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Ünnepélyesen is átadta az uszoda
használatába az új termálkutat az Vá-
rosi Szolgáltató Kft. A város 34. hõkút-
ja egyben az önkormányzat negyedik
termálkútja is, ami teljes egészében
biztosítja a strand energetikai és bal-
neológiai melegvíz igényét.

Esztétikus faház rejti a közel 1700
méter mélységû termálkút föld feletti
technológiai egységeit. A felszínre tö-
rõ óránkénti 70 köbméter mennyisé-
gû, 69-70 fokos melegvíz fedezi jelen-
leg is a Üdülõközpont mintegy két
megawattos hõteljesítmény igényét.
Hidegebb idõben szivattyús rásegí-
téssel 95 köbméter víz juthat a rend-
szerbe, ami biztosítja a strand legna-
gyobb, 3,2 megawatt teljesítményigé-
nyét. A rendszer teljesen automati-
kus, a szolgáltató központjában is
nyomon követhetõ a kút mûködésé-
nek minden adata a távfelügyeleti
rendszeren keresztül. Napokon belül

kizárólag az új kút látja el az Üdülõ-
központ balneológiai vízigényét és
hõszükségletét is. Utána még 2-3 hét
szükséges, hogy minden csõrendszer-
bõl, medencébõl kiürüljön a régebbi
termálvíz és beálljon a rendszer. A
próbaüzem 2 héttel ezelõtt kezdõdött
és a wellness részleg medencéiben
máris látszik a változás.

A csütörtöki ünnepélyes átadón
Döbrõssy Iván, a Szentes Városi Szolgál-
tató Kft. ügyvezetõje átadta a kútkezelõ
kulcsokat az Üdülõközpontot vezetõ
Márton Mária igazgatónak Krausz János-
né, Móra József, Kiss Csaba, Bujdosó Tamás
önkormányzati képviselõk, Mácsai Ist-
ván tervezõ, Varga Sándor, a kút rende-
zett környezetét kialakító Városellátó
Nkft. ügyvezetõje és más szakemberek
jelenlétében. Az uszoda bérleti díjat fi-
zet a kút használatáért, amit az SzVSz
Kft. a megvalósításra felvett 95 millió
forint hitel törlesztésére fordít.

Dr. Demeter Attila alpolgármester az
Üdülõközpont jelentõs fejlõdésérõl be-
szélt és reményét fejezte ki, ezután ele-
gendõ hõmérsékletû és mennyiségû víz
áll az uszoda rendelkezésére. Egyben
megköszönte a megvalósításban részt-
vevõk munkáját. 

Szita Gábor, a Magyar Geotermális
Egyesület elnöke gratulált az új, korsze-
rû kúthoz, örömét fejezte ki, hogy a vá-
ros sokoldalúan él a termálenergia adta
lehetõségekkel. Kezdõ mérnökként ré-
szese volt a város elsõ két termálkútjá-
nak fúrásában.

Az elhasznált termálvíz két irányban
távozik az uszodából. A medencék vize
– az éves szerzõdés 136 ezer köbmétert
engedélyez – a Kurcába kerül. A fûtésre
elhasznált csurgalékvizet az SzVSz Kft.
Ilonaparti telepére jut el csõvezetéken
és ott összegyûjtve közel 5 hektár fólia
fûtésére használják.

BG

A Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ Otthon ve-
zetõjelöltjeinek részleges meghallgatása
után a testület a csongrádi Dányiné Nagy
Andrea Klárát nevezte ki 5 évre az intéz-
ményt 8 éve vezetõ Bolyánné Szamosközi
Gabriella helyére. Dányiné a Sima Ferenc
utcai Pszichiátriai Ápoló Otthont irányítja
és ezért – mint mondta – jelenlegi fenntar-
tója nem tette lehetõvé, hogy sajtónyil-
vános eseményen beszéljen szakmai mun-
kájáról. Dr. Chomiak Waldemar elnök el-
mondta, a szociális bizottság ülésén egyik
jelölt sem kapta meg a voksok többséget.
Szakértõ véleménye szerint nem jó állapo-
tok uralkodnak a Dr. Sipos Ferenc Park-
erdõ Otthonban. Szabó Zoltán Ferenc szerint
a szakértõ csupán szubjektív véleményét
mondta el, amit egyetlen látogatása során
tapasztalt és nem érzi szükségét vezetõvál-
tásnak. Antal Balázs Tibor szerint a szakér-
tõi vélemény objektív, Bolyánné vezetõi
programja kevésbé jó. A Fidesz frakció
Dányinét javasolta vezetõnek és elegendõ
többségével meg is szavazta (8 igen, 4 tar-
tózkodás, 2 ellenszavazat).

A Gondozási Központ igazgatói állására a
jelenlegi vezetõ Puskásné Halál Ágnes egyedül
pályázott, akit a testület egyhangúlag támo-
gatott. A Családsegítõ Központ élére szintén
a jelenlegi vezetõ adta be jelentkezését, Gál
Antalt ugyancsak egyhangúlag támogatta a
testület munkája folytatásában. A vezetõket 5
évre választották meg. 

Felére csökken a háziorvosok iparûzési
adója jövõre, döntött a testület. A háziorvos,
védõnõ vállalkozó, az önkormányzatra jutó
megosztás szerinti helyi iparûzési adójából az
adóévben 50 százalékos adókedvezményben
részesül, amennyiben a vállalkozási szintû
adóalapja az adóévben a 20 millió forintot
nem haladja meg. Móra József érintettség okán
nem vett részt a vitában és a szavazásban. 

A javasolttól kisebb mértékben emelkedik
a Magyartési temetõben a temetkezési he-
lyek megváltási díja. Szabó Zoltán Ferenc
szerint nagyon nagy mértékû a magyartési
temetõben a díjemelés. Kovács János javasolta,
ne változzon Magyartésen az egyes és kettõs
sírhely ára, az urnasírhely nettó 4 ezer forint
legyen. (folytatás a 3. oldalon)

Az uszodai árakért
emel tek szót

A képviselõ-testület novemberi ülésén – hagyományo-
san – bárki hozzászólhatott a város költségvetését érintõ
témakörökhöz. A strandbelépõk tervezett díjemelését tet-
te szóvá a legtöbb hozzászóló a közmeghallgatáson. Szó-
ba került a kórházi mûtõtömb elvesztése, az üdülõköz-
pont gazdálkodása, és a Szentesi Alkotók Háza is.

3. oldal

A biológiai növényvédelem
idei évi tapasztalatai

Deák Gábor, a Szentes-Bio Kft. ügyvezetõjének elmondá-
sa szerint a kertészek számára 2015 egy jó közepes év volt
termésmennyiség és árbevétel szempontjából is. A megfe-
lelõen alkalmazott integrált növényvédelem nagyban hoz-
zájárult a jó minõségû és mennyiségû, egészséges áru meg-
termeléséhez.

4. oldal

Második éve kérheti a sze-
mélyi jövedelemadó egy szá-
zalék felajánlásokat a Zenével
a Rákos Gyermekekért Ala-
pítvány. Idén 2 millió 132 ezer
210 forint érkezett be. – Óriási
fejlõdés ez tavalyhoz képest,
látható, hogy kezdenek felfi-
gyelni Seres Antal alapítvá-
nyára. Négy év távlatából –
mert ennyi ideje mûködik az
alapítvány – azt látjuk, a leg-
fõbb, legfontosabb tevékeny-
ségünk a kórházi osztályon
zajlik, a benti hangulat pró-
báltuk kivinni a fellépésékre –
mondta Ombodi Csilla kura-
tóriumi elnök. – A gyerekek-
tõl és a szüleiktõl is azt hall-
juk, a zeneterápia milyen so-
kat segít, amikor mélyponton
vannak.

Bár eredetileg több nyári tá-
borban folytatták a klinikáról
kikerülõ gyerekek zenei kép-
zését, mára úgy gondolkoz-
nak az alapítóval, nyári tábor-
ból legyen csak egy, inkább a
hétvégi foglalkozások gyako-
riságát növelik. – Most egy
olyan fiú csatlakozik hoz-
zánk, aki nemrég fejezte be a
kezelést, nem várhatunk jövõ

nyárig – magyarázta Csilla,
miért fontosak a hétvégi zenei
foglalkozások. 

Vásároltak egy igényes ze-
nei stúdiót, mert például csak
decemberben 12 fellépése van
a Seres-tanítványoknak, s
ezekre muszáj zenei alapot
készíteni. Az év számukra
fontos eseményei közül ki-
emelkedik a nyári, balatoni
Evernest Fesztivál, ahol fel-
léptek, a szervezõ Magnet-
bankkal közös pályázataik
vannak, a Bosch céggel is
szerzõdést kötöttek.

Azonban megtörténhet az,
amitõl mindenki tart. – Várat-
lanul elveszítettünk egy 16
éves, gimnazista fiút, aki már
jó ideje zenélt velünk. Ne-
künk Toncsival is iszonyúan
nehéz volt összeszednünk
magunkat, de a gyerekekben
is tartani kellett a lelket.  Meg-
kérdeztük õket, bírják-e to-
vább? Nem volt olyan köz-
tük, aki azt mondta, kilép.
Ezért csináljuk mi is, mert
szépen megfér egymás mel-
lett a kultúra és a gyógyítás,
és mert annyi szeretetet ka-
punk. (folytatás az 5. oldalon)

Ajándékok Adrientõl

Döntöttek az igazgatókról

Biztossá vált a strand melegvízellátása

A szentesi kötõdésû Szekeres Adrien meghívta budapesti
ünnepi nagykoncertjére Seres Antal alapítványának gitá-
ros-énekes növendékeit, akik nálunk, a Református Nagy-
templomban is fellépnek az énekesnõ adventi mûrorában.
A daganatos betegségben szenvedõ gyerekek zenei terápiá-
jával foglalkozó alapítvány még más gyönyörû ajándékot
is kapott a mûvésznõtõl és az élettõl is.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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A honfoglalás korába, azaz a 10. századba
kalauzolja el a látogatót a Koszta József Mú-
zeumban múlt héten nyílt, Árpád népe –
Gyula népe címû idõszaki vándorkiállítás. A
bemutatott anyag a Közép-Tisza vidékén
végzett ásatásokból került elõ. Ez a vidék
már a kezdetekkor a magyarok birtokába ke-
rült. Feltételezhetõen – miképpen korábbi
szállásukon, Etelközben – itt is törzsenként
foglaltak területet maguknak. A kiállítás e tá-
jék legszebb, a 10. század elsõ kétharmadára
keltezhetõ leleteit mutatja be: látható a hon-
foglalók temetõje, hitvilága, lékelt koponyák-
kal, a tiszasülyi szablya, a kétpói fejedelmi
lelet, az aranyozott övgarnitúrával és ezüst-

csészével. Jóllehet, nem csupán „csillogó-vil-
logó” arany-és ezüsttárgyak, a lovas temet-
kezések, a fegyveres sírok jelentik a korszak
magyarságát, ezúttal mégiscsak ezekre a je-
gyekre helyezik a hangsúlyt a tárlat rende-
zõi. A kurátor, dr. Madaras László, a Damja-
nich János Múzeum régésze ajánlotta az ér-
deklõdõk figyelmébe a február végéig meg-
tekinthetõ tárlatot.

A múzeum ezúton is értesíti a látogatókat,
hogy állandó Koszta-tárlatának anyaga de-
cember 10. és 2016. április 17. között a mû-
vész gyûjteményes kiállításán szerepel a bu-
dapesti Várkert Bazár Testõrpalotájában.

D. J.

A Szentesi Ipari Park Déli
Zónájában található, a HK-
CERAM elõtt elvezetõ út,
amelyet Dömsödi Mihályné
városi képviselõ indítványá-
ra 2015-ben neveztek el Bese
László fazekasmesterrõl.
Bese László Szentesen szüle-
tett 1926. augusztus 1-jén;
apja Bese Lajos téglagyári
munkás, majd cserépkészítõ
kisiparos, édesanyja Fekete
Mária. Elemi iskoláit a Felsõ-
párti Református Népiskolá-
ban végezte, majd 1940–43
között tanonc volt Berényi
László fazekasmester Korsós
sori mûhelyében. Felszaba-
dulása után segédként be-
dolgozott több szentesi mes-
ternek, majd 1944 õszén le-
venteként besorozták a had-
seregbe. Innen egy társával
hamarosan megszökött. Rö-
vid ideig Szekszárdon faze-
kas segédként dolgozott;
1944 decemberében hazake-
rült Szentesre. Mivel a szak-
májában munkalehetõség
nem volt, kubikosnak állt,

majd 1946-tól vasutas lett
Szolnokon. 1948-ban behív-
ták sorkatonai szolgálatra. A
következõ évben tisztiiskolá-
ra jelentkezett; 1950-ben lö-
vész alhadnaggyá avatták.
Számos szolgálati helyen
megfordult. 1963-ban került
haza Szentesre; 1968-tól a
mûszaki század parancsno-
ka. 1973 végén nyugállo-

mányba vonult, alezredesi
rendfokozattal. Nyugdíjas-
ként visszatért eredeti faze-
kas szakmájához; 1975-ben
saját mûhelyt rendezett be
Jókai utcai házában. Eleinte
mázzal borított dísztányéro-
kat, vázákat és korsókat ké-
szített. Miután Pardy István
Szentesrõl Aszófõre költö-
zött, érdeklõdése a nagy
múltú, országos hírû szente-
si feketekerámia felé fordult,
amelyeket addig Pardy mes-
ter készített. Az egyedi tech-
nológiát elsajátítva, terméke-
ivel, használati- és dísztár-
gyaival számos egyéni és
csoportos kiállításon vett
részt országszerte. A mester-
ségbeli fogások továbbadása
érdekében 1982-ben Kis Gö-
löncsér Szakkört indított a
Helyõrségi Klub pincéjébe.
Tanítványai közül többen
mesterszintre jutottak, élet-
ben tartva a régi szentesi fa-
zekas hagyományokat. Ha-
gyományápoló tevékenysé-
géért 2005-ben elnyerte a
Magyar Kultúra Lovagja cí-
met, 2008-ban pedig a Nép-
mûvészet Mestere rangos ki-
tüntetést. Szentesen hunyt el
2010. februárjában.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (156.)

Bese László út
A Református Nagytemp-

lomban november 28-án hi-
vatalosan is beiktatták Fehér
Csaba (képünkön) lelkészt.

Juhász András esperes adta
át a templom jelképes kul-
csát., illetve az egyházköz-
ség pecsétjét, ezzel jelezve,
hogy pásztor és nyája egy-
másra talált. Ezt követõen
Nyáry János gimnazista sza-
valt el egy verset, majd kö-
vetkezett a lelkészek köszön-
tése. Elõször dr. Dobos Ágos-
ton, a békési egyházme-
gye nevében, majd Gilicze
Andrásné, a csongrádi egy-
házmegye képviseletében
üdvözölte Fehér Csaba lel-
készt. A helyi keresztény fe-
lekezetek részérõl Nagy Géza
és Gombos András osztotta
meg ünnepi gondolatait.

Ekkor felcsendült egy he-

gedûszóló is: Farkas Flóra
Fanni adott elõ tanárnõje kí-
séretében. Hasonlóan meg-
hatott percek következtek,
hiszen dr. Csikai Miklós és dr.
Petneházi Zsigmond átadták
új palástját Fehér Csabának. 

Az esemény nyilvános
presbiteri gyûléssel folytató-

dott, melyet dr. Csikai Mik-
lós vezetett, majd ünnepi kö-
szöntések következtek: Kato-
na Gyula esperes, dr. Petne-
házi Zsigmond, Varga Rita
egyházmegyei tanácsbíró,
Tóth Tamás (Farkas Sándor or-
szággyûlési képviselõ nevé-
ben) dr. Demeter Attila alpol-
gármester (Szirbik Imre pol-
gármester nevében) látta el
tanácsokkal az új lelkészt.
Erre érkezett a beiktatott vá-
lasza, s következett a Kiss
Bálint Református Általános
Iskola tanári kórusa, kiegé-
szítve békéscsabai énekkari
tagokkal – énekkel, zenekari
kísérettel köszöntötték Fehér
Csabát.

A szertatás végén a gyüle-
kezet elénekelte a Himnuszt.
Az esemény Juhász András
áldásával zárult.

Beiktatták Fehér Csaba
református lelkészt

Ifjúsági tûzoltó versenyt rendezett a Szen-
tesi Tûzoltók Hagyományõrzõ Közhasznú
Egyesülete a BM Országos Katasztrófavédel-
mi Fõigazgatóság és a Magyar Tûzoltó Szö-
vetség által kiírt pályázaton nyert támogatás-
ból. Az elméleti és gyakorlati feladatsorokat
a Klauzál Gábor Általános Iskola tornater-
mében oldották meg az ifjú tûzoltók. A húsz
elméleti kérdés mellett az alsós diákok az
akadályok leküzdése után osztott sugár sze-
relését hajtották végre, majd zsákban ugrálva
közelítették meg a térlátást segítõ feladat
megoldásának helyszínét. A feladat elvégzé-
se után szelektív hulladékgyûjtés követke-
zett, végezetül különbözõ tûzoltó szakfelsze-
reléseket kellett beazonosítani.

A felsõ tagozatosok is a technikai akadály-
pálya leküzdése után osztott sugár szerelését
hajtották végre. A következõ feladatban egy
veszélyes anyaggal teli hordón található bár-
ca pontos meghatározása volt. A felsõ tago-
zatos diákok is elvégezték a szelektív hulla-

dékgyûjtést, majd a szakfelszerelések beazo-
nosítását.

A versenyen szoros eredmények születtek,
mindkét kategóriában második helyen vég-
zett a Koszta, negyediken a Szent Erzsébet
iskola csapata. A versenyt a fábián-
sebestyéni Arany János Általános Iskola
nyerte.

A díjakat a Vida-Team Tûzvédelmi Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft. ügyvezetõje,
Vida-Szûcs Sándor adta át. A verseny zárása-
ként Kálmán Rajmund tûzoltó alezredes, a
szentesi tûzoltó-parancsnokság parancsnoka
köszönte meg a fiatalok részvételét.

A Szentesi Tûzoltók Hagyományõrzõ Köz-
hasznú Egyesülete köszönetét fejezi ki a Kla-
uzál Gábor Általános Iskola igazgatója, vala-
mint a Szentesi Gyermekélelmezési Konyha
munkatársai felé. Külön köszönet jár a csa-
patok kísérõ tanárainak, akik lelkiismeretes
munkával készítették fel a diákokat.

Ezúton kívánom megköszönni Szentes mûvészetkedvelõ

közönségének és a felajánlóknak, hogy a Tokácsli Lajos festõ-

mûvész, Szentes város díszpolgára születésének 100. évfor-

dulója alkalmából rendezett emlékkiállításra átengedték a tu-

lajdonukban lévõ mûveket.

Köszönet a szentesi önkormányzatnak és a város kulturális

intézményeinek, hogy lehetõvé tették a tárlat megvalósulá-

sát. A jubileum alkalmából a mûvész Anyám (1953) címû al-

kotását a Koszta József Múzeum gyûjteményének és Szentes

közönségének ajándékozom.

Tokácsli Boglárka és családja

Köszönet a Tokácsli-mûvekért

Értesítjük érdeklõdõ kuta-

tóinkat és ügyfeleinket, hogy

a Szentesi Levéltár 2015. de-

cember 16-tól (szerda) 2016.

január 11-ig (hétfõ) zárva

lesz. Nyitás: 2016. január 12-

én. Megértésüket köszönjük!  

Tánczos Roland 

igazgató

Levéltári
közlemény

Gombnyomogatás
rutinból (?)

Az Orbán-kormány az
évek során rengeteg állami
és sok EU-s forrásból szár-
mazó pénzt, illetve koncesz-
sziót, tulajdont osztott ki
vagy osztott újra. A pályáza-
tok igen nagy hányada nem
átlátható, és egyesek már a
kiírásban is kirekesztõ a
nemkívánatos pályázóval
szemben, s a döntés is nélkü-
lözi a fair elbírálást. A leg-
fontosabb újdonság azonban
nem feltétlen ez, hanem az,
hogy immár a törvényhozás
is rutinszerûen vesz részt
mindebben.

Ennek egyik kirívó példája
az ESMA közterületi reklám-
cég esete, amint ezt Magyar
Bálint cikkében (ÉS 2015/
44.) dokumentálja. A céget,
amely jellemzõen fõvárosi
utak menti lámpaoszlopokon

helyezi el hirdetéseit, kinézte
magának egy Orbán közeli
oligarcha. A tulajdonos egy
minisztérium (!) közremûkö-
désével kapott felvásárlási
ajánlatot, melyet egy gyors,
soron kívüli adóellenõrzés
nyomatékosított. A cég azon-
ban nem állt kötélnek. A ne-
mes küzdelemben a kor-
mányzat ekkor a Parlamentet
hívta segítségül, és a szabad
verseny jegyében úgy módo-
sította a KRESZ-t, hogy az
tiltsa az ilyen típusú reklá-
mok kihelyezését. A tilalom
közérdekû indoka: a hirdeté-
sek veszélyeztetik a közleke-
dés biztonságát. A letiltással
a cég súlyos értékvesztést
volt kénytelen elkönyvelni,
és a kilátástalan helyzetbe
hozott tulajdonos kénytelen
volt elfogadni a jóval alacso-
nyabb árajánlatot. Ekkor a
társadalmat fenyegetõ ve-
szély is eltûnik: a nyomott

áron birtokba került oligar-
cha által kihelyezett reklám-
táblák már nem veszélyezte-
tik a közlekedés biztonságát.
Ezt onnan tudjuk, hogy a
tranzakció lebonyolítását kö-
vetõen törölték a fenti tiltó
passzust. Ehhez megint az
Országgyûlés többségének
szavazata kellett.

Hogyan érint ez minket,
szentesieket, az ország álla-
potának általános helyzetén
túl? Figyelemmel kísérhetjük
saját országgyûlési képvise-
lõnk parlamenti munkáját: õ
hogyan szavazott ebben a
„state capture“ – az állami
döntéshozatal eltérítése
egyedi gazdasági érdekek
mentén – iskolapéldájának
beillõ ügyben? A kérdéses
módosításokat és a kapcsoló-
dó szavazatokat a parlamen-
t.hu elektronikus rendszeré-
ben minden érdeklõdõ meg-
nézheti – a helyes megfejtõk
között az Alaptörvény mó-
dosításokkal nem terhelt
díszpéldányát („gránit ki-
adás“) sorsoljuk ki!

Körtvélyesi László

Olvasónk írja

Könyves szemmel

Ifjúsági tûzoltó verseny

Honfoglalók kincsei
a múzeumban

A Bubi Band partizenekar a
legjobb és legismertebb sláge-
reket játssza, hogy minél ma-
gasabb szintre emelje a buli
hangulatát. December 5-én,
szombaton 22 órakor a Felsõ-
párti Sörözõben lépnek fel. A
belépõ 22 óráig ingyenes.

Bubi Band koncert
December 6-án, vasárnap Mikulás-nap a moziban!  Minden

jegy csak 990 Ft! Ingyenes arcfestés 9-16 óra között Vargáné

Ágoston Szilviával. A büfében figurás menükkel és Star Wars-
os üdítõkkel várják a látogatókat! A Mikulástól minden gye-
rek ajándékot kap!

10, 12, 14, 16 óra  Dínó tesó 3D
17.45 óra Az éhezõk viadala: A kiválasztott 3D
20.15 óra A szüfrazsett

Mikulás-nap a moziban

Fotó: Lantos Imre
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A strandbelépõk terve-
zett díjemelését tette szóvá
a legtöbb hozzászóló a
közmeghallgatáson. A kép-
viselõ-testület novemberi
ülésén – hagyományosan –
bárki hozzászólhatott a vá-
ros költségvetését érintõ
témakörökhöz. 

Gerendi Norbert szerint a
bérletes kört szankcionálja
az Üdülõközpont tervezett
áremelése. Másik észrevéte-
le, hogy a sportolók az iga-
zolt sportolói jeggyel edzés
után már csak fél órát ma-
radhatnak, ami kevés idõ az
edzés utáni levezetésre.
Kérte azt is, ne vegyék el a
lehetõséget a hajnali úszás
elõl. Geréby József 25 éve haj-
nali úszó, minden reggel 5
órakor ott van. Sokan eles-
nek ettõl a lehetõségtõl, ha
6-kor nyitják a medencét.
Hozzátette, aznap megszá-
molta: hajnalban 28 fõ
úszott. Hódi József közérde-
kû adatigénylést kért és ka-
pott az Üdülõközpont 2015.
évi gazdálkodásáról és a
2016. évi jegyárpolitikájáról.

Javasolta a kintlévõségek
hatékonyabb behajtását,
példaként említette a vízi-
labdaklub jelentõs elmara-
dását, amit idõközben a
klub nagyobbrészt kiegyen-
lített. A büfék bérleti díjtar-
tozásával kapcsolatban an-
nak elengedését vetette fel
az idei építkezések okozta
alacsony vendégforgalom
kompenzálásaként. Hozzá-
tette, a büfék esetében egy-
séges bérleti szerzõdéseket
alakítson ki a strand, illetve
szereltessenek fel vízórát és
ne átalányt fizessenek.

Bartus Ádám a legutóbbi
testületi ülésre reflektált,
szerinte legyen emlékhelye
Vitéz Vastagh Györgynek. A
fiatalember elmondta, hogy
évek óta szervez emléktúrát
a világháborús emlékekhez.
Fel kell nõni a rendszervál-
táshoz 25 év távlatából és
kérte, legyen méltó emlék-
helye a hõsöknek, akik
Szentes város hírnevét öreg-
bítették.

Hornyik László sérelmezte
a kórház mûtömbjére el-

nyert 2,2 milliárd forintos
támogatás elvesztését, sze-
rinte ebbõl a pénzbõl újult
meg a vásárhelyi és makói
kórház, amit késõbb kezd-
tek építeni, mégis elkészült
határidõre. Idõrendben fel-
sorolta, honnan indult és
hogyan nem vált valóra a
mûtõtömb terve. Vélemé-
nye szerint ennek egyik
oka, hogy nincs kinevezett
felelõs igazgatója a kórház-
nak. Elmondta, a Demokra-
tikus Koalíció 3200 aláírást
gyûjtött helyben azért, hogy
a tavaly megválasztott új
egészségügyi kormányzat
helyezze elõtérbe a szentesi
kórház fejlesztését. Most
újabb aláírásgyûjtést kezde-
ményezett és kérte az
egészségügyi bizottság, a
polgármester és az ország-
gyûlési képviselõ támogatá-
sát is az ügyben. 

Horváth István, a Pálmá-
sok Szövetsége elnöke a
képviselõ-testület jövõ évi
tervezett munkatervéhez
fûzött formai és tartalmi
módosító javaslatokat. Vé-

leménye szerint az új képvi-
selõ-testület feladata elsõ
évében, hogy irányt szab öt-
éves munkájának és a város
mûködtetésének, fejleszté-
sének. Kerüljön átvilágítás-
ra az önkormányzati intéz-
ményrendszer és vizsgálják
felül a városi stratégiát. Ja-
vasolta többek között a kór-
házi mûtõtömb, a gimnázi-
um állapota, útfejlesztés, in-
gatlanszerzés, Szentesi Al-
kotók Háza létrehozása, ön-
kormányzati üdülõk fejlesz-
tése, vállalkozásfejlesztés, a
helyi szakképzési és oktatá-
si helyzete, Kurca állapota
napirendre tûzését. Tisztáz-
ni kell – pontosan és õszin-
tén – az Üdülõközpont gaz-
dasági ügyeit, a mûködési
hiányt pedig támogatásként
tervezni kell a város költ-
ségvetésében.

A képviselõ-testület levet-
te napirendjérõl a Szentesi
Üdülõközpont NKft. 2016.
évi jegyárpolitikáját és át-
dolgozását követõen várha-
tóan a december 18-i ta-
nácskozáson tárgyalja meg.

Az uszodai árakért emeltek szót

Szentesen, A Koszta Jó-
zsef Általános Iskola  rö-
vid távú céljait támogatja
700 ezer forinttal, jelentet-
te be sajtótájékoztatón dr.
Chomiak Waldemar. Az ön-
kormányzati képviselõ el-
mondta, hogy ismeri az in-
tézményben folyó oktató-
nevelõ munka magas szín-
vonalát, és jó az együttmû-
ködésük is. A pénzbõl
megvalósulhat az második
emeleten lévõ 6-7 osztály-
term légkondicionálása.
Külön megköszönte Orosz
Csaba szülõ felajánlását a
klímaberendezéseket in-
gyenes beszerelésére. Java-
solta képviselõtársainak,
hogy a 35 évvel ezelõtt
épült iskola tornaterem
felújításának elõkészítése
is azonnal kezdõdjön meg.

A képviselõ-testületi leg-

utóbbi ülésén megszavaz-
ták, hogy a Koszta és a De-
ák iskola tornatermei fel-
újításának tervezési és elõ-
készítési munkáira 15 mil-
lió forintot különítenek el
a jövõ évi költségvetésben.

Az elképzelés közel 300
millió forintba kerülne,
ezért ezt csak pályázati le-
hetõségek függvényében
tudják megvalósítani, vi-
szont az elõkészítést már
meg kell kezdeni – mondta
a képviselõ.

Molnárné Tóth Györgyi, a
KLIK Szentesi Járási Tan-
kerületi igazgatója megkö-
szönte a képviselõ felaján-
lását. Az összefogás fon-
tosságára hívta fel a figyel-
met, egyúttal nyilvánosan
megköszönte mindenkinek
az ebben az évben a KLIK
fenntartása alatt mûködõ

intézményeknek nyújtott
támogatásokat.

S z e m e r é d i  A n d r á s , a
Koszta József Általános Is-
kola igazgatója kiemelte,
hogy az iskola életében
fontos lépés a második
emeleti tantermek klima-
tizálása, hiszen a napsüté-
ses tavaszi, nyár eleji na-
pokon 30 fok feletti hõ-
mérsékletben nehéz tanul-
ni és tanítani. Kifejezte re-
ményét, hogy talán a to-
vábbi fejlesztések is meg-
valósulhatnak.

Az önkormányzati kép-
viselõk egymillió forintos
keretbõl gazdálkodhatnak
ebben az évben. Az önkor-
mányzati költségvetésbõl
fedezett összeget saját be-
látásuk szerint használhat-
ják fel.

Klíma a Kosztának
Megvásárolhatja a volt

Damjanich János Általános
Iskola épületeit a Hungerit
Zrt., döntött legutóbbi ülé-
sén a képviselõ-testület. A
baromfifeldolgozó munka-
erõhiánnyal küzd és mun-
kásszállót kíván kialakítani a
ingatlanon. Az elképzelés
szerint határon túlról, Kár-
pátaljáról, Erdélybõl is ér-
kezhetnek magyar munka-
vállalók a céghez, akik ott
kaphatnak szállást. Szirbik

Imre polgármester a testületi
ülésen arról beszélt, két év-
vel ezelõtt, a város a gazda-
sági programjának összeállí-
tásánál a tervezett 750 mun-
kahely elõteremtése nagy
feladatnak tûnt, és õ sem
gondolta volna, hogy most
munkásszálló építése kerül
napirendre. A Hungerit Zrt.
a jelenlegi termeléséhez is
messzirõl toboroz munka-
erõt és jövõre további 300 fõt
foglalkoztató fejlesztést ter-

vez. A munkásszálló tavasz-
szal elkészülne, addig is ide-
iglenesen a berekháti iskolá-
ban helyeztek el több mint
20 dolgozót. A polgármester
hozzátette, a korábban elfo-
gadott 30 férõhelyes bölcsõ-
de is megvalósítható marad
a volt iskola mellett. Szabó
Zoltán Ferenc felvetette, a
mindennapi mûködés során
a gyerekek zsivaja zavarhatja
a munkásszállón lakók pihe-
nését. A polgármester szerint
remélhetõleg a munkásszálló
és a bölcsõde nem zavarja
majd egymás mûködését az
épületek távolságából adó-
dóan. Bujdosó Tamás hozzá-
tette, a Hungerit Zrt. fejlesz-
tése a város számára 30-40
millió plusz iparûzési adóbe-
vételt is jelent.

Egy korábbi értékbecslés
szerint az ingatlan értéke 60-
70 millió forint, a végleges
vételi ár egy aktuális érték-
becslést követõen alakul ki.

BG

Munkásszálló a Damóban

(folytatás az 1. oldalról)
Magyartésen évente 1-2 te-

metés történik, a fenntartása
önkormányzati forrásból tör-
ténik. Nõ a hûtõ- és ravatalo-
zó használati díj és a Kálvá-
ria temetõben az urnasírhely
megváltási díja az eddigi 10
évre szóló nettó 2 ezer forint
helyett, 25 évre szólóan nettó
18.500 forintba kerül.

A gyermek és szociális ét-
keztetés díjain nem változtat
a város, a térítésmentes gyer-
mekétkeztetésre a jövõ évi
költségvetés összeállításánál
visszatérnek. A testület az
elõzetesen kiadott napirend-
rõl levette a szociális taxi
szolgáltatás tárgyalását. 

Vita nélkül elfogadták a
képviselõk, hogy az új vásár-
csarnok az Apponyi téren
épüljön meg fûthetõ, a minõ-
ségi elvárásoknak megfelelõ
zárt épület formájában. Az
épület tervezése és megvaló-
sítása pályázati forrásból tör-

ténhet meg a késõbbiekben. 
Egyhangú szavazattal jövõ

évben megkezdheti mûkö-
dését a Család- és gyermek-
jóléti szolgálat, a Közösségi
és Prevenciós Szolgálat vala-
mint a Család- és Gyermek-
jóléti Központ két telephe-
lyen, eleget téve a törvényi
elõírásoknak. Dömsödi
Mihályné szerint az államilag
elõírt feladat végrehajtásá-
hoz állami támogatás is jó
lenne, mert most az önkor-
mányzatnak hozzá kell járul-
nia anyagilag is a központ
mûködtetéséhez.

A testület döntött, bizott-
ság alakul a Szentesi Intéz-
mények Gazdasági Szerve-
zete magasabb vezetõi tiszt-
ségére beérkezett pályázatok
véleményezésére. A bizott-
ság tagjai: Hevesi-Tulipán Edit

önkormányzati képviselõ,
Tímárné Staberecz Teréz és
Váriné Kádár Margit könyv-
vizsgálók. Az eredetileg há-
rom fõsre tervezett szakmai
véleményezõ csoport egy ne-
gyedik taggal is kiegészült
Bujdosó Tamás személyében.
A Központi Gyermekélelme-
zési Konyha pályázati véle-
ményezésére javasolt szemé-
lyeket Antal Balázs Tibor
frakcióvezetõ javaslatára a
testület nem fogadta el, ha-
nem majd a szociális bizott-
ság választja ki a szakértõ-
ket, akik szakmai véleményt
fogalmaznak meg a döntés-
hozók számára. 

Antal Balázs Tibor hang-
súlyozta, hogy a központi
gyermekélelmezési konyhán
sok hiányosságot tárt fel egy
belsõ ellenõrzés, ezért kérte,

a jogi bizottság állapítsa
meg, történt-e bûncselek-
mény és a politikai felelõs-
ség kérdését is meg kell álla-
pítani. A bizottság a decem-
beri ülésen számol be a vizs-
gálat eredményérõl. Hozzá-
tette, törekedni kell a kony-
ha biztonságos üzemelteté-
sére, ezért az eljárás végéig a
szociális bizottság felügyelje
a konyha mûködését. Dr. De-
meter Attila óva intett attól,
hogy a testület vagy bárme-
lyik bizottság a bíróság sze-
repét vegye át, de természe-
tesen véleménye lehet. Dr.
Rébeli Szabó Tamás szerint a
jogi bizottság a személyes fe-
lelõsségre vonás munkajogi,
büntetõjogi vagy polgárjogi
esetét állapíthatja meg. 

Szentes új testvérvárosi
kapcsolatot alakíthat a romá-

niai Resica városával, dön-
tött egyhangúlag a testület.
A Temesvártól 106 kilomé-
terre fekvõ 70 ezer fõs tele-
pülésen többségében román
anyanyelvû ember él. A test-
vérvárosi kapcsolatát kiala-
kításával tehetséges fiatalok,
mûvészek, civilek közötti
cserekapcsolat, gazdaság,
sport, ifjúsági- és, szociális
intézmények közötti kapcso-
lat, gyermekek táboroztatá-
sa, valamint az Európai Uni-
ós pályázatokon való közös
részvétel lehetõsége nyílhat
meg. 

A Szentes Városért Köz-
alapítvány kuratóriumi tag-
jának választották Tóth Tibor
gimnáziumi tanárt, a nyáron
elhunyt Dr. Bácskainé Faze-
kas Márta helyére. A testület
arról is határozott, hogy

Labádi Lajos elnök akadá-
lyoztatása esetén, Dongó
László és Móra József tagok
együttesen képviselik az ala-
pítványt. 

Egyhangú döntés született
idei költségvetés módosítá-
sáról, a Koszta József és a
Deák Ferenc Általános Isko-
lák sporttermeinek kapaci-
tásvizsgálatáról, a jelzõrend-
szeres házi segítségnyújtás
szerzõdés megkötéséról, az
SzVSz Kft. Városfejlesztési
csoport mûködtetésére vál-
lalkozói keretszerzõdés jóvá-
hagyásáról. A környezetvé-
delem helyi szabályait elsõ
olvasatban tárgyalta a testü-
let, késõbb visszatérnek rá
az idõközben beérkezõ ja-
vaslatokkal együtt.

A képviselõ-testület idei
utolsó rendes ülését decem-
ber 18-án tartja.

Besenyei

Döntöt tek az igazgatókról

A Hungerit Zrt.
sajtóközleménye
A napokban különbözõ híresztelések jelentek meg a

Facebookon és egyéb fórumokon a HUNGERIT Zrt.
munkaerõ-toborzása kapcsán, melyek nagy visszhangot
keltettek a városban. Ezen hírek tisztázása érdekében az
alábbi tájékoztatást adjuk:

A HUNGERIT Zrt. kapacitás-növekedés miatt 2016. év
márciusától tervezi egy második mûszak beállítását, mely
két körben, összesen 200-300 fõ munkaerõ-bõvítést
igényel. Szentesrõl és a környezõ településekrõl ilyen nagy
számban nem tudunk munkavállalót toborozni, így
szükségessé vált, hogy vállalkozókon keresztül elsõsorban
Kárpátaljáról, másodsorban Romániából és Szerbiából
szerzõdtessünk dolgozókat. Mivel a távolság miatt ezek a
dolgozók nem tudnak naponta hazajárni, részükre kívánjuk
megvásárolni a várostól a több éve üresen, kihasználatlanul
álló korábbi Damjanich János Általános Iskola épületét. Az
épületben a munkavállalóknak két-három ágyas elhelyezést
tervezünk kialakítani.

A fenti hírrel sokan összekapcsolták, hogy a cég
álláshirdetést adott fel muszlim munkavállaló szerzõdtetése
érdekében. A hirdetéssel egy fõ muszlim munkavállalót
keresünk a HUNGERIT-nél már több éve folytatott, iszlám
vallásnak megfelelõ és arab piacra eladott ún. halal-vágás
folytatásához, a már nálunk dolgozó egy fõ muzulmán
munkavállaló mellé. 

Reményeink szerint a fenti tájékoztatás után, a megfelelõ
információk birtokában mindenki megnyugodhat és elejét
tudjuk venni a városban terjedõ szóbeszédnek. 

Hungerit Zrt.

Muszlim munkavállaló

Nagy vitát váltott ki a Hungerit Zrt. álláshirdetése, mi-
szerint muszlim munkavállalót keres halal vágásra. A cég
arab országokba is szállítja termékeit és a megrendelõk
ragaszkodtak hithû muszlim közremûködéséhez a ba-
romfihús feldolgozásának folyamatában. Ezért az üzem
eddig heti három órában végzett halal vágást egy Buda-
pestrõl hetente leutazó diplomás mérnök közremûködé-
sével. A növekvõ megrendelések miatt vált szükségessé
még egy  teljes állású muszlim hitet gyakorló dolgozó
foglalkoztatása. A baromfihús feldolgozásakor nem csu-
pán a megfelelõ imát kell elmondani, de speciális vágást
is kell alkalmazni.



Fogd és Vidd a neve az Apponyi tér 3. szám
alatti ételbárnak, ahol ezentúl zárt, télen fû-
tött, nyáron hûtött vendégtérrel és kibõvült kí-
nálattal fogadja az éhes betérõket Németh De-
zsõ. A megszokott, helyben készült frissen sül-
tek, roston sültek, gyros tál, brassói, sült
krumpli, hot-dog és hamburger mellett töltött
húsok, tésztaételek, pizzák, saláták, sütemé-
nyek is kaphatók kedvezõ áron. Természete-
sen kávé, üdítõ és tea is fogyasztható egész
nap.

Újdonság az is, hogy a megrendelt ételeket
házhoz szállítják, a szolgáltatásért csak 150
forintot kérnek. A vendég összeállíthatja me-
nüjét is, naponta kétféle levesbõl és a teljes kí-
nálatból válogathat.

A Fogd és Vidd Ételbár vasárnap kivételével
naponta délelõtt 10.30 és 20 óra között várja
a kiadós étkezést kedvelõket a Rákóczi utca
elején, a zöldséges melletti udvarban.

A megrendeléseket a 30/358-9636-os szá-
mon fogadják Németh Dezsõ és munkatársai.
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Fogd és Vidd Ételbár

Minden vendégének kellemes ünnepeket
és sikeres új esztendõt kíván a Fogd és Vidd Ételbár
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A termelõk folyamatos szak-
tanácsadást kapnak a Szentes-
Bio Kft. munkatársaitól a beül-
tetéstõl a kitakarításig, a hely-
színen tapasztalt környezeti
tényezõk alapján és a meglé-
võ adottságok függvényében.
Az integrált növényvédelem-
ben nyújtott szolgáltatásaikat
nemcsak a Szentes környéki
termelõk és a Dél-alföldi Ker-
tészek Szövetkezetéhez csatla-
kozott kertészek veszik igény-
be, hanem az ország számos
pontján vannak referenciáik.
A NÉBIH egyre nagyobb szá-
mú szermaradvány-vizsgálatai
is ösztönzik a kertészeket a bi-
ológiai növényvédelem hasz-
nálatára. Az egészséges, vegy-
szermentes zöldséget a piac is
kedvezõen fogadja és így az
értékesítése is könnyebb. Új-
donság, hogy az idei évtõl a
termelõk a DélKerTész-szel
együttmûködve 100 napos fi-
zetési könnyítéssel szerezhet-
ték be  a KOPPERT  holland
cég  ragadozó atkáit és -po-
loskáit, továbbá fürkészeket,
parazitoidokat, poszméheket.

A kertészek pozitív visszajel-
zése alapján, a jövõ évben is
igénybe vehetõ a halasztott fi-
zetéssel történõ beszerzés.

Deák Gábor elmondta, hogy
az általuk forgalmazott hasz-
nos szervezetek nem önma-
gukban, hanem integrált nö-
vényvédelmi technológiában
alkalmazva fejtik ki legjobban
a hatásukat. A biológiai nö-
vényvédelmet agrotechnikai és
mechanikai eljárásokkal kiegé-
szítve valósítják meg. Az idei
évi tapasztalatok alapján el-
mondható, hogy a tavaszi csa-
padékos idõjárás nehezítette a
betelepítések elkezdését. A ta-
valyi évhez hasonlóan levélte-
tû és korai liszteske fertõzés je-

lentkezett az üvegházakban és
fóliákban, azonban az elõre-
jelzések, csapdázások alapján,
idõben elvégzett fürkész bete-
lepítéseknek köszönhetõen
visszaszorult a levéltetvek szá-
ma és ezért az uborka mozaik
vírus sem jelentkezett olyan
mértékben, mint tavaly. Május
végétõl volt tapasztalható fo-
lyamatos gyapottok bagolylep-
ke fertõzés, ami egész szezon-
ban nagy kárt okozott azokban
a termesztõ berendezésekben,
ahol nem alkalmaztak mecha-
nikai védelmet. A szellõzõk
jéghálóval (8-10x3 mm) törté-
nõ takarása ugyanis megaka-
dályozza a bagolylepkék beju-
tását a fóliákba (felsõ kép), és
ugyanígy hatásos védelmet je-
lent a nyár közepétõl megjele-
nõ vándorpoloskák erõs fertõ-
zése ellen is. Az ügyvezetõ fel-
hívta a figyelmet, hogy a ta-
pasztalatok alapján jövõre is
nagyobb poloskafertõzés ala-
kulhat ki, ezért mindenképpen
javasolt háló alkalmazása a
bejutás megelõzésére. Idén a
tripszek nem okoztak jelentõs

kártételt, az Orius virágpolos-
kák és Swirski ragadozó atkák
idõbeni betelepítésével kont-
roll alatt tartották a tripszeket
(alsó kép). Némi gondot az
elégtelen vízutánpótlás és a
megemelkedett páratartalom
miatt kialakult ödémás tünetek
okoztak, amelyek tünetileg ha-
sonlítottak a tripsz kártételére. 

Deák Gábor ügyvezetõ el-
mondása szerint, a kertészek
számára 2015 egy jó közepes
év volt termésmennyiség és
árbevétel szempontjából is. A
megfelelõen alkalmazott in-
tegrált növényvédelem nagy-
ban hozzájárult a jó minõségû
és mennyiségû, egészséges
áru megtermeléséhez.

A Szentes-Bio Kft. kibõvült
csapatával továbbra is áll a
kertészek szolgálatában, vár-
ják érdeklõdésüket elérhetõsé-
geiken.

Mindenkinek lellemes ün-
nepeket és sikeres új eszten-
dõt kíván,

a Szentes-Bio Kft. csapata.
(x)

Az integrált növényvédelem a jövõ megoldása

Biológiai növényvédelem idei évi tapasztalatai

(folytatás az 1. oldalról)
– Adrienék vetették fel egy

rendezvényen, hogy szívesen
jönnének újra fellépni ide, s
hogy nem gondoltunk-e egy
alapítvánnyal közös koncert-
re – mesélte Csilla, aki azon
nyomban elkezdett idõpontot
keresni. December 13-án 18
órára esett a választásuk. –
Köszönetünket fejezzük ki
Fehér Csaba református lel-
késznek és a presbitérium-
nak, mert hosszú évek után
most végre zöld utat kapha-
tott az alapítványi koncert a
Református Nagytemplom-
ban – mondta Csilla. – A gye-
rekek hiszik, Peti föntrõl fi-
gyelni fogja õket, miatta na-
gyon nehéz, de az advent je-
gyében egyben gyönyörû is
lesz a koncert, igazán meg-
hitt, a szenteste hangulatát
megidézõ ünnepi esemény. 

Az alapítvány részérõl egy
gyönyörû felvezetés, a Bár-
dos Lajos Vegyeskarral kö-
zösen elõadott finálé járul
hozzá az est sikeréhez, a fõ-
szereplõ azonban Szekeres
Adrien lesz, legszebb dalai-
ból összeállított mûsorával. 

Az énekesnõ még két nagy
ajándékkal kedveskedett
az alapítványnak. Egyrészt
meghívta a december 28-i
Papp László Budapest Sport-
arénában tartandó nagykon-
certjére Seres Antalt és tanít-
ványait. Mintegy 40, egész-
séges és gyógyulófélben lévõ
gyerek léphet fel majd az év
végi ünnepi koncerten 8 ezer
fõs közönség elõtt, a Halle-

lujah címû dallal. A hír halla-
tára a meghatottságtól bi-
zony könnyesek lettek a gye-
rekszemek, árulta el Csilla. –
A gimnázium drámai tago-
zatáról is csatlakozik a fellé-
põkhöz néhány diák, ezzel
az egykori drámais Adrien-
nek ily módon is elvisszük
Szentesnek egy „kis szeletét”
– mondta a kuratóriumi el-
nök. – Megtiszteltetés szá-
munkra továbbá, hogy az

alapítvány kapott az énekes-
nõ legújabb, Ajándék címû
lemezébõl, melyet bakeliten
is megjelentetnek. Ebbõl az
exkluzív korongból mind-
össze 10 példány készült az-
zal a céllal, hogy elárverez-
zék. Mi a sajátunkat jövõ áp-
rilisban Szegeden, az alapít-
ványt támogató Árkád áru-
ház szervezésében a városi
futáson szeretnénk elárve-
rezni. Darók

Gyönyörû ajándékok
Adrientõl

MEGNYITOTTUNK!
Jégpálya

Öt érv, amiért
érdemes minket meglátogatni 

1. Mindig kifogástalan minõségû
jégfelület

2. Pénztárcabarát árak
3. A legfinomabb forró csoki

4. Hangulatos környezet
5. Vidám sportolás jó társaságban
Elõzetes helyfoglalás az interneten!
facebook.com/szentesfrigo.jegpalya

ÚJDONSÁG!
A korcsolyázni nem tudó gyermekek gyorsabban megtanulhatnak,

mert három kis pingvin várja õket, hogy biztonságban
tehessék meg az elsõ métereket a csúszós felületen.

A jégbárban finom
forró csoki és harapnivaló! 

Ingyenes parkoló
és kerékpártároló.

63/510-851
www.szentesjegpalya.hu

A Szentes-Bio Kft. kibõvült csapattal, továbbra is a kerté-
szek szolgálatában végzi munkáját a biológiai növényvédelem
telepítésével. A vállalkozás fõ tevékenysége az integrált nö-
vényvédelmi technológiák szolgáltatása hajtatott paprika, pa-
radicsom és uborka, valamint néhány dísznövény kultúrában,
mint gerbera és rózsa. Másik fõ tevékenysége a paradicsom
poszméhes beporzása, de sikerrel alkalmazzák a poszméheket
paprikában és termésnövelésre szamócánál, kajszi-, õsziba-
racknál, meggynél és cseresznyénél is — hallhattuk Deák Gá-
bortól a Szentes-Bio Kft. ügyvezetõjétõl és biológiai növény-
védelmi szaktanácsadójától.
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Lakics Balázs és Szabó
László ezüst és bronzér-
mekkel tértek haza a buka-
resti lábtenisz Európa-baj-
nokságról. A két szentesi fi-
atalember nem sokat pi-
hent, Ausztriában az elmúlt
hétvégén nyertek meg egy
rangos lábtenisz viadalt.

Az egyéni párharcokkal
kezdõdött az Eb Balázs szá-
mára, ami nem sok jóval ke-
csegtetett, hiszen meglehetõ-
sen nehéz csoportba került.
Onnan még sikerült tovább
jutnia, a négy közé jutásért
vívott párharcot viszont el-
bukta, és végül egyéniben az
ötödik helyen végzett. Páros-
ban viszont jobb sorsolást
kapott a Lakics-Szabó kettõs,
a legjobb nyolc közé vi-
szonylag simán menetelt a
duó, majd Szlovákia ellen
mérkõztek a négy közé jutá-
sért. A 2-0-s gyõzelmet köve-
tõen a horvát válogatott el-
len már a döntõbe jutás volt
a tét, és a srácok ezt a nehéz
akadályt is 2-0-s gyõzelem-
mel vették. A fináléban leg-
erõsebbnek kikiáltott, arany-
éremre esélyes románok kö-
vetkeztek, akik a papírfor-
mának megfelelõen meg is
nyerték a találkozót. – Az el-
sõ szettben még tartottuk a
lépést a házigazdákkal, de
néhány hiba elegendõnek bi-
zonyult ahhoz, hogy elbuk-
juk ezt a játékrészt – mondta

Lakics Balázs. – A második
szettben sajnos elfáradtunk,
a románok pedig nagyon jól
játszottak, megérdemelten
lettek Európa-bajnokok. Az
ún. „királykategóriában”, a
hármasban szintén a romá-
nokkal döntõztünk, itt si-
mább volt a finálé, nem tud-
tunk akkora ellenállást kifej-
teni, a hazaiak lettek az
aranyérmesek.

Balázsék gyakorlatilag
négy napon keresztül pályán
voltak, hiszen csütörtökön
az egyéni, pénteken a páros,
szombaton pedig a hármas
csapatmérkõzéseket rendez-
ték, vasárnap pedig a bronz-
mérkõzésekre és a döntõre
került sor. A zárónapon,
szintén vasárnap rendezték a
vegyes páros mérkõzéseket,
ahol Balázs egy budapesti

lánnyal indult el a küzdel-
mekben, és egészen a döntõ-
ig meneteltek, ahol azonban
kikaptak. Összesen három
ezüstérmet szerzett Balázs,
míg Szabó László két ezüs-
töt, a junior kategóriában pe-
dig egy ezüsttel és egy
bronzéremmel gazdagodott.
A magyar csapat összesen
hat ezüsttel és három bronz-
éremmel zárta a kontinensvi-
adalt, ezzel pedig az érem-
táblázaton a mieink a máso-
dikak lettek. Szabó László és
Lakics Balázs nem sokat pi-
henhettek, hiszen az elmúlt
hétvégén már Ausztriában,
Murauban léptek pályára,
egy rangos nemzetközi klub-
viadalon, ahol párosban
aranyérmet szereztek, míg
Balázs az egyéni viadal leg-
jobbja lett. hv

Európa-bajnoki dobogón a
Lakics-Szabó kettõs

Az esélyesebb Orosháza
gyõzött Szentesen, a Kinizsi
SZITE asztaliteniszezõi ellen
a bajnokság legutóbbi játék-
napján. A mieink megszo-
rongatták ugyan a vendége-
ket, de nyerni nem sikerült,
az orosháziak 11-7-re nyertek
a Szent Erzsébet iskola tor-
nacsarnokában rendezett
mérkõzésen. A párosok után
1-1-re állt a mérkõzés, majd
az egyéni összecsapásokban
fokozatosan elhúzott két-há-

rom ponttal a szentesiektõl
az orosházi együttes, és az
elõnyüket a találkozó végéig
meg is tartották. A bajnokság
felénél, a kilencedik fordulót
követõen a Kinizsi az ötödik
helyen áll, 10 ponttal, azonos
pontszámmal a negyedik
Cegléd, és egy ponttal lema-
radva a már dobogós Kisúj-
szállás elõtt. A bajnokságban
most hosszabb szünet követ-
kezik, a pontvadászat janu-
árban folytatódik. hv

Ötödik helyen a
pingpongosok

Nyolc szakosztályban 112
fõ sportol, 80 százalékban
katonai állományból, de
szeretnének a civil társada-
lom felé nyitni, jövõre jubi-
leumi programsorozatot ter-
veznek, hangzott el a Hon-
véd Rákóczi Sportegyesület
hagyományos évértékelõ
közgyûlésén.

Eredményes esztendõt
zárt az egyesület, s bizako-
dással tekintenek a jövõbe,
derült ki Lõrincz Gábor elnök
beszédébõl. Sikeresnek bizo-
nyultak a közremûködésük-
kel megvalósult szabadidõs
sportrendezvények, az Euró-
pai Mobilitás Hetének prog-
ramjai. Ezek során erõsödött
kapcsolatuk az önkormány-
zattal, a civilekkel is. Az ün-
nepi találkozón az egyesület
aktív szakosztályai vették
sorra idei jelentõs eseménye-
iket.

A motorosoknak ez volt az
elsõ teljes évük az egyesület
berkein belül, de már több
népszerû rendezvényen van-
nak túl, jövõre pedig orszá-
gos szintû találkozót tervez-
nek Szentesre hozni. Az atlé-
tikai szakosztály versenyzõi
jelentõs megmérettetéseken
álltak rajthoz, és helyt is áll-
tak. Az air soft szakosztály
Csengelén alakított ki remek
kapcsolatot, ezt a falu pol-
gármestere, Kormányos Sán-
dor az évértékelõ ülésen igen
élvezetesen mesélte el. A
sportolók gyûjtõakciójából
pénz – és ételadományt kap-
tak a helybeliek, s Csengele a
jövõben is helyszíne lehet az
air soft versenynek. 

Az eredményeket szállító
szakosztály a triatlonosoké,
de meg kell említeni, náluk a
legtöbb versenyen már a cél-

ba érés is becsülendõ teljesít-
mény, az ultratávok miatt.
Két országos bajnoki címnek
különösen örültek: Vajda
Zsolt tereptriatlonban, illetve
Lõrincz Gábor fedett pályán,
3000 méteres futásban elért
elsõ helyének, de Vakhal
György 10-szeres Ironman-
teljesítését is kiemelték.

A labdarúgók évének érté-
kelésében elhangzott, egy
szakosztályvezetõvel jobban
szerepelhetnének, majd hor-
gászok is összegezték az el-
telt évet. 

2016 különösen fontos lesz
az egyesület életében: fenn-
állásuk jubileumi 10. eszten-
dejébe lépnek. A Honvédel-
mi Minisztériumtól 1 millió
200 ezer forintot nyertek, ezt
a jövõ évi fejlesztésekre for-

dítják, ezek között két kis-
buszt bérelnek BSI-verse-
nyekre, valamint technikai
pólókat vásárolnak, nevezési
díjakra költenek. 

Céljuk a civil szféra irá-
nyába való nyitás. A katona-
suli-programba – amelyben
együttmûködnek a Zsoldos
szakközépiskolával és a hon-
védséggel – bevonnák a gim-
náziumot is. A háttérbe szo-
ruló íjász, párevezõs és kato-
nai közelharc szakosztályai-
kat a tervek szerint a tömeg-
sport szakosztályba tömörí-
tik. A támogatásukkal meg-
valósuló tömegsport-rendez-
vények résztvevõinek szá-
mát szeretnék növelni, így a
például bíznak abban, hogy
a 20. Szentes -Csongrád G-
átfutáson eléri a futók száma

az ötszázat, sorolta Lõrincz
Gábor.

Az ünnepi eseményen elis-
meréseket is átadtak leg-
eredményesebb, legaktívabb
tagjaiknak: Vakhal György-
nek, Lenti Péternek, Nagy Ár-
pád Péternek, dr. Kállai Ernõ-
nek, Héjja Imrének, Szabó Ist-
vánnak és Vajda Zsoltnak. A
legszebb pillanat maradt a
végére: a Honvéd Sportegye-
sületek Országos Szövetsége
(HOSOSZ) díját, egy csodá-
latos serleget a horgász-
szakosztály élén végzett kö-
zel egy évtizedes fáradhatat-
lan tevékenységéért Körmen-
di József vehette át Farkas
László országos elnöktõl.

D. J.

A civilek felé is nyitna
a honvédegyesület

November utolsó szom-
batján rendezték meg az Or-
szágos Kötélugró Csapat-
bajnokságot városunkban,
melyre hazánk számos pont-
járól érkeztek versenyzõk
családtagjaikkal együtt. A
versenynek a városi sport-
csarnok adott otthont. A ren-
dezvényt Szirbik Imre polgár-
mester nyitotta meg. 

A szentesi eredmények a
következõk: Mini formáció
versenyszámban a 3. helyen
végzett a Vass Sándor és Vass
Mónika alkotta duó. Gyerek
korcsoportban teljes össze-
tett versenyszámban bronz-

érmes lett Pataki Lili, Õze Vi-
rág, Csákó Balogh Veronika,
Rácz Luca Kata. Serdülõ kor-
csoportban szintén  teljes
összetettben a 2. helyet sze-
rezte meg a  Nyíri Sára Panka,
Podmaniczki Panna, Varga
Dorina és Varga Márk formá-
ció. A felnõtt összetett ver-
senyben 3. lett Varga Máté,
Vass Vivien, Molnár Gábor és
Tarjányi Orsi.

A szentesi Kiss Bálint Kö-
télugró Sportegyesület ez-
úton is köszöni a szülõk és a
város támogatását.

Sz. N.

Kötélugró-érmek
csapatban

A következõ kosaras ered-
mények születtek a napok-
ban: a felnõtteknél Noname -
Szentesi KK 65:80, a Szentesi
KK - Miami Forróság 93:53,
valamint juniorban U18 Bé-
kés-Szentes 71:84.

A gyõzelemmel Szentes ju-
nior csapata 8:0-val veretle-
nül zárta ezt a szakaszát a
bajnokságnak, ellenfeleit át-
lagban 35,8 pontal verte úgy,
hogy összesen 704 pontot
dobott és 417-et kapott. Így
bebizonyítotték, hogy a leg-
jobb csapat a régióban Szol-
noktól a Tisza bal partjáig, a
román, valamint a szerb ha-
tárig. 

Laczkó Róbert edzõ hozzá-
tette: a szentesi kosarasok az
idén még  hazai pályán ve-
retlenek mindhárom szelek-
cióban, kadettban, juniorban
és felnõttben egyaránt. 

A következõ mérkõzéseik:
december 6. U16 SZEDEÁK
–SZENTESI KK, december 7.
felnõtt 18:45 (sportcsarnok):
Szentesi KK-Freestyle.

Tart a
veretlenség

Ludwigsburgban rendez-
ték meg a Formációs Stan-
dard világbajnokságot, a-
melyen a Szilver TSE ma-
gyar bajnok csapata képvi-
selte hazánkat.

A világbajnokságon 8 or-
szág 15 formációja vett részt. 

A Szilver idehaza 2008 óta
veretlen formációja a hetedik
pontszámmal bejutott a kö-
zépdöntõbe, ott ismét a hete-
dik legmagasabb pontszá-
mot kapta – akárcsak az Eu-
rópa-bajnokságon –, így ép-
pen nem kerültek be a dön-
tõbe. A csapat már az idei
Eb-n is ugyanebben az ösz-
szetételben ért el hasonló he-
lyezést: Kis Vencel, Mészáros
János, Horváth Zoltán, Kósa
András, Shwartz Péter, Bõdi
Richárd, Prozlik Ádám, Rónyai
Zoltán, Bori Ildikó, Prozlik An-
na, Makai Zsuzsanna, László
Szilvi, Bagóczki Ramóna, Len-
gyel Helga, Hevesi Henrietta,
Melis Betti.

Az elmúlt hétvégén három
helyszínen versenyeztek a
Szilver TSE párosai. Novem-
ber 28. X. Fekete Sas Kupa
klubközi táncverseny, Hód-
mezõvásárhely:

Felnõtt B Standard (3):
3. Czuczi Patrik, Késmárki
Vanessza. Ifjúsági B Standard
(4): 2. Czuczi Patrik, Késmár-
ki Vanessza, 3. Rischák Balázs,
Gálfi Petra. Junior II. D Latin
(13): 3. Kajla Zsolt, Fábián
Anna. Junior I. D Latin (8): 2.
Kiss Zoltán, Pinka Ramóna
Franciska. Junior I. D Stan-

dard (6): 1. Kiss Zoltán, Pin-
ka Ramóna Franciska. Junior
I. E Latin (2): 1. Antal Kriszti-
án, Bulyáki Lili. Junior I. E
Standard (2): 2. Antal Kriszti-
án, Bulyáki Lili.

Ugyanezen a napon 50. al-
kalommal rendezték meg a
Savaria táncfesztivált Szom-
bathelyen. Itt 2 szilveres pá-
ros indult, akik bejutottak az
elõdöntõbe. Hegyes Bertalan
és Kis Violetta a 15., Csorba
Máté és Haddad Sabrina a 21-
22. helyen végzett. Ezen a
hétvégén indult Forgó Éva és
párja Andrei Leonte elsõ kö-
zös versenyükön Bukarest-
ben. A 44 párost felvonultató
International Openen az elõ-
kelõ 15. helyen végeztek.

Táncverseny a
csarnokban

Ismét finoman kivitelezett
mozdulatokban, színpompás
ruhákban gyönyörködhet, s
helyi táncosoknak szurkol-
hat a szentesi közönség a
Szilver Táncsport Egyesület
versenyén. Jövõ szombaton,
december 12-én 14 órakor in-
dul a program a sportcsar-
nokban, ekkor mûvészeti is-
kolás klubközi versenyt ren-
deznek, 18 órától kezdõdnek
a ranglistás versenyek. Ez
utóbbi keretében rendeznek
felnõtt-ifjúsági standard, ju-
nior tíztánc versenyt, illetve
parkettre lépnek a professzi-
onista latin ranglistás tánco-
sok is, vélhetõen fényes
szentesi sikerekkel.

Majdnem vb-
döntõben a formáció

Hétvégén a második játék-
nappal folytatódik a Regio-
nális Teremlabdarúgó Baj-
nokság a Hungerit Kupáért a
sportcsarnokban. A februárig
tartó tornára 39 csapat neve-
zett, melyek 4+1 csoportban
küzdenek az elsõségért, az S
csoport a senioroké.

Hungerit Kupa
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Kos
Felmerülhetnek kisebb pénz-
ügyi nehézségei, melyek mi-

att nem tud mindent megengedni ma-
gának azok közül, amiket tervezett.

Bika
Ez a hét nem alkalmas elha-
markodott döntésekre. Bár-

milyen komolyabb ügyben konzultáljon
illetékes szakemberrel.

Ikrek
Nagyon élénk szellemileg is
és fizikailag is, viszont lé-

nyegesen kevesebb a türelme mindah-
hoz, amit erre a hétre elgondolt.

Rák
Egy kicsit lazábban kezelje a
dolgokat. Ne akarjon gör-

csösen, minden áron mindent megol-
dani. Figyeljen belsõ igényeire.

Oroszlán
Könnyûszerrel szembe tud
nézni a kihívásokkal. Az át-

vonuló bolygók támogatják az ön ambí-
cióit és kreativitását.

Szûz
Egy olyan személy segítsé-
gére számíthat, aki szakmai-

lag kellõ felkészültséggel bír. Óvakodnia
kell az értelmetlen kiadásoktól.

Mérleg
Környezetében lényegesen
megnõhet a feszültség, ami

önre is hatással lehet. Ez kiválthat né-
zeteltéréseket.

Skorpió
Új szerzõdések megkötésé-
re, külföldi és belföldi utazá-

sokra, ilyen irányú terveknek nagyon
kedvezõ ez a hét.

Nyilas
Nagyon sokféle és tényle-
gesen jó ötletei támadnak,

melyek kivitelezését, mielõbbi gyakor-
latba való fektetését szeretné elérni.

Bak
Úgy érezheti, hogy teljesít-
ményei hiábavalóak voltak

amiatt, hogy senki sincs elismeréssel
az ön eddigi munkájával, erõfeszítései-
vel.

Vízöntõ
Az elemzõ képessége eb-
ben az idõszakban mintha

egy kicsit bonyolultabbnak tûnne, ami
inkább hátráltatja, mintsem erõsíti önt.

Halak
Minden ötlete zseniálisnak
bizonyul. Ezen a héten a fi-

gyelem központjába kerül. Többen for-
dulnak önhöz tanácsért.

December 4-11.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

A szalagavató minden végzõs középiskolás diák életében
az egyik legkiemelkedõbb esemény, hiszen azt jelzi, hogy le-
zárult egy idõszak, s a fiatalok készen állnak az érettségire,
vele együtt pedig arra, hogy új életszakaszhoz kezdjenek. Az
esemény rendszerint báli hangulatban telik. A remek hangu-
lat mellett azonban arra is érdemes gondolni, hogyan hat ez a
támogató szülõk pénztárcájára.

Tóth Ilona és lánya, Luczó Tímea (képünkön) is felkészültek
az eseményre, mely minden tanuló életében egyszer jön el.
Amint megtudtuk, a szalagavatóra otthon már egy hónappal
korábban elkezdõdtek az elõkészületek. Fontos volt idõpon-
tot egyeztetni a fodrászhoz és a sminkeshez is, hiszen na-
gyon hamar elfogynak a helyek. Különös gondosságot igé-
nyelt a szalagtûzõs ruha, mivel ehhez varrónõt kellett találni,
s kiválasztani az anyagot és megvarratni a darabot. A legna-
gyobb költséget azonban nem ez, hanem a menyasszonyi ru-
ha jelentette, pedig nem megvásárolták, hanem kölcsönözték
az esküvõi kelmét. Így ez 35 ezer forint kiadás volt. A meghí-
vó, a ruhák, a szépítészeti elõkészületek, a cipõ körülbelül 50
ezer forintot jelentett a családnak. Külön elõkészületeket fel-
tételezett az angol keringõ, melyre szintén egy hónapig zaj-
lottak a próbák.

Pál Ákos családjánál szintén megkezdõdtek a szalagtûzõ
körüli izgalmak. A fiú csoportja is táncprodukcióval zárja le a
középiskolai éveket, melynek (tekintettel a koreográfiára) ko-
moly költségei vannak. Itt nem kell gondolni a menyasszonyi
körülményekre, mégis az esemény 40-50 ezer forint többlet-
kiadást jelentett Páléknál. Ákostól azt is megtudtuk, hogy
egyelõre további képzésen marad Szentesen, s ezt követõen
Budapesten szeretne majd továbbtanulni, dolgozni is, a pon-
tos irányt a szakma megszerzése után határozza el.

H.A.V.

Kiemelkedõ hangulat,
magas árak

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 kiállított munkáit decem-
ber 19-ig tekinthetik meg az ér-
deklõdõk.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A „SZÉK” címû fotókiállítás

várja az érdeklõdõket az intéz-
mény nyitvatartási idejében janu-
ár 22-ig. 

Városi könyvtár
Józsa Károly festményeibõl

nyílt kiállítás Hangulat címmel.
Látogatható december 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????
December 4-tõl

December 6. 16 óra
Adventi gyertyagyújtás
Napernyõs lány szobornál
December 7. 18 óra
Magyarország a II. világháború
elõtt, a 30-as évek
Poszler György elõadása
Városi könyvtár 
December 8. 16.30 óra
Gyermek klub
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
December 8. 18 óra
Filmklub – Kolja cseh-angol
címû film vetítése
Városi könyvtár
December 9. 10 óra
III. Nyílt nap a Barthában
Bartha szakképzõ iskola
December 9.16 óra
Alkotóka – kézmûves
foglalkozás
Gyermekkönyvtár
December 9. 17.30 óra
Sóspataki Ferenc elõadása 
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
December 9. 18 óra
Egységben a teremtéssel
Mészárosné Osztás Mária
elõadása
Városi könyvtár
December 10. 17 óra
Adventi esték a múzeumban:
Szemerédi Ágnes néprajzkutató
Karácsonyi hagyományok a
konyhában c. elõadása
Koszta-múzeum
December 10. 19-21 óra
A II. világháború az

irodalomban. Amerikai írók az
európai frontról témakörben.
Mailer: Meztelenek és holtak,
Wouk: Zendülés a Caine
hadihajón c. mûvek
Poszler György elõadása
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
December 11. 10 óra
Kapocs karácsonyi vásár 
Megyeháza
December 11. 16.30 óra
Farkas Antal emléktábla avatása
Farkas Antal utcai óvoda, Árpád
utcai épületén
December 11. 18 óra
Az 50 éves Bácskatopolyai
Zeneiskola tanárainak
hangversenye
Lajtha-zeneiskola 
December 12. 10-17 óra
Garaboly gasztro- és kézmûves
piac – adventi vásár
Mûvészetek Háza (gólyásház)
December 12. 10 óra
Dickens – Poszler György
elõadása
Gyermekkönyvtár
December 12. 14 óra
Szeretetakció a szegények
karácsonyáért – gálamûsor
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
December 13. 7-11 óra
Díszmadárkiállítás
Móricz-ház
December 13. 10-17 óra
Garaboly gasztro- és kézmûves
piac – adventi vásár
Mûvészetek Háza (gólyásház)
December 13. 16 óra
Adventi gyertyagyújtás
Napernyõs lány szobornál

Programajánló

1990-ben alakult Szente-
sen a Pom-Pom együttes,
mely azóta országos népsze-
rûségre tett szert remek ver-
senyhelyezésekkel és több
kiadott lemezzel. December
6-án az ifjúsági házban tart-
ják a Pom-Pom Mikulást,
ahol hagyományosan a vá-
ros apja-nagyja együtt várja
a piros ruhás nagyszakallút.

A zenekar elõször azzal a
motivációval állt össze, hogy
a vállalatok családjainak
gyermekeit szórakoztassa
Mikulás alkalmából (erre
kérte fel Darabos Gábort, Ko-
vács Attilát és Mészáros Zsol-
tot a Vállalatok Szakszerve-
zeti titkársága). A kezdeti
formáció még a Három Kirá-
lyok nevet viselte. Néhány
év siker után Mészáros Gábor,
Kókai Attila és Vígh Ferenc
együtteséhez csatlakozott
Kovács Attila, s megtanultak
Halász Judit és 100 Folk Cel-
sius dalokat, így alakult meg
a Pom-Pom együttes. Nevü-
ket Csukás István meséjébõl
merítették. 1990-ben Szente-
sen és környékén is fellépett
az immár “hivatalossá” vált
gyermekzenekar. Hét évig

feldolgozásokat játszottak,
majd 1997-ben az I. Szegedi
Százszorszép Dalfesztiválon
(Halász Judit, Bródy János és
P. Nagy Ferenc zsûrizésével)
elnyerték az elsõ helyezést.
Ekkor bíztatták õket saját
szerzemények készítésére, s
1997 decemberében kiadták
kazettájukat 10 dallal. 1998-
ban az együttes ismét az elsõ
helyet hozta el a megméret-
tetésen ezúttal Eszményi Vik-
tória és Heilig Gábor zsûrizé-
sével. Amikor helyezést nem
adott a verseny, akkor külön-
díjasként jöttek el, s fellép-
hettek a 2000. évi Kaláka
Fesztiválon. A IV. Dalfeszti-
vál idején a zenekar az RTL
Klub mûsoraiban szerepelt,
késõbb másodikként jöttek el
az V. fesztiválról.

A Pom-Pom együttes ked-
ves emléke a Budapesti
Gyermeknapi Fesztivál a
Margitszigeten: 5-6 éven ke-
resztül állandóan szerepeltek
(Halász Judit, a Kolompos
együttes, a 100 Folk Celsius,
a Bojtorján mellett). A zene-
kar Szentes kulturális életé-
ben is kiemelkedõ szerepet
töltött be: létrehozták a Pom-

Pom Gyerkõcnapot, mely
ma már a városi gyermek-
nap, a Picúrok Farsangját –
2015-re ez a Télbúcsúztató
Karnevál alapja lett. A Pom-
Pom Mikulás pedig jellem-
zõen megtölti az ifjúsági ház
pódiumtermét december 6-
án, vasárnap 17 órakor örül-
het a nagyérdemû a koncert-
nek.

A zenekar ebben az évben
ünnepli megalakulásának
25. évfordulóját. A jubileumi
alkalomra újabb lemezzel
készültek: kiadták az Aján-
dékgyár címû gyûjteményt,
melyen Mikulás dalok hall-
hatók. Az ünnepi CD keres-
kedelmi forgalomba nem ke-
rül. Ezzel egyidõben turné-
val is járják az országot: a
Pom-Pom 16 helyszínen lép
fel idén, így ünnepelve az el-
telt éveket – tudtuk meg Ko-
vács Attilától. Az iskolaigaz-
gató iskolájában is tartott
már meglepetés koncertet,
így összeegyeztetve a két
szerepet. A két különbözõ te-
vékenység számára kiegészí-
ti egymást.

H. A. V.

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

A kiválasztott 2. rész
20:15 A szüfrazsett
December 7., hétfõ
16:00 3D Dínó tesó
17:45 Kémek hídja
20:15 A szüfrazsett
December 8., kedd
16:00 3D Dínó tesó
17:45 3D Az éhezõk viadala: A

kiválasztott 2. rész
20:15 A szüfrazsett
December 9., szerda
16:00 3D Dínó tesó
17:45 Kémek hídja
20:15 A szüfrazsett
December 10., csütörtök
16:00 3D Dínó tesó
18:00 Káosz karácsonyra
20:15 3D A tenger szívében
December 11., péntek
14:00, 16:00 3D Dínó tesó
18:00 3D A tenger szívében
20:15 Káosz karácsonyra
December 12., szombat
14:00, 16:00 3D Dínó tesó
18:00 Káosz karácsonyra
20:15 3D A tenger szívében
December 13., vasárnap
14:00, 16:00 3D Dínó tesó
18:00 3D A tenger szívében
20:15 Káosz karácsonyra

Mozimûsor

Két kezdõ filmszínésznõ beszélget.
- Az elsõ rendezõm megígérte, hogy
ha teljesen rábízom magam, hozzá-
segít egy Oscarhoz.
- És? Nem hallottam, hogy kaptál
volna.
- Dehogynem. Idén íratom be Oszkárt
az elsõ osztályba.

A feleség feljelentést tesz a rendõrsé-
gen.
- A férjem mindig megver!
- Milyen gyakran? - kérdi a rendõr.
- Ahányszor csak kártyázok vele.

- Komám, én ki nem állhatom az Bé-
lát.
- Hát én se.
- Miért, te mennyivel tartozol neki?

A repülõn elromlik az egyik hajtómû,
a pilóta rádión kéri az utasokat, hogy
üljenek le, csatolják be magukat,
kényszerleszállást hajtanak végre. A
bejelentés után megkéri az egyik ste-
wardesst, hogy ellenõrizze az utaso-
kat:
- Mindenki leült, és becsatolta ma-
gát?
- Igen, már csak egy ügyvéd oszto-
gatja a névjegykártyáját.

Pótfûtés

25 éves a
Pom-Pom együttes
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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.
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Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

Készülnek a karácsonyra a
tolvajok, ezúttal tíz pulykát
vittek magukkal egy város-
széli tanyából a bûnözõk.
November 23-ról 24-re virra-
dóra a tanyából a tíz puly-
kán kívül 15 tyúkot is ellop-
tak, a tulajdonos kára eléri a
80 ezer forintot. 

Iphone 6-os telefonkészü-
léket rendelt postán egy jóhi-
szemû vásárló, ám a kézbesí-
tést követõen kiderült, hogy
a csomagban nincs semmi,
egészen pontosan kizárólag
papírgalacsinok voltak a do-
bozban. Ezt a vásárlót közel
100 ezer forinttal csapták be
a csalók.

Kerékpárt és élelmiszert
tulajdonított el egy József At-
tila utcai melléképületbõl
egy tolvaj, akit késõbb elfog-
tak a rendõrök. A nyomozók
a kerékpárt is megtalálták, és
visszaadták tulajdonosának.

Szalámit lopott egy férfi
az egyik szentesi üzletbõl,
de a biztonsági kamerák se-
gítségével a rendõrök be-
azonosították a tettest. A
férfi több bolti lopással is
gyanúsítható.

Családi perpatvar végzõ-
dött pofozkodással. Egy ro-
konlátogatás során két nõ
szólalkozott össze régebbi
sérelmeik miatt, majd a kia-
bálás tettlegességig fajult, és
az egyik nõ úgy megütötte a
másikat, hogy az súlyos sé-
rüléseket szenvedett.

Hv

Kedden a déli órákban a
451. számú út mentén, Szen-
tes közelében egy nagymére-
tû fa dõlt meg, ami forgalmi
akadályt képezett. A szentesi
tûzoltók rövid idõ alatt eltá-
volították a veszélyes fát.

* * *
Vádemelés az idõskorú

sértett sérelmére rablást
elkövetõ szentesi férfival
szemben.

A Szentesi Járási Ügyész-
ség vádat emelt azzal a 70.
életévét betöltött helybeli
férfival szemben, aki június
25-re virradóra egy szentesi
tanyaingatlan melletti le-
gelõrõl eltulajdonította a le-
gelõ tulajdonosának talicská-
ját és akkumulátorát, ame-
lyet azután egy felvásárló te-

lepen értékesített. A vádlott
másnap visszament kerék-
párral a tanyaingatlanhoz,
hogy ott további két, mind-
összesen 16 ezer forint érté-
kû akkumulátort vigyen el.
A cselekményt észlelte az in-
gatlan ablakából a 78. életé-
vében járó sértett, aki azt hit-
te, hogy ismerõse, azonban
amikor észrevette, hogy a
vádlott a szomszédja érték-
tárgyait tulajdonítja el, meg-
próbálta feltartóztatni. A
vádlott a fémszeleppel ellá-
tott gumibelsõvel, nagy erõ-
vel fejen ütötte a sértettet,
majd ököllel állon ütötte és a
helyszínrõl eltávozott. A sér-
tett 8 napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett.

A Szentesi Járási Ügyész-
ség a vádlottat a bûncselek-
mény elhárítására idõs korá-
nál fogva korlátozottan ké-
pes személy sérelmére elkö-
vetett rablás bûntettével, to-
vábbá súlyos testi sértés
bûntettének kísérletével vá-
dolja.

A vádlott bûnösségének
kérdésében a Szentesi Járás-
bíróság dönt.

Ellopták a
karácsonyi pulykát

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

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

Gyógyszertári ügyelet: December 7-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál
u. 6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-12 óráig. December 7-14-ig Dr.
Bugyi István Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) minden nap (hétvégén és
ünnepnapokon is!) 8-20 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Született: Debreczeni László és Badár Petra Irén
(Brusznyai stny. 15. 5/14) Dalma, Gál József és Török Andrea
Mária (Wesselényi u. 2/B) Gréta Boglárka, Török Tamás és
Csonka Szilvia (Dr. Uhlár I. u. 7.) Lilla, Papp Krisztián és Ju-
hász Mónika (Deák F. u. 25/A) Petra Maja, Kövér-Kis Tibor és
Kósa Enikõ (Lahner Gy. u. 8/A) Kira, Lévai Imre és Kormá-
nyos Petra (Kossuth u. 32/A) Linda nevû gyermeke.

Elhunyt: Tarján Istvánné (Kováts K. u. 3.), Nana Pál (Ju-
hász Gy. u. 17.), Kalmár Ferenc (Alkotmány u. 4.), Gerlei Jó-
zsef Géza (Honvéd u. 18. B lph. 2.), Botos Andrásné (Dózsa
Gy. u. 112.), Ágoston Gábor (Báthori u. 2.), Gere Mihály
(Nagyhegyszéli út 46.), Gránicz Mihály (Sarkadi N. M. u.
3/C).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü december 7-12.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús
Hétfõ: Sonkaleves gerslivel és

zöldbableves
A menü: Frankfurti tokány, tészta
B menü: Rántott sajt, kukoricás

rizs, tartár
Kedd: Szárazbableves és fûszeres

almaleves
A menü: Székelykáposzta
B menü: Csongrádi aprópecsenye,

sült burgonya
Szerda: Grízgaluskaleves és

joghurtos burgonyaleves
A menü: Karaj ropogós bundában,

krumplifõzelék
B menü: Tejszínes-gombás

csirkefalatok, penne
Csütörtök: Sertésraguleves és sajtos

fokhagymakrémleves
A menü: Bolognai lasagne
B menü: Hawaii csirkemell,

zöldséges rizs
Péntek: Korhelyleves és

csirkegulyás
A menü: Mustáros flekken, sült

burgonya
B menü: Rántott csirkecomb,

zöldborsófõzelék
Szombat: Vegyes zöldségleves 
A menü: Csikós tokány, tészta
B menü: Sült törpeharcsa vagy

rántott cápaharcsa,
majonézes 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 december 7-13.

Hétfõ: Zöldborsóleves
A menü: Csirkemell sajtmártással,

kukoricás rizs
B menü: Dónáti sertésragu,

tésztaköret
C menü: Rántott sertésszelet,

kukoricás rizs
Kedd: Lebbencsleves
A menü: Dubarry sertésszelet,

burgonyapüré
B menü: Rántott csirkecomb,

sárgarépafõzelék
C menü: Rántott csirkemell,

burgonyapüré
Szerda: Almaleves
A menü: Majorannás sertésragu,

galuskaköret
B menü: Húsos-kolbászos rakott

burgonya
C menü: Párizsi sertésszelet,

Ráczos-burgonya
Csütörtök: Májgaluskaleves
A menü: Kolozsvári rakott káposzta
B menü: Skót húspogácsa,

zöldbabfõzelék
C menü: Rántott sajt, csõben sült

zöldbab
Péntek: Bakonyi gulyásleves
A menü: Túrós csusza
B menü: Aranygaluska vanília

sodóval
C menü: Rántott szárnyasmáj,

majonézes burgonya
Szombat: Csigatészta leves
A menü: Pacalpörkölt, pirított

tarhonya
Vasárnap: Fahéjas szilvaleves
A menü: Sajtos-gombás sült

csirkemell, tepsis
burgonya

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.

Képviselõi keretébõl kará-
csony közeledtével összesen
mintegy 100 ezer forinttal a
Családok és a Gyermekek
Átmeneti Otthonát (CSÁO,
GYEO) és a Koraszülötte-
kért Közhasznú Egyesületét
(KORE) támogatja dr. Szabó
Andrea. Az önkormányzati
képviselõ-asszony felajánlá-
sával tizenöt családnak segít
ajándékcsomaggal, melye-
ket december 2-án este sze-
mélyesen adott át az érintet-
teknek. Az adományért Gál
Antal, a családsegítõ köz-
pont igazgatója, valamint

Kaiser Szilárd, a CSÁO veze-
tõje és Homoki Nagy Edvárd,
a GYEO munkatársa mon-
dott köszönetet a városhá-
zán tartott tájékoztatón,
egyúttal felvázolták intéz-
ményeik helyzetét. Örömteli
számukra, hogy az ünnepek
közeledtével mindig na-
gyobb figyelem fordul felé-
jük, elõfordul, hogy magán-
személyek is becsengetnek
az intézményekbe felajánlá-
saikkal.

A koraszülöttekért 2011-
ben létrehozott egyesület vi-
szont elsõ alkalommal ré-

szesült Szentesen támoga-
tásban. Mint vezetõje, Föld-
vári Nagy Zsuzsanna el-
mondta, országos szinten
sokkal jobban benne vannak
a köztudatban, mint szû-
kebb pátriájukban. Az or-
szág 21 koraszülött intézmé-
nyét az önkéntesekbõl és
érintett szülõkbõl álló egye-
sületük látja el. Ezúttal a
képviselõasszony támogatá-
sával a koraszülöttek részé-
re sapkákat, inkubátorpóló-
kat, takarókat tudnak eljut-
tatni.

D. J.

Családok és koraszülöttek
a megajándékozottak

Már állnak a faházak a
Szent Miklós téren, ahol de-
cember 10-én, jövõ héten csü-
törtökön fél 3-kor dr. Demeter
Attila alpolgármester nyitja
meg a karácsonyi vásárt. Utá-
na a Zenével a Rákos Gyerme-
kekért Alapítvány csoportja
zenél Seres Antal vezetésével,
majd a Szent Erzsébet Katoli-
kus Iskola csoportja ad mû-
sort Szûcs Klára vezetésével.
Nem marad el a hagyomá-
nyos forró kakaó és mazsolás
kalács sem, Kertész Péter és a
Chicago étterem, illetve a Hu-
nor Coop Zrt. péksége jóvoltá-
ból. A felállított 10 házikóban
helyet kap a városi könyvtár a
helyi kiadványokkal, közösen
Gere Sándor és Barabás Anikó
kézmûves termékeivel. Egy
másik házikóban a Hajlékta-
lan Segítõ Központ kerámia
alkotó- és szõnyegszövõ mû-
helyének termékeit valamint a
Gondozási Központ idõsek
klubja alkotómûhelyének
ajándéktárgyait lehet megvá-
sárolni. Kaphatók lesznek asz-
tali díszek, gyertyák, szalagok
Remzsõ Anikótól. Kertész János
kiskunfélegyházi vállalkozó
bizsu termékeket és ajándékfi-
gurákat hoz. Fenyõt és ma-
gyalt Sárréti Gyuláné díszfais-
kolája árul, lekvárokat Bozsok-
iné Barta Edit õstermelõtõl ve-
hetünk. Az éhes vásárlókra,
nézelõdõkre is gondoltak a
szervezõk. Bõdi Tamás és a Fü-
lig Jimmy Falatozó palacsin-
tát, hurkát, kolbászt, és más
sülteket, sült gesztenyét vala-
mint forralt bort is árusít. Bagi
Alexandra és a Colosseum NZ

Kft. füstölt áruval, kolbásszal,
szalámival, teával és forró-
csokival is várja vásárlóit. Az
ételeket helyben is el lehet fo-
gyasztani a meleget adó vas-
kályha körül elhelyezett pado-
kon. A karácsonyi vásár 23-án
este zár, de addig több mûsort
is láthat a közönség. A Hu-
nyadiak Örökében Hagyo-
mányõrzõ Egyesület decem-
ber 13-án vasárnap 11 órakor
Luca-napi középkori szokáso-
kat mutat be. A Lajtha László
Alapfokú Mûvészeti Iskola
szolfézs csoportja Oroszné Mi-
hály Ágnes és Kocsis Györgyi
vezetésével lép fel december
14-én, hétfõn 15 órakor. Kon-
certet ad majd az Ingyen for-
ralt bor elnevezésû formáció
is.

Az önkormányzat a város-
központban mûködõ 75 üzlet
részére készíttet ünnepi ko-
szorút, amit jövõ héten felrak-
hatnak a bejáratokhoz.

Advent második vasárnap-
ján 16 órakor a Napernyõs
lány szobránál kialakított ad-
venti koszorúnál dr. Gruber
László katolikus plébános
mond ünnepi beszédet, közre-
mûködnek a Szent Erzsébet
Katolikus Általános Iskola ta-
nulói. 

A város ünnepi fényei ezen
a hétvégén felgyulladnak. A
díszkivilágítást a megszokott
helyekre a Marossy-vill Kft.
csapata szerelte fel.

bes

A város is készül
az ünnepre

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kór-
ház is szerepel azon három intézmény kö-
zött, amely a K&H gyógyvarázs jóvoltából
idén összesen 3 millió forint értékû támoga-
tásban részesül. A hazai gyermekegészség-
ügy támogatásához mindössze egyetlen kat-
tintásra van szükség. A K&H gyógyvarázs
karácsonyi szavazásában bárki részt vehet,
és így segíthet eldönteni, hogy a három jelölt
intézmény milyen értékben kapjon a gyer-
mekek vizsgálatához, kezeléséhez, gyógyítá-

sához szükséges eszközöket. A szavazás
eredményeként a legtöbb szavazatot kapó
intézmény 1,5 millió, a második helyezett 1
millió, a legkevesebb voksot gyûjtõ pedig
500 ezer forint értékben kap mûszereket a
K&H gyógyvarázs program keretében.

A khgyogyvarazs.hu/karacsony2015 olda-
lon december 31-ig leadott szvazatokkal
most megköszönhetik az ott dolgozó orvo-
sok, ápolók, nõvérek munkáját, segíthetik a
jövõbeli gyógyítást.

Szavazzon a kórházra!

SZÁNTÓFÖLD Szentes hatá-
rában, a Vásárhelyi betonút mel-
lett a reptérrel szemben 3,1 ha
91,3 AK földmûves állattenyész-
tõnek eladó.

Telefon: 06 20 260 1455

Apróhirdetés

Szentes Város Önkormányzata

PÁLYÁZATOT ÍR KI
a tulajdonában lévõ Szentes,

belterület 1497 és a 1498 hrsz.
nyilvántartott kivett
iskola megjelölésû,

volt Damjanich János
Általános Iskola értékesítésére.

A pályázati kiírás átvehetõ
2015. december 7-11. között

hivatali idõben a Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzõi

Irodájának 206. szobájában.


