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A héten megkezdõdött az
új ivóvízjavító rendszer
mûszaki átadása. A közel 2
milliárd forintos fejlesztés
eredményeként az uniós
szabványoknak megfelelõ
minõségû ivóvíz folyik
majd a csapokból, várható-
an az év végétõl. A tisztított
víz részben kicserélt vezeté-
keken jut el a fogyasztók-
hoz. Az Új Széchenyi Terv
Környezet- és Energia Ope-
ratív Program keretében
megvalósított beruházás de-
cember 7-én tartott záróren-
dezvé-nyén elhangzott, el-
képzelhetõ a kezdeti idõk-
ben szokatlan, megváltozott
ízhatás.

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-
0019 kódjelû, Szentes és tér-
sége ivóvízminõség-javító
projekt elnevezésû fejlesztés
összesen 1,9 milliárd forint-
ba került. Az összköltségve-
tés 85 százalékára Európai
Uniós támogatást, a fennma-
radó 15 százalékra a belügy-
minisztérium önerõalapjá-
nak támogatását nyerte el az
önkormányzati társulás. 

A projektzáró rendezvé-
nyen Dr. Demeter Attila al-
polgármester hangsúlyozta,
hogy eddig is megfelelõ mi-
nõségû ivóvízhez jutott a la-
kosság, a beruházásra az
uniós elõírások miatt volt
szükség. A vízminõség-javító
fejlesztés közel 11 ezer lakást
érint, és Magyartés, Kajánúj-
falu, Lapistó lakói is Európai

Uniós szabványnak megfe-
lelõ ivóvízhez jutnak. Az
alpolgármester köszönetet
mondott a kivitelezõ Integrál
Építõ Zrt-nek a pontos, és le-
hetõ legkevesebb útfelbon-
tással járó munkáért. Hozzá-
tette, köszönet illeti a lakos-
ságot is, akik szinte panasz-
mentesen viselték el a mun-
kálatokkal járó kellemetlen-
ségeket. Reméli, hogy az
üzemeltetõ Alföldvíz Zrt. si-
keresen mûködteti az uniós
normáknak megfelelõ létesít-
ményeket és a fejlesztés eset-

leg megalapozhat egy új re-
zsicsökkentést.

Szabó István, Derekegyház
polgármestere örömét fejezte
ki, hogy végére értek a tíz
évvel ezelõtt indult projekt-
nek. A tervezés 1995-ben in-
dult el, majd 2 évvel ezelõtt
kezdõdhetett a jól átgondolt
program végrehajtása. A
Szentes és Térsége Ivóvízmi-
nõség-javító Önkormányza-
ti Társulást Derekegyház,
Szentes, Nagymágocs és
Nagytõke hozta létre, ám az
utóbbi két település késõbb

kivált technikai nehézségek
miatt.  A 100 százalékos
pénzügyi támogatású pro-
jektben nem csak Szentes,
Magyartés, Kajánújfalu és
Lapistó, hanem Derekegy-
ház, és a tõle 8 kilométerre
lévõ Tompahát vízellátó
rendszere is átalakult. Szabó
István köszönetét fejezte ki a
projekt megvalósításában
részt vevõknek és reményét
fejezte ki, hogy a víz íz-
hatása nem változik jelentõ-
sen.

(folytatás a 4. oldalon)

Nyithatóvá tette az Üdü-
lõközpont azt az ajtót, ame-
lyik az új fogadóépületbõl
az öltözõkhöz vezetõ folyo-
sót zárta le. Így teljesült a
vendégek azon kívánsága,
hogy ne a szabadban, hideg
levegõn juthassanak el az
öltözõbe. Megkezdõdött az
öltözõk felújítása és az új
beléptetõ-kapuk tesztelése
azért, hogy januártól már az
mûködjön a szektoronként
meghatározott jegyárrend-
szer. Új szolgáltatásként
úgynevezett szaunaszeán-
szokat rendez az uszoda
képzett szaunamesterek
vezetésével. E héten szom-
baton éjfélig várják a ven-
dégeket.

Az új termálkút rendszer-
be kötésével egyre tisztább a
medencék vize, azonban a

magas nyomást nehezen bír-
ják a néhol 40-50 éves veze-
tékek, tájékoztatta a sajtó
képviselõit a Szentesi Üdülõ-
központ Nonprofit Kft. mû-
szaki vezetõje. Zsura Zoltán
beszélt a tapasztalható mû-
szaki gondokról, hideg öltö-
zõrõl, melegvíz hiányáról is.
– A berendezések beállításait
újra kell szabályozni a meg-
emelt, állandó nyomásnak és
a vízhõfoknak megfelelõen,
ezért a kabinok, öltözõk fûté-
sénél, medencék hõmérsék-
leténél elõfordulnak ingado-
zások, esetleg leállások. Az
udvaron több helyen látható
nyílt árkok a régi, nem egy-
szer 40-50 éves éves, elhasz-
nálódott és elrepedt vezeté-
kek cseréjére szolgálnak. A
büfék és a vízilabdaklub
központi épülete használt

melegvizének rákötése eddig
hiányzott, a csurgalékvízet
jövõhétre bekötik a meglévõ
rendszerbe – tájékoztatott a
mûszaki vezetõ.

Megkezdõdött az öltözõk
felújítása, az eredetileg ter-
vezetthez képest csökkentett
tartalommal, mivel a megis-
mételt közbeszerzési eljárás
során is drágább árajánlatok
érkeztek be a vártnál. Így 15
millió forint értékben a vi-
zesblokkok, a fûtés- és vilá-
gításrendszer valamint a nyí-
lászárók egy része újul meg
a Városellátó Nonprofit Kft.
kivitelezésében.

Az Üdülõközpont vezeté-
se is elismeri, kritikus pont
az öltözõk alacsony száma.
A sportolók sem férnek el a
33-as alatti öltözõkben, azon-
ban egyelõre nem tudnak
megfelelõ kapacitást biztosí-
tani. Átmeneti megoldásként
a fedett uszodában paravá-
nokat szereltek fel, de nem
ott a helye az öltözõszekré-
nyeknek.

(folytatás a 3. oldalon)

„Csak böködünk és
jól érezzük magunkat“

A rendezvények mellett sok új szakkör is megtöltötte
élettel 1980-ban az újonnan épült Mûvelõdési és Ifjúsági
Ház termeit, a kézimunkázók is ekkor kezdték mûködésü-
ket. A mai tagok persze jórészt már nem az alapítók, de a
szakkör még mindig aktív, olyannyira, hogy a tagok öt-
évente nagy kiállítást rendeznek munkáikból.

5. oldal

Kicsi a Gyuri, de erõs
Saját testsúlyának több mint kétszeresét nyomja ki fekve

a 126 centis, 52 kilós Sztanó György. A 18 éves parasportoló

csak idén nyáron kezdett versenyezni, de sorra gyûjtögeti a

trófeákat, s már junior Eb-rõl is van érme erõemelõ

sportágban. Álma a 2020-as paralimpia. Szülei teljesen nor-

mális gyerekként nevelték, a törpenövésû Gyuri is elfogad-

ta így magát, és boldog.

7. oldal

A Hungerit Zrt. a magyar
élelmiszeripar egyik zászlós-
hajója, mondta a cég alapítá-
sának 25. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepségen
Fazekas Sándor földmûvelés-
ügyi miniszter. Az alkalomra
mintegy 400 fõ volt hivatalos
december 4-én a hódmezõ-
vásárhelyi a Fekete Sas Ren-
dezvényházba. A miniszter
azt is mondta, hogy kiváló
minõségû termékeivel a vi-
lágpiac legtávolabbi pontjain
is képviseli a magyar mezõ-
gazdaságot és élelmiszer-
ipart a Hungerit. Köszöntõjé-
bõl nem maradt ki a kor-
mány üzenete, a következõ
idõszakban 300 milliárd fo-
rint pályázati forrás áll ren-
delkezésre az élelmiszeripar
fejlesztésére és bízik benne,
hogy a Hungerit Zrt. is tud
élni a kínálkozó lehetõségek-
kel. Fazekas Sándor gratulált
a Hungerit hosszú távon
gondolkodó stratégiájához.

Farkas Sándor országgyûlé-
si képviselõ többek között
arról beszélt, hogy a valami-
kori baromfifeldolgozó vál-
lalat teremtette meg a Hun-
gerit alapját. Eleinte voltak
gondok, a cégnek nem volt
egyszerû beilleszkedni az
agrárgazdaságba, de mára
meghatározó jelentõségûvé

vált. Nemcsak Szentesnek,
hanem a térségnek is sokat
jelent a 25 éves vállalkozás
tevékenysége, hiszen sok
embernek nyújt munkalehe-
tõséget. Az országot járva
mindig jó érzéssel olvassa a
cég autóin és a hirdetéseken
a Hungerit nevét.

Szirbik Imre polgármester
arról beszélt, hogy a város-
nak a legnagyobb foglalkoz-
tatója Hungerit, és az ipar-
ûzési adón keresztül is ko-
moly segítség. Több ezer em-
bernek ad kenyeret, azon
persze lehet vitatkozni,
mennyire vastag az a kenyér,
és mi kerül rá. Magyar József
saját és családja egzisztenciá-
ját kockáztatva, belsõ vívó-
dásokon, nehéz pillanato-
kon, csatákon keresztül ju-
tott el erre a mai lépcsõfokra.
Ezen a napon nem a céget,
hanem a Hungerit családot
jött köszönteni, mert sok
szentesinek egyben a máso-
dik otthona is. A cég nem
csak gondolkodik, hanem
gondoskodik is. Szirbik Imre
alkalmazottként több mint
20 éve van a Hungeritnél fi-
zetés nélküli szabadságon,
mint fogalmazott: egyéb el-
foglaltsága miatt, célzott pol-
gármesteri tevékenységére.

(folytatás a 4. oldalon)

Új vezérigazgató
a Hungerit élén

Nyitott folyosó és
megújuló öltözõ

Víz, víz, tiszta víz

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
A név változatlan, a személy más, 2016. január 1-tõl ifj.

Magyar József a 25 éves Hungerit Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja. A bejelentés évek óta váratott magára, hiszen Magyar
József tervezte már egy ideje a háttérbe vonulást. A lekö-
szönõ vezérigazgató, tulajdonos most érezte úgy, hogy egy
mûszakilag, alapanyag termelõ bázisként és pénzügyileg is
stabil vállalatot adhat át utódjának. Magyar József annyit
kért fiától, próbáljon mindenre odafigyelni, becsülje meg a
kollégákat, ne vállaljon kockázatos döntéseket.
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Bátran kijelenthetem, hogy
megemlékezõ írásom fõhõse
– Vajda Imre – a két világhá-
ború közötti idõszak legel-
ismertebb munkásvezetõje
volt, aki élvezte földmunkás-
társai feltétlen bizalmát, de
világnézeti különbözõségük
ellenére kivívta a korabeli
városvezetõk és pártvezérek
elismerését is. Az 1970-es
években megkérdezett kor-
társak egybehangzóan az
õszinte elismerés hangján
beszéltek Vajda Imrérõl. Az
elbeszélésekbõl kitûnt, hogy
általános megbecsülését
nyugodt, közvetlen termé-
szetének, bölcs megfontolt-
ságának, kibékítésre, meg-
egyezésre törekvõ hajlamá-
nak köszönhette. Az õt isme-
rõk legendákat meséltek ró-
la, szállóigeként terjedtek
mondásai. Mulasztást követ-
nénk el, ha hagynánk fele-
désbe merülni személyét.
Különösen mai világunkban,
amikor nem ildomos felem-
legetni városunk XIX. száza-
dig visszanyúló munkás-
mozgalmi hagyományait, il-
letve annak kiemelkedõ sze-
mélyiségeit, mint amilyen
Vajda Imre is volt. A mai
nemzedék csak okulhat küz-
delmes életútjuk megismeré-
sébõl. 

Szentesen született 1885.
december 11-én. Édesanyja
Vajda Lídia, gondviselõje
Horvát Gábor napszámos.
Elemi iskoláit a Központi

Református Népiskolában
kezdte, majd a Felsõpárton
folytatta. Az iskolából kima-
radva kiscselédnek adták
nagygazdákhoz, majd nap-
számosként segítette a csa-
lád megélhetését. Alig 18
éves, amikor 1903-ban beállt
kubikosnak. E jellegzetesen
alföldi munkásréteg a XIX.
század második felében ala-
kult ki, összefüggésben a
nagyarányú ármentesítési-,
út- és vasútépítési munkák
beindulásával. A kubikosok
talicskáikkal bejárták az or-
szágot, az Osztrák-Magyar
Monarchia területét, eljutva
Európa távolabbi részeire is.
Sokat tapasztalt, széles látó-
körû munkások voltak, akik
megedzõdtek a bérharcok-
ban, s akik körében – ván-
dorló életmódjukból adódó-
an is – rendkívül erõs volt a
szolidaritás érzése.  

Az ifjú Vajda Imre is világ-
látott emberré vált. Munka-
könyvébe bejegyzett elsõ
munkája Besztercebányán
volt. A következõ évben
Titelben, 1905–1906 folya-
mán Ausztria különbözõ vá-
rosaiban, 1907-ben Morvaor-
szágban, 1909-ben és 1910-
ben szintén Morvaországban
és Kelet-Sziléziában volt ku-

bikosmunkán. 1912-ben meg-
nõsült. Felesége – Arnót Esz-
ter – szegény családból való,
dolgos asszony volt. Két
gyermekük született: Imre (õ
odamaradt a második világ-
háborúban) és Eszter.  

Vajda Imre 1905-ben belé-
pett a Szociáldemokrata
Pártba, 1907-ben pedig a
Magyarországi Földmunkás-
ok Országos Szövetségébe, a
kubikosok szakszervezetébe.
Az elsõ világháborút az
olasz fronton harcolta végig.
Hazatérve Szentesre, 1918
õszén beválasztották a helyi
Nemzeti Tanácsba, a Tanács-
köztársaság idején pedig
Szentes képviselõjéül dele-
gálták a Tanácsok Országos
Gyûlésébe. A proletárhata-
lom bukása után a városi
rendõrség letartóztatta, s
mint „kommunista vezért”,
1919-ben átadta a Szentest
megszálló román parancs-
nokságnak. Több társával
együtt Romániába internál-
ták, ahonnan 1920 tavaszán
szabadult. 

A Földmunkásszövetség
1921 októberében Szentesen
tartott országos kongresszu-
sa után Vajda Imre a tiszán-
túli megyék vidéki titkára-
ként mûködött. Ettõl kezdve

nevezték Szentest „kubikos
fõvárosnak”. A Földmûvesek
Lapja szentesi levelezõjeként
adatokkal alátámasztott cik-
kekben mutatta be a föld-
munkás nép nehezen visel-
hetõ nyomorúságát. Egyik
írásáért a budapesti királyi
büntetõtörvényszék 1923-
ban 14 napi fogházra, ko-
moly pénzbírságra és 3 évi
politikai jogvesztésre ítélte. 

A személye iránti általános
közbizalom megnyilvánulá-
saként 1929-ben beválasztot-
ták a megyei és a városi kép-
viselõtestületbe, amelyekben
õ volt a szociáldemokrata
frakció vezetõje. Ebben a mi-
nõségében a törvényhatósági
bizottság alakuló ülésén õ
olvasta fel a párt deklaráció-
ját, amely szerint a Szociál-

demokrata Párt az általános,
titkos választójogért küzd, és
átfogó szociális program
megvalósítását szorgalmaz-
za. Megélhetését ebben az
idõben kertészkedéssel biz-
tosította. 

1944 decemberében a koa-
líciós pártok részvételével –
az országban elsõk között –
megalakult a Szentesi Nem-
zeti Bizottság, amely Vajda
Imrét választotta elnökévé.
Ez a néphatalmi szervként
mûködõ testület az õ elnök-
sége alatt megszervezte a vá-
rosi közigazgatást, gondos-
kodott a földreform végre-
hajtásáról és a mindennapi
élet irányításáról.

A városi képviselõ-testület
1945. május 22-én egyhangú
szavazással õt választotta
meg Szentes polgármester-
évé. „Ma építõ munkát kell,
hogy folytassunk, az építõ
munkánál pedig a funda-
mentumok megbontását
nem engedhetjük meg” –
mondta beiktató beszédé-
ben, s az alapokon a demok-
ratikus erõk együttmûködé-
sét értette. A kortársak visz-
szaemlékezése szerint a kép-
viselõtestületi üléseken a
személyeskedõ, öncélú párt-
közi torzsalkodásokat nem

tûrte. A város érdekeit sértõ
felsõbb intézkedések ellen
keményen hadakozott. Az
országos politikában felerõ-
södõ módszereket nem akar-
ta követni, ezért 1948 január-
jában lemondott a polgár-
mesterségrõl. 1950-ben még
tanácstaggá választották, de
betegsége miatt 1952 elején
lemondott. Néhány hónap
múlva, 1952. április 9-én
hunyt el szívelégtelenség-
ben. 

Vitathatatlan érdemeire
való tekintettel 1959-ben ut-
cát neveztek el róla Szente-
sen. Több évtizedes csend
után, 1985-ben – születésé-
nek 100. évfordulóján – a
szentesi levéltárosok kiállí-
tást rendeztek, s kiadványt
készítettek életútjáról, a vá-
rosi tanács pedig emléktáb-
lát helyezett el a városháza
emeleti folyosóján. 1990-ben
– igen meggondolatlanul –
Vajda Imrét megfosztották
utcájától, és nem sokkal ké-
sõbb a városházi emléktáblá-
ját is eltávolították. A „bûne”
feltehetõen az lehetett, hogy
jobb életet akart a nyomorgó
szentesi munkásnépnek, és
ezért kész volt egy életen át
küzdeni. Igen méltatlan do-
log, hogy azóta sincs semmi-
féle emléke Szentesen a ki-
emelkedõ munkásvezetõ-
nek.

Labádi Lajos

A Szentesi Üdülõközpont
jövõ évre tervezett jegyárai
nem picit borzolták a kedé-
lyeket a városban. Hamaro-
san újra napirendre kerül a
kérdés, hogy kinek, mennyi-
vel kerüljön többe egy haj-
nali  úszás,  egy délutáni
brûg vagy egy esti szauna,
de a ligeti létesítmény valódi
problémája nem lesz meg-
oldva, hiszen az szóba sem
került.

Onnan is meg lehet közelí-
teni a témát, hogy valóban
indokolt-e fenntartani a 7
éven aluliak és a 65 év felet-
tiek ingyenes belépési lehe-
tõségét. Mert aki rászoruló,
annak tényleg erõn felüli ki-
adást jelenthet egy családi
strandolás, ám mivel a pol-
gármesteri hivatal a segélye-
zésbõl adódóan pontosan
nyilvántartja a szociálisan
hátrányos helyzetben lévõ
szentesi háztartásokat, nem
okozna különösebb gondot
térítésmentes bejutást bizto-
sító jegyeket vagy bérleteket
biztosítani számukra. A fize-
tõképes vendégek pedig
nem esnének hanyatt, ha fe-
jenként 300 forintot kellene
fizetni a gyermekek meg az
idõsek strandolásáért.

A politika rendre beleesik
abba a hibába, hogy bizo-
nyos köröknek kedvezmé-
nyeket nyújt, az ebbõl adó-
dó bevételkiesést pedig a
többi vendégen próbálja be-
hajtani. Ennek végrehajtását
a létesítmény mûködtetõjére

bízza, majd mikor nem aka-
ródzik sikerülni a dolog, el-
szabadult hajóágyúként cél-
pontot keres, ki is lehet a hi-
bás.

Az ingyenesség másik há-
tulütõje, hogy a kedvezmé-
nyezettek általában – tiszte-
let a kivételnek – nem becsü-
lik meg az ölükbe hullott
szolgáltatást. Fitymálják,
kritizálják, minõsítik a kö-
rülményeket – olykor okkal,
olykor ok nélkül. Például
azt, hogy nincs hol átöltözni.
Nos, akkor megérkeztünk
oda, ahová azt a bizonyos
kutyust elföldelték. 

Az mindenki számára
nyilvánvaló, hogy sokszoro-
sára nõtt a vízfelület az el-
múlt években. Az viszont
kevésbé lett hangoztatva,
hogy eközben jelentékeny
mértékben csökkent az öltö-
zõfelület. Tudniillik a fedett
uszoda építésével egy idõ-
ben kipofozták ugyan a 33-
as medence lelátójának föld-
szinti öltözõit, de a pólósok
által használt 6 emeleti csa-
patöltözõ fûtésrendszerét
szétszedték, kettõ öltözõbõl
gépészeti helyiség lett. Ma-
radt négy öltözõ – üresen,
kibelezve, kihasználatlanul.
A földszinti fiú és lány öltö-
zõt a délutáni edzésidõben

közel 400 vízilabdázó és
úszó használja, de õk sem
mind elégedettek, hiszen
csupán 280 szekrénybe pa-
kolhatnak. A többi – ha tud-
ja – fogasra teszi, székre
vagy padra rakja a ruháját.
Délelõttönként ugyanezeket
a földszinti öltözõket hasz-
nálják az úszásórára érkezõ
iskolai csoportok, illetve es-
ténként a fürdõfejlesztés el-
húzódása miatt Szentesre
kényszerülõ csongrádi póló-
sok és úszók. Sõt olykor
még a mezei vendégek is.
Nekik is kényelmetlen, meg
a sportolóknak is.

Azt szintén kevesen tud-
ják, hogy az új wellness
részlegben is vannak öltö-
zõk, de mivel az üdülõköz-
pont fõbejárata épp a komp-
lexum másik végén van,
elõbb téved el a vendég az
oda vezetõ úton, mint hogy
levehetné a pulóverét. Vagy
ha be akarja tartani a kifüg-
gesztett szabályokat, félúton
a cipõjét is kell dobnia, mert
utcai lábbeliben a fedettben
tilos közlekedni. Kivéve
mérkõzések idején!

Felújításra vár az ezred-
fordulón épült nyári öltözõ,
amely – ki tudja, milyen
megfontolásból – az emele-
ten kapott helyet egykor.

A problémát legszimbóli-
kusabban az a „fátyolöltözõ“
(Copyright Kárpáti Lajos)
szemlélteti, amit a fedett
uszoda egyik sarkában állí-
tották föl. Nem kell messzire
menni a szentesieknek, hogy
megtapasztalják, a 21. szá-
zadban egyáltalán nem túlzó
elvárás a kulturált és kom-
fortos öltözõ. A tágas öltözõ-
szekrény, a hajszárító, a tük-
rök, az ülõalkalmatosságok
minimumkellékei ennek a
szolgáltatásnak. Mert hiába
jó a fõztje egy étteremnek, ha
mocskos az asztal vagy nincs
szék, ahová a vendég leül-
het. Vendégsereget szeret-
nénk itt látni, edzõtáborozó-
kat, hétrõl hétre, de hogy ho-
vá pakolják a dolgaikat, ér-
téktárgyaikat, az már mellé-
kes. Pedig õk a mi leghaté-
konyabb hirdetõink. Tehát
lehet akármilyen pazar az
élménymedencénk, forró a
gyógyvizünk és versenyké-
pes a belépõjegyünk ára, ha
már az átöltözésnél elvesz-
szük a vendégek kedvét,
megette az egészet a fene.

Évekig készítették elõ eze-
ket a grandiózus ligeti fej-
lesztéseket, mégsem tûnik
kimunkáltnak a koncepció.
A fedett uszoda lelepedõzött
bokszai sem szerepeltek a
tervekben, mégis szükség
volt rájuk. Ezért talán érde-
mes lenne kihantolni a ku-
tyust, mielõtt magunk alá te-
met a fátyolöltözõ.

Bíró Dániel

Olvasónk írja

Fátyolöltözõ

A szentesi Mammográfiás Szûrõközpont minden hónap-
ban egy szombati napon rendkívüli mammográfiás szûrõna-
pot tart, azon hölgyek részére, akik a kijelölt idõpontban nem
tudnak megjelenni munka, egészségi állapot, egyéb elfoglalt-
ság miatt. A következõ rendkívüli szûrési nap december 19-
én lesz.

A szûrésre azokat a 45-65 év közötti hölgyeket várják, akik

2 évnél régebben,  vagy még egyáltalán nem jártak ilyen
vizsgálaton. A szûrõnapon 7.30-12 és 13-14 óráig fogadják a
szûrésre érkezõket.

A szûrésre hívó levelet mindenkinek névre szólóan postáz-
zák. Minden megjelenõ hölgynek ajándékkal kedveskednek
(1 fõre szóló, 1 alkalmas fürdõbelépõvel).

December 19-én rendkívüli szûrési nap

130 éve született Vajda Imre földmunkás 

Kubikosból lett polgármester 

A Kossuth utcai Hunor Coop élelmiszerbolt dolgozóinak a
vásárlók nevében szeretném megköszönni az ebben az évben
is elvégzett, magas színvonalú eladói munkálkodásaikat.

Mónika boltvezetõ irányításával a dolgozók naponta, kora
reggeltõl késõ estig, jól feltöltött és szép kivitelû árukészlettel
várják a vásárlóikat, és tisztességes, mosolygós kiszolgálás-
ban részesítik õket. Advent mosolyaihoz Boldog Karácsonyt
és örömteli Békés Új esztendõt kíván:

Szilágyi László
vásárló

Olvasónk írja

Advent mosolyai

Rákász Disco

A rossz zenét soha nem játszó Rákász Béla, a „LEGENDÁS”
DJ, SHOWMAN, STARS MUSIC RETRO & NEW! estjére
várja a szórakozni vágyókat a  Felsõpárti Sörözõ december
12-én, szombaton 21 órától.

Kivánság Party

Dj. Topy, azaz Tapacsek László aktívan több mint 20 éve ze-
nél. 1999-ben kapott egy lehetõséget a Balatonon, aminek kö-
vetkeztében rengeteg helyen megfordult: Siófok Casablanca
Disco, Tropical Disco, Renege Disco, Beach House Disco, Oá-
zis Disco, Balatonföldvár Keringõ Disco, Zamárdi, Kaposvár.
Zenélt híresebb DJ-kel: Bárány, Sterbinszky. Két éve hazajötte
Szentesre és itt folytatta zenei pályafutását. December 12 én,
szombaton 22 órától a Center Sörözõben várja a vendégeket.
A belépõ 22 óráig ingyenes.

A szentesi Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 2015.
november 1. és december 15. között új röntgen eszközöket
szerzett be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiahaté-
konysági pályázatán elnyert keretösszegbõl. 

A projekt célja, hogy segítsenek a közfinanszírozott egész-
ségügyi szakellátást nyújtó szerveknek a meglévõ elavult
eszközeik korszerûsítésében. Az „5. Hatékony energia-fel-
használás” prioritási tengelyhez kapcsolódó Környezet és
Energia Operatív Program részeként a KEOP-5.6.0/E/15-
2015-0025. azonosítószámú „CT eszköz beszerezése a Csong-
rád Megyei Dr. Bugyi István Kórházban” címû nyertes pro-
jekt keretében a kórház egy új eszközt kapott. 

Az újonnan beszerzett 32 szeletes CT eszköz a Központi
Röntgen Gépmûszerparkját fogja korszerûsíteni. A pályázat
során a kórház közel 220,5 millió forint 100 % visszafizetési
kötelezettség nélküli támogatást nyert. A modern és hatéko-
nyabb energia-felhasználású berendezést várhatóan már de-
cember közepén üzembe lehet helyezni.

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

Pályázatból új CT
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Mikulásváró ünnepséget szervezett a Kö-
zös Önkormányzati Hivatal, ahol a polgár-
mester is fogadta a gyerekeket múlt héten
csütörtökön. Új kezdeményezésként egy dél-
utánra megnyílt a városháza, és az emeletet a
gyerekek vehették birtokba. Aki akart, az be-
ülhetett a polgármesteri székbe is. Közel het-
venen fényképezkedtek le a polgármesteri
asztalnál. A Mikulás ünnepi elõszobája címû
ünnepváró kavalkádon a Mátéffy utcai és a
Rákóczi utcai óvodák adtak mûsort a szülõk
szoros gyûrûjében. A délután során arcfestés,

gyermektorna, kézmûves foglalkozások, rág-
csálnivaló és tea is várta a gyermekeket.
Szirbik Imre a házasságkötõ teremben kialakí-
tott mesekuckóban mesét mondott. A polgár-
mester és dr. Demeter Attila alpolgármester ez
alkalommal adta át a közelmúltban meghir-
detett rajzpályázat díjait, valamint adomá-
nyokból gyûjtött játékokat, ajándékokat az
óvodák jelenlévõ képviselõinek. A helyi vö-
röskereszt önkéntesei is segítették a rendez-
vényt.

Fotó: Vidovics Ferenc

Mintegy 600 ezer forint
értékben adott át ajándékot
helyi képviselõ-testület Fi-
desz frakciója a gyermekin-
tézmények számára a múlt
héten. Az önkormányzati
képviselõk a számukra biz-
tosított egymillió forintos
keretükbõl adták össze a
szükséges pénzt a játékok-
ra. A bölcsõde és valameny-
nyi óvoda részesült az aján-
dékokból.

Meglepetéssel érkeztek a
képviselõk a bölcsõdébe,
ahol a gyerekek mikulásdal-
lal köszöntötték õket. A böl-
csõdében gyerekmotorokat,
futó bicikliket, 16 dömpert,
ugrálólabdákat, valamint
mini trambulint és bordásfa-
lat  vittek ajándékba. Szöllõsi
Ágnes bölcsõdevezetõ el-

mondta, minden csoport kap
az eszközökbõl, télen egy
volt foglalkoztatóban helye-
zik el és majd tavasztól az
udvaron játszhatnak a gyere-
kek azokkal. Jelenleg 106
gyerek jár a bölcsibe, de vár-
hatóan januárban elérik az
engedélyezett teljes, 128 fõs
létszámot. 

A Fidesz frakció az intéz-
mények vezetõitõl kért listát
a konkrét igényükrõl és asze-
rint vásároltak eszközöket,
melyeket dr. Szabó Andrea,
Kovács János, Antal Balázs Ti-

bor és Sipos Antal adtak át
képviselõtársaik nevében is.
Antal Balázs Tibor frakcióve-
zetõ hangsúlyozta, helyi üz-
letektõl vásárolták az átadott
játékokat, így is segítve a
szentesi vállalkozásokat. A
képviselõi keretükbõl a legel-
esettebbeknek, gyermekek-
nek, idõseknek adnak. Kará-
csony közeledtével több le-
hetõség nyílik karitatív tevé-
kenységre, többek között
részt vesznek a Máltai Szere-
tetszolgálat akciójában is.

BG

Dömpereket
adott a Fidesz

Már évek óta hagyomány, hogy a helyi ön-
kormányzat Mikuláskor ajándékot ad
a Dr. Bugyi István Kórház gyermekosztá-
lyának. December 7-én Szirbik Imre polgár-
mester személyesen vitte el az osztály által
javasolt eszközöket, vízforralót, mikrohullá-
mú sütõt és lázmérõt, valamint a gyerekek-
nek játékokat, összesen mintegy 50 ezer fo-
rint értékben. A polgármester azt kívánta,
minél hamarabb térjenek haza egészsége-
sen a gyerekek. A Mikulás kisebb bûvészmu-
tatványokkal színesítve adta át a játékokat és
szaloncukrot a szerencsére kis számú beteg-
nek. 

A gimnázium diákjai pénteken adtak mû-
sort a gyermekosztály betegeinek.

Az SBO-ra is megérkezett
a Mikulás

A magánszemélyek által 1995-ben létreho-
zott Törõdés Alapítvány képviselõi decem-
ber 6-án játékokkal bõvítették az általuk ta-
valy alakított gyereksarkot a Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház Sürgõsségi Betegellátó Osztá-
lyán. Az évszakoknak megfelelõen változ-
nak a gyereksarok díszei, amelyek a Városi
Diák Pincében, az ún. Alternatív Játszóházi
programok során készülnek.

Ugyanezen a napon az SBO-n dolgozó
szülõk gyermekei is kaptak ajándékot. Amió-
ta ez a részleg megalakult, azóta közös Mi-
kulás ünnepséget tartanak.

Ajándék a gyógyuló
gyermekeknek

(folytatás az 1. oldalról)
Nyithatóvá tették a régi öl-

tözõ és a központi fogadótér
közötti ajtót, így végig fedett
helyen lehet az öltözõbõl a
medencéket megközelíteni.
Az ajtó egyben tûzzáró határ
is, ezért csupán ideiglenes a
használata.

A héten megkezdõdött az
új beléptetõ rendszer próba-
üzeme a januári zökkenõ-
mentes indulás érdekében. A
próbaüzem idején minden
kapubeléptetõ mûködik a kü-
lönbözõ zónák elválasztásá-
ra. Az alapjeggyel a régi
strand szolgáltatásai vehetõk
igénybe, plusz belépõt kell

vásárolni a wellness részleg-
hez és másik belépõt a szau-
nához vagy a fedett uszodá-
hoz. A kapuk karórához ha-
sonlító azonosítóval mûköd-
tethetõk. A wellness-, él-
mény- és szaunarészleg a
Vecseri foki parkolóból is
megközelíthetõ lesz, a strand
más részeire érvényes alapje-
gyet azonban akkor is meg
kell váltani. A kempingházak
árai tartalmazzák a strand
használatát is, azonban az él-
ményfürdõzést és a fedett
uszodáét nem.

Márton Mária, az Üdülõ-
központ Kft. ügyvezetõje az
ünnepi nyitva tartásról is be-

szélt. Eszerint december 24.
kivételével ünnepnapokon is
várják a vendégeket. Új szol-
gáltatásként szauna szeán-
szokat rendeznek a wellness
részlegben szerdai, pénteki,
szombati és vasárnapi napo-
kon. December 12-én a szau-
na éjfélig tart nyitva. A szeán-
szon való részvétel ingyenes
és elõzetesen a pénztárban le-
het jelentkezni. A szakképzett
szaunamesterek: Erdõs Tímea,
Labádi Kitti, Mlcoh Nóri, Csen-
des Tamás, Szabó József. Az al-
kalmak során a vendégek
megismerkedhetnek az illó-
olajokkal és a szauna-etikett
szabályaival is.

Az üdülõközpont tervei
között szerepel szaunamester
és úszómester tanfolyamok
indítása a következõ évben.

Besenyei Gábor

Nyitott folyosó és
megújuló öltözõ

Szazánszki Katalin könyvelõként dolgo-
zott, szabadidejében azonban rajongásának
él: legfõbb hobbija a fotózás. Nemrég kiál-
lítása is volt a gólyásházban.

Elõször 1985-ben, 30 éve került egy kisgép
hozzá, amikor megszületett a keresztfia. Ek-
kor olyan képeket készített róla, amelyek
egy-egy ellesett pillanatot kapnak el, nem
megszokott módon, különleges perspektívá-
ban. Késõbb 2009-ben vett magának egy di-
gitális gépet – az ezzel készített képek hozták
el számára a szélesebb körû sikert.

Míg egy ideig a Panoramio nevû oldalon
osztotta meg fotóit (közel 400 képet), addig
tavaly már szentesi kiállításokon is megje-
lent. A Panoramio egy nemzetközi társaság,
amelynek célja az ismeretterjesztés, a nem-
zetközi barátságok kialakítása. Ennek kö-
szönhetõ elsõ meghívása fotóstalálkozóra:
Mártélyon tehetett így szert új kapcsolatokra.
Katalin a társaság kapcsán több kihívást is
megélt – lehetett készíteni fekete-fehér képe-
ket, régi fotókat, s hobbifotó kiállításra is
küldtek alkotásokat. Mûveinek perspektívája
termetébõl is adódik: általában lentrõl mutat-
ja meg központi figuráit. Különlegesség még,
hogy nem használ utómunkát, képszerkesztõ
programok használata nélkül publikálja
munkáit. Több pályázaton is kipróbálta ma-

gát: legmesszebb az Európai Bizottsághoz ju-
tottak el képei, ahonnan visszajelzést kapott.
Kapcsolatban áll még az Európai Újságíró
Szövetséggel, illetve az Európai Zöld Öv
szervezettel. Legutóbbi kiállításának közép-
pontjában a színek álltak.

Az amatõr fotósnak több példaképe is van,
például a budapesti Preisz Tivadar, aki gyer-
meki lelkesedéssel alkot. Katalin számára
egy jó fénykép ismérve, hogy mondanivalója
van, s általa alkotója át tud adni magából,
egyéniségébõl. H.A.V.

Hobbija európai
kapcsolatokat hozott

Augusztus végén leégett a
Rigó Alajos Óvoda, Általá-
nos Iskola, Szakiskola, Di-
ákotthon és Gyermekotthon
épületének tetõszerkezete.
Az addig diákotthonban
élõket és az iskolásokat kü-
lönbözõ helyeken (települé-
seken) helyezték el. A szen-
tesi önkormányzat kezde-
ményezésére december 5-én
a szétszakadt barátok, test-
vérek találkozhattak, hogy
közösen várakozzanak az
ünnepekre.

Már a rendezvény elején
egyértelmûvé vált, hogy az
esemény megérte az erõ-
feszítéseket. A viszontlátás
öröme gyermekek és felnõt-
tek között is megható pilla-
natokat eredményezett. Szir-
bik Imre polgármester el-
mondta, hogy a városnak hi-
ányoznak a diákotthon gyer-
mekei, amely egykor fészket
jelentett Szentesen. Megtud-

tuk, hogy több volt lakó is
kezdeményezte, hogy újra
találkozhasson társaival.

Az eseményt Bocskay Ist-
ván, a helyi Közös Önkor-
mányzati Hivatal munkatár-
sának tanulságos elõadása
folytatta, amiben többek kö-
zött kiemelte, hogy miképp
lehet emberi kapcsolatainkat
jobbá tenni. Elmondta, ho-
gyan lehet kialakítani szim-
pátiát a másik félben, ha a
társas viszonyok öt aspektu-
sára odafigyelünk. Minden-
kinek más a fontos: a minõ-
ségi együtt töltött idõ, az el-
ismerõ szavak, az apró aján-
dékok, valaminek a megtéte-
le a másik helyett, illetve a
testi érintés.

Ezt követõen a Fivérek
együttesbõl is ismert Seres
Antal került színre. A zenész
egy beszélgetésen keresztül
mutatkozott be a hallgató-
ságnak. Sorsáról, gyermek-

koráról, a felemelkedés lehe-
tõségeirõl hallhattunk; ezzel
is példát mutatott szorga-
lomból, kitartásból. Az inter-
jút Ombodi Csilla vezette, aki
karrierjük kezdete óta ismeri
a fivéreket; ezt színesítette
gitárjáték, illetve énekszó.
Az elõadott mûveknek a
Seres testvérekhez fûzõdõ
történetét is megtudhattuk,
majd a Zenével a Rákos
Gyermekekért Alapítvány
kamaraegyüttese adott kon-
certet.

A találkozót egy közös
ebéd, beszélgetések és aján-
dékok kiosztása zárta. Az
átadott csomagokban pen-
drive, parfüm és Szentes
ereklyék találtak gazdára. Az
esemény jellegét illetõen
hangsúlyos, hogy a más tele-
pülésekre került gyermekek
is a várost érezzék elsõdle-
ges otthonuknak.

H.A.V.

Mikulásvárás a hivatalban

Újra találkoztak a Rigó Alajos
diákotthon lakói és nevelõi

Fotó: Vidovics Ferenc



(folytatás az 1. oldalról)
Magyar József saját és csa-

ládja egzisztenciáját kockáz-
tatva, belsõ vívódásokon, ne-
héz pillanatokon, csatákon
keresztül jutott el erre a mai
lépcsõfokra. Ezen a napon
nem a céget, hanem a
Hungerit családot jött kö-
szönteni, mert sok szentesi-
nek egyben a második ottho-
na is. A cég nem csak gon-
dolkodik, hanem gondosko-
dik is. Szirbik Imre alkalma-
zottként több mint 20 éve
van a Hungeritnél fizetés
nélküli szabadságon, mint
fogalmazott: egyéb elfoglalt-
sága miatt, célzott polgár-
mesteri tevékenységére.

Magyar József, a Hungerit
Zrt. elnök-vezérigazgatója
ünnepi beszédében el-el-
csukló hangon idézte fel az
elmúlt 25 év eredményeit,
ahogy fogalmazott: csak a
szépre emlékezve. A Hun-
gerit Zrt. elõdjének elsõ tel-
jes éves 700 millió forint ár-
bevétele mára 44 milliárd fo-
rintra emelkedett, ami mesz-
sze a legnagyobb a 41 hazai
regisztrált baromfifeldolgo-
zó cég között. Termelése évi
4400 tonnáról több mint 60
ezerre emelkedett, közel 70
ezer tonna élõ baromfit dol-
goz fel évente. Több mint 30
országba exportálja terméke-
it, az Európai Unió mellett
jelen van Ázsia, Amerika és
Afrika egyes országaiban is.
A negyed század alatt a vál-
lalkozás 28,1 milliárd forint
beruházást hajtott végre és
17,1 milliárd forint adót, já-
rulékot fizetett az államnak
és a helyi önkormányzatnak.

A bankoknak 8,7 milliárd fo-
rint kamatot fizetett meg, a
25 év adózott eredménye 5,7
milliárd forint. A cég indulá-
sakor 189 alkalmazottat fog-
lalkoztatott, ma 1632 ember-
nek ad munkát, ami a vállal-
kozás érdekeltségeit is bele-
számolva 2200 dolgozó meg-
élhetését biztosítja.

Magyar József beszéde vé-
gén bejelentette: – Szeretem
a szakmámat, soha nem
éreztem tehernek. Az idõ el-
járt felettem, a vállalkozás
vezetését 2016. január elsejé-
tõl átadom fiamnak és az
igazgatótanácsban résztvevõ
lányomnak. A hátralévõ idõ-
ben segítem munkájukat az
igazgatótanács elnökeként.
Az élelmiszeriparban fél év-
századot eltöltött szakember,
cégvezetõ a vendégek vas-
tapsa közepette egy kor-
mánykereket adott át fiának,

hogy az balesetmentesen, a
kijelölt úton folytassa édes-
apja útját. Ahogy tette azt
maga Magyar József, aki tej-
iparban dolgozó édesapját
követve, négy évet dolgozott
a tejiparban, mielõtt a ba-
romfifeldolgozóhoz került.

Hungerit díj:

A hosszabb ideje kiemel-
kedõ munkát végzõ dolgo-
zóknak Fazekas Sándor föld-
mûvelésügyi miniszter és
Magyar József elismeréseket
adott át. A Hungerit-díjat a
cég megalapításának 15 év-
fordulója alkalmából alapí-
totta Magyar József abból a
célból, hogy a vállalat mûkö-
dését, hírnevét erõsítõ, kima-
gasló teljesítményû munka-
vállalókat elismerje.

Díjazottak: Mucsi Katalin
gyártmányfejlesztõ-osztály-
vezetõ, Virágos-Kis Mihályné
Judit bér-, Tb-, és munkügyi

csoportvezetõ, Török Károly-
né készletezõ, Weisz Andrea
üzletkötõ asszisztens, Kuti
Ferenc targoncavezetõ, Bakró
István csoportvezetõ, Váradi
Erika áruforgalmi csoportve-
zetõ, Tóthné Kecskés Mária
belkereskedelmi és marke-
ting igazgató és dr. Darabos
Valéria ügyvéd.

Jutalomban részesült a 25
éves évforduló kapcsán a
Hungerit 22 alapító tagja:
Magyar József, Baginé Rácz
Katalin, Bányai Márta, Becsei
Lajos, Bodnárné Tóth Ildikó,
Dzurdzik Lajosné, Faragó Lász-
ló, Gidófalvyné Tõzsér Zsu-
zsanna, Kobzos Ilona, Kovács
Ferenc, Kozák Borbála, Lakatos-
né Labádi Sára, Lázár Erika,
Lõrincz Magdolna, Móra Zsolt,
Négyesiné Dora Tóth Anikó,
Oroveczné Hanka Éva, Pataki
István és Piti Zoltán, Rácz La-
jos, Tóth István.
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Új vezér igazgató
a Hunger i t  é lén

DECEMBERI
PROGRAMAJÁNLÓ
AZ ANTAL-TÓNÁL!

December 13-án
CSUKARITKÍTÓ VERSENY

8 óra: Bemelegítés (forralt bor, tea,
kávé)

Helyfoglalás sorsolással!
9 óra: Verseny
15 óra: Mérlegelés,

eredményhirdetés

December 19-én
a már hagyománnyá vált

DISZNÓTOR
8 óra: Vérsütés, perzselés, egészen

a töltött káposztáig
Meleg italok, kemencébõl pecsenye,

kolbász, hurkatöltés.
Várható programok:
— íjászkodás,
— lovaskocsikázás.

Hozza el családját!
Lássák meg, õseink miként múlatták

az idõt hajdanán, TÉLEN.

December 31-én
SZILVESZTERI BULI az Antal-tónál! 

Érd.: a 06-70/941-3847-es
telefonon vagy Szentesen,

a Galéria Kávéházban.

e-mail: info@antalto.hu
www.facebook.com/antalto

MMiinnddeenn  kkeeddvveess  vveennddééggüünnkknneekkkkeelllleemmeess  kkaarrááccssoonnyyii  üünnnneeppeekkeettééss  bboollddoogg  úújj  éévveett  kkíívváánnuunnkk!!

(folytatás az 1. oldalról)
Dely Attila projekt menedzser, a G.L.L.A. Kft. ügyvezetõje

arról számolt be, hogy az elõre tervezett mûszaki technológia
teljes egészében elkészült, a mûszaki átadás-átvétele megkez-
dõdött és az elfogadott ütemterv szerint december 15-ig befe-
jezõdik. A mûszaki kivitelezéssel párhuzamosan folyt, és ko-
moly adminisztrációs munkával járt a bürokratikus ügyinté-
zés, ennek ellenére nem volt szükséges határidõt módosítani.
Nehézségként említette a szentesi kutak átlagosnál melegebb
vizét, ezért komoly nehézséget okozott a pseudomonas bak-
térium kiirtása a hálózatból. 

A kivitelezõ Szarvasi Integrál Építõ Zrt. az elmúlt 20 évben
több beruházásban is részt vett Szentesen, a sportcsarnok
építésétõl, a református nagytemplom és a Kurca híd felújítá-
sán keresztül a központi konyha felújításáig. Bõdi János elnök-
vezérigazgató elmondta, hat munkaterületen dolgoztak pár-
huzamosan. A korábbi vízmû-telepek (Berekháton, Ma-
gyartésen, Lapistón, Derekegyházon) meglévõ épületeit át-
alakították, és új vízkezelõ komplexumokat építettek Berek-
háton, Tompaháton, Kajánújfaluban. A munkájukban legna-
gyobb nehézséget az engedélyeztetés jelentette. Az alapmun-
ka vállalási költsége 1,2 milliárd forint, a hálózatrekonstruk-
ció 400 millió, a kiegészítõ beruházás, mint például a kútfú-
rás további 200 millió forintba került.

Bõdi Péter, a kivitelezõ cég mûszaki vezérigazgató-helyette-
se kérdésünkre elmondta, hogy a kicserélt ivóvízvezeték
hossza Szentesen 5,5 km, Derekegyházon 1,5 km. Emellett
vízkormányzó- és mosatócsomópontokat építettek a hálózat-
ba, így lehetõvé vált a gerincvezeték szivacsdugós tisztítása
is. Az új rendszer Szentesen napi 9 ezer köbméter, Derek-egy-
házon 500 köbméter kapacitású. A város átlagos vízfogyasz-
tása naponta 3-4 ezer köbméter, de nyári csúcsidõben sem
haladja meg az 5 ezret. 

Fejes Péter mûszaki ellenõr, a Hordalék Mérnöki Iroda Kft.
ügyvezetõje megerõsítette, hogy december 15-ére elkészül-
nek a vízkémiai laborvizsgálatok,  és akkortól kerülhet a há-
lózatba az új technológia szerint tisztított ivóvíz. A technoló-
giáról annyit, hogy a meglévõ kutak vize jut egy új nyersvíz-
tároló medencébe, ahonnan 2 fokozatú szûrõn elsõként ar-
zén, vas, mangán, majd ammónium-mentesítõ tisztításon
megy át. Ezt klórtalanítás követi, majd jogszabályi elõírások
miatt az ivóvíz utólagos klóros fertõtlenítése történik meg.
Mindezek hatására várhatóan nem okoz jelentõs változást, de
a régóta vizet fogyasztóknál elképzelhetõ a kezdeti idõkben
szokatlan, megváltozott ízhatás.

Besenyei Gábor

Víz, víz, tiszta víz
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A második „Csaba Toth
Bagi – Balkan Union” DVD
már nem „hivatalos kalóz”
kiadvány. Neves német ki-
adó, az In-akustik vette
szárnyai alá, és röpítheti az
egekig – ha rajtunk múlna
–, legalábbis minél maga-
sabbra. 

Egy pillanat. Mi helye van
egy Szegeden rögzített ese-
ménynek a Szentesi Életben?

Azok, akiknek árulkodik a
zenekar neve és jártasak vá-
rosunk könnyûzenei életé-
ben, ez nem kérdés. Kertész
Ákos révén, természetesen,
aki Al DiMeola és Fausto
Beccalossi után két másik vi-
lágsztárt is megnyert, csapa-
tával együtt! És, a DVD-n ki-
adott koncert felvétele a Sze-
gedi Nemzeti Színházban
készült.

A jazz kedvelõi pontosan
tudják, kiket fed a lemezbo-
rítón olvasható két név. Az
érdeklõdõk kedvéért követ-
kezzék egy rövid bemutatás.
A gitáros Mike Stern, aho-
gyan sokan mások, a jazz fo-
lyamatos megújítója, Miles
Davis oldalán vált világszer-
te ismertté. A legendás jazz-
rock korszakot követõen,
nyolcvanas évek elejétõl an-
nak közepéig tartott az
együttmûködésük. Ezt köve-
tõen – Davis muzsikusai túl-
nyomó többségéhez hasonló-
an – igen sikeres szólópályá-
ra lépett, „szabad idejében”
másokat is segítve az elõrelé-
pésben.

Az indiai ütõhangszeres
muzsikus, Trilok Gurtu szin-
tén hatalmas karriert futott
be a nemzetközi jazz-élet-
ben. Legyen itt elég John
McLaughlin, Jan Garbarek
partnereként, valamint az

Oregon együttes tagjaként
említenem a nevét.

A szegedi varázslatos este
filmfelvétele a Tóth Bagi Csa-
ba vezette Balkan Union tár-
saságában, méltán keltette
fel a nemzetközi terepen
mozgó lemeztársaság figyel-
mét. Alighanem a képsoro-
kon átütõ, szerteáradó ener-
gia és a felfokozott koncent-
ráció tette, hogy a muzsika
valójában egy magasabb di-
menzióba tevõdött át. Mind-
ez azt is jelenti, hogy a ma-
gyar fiúk nem csak hogy fel-
nõttek a feladathoz, hanem a
világsztárok egyenrangú
partnereivé váltak a koncert
idején. Aki látta, nem felejti
el Kertész Ákos tekintetét,
ahogyan közvetlen közelrõl
próbálja ellesni Trilok Gurtu
ütéstechnikáját a tablán. Em-
lékezetes perceket hozott a

koncert vége felé kettejük
hangszeres párbaja. A két gi-
táros említését azért tarto-
gattam idáig, hogy elmond-
hassam: mennyire szaba-
dabb felfogásban tálalták az
elsõ Balkan Union-lemez
címadó szerzeményét (Aved
Ivenda), mint Al DiMeolá-
val!

Akinek csak ezt a DVD-t
sikerül megszereznie, össze-
vetheti a két verziót, hiszen
számos felvétel került rá a
DiMeola neve által fémjel-
zett koncertrõl bónuszként.

A DVD megvásárlása any-
nyi nehézségbe ütközik,
hogy csak Tóth Bagi Csabá-
ék koncertjein lehetséges. Ta-
pasztalatból mondom: jól
megtérülõ szellemi befekte-
tés a „dupla áldozat”!

Olasz Sándor

Jazz sztárok egy DVD-n

A rendezvények mellett sok új szakkör is
megtöltötte élettel 1980-ban az újonnan épült
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház termeit, a kézi-
munkázók is ekkor kezdték mûködésüket. A
mai tagok persze jórészt már nem az alapí-
tók, de a szakkör még mindig aktív, olyany-
nyira, hogy a tagok ötévente nagy kiállítást
rendeznek munkáikból. Ezúttal, hogy „35
évesek lettek”, a Tokácsli Galériában látható-
ak legszebb falvédõik, hímzéseik.

Az alkotókedv, a társaság aktivitása, össze-
tartása példaértékû a Kézimunka szakkör-
ben. Ez világosan látszott a zsúfolásig telt
Tokácsli Galériában rendezett kiállításukon:
ennyi szép alkotás és ennyi jó szó, mosoly,
örömkönnyek ritkán találkoznak egy helyen.
Szûkösnek bizonyult a két terem, de azért
dallamoknak is jutott még hely, no és persze,
a Tilinkó Népdalkörnek is, akik elõadták a
dalcsokrot.

A régi helyükön, a 2. emelet 3-as szobából
kiszûrõdõ mindig harsány jókedvre emléke-
zett Kruzslicz Pál mûvelõdészervezõ is, aki
már ott bábáskodott az ifjúsági ház indulásá-
nál. „Mi csak bejövünk, böködünk, és jól
érezzük magunkat – idézte köszöntõjében az
asszonyok szavajárását. Mesteri mûvészek

vannak a körben, tette hozzá a mûvelõdési
központ korábbi igazgatója. Az évtizedeken
át mûködõ csoportnak azonban szüksége
van egy vezetõre is, õ Szemerédi Endréné. Inci-
kének a tagok nevében Kovács Ivánné köszön-
te meg az együtt töltött idõszak rengeteg kö-
zös élményét. Közösen átadták ajándékukat,
egy falvédõt, amelybe kockánként varták be-
le kedvenc tájegységük motívumait. A fali-
kép sokszínû, mint a társaság – a nagyterem
fõ helyére került. Mondta is a szakkörvezetõ
lapunknak, amikor látta, hogy üres az az
oszlop, már sejtette, valami készül. Az asszo-
nyok titokban tartották a készülõ mûvet, ott-
hon varrták a kockákat. 

Incike elmondta, 40 fõ alkotja most a szak-
kört, ennyien voltak kezdetben is, nyilván
már nem teljesen ugyanazok járnak hétfõn-
ként a körbe. Van utánpótlásuk a középkorú
korosztályból, a fiatalabbaknak szerinte még
nem való ez a kitartást igénylõ alkotómunka.
Ötévente rendeznek nagy kiállítást, évente a
könyvtárban is bemutatkoznak egy-egy te-
matikus anyaggal, jövõre párnákkal készül-
nek.

D. J.
Fotó: Kocsis Ferenc

„Csak böködünk és
jól érezzük magunkat”
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Nehéz volt, sok lemon-
dással járt, ám a változás
évének bizonyult ez az esz-
tendõ dr. Muzsik Réka fit-
neszversenyzõ életében.
Fantasztikus versenysze-
zont tudhat maga mögött,
melynek megkoronázása a
thaiföldi WBPF világbaj-
nokság volt. A civilben pa-
tikus szentesi sportoló a do-
bogó harmadik fokára áll-
hatott, miként a szintén vá-
rosunkból származó, de
már Szegeden edzõ Nagy
Mariann is.

– Mint mindenki, én is
nyerni mentem – mesélte a
fiatal hölgy, már idehaza,
kissé fáradtan. – Merni kell
álmodni, akár az elsõ helyet
is. Egy világbajnokságon
bármi megtörténhet. Azon-
ban nem bíztam el magam,
hiszen ez egy szubjektív
sport.

A november utolsó hétvé-
géjén Bangkokban rendezett
WBPF világbajnokságon már
rögtön az elsõ versenynapon
színpadra lépett Réka, aki
Model Physique -160 cm ka-
tegóriában bronzérmet szer-
zett egy ukrán lány és a
gyõztes magyar versenyzõ
mögött. Zsigmond Reginát
idehaza még megelõzte. Bra-
zíliától Iránig 52 országból
érkeztek versenyzõk, s ennyi
különbözõ testtípusú lányra
nehéz egy sémát ráhúzni,
egységesen pontozni. Apró

különbségek, pontozási
szemléletek dönthetnek
egyik vagy másik versenyzõ
javára, ki tudja, talán a szõke
haj Ázsiában jobban kitûnt,
mint a barna.

– A kategóriánkban mate-
matikai alapon született meg
a végeredmény, nem egyön-
tetûen pontoztak – magya-
rázta a sportoló. – Felnõtt
módon fel kell dolgozni az
eredményt. Az is igaz, nincs
miért szégyenkeznem: még
kislány vagyok a sportág-
ban, ez mindössze a harma-
dik szezonom volt

– A kategóriánkban mate-
matikai alapon született meg

a végeredmény, nem egyön-
tetûen pontoztak – magya-
rázta a sportoló. – Felnõtt
módon fel kell dolgozni az
eredményt. Az is igaz, nincs
miért szégyenkeznem: még
kislány vagyok a sportág-
ban, ez mindössze a harma-
dik szezonom volt.

Az õszi szezon nem volt
éppen eseménymentes a szá-
mára, pár hét alatt nyolc ver-
senyen indult, többet meg is
nyert, utoljára Romániában
duplázott – míg korábban
összesen volt négy versenye.
Nem is csoda, hogy elfáradt.
Ráadásul patikavezetõi
munkája mellett készült a

versenyekre, a bangkoki út
elõtti héten még leltároztak
munkatársaival, így csak
szombaton jutott ideje ké-
szülõdni a hétfõi indulásra.
A thaiföldi viadalra Párizs
érintésével, kb. 20 óra alatt
jutott el repülõvel.

Minden versenyzõt ugyan-
abban a hotelben szállásol-
tak el, a menü viszont nem
volt nyerõ, idézte fel élmé-
nyeit Réka: naponta három-
szor ugyanazt szolgálták fel,
az egyik napon sokan le is
betegedtek tõle.

A verseny elõtt és után
is jutott idõ városnézésre,
fényképezkedni például a
Buddha szobornál, masszá-
zson részt venni.

Rékával talán a fáradtság
mondatja, hogy most elsõd-
leges a pihenés, a töltés, azaz
a szénhidrátpótlás, a jövõt
még nem látja. – Hajtott a
verseny alatt is az itthonról
érkezõ sok biztatás, s azóta
is mindenki azt kérdezi:
Ugye, nem hagyod abba?
A kollégáim nagy örömet
okoztak azzal, hogy feldíszí-
tették visszatérésemkor a pa-
tikát, s a sorban állóktól is
mindig kaptam egy-egy jó
szót, ismeretlenektõl is. Jö-
võre tavasszal lesz Európa-
bajnokság, õsszel a vb-t Bra-
zíliában rendezik, s a példa-
képem is egy brazil lány, ezt
vehetem jelnek is – mosolyo-
dott el Réka.

Korábbi edzõtársával, a
szintén vb-debütáns, és
bronzérmes Nagy Mariannal
nagyon örültek egymás
eredményének, hiszen ren-
geteget dolgoztak érte.

Darók József

Döntetlent játszott a BVSC
ellen a Valdor-Szentesi VK
férfi vízilabda-csapata. A
mérkõzés utolsó negyedében
nagyon nagyot vízilabdázott
a csapat és a kétgólos hát-
rányból sikerült 11-11-el zár-
ni a találkozót. Az elsõ és a
harmadik negyedet, ha csak
egy góllal is, de elveszítette a
Szentes, ám a záró nyolc per-
cet 4-2-re nyerte Lukács Dénes
együttese, és ez egy pontot
ért a Valdornak. – A sírból si-
került visszahozni ezt a mér-
kõzést, hiszen három góllal
vezetett az ellenfél – nyilat-
kozta Lukács Dénes a lefú-
jást követõen. – A találkozó
elejét nagy rohamokkal
kezdtük, sajnos sok helyzetet
elpuskáztunk, ellenfelünk
pedig fontos gólokat talált,
ennek köszönhetõen az övék
volt a mérkõzés középsõ sza-
kasza, különösen a harmadik
negyed. Az utolsó negyed-
ben viszont kondicionálisan
felülmúltuk ellenfelünket.
Nagyon nagyot küzdött a
csapat a végén, végre össze-
állt az a játék, amit szeret-
tünk volna, emberhátrányos
helyzeteket védekeztünk ki,
és ha a gyõzelmet nem is si-
került megszerezni, az egy
pontot jogosan gyûjtöttük
be. A BVSC elõttünk jár, hi-

szen négy esztendeje építik
szisztematikus módon ezt a
csapatot, kiváló edzõvel dol-
goznak, ezért is tartom érté-
kesnek ezt a döntetlent. 

A bajnokságban most
hosszabb szünet következik,
a pontvadászat január 30-án
folytatódik, akkor a Szentes
a Tatabánya otthonába láto-
gat. A Valdor a nyolc csapa-
tos „A”-csoport hatodik he-
lyén áll 8 ponttal.

Valdor-Szentes–BVSC-
Wáberer Hungária-Zugló
11–11 (2–3, 3–3, 2–3, 4–2)

Szentes, 200 nézõ. V: Né-
meth András, Mucskai.

SZENTES: LAZICS – We-
szelovszky, Hegedûs B. 1, La-
tinovics 1, Szekulics 1, Somo-
gyi B. 2, NAGY M. 3. Cs:
MAKLÁRI 3, Farkas K., Lu-
kács Dorián, Vörös V. Edzõ:
Lukács Dénes.

BVSC: Györke – Pásztor,
Czigány K. 2, Szabó Bende-
gúz, Kovács P. 1, LÉTAY 2,
CSAPÓ M. 4. Cs: Szabó
Bence 1, Nagy S., Török B. 1,
Ambrus F., Mátyók, Nagy Á.
Edzõ: Märcz Tamás.

Gól – emberelõnybõl: 8/2,
ill. 11/4. Gól – ötméteresbõl:
3/2, ill. 1/-Kipontozódott:
Szabó Bendegúz (25. p.),
Czigány K. (28. p.)

HV

Egy pontot ért a
kiváló hajrá

Utolsó õszi mérkõzését is
megnyerte, ezzel a negye-
dik helyen zárta a bajnok-
ság elsõ szakaszát a Szente-
si Kinizsi megyei elsõ osz-
tályú labdarúgócsapata. A
játékosok január 18-án kez-
dik a felkészülést a tavaszi
idényre.

Az FK 1899 Szeged ottho-
nába látogattak az elmúlt
hétvégén Koncz Zsolték, azzal
a nem titkolt szándékkal,
hogy mind a három pontot
begyûjtsék a Tisza partján.
Az elsõ játékrész közepén a
fölényben futballozó Kinizsi
Molnár Zsolt találatával sze-
rezte meg a vezetést, ám pár
perccel a félidõ letelte elõtt a
hazaiak is bevették a szentesi
kaput. Fordulás után ki-
egyenlítettebbé vált a játék,
gólt mégis a mieink szerez-
tek, Orovecz talált be a 65.
percben a szegedi kapuba, és
az eredmény már nem is vál-
tozott a lefújásig. – A találko-

zó egészét nézve úgy érzem,
megérdemelten hoztuk el a
három pontot Szegedrõl – ér-
tékelte a látottakat Koncz
Zsolt, a Kinizsi játékos-edzõ-
je. – A kupamérkõzésen,
amikor éppen az FK ellen
játszottunk, és kikaptunk tõ-
lük, már akkor látszott, hogy
nem jobb ez a csapat a mi-
énknél, és ezt most a bajnoki
mérkõzésen sikerült is bebi-
zonyítanunk.

A Kinizsi az õszi szezont –
talán várakozáson felül is – a
negyedik helyen zárta 32
ponttal. A csapat tagjai pihe-
nõn vannak, a labdarúgók a
január 18-án kezdõdõ felké-
szülésig a terembajnoksá-
gokban lépnek pályára.

A fiatalok is remek õszt
tudhatnak maguk mögött,
ezúttal az FK Szeged együt-
tesét gyõzték le 1-0-ra, és ez-
zel a tabella élén „telelhet-
nek”, 45 gyûjtött ponttal.

hv

Remek õszt zárt
a Kinizsi

Bócsán versenyeztek a hagyományos évzáró Mikulás-ku-
pán birkózóink. Az idei eseményen 130-an léptek szõnyegre
gyerek, diák és sedrülõ korcsoportokban, köztük 15 fõvel a
szentesi -csongrádi Dr. Papp László Birkózó Egyesület. – A
gyerekeink szépen kitakarították birkózócipõjüket, és a Mi-
kulás szinte mindenkinek rakott is bele ajándék érmet, igaz,
nagyon meg kellett érte küzdeniük – tudtuk meg Mazula Erik
edzõtõl. Három arany, egy ezüst és három bronzzal zárták a
versenyt. A szentesi klubból Kuczora Márk – aki  a kevés súly-
csoport miatt nagyobbakkal birkózott – 4. helyen végzett.
Kuczora Attila is ügyesen birkózott, de sajnos helyezetlenül
zárta a versenyt.

Mikuláskor birkóztak

A szarvasi 25 méteres
uszodában még soha ennyi
szenior úszó nem állt rajt-
kõre, mint azon a nemzet-
közi versenyen, ahol a
Szentesi Delfin Egészség-
megõrzõ Sport Club marok-
nyi csapata is szép sikereket
ért el. 

Pengõ Erzsébet: 1. hely 25
gyors, 25 pille, 50 mell, 50
gyors, 100 gyors, 100 mell,
Debreczeni Beáta: 1. hely 25
pille, 50 mell, 50 pille, 100
mell, 100 vegyes,

Lukátsy Katalin: 1. hely 50
mell, 100 mell, 2. hely 50
mell, 50 hát, 100 vegyes, Fer-
ke Gáborné: 1. hely 100 mell,
100 hát, 2. hely 50 mell, 50
hát, Melkuhn Dezsõ: 1. hely
100 gyors, 2. hely 50 pille,
100 vegyes, 3. hely 25 pille,
Tõke Beatrix: 2. hely 25 gyors,
25 pille, Rozgonyi Eszter: 2.
hely 50 mell, 3. hely 25
gyors, Bodnár Istvánné: 2.
hely 50 mell, 3. hely 25
gyors, Lucz Imre: 3. hely 25
pille, 25 gyors, 50 hát, 4. hely
50 pille.

A Kiss László Sportuszo-
dában egy héttel a magyar
rövidpályás úszóbajnokság
elõtt a szeniorok számára
rendeztek kétnapos találko-
zót. A magyar csapatok mel-
lett jelentõs számban vettek
részt külföldi klubok. Sok
korosztályos úszócsúcs szü-
letett. Szentesi úszó nevéhez
is fûzõdik egy, Pengõ Erzsé-
bet 200 méteres mellúszás-
ban új országos csúccsal ért
célba.  Ezen a számon csak
abszolút eredményt hirdet-
tek, a korosztályokat együtt

értékelték. Pengõ Erzsébet a
2. Melkuhn Dezsõ és Pólyáné
Téli Éva a 3. legjobb ered-
ményt érte el. 

Pólyáné Téli Éva: 1. 50
mell, 50 pille, 100 pille, 100
mell, 50 gyors

Pengõ Erzsébet: 1. hely 50
mell, 200 vegyes, 100 mell, 2.
hely 50 gyors, 100 gyors,
Melkuhn Dezsõ: 1. hely 400
gyors, 100 pille, 2. hely 100
gyors, 3. hely 50 gyors,
Lukátsy Katalin: 1. hely 200
vegyes, 100 mell, 2. hely 50
mell, 100 hát, Pászti Edit: 1.
hely 100 hát, 4. hely 50 pille,
Tõke Beatrix: 2. hely 50 mell,
50 hát, és 50 gyors, Bodnár
Istvánné: 2. hely 50 mell, 100
mell, 3. hely 50 gyors,

Ferke Gáborné: 2. hely 50
mell, 100 mell, 5. hely 50 hát,
Takács Sándor: 2. hely 50 hát,
3. hely 200 vegyes, 5. hely
100 gyors és 50 gyors.

4x50 m MIX vegyes váltó:
IV. kcs. 2. Szentes (Melkuhn
Dezsõ, Takács Sándor, Pengõ
Erzsébet, Pászti Edit).

Az Eurórégiók Kupája
DKMT VII. szenior úszóver-
senyen, Temesváron csak két
szenior úszó képviselte a
szentesieket, de õk annál na-
gyobb sikert értek el a  nem-
zetközi találkozón. 

Melkuhn Dezsõ: 1. hely
200 gyors, 100 gyors, 100 hát,
100 pille, 100 vegyes, 50 m
víz alatti úszás, 2. hely 50
pille, Lucz Imre: 1. hely 100
mell, 2. hely 25 mell, 3. hely
100 vegyes, 4. hely 25 pille és
25 hát.

Pólyáné Téli Éva

Szentesi Delfinek
Szarvastól Temesvárig

Békéscsabán rendezték meg a B, A, S és szenior open orszá-
gos bajnokságot, ahol a Szilver TSE magas osztályos párosai
kitûnõ eredményeket értek el. Ennek köszönhetõen a sport-
egyesület megkapta a legeredményesebb táncklubnak járó I.
Csabagyöngye Kupát.

Eredmények: Felnõtt A latin (9): 3. Bõdi Dénes, Pap-Gyurits
Diana, felnõtt A standard (7): 2. Schwartz Péter, Lucz Laura, 3.
Bõdi Dénes, Pap-Gyurits Diana.

Felnõtt B lt (18): 8. Schwartz Péter, Lucz Laura, felnõtt B st (8):
4. Horváth Zoltán, Bense Krisztina, 5. Bárándi János, Demény Dóra.

Ifjúsági A lt (8): 1. Csorba Máté, Haddad Sabrina, 4. Rónyai
Zoltán, Farkas Boglárka, 8. Mészáros János, Bagóczki Ramóna, ifjú-
sági A st (6): 1. Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka, 2. Balga Kris-
tóf, Molnár Renáta, 3. Mészáros János, Bagóczki Ramóna Má-
ria, ifjúsági B lt (10): 3. Fedics Richárd, Lengyel Helga 4. Jóvári Le-
vente Tamás, Szalai Szavanna, ifjúsági B st (4): 1. Czuczi Patrik,
Késmárki Vanessza, 2. Fedics Richárd, Lengyel Helga, 4. Kiss Ta-
más Bence, Tóth Fruzsina Gabriella.

Junior II. B lt (11): 4. Mészáros Bence Levente, Balanescu Liliá-
na, 9-10. Rischák Balázs, Gálfi Petra, junior II. B st (5): 2. Mészá-
ros Bence Levente, Balanescu Liliána, 4. Rischák Balázs, Gálfi
Petra, junior I. B Latin (2): 1. Urbán István, Urbán Lilla, junior I.
B st (1): 1. Urbán István, Urbán Lilla.

Csabagyöngye
kupa a Szilvernek

A Szegedi Úszó Egylet december 5-6-án a hódmezõvásár-
helyi Gyarmati Dezsõ Uszodában rendezte meg cikluszáró
versenyét, melyen a Szentes Városi Úszó Club, a Dél-alföldi
régió (a megyei klubokon kívül a mohácsi, a gyulai, a
tótkomlósi, a kiskunhalasi, békéscsabai egyesületek) és az
MTK úszói is részt vettek. Összesen 22 versenyszámot tartot-
tak – 6 korcsoportban.

Végül egy rangos hazai verseny valósult meg, aranyjelvé-
nyes szintidõk teljesítésének és az országos bajnokságokon
való induláshoz szükséges szintidõk teljesítésének lehetõsé-
ge, illetve az év végi szintfelmérés.

A szentesi úszók jól szerepeltek, többeknek sikerült lénye-
gesen javítani eddigi legjobb idejükön. Az érmes eredmények
– korcsoportonként: 400 m nõi gyorsúszás: 3. Batta Orsolya;
100 m nõi mellúszás: 1. Csatlós Flóra; 100 m férfi mellúszás: 2.
Szabó Dániel, 2. Adorján Kende, 3. Kanfi Horvát Levente. 100 m
nõi hátúszás: 2. Batta Orsolya; 200 m nõi hátúszás: 3.
Kondorosi Gréta, 2. Batta Orsolya; 200 m nõi mellúszás: 1.
Csatlós Flóra; 200 m férfi mellúszás: 1. Szabó Dániel, 2. Ador-
ján Kende; 200 m nõi gyorsúszás: 3. Kondorosi Gréta.

Országos szintidõk
úszásban

Réka bronzérmes az
elsõ világbajnokságán
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Kos
Olyan ötletei merülhetnek
fel, melyek hatására vá-

sárlásra támad kedve. Olyan dol-
gok is elcsábíthatják, melyeket so-
ha sem fog használni. 

Bika
Fokozott óvatosságra
lesz szüksége kommuni-

káció terén, a közlekedésben és
iratokkal kapcsolatban. Mielõtt
döntéseket hozna, készítsen szá-
mításokat. 

Ikrek
Erõs igényt érezhet arra,
hogy a fizikai közérzetét

és kondícióját karban tartsa. Napi
10-15 perces rendszeres séta
vagy intenzív sport igen jó hatással
lehetn.

Rák
Némi feszültség lehet a
munkahelyén. Egyes kol-

légái közül mostanság kevésbé
tûnnek együttmûködõnek, inkább a
saját életük részleteit tagolgatják. 

Oroszlán
Érzelmi téren véget ér
egy nehezebb periódusa.

Amennyiben új munkahelyet keres,
ez a hét több kedvezõ lehetõséggel
is kecsegteti.

Szûz
Kellõ odafigyeléssel sok
jót ki tud hozni ebbõl a

hétbõl. Ezen a héten a tranzitáló
bolygók elindítanak változásokat az
élete egyes területein.

Mérleg
Egyik családtagjával úgy
mondván mosolyszünet-

ben voltak mostanság. Az átvonuló
tranzitok segítenek abban, hogy
tisztázni tudják a dolgot.

Skorpió
Az otthoni gondok csak
átmenetieknek bizonyul-

nak. Kisebb nézeteltérések felme-
rülhetnek párjával, amiket meg tud-
nak beszélni. 

Nyilas
Amennyiben lényeges
bevételre vár, legyen tü-

relmes, mert egy kis csúszás fel-
merülhet az ügyben. Anyagi téren
több lehetõség is kínálkozik.

Bak
Több olyan ötlete is tá-
madhat, amivel teljesen

megváltoztatja az életét. Lehet,
hogy egy új munkát vállal, amit ed-
dig sosem csinált még. 

Vízöntõ
Feltûnhet egy régi arc az
ismeretségi körébõl, aki-

vel nézeteltérése lehet. Ennek a
hétnek az önre vonatkozó jellemzõi
kiemelkedõen jók is és rosszak is.

Halak
Az örömök és a szóra-
kozás, a vállalkozások

életterületei kapnak legtöbb támo-
gatást az életében. Kedvezõen ala-
kulhat, ha hitelügyintézési tervei
vannak.

December 11-18.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
A szentesi legendás vízilabdázók elõtt tisztelegnek azzal az

emléktábla avatással, melyet a Szentesi Vízisportért 2006 Ala-
pítvány elnöke, dr. Dömsödi József ötlete alapján valósul meg. 

Nádai Géza, dr. Haraszti Ervin és dr. Rébeli Szabó József, a
szentesi vízilabda legendái, a sportág szentesi meghonosítói-
nak emléktábláját avatják fel december 17-én, csütörtökön 14
órakor a Szentesi Üdülõközpont fõbejáratának aulájában. –
Reményeink szerint a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, dr.
Kemény Dénes, illetve fõtitkára, Nemcsik Balázs megtisztel ben-
nünket a jelenlétével ezen az avatóünnepségen – mondta dr.
Dömsödi József. – Az ünnepségen itt lesz körünkben Dobosi
Lajos is, aki szinte napra pontosan ezen a napon tölti be 80.
születésnapját, és aki ugyancsak a szentesi vízilabda egyik
nagy ikonja. Akinek nincs múltja, annak nincs jövõje sem, en-
nek tudatában úgy éreztem, hogy meg kell emlékeznünk
ezekrõl a kiváló sportemberekrõl.

A tervek között szerepel, hogy az aulában további szentesi
relikviákat, a városi vízilabda nagy történelmi pillanatainak
emlékeit helyezik majd el. hv

Emléktáblákkal
emlékeznek a legendákra

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
December 13. 18 óra
Szekeres Adrien adventi
koncertje
Református nagytemplom
December 14. 18 óra
Különös esetek a magyar
történelemben címû sorozat:
András herceg meggyilkolása
Nápolyban (1345). Elõadó:
Poszler György tanár.
Városi könyvtár 
December 15. 16.30 óra 
Kézmûves foglalkozás –
gyerekeknek
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
December 15. 18 óra
Gondolkodók klubja
Városi könyvtár
December 16. 16 óra
Alkotóka – kézmûves
foglalkozás
Téma: karácsony
Gyermekkönyvtár
December 16. 18 óra
„Jöjj népek megváltója.”
Veres-Ravai Réka evangélikus
lelkész elõadása
Városi könyvtár 
December 17. 17 óra

Adventi esték a múzeumban
Koszta-múzeum
December 17. 19-21 óra
II. világháború az irodalomban
sorozat: Illés Béla Honfoglalás
címû mûve.  Elõadó: Poszler
György tanár.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
December 18. 17 óra
„A hadi menetrend” – élet a
hátországban
Pálinkó György történelem tanár
elõadása
Koszta-múzeum
December 18. 17 óra
Karácsonyi hangverseny
Lajtha László zeneiskola
December 19. 10-17 óra
Garaboly gasztro- és kézmûves
piac – adventi vásár
Mûvészetek Háza (gólyásház)
December 19. 10 óra
Természetismereti matiné
Fekete Zoltán tanár interaktív
foglalkozása
Csallány Gábor Kiállítóhely (liget)
December 19. 15 óra
Fénytartók. Horváth Sándor
fafaragó kiállítás megnyitója. 
Városi könyvtár
December 20. 10-17 óra
Garaboly gasztro- és kézmûves
piac – adventi vásár
Mûvészetek Háza (gólyásház)
December 20. 15 óra
XXVII. Karácsonyi jótékony célú
kórushangverseny
Szent Anna-templom
December 20. 16 óra
Adventi gyertyagyújtás
Napernyõs lány szobornál

Programajánló

Saját testsúlyának több
mint kétszeresét nyomja ki
fekve a 126 centis, 52 kilós
Sztanó György. A 18 éves
parasportoló csak idén nyá-
ron kezdett versenyezni, de
sorra gyûjtögeti a trófeákat,
s már junior Eb-rõl is van
érme. Szülei teljesen nor-
mális gyerekként nevelték,
a törpenövésû Gyuri is elfo-
gadta így magát, és boldog.

A dajka elmondásából
tudják a Sztanó családban,
hogy Gyuri már óvodás ko-
rában is megmutatta erejét:
egyedül vitte be a hosszú pa-
dot a csoportszobába. Most,
18 évesen pedig már fekve-
nyomásban 113 kilós egyéni
csúcsnál tart. S a versenyzést
csak idén nyáron kezdte!

Régebb óta súlyzózik, ap-
jára ütött e tekintetben, a
Pollák Antal szakközépisko-
la konditermében testneve-
lésórán nyárig amúgy csak
hobbiból nyomogatta a sú-
lyokat. Anyukája hívta fel
a figyelmét egy kisnövé-
sû paralimpikon erõemelõ,
Tunkel Nándor példájára, s a
róla látott videofilm meg-
gyõzte a fiatalembert: ráta-
lált a megfelelõ sportra, ami
nem terheli a gerincét. Levél-
váltásukban a bajnok aján-
lott Gyurinak egy fekveny-
omó versenyt, amit a fiú
júniusban 80 kg-os teljesít-
ménnyel szépen meg is
nyert, 52 kilós testsúllyal 54
kg-ban. S jöttek a versenyek
és az egyre nagyobb, legyõ-
zött súlyok szép sorban: 97,5
kilóval, azután 105 kg-mal
gyõzött. A Pusztaszabolcsi
Kupát már 107, 5 kg-mal
nyerte, majd lehetõséget ka-
pott Lengyelországban ver-

senyezni, ahol juniorban 3., a
felnõtteknél 4. helyen vég-
zett, legjobbját 109 kg-ra ja-
vítva. A budapesti Scitec
Raw-versenyen 110 kilo-
grammos csúcsot nyomott.
Füzesgyarmaton GPC világ-
kupán is teljesítette ezt a
súlyt, ott is gyõzelmet hozott
számára. Az Egerben rende-
zett IPC Európa-bajnoksá-
gon a juniorok között 54 kg-
os súlycsoportban ezüstér-
met nyert, a felnõtteknél 4.
lett, itt 100 kg volt a szabá-
lyos kísérlete, a 105-öt és 111-
et is elvették a bírók. Decem-
ber elsõ hétvégéjén a szlová-
kiai Trencsénben abszolút el-
sõ helyet szerzett 113 kg-os
új junior és felnõtt országos
csúcsával. Tíz érem fél év
alatt, a válogatottságig: ez a
fiatal sportoló szerint heti 5
edzésnek, rengeteg kitartás-

nak, izzadásnak és akarat-
erõnek köszönhetõ, koksz
nélkül. Edzõje, Szabó Ozor Já-
nos edzéstervét követi, neki
és Faragó Péternek, a para-
erõemelõ válogatott csapat-
kapitányának nagyon sokat
köszönhet. 

Budapesti egyesületben
(Power Station SE), de egy
szentesi konditeremben ké-
szül új kihívásokra. Már el-
kezdte az erõemelõ sportág
másik két fogásnemét is:
guggolásban és felhúzásban
egyaránt 100 kg-nál tart,
ezekben is el szeretné érni a
versenyszintet.

Egészséges sporttársainak
kezdeti csodálkozása tiszte-
letté vált, nem becsülik le,
inkább segítik az edzésben.
Együtt versenyeznek a tör-
penövésû, az izomsorvadá-
sos vagy végteghiányos erõ-

emelõk. – Az épek komoly
elõnyben vannak, nekünk a
karunk is máshogy mozog, s
kérni lehet, hogy lekössenek
a padhoz, hiszen a lábam
nem ér le a földre. Könnyen
elvehetik a gyakorlatot, úgy-
hogy ügyelni kell a  precíz
végrehajtásra – részletezte a
parasportolók fekvenyomá-
sát az erõs kisember, aki en-
nek ellenére úgy véli, utolér-
hetõk az épek eredményei.
A szakemberek az év junior
felfedezettjének tekintik,
amennyiben töretlen marad
a fejlõdése, ott lehet a 2020-
as paralimpián.

A súlyok tehát egyre nõ-
nek, Gyuri magassága azon-
ban valószínûleg már nem
változik. Édesanyja a terhes-
sége 36. hetében szerzett tu-
domást születendõ fia beteg-
ségérõl  Mint mondta, nehe-
zen, de elfogadták ezt a
helyzetet. Úgy nevelték a
kisfiút, mint egy normális
gyereket, két egészséges nõ-
véréhez hasonlóan. – Õ ma-
gától rájött, hogy ha odahúz-
za a széket, eléri a kapcsolót.
Soha nem zavarta, hogy ki-
sebb a többieknél, csak ak-
kor került szóba, amikor el-
kezdett kamaszodni. Gerinc-
nyújtó mûtétbe sem egyezett
bele, õ így boldog – fogalma-
zott Sztanóné Petõ Andrea.

A fiatalember a Pollákban
informatikát tanul, még ma-
rad 2 éves OKJ-képzésre. A
suliban is roppant büszkék
rá, és támogatják, kiváltképp
osztályfõnöke, Pásztor Zoltán
és Kovács Attila igazgató.
Tényleges szponzora viszont
nincs, a versenyzést családi
kasszából oldják meg.

Darók József

December 12., szombat
14:00 3D Dínó tesó

16:00 3D Dínó tesó

18:00 Káosz karácsonyra

20:15 3D A tenger szívében

December 13., vasárnap
14:00 3D Dínó tesó

16:00 3D Dínó tesó

18:00 3D A tenger szívében

20:15 Káosz karácsonyra

December 14., hétfõ
16:00 3D Dínó tesó

18:00 Káosz karácsonyra

20:15 3D A tenger szívében

December 15., kedd
16:00 3D Dínó tesó

18:00 3D A tenger szívében

20:15 Káosz karácsonyra

December 16., szerda
16:00 3D Dínó tesó

18:00 Káosz karácsonyra

20:15 3D A tenger szívében

December 17., csütörtök
16:00 3D Dínó tesó
18:00 3D A tenger szívében
20:15 Káosz karácsonyra
December 18., péntek
00:01 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
10:30 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
13:00 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
15:30 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
18:00 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
20:30 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
December 19., szombat
08:30 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
11:00 3D Dínó tesó
13:00 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
15:30 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
18:00 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
20:30 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
December 20., vasárnap
08:30 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
11:00 3D Dínó tesó
13:00 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
15:30 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
18:00 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
20:30 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ

Mozimûsor

Megy egy férfi az utcán, amikor egy
hangot hall:
- Állj meg, mert ha még egy lépést
teszel, egy tégla fog a fejedre esni!
A férfi megáll, elõtte egy tégla lezu-
han az utcára. Vesz egy mély léleg-
zetet, majd továbbindul az úttest fe-
lé. A hang újból megszólal:
- Állj meg, ha továbbmész, jön egy
autó és elüt!
A fickó megáll, centiméterekkel
elõtte elsuhan egy autó. A férfi
megkérdi:

- Hát te ki vagy?
- Én vagyok az õrangyalod!
- Igen? És hol a fenében voltál,
amikor megnõsültem?

Pistikének azt mondja az anyukája:
- Kisfiam! Ha 1 hétig jó leszel, ak-
kor kapsz egy medencét.
Pistike nagy szenvedések árán 1
hétig jól viselkedik. Az anyukája
megveszi neki a medencét. Anyu-
kája napozik és örömmel nézi, hogy
Pistike fejeseket ugrik. Azt mondja
neki:
- Pistike, ha 1 hétig megint jól visel-
kedsz, akkor kapsz bele vizet is!

Pótfûtés

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 ma-
gyarok emlékanyaga a Közép-Ti-
sza vidéken február 29-ig, a Né-
zõpontok címû tárlat január 30-ig
tekinthetõ meg. Nyitva tartás:
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
A 35 éves 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-
állítása január 4-ig látható.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
December 11-tõl

A kisember álma a paralimpia

Kicsi a Gyuri, de erõs



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
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

Újabb gyanútlan vásárlót csaptak be az
internetes csalók, tudtuk meg a Szentesi
Rendõrkapitányságon. Ezúttal egy telefont
vásárolt egy szentesi vevõ, aki el is utalta a
készülék árát, pontosan 52 ezer forintot, de
a mai napig nem kapta meg a telefonját.

Kifosztás bûntette miatt indított vizsgála-
tot egy helybéli nõ ellen a rendõrkapitány-
ság. A nõ egy férfitól – kihasználva annak
alkoholtól bódult állapotát – vette el kész-
pénzét és iratait az utcán.

Váratlan fordulatot vett egy kisebb házi-
buli Szentesen. Az egyik lakásban egy ki-
sebb társaság szórakozott, amikor egyikük
megharagudott a társaság többi tagjára, és
rájuk zárta az ajtót, így azok nem tudtak ki-
jönni a lakásból. A házigazda is azok között
volt, akik a lakáson belül ragadtak… Az
ügyben személyi szabadság megsértése mi-
att folyik vizsgálat.

A kórházból lopott egy nõ Szentesen. A
tolvaj végigjárta a különbözõ kórházi osztá-
lyokat, szinte mindenhonnan magával vitt
valamit, majd egy kerékpárt is szeretett
volna magával vinni, de végül lebukott, és
elõállították a rendõrök.

hv

Egy vályogház gyulladt ki december 6-
án, vasárnap kora reggel, a Dózsa György
utcában. A tûzoltók kiérkezésekor a családi
ház több helyisége, valamint a tetõszerke-
zet is lángolt, egy helyen a födém is besza-
kadt. Az egységek négy vízsugárral, légzõ-
készülékben végezték az oltást, a munkála-
tok közben egy egészségügyi oxigénpalac-
kot is kivittek az épületbõl. A házban élõ
idõs asszonyt a mentõszolgálat megfigye-
lésre kórházba szállította. 

Az utcán fosztották ki

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: December 14-ig Dr. Bugyi István Gyógyszer-
tár (Kossuth tér 5.) minden nap (hétvégén és ünnepnapokon is!) 8-20
óráig. December 14-21-ig Menta Gyógyszertár (Alsórét 258. TESCO)
hétfõ-péntek, szombat 8-18 óráig.  Készenléti telefon: 70/563-5139.

Született: Van Reijn Erwin Karel és Dajka Ágnes (Gergely
u. 37.) Vincent, Misák József és Magyar Judit Anikó (Rúzs-M.
u. 8.) Csongor, Halász Dávid és Székely Olga Zsuzsanna
(Vásárhelyi út 77.) Szonja, Gere Máté Márk és Nagy Ágnes
Piroska (Honvéd u. 68.) Zente Noé nevû gyermeke.

Elhunyt: Bánfi József (Csík u. 17/2.), Kis István (Kalász u.
6.), Lajos Rozália (József A. u. 4. A lph. 1.), Gyebnár Jánosné
(Apponyi tér E ép. 4 lph. 2.), Szabó Józsefné (Dankó P. u. 5.),
Réthi Ferencné (Akácfa u. 13.), B. Nagy Zoltán Sándor (Kiss
Zs. u. 1/5.).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü december 14-18.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús
Hétfõ: Tojásos leves és

paradicsomleves
A menü: Spagetti carbonara
B menü: Rántott csirkemell,

tökfõzelék
Kedd: Magyaros gombaleves és

szárnyasbecsinált leves
A menü: Makói aprópecsenye,

sült burgonya
B menü: Túrós gombóc

vanílasodóval
Szerda: Frankfurti leves és

gyümölcsleves
A menü: Rántott velõ vagy

sertésmáj, kukoricás rizs
B menü: Csirkepörkölt, tészta
Csütörtök: Marhahúsleves házi

tésztával és Minestrone
A menü: Párolt marhaszelet

vadász-raguban, sós
burgonya

B menü: Tandori csirke,
zöldfûszeres penne

Péntek: Szárazbableves füstölt
ízekkel és
májgaluskaleves

A menü: Sajtimádó karaj, rizibizi
B menü: Hortobágyi húsos

palacsinta, burgonyapüré
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 14-20.

Hétfõ: Lencseleves
A menü: Rántott sertésszelet,

csõben sült zöldborsó
B menü: Harcsapaprikás,

tésztaköret
C menü: Rántott szárnyasmáj,

csõben sült zöldborsó
Kedd: Hamis gulyásleves
A menü: Stefánia vagdalt,

parajfõzelék
B menü: Temesvári sertésragu,

párolt rizs
C menü: Töltött-rántott szelet,

párolt rizs
Szerda: Gyümölcsleves
A menü: Mézes-mustáros

csirkeragu, rizibizi
B menü: Svájci sertésborda,

karfiolpüré
C menü: Szezámmagos rántott

sertésszelet, karfiolpüré
Csütörtök: Pirított tésztaleves
A menü: Sült csirkecomb,

almamártás
B menü: Székelykáposzta
C menü: Rántott csirkecomb, tepsis

burgonya
Péntek: Gulyásleves
A menü: Sajtos-tejfölös spagetti
B menü: Derelye
C menü: Rántott csirkeszárny,

zöldséges rizs
Szombat: Kacsa aprólékleves
A menü: Sült oldalas,

burgonyafõzelék
Vasárnap: Zöldségleves
A menü: Bácskai húsos galuska

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.

Megnyílt az ünnepi vásár
a Szent Miklós téren csütör-
tökön. Hagyományosan for-
ró kakaóval és friss mazsolás
kaláccsal kínálták a szerve-
zõk az ünnepi forgatag részt-
vevõit. Dr. Demeter Attila al-
polgármester köszöntõjében
azt kívánta, mindenkinek le-
gyen lehetõsége vásárolni
karácsonyra és még pénze is
maradjon. Az elsõ délutánon
a Zenével a Rákos Gyerme-
kekért Alapítvány csoportja
zenélt Seres Antal vezetésé-
vel, õket a Szent Erzsébet
Katolikus Iskola 3.b osztálya

követte, akik népi vásári ki-
kiáltó összeállítást adtak elõ
Szûcs Klára vezetésével.

Vásárolhatók helyi kiad-
ványok, kézmûves termé-
kek, kerámia házszámtáblák
és ajándékok, rongyszõnye-
gek, ajándéktárgyak, asztali
díszek, gyertyák, szalagok,
bizsu termékek, ajándékfigu-
rák, élõ fenyõ és magyal. Kü-
lönféle lekvárok, füstölt sza-
lámi, kolbász is vehetõk.
Akik megéheznek, válogat-
hatnak palacsinta, sült kol-
bász, sült húsok, hamburger,
sült gesztenye, többféle for-

ralt bor, tea és forró cso-
kikínálatból. A megvásárolt
finomságok helyben is elfo-
gyaszthatóak a  meleget adó
vaskályha mellett, hangula-
tos körülmények között.

A december 23-án este zá-
ruló vásárhoz kapcsolódóan
több program is szórakoztat-
ja az ünnepváró közönséget.
December 13-án, vasárnap
11 órakor a Hunyadiak
Örökében Hagyományõrzõ
Egyesület Luca-napi közép-
kori szokásokat mutat be.

bes

TTTTiiiisssszzzztttteeeelllltttt    EEEEllllõõõõffffiiiizzzzeeeettttõõõõiiiinnnnkkkk!!!!
Felhívjuk tisztelt elõfizetõink figyelmét, hogy

— a korábbi évekkel ellentétben —
ebben az évben nem szedjük be

a Szentesi Élet 2016. évi elõfizetési díját,
ezért lapunk kézbesítõi nem keresik fel önöket

ez ügyben.
A 2016. évre szóló havi, negyedéves és éves

elõfizetési díj beszedése várhatóan
2016. január hónap folyamán történik.

Megértésüket köszönjük!

A szentesi származású dr. Harkai Istvánt nevezte ki a Hódmezõvásár-
helyi Rendõrkapitányság vezetõjének Papp Károly országos rendõrfõka-
pitány 2015. december 1-jei hatállyal. Dr. Harkai István a szentesi kapi-
tányságon kezdte szolgálatát különbözõ beosztásokban, majd a csong-
rádi kapitányságon lett közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osz-
tályvezetõ. Hódmezõvásárhelyen 1998. július 1-én kezdte meg pályafu-
tását, mint járõr, 2010-tõl bûnügyi osztályvezetõ, kapitány helyettes, ez
év április 1-tõl megbízott kapitányság vezetõként látta el feladatát.

Kapitány lett

SZÁNTÓFÖLD Szentes ha-

tárában, a Vásárhelyi betonút

mellett a reptérrel szemben 3,1

ha 91,3 AK földmûves állatte-

nyésztõnek eladó. Telefon: 06

20 260 1455

Apróhirdetés

December 27-29. között ismét megrendezik a sokak által
nagyon kedvelt téli palánkos teremlabdarúgó-tornát, amely
most is rendkívül színvonalas és izgalmas mérkõzéseket tar-
togat a városi sportcsarnokban. A térség legnagyobb tornája
december 19-én kezdõdik a gyerekmérkõzésekkel. A tornán
54 csapat vesz részt U8-U18-ig, külön nõi csoporttal, és kor-
osztályonként 6 csapattal.

A nyílt torna december 27-én startol, maximálisan 26 csa-
pattal. Elõzetesen kecskeméti, orosházi, kunszentmártoni,
hódmezõvásárhelyi, csongrádi és szentesi csapatok jelentkez-
tek. Nevezni lehet december 21-ig, a sorsolást 22-én, kedden
tartják.

A játékban való részvételnél nincs megkötés, igazolt játéko-
sok is pályára léphetnek. Csapatok létszáma a pályán 4+1 fõ,
játékidõ 2x12 perc. A döntõ december 29-én, kedden lesz.

Díjazás: az 1-3. helyezett csapat serleget és érmet kap, kü-
löndíjban részesül a gólkirály, a legjobb kapus és a legtechni-
kásabb mezõnyjátékos.

A csapatok jelentkezése mellett várják a sportbarátokat és a
szurkolókat is! Nevezés, további információ: 36-30/567-9636,
www.szentes.hu/sport.

Ismét palánkos
teremlabdarúgó-torna

Ebben az évben utolsó alkalommal rendeztek cselgáncsver-
senyt, amelyen részt vettek a Pollák DSE judokái is. A
magyarkanizsai Mikulás-kupán szerb, román, horvát és ma-
gyar csapatok részvételével tartott megmérettetésen az
egyesület versenyzõinek eredménye: U8-ban -32 kg 2. Vizi
Csanád, U10-ben -38 kg 2. Felföldi Zsombor, U12 -ben -48 kg 3.
Németh Bernadett.

A Pollák DSE ezúton is köszöni a polgármesteri hivatal, a
szülõk és a támogatók egész éves segítségét. 

Judo érmek
Szerbiából

Ajándékok az ünnepre


