írásaira ugyanakkor nem
csak a komolyság jellemzõ.
Olvasói sajátos, olykor har-
sány humoráért is szerették.
Több írásában ugyanis szati-
rikus elemek dominálnak. Ez
a kettõsség egész írói tevé-
kenységét meghatározta:
ugyanarról a témáról hol
drámai komolysággal, hol
könnyed humorral beszél.
Ha kicsit késõbb él, a Ludas
Matyinál is sokra vihette
volna.

Munkáiból kiolvasható
személyiségének minden vo-
nulata: a szociáldemokrata
érzelmû, a társadalmi igaz-
ságtalanságok ellen szenve-
délyes hangon fellépõ költõ,
a bohém, szellemes társalko-
dó, aki mindennek meglátja
a színét és fonákját, de a bús-
komor, sokat csalódott, élete
vége felé megkeseredett író
ember is. 

Szülõvárosában számon
tartották munkásságát. Halá-
la után öt évvel 1945-ben ut-
cát neveztek el róla, ezzel ál-
lítva emléket egy tehetséges
íróember személyének. Õ az
egyetlen szentesi születésû
költõ, aki a Magyar irodalmi
lexikonban is szerepel. De-
cember 11-én délután 16 óra-
kor a Farkas Antal Utcai
Óvodánál emlékeznek rá és
irodalmi munkásságára ké-
sei tisztelõi.

Vágvölgyi Zoltán

Emléktábla Farkas Antalnak

Kispálné Fejes Erzsébet hely-
beli alkotó jótékonysági kiál-
lítása nyílik a Szentes-
Felsõpárti Református temp-
lomban november 29-én, 10

órakor. A képek megvásárol-
hatók, melynek bevételével a
Gilicze László Emlékalapít-
ványt támogatja a festõ. A ki-
állítást megnyitja Gilicze

Andrásné, közremûködik a
Zsoltár23 együttesbõl Seres
Krisztián, Szûcs Zoltán. A ki-
állítás megtekinthetõ decem-
ber 12-ig.

Jótékonysági kiállítás
Az önkormányzat decem-

ber 3-án, csütörtökön dél-
után 4 órától rendezi meg
Mikulás váró ünnepségét a
polgármesteri, jegyzõi iroda

elõtti területen. A gyerekeket
ünnepváró kavalkádra vár-
ják, ahol ünnepi gyermektor-
na, kézmûves foglalkozások,
amelyen karácsonyi díszeket

lehet készíteni, arcfestés,
készségfejlesztõ játszósarok,
mesekuckó, mézeskalács és
tea, valamint ajándék is várja
majd a legkisebbeket.

Várják a Mikulást
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(folytatás az 1. oldalról)
Az alkalmazott könnyûszerkezetes vagy zárt, fûtött tech-

nológiától függõen 150 és 350 millióba kerülne. Ugyanez a
kialakítás, de nagyobb méretben a Villogó utcai piacon 240 és
500 millió forint lenne.

Mindkét helyszínnek vannak elõnyei és hátrányai, azon-
ban a Villogó utca alkalmas egy korszerû, tágas vásárcsarnok
felépítésére. A vásárcsarnok létesítésével kapcsolatban a vég-
sõ döntést a képviselõ-testület hozza meg pénteki ülésén.

Besenyei

Hol legyen
a vásárcsarnok?

A hagyományhoz hûen most is felállítják a
város adventi koszorúját, idén a Napernyõs
lány szobra körül.

Kérjük, ünnepeljen velünk, és családjával
látogasson ki adventvasárnaponként 16 órá-
ra az ünnepi gyertyagyújtásra.

November 29-én, advent elsõ vasárnapján
a görögkeleti egyház képviselõje, Horeftosz
Konstantin mondja el gondolatait karácsony
ünnepérõl és „gyújtja meg” az elsõ gyertyát.
A város óvodásai pedig vidám énekükkel
ajándékozzák meg a résztvevõket.

December 6-án, advent második vasárnap-
ján dr. Gruber László katolikus plébános
mond ünnepi beszédet és a Szent Erzsébet
Katolikus Általános Iskola tanulóinak mûso-
ra színesíti majd a rendezvényt.

December 13-án, advent harmadik vasár-
napjának fõszereplõi Veres-Ravai Réka, evan-
gélikus lelkész és Seres Krisztián zenész.

December 20-án, advent negyedik vasár-
napján Fehér Csaba, református lelkipásztor
ünnepi gondolatait ismerhetjük meg. A mû-
sort a Kiss Bálint Református Általános Isko-
la tanulói adják.

Példaértékû az az összefogás, melynek
eredményeként létrejött egy több évre szóló
városi adventi koszorú. Akiknek ezt köszön-
hetjük: a Hódmezõvásárhelyi SZC Zsoldos
Ferenc Középiskolája, Szakiskolája és Pollák
Antal Mûszaki Szakközépiskolája, Szakisko-
lája, Váczi-Vill Kft., Piramis Üzletház, Dr.
Sipos Ferenc Parkerdõ Otthon, DINÓ Design
Stúdió, Városellátó NKft.

Ünnepeljünk együtt!
Mint ismeretes, augusztus

legvégén tûzvész pusztított a
Rigó Alajos intézményben, de
egy példás összefogásnak kö-
szönhetõen az iskolások már
új épületben kezdhették meg
a tanévet. A nevelõotthon la-
kóit azonban öt különbözõ te-
lepülésen voltak kénytelenek
elhelyezni. December 5-én
visszavárják ezt a közel ötven
gyereket a városba, amikor is
Seres Antal Zenével a Rákos
Gyermekekért Alapítványa
ad koncertet az ifjúsági ház-
ban 11 órától. 

Akik család nélkül nõnek
fel, s szétszéledtek az or-
szágban, hogy újra találkoz-

hassanak, méltó ez a kezde-
ményezés ahhoz, hogy a vá-
ros mellé álljon – hangzott
Szirbik Imre polgármestertõl
a városházán tartott sajtótá-
jékoztatón. Ez is jelzi, a kap-
csolat nem szakad meg,
mondta a városvezetõ. Tud-
ja, nem volt mindig konflik-
tusmentes a Rigó lakói és a
környékbeliek viszonya, ám
ez a program figyelemfelkel-
tés is: a felújítás kérdése és a
probléma emberi oldala
sincs megoldva.

A Rigóból elkerült fiatalok
is szívesen látnák újra egy-
mást, derült ki egyikük sza-
vaiból. Csehók Tibor elmesél-

te, a kényszerû távozáskor
gyermek és felnõtt együtt
sírt. Ha voltak is veszekedé-
seik társaikkal, mégis szeret-
tek együtt lenni – neki a Ri-
gó volt az otthona, 13 évet
töltött az épületben, jelentet-
te ki meghatottan.

Seres Antal elmondta,
majdnem két évig tanította a
gyermekotthon lakóit, s úgy
tapasztalta, lehet õket jó
irányba vezetni. Az alapít-
vány mindig szívesen áll
gyerekek mellé. A zenész a
koncerten saját életét is bele-
szövi elõadásába, ezzel is
példát, reménysugarat mu-
tatva a fiataloknak: honnan
hova lehet eljutni.

A Makóról, Vásárhelyrõl,
Szegvárról, Bácsalmásról és
Vértesszõlõsrõl érkezõ fiata-
lokat a város költségén utaz-
tatják vissza.

D. J.

Rigósok egy
napra újra együtt

Személyi kérdésekben is
dönt a képviselõ-testület
idei utolsó elõtti rendes ülé-
sén. Szó lesz többek között
temetõi használati díjak
emelésérõl, az uszoda belé-
põk áráról, szociális taxi be-
vezetésérõl és a volt Damja-
nich-iskola eladásáról is. A
testületi ülés közmeghall-
gatással kezdõdik.

A Dr. Sipos Ferenc Parker-
dõ Otthon, Szentes Város
Gondozási Központja vala-
mint a Szentesi Családsegítõ
Központ intézményvezetõjé-
nek egy idõben, december
31-én lejár a magasabb veze-
tõi megbízása, ezért az ön-
kormányzat pályázatot írt ki
az ügyvezetõi posztok betöl-
tésére. A gondozási központ
és a családsegítõ központ
élére a jelenlegi vezetõk je-
lentkeztek, míg a parkerdõ
otthon vezetõi állására hár-
man pályáztak. Utóbbiak kö-
zül egy jelentkezõ vissza-
vonta pályázatát, így az erre
a célra létrehozott eseti bírá-
ló bizottság két jelöltet hall-

gatott meg. Bolyánné Szamos-
közi Gabriella és Dányiné
Nagy Andrea Klára közül a
testület dönti el az ügyveze-
tõ személyét. A testület ezen
az ülésen újabb két bizottsá-
got hoz létre a Szentesi In-
tézmények Gazdasági Szer-
vezete, illetve a Központi
Gyermekélelmezési Konyha
magasabb vezetõi tisztségére
beérkezett pályázatok véle-
ményezésére.

Szentes új testvérvárosi
kapcsolatot alakíthat a ro-
mániai Resica városával,
amennyiben a testület támo-
gatja a szomszédos ország
településének együttmûkö-
dési kezdeményezését. Lét-
rehozását követõen jövõ év-
ben kezdheti meg mûködé-
sét a család- és gyermekjóléti
központ két telephelyen, há-
rom önálló szakmai szerve-
zeti egység mûködtetésével.
A Család- és gyermekjóléti
szolgálat, a Közösségi és Pre-
venciós Szolgálat valamint a
Család- és Gyermekjóléti
Központ 23 fõs szakmai lét-

számának eléréséhez az ön-
kormányzat a jelenlegi enge-
délyezett létszámot 6,5 fõvel
bõvíti.

Jövõre emelkedhet az ön-
kormányzati (Kálvária és
Magyartési) temetõk ravata-
lozójának és hûtõjének hasz-
nálati díja, valamint a temet-
kezési helyek megváltási dí-
ja.

A testületnek kell rábólin-
tania a Hungerit Zrt. ajánla-
tára, miszerint megvásárolná
a volt Damjanich iskola épü-
leteit. A baromfifeldolgozó
munkásszállót alakítana ki a
foglalkoztatás bõvítése érde-
kében. A képviselõk elé ke-
rül a háziorvos, védõnõ vál-
lalkozó számára adható he-
lyi iparûzési

adókedvezmény, adómen-
tesség lehetõsége. A helyi há-
ziorvosok kezdeményezésé-
re a 20 milliós adóalapot el
nem érõ mintegy 23 vállal-
kozó háziorvos, védõnõ kap-
hat mentességet vagy ked-
vezményt a jövõ évtõl.

Napirendre kerül az Üdü-

lõközpont NKft. 2016. évi
jegyárpolitikája, azaz a java-
solt három változat közül,
milyen mértékben változza-
nak az uszodai belépõdíjak.
Szigorodna az önkormány-
zati lakásrendelet, mivel
még mindig magas a bérlõk
lakbérhátraléka. A lakásügyi
bizottság a lakások állapotá-
nak további romlását meg-
akadályozandó, erõsíteni ja-
vasolja az ellenõrzési tevé-
kenységet, illetve ha bûncse-
lekmény gyanúja merül fel
az ellenõrzések során, akkor
kötelezõvé teszi a feljelentés
megtételét. Szó lesz úgyne-
vezett szociális taxiszolgál-
tatás bevezetésérõl, tartós tá-
mogatási szerzõdés megkö-
tése a VE-GA Gyermek és If-
júsági Szövetséggel, az ön-
kormányzat és az Üdülõköz-
pont Kft. idei költségvetés-
ének módosításáról is.

A testületi ülés közmeg-
hallgatással kezdõdik pénte-
ken 14 órakor a városháza
dísztermében.

BG

Igazgatókat választanak a képviselõk

Jövõre már nyolcadik éve
lesz, hogy utoljára történt
béremelés a közszférában –
ezen szeretne drasztikusan
változtatni a Magyar Szocia-
lista Párt, mely a verseny-
szférában is az illetmények
növekedését szorgalmazza.
Számításaik szerint 1800 mil-
liárd forintból történne a
bérrendezés, ezt a kormány
gazdaságpolitikájának szem-
léletformálásával szeretnék
elérni, mondta szentesi sajtó-
tájékoztatóján Szabó Sándor
szocialista országgyûlési
képviselõ. 

Szeged 1-es számú válasz-
tókörzetébõl a Parlamentbe
került képviselõ már az elsõ
ciklusának elején tapasztalta,
hogy a kormánynak az ál-

lamapparátus csökkentésére
irányuló tervei nem valósul-
tak meg. A magyar nép szor-
galmas, az ilyesmit Európá-
ban megbecsülik, hazánkban
nem – ezt állapították meg
az MSZP politikusai. Ezzel
kapcsolatban fogalmazott
úgy Szabó Sándor, hogy
pártja legalább 50 százalékos
béremelést szeretne elérni.
Elsõsorban a közszféra hely-
zetén akarnak javítani,
amelyben hét éve nem tör-
tént béremelés: közel 700
ezer dolgozó – az oktatás-
ban, az egészségügyben, a
szociális területen – szinte
annyit keres, amennyit azok,
akikrõl gondoskodnak. A
képviselõ szerint a kormány-
nak el kell gondolkoznia

ezen. Azt szeretnék elérni,
hogy ne legyen kevesebb
nettó fizetés 150 ezer forint-
nál, a felsõfokú végzettségû-
ek 175, az egyetemi diplo-
mával rendelkezõk pedig
200 ezer forintos fizetést
kaphassanak. A minimálbér
jelenlegi 70 ezer körüli nettó
összegét 100 ezerre emelnék,
a középfokú végzettségûek
125 forintot vihetnének haza. 

A politikus négy pillérét
nevezte meg annak, milyen
forrásból lehetne mindennek
az anyagi fedezetetét elõte-
remteni. Egyrészt az ország
GDP-jének emelkedésével,
másrészt a NAV kintlévõsé-
gébõl, valamint a feketegaz-
daság 6800 milliárdos kintlé-
võségével, illetve a kormány

p a z a r l á s a i v a l ,  a z a z  a z
MTVA-ba való pénzöléssel, a
stadionépítéssel, a kisvasút
fejlesztéssel lehetne megspó-
rolni azt a bizonyos 1800
milliárdot, ami egyszeri bér-
rendezést jelentene a hazai
munkavállalóknak. 

A közszféra mellett már a
versenyszférában is szeret-
nének megoldást találni, a je-
lentõs elvándorlás miatt. A
fizetés 15-20 százalékos eme-
lése a nagyvállalatoknál
megvalósítható a párt számí-
tásai szerint. 

A fizetésemelésre vonatko-
zó elképzeléseiket beterjesz-
tették országgyûlési határo-
zati javaslatként, s várják a
kormányzati szándékot.

D.J.

A magyar dolgozó többet érdemel

25 éve is napirenden volt a piac
Lapunk 1990 márciusi számában olvasható a következõ

hír:
Látva, érezve a Deák Ferenc utcai piac zsúfoltságát a

városi tanács illetékes osztálya január végén áthelyezte a
külföldi eladókat és a használtcikk árusítókat az állatpiac
területére. Most már ott van nagy torlódás mert – mivel
arra a piacra megy a vásárlók nagy hányada – az eredeti
helyrõl a hazai kereskedõk közül is sokan „átköltöztek"
oda. Köztudott a külföldi áruk kapósabbak, mint a hazai
termékek. Áfa, adó egyéb árdrágító tényezõk nem nyom-
ják, így lényegesen olcsóbbak. 

A májusi szám (akkor még havilap volt) arról számolt
be, hogy „Köztudott, hogy az új piac helyét – a városren-
dezési tervben – a volt tejüzem helyén és környékén je-
lölték ki: A városi tanács ez évi költségvetésében 3 millió
forintot hagytak jóvá a piac kialakításának megkezdésé-
re. Az elképzelések szerint ebbõl az összegbõl elkészítik
az elektromos-, gáz-, csapadék és ivóvíz föld alatti veze-
tékrendszerét. Valamint stabil burkolattal fedik le a csak-
nem 5500 négyzetméternyi területet.”

Rossz helyen az új piac?
A Városvédõ és Szépítõ Egyesület véleménye, hogy a

jelenlegi szûkös anyagi helyzetben nem szabad gyorsíta-
ni a város központjában a piac átépítését, amelynek hely-
kijelölése több okból kifogásolható. A biztonságos
forgalmi megközelítés, valamint a parkolás nem meg-
oldott. A tervezett piac körzetében jó néhány, minden
igényt kielégítõ üzlet. illetve áruház található. A város
kellõs közepére helyezett piacközpont éppen úgy zavar-
ná a környékbeli lakók nyugalmát, mint bárhol másutt.
Az egyesület állásfoglalása szerint inkább a lakókörze-
tekben spontán módon kialakult kis piacokat kellene
erõsíteni és ezek kulturáltságát szorgalmazni. Mindez lé-
nyegesen kevesebb költséget igényel, szemben az új pi-
accal. Ennek kialakítását függesszék fel, és a helyi önkor-
mányzat megszületése után hozzanak végleges döntést.

1990. június

Tavaly a Kossuth téren volt, most a Napernyõs lány szobránál lesz az adventi koszorú.

A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy decemberben a következõ változások lesz-
nek.

A kommunális, kukás hulladékgyûjtés a decemberi és ja-
nuári ünnepnapokon is az aktuális napi körzet szerint törté-
nik, tehát december 24., 25. és január 1-jén is elszállítják kör-
zet szerint a hulladékot.

A házhoz menõ, sárga zsákos szelektív hulladékgyûjtés de-
cemberben: a szerdai szemétszállítási körzetben december
30., a csütörtöki szemétszállítási körzetben december 31., a
pénteki szemétszállítási körzetben december 19.

Közérdekû tájékoztatás

Fogadóórát tart dr. Demeter

Attila december 2-án, szer-

dán 17 órától a Csongrádi út

3. szám alatt, a volt vízmû

épületében. A körzet önkor-

mányzati képviselõje értékeli

a 2015-ös évet, és válaszol a

megjelentek kérdéseire.

Fogadóóra
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(folytatás az 1. oldalról)
Katona Ilona, a Dél-alföldi

Regionális Marketing Igaz-
gatóság vezetõje egyúttal az
észak-alföldi régiót is képvi-
selte, s az azzal való össze-
hasonlításban szerinte a mi
környékünk jobban teljesít a
vendégéjszakák számában.
Bitó Enikõ, a Hét Vezér Tu-
risztikai Egyesület vezetõje a
közös gondolkodást, közös
termékeket, egységes arculat
kialakítását tartaná verseny-
képesnek, ebben Szentessel
is megkezdték a tárgyalást.

Az elõadások utáni fóru-
mon a helyi vállalkozók kö-
zül Hegedüs István, az Arany-
kalász Étterem és Panzió tu-
lajdonosa arról beszélt, ösz-
szedolgoznak a város szál-
lásadóival, vendéglátóival, el
tudják osztani a vendégeket
egymás között. Sokan képte-
lenek viszont megérteni, mi
vagyunk a vendégért, nem õ
értünk.

A találkozón felvetõdött:
lehet-e helyi Tourinform-
iroda nélkül boldogulni? Ka-
tona Ilona a Tourinform-
iroda pártján áll, egy ilyen
tájékozódási pont nem kike-
rülhetõ, nagyon sokat jelent-

het egy településnek, s úgy
véli, már régen el kellett vol-
na indítani. Egy iroda egyút-
tal szellemi központtá is vá-
lik, a helyi szereplõket is ké-
pes összefogni, megvalósítá-
sa önkormányzati feladat.
Dr. Albel Andor arról is
szólt, ahol 5 csillagos a für-
dõ, nem lehet mellette há-
romcsillagos szálláshely.

Az önkormányzat turiszti-
kai és marketingreferense,
Torday Henrietta elmondta,
folyamatos a munka, renge-
teg a terv a Petõfi ügyében
is. Zajlik az összehangolási
folyamat is: többször leültek
a helyi szállásadókkal, az
együttmûködés lehetõségeit
keresve. Amíg nem valósul
meg a városban olyan nagy-
ságú szálláshely, ami a
konfrenciaturizmus, addig
egy információs pont létre-
hozása a cél. Szentesikumok
Házát terveznek megvalósí-
tani, ez egy lehetõség a turis-
táknak megismerkedni Szen-
tes múltjával, amelybõl ki-
alakult a mai település. A
ház része lenne a kórháztör-
téneti kiállítás, de helyi szu-
venírek, termékek bemutatá-
sára is alkalmas lehetne.

Minden információ egy he-
lyen csoportosulna. Elsõdle-
ges szükséglet egy 80 fõ be-
fogadására alkalmas, három-
csillagos szálláshely létreho-
zása. A referens szerint már-
ciusra már biztosan látni
fogják az irányvonalat.

Az Üdülõközpontban az
igazgató, Márton Mária sze-
rint a vendégek megtartásá-
ért dolgoznak, akár kedvez-
ményekkel is, mindig kere-
sik a kompromisszumokat.
Õ már korábban felajánlotta
az új, tágas recepción belül a
Tourinform-iroda kialakítá-
sát, véleménye szerint ott
lenne a legjobb helyen.

A szervezõ egyesület elnö-
ke, Matkócsik Pál a folytatás-
ra buzdította a jelenlévõket.
Legyünk büszkék a váro-
sunkra, de ezt csak akkor
tudjuk megtartani, ha foga-
dóképes lesz a település. Re-
méli, fél év múlva, egy ha-
sonló találkozón már elõrébb
jutnak. Országos viszonylat-
ban a lakosság 11 százaléka
él a turizmusból, ha ennek
felét sikerülne elérni Szente-
sen, Matkócsik Pál már elé-
gedett lenne.

Darók

A Véradók Napja alkalmából köszöntötték
a többszörös véradókat. Az ünnepi összejö-
vetelre 194 véradó kapott meghívást, õk több
mint 30-szor adták vérüket embertársaikért.

A központi konyhán tartott ünnepségen dr.
Molnár Gyula, a Vöröskereszt Szentes térségi
elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd dr.
Szekeres Veronika, a Szegedi Regionális Vérel-
látó Központ igazgató fõorvosa elmondta:
egyre nehezebb a megfelelõ mennyiségû vér
begyûjtése, így különösen fontos az önkénte-
sen vért adók elismerése, megbecsülése. Szir-
bik Imre polgármester is a köszönetét fejezte

ki mindazoknak, akik vérüket adják ember-
társaik gyógyulásáért.

Idén az Árpád Agrár Zrt. kapta  a  „Vér-
adóbarát Munkahely” címet, amelyet a köz-
ponti ünnepségen vettek át. Jubiláló véradó-
kat is jutalmaztak.

140-szer Király József, 120-szor  Nagy Mihá-
lyné (Eperjes) és Szabó Lajos nyújtotta karját.
110-szer Dunai József, Gömöri László, Pászti Fe-
renc, Petrik István, Sebõk Ferenc János és Tunyo-
gi Ferenc segített. 100-szor adott vért Bagi Ist-
ván és Nagy Tivadar (Nagymágocs).

Véradókat köszöntöttek

Néhány hete befejezõdött
az Üdülõközpontban az új
hévízkút üzembe helyezése.
Az új kút talpmélysége 1640
méter, a kifolyóvíz hõmér-
séklete 69,4 C, mennyisége
1300l/min. (Döbrõssy Iván
szíves közlése). Érdeklõdés-
re tarthat számot, hogy mió-
ta várunk az Üdülõközpont
létesítményeinek biztonsá-
gos vízellátására.

1927. december 4-én a
Szentesi Hírlap kiemelt cím-
mel – Mélyfúrást kellene vé-
geztetni Szentesen – elemzõ
értekezést közöl Derzsi Ko-
vács Jenõtõl. A szerzõ emlé-
keztet „a SzTE nemrégiben
egy beadványban hívta fel a
tanács figyelmét modern vá-
rosi fürdõ építésére. Ezzel a
javaslattal kapcsolatban fel-
vetõdik a rendes artézi ku-
taknál mélyebb, ú.n. mélyfú-
rás gondolata.” A válasz
nem késlekedett a december
6-i újságban a mérnöki hiva-
tal megállapítja „A hõforrás-
ok felkutatására vonatkozó
indítvány… Nagyon helyes
életrevaló eszme, amelyet
minden körülmények között
meg lehet, sõt meg kell való-
sítani.”

Az uszoda 1932-ben meg-
épült csak 5 évet kellett rá
várni, míg a mélyfúrásra 88-
at. A hosszú idõszak sem telt
eseménytelenül. Az 1928-ban
megjelent Szentes monográ-
fia X. fejezetében A jövõ ter-
vei cím alatt dr. Négyesi Im-
re polgármester a következõ-
ket írja „Szándékosan hagy-
tam utoljára azon intézmény
létesítését, amely a kénye-
lem, az üdülés és szórakozás
kielégítésére fog szolgálni. A

Kurca-meder szabályozása
és ennek állandó friss vízzel
való ellátása az, ami elsõren-
dû alföldi fürdõhely létesíté-
séhez szükséges. … A szük-
séges vizet vagy a Körösbõl,
vagy pedig a helyszínen –
Szeged város példájára – lé-
tesítendõ melegvizû mély-
kútból gondoltam megsze-
rezni.” 

A Szentesi hírlap 1929 hús-
véti különszámában Derzsi
Kovács Jenõ ismét hosszú
elemzést közöl Hajoljunk le
kincseinkért címmel. Az
elemzõ írásban néhány mon-
datban elrejtve megjegyzi: „a
polgármester urnak Pávai
Vajna Ferenc fõbányataná-
csossal, a jelenlegi magyaror-
szági mélyfúrások vezetõjé-
vel pár hete folytatott tár-
gyalását, amikor kiderült,
hogy az állam csak akkor fu-
rat Szentesen, ha a város te-
temes anyagi áldozattal segí-
ti a munkát. Ezzel aztán kö-
rülbelül kutba is esett a
mélyfúrás ügye.“

Az 1930. jún. 14-15-én az
Alföldkutató Bizottság köz-
gyûlésén, melyet Szentesen
tartottak érdekes elõadást
hallhattak az érdeklõdõk
Mihálz Istvántól, melynek cí-
me: Az alföldi mélyfúrások
legújabb geológiai eredmé-
nyei. Az elõadó biztosan fog-
lalkozott a Szegedi Anna-kút
fúrásával, valamint a Szolno-
ki Tisza Szálló hévízkútjával
is.

A kútfúrás gondolatát Dr.
Bugyi István kórházigazga-
tóként a Magyar Kórház
1933.évi 9. számában felveti
„Szegeden Szolnokon, tehát
Szentestõl jobbra-balra sike-

rült 800-900 méter mélyrõl,
fúrással forróvizet elõvará-
zsolni. Valószínüleg Szentes
területén lehet ilyen vizet ta-
lálni. Így egycsapásra meg-
oldható a fûtés, a hideg-me-
leg vízellátás és a mosás me-
legvíz szükségletének igen
nagy része.” Karinthy Ferenc
1949-ben megjelent Egy Kos-
suth-díjas orvos címû írásá-
ban olvassuk: „Ez? Ez egy
ártézi kút, a felszabadulás
után ugyanis nem volt vi-
zünk, nem sokat kesereg-
tünk, ástunk egyet. Az öt-
éves terv keretében már mé-
lyebbre ásunk: ha hõforrást
találunk, megoldottuk a köz-
ponti fûtést.” A Szegedi Víz-
ügyi Igazgatóság 1996/1957.
szám alatt adta meg az enge-
délyt a Szentesi Kórháznak
mélyfúrású kút létesítésére
1957. május 23-án. A hévíz-
kút 1958 áprilisában készül
el. 31 év telik el, hogy a mér-
nöki hivatal megállapítja: „
minden körülmények között
meg lehet, sõt meg kell
valósítani… A cikkíró csak
sejteti, mi pedig bízunk ab-
ban, hogy a mélyfúrás által
elért eredmény Szentes egé-
szen másirányú fejlõdésére
vezetne.” Szentesen jelenleg
32 kút üzemel az új kút re-
méljük betölti majd azt a
funkciót amit 1927-ben így
fogalmaz meg Derzsi Tanár
úr – „Egy ilyen mély artézi
kút tehát feltétlenül állandó
meleg vízzel látná el a…
fürdõt,… sõt a meleg víz el-
vetné a fürdõ fûtésének a
gondját is.”

Móra József

Gondolatok a strand
új termálkútjához

Szentesen minden évben
hagyomány, hogy karácsony
közeledtével a szegények ré-
szére az adakozni vágyók
adományait összegyûjtik, s
amikor eljön az ideje, átadják
azokat a rászorulóknak. Idén
sincs ez másképp. Lapunk az
erre hivatott szervekkel vette
fel a kapcsolatot, s tudott
meg pontos részleteket arról,
miképpen van erre mód.

A z  Á r p á d  S z a b a d i d õ
Sportklub a hagyományok-
hoz híven gyûjt. Krausz János-
nétól és Léhi Gábortól megtud-
tuk, hogy több mint 120 akti-
vista segítségével készülõd-
nek a karácsonyi szeretetak-
cióra. Az idén (Kiss Csaba
képviselõ, Szatmári Nagy
Lajosné, a nõi kézilabdacsa-
pat, s sok más aktivista segít-
ségével) összegyûlt 180 cso-
magot meghívó alapján a gá-
lán adják majd át, amire de-
cember 12-én délután 14 óra-
kor kerül sor az ifjúsági ház-
ban – itt a református lelkész
köszönti a megjelenteket, s
óvodások adnak mûsort. A
rászorulók melegétel-utal-
ványt is kapnak, gyermekru-
hák közül válogathatnak
majd.

A szentesi Vöröskereszt
adakozó kedvû vállalkozó-
kat keres, akik lehetõségeik-
hez mérten ajánlanak fel
adományokat. Csomagok át-

adására is lesz alkalom de-
cember 11-12-én. Ekkor 10-18
óráig várják hagyományos
módon a tartós élelmiszere-
ket, amelyeket a Tesconál
vesznek át.

Karácsonyi hangversenyre
december 20-án a Szent An-
na-templomban kerül sor, 15
órakor. Ekkor dr. Gruber Lász-
ló mond köszöntõt, s fellép a
Deák, a Kiss Bálint, a Koszta,
a Szent Erzsébet-iskola, a
Horváth Mihály Gimnázium,
a Szent Anna templom
szkólája, a Városi Fúvószene-
kar, a Kiss Bálint-iskola taná-
ri kórusa. Énekel Geréby Dó-
ra, s fellépnek Horváth Henri-
etta, Mészárosné Surányi Olga,
Nagy János (zongorajátékkal)
és Paulovics Tamás verssel. Az
adományokat a perselybe
várják, információt a Vörös-
kereszt  224-es irodájában, il-
letve az 510-342 és a 70/933-
83-73 számon adnak.

Gáspárné Csernus-Lukács
Edina cardio aerobic csapatá-
val álmodta meg, hogy segít
azokon a gyermekeken és
családokon, akiknek nem le-
het karácsonya. Összefogtak
a Szentesért Egyesülettel és a
Kiút Egyesülettel, így tavaly
150 csomagot gyûjtöttek ösz-
sze. Céljuk idén is legalább
ennyi családnak segíteni. A
szervezés elkezdõdött: az
adományokat december 10-

ig várják a megyeházára sze-
retetdobozokban. December
15-én 16 órakor az ifjúsági
házba várják meghívottjai-
kat. A Rákóczi óvoda Mé-
hecske és Szivárvány cso-
port kedveskedik karácso-
nyi mûsorral, Zenével a Rá-
kos Gyermekek Alapítvány.
Ezentúl várható játékos ku-
tyás foglalkozás, a mikulás
négylábú segítõivel.

A Magyar Élelmiszerbank
Egyesület vezetésével a ko-
rábbi évekhez hasonlóan a
Szentes-Felsõpárti Reformá-
tus Egyház idén is csatlako-
zik önkénteseivel az ado-
mánygyûjtéshez. Itt általá-
ban 200-250 csomag készül
el. Idén november 27-én,
pénteken 15 és 20 óra között,
28-án és 29-én 8 és 20 óra kö-
zött várják az adományokat
a Tesco elõterében.

A Szentes Református Egy-
ház 3 csomagtípust gyûjt de-
cember 6-tól, melyek átadha-
tóak a Kiss Bálint-iskolában.
A Nyilas Misi pakkba gyere-
keknek várnak tollakat, füze-
teket, jó állapotú játékokat.
Várnak tartós élelmiszereket,
határon túli területekre is. A
Kék vödör akcióban az ada-
kozók 3000 Ft értékben ad-
hatnak át tartós élelmiszert
vagy megválthatják a csoma-
got ilyen pénzösszeggel.

A cipõsdoboz akciótól a gáláig
– karácsonyi adománygyûjtés 

Ö t le tek mel lé
összefogás kel l
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A Szentesi Mûvelõdési Központ és a Szentesi Fotókör sze-
retettel várja az érdeklõdõket november 30-án, hétfõn 18 órá-
ra az ifjúsági házba a „SZÉK” címû fotókiállításra. Megnyitja:
Kruzslicz Pál újságíró.

„A szék áll a függöny elõtt, lehet karszék is. – Igen komo-
lyan áll, mintha íróasztal elõtt állana. – Csöngetnek. – Az em-
ber bejön. – Sietve és szolgálatkész arccal jön. – Megáll a
széktõl pár lépésnyire, hajlong. – Vonásai nagy figyelmet
árulnak el...” (Karinthy Frigyes) (Nyugat/1932/1932. 1.
szám)

A történet 2012-ben kezdõdött, amikor a „SZEM”, mint té-
ma került az objektívek kereszttüzébe. Természetesen ez egy
széles körben értelmezhetõ, tematikus pályázat volt, hiszen
nem feltétlenül kellett az emberi, vagy állati látószervre asz-
szociálni.

Több közeli fotóklub vett részt ebben a pályázatban, amely
pályázatot egy sikeres kiállítás követett. A pályázat és az azt
követõ kiállítás sikerén felbuzdulván, egy újabb téma került
reflektorfénybe, ezúttal a szék, a „SZÉK”, mint bútordarab. 

Magától értetõdik, hogy nem csupán, mint ülõbútort kell a
székben, vagy szék által ábrázolni, hanem tovább gondolva
azt, valamilyen mondandót, maradandót alkotni, amely kife-
jezésénél a szék eszköz, szimbólum csupán. De megragad-
hatja a mûvészt, a szék formavilága, alkotóelemeinek sokasá-
ga, amely egyfajta ritmust teremtve, szintén kifejezhet vala-
mit, azaz elgondolkodtatja a nézõt, a befogadót. 

Nyilván ezen gondolatok feladták a leckét a fotósoknak, el-
gondolkodtatták õket, de a „kocka el van vetve” –  meg kel-
lett valósítani. Talán ez is lényege lehet a fotós mûvészi szán-
dékának, akkor, amikor egy egyszerû tárggyal kell valamit
elmondani, képileg megfogalmazni. Reméljük, sikerült.

Györgyi László (Szentesi Fotókör).
A kiállítás január 22-ig látogatható az intézmény nyitvatar-

tási idejében.
Kiállító fotósok: Albert Béla (Kiskunfélegyháza), Barabás Fe-

renc (Békéscsaba), Biros Erika (Békéscsaba), Boldog Zsuzsanna
(Gyula), Bontovics Ilona (Békéscsaba), Dr. Blahut Károly (Bé-
késcsaba), Dr. Gyeviki János (Szeged), Gaál Györgyi (Hódmezõ-
vásárhely), Gálfalvyné Hilda (Szentes), Görbe Anita (Hódmezõ-
vásárhely), Gyubák Éva (Gyula), Jász Anikó (Baja), Kiss János
(Mindszent), Kiss Tímea (Békéscsaba), Kolbe Gábor (Budapest),
Kovács Mihály (Kecskemét), Líbor Roland (Orosháza), Ligeti
László (Baja), Maczik Eleonóra (Békéscsaba), Marton Ferenc
(Mindszent), Monostoriné Hrabovszky Éva (Orosháza), Nagy
István (Szentes), Német Gabriella (Csongrád), Sarusi István
(Csongrád), Szánthó Tibor (Érd), Szaszkó Antal (Kunszent-
márton), Varga József (Debrecen), Virág Mihály (Békéscsaba).

Most a SZÉK
a fotós téma Évekig gyûjt adatokat, képanyagot

egy-egy készülõ könyvéhez Pálinkó
György, a Horváth Mihály Gimnázi-
um fiatal történelemtanára. Az ered-
mény nem iskolai történelemkönyv,
puszta adatközlés, hanem minden
esetben több korosztály számára is
sok érdekes adalékkal, ritkán látható
fotóillusztrációkkal gazdagon ellátott
ismeretterjesztõ kötet születik a keze
nyomán. 

Az 1. világháború címû könyve a
centenárium apropóján készült el, s –
ahogy õ fogalmazott – ezt a még megje-
lenés elõtt álló, támogatókra váró pro-
totípust mutatta be múlt pénteken a
Koszta József Múzeumban tartott elõ-
adásán. Az aktuális kötetet azonban
már több írásmûve is megelõzte, me-
lyek a legkülönbözõbb korokba enged-
nek élvezetes betekintést. Azoknál a
könyveinél is az vezérelte, hogy egy-
egy témakört minél érdekesebben mu-
tasson be, az iskolai tanagyag egyfajta
kiegészítéseképpen. Épp ezért évek
munkája van minden írásmûvében, a
hatásos képanyag és az újonnan elõke-
rült, vagy már feledésbe merült infor-
mációk felkutatása, összeállítása. A Na-
póleon címû könyvével kezdõdött szer-
zõi tevékenysége, korábbi szakdolgoza-
tát felkérésre bõvítette könyvvé. Szin-
tén ezen okból írta meg Birodalmak cí-
mû munkáját, mely a történelem legna-
gyobb jelentõségû birodalmait mutatja
be. A 2. világháborúról is jelent meg kö-
tete, ugyancsak felkérésre. - Ez kihagy-
hatatlan téma – mondta. Ezen kívül az
interneten is található egy mûve, a
Nagy Sándorról szóló e-book. Bár az el-
sõ téma áll hozzá a legközelebb, s úgy
gondolja, specializálódni szükséges,
hozzátette: egy történelemtanár illeté-

kességet szerez minden korszak átfogó
ismeretére. A tanár ismeretterjesztõ
könyveit helyben már ismerik a diákok,
de elmesélte: Nyíregyházán, ahol 20
évig élt, észrevett a karácsonyi vásár-
ban egy kisgyereket, aki épp az õ köny-
vét nézegette az anyukájával, ebbõl
gondolja, hogy volt rá kereslet. 

A szentesi születésû fiatalember ta-
valy költözött vissza a megyébe, jelen-
leg Mindszenten él, s nagy megtisztel-
tetés számára, hogy múlt év augusztu-
sa óta tagja a Horváth Mihály Gimnázi-
um tantestületének.

Nem lóg ki a sorból a fiatal tanár leg-
újabb, az elsõ világháborúról szóló kö-
tete sem, a könyvre alapozva kétheten-
te péntekenként igyekszik élvezhetõ
módon beavatni közönségét a történel-
mi események sodrába múzeumi elõ-
adássorozatán is, a Nézõpontok címû,
térhatású elsõ világháborús fotókat be-
mutató tárlathoz kapcsolódva. Hallga-
tósága az elsõ alkalommal, november
20-án valahogy úgy érezhette magát,
mint amikor a különbözõ „históriás”
tévécsatornákon megszokott érdekfe-
szítõ mûsor odaszegez valakit a képer-
nyõ elé. Ehhez járultak hozzá a „nyuga-
lom megzavarására alkalmas” képek,
de hát a háború bizony ilyen volt: bor-
zalmas, kegyetlen, pokoli – erre az elõ-
adó elõre figyelmeztetett. A megrázó
fotók és a fontosabb hadi történéseket
elmesélõ információk mellett a Nagy
Háború fõszereplõit, Ferenc Ferdinán-
dot, illetve a fronton harcolókat is em-
berközelbe helyezte Pálinkó György: õk
is hús vér emberek voltak, õk is szeret-
tek, szenvedtek. A sorozat folytatódik
és remélhetõleg mind több érdeklõdõt
vonz kéthetente péntek délutánonként:
december 4-én 17 órától a háborús ese-
mények magyar vonatkozásaival, a
harctéren szolgáló bakákkal foglalko-
zik, majd 18-án arról esik szó, a hátor-
szág és Szentes hogyan élte meg a
Nagy Háborút.

D. J.

Könyvíró történelemtanár

Kovács Ivánné kézmûves
munkái március 26-ig meg-
tekinthetõek Budapesten a
Néprajzi Múzeumban. A
hölgy több fordulón keresz-
tül zsûriztette munkáit, így
került az Országos Népmû-
vészeti Kiállításra, ahol el-
nyerte a legjobbaknak járó
kitüntetést. Szabadidejében
kézmûves szakkörre is jár,
amellyel szintén kiállításra
készülnek.

Kovács Ivánné 8 éves ko-
rában kezdett érdeklõdni a
kézmûves technikák iránt.
Ebben az életkorban kért el
édesanyjától egy lepedõsá-
vot, rajzolta fel mintáit, s
gépselyemmel kivarrta – ez
az élmény számára meghatá-
rozó volt. Ha új irányzat je-
lent meg, mint a makramé-
zás, a subázás, az ikebána, az
üvegmozaik, akkor kipróbál-
ta ezeket. Motivációja az a jó
érzés, amikor egy-egy alko-
tást elkészített. Kedvenc te-
vékenysége a bútorfestés:
ennek ritka irodalma és ha-
gyománya van, így komoly
kutatómunkával tudott csak
elõrejutni hobbijával; a régi
mintáknak magángyûjtemé-
nyekben és múzeumokban is
utánajár. Többször (15 éven
keresztül) zsûriztette alkotá-
sait – ennek köszönhetõen
2013-ban elnyerte a Népi
Iparmûvész címet is. Nép-
rajzkutatókból, etnográfu-
sokból, múzeumi munkatár-
sakból és asztalos faipari
szakemberekbõl álló szakér-
tõk bírálták munkáit.  A tár-
gyat akkor fogadják el nép-
mûvészeti alkotásnak, ha
megfelel a funkció, az alak, a
színösszeállítás, a motívum,
a kivitel kritériumainak.

A népmûvészet területén
az egyik legnagyobb rendez-
vény ötévente az Országos
Népmûvészeti Kiállítás. En-
nek elsõ fordulója a regioná-
lis megmérettetés volt: Békés-
csabán gyûjtötték az elmúlt 5
év legszebb alkotásait Dél-
Alföldrõl, a Vajdaságból és
Erdélybõl. Fontos, hogy a ki-
választott termékek híven
reprezentálják a népi hagyo-
mányokat. Mintadarabok ke-
rültek a népmûvészet min-
den ágából a regionális szint-
re is. Kovács Ivánné pálya-
munkája két összevont alko-
tásból állt: egy abroszból,
melynek közepe horgolt, két
vászon szélét kézzel szõtték,
s ezeket szálán varott techni-
kával, lövétei koszorús min-
tával hímezték, bordó szín-
ben kiegészítve szálszorításos
azsúrral. Másik darabja egy
garnitúra volt, s a szentesi
könyvtári kiállításra (Kony-
hában, kamrában) készült. Ez
14 darabból áll: polccsíkok-
ból, nyújtófatartóból, két szá-
raztészta-tartóból, gyógyfü-
ves tasakokból és befõttes-
üveg fedõkbõl. (Korábban ezt

az alkotást már bírálták egy
országos kézimunka verse-
nyen, s itt nagy tetszést ara-
tott, hogy a szokványos ab-
rosz, függöny, szalvéta, falvé-
dõ összeállítástól eltérõ, kü-
lönleges volt.) A békéscsabai
siker után Budapesten még
egy újabb zsûrizés vár a da-
rabokra, majd ezt követõen
kerülhettek be az Országos
Népmûvészeti Kiállításra. Itt
több száz alkotónak 1700 al-
kotása van 15 teremben kiál-
lítva. A szentesi munkát élet-
hûen helyezték el: vesszõbõl,
gyékénybõl készült tárolóesz-
közök közé tették annak ré-
szeit; az abroszt pedig egy
tárlóhoz aggatták fel. A dara-
bokat 2016. március 26-ig le-
het megtekinteni a Néprajzi
Múzeumban.

A hölgy szakkörre is jár
Szentesen, amely 1980-ban
alakult a mûvelõdési házban
Szemerédiné Irénke vezeté-
sével. A szakkör most 35
éves: december 3-án nyílik a
Tokácsli Galériában jubileu-
mi kiállítás. Itt az ország
minden tájegységérõl lesz
megtalálható munka. H.A.V.

Szentesi kézmûves alkotások
a Néprajzi Múzeumban

A XIV. Szentesi Lecsófesztivál minden eddigi rekordot
megdöntött. A Hunor Coop Zrt. minden év szeptember elsõ
hétvégéjére szervezi ezt a gasztronómiai eseményt. Most a
Lecsófesztiválról készült egy félórás film melynek sugárzását
egy országos tv-csatorna, az OzoneNetwork vállalta.

A filmet az alábbi idõpontokban sugározzák a „Valóságos
kincsesbánya” sorozat részeként. November 27., péntek 19.30
óra (a csatorna mûsorújságában az idõpont nem szerepel),
november 29., vasárnap 9 óra, november 30., hétfõ 14.30 óra.

Lecsófesztivál a tv-ben

November 20-án a di-
ákpince ajtajára kikerülhetett
volna a „Megtelt” tábla. Be-
népesült a város általános- és
középiskolás küldötteivel.

A nap a Szidök küldött-
gyûlésével kezdõdött. Elõ-
ször Valkai Ádám ifjúsági pol-
gármester bemutatta a Maci-
programot. Utána a Szidök
küldöttek marosvásárhelyi
útjával Kállai Boglárka és Tóth
Fanni ismertette meg a meg-
jelenteket. Bemutatták a leg-
újabb kutatási témát, és egy
tizenéveseknek szóló távkép-
zésrõl is szó esett. 

Ezt követte a „Törõdés”
Szentesi Gyermek és Diák
Alapítvány bemutatkozása.
Idén novemberben volt 20
éve, hogy az alapítvány bíró-
sági bejegyeztetésére sor ke-
rült. Az alapítvány a szentesi
tizenévesek közéletfejleszté-
sének segítését tûzte ki leg-
fontosabb céljának. Elõsegí-
tette a Szentesi Ifjúsági és Di-
ák Önkormányzat létrejöttét
is. Mivel november 20-a egy-
ben a gyermekek jogainak a
világnapja is, interaktív, kis-
csoportos foglalkozás kereté-
ben ismerkedtünk meg a „té-
mával”. 

A Magyar Népmese Nap-
jára kiírt mesekérdõívünk
megfejtõinek is átadtuk a dí-
jakat. Középiskolások: Csat-
ordai Vera (közgé), általános
iskolások: Héri Nóra, Kovács
Helga, Hering Dóra (Koszta-
iskola), Lucza Eszter, Érsek Be-
nedek, Csatlós Gréta Noémi és
Páhi Lujza (Szent Erzsébet)
tanulói kaptak jutalmat.

Végül a Szidök életében
fontos szerepet játszó, vég-
zõs diákjainkat köszöntöttük.
Vígh János Márk (HMG), Du-
dás Eleonóra, Székely Gabriella
és Varga Adrienn (közgé)
kaptak köszönõlevelet.

Martók Alíz

„Megtelt
a diákpince

Megjelenésre váró könyvébõl is
idézett múzeumi elõadásán

Pálinkó György.
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Az utolsó pillanatban en-
gedte ki a kezébõl a gyõzel-
met a Szentesi Kinizsi me-
gyei elsõ osztályú labdarú-
gócsapata. A mieink a 90.
percben vesztettek el két
pontot egy már-már meg-
nyertnek hitt mérkõzésen.

Igazán bosszús lehetett
Koncz Zsolt a Tiszasziget elle-

ni mérkõzés lefújásának pil-
lanatában. A Kinizsi játékos-
edzõje, és minden bizonnyal
a csapat valamennyi tagja
már a zsebében érezte a gyõ-
zelmet az emberhátrányban
futballozó ellenféllel szem-
ben, amikor egy pontrúgást
követõen gyakorlatilag a
semmibõl egyenlítettek a

vendégek. A Tiszasziget elle-
ni 2-2-es döntetlent követõen
Koncz Zsolt, a Kinizsi játé-
kos-edzõje arról beszélt,
hogy rosszul, rosszkor cse-
rélt, nem kellett volna a leg-
végén belenyúlnia a csapat
összeállításába, így végül
„kiénekelték a sajtot a szánk-
ból”. – Rosszul kezdtünk,

nem pörögtünk fel a mérkõ-
zés elején – mondta Koncz. –
Az elsõ negyed óra az ellen-
félé volt, gólt kaptunk, de et-
tõl kezdve fokozatosan át-
vettük az irányítást, Vincze
Zoli egyenlített, Szûcs Dani
révén átvettük a vezetést, és
továbbra is be tudtuk szorí-
tani ellenfelünket a saját ka-
puja elé. A legvégén ember-
elõnyben játszottunk, sajnos
a sok cserével kicsit összeza-
vartam a csapatot, talán
hagyni kellett volna végig-
vinni a pályán lévõkkel a
meccset. Sokat tanultam eb-
bõl, le fogom vonni ebbõl a
tanulságokat a következõ
mérkõzésekre nézve. 

Az ifjúsági együttes 11-0-
ra nyert, bár Némethy László
vezetõedzõ még ennek elle-
nére sem volt maradéktala-
nul elégedett a látottakkal. 

A felnõtt csapat ezen a hét-
végén nem játszik bajnokit,
legközelebb december 5-én
az FK Szeged ellen lép pá-
lyára. – Ezen a héten rövid
pihenõt kapnak a srácok,
majd ismét felpörgetjük a
tempót, és kellõ harcosság-
gal, motiváltan utazunk Sze-
gedre az FK együtteséhez.

hv

Bosszantó pontvesztés

Alaposan belehúz Popey,
vagyis Sinka Zsolt, és ezt ért-
hetjük nyugodtan szó szerint
is, hiszen december 6-án egy
nem mindennapi rendez-
vény keretein belül mutatja
meg tudását az Erõember.
Ezúttal ha nem is szánon, de
egy hatalmas jármûvön érke-
zik a Mikulás a gyerekekhez,
ezt pedig nem más vontatja,
húzza, mint Popey. Az ese-
mény annak a jótékonysági
délelõttnek a része, amely-
nek bevételét a Rigó-iskola
Esély a Mosolyra Alapítvá-
nyának javára ajánlották fel
a résztvevõk és a támogatók.
Mint közismert, augusztus
végén leégett a Rigó Alajos
Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon tetõszerke-
zete, az épület életveszélyes-
sé vált, a gyermekotthon
mellett az iskolai résznek is
költöznie kellett. A jótékony-
sági nap célja, hogy az isko-
lai rész – a támogatók jóvol-
tából az Esély a Mosolyra
Alapítványon keresztül – a
Kossuth utcai volt óvoda, to-
vább korszerûsödjön, a még
meglévõ hiányosságokat ki-
javítsák, és a gyermekek szá-
mára még komfortosabbá te-

gyék új otthonukat. Popey
mellett itt lesz majd Kefír a
V-Tech zenekarból, Kenéz-
Radics Gábriel az FLM zene-
karból, de énekel majd Hegyi
Balázs is. A fellépõ zenésze-
ken kívül szentesi és  kör-
nyéki nagyvállalatok és cé-
gek is a rendezvény, és ezen
keresztül az iskola mellé áll-
tak. A kilátogató gyerekek
mindegyike csomagot kap
majd a Télapótól, a nagyob-
bakat pedig forró csokival,
kávéval, teával és aprósüte-
ménnyel várják a szervezõk.

Tervezett program: De-
cember 6., vasárnap üdülõ-
központ 10 óra: Köszönté-
sek, majd koncertek a szín-
padon (Kefír–V-Tech), Kenéz-
Radics Gábriel (FLM), Hegyi
Balázs, Weber Zsolt, Virsinszki
Zotya. 11 óra: Megérkezik a
Mikulás egy foggal húzott
jármûvön – „Popey” Sinka
Zsolt bemutatója, rekordkí-
sérlet. 11.20: A Mikulás aján-
dékosztása valamennyi, a
helyszínen lévõ gyermeknek.
11.45: Popey bemutatója, az
RTL Klub Hungary’s Got
Talent címû mûsorában lá-
tott produkció, kicsit újra-
töltve.

HV

Popey és barátai az Esély
a Mosolyra Alapítványért

Egyre terjed a Szentesrõl
indult Nippon Zengo õrü-
let. A Kyokushin Karatéra
épülõ tömegsport iránt egy-
re növekszik az érdeklõdés
határon belül és kívül is:
Ausztriában és Szerbiában
már beindult, s Belgiumban
is szervezõdik. A legutóbbi
VI. Országos Valdor Nip-
pon Zengo Gigafesztiválon
már valóban gigaméreteket
öltött a résztvevõk száma, s
nagy sikert aratott a moz-
gásforma továbbfejlesztett,
kesztyûs változata is.

A Nippon Zengo fellegvá-
ra továbbra is városunk, no-
vember közepén közel 800-
an vettek részt a 6. alkalom-
mal megrendezett ingyenes,
országos gigafesztiválon. A
mozgásforma iránt nem csak
az ország minden szegleté-
bõl, de például Szerbiából is
érkeztek. Az elsõ edzést szo-

kásosan az alapító shihan
Brezovai Sándor tartotta, ak-
kor már 500 körüli létszám-
ban hajtották végre hitelesen
az ütõ-rúgó mozdulatokat.
A 6. danos mester nem gyõzi
hangsúlyozni, a Nippon
Zengo-t részben harcmûvé-
szek és nagyon jól kiképzett,
különbözõ aerobik mûfajok-
ból érkezõ OKJ-s edzõminõ-
sítéssel rendelkezõ hölgyek-
urak oktatják, ezért erõsödik,
népszerûsödik rohamosan
ez a testedzési módszer, ami
ráadásul jóval több ennél: a
kiváló erõnlét, a teljes testi
átalakulás, testsúlycsökke-
nés érhetõ el általa, s arra is
alkalmassá teszi mûvelõjét,
hogy akár egy támadás ese-
tén képes legyen megvédeni
magát. – Egyetlen napon
több mint 100 nõt ér bármi-
lyen fajta erõszak – mondja a
mester. – Mi realisztikusan

tanítjuk meg számukra az
ütéseket és rúgásokat, amit
iskolázás során sajátítanak
el. A Nippon Zengo külön-
bözõ fokozatai közül – basic,
dynamic, bombastic – az
utolsóban már nagyon inten-
zív a tempó: 1 másodperc
alatt majdnem 3 mozdulatot
tesznek a zengósok. A karate
övszíneknek megfelelõen itt
pólószínek jelzik a jártassá-
got a mozgásanyagban és fi-
zikai kondícióban. A VI. Val-
dor Nippon Zengo Gigafesz-
tiválon volt lehetõség vizs-
gázni a gyakorlóknak maga-
sabb fokozatra. Egy fekete
pólós Zengo mester szintre
két és fél-három év alatt le-
het eljutni, 5-8 ezerszer elis-
mételt mozdulattal rögzül
igazán egy technika, ez pe-
dig már közelít Sosai Oyama
tanításához, aki szerint leg-
alább 10 ezerszer kell elismé-

telni egy mozdulatot. A ka-
ratéval való összehasonlítás
az új programban, a Nippon
Zengo Gloves-ban nyer új
értelmet, hiszen ha már meg-
tanultak helyes technikával
ütni a lányok, a levegõ he-
lyett már üssenek pontot, út-
idõ-sebesség tényezõ lép
életbe, magyarázta shihan
Brezovai. 

Sorra nyílnak a Nippon
Zengo klubok. Beszélgeté-
sünk elõtt Csanyteleken tar-
tott edzést a Mester, ahol új
utakon indult volna el a Zen-
go, a csapat viszont nem tar-
tott a régi oktatóval, így a
Shihan átvette. Elmondása
alapján, Ausztriában és Szer-
biában is beindult a Nippon
Zengo, a belgiumi terjeszke-
dés pedig szervezés alatt áll.
A külföldi trénerek képzése
az itteni székhelyen, a Well-
ness Colosseumban lesz.

D. J.

Az elmúlt héten a következõ eredményeket érték el a Szen-
tesi KK csapatai: 

Az U16-os csapat a Kecskeméttel vívott rangadón gyõzel-
met aratott, így az elsõ helyre került a csoportjában. – Kissé
idegesen kezdték a srácok a meccset a rájuk nehezedõ feladat
miatt, hiszen kötelezõ volt a gyõzelem az elsõ helyért. Gratu-
lálok a játékosaimnak, megérdemelték a sikert! – összegezte
Laczkó Róbert edzõ. 

November 21. felnõttek Vásárhely–Szentesi KK 77:72, no-
vember 22. U16 Szentesi KK–Kecskeméti KA 85:75, novem-
ber 23. U18 Szentes-Gyula 88:38. 

A következõ mérkõzések: november 27. felnõttek Noname-
Szentesi KK, november 30. felnõttek: Szentesi KK-Miami For-
róság.

Élen a kosarasok

A három napos Austrian
Open Championship elsõ
versenynapján a Szilver TSE
egyik párosa, Balga Kristóf és
Molnár Renáta is parkettre lé-
pett, akik az ifjúsági stan-
dard openen az 54. helyezést
érték a népes mezõnyben.

Szombaton a profi stan-
dard openen a 15 fõs me-
zõnyben László Csaba és Páli
Viktória (képünkön) bejutott a
döntõbe és bronzérmet szer-
zett egy dán és egy litván pá-
ros mögött.

A junior I. standard verse-
nyen 42 páros indult, Urbán

István és Urbán Lilla a 33. he-
lyen végeztek.

Ezen a napon rendezték
meg a latin táncok világbaj-
nokságát, amelyen az idei
magyar bajnoki ezüstérmes
Hegyes Bertalan és Kis Violetta
is képviselte Magyarorszá-
got és az egyesületet. A ket-
tõs bejutva a legjobb 50 pár
közé, a 41-42. helyen vége-
zett a 96 páros közül.

Vasárnap a junior I. latin
versenyen 43 páros indult,
Urbán István és Urbán Lilla
az elõdöntõben a 28. helyen
végzett.

Szilveres bronz
Bécsben

Szerbiában és Ausztriában is
indul a Valdor Nippon Zengo 

Fotó: Vidovics

Fotó: Vidovics
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Kos
Tegyen meg minden öntõl
telhetõt annak érdekében,

hogy javítson a közérzetén, a szemlé-
letén, melyek következtében a körül-
ményei is lényeges javulásnak indul-
nak. Õrizze meg a nyugalmát és ne
hagyja, hogy szélsõséges érzelmei el-
szabaduljanak, ön fölé kerekedjenek
az irányításban.

Bika
Egy csodálatos ismeretlen
léphet be az életébe. Hirte-

len szerelemre lobbanhat, de késõbb
észreveheti, hogy ez az ember túl egy-
szerû az ön elképzeléseihez képest. A
külsõségeknek meg van a kiemelkedõ
szerepe, de önmagában kevés, ha
nincs mögötte tartalom.

Ikrek
Ne legyen bátortalan,
mondja ki azt, amit érez,

gondol. Próbálja meg ezeket az esté-
ket kellemessé tenni. A mindennapok
rohanó világából, ami miatt sokszor
érzi különösebb indokok nélkül fezült-
nek, nyugtalannak, most megszökhet-
nek egy kicsit pihenni, lazítani. Kiváló
esélyei vannak ebben az idõszakban
arra, hogy pénzügyi elõnyre tegyen
szert.

Rák
A csillagok eheti jelzései
kedveznek a munkavégzés-

nek, a munkahelyi légkörnek. Most
elõrukkolhat újító ötleteivel. Érdeklõdõ
fülekre lel. Kitûnõen kezdõdik a hete,
kedves Rák! Szellemes, mókás han-
gulatban veti bele magát a teendõibe.
Új ismerõsével legyen óvatos.

Oroszlán
A munkahelyén a változás
szele felborzolhatja a kedé-

lyeket. Ez kiválthat némi feszültséget a
kollegák között. Apró ajándékot kaphat
egy váratlan látogatótól. A szívügyek-
nek nagyon kedvez ez az idõszak.
Nem tudni, miért, de mostanság túl
sokat mereng a múlt történésein.

Szûz
A hét során óvatosnak kell
lennie, amennyiben felme-

rül az, hogy valaki a környezetében
zavaros élethelyzetében önhöz fordul
megoldásokért, ugyanis a békítõ har-
madik fél viszi el az ügy súlyát.
Könnyen meg lehet, hogy az ön jó
szándéka épp ön ellen fordul ilyen

helyzetben. Meghozott áldozatai má-
sok elõtt rejtve maradnak.

Mérleg
Egy kis nyugalomra,
csendre vágyik. Jót tenne

most önnek egy finom spa kényeztetõ
program. Ezzel szemben az erõs köte-
lesség tudata nem tûr lazítást. Érde-
mes lenne átgondolni, hogy hosszútá-
von mi a legjobb önnek. Lehetséges
az, hogy egy kicsit lehangoltan kezdi
ezt a hónapot.

Skorpió
Õrizze meg lendületét,
ugyanis számos csodálója

akad gondtalan kisugárzása folytán.
Tartsa be ígéreteit, bármilyen nehéz-
nek is bizonyul a körülményekben fel-
merülõ váratlan fordulatok miatt. Pihe-
nésre nem sok ideje marad a napok-
ban.

Nyilas
Sokat töpreng dolgokon,
ami miatt helyzetekben a

lélekjelenléte nincs megfelelõ szinten.
Ebbõl váratlan negatív meglepetése is
származhat. fontos, hogy ne kapkod-
jon. Pihenjen eleget, hogy kellõ éber-
séggel tudjon részt venni a minden
napjaiban.

Bak
A pénzügyei miatt ebben
az idõszakban nem kell fáj-

jon a feje, kedves Bak. Megismerhet
valakivel, aki teljesen lenyûgözi, vi-
szont nem érti, hogy miért. Ez az em-
ber megigézi a megjelenésével, és az-
zal, hogy szokatlan körülmények kö-
zött találkoznak. 

Vízöntõ
Megszívlelendõ figyelmez-
tetéseket hordoznak ezek a

hatások, melyek az Ön pénzügyeire is
nagy hatással vannak. Nagy körülte-
kintéssel hozza meg a pénzügyeit érint
döntéseit ebben a periódusban. Fon-
tos, hogy objektíven álljon a dolgaihoz
és akkor kézben tudja tartani ügyeit.

Halak 
Nem feledkezhet meg Ön-
magáról és a saját lelki

igényeirõl. Figyeljen teste jelzéseire. A
hét második felében szükséges lenne
egy kicsit szerettei társaságában len-
nie, az együttlétekbõl töltõdni, hogy
újult erõvel induljon a következõ hét

November 27-december 4.
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Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. A zenegépek története.

Idõszaki kiállítás:  „Árpád népe
– Gyula népe” – A honfoglaló
magyarok emlékanyaga a Közép-
Tisza vidéken február 29-ig, a
Nézõpontok címû tárlat január
30-ig tekinthetõ meg. Nyitva tar-
tás: kedd-péntek 9-15, szombat
10-16 óra.

A Csallány Gábor Kiállítóhely
november 1-tõl március 31-ig
zárva tart. Bejelentkezéssel láto-
gatható, telefonszám: 63/313-
352.

Tokácsli Galéria
35 éves a Szentesi Kézimunka

szakkör címmel nyílik kiállítás
december 3-án, csütörtökön 17
órakor. A kiállítást megnyitja
Kruzslicz Pál újságíró. Közremû-
ködik: Tilinkó Népdalkör. A be-
mutatott munkákat december 19-
ig tekinthetik meg az érdeklõdõk.

Város könyvtár
November 28-án, szombaton

15 órakor Józsa Károly festmé-
nyeibõl nyílik kiállítás Hangulat
címmel. A kiállítást megnyitja: dr.
Lantos Ferenc. Látogatható: de-
cember 17-ig.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás. A mûvészeti is-
kola tanulóinak képzõmûvészeti
alkotásaiból nyílt kiállítás látogat-
ható. Kézmûves mûhelyek: feke-
tekerámia, vesszõ, gyékény,
gyertya és nemez, csipke, szö-
vés-fonás, fafaragás elsajátításá-
ra van lehetõségük az érdeklõ-
dõknek hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Görög Ildikó és Mezõsi Ágnes

kiskunfélegyházi fotósok Fekete-
fehér és Színes világunk címû ki-
állítás január 4-ig látható.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
November 27-tõl

December 1. 16.30 óra
Gyermek klub- Kézmûves foglal-
kozás 
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
December 2. 15 óra
Adventi koncert 
A Honvéd Mûvészegyüttes Férfi-
kara és a Hódmezõvásárhelyi Ka-
tonazenekar közös koncertje
Református nagytemplom
December 3. 19-21 óra
II. világháború az irodalomban –
amerikai írók az európai frontról
témában, Irwin Shaw: Oroszlán-
kölykök és Heller: A 22-es csap-
dája címû mûvek.
Elõadó: Poszler György
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
December 4. 14 óra
Koszorúzás Szenyéri Dániel em-
léktáblájánál
Ady Endre u.
December 4. 17 óra 

„Szemben az árral, Egy szál ma-
gában, Hát így küzd a magyar
baka!” – Magyarország az elsõ
világháborúban.
Koszta-múzeum
December 5. 10 óra
Télapó itt van - múzeumi matiné
Koszta-múezum
December 5. 19 óra
Valdor Szentes-BVSC-Zugló férfi
vízilabda-mérkõzés
Üdülõközpont
December 5. 19 óra
Õszi Filmklub - Cigányok ideje
Közösségi tér - Dózsa-ház
December 5-6. 16-20 óra között 
Házhoz megy a Mikulás! 
Bõvebb információ személyesen
a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban
és a 63/314-211-es számon.  
December 6. 17 óra
25 éves a Pom-pom együttes
Mikulás-koncert
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház

Programajánló

A Szeretetakció a szegények karácsonyáért
programsorozat keretén belül került megren-
dezésre a légfegyveres lövészverseny no-
vember 15-én a Legrand Zrt. légfegyveres lõ-
terén a Legrand lövészklub és az Árpád Sza-
badidõs Sportklub közös rendezésében. A
versenyen közel 30 induló nevezett vidéki
csapatok részvételével.

Nõi egyéniben Fenyvesi Magdolna (168 kör)
Árpád SZSK 1. helyen végzett, 2. lett Németh
Istvánné (168) Legrand. Férfi egyéniben 2.

Postás László (162), 3. Doktor József (157)
mindketten Legrand. Csapatban a Legrand
Szentes (499) végzett az élen, megelõzve a
Lövészklub Csongrádot (492), s az Árpád
Szabadidõs SK-t. (463).

A verseny sikeres lebonyolításáért külön
köszönetemet fejezem ki az Árpád Szabad-
idõs Sportklub nevében Becsák Jánosnak, a
Legrand Lövészklub vezetõjének és Postás
László lövészetvezetõnek.

Ignácz János lövészetvezetõ

November 27. péntek
14:30 3D Az éhezõk viadala: A

kiválasztott 2. rész
17:15 Kémek hídja
20:00 Kémek hídja
November 28. szombat
12:30 3D Blinky Bill – A film
14:30 3D Az éhezõk viadala: A

kiválasztott 2. rész
17:15 3D Az éhezõk viadala: A

kiválasztott 2. rész
20:00 Kémek hídja
November 29. vasárnap
12:30 3D Blinky Bill – A film
14:30 3D Az éhezõk viadala: A

kiválasztott 2. rész
17:15 Kémek hídja
20:00 Kémek hídja
December 1., kedd
14:30 3D Az éhezõk viadala: A

kiválasztott 2. rész
17:15 Kémek hídja
20:00 Kémek hídja
December 2., szerda
14:30 3D Az éhezõk viadala: A

kiválasztott 2. rész
17:15 3D Az éhezõk viadala: A

kiválasztott 2. rész
20:00 Kémek hídja
December 3., csütörtök
16:00 3D Dínó tesó
17:45 Kémek hídja
20:15 A szüfrazsett
December 4., péntek
17:45 3D Az éhezõk viadala: A

kiválasztott 2. rész
20:15 A szüfrazsett
December 5., szombat
14:00 3D Dínó tesó
16:00 3D Dínó tesó
17:45 Kémek hídja
20:15 A szüfrazsett
December 6., vasárnap
10:00 3D Dínó tesó
12:00 3D Dínó tesó
14:00 3D Dínó tesó
16:00 3D Dínó tesó
17:45 3D Az éhezõk viadala: A

kiválasztott 2. rész
20:15 A szüfrazsett

Mozimûsor

Két fogpiszkáló megy fel a
dombon...meglátnak egy sünt, és
az egyik megszólal:
– Te, ha tudtam volna, hogy van
különjárat akkor ezzel kellett volna
felmennünk!

Két fiatal szög ül a buszon. Felszáll
egy öreg szög. Az egyik fiatal feláll
és a helyére engedi az öreget.
Az öreg mondja erre az öreg: 
– DERÉK-szög vagy fiam!

Két favicc ül a fán, az egyik elkezd
röhögni. 
A másik megkérdezi:
– Miért röhögsz?
– Á, semmi, csak eszembe jutot-
tam!

- Mit ír ki a Windows Vista, amikor
lefagy?
- ???
- Astala Vista!

- Mit mond az udvarias Terminátor?
- ???
- Elnézést, hogy félbeszakítom.

Pótfûtés

Légfegyveres gyõzelmek

First koncert
A First zenekar Orosházán

alakult 1996-ban. Az elsõ
koncert a néhai Kétárbó-
cosban volt, majd ezután
rendszeresen koncerteztek.
Az elsõ CD-t is felvették,
amelynek a címe „Egy ideig
itt is voltam!”. Ennek jó fo-
gadtatása volt és a koncerte-
ken is játszották. Egy hosz-
szabb szünet után a zenekar
2000 közepén újraindult. A
repertoárt átalakították, fris-
sebb slágereket, jobban pör-
gõ zenéket tanultak. Az
újabb nagy változás 2002-ben
történt, megint egy rövidebb
szünet következett. A zene-
kar  Albert  Zoltánt hívta
basszusozni, és ezzel egy
idõben került Feldmann Tibor
is billentyûsnek. A hangzás
és a mûsor gyökeresen meg-
változott. Ezután érkezett Bé-
res Enikõ énekes, így a reper-
toárban megjelentek a nõi
számok. Ez a felállás nagyon
sikeres idõszakot tudhat ma-
ga mögött. November 28-án,
szombaton 22 órától a Felsõ-
párti Sörözõben adnak kon-
certet.

Õszi parti
A 80-as évektõl egészen

napjaink legfrissebb zenéi-
vel, Dj. Red. November 28-
án, szombaton a Center Sörö-
zõben.

Kisfarsang végén rendezte
meg a Zöldág Hagyomány-
õrzõ Szakkör Hankó György-
né vezetésével az idén elkez-
dett Életünk népdalaink tük-
rében... sorozat záró rendez-
vényét, Mátkaság, esküvõ,
lakodalom címmel.

A néprajzi elõadásra érke-
zõket Balla Tibor szentesi
népdalokból (is) álló tekerõ-
játéka fogadta az ifjúsági
házban, amit aztán a 100 fõ-
nyi hallgatóság egyönte-
tû közös éneke folytatott
a zenész citerakíséretével.
Hankó Györgyné szakkörve-
zetõ köszöntõje és dr. Deme-
ter Attila alpolgármesternek
a magyar néptánc mozgalom
1950-1974 közé esõ korai
idõszakait bemutató szakmai
megnyitója követett. 

A közönség ezután a ki-
osztott kottalapok segítségé-
vel a gyermekek énekes játé-
kai közül a párválasztás sza-
kairól citera és Gere Sándor
megszólaltatásában doromb
kísérettel énekelt.

A kezdõdõ vonzalom,
majd megjelenõ szerelem ki-
teljesedésérõl, elmúlásról
szóló dalokat is énekeltek,
nagyon jókedvûen. 

A házasságot megelõzõ
„állomások”: kéretés, jegy-
váltás, kézfogó, bejelentke-
zés az egyháznál, kihirdeté-
sek, házasságkötés, meny-
asszony kikérése, a lakoda-
lom folyamata,  hagyomá-
nyairól Rácz Zoltán, Papp
Imre, Sima László és Szappa-
nos Jolán néprajzi gyûjtései-
bõl kb. az 1760 - 1920-ig tartó
idõszakra vonatkozóan a ha-
gyományõrzõ szakkör tagjai
– Tóthné Mucsi Erzsébet,
Jászné Gyovai Ágnes és Borbás
Miklós – olvastak fel részlete-
ket. 

A néprajzi elõadás záró ré-
szében László Pál szentesi
võfélyre emlékeztünk az
1998-ban vele készített nép-
zenei gyûjtésébõl három
részlet meghallgatásával. 

Kádasi Zoltán võfély (Lász-
ló Pál neki adta át majd 50
évi võfélykedés után a võ-
félybotot és a vele járó, ko-
rántsem egyszerû tudo-
mányt, feladatot!) valamint a
Kádár László (tambura), Tar-
ján András (harmonika) és
Siha Attila (bõgõ) alkotta
szentesi zenekar egyórás
produkciójával, mely a 20.
század második felének la-
kodalmi mulatságainak rész-
leteit elevenítette fel.

A félszáznyi támogatónak
– kiemelten Szirbik Imre pol-
gármester, fõvédnök, az ön-
kormányzat, a mûvelõdési
központ, a Szentesi Élet heti-
lap, a Szentesi Gyors, a Váro-
si Visszhang c. lap, valamint
a Zöldág honlap, a plakát és
a dekoráció készítõinek – há-
lásan köszönjük, hogy lehe-
tõséget biztosítottak az em-
beri élet legfontosabb és leg-
meghatározóbb szakaszának
– a párválasztást követõ há-
zasodás – hagyományának
több évszázadra történõ rö-
vid bemutatásához. 

Akik lemaradtak vagy is-
mét találkozni szeretnének a
fentiekben felsoroltak mû-
vekkel, illetve az idõ rövid-
sége miatt az ott fel nem
csendült népdalokkal, doku-
mentumokkal, képi illusztrá-
ciókkal és fotókkal, azok
a Zöldág Hagyományõrzõ
Szakkör honlapján ezeket
hamarosan elérhetik. http://
zoldagmse.mindenkilapja.hu

Hankó Györgyné
néptánc pedagógus,

szakkörvezetõ

Hagyományõrzés
lagzihangulatban

A Dorogi Nehézatlétikai
Club Birkózó Szakosztálya
rendezte meg a sportág diák,
serdülõ és kadet nõi orszá-
gos bajnokságát. Minden
idõk egyik legnépesebb (ösz-
szesen 218 induló) nõi mara-
ton bajnoksága zajlott a Do-

rogi Városi Sportcsarnokban.
Szentesi siker is született: a
serdülõk között Balogh Sza-
bó Anna az ötödik, vagyis
pontszerzõ helyen végzett. A
14 éves birkózólányról már
megírtuk korábban, hogy a
Dr. Papp László Birkózó

Egyesületben sportol, ahol
egyedüli lányként edz a fi-
úkkal, s eddig a versenyeken
is fiúkat kellett legyõznie. A
serdülõ korcsoportba lépve
azonban már lányokkal ta-
lálkozik a következõ verse-
nyein Anna, aki egyébként
strandbirkózásban már két-
szeres országos bajnoknak
mondhatja magát.

Nõi birkózó siker



Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

Szentes, Sima F. u. 21.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 30/9-351-024

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu,

szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete,
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
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Az orosházi ügyészség
többrendbeli kisebb értékre
bûnszövetségben, üzletsze-
rûen elkövetett lopás bûntet-
te miatt kezdeményezte egy
38 éves szentesi, egy 39 éves
szarvasi férfi, valamint egy
31 éves szarvasi és 38 éves
orosházi nõ elõzetes letartóz-
tatását. A rendelkezésre álló
adatok alapján a gyanúsítot-
tak legalább tíz fõbõl álló,
egymással rokoni kapcsolat-
ban lévõ, lopásokra beren-
dezkedett bûnözõcsoport
tagjai. A bûnbanda tagjai
2015-ben úgymond rendsze-
res haszonszerzésre töreked-
ve szervezetten, a feladato-
kat egymás között megoszt-
va Békés, Csongrád, Bács-
Kiskun, Jász-Nagykun-Szol-
nok és Hajdú-Bihar megye
különbözõ településein idõs
emberek házaiba besurranva,
esetenként álkulcsot használ-
va bementek, majd elsõsor-
ban készpénzt és arany ék-
szereket vittek el.

A bûnbanda rovására az
eddigi információk szerint
2015. március 24. és augusz-
tus 4. között legalább 30 bûn-

cselekmény róható, amelye-
ket „utazó bûnözõként“ Bé-
késcsabán, Újkígyóson, Gyu-
lán, Orosházán, Dévaványán,
Körösladányban, Csongrá-
don, Szentesen, Fábiánsebes-
tyénben, Kiskunfélegyházán,
Pálmonostorán, Törökszent-
miklóson és Berettyóújfalu-
ban követtek el. Az egyes
bûncselekmények elköveté-
sében nem vett részt vala-
mennyi bandatag, hanem jel-
lemzõen a bandából kettõ-
négy fõ ment be egy-egy
házba és lopta el az értéke-
ket. Több házban csak kuta-
tást végeztek, végül üres kéz-
zel távoztak, de olyan is volt,
ahonnan 2 millió forintot
zsákmányoltak.

A banda tagjai közül ket-
ten már augusztus óta elõze-
tesben vannak. A most lefü-
lelt bandatagok valamennyi-
en büntetett elõéletûek;
mindkét férfi gyanúsított fel-
tételesen volt szabadlábon a
cselekmények elkövetésekor,
mindketten különös vissza-
esõnek minõsülõ bûnismét-
lõk.

Kutya harapott meg egy

kiskorú gyereket az egyik
szentesi ház udvarán. A
gyermek nyolc napon túl
gyógyuló sérüléseket szenve-
dett, a rendõrség most azt
vizsgálja, hogy a kutya gaz-
dája betartotta-e a tartási sza-
bályokat?

Az egyik szentesi üzletben
hagyta az egyik vevõ a táská-
ját, de mire visszament érte,
addigra már egy arra járó is-
meretlen ellopta. A szentesi
rendõrök nem sokkal késõbb
elfogták a tolvajt, ellene eljá-
rás indult. 

Méhészetben, méhtartás-
ban használatos füstölõket,
pergetõt és kaptárt loptak el
méhcsaláddal együtt isme-
retlen tettesek Nagytõkérõl,
egy lakatlan tanya udvará-
ból. A tulajdonos kára meg-
közelíti a félmillió forintot. 

Két tanuló keveredett
konfliktusba egymással az
egyik helyi középiskolában,
aminek az lett a vége, hogy
az egyik úgy megverte a má-
sikat, hogy az nyolc napon
túl gyógyuló, súlyos sérülé-
seket szenvedett.

H. V. 

Elfogták a bûnbandát

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

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

Gyógyszertári ügyelet: November 30-ig Dr. Weiss Patika Gyógy-
szertár (Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 7.30-19, szombat 7.30-12 óráig.
November 30-december 7-ig: Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.) hétfõ-
péntek 7.30-18, szombat 8-12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

SZÁNTÓFÖLD Szentes

határában, a Vásárhelyi be-

tonút mellett a reptérrel szem-

ben 3,1 ha 91,3 AK földmû-

ves állattenyésztõnek eladó.

Telefon:06 20 260 1455

Apróhirdetés

Született: Sarusi-Kis Tamás és Resz Anita (Bartók B. u. 8.)
Eszter, Bujtás László és Ragács Anikó (Õze L. u. 21.) Vendel
Bátor, Tóth Zoltán és Czakó Zita (Bercsényi u. 137.) Zoltán Ist-
ván, Csik Attila László és Trenka Nikolett (Mátyás király u.
9/A 1.) Hanna, Tóth Péter és Horváth Kitti (Klauzál u. 10. C
lph. 1/1.) Péter nevû gyermeke.

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü nov. 30-dec. 4.

A menü: sertés-, vagy marhahús
B menü: szárnyas hús

Hétfõ: Magyaros krumplileves
és zöldségleves
csirkeaprólékkal

A menü: Cigánypecsenye,
hagymás törtburgonyával

B menü: Csirkemáj rántva,
finomfõzelék

Kedd: Szárazbableves és
eperkrémleves

A menü: Milánói szelet, spagetti
B menü: Csirkefalatok

sajtmártásban,
petrezselymes rizs

Szerda: Zöldborsóleves
grízgaluskával és
lencseleves virslivel

A menü: Bakonyi tokány, tészta
B menü: Dubary csirkemell,

burgonyapüré
Csütörtök: Tejszínes kukoricakrém-

leves és csirkebecsinált
leves

A menü: Eszterházy-szelet,
Batthyány rizs

B menü: Ludaskása árpagyönggyel
Péntek: Scsí és gyümölcsleves
A menü: Marhapörkölt, tészta
B menü: Bugaci pulykacomb

filébõl, sült burgonya
www.galeriakavehaz.hu (X)

SZENTESI
ÉTELFUTÁR
Rendelésfelvétel:
06-20/529-88-22

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.

Menü nov. 30-dec. 6.
Hétfõ: Karalábéleves
A menü: Bácskai rizseshús
B menü: Tejfölös-gombás

csirkeragu, tésztaköret
C menü: Rántott sajt, kukoricás

rizs, tartármártás
Kedd: Magyaros

burgonyaleves
A menü: Rántott csirkemell,

finomfõzelék
B menü: Rakott karfiol
C menü: Szezámmagos rántott

sertésszelet,
csõben sült karfiol

Szerda: Sárgaborsóleves
A menü: Sajtos sült csirkecomb,

petrezselymes burgonya
B menü: Sertéspörkölt,

pirított tarhonya
C menü: Rántott sertésszelet,

petrezselymes burgonya
Csütörtök: Pirított tarhonyaleves
A menü: Budapest csirkeragu,

barna rizs
B menü: Búbos hús, fokhagymás

törtburgonya
C menü: Rántott csirkecomb,

fokhagymás törtburgonya
Péntek: Kertészleves
A menü: Lasagne
B menü: Meggyes-túrós kuglóf
C menü: Rántott szárnyasmáj,

párolt rizs, zöldség
Szombat: Olasz zöldségleves
A menü: Sajttal töltött rántott

sertésszelet, tepsis
burgonya

Vasárnap: Libaaprólék leves
A menü: Csikós tokány,

tésztaköret
A megadott ár tartalmazza

a kiszállítás díját is 11-14 óráig,
Szentes területén. 700 Ft / nyugdíjas

menü, 800 Ft / menü, dobozos
csomagolás díja 100 Ft/menü.

A megyei mesemondó ver-
senyt a Deák Ferenc Általá-
nos Iskolában rendezték
meg az 1-4. osztályosok szá-
mára.

A megyei mesemondó
megmérettetés megnyitóján
Molnárné Tóth Györgyi mon-
dott beszédet, aki felhívta a
figyelmet a mese tanító, egy-
szersmind varázsos jellegére.
A megye számos városából és
kistelepülésébõl érkeztek ver-
sengeni vágyó kisdiákok az
idén 20. alkalomra, akik ko-
rábban már megnyerték az
iskolai illetve a helyi verse-
nyeket is, tudtuk meg Kisné
Rózsavölgyi Tímeától, a ma-
gyar munkaközösség vezetõ-
jétõl. Az eseményt rendezõ is-
kolából mindössze egyetlen
tanuló indulhatott a kiírás
szerint, s összesen az 1-2. osz-
tályosok is huszonhatan illet-
ve a 3-4. osztályos nebulók
is huszonhatan igyekeztek
megszerezni a legkiválóbb öt-
nek járó elismerést. A diáko-
kat nemcsak az oktatóik, ha-
nem szüleik is készítették az
eseményre. 

Mindkét korosztályt egy-
egy könyvtári dolgozó, logo-
pédus és magyar szakos pe-
dagógus zsûrizte. Így a fiata-
labbak bírája volt Szûcs Janka,
Fábián Mariann és Rácz Ilona,

az idõsebbeket pedig Szûcs Il-
dikó, Rácz Antalné és Halász
Szabó Gabriella értékelte. Az
értékelés szigorú szempontok
alapján zajlott: egyrészt fi-
gyelték, hogy elõadója meny-
nyire érti a mese mondaniva-
lóját, másrészt, hogy mennyi-
re figyel a hallgatóság a me-
semondóra, hogyan kelti fel
érdeklõdésüket. Arra is oda
kellett figyelni, hogy hogyan
hangsúlyoznak, miképp ve-
szik a levegõt, illetve kiemel-
ték még a taglejtés, gesztus-
rendszer egyensúlyát a mon-
danivalóval – nem volt érde-
mes túlgesztikulálni az el-
hangzottakat.

Az 1-2. osztályból 1. helye-
zett lett Szabó Veronika, a 2.
Lehócki Áron, a 3. Kócsó Zalán
Kolos, a 4. Balog Bertalan, míg
az 5-nek járó elismerést Gal-
góczi Erik kapta. A Szentes
Városi Könyvtár különdíjasa
Kiss Robin lett a Kiss Bálint ál-
talános iskolából.

A 3-4. osztályosok 1. helye-
zettje Czinkóczi Erna lett, a 2.
Ari Roland, a 3. Kovács Helga a
szentesi Koszta József Általá-
nos Iskolából, a 4. Kovács
Áron, s az 5. helyezett Süli Ló-
ránt. A Szentes Városi Könyv-
tár különdíját a 3. helyezett,
Kovács Helga kapta.

H.A.V.

Megyei mese-
mondó verseny

A Tirpla V elnevezésû kon-
ferencia célja, hogy a kör-
nyék vállalkozásai számára
egy kis motivációt adjon, il-
letve megoldásokat olyan jel-
legû problémáikra, melyekre
kulcsot az ilyen jellegû kon-
ferenciák hiányában csak
rengeteg idõ, és próbálkozás
után tudna találni a cégveze-
tõ rohanó hétköznapjaiban.

A versenyképesség nem
adottság, hanem tanulható
módszertanok tárháza -
mondta Szûcs György (Hestia
Tûz és Fény Show Kft. ügy-
vezetõ igazgatója) a konfe-
rencia szervezõje. Ezen a na-
pon a közönség olyan infor-
mációkkal lesz gazdagabb,
melyek évek múlva is plusz
hasznot hoz cégüknek. 

Idõpont: 2015. december
10. 13:30-19 óra.

Helyszín: Szentes, város-
háza díszterme

További információk:
+36-20/239-9331 vagy
info@ szucsgyorgy.hu

Versenyképes
Vállalkozók Városa

A Szívügy klub tagjai de-
cember 2-án, szerdán 16 óra-
kor tartják összejövetelüket
az ifjúsági házban. A kará-
csony elõtti teázásra minden-
kit várnak.

Szívügy
klub

ADVENTI ESTÉK címmel a karácsony jegyében rendez három elõadásból álló sorozatot a
Koszta József Múzeum a megyeházán. Az elsõ alkalommal, december 3-án, csütörtökön
16.30-tól a tûzzománcról szerezhetnek ismereteket az érdeklõdök Tornyi Molnár Edittõl, aki
bemutatót is tart.

Dzsúdós érmek
Budapesten a Körcsarnokban rendezték meg a diák C kor-

csoportos cselgáncs országos bajnokságot. A Petõfi Dzsúdó
KSE színeiben 45 kg-ban Pörneki Richárd ezüstérmet szerzett
az egyéni küzdelmekben, a Dél-magyarországi Regionális Ju-
do Szövetség csapat tagjaként pedig bronzérmet.

Az ÚTE csarnok adott otthont a II. osztályú országos baj-
nokságnak, amelyen a Petõfi Dzsúdó KSE két versenyzõje a
73 kg-os Sebõk Máté és a 90 kg-os Mészáros Csaba egyaránt
hetedik helyezést értek el.


