
Halupa Eszter vagyok. A
szentesi képviselõ-testület
engem bízott meg a Szentesi
Élet Kft. vezetésével, mely
cég lett a felelõs a Szentesi
Élet hetilap kiadásáért. Igye-
kezni fogok megfelelni a ki-
hívásnak, igyekezni fogok
megtartani az eddigi szoká-
sokat és igyekezni fogok új
dolgokat is bevezetni, emel-
ni ezzel az újság színvonalát
és az olvasók, elõfizetõk szá-
mát. Nehéz idõszakban kap-
tam meg ezt a megtisztelõ
feladatot. Ma már mindenki
számítógép elõtt ül, szinte
már több virtuális barátja
van, mint igazi. Azt gondo-
lom, hogy ilyenkor még fon-
tosabb odafigyelni arra,
hogy tartsuk meg a régi érté-
keket, a tradíciókat. Hogy lá-
tom a város hetilapjának jö-
võképét? Új rovatok, emelt
példányszám, friss, aktuális
hírek, hiteles háttér informá-
ciók és talán egyszer a feke-
te-fehér helyett teljesen szí-
nes kivitelû lap. Önökrõl,
Önöknek. Közel 7 éve van
napi szintû kapcsolatom a
szentesi közélettel és a sajtó-
val. Fõiskolai tanulmányaim
megkezdése óta rádiós, írott
sajtós, valamint PR- és mar-

keting tevékenységet egy-
aránt végeztem, igyekezni
fogok tehát a megbízással já-
ró kihívásoknak megfelelni. 

A Szentesi Élet a szentesi
emberek életét érintõ fontos
információkkal, a helyben
történt eseményekkel fog to-
vábbiakban is foglakozni.
Újságíróként ez a felada-
tunk. Az olvasók, nézõk,
hallgatók elsõsorban ezt vár-
ják a lokális médiától. Biztos
vagyok abban, hogy a szen-
tesiek is szeretnének többet
megtudni saját városukról.
Ha belegondolunk abba,
hogy a lakosság többsége
napjainkban is helyhez köt-
ve éli mindennapi életét,
ezért kiemelten fontos szá-
mára mindenféle helyi infor-
máció. Egy város média-
struktúrája mikor nevezhetõ
teljesnek? Akkor, ha mûkö-
dik egy vagy több helyi ke-
reskedelmi újság, helyi ke-
reskedelmi rádió és televízió,
önkormányzati lap, vala-
mint, az interneten legalább
egy hírportál vagy önkor-
mányzati információs hon-
lap, mely a városban történt
eseményekkel foglalkozik.
Ilyen kifejlett médiarend-
szerrel Szentes is rendelke-

zik. (Szentes TV, Szentesi
Mozaik, Rádió451, Városi
Visszhang, Szentesi Gyors és
a Szentesi Élet). Nem érzem
úgy, hogy egy unalmas kis
városban élnénk, van mivel
megtölteni a „lapok hasábja-
it“.

A felelõsségemmel is tisz-
tában vagyok. Ami egyszer
megjelenik a nyilvánosság-
ban, az fenn is marad. Tíz-
húsz év múlva, ha valaki fel-
lapozza a Szentesi Életet,
fontosnak tartom, hogy kap-
jon egy korrekt, teljes képet
arról, hogy mi történt váro-
sunkban. Célom az – aho-
gyan az elõdeimnek is az le-

hetett –, hogy a Szentesi Élet,
hétrõl-hétre megörökítse
azt, hogy mi történt ebben a
lenyûgözõ Kurca-parti vá-
rosban. Fontos a helyi média
szerepvállalása a szokások, a
hagyományok õrzésében, és
legfõképp az életben tartásá-
ban. Tehát, ha majd az újság
hasábjai segítségével keres-
sük Szentes legfinomabb ba-
racklekvárral készült süte-
ményét, ne lepõdjenek meg. 

Egy-egy város sajátos ar-
culata azokból a messze
múltba visszanyúló tradíci-
ókból áll össze, melyeket
minden nemzedéknek újra
és újra meg kell ismerni, el
kell sajátítani. Szellemi, kul-
turális és környezeti értékek-
ben pedig kifejezetten bõvel-
kedünk. Ezek életben tartá-
sa, népszerûsítése elképzel-
hetetlen a helyi médiumok
nélkül. A közösségeket to-
vább kell építeni, a közössé-
gi szellemet pedig fenn kell
tartani. 

Bízhatnak bennem, vezeté-
sem alatt városunk hetilapja
túlmutat a napi hatalmi har-
cokon, a helyi politikai küz-
delmek bemutatásán. És
hogy mit szeretnék újra-
éleszteni? Elsõsorban azt,
hogy figyeljünk egymásra.  

Megtiszteltetés, ha írnak
nekem, véleményüket öröm-
mel fogadom!

Halupa Eszter
ügyvezetõ
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Mint az már Szentesen ha-
gyományos, a mostani szil-
vesztert is több helyszínen
ünnepelte a város lakossága,
hiszen több hivatalosan is
meghirdetett rendezvényre
várták az érdeklõdõ ünne-
pelni vágyókat.

Az óév búcsúztatását már
hagyományosan a Dr. Papp
László Városi Sportcsarnok-
ban megrendezett óévbú-
csúztató hangverseny indí-
totta el – errõl lapunk 5. ol-
dalán olvashatnak; szerk. –,
az óév utolsó perceiben, illet-
ve az újév elsõ perceiben
azonban most is a város fõte-
rén gyûltek össze az ünnep-
lõk.

Ahogyan az már megszo-
kott, tûzijátékkal búcsúztat-
ták az óévet december utolsó
napján. A hideg ellenére az
óév utolsó perceiben is so-

kan kilátogattak a Kossuth
térre, hogy meghallgassák a
polgármester köszöntõjét, és
megnézzék a lenyûgözõ tû-
zijátékot, amely most is el-
kápráztatta a nézõket. A ki-
látogató szentesiek döntõ
többsége pezsgõspohárral
a kezében hallgatta meg
Szirbik Imre beszédét, mely
után lehetõség volt a közös
koccintásra. A polgármester
a következõ gondolatokkal
köszöntötte az újévet: Remé-
lem, hogy ebben az üdvri-

valgásban, benne volt az,
hogy voltak olyan dolgok,
amin jó lesz majd túl lenni.
És voltak olyanok – és kívá-
nom, hogy ez legyen a több
–, amely arra érdemes, hogy
2016-ra tovább vigyük ma-
gunkkal, arra építkezzünk, s
ez által többek, jobbak és si-
keresebbek legyünk. Kívá-
nom, hogy egyéni életükben,
családjukban, szeretteik kö-
zött, azok az álmok váljanak
valóra 2016-ban, amelyeket
most maguk elé tûznek. Aki
fogadalmat, ígéretet tesz, le-
gyen sikere arra, hogy be is
tudja váltani. Kívánok ehhez
nagyon jó egészséget, sikere-
ket, boldogságot, õszinte és
segítõ jó barátokat!

Sikeres Boldog Új Évet kívá-

nok! Boldog Új Évet Szentes!

Emma az elsõ babánk
Bán Emma Róza az idei év elsõ szentesi újszülöttje,

azonban a csongrádi illetõségû Német Lilien Zoé

megelõzte õt, hiszen a Csongrád Megyei Dr. Bugyi

István Kórházban õ látta meg elõször a napvilágot

2016-ban. A szülõk boldogok, és örültek annak, hogy

városvezetõk köszöntötték õket az elsõ napokban.

4. oldal

Rengeteg a fe ladat
A tavalyi évben számos változás történt a szentesi

képviselõ-testület életében, amelyek a városvezetés

szinte minden területét érintették. Az idei év is sok

teendõt tartogat a városatyák számára. A témában

Antal Balázs Tibor és Móra József önkormányzati

képviselõvel készített interjúinkat olvashatják.

3-4. oldal

A közös célok és az egyet-
értés, egymás megbecsülése,
értékeink megõrzése, elõde-
ink örökségének ápolása és a
jó szándék. Ezek a vezérel-
vek, melyeket érdemes min-
den embernek, így nekünk
is szem elõtt tartani a dolgos
hétköznapokon és ünnepe-
inken egyaránt egy olyan vá-
rosban, ahol a változások ko-
rát éljük! 

Az utóbbi esztendõ közös
ügyeinkben elõrelépéseket
hozott. Szentes a békés komp-
romisszumok, a jó ötletek
megvalósítása, a mûködés ha-
tékony átalakítása, a fejleszté-
sek beindításának korát éli
hosszú idõ után elõször. 2015-
ben elindult egy elõremutató
munka, amelynek a folytatása
kell, hogy következzék az idei
évben is, hiszen még számos
célt kell megvalósítanunk an-
nak érdekében, hogy Szentes
igazán élhetõ várossá váljon a
család és az egyén számára is!
A célok már körvonalazód-
tak, a megoldás azonban még
hosszú küzdelmek sorát hoz-
za, hiszen több éves elmara-
dást kell pótolni, hogy a város
minden szempontból felzár-
kózzék. A választásokon
azonban megfogalmazódott,
hogy a lakosság változást
akar és azt kívánja, hogy te-
gyünk Szentes érdekében,
akár országgyûlési, akár ön-
kormányzati képviselõként
kapott felhatalmazást valaki a
munkára. Megfogalmaztuk,

hogy közös akarattal teszünk
a városért, hiszen mindannyi-
unk célja, hogy a szentesiek
helyben érezzék jól magukat,
hogy számukra itt legyen biz-
tosítva a megélhetés, és ne
kelljen Európa vagy a világ
más országaiban letelepedve
élniük és – Áder János szavai-
hoz kapcsolódva – ne kelljen
távol élõ szeretteink biztonsá-
gáért aggódnunk! Ahogyan
köztársasági elnök úr fogal-
mazott, legyen a mi iránytûnk
a szeretet és újévi jókívánsá-
gainkat egészítsük ki azzal,
hogy megértéssel fordulunk
bajba jutott honfitársaink, se-
gítõ szándékkal a rászorultak,
fogyatékkal élõk és jóakarat-
tal az útkeresõ, az élet dolgai-
ban nehezen eligazodó honfi-
társaink, alázattal természeti
környezetünk felé.

Erõsítse jövõbe vetett hitün-
ket, hogy amit akarunk, azt
közösen el tudjuk érni!

Boldog és eredményes új
esztendõt Szentes!

Farkas Sándor
országgyûlési képviselõ

Boldog új évet!

Újévi polgármesteri köszöntõ

Tisztelt olvasók,
kedves szentesiek!

Szentesi Élet
Szentesiek mozivásznon
Látványban és romantikában leginkább az Egri

csillagokhoz mérhetõ az az új magyar film, mely a le-

gendás csodakanca, Kincsem életét és gazdája törté-

netét meséli el. Városunkból származó vagy az itteni

gimnázium drámai tagozatán végzett színészek is fel-

tûnnek a nagyszabású kalandfilmben.

7. oldal

Változatlan áron!

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



Szentes Város Képviselõ-
testülete 1996-ban (171/1996.
XI. 22.) a Szentes–Nagyhegy
városrészben 28 utcát látott
el névvel, de az utcák tényle-
ges kialakítását és elnevezé-
sét késõbbi idõpontra halasz-
totta. Az utcarendezés az
érintett városrészben 2010
után megkezdõdött, így 2014
végén és 2015 elején 9 utca
nevet kapott az 1996. évi ha-
tározatban szereplõ 28 név-
bõl kiválasztva. Ezek közé
tartozik a jeles íróról-újság-
íróról elkeresztelt Benedek
Elek utca, amelynek névadó-
ja Kisbaconon (Erdély) szüle-
tett 1859. szeptember 30-án.
Középiskoláit a székelyud-
varhelyi református gimná-
ziumban végezte (1877),
majd a budapesti tudomány-
egyetemen tanult tovább, de
nem fejezte be.

Az újságírói pályára lépett:
1881–85 között a Budapesti
Hírlap munkatársa; 1886-tól
1893-ig az Ország–Világ
szerkesztõ-tulajdonosa; 1893-
tól a Magyar Nép és a Nem-
zeti Iskola munkatársa;
1897–1900 között a Magyar
Kritika alapító szerkesztõje;
1907-tõl a Néptanítók Lapja
szerkesztõje. Sokat tett az if-
júsági irodalmi újságok létre-
hozásáért.  1922–1929 kö-
zött a C i m b o r a  c .  g y e r -
m e k l a p  szerkesztõje. Új-
ságírói mûködése mellett
szépíróként is dolgozott.
Népköltészeti gyûjtését
1882-ben Székelyföldi gyûj-
tés címen jelentette meg,
majd közzétette saját n é p -
mese feldolgozásait  Szé-
kely Tündérország (1885) cí-
men. A gyermekeinek írt me-
séit az Apa mesél (1888) és a
Történetek a gyermekszobá-
ból (1893) c. kötetekben adta
ki. A Többsincs királyfi c. há-

rom felvonásos mesejátékát
a Vígszínház mutatta be
1899-ben. Legnépszerûbb
mesegyûjteménye a „Ma-
gyar mese- és mondavilág”
címen látott napvilágot. 

Rendkívül jelentõsek a vi-
lágirodalom mesekincsébõl
összegyûjtött és átdolgozott
meséi: Grimm testvérek me-
séi (1904), Csudalámpa 1-4.
(1911–1914), Ezeregyéjszaka
meséi (1928). Munkásságával
kiérdemelte a nagy mese-
mondó megtisztelõ címet. A
magyar történelem esemé-
nyeit olvasmányos formában
népszerûsítette az ifjúság kö-
rében: A magyar nép múltja
és jelene (1905), Hazánk tör-
ténete (1905), Honszerzõ Ár-
pád (1907), Történeti olvas-
mányok (1909), Nagy ma-
gyarok élete (1905–1914). A
közéletben is szerepet vál-
lalt: 1887–1892 között or-
szággyûlési képviselõ, 1900-
tól a Kisfaludy Társaság,
1923-tól a Petõfi Társaság
tagja. Kisbaconi háza 1969-
tõl emlékház a soproni óvó-
nõképzõ fõiskola az õ nevét
viseli. Kisbaconon hunyt el
1929. augusztus 17-én.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (158.)

Benedek Elek
utca
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„Elemi iskolai végzettségû
gazdaember volt, de világos,
józan esze, tiszta ítélõképes-
sége, nagy törvénytudása, jó
beszélõ és vitázó tehetsége,
hajthatatlan vasakarata által
kortársai elõtt rendkívüli be-
csületben és szeretetben ál-
lott.” Így jellemezte tömören
Kristó Nagy Istvánt Papp
Lajos tanító, egyházi jegyzõ
A szentesi református egy-
ház története címû kéziratos
munkájában. Korának meg-
határozó egyénisége volt, s
bár nem örvendett minden-
kor osztatlan népszerûség-
nek, de munkásságával fel-
tétlen kiérdemelte, hogy em-
léke ne merüljön feledésbe. 

Tehetõs jobbágy családban
született Szentesen 1816. ja-
nuár 6-án, apja Kristó Nagy
János földesgazda, édesanyja
Keresztes Zsuzsanna. Elemi
iskolai tanulmányait a helyi
református népiskolában vé-
gezte, majd apja mellett
megtanulta a földmûvelés
fogásait. Alig múlt 19 éves,
amikor házasságot kötött
Kutas Sárával, akitõl két fia
született. Felesége 1849-ben
meghalt, ezért újból házaso-
dott, nõül véve Mecs Balogh
Klárát, aki szintén két gyer-
mekkel ajándékozta meg.

Közéleti szereplése 1859-
ben kezdõdött, amikor a
szentesi református egyház
presbiterévé választották. Az
alkotmányos önkormányzati
élet idõleges helyreálltakor,
1861 januárjában városi kép-
viselõ lett, de a feléledõ ön-
kényuralom elleni tiltako-
zásként képviselõtársaival
együtt még ugyanez év
novemberében lemondott.
Mint a presbitérium egyik
legtevékenyebb tagját, 1863-
ban a református egyház fõ-

gondnokává választották,
mely tisztséget ekkor csak
egy évre vállalta. Az 1867.
évi kiegyezéstõl ismét váro-
si, majd megyei képviselõ,
megszakítás nélkül haláláig.
A városi képviselõtestület
számos szakbizottságába be-
választották: tagja volt pl.
az iskolaszéknek, a vízvész-
bizottságnak, a gazdasági
szakosztálynak, a számon-
kérõ széknek, a kataszteri-,
gimnáziumi-, millenniumi
bizottságoknak stb. 1868-ban
ismét õt választották meg a
református egyház fõgond-
nokává, mely tisztséget ezút-
tal négy éven át viselte.

Sokirányú tevékenysége
során kiemelt figyelmet
szentelt a gazdaérdekek ér-
vényesülésének. Többek kö-
zött ennek is köszönhette,
hogy a városi közgyûlésben
többséget élvezõ gazdálko-
dók az 1872. május 14-én
megtartott tisztújításon Óno-
di Szabó Sándor ügyvéddel
szemben õt választották meg
polgármesterré. Hívei elvá-
rásainak megfelelõen, tevé-
kenységét a hagyományos
paraszti szemlélet határozta
meg, mégis az õ 6 éves pol-
gármestersége idején indult
el Szentes a polgári fejlõdés
útján. Mûködése idején fejlõ-
dött VI osztályúvá a korábbi
IV osztályú gimnáziumi tan-
folyammal egybekötött pol-
gári fiúiskola, s nyert kedve-
zõbb elhelyezést a Széche-
nyi-ligeti volt vendéglõ épü-
letében (ma múzeum). Hiva-
tali ideje alatt megnyílt az ál-
landó városi kórház és az el-
sõ kisdedóvó, megalakult a
Szentesi Önkéntes Tûzoltó
Egylet, felavatták a Zöldko-
szorú Nagyvendéglõ udva-
rán épült elsõ állandó szín-

kört. Megkezdte mûködését
a szentesi távírda, s megtör-
tént a távbeszélõ készülék (a
telefon) kísérleti kipróbálása,
megkezdõdött az út- és csa-
tornahálózat kiépítése stb.
Szervezõ munkájával meg-
védte a várost az 1876. évi
árvíz pusztításától, amiért
Ferenc József császár-király
arany érdemkereszttel tün-
tette ki. 1874-ben az õ veze-
tésével kezdõdött meg a
küzdelem a megyeszékhely
elnyeréséért, amely 1878-ban
Szentes javára dõlt el. Ered-
ményesnek mondható pol-
gármesteri mûködése ellené-
re az 1878-as tisztújításon
nem választották újjá. Szoros
küzdelemben ugyan, de alul
maradt a nála 30 évvel fiata-
labb, dinamikusabb és mû-
veltebb Balogh János jogvég-
zett fõkapitánnyal szemben.

Megyei és városi képvise-
lõként továbbra is a helyi
közélet egyik legbefolyá-
sosabb szereplõje maradt.
Emellett a Szentesi Takarék-
pénztár aligazgatója, s 1883–
1895 között megszakítás nél-
kül ismét a református egy-
ház fõgondnoka volt. Az õ
idején épült fel a Kossuth té-
ri református bérház és az új

lelkészlak. Az 1890-es évek-
ben veszített népszerûségé-
bõl, mivel a megye és a vá-
ros között kibontakozott
küzdelemben a megyei veze-
tés oldalára állt. Emiatt ko-
moly támadások érték, ko-
rábbi érdemeit azonban el-
lenfelei sem vonták kétség-
be. Legkeményebb bírálója,
Sima Ferenc országgyûlési
képviselõ, 48-as függetlensé-
gi pártvezér az 1898. május
30-án tartott díszközgyûlé-
sen például így nyilatkozott
róla: Õ volt ebben a város-
ban a fejlõdés útnyitója. S
habár még az õ polgármes-
terségének korszellemében
az õsi gondolkodásmód er-
kölcsi világa volt a közte-
vékenységnek rugója, egy
azonban tény, hogy ennek a
városnak kulturális útjait az
õ polgármestersége nyitotta
meg. Az õ vezetése mellett
nyílt meg a nagyobb fokú ér-
deklõdés a polgárok körében
a közdolgok iránt. Az õ pol-
gármesterségének érdeme,
hogy a város megszabadult
az õsi váltság (örökváltság)
utolsó terheitõl.

A nagy ellenfél mondatait
még hallhatta Kristó Nagy
István, s némi gyógyírt je-
lenthettek számára a durva
politikai támadások után.
1900. február 11-én bekövet-
kezett halálakor a nekrológ-
írók hasonlóan méltatták
maradandó érdemeit. A vá-
ros is lerótta kegyeletét azál-
tal, hogy a közgyûlési terem-
ben elhelyezte egykori pol-
gármesterének olajfestmé-
nyû portréját, 1906-ban pe-
dig utcát nevezett el róla.
Síremléke a Református Kö-
zéptemetõben található.

Labádi Lajos

200 éve született Kristó Nagy István polgármester

Szentes polgár i
fe j lõdésének útnyi tó ja

„ Ne úgy élj, mintha még tíz-
ezer évig akarnál élni. A
kikerülhetetlen ott lebeg fejed
fölött. Míg élsz, míg módodban
áll, légy jó ember.”

Marcus Aurelius

Kevés olyan dolog van az
ember életében, amit annyi-
ra várunk, annyira készülõ-
dünk, mint a babavárás. El-
képzeljük milyen lesz ha
megszületik, milyen ember
válik belõle. Szentesen Dr.
B. Nagy Zoltán fõorvos úr,
több ezer kismama szülését
vezette le, ott volt az anyu-
kák mellett biztonságot ad-
va nagy szakmai tudásával
és tapasztalatával. Bármi-
kor, éjjel-nappal, hétközben
és hétvégén számíthattak
rá. Jött, segítette munkatár-
sait, az anyukákat, a beteg
embereket. 

Sajnos most már csak em-
lékezni tudunk rá, aki 1969.
október 1-tõl dolgozott
egyetlen munkahelyén, a
Szentesi Dr. Bugyi István
Kórház Szülészeti- Nõ-
gyógyászati Osztályán, halá-

la elõtti napokig. „Odafönt”
már biztos megkereste szüle-
it, rokonait, barátait. El-
mondta a kollégáinak (saj-
nos egyre többen vannak),
hogy mi újság a kórházban,
milyen nehézségekkel kell
megbirkóznunk nap mint
nap, de mindenki teszi a dol-
gát, hivatásszeretettõl ve-
zérelve.

1945. augusztus 8-án szü-
letett, ahogyan baráti társa-
ságban többször mondta, a
Hirosimai és a Nagaszaki
atomtámadások között. A
gimnáziumban több tanul-
mányi versenyt nyert, sok
versenynek rendszeres részt-
vevõje volt. Ami a legfonto-
sabb, itt ismerte meg késõbbi
feleségét Ormándi Erikát,
akivel negyedikes orvostan-
hallgató korában, 1967-ben
házasodtak össze. Több mint
48 évig jóban, rosszban, egy-
mást tisztelve és szeretve
voltak házasok. Szigorló or-
vos volt, amikor 1969-ben
megszületett Zoltán fia,
majd 1970-ben Zsolt. Család-
centrikus volt, feleségét, fia-

it, majd késõbb Nórika és
Nimród unokáit is nagyon
szerette. 1973-ban szakvizs-
gázott szülészet-nõgyógy-
ászatból, adjunktusi kineve-
zését követõen 1976-ban fõ-
orvossá léptették elõ. 1977-
tõl osztályvezetõ helyettes
lett. Orvosi munkássága
több mint 40 éve alatt kivette
részét a Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórház tár-

sadalmi megbízatásában is: a
Munkaügyi Döntõ Bizottság
elnöke volt, a Közalkalma-
zotti Tanács, a Kórházi Fel-
ügyelõ Bizottság és a Tudo-
mányos Bizottság titkára-
ként is tevékenykedett. Fõleg
a betegágy mellõl kiinduló
tudományos munkát vég-
zett. 34 közleményben és 184
elõadásban foglalta össze ta-
pasztalatait. Számos szakmai
és társadalmi elismerésben
részesült: Kiváló Egészség-
ügyi Dolgozó, Kiváló Orvos,
Bugyi István Emlékérem,
emberi erõforrások miniszte-
rének elismerõ oklvele.

Ám a legnagyobb elisme-
rést számára a betegek hálás
tekintete jelentette. Biztos
vagyok benne, hogy egyre
több édesanya látogatja meg
Dr. B. Nagy Zoltánt egy szál
virággal, kézen fogva gyer-
mekeit, és elmeséli nekik,
hogy õ volt az a doktor úr,
aki világra segítette õket és
testvéreiket.

Zoli bátyám nyugodj bé-
kében!

Dr. Papp Zoltán

In memoriam Dr. B. Nagy Zoltán
Az önkormányzat és a MH. 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki

Ezred január 12-én, kedden 15 órakor a II. világháborús em-
lékmûnél (a Széchenyi Liget bejáratánál) gyertyagyújtással
emlékezik meg a 2. Magyar  Hadsereg Don-kanyarban elesett
áldozatairól.

Koszorúznak

December 22-én vettünk végsõ bú-
csút városunk nagy tiszteletben álló or-
vosától. Évtizedekig fordultam hozzá, õ
pedig mindig bizalommal, türelemmel
és kedvességgel gyógyított. Volt, hogy
az életemet köszönhettem neki. Hosszú
munkássága alatt gyermekek ezreit se-
gítette a világra, nõk és édesanyák
egészségét õrizte, felügyelte. Ezen felül
szakmai lapokban publikált rendszere-
sen, eredményeiért magas kitüntetésben részesült. Ehhez fe-
lesége szeretõ gondoskodással biztosította a nyugodt otthont.
Nyugdíjas éveit is hivatásának szentelte és családjának élt.
Mosolygós, kedves bizalommal teli modoráért és precíz szak-
mai hozzáállásáért mindannyian szerettük.

Emlékét tisztelettel és szeretettel õrizzük!

Marjor Anna Edit

Dr. B. Nagy Zoltán
fõorvos emlékére

Kristó Nagy István arcképe

�



Mint mondta, bebizonyo-
sodott, hogy 2015-ben sike-
rült biztos alapokon nyugvó
gazdaságos költségvetést
összeállítani. Az idei év fel-
adatai közé sorolta a költség-
vetési szervek mûködéséhez
és az azok fejlesztéseihez
szükséges összegek biztosí-
tását, illetve a gazdasági tár-
saságok gazdálkodásának
átláthatóvá tételét és hatéko-
nyabb mûködését, az olyan
támogatások megszünteté-
sét, amelyeknek nincs hoza-
déka a város számára. –
2016-ban a felesleges költe-
kezést teljes mértékben meg
kell állítani – jelentette ki a
frakcióvezetõ, aki szerint az
idei költségvetés hatékony
megalkotása még nagyobb
feladatot ró majd rájuk. 

Antal Balázs Tibor megíté-
lése szerint hasznosnak bizo-
nyult az 1 millió forintos
képviselõi keretek létrehozá-
sa, amelyekbõl fõként okta-

tási és szociális intézménye-
ket, valamint civil szerveze-
tek elképzeléseit támogatta
képviselõtársaival együtt.

Nagy eredményként köny-
velem el, hogy módosítottuk
az SzMSz-t, bizonyos jogkö-
rök átkerültek a polgármes-
tertõl a bizottságokhoz, ezzel
erõsödött azok szerepe, illet-
ve csökkentettük a bizottsá-
gok létszámát is a költségha-
tékonyság jegyében. Minden
bizottság nagy feladatok
elõtt állt, és sikeresen teljesí-
tette azokat. A Jogi, Ügyren-
di és Közbeszerzési Bizott-
ság sokrétû feladatot oldott
meg a szerzõdések átvizsgá-
lásával, a közbeszerzések le-
folytatásával. A jövõben a
város számára elõnyös vagy
partneri megállapodások
megkötése jelenti számukra
a további munkát a Pénz-
ügyi és tulajdonosi Bizott-
sággal együttmûködve. A
Városrendezési- fejlesztési és

Idegenforgalmi Bizottság
elõkészítésének eredménye-
ként elkészült a 2020-ig tartó
Integrált Városfejlesztési
Stratégia. Benne vannak
azok a kitörési pontok, fej-
lesztések, amelyeknek már
sokkal korábban meg kellett
volna valósulniuk, például a
Petõfi Szálló felújítása, vá-
sárcsarnok építése – fogal-
mazott a frakcióvezetõ, aki
szerint a munkahelyterem-
tésben lehettünk volna zász-
lós hajó is és turisztikai
szempontból is lemarad-
tunk, versenyhátrányba ke-
rültünk a többi településhez
képest. 

– A szálláshelyek bõvítése
is kötelessége a városnak,
akár saját tõke, akár befekte-
tõ bevonásával. A Petõfi
Szállóval kapcsolatosan fo-
lyamatban van egy per az
önkormányzat ellen, amely-
ben 300 millió forintos köve-

telése van az egykori befek-
tetõnek. A per kimenetelét
még nem lehet tudni, de az
komolyan befolyásolhatja az
idei költségvetést. Ez az ügy
is rámutat arra, hogy komo-
lyan át kell gondolni minden
esetben a befektetõk bevoná-
sát, hiszen ebben a témában
az önkormányzat korábban
több elõnytelen szerzõdést
kötött. Az épület hasznosítá-
sára nézve is készült ré-
szünkrõl koncepció, hiszen
többfunkciós üzemeltetésére
mutattunk alternatívát amel-
lett, hogy egyes munkálatok
már most is megtörténtek.
Ezen felül meg kell oldani a
város járdáinak fokozatos,
ütemtervszerû felújítását, to-
vábbi infrastruktúrafejlesz-
tésre és Szentest Csongrád-
dal teljes mértékben össze-
kötõ kerékpárút létesítésére
van szükség. Továbbá foly-
tatni kell a Kiss Zsigmond
utca-Sima Ferenc utca köz-
lekedésének átgondolását,
meg kell oldani a Horváth
Mihály és Kossuth Lajos ut-
cák keresztezõdésének biz-
tonságossá tételét, rendezni
kell a Petõfi Szálló ügyét, fej-
leszteni kell az ipari parkot,
amelynek vállalkozásokkal
való megtöltése is cél. A fel-
adatok közé tartozik feldol-
gozóüzem létesítése a helyi
termékekre alapozva, az út-
törõház felújítása, vásárcsar-
nok létesítése és a kispiacok

körülményeinek rendezése,
a tiszai strand infrastruktu-
rális és turisztikai fejlesztése
és oda kerékpárút bekapcso-
lása, a Kurca élõvé, csóna-
kázhatóvá tétele és beépítése
egyéb fejlesztések, látvá-
nyosságok mellett a turiszti-
kai koncepcióba, a Szalva
Péter sétány és az Eszperan-
tó híd környékének rendezé-
se, a sportolási lehetõségek
bõvítése. Mindezek mellett
pedig a legfontosabb a mun-
kahelyteremtés és megõrzés
– fejtette ki Antal Balázs Ti-
bor, aki örömmel nyugtázta,
hogy a Mûvelõdési, Ifjúsági
és Sportbizottságot végre
olyan képviselõ vezeti,
akinek sportolói múltja és
jelene is van. A bizottságnak
pedig a frakció részérõl
olyan tagja is van, aki felké-
szült kultu-rális és oktatási
területen. Hangsúlyozta, bí-
zik abban, hogy a város éle-
tére jellemzõ kulturális hiá-
nyosságok pótolva lesznek.
Szeretnék, ha a kulturális in-
tézmények valóban kulturá-
lis feladatokat látnának el, az
erre vonatkozó koncepcióju-
kat – amely a civil szerveze-
teknek is nagyobb szerepet
szán – elkészítették és hama-
rosan beterjesztik a turiszti-
kai koncepcióval egyetem-
ben, amelyben jobb és att-
raktívabb programok meg-
valósítását tûzték ki célul, a
megfelelõ reklámtevékeny-
ség és a testvérvárosi kap-
csolatok megerõsítése mel-
lett.

Az Egészségügyi és Szoci-

ális, valamint a Lakásügyi
Bizottságra komoly felada-
tok várnak az önkormányza-
ti képviselõ szerint. – A szo-
ciális bérlakásoknál nagy
kintlévõségek vannak, növe-
kedett az adósságállomá-
nyuk. Itt csökkenteni kell a
kintlévõségeket, és elodáz-
hatatlanná vált a nem fizetõ
lakók díjhátralékainak és
közüzemi számlafizetési el-
maradásainak lekövetése. A
probléma rendezéseként sû-
rûbb ellenõrzéseket, a rongá-
lások szankcionálását és kár-
tyás leolvasóórák felszerelé-
sét javasolják. Sikeres volt
a szociális földmunkaprog-
ram, melyben valódi értel-
met nyert a közmunkaprog-
ram, s elindult a szociális in-
tézmények szakmai vezetési
elveinek elõnyben részesíté-
se is, hiszen például a Dr.
Sipos Ferenc Parkerdõ Ott-
hon vezetõjének megválasz-
tása esetében is független
szakértõi véleményre ala-
pozva hoztuk meg a döntést.
Azt pedig örömmel vesszük,
hogy sikeresek a kórház által
szervezett szûrõ- és preven-
ciós programok, az ilyen jel-
legû tevékenység elindulása
a FIDESZ korábbi lobbitevé-
kenységének volt köszönhe-
tõ Szentesen – jelentette ki a
frakcióvezetõ, aki a tavalyi
év sikerének nevezte, hogy a
Szentesi Életben is arculat-
váltás történik és a jövõben
várhatóan egy új szemléletû,
olvashatóbb újságot vehet
kezébe az olvasó.

– CSI –

Új elképzeléseket terjesztenek be idén is

Minden területen látnak feladatot
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Az elmúlt 2 esztendõben
több mint 2 milliárd forintos
értékben fejlesztették a Szen-
tesi Üdülõközpontot, ahol
fedett uszoda, wellness- és
élményrészleg is épült. Az új
szolgáltatások tükrében elo-
dázhatatlan volt a jegy- és
bérletárak átgondolása is, il-
letve a beadvány szerint fi-
gyelembe kellett venni a
rendszeresen lejáró törzskö-
zönség igényeit, illetve olyan
bérlettípusokat is át kellett
gondolni, amit a gyakorlat-
ban soha nem fog az üdülõ-
központ eladni. A korábbi
beterjesztéshez képest a Fi-
desz például nem 4, hanem
csak 3 zónával számolt, hi-

szen nem látták valószínû-
nek, hogy lesz olyan fürdõ-
vendég, aki a kinti részt, il-
letve a fedett 50 méteres me-
dencét akarja csak igénybe
venni. Különösen azért is,
mert utóbbi vízfelületet a
nyitvatartási idõ 90 százalé-
kában az edzések fedik le. 

Az egyik indítványozó
Bujdosó Tamás önkormányza-
ti képviselõ lapunk érdeklõ-
désére elmondta: A kialakí-
tott jegyárpolitika kompro-
misszumokon alapul, azt
preferálja, hogy a fürdõzõk
inkább bérletet vegyenek, és
ne számítson luxusnak a
fürdõzés. Ha például a 65 év
feletti korosztályt vagy a di-

ákokat nézzük, akkor a 30
ezer forintos éves bérlet
visszaosztva körülbelül napi
100 forintos költséget jelent.
Igaz, hogy eddig a 65 év fe-
lettiek ingyen használhatták
az üdülõközpont medencéit,
de a felmérések szerint ezt a
korosztálynak csak minimá-
lis része vette igénybe. Így a
költségvetésben nem ennek
a tevékenységnek a támoga-
tása részesítendõ elõnyben,
hanem például továbbra is
fenntartandó a 65 év feletti-
ek kommunálisadó-mentes-
sége. 

– Tudomásul kell venni,
hogy olyan nincs, hogy vala-
mit ingyen lehet adni. Ha
valamit ingyen akar a képvi-
selõ-testület biztosítani, ak-
kor az arra szánt összeget a
költségvetés más területeirõl
kell elvonni – hangsúlyozta
Bujdosó Tamás, de a képvi-
selõ-testület ülésén is el-
hangzott, hogy ha bizonyos
árakat mérsékelnek, akkor
nagyobb mértékû segítséget
kell adnia az önkormányzat-
nak az üdülõközpont szá-
mára.

A Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság, valamint a Mûve-
lõdési, Ifjúsági és Sportbi-
zottság tagja Bujdosó Tamás
elmondta, hogy a jegyárpoli-
tika kialakításakor a kör-
nyékbeli fürdõk díjszabását
is figyelembe vették, s most
a hasonló szolgáltatásokkal
– sport- és élménymedencé-
vel is – rendelkezõ hódme-
zõvásárhelyi fürdõvel közel
azonosak az árak és a szen-
tesi elmúlt években megva-

lósult beruházásnak köszön-
hetõen a szolgáltatások is.
Hozzátette, hogy a nyitva
tartásban is voltak nézetkü-
lönbségek, hiszen többen azt
szerették volna, ha már reg-
gel 5 órakor nyit a strand,
azonban az ezzel járó plusz
üzemeltetési költségekkel,
azaz a rezsivel és a munka-
díjjal nem számoltak. Komp-
romisszumos megoldás szü-
letett, így nyáron már reggel
5 órakor, télen viszont 6 óra-
kor nyit a fürdõ, ahova a
szentesi felnõttek továbbra
is ezer forintért mehetnek
be, a helyi diákok idén is 650
forintért úszhatnak, de vál-
tozás többek között, hogy az
éves diákbérlet ára 5 ezer fo-
rinttal emelkedett, azaz 15
ezer forintra növekedett, a
csúszdahasználatért pedig
ezen túl mindenkinek 250
forintot kell fizetnie napon-
ta. A kabinok esetében ko-
rábban mûködõ rendszer is
megszûnt, helyette egysze-
rûbbet, átláthatóbbat vezet-
tek be, hiszen kabint akkor
válthat valaki, ha megveszi
a 65 ezer forintos kedvezmé-
nyek nélküli éves bérletet,
kabint azonban már akár 4
fõ együtt is bérelhet, össze-
sen 20 ezer forintért. Így egy
helyi felnõtt összesen 70
ezer forintért lehet éves ven-
dég és kabinbérlõ az üdülõ-
központban. Csúszdát hasz-
nálni, szaunázni, wellnes
szolgáltatásokat igénybe
venni viszont csak kiegészí-
tõ jeggyel lehet a strandon.

Cseh-Lakos

34,2 millió forintot meg-
haladó összeget kap a 7 mil-
liárdos egészségügyi „kasz-
szasöprés” eredményébõl a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház. Az összeget
az ország 339 egészségügyi
intézménye között osztották
szét, a pénz tételes bontását
az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár honlapján kö-
zölte.

Az összesen 7 milliárd fo-
rintos összeget a kormány
az E-alap maradványból
biztosította az egészségügyi
intézmények számára. A já-
róbeteg-szakellátás ösztön-
zésére 4,7 milliárdot, a vá-
rólista csökkentésben való
aktív részvételért 1 milliárd

forintot, az onkológiai diag-
nosztikában vállalt többlet-
tevékenységért 800 millió
forintot, míg az egynapos
ellátások ösztönzésére 500
millió forintot kapnak az E-
alap maradványból – írta
közleményében az egész-
ségügyi államtitkárság. A
közleménybõl az is kitûnik,
hogy az elosztással megha-
tározott szolgáltatói tevé-
kenységeket, viselkedéseket
kívántak ösztönözni.

A 7 milliárd forintot de-
cember 29-én utalta át az
Országos Egészségbiztosítá-
si Pénztár (OEP) a Magyar
Államkincstárnak, és hama-
rosan az intézmények szám-
lájára kerül.

34,2 millió forint
a kórháznak

A szolgáltatások után az árak is változtak az üdülõközpontban

A bérletváltást preferálták
Új díjszabást hozott a jegy- és a bérletárak némelyikénél

a képviselõ-testület decemberi soros ülése. Az errõl szóló
határozatot többszöri egyeztetés, viták után hozták meg a
képviselõk. A Fidesz-frakció által a témában benyújtott ja-
vaslat egyik vezérelve az volt, hogy ha egyesek ingyen
használhatják a Szentesi Üdülõközpont szolgáltatásait, ak-
kor a város költségvetésének más területére szánt támoga-
tási összegekbõl kellene elvonni, ez pedig sokkal több em-
bert érintene hátrányosan, mint ha egy napi tételre lebont-
va jelképes összeggel használnák ki a fürdõszolgáltatáso-
kat egyes bérlettulajdonosok.

A pólósok is itt pótszilvesztereztek. Fotó: Vidovics

A helyhatósági választásokon 10 körzetbõl 8 egyéni kör-
zetet hoztak a FIDESZ-KDNP jelöltjei, amely számunkra
azt jelentette, hogy megnövekedett a felelõsségünk és fel-
jogosítottak bennünket arra, hogy a város vezetésében vég-
re elõször meghatározó szerepet töltsünk be. Változásokra
van szükség, ezt éreztük a választásokon és változások is
jellemezték a tavalyi évet a képviselõ-testület esetében, hi-
szen módosítottuk az SzMSz-t, nagyobb jogkört kaptak a
bizottságok – értékelte röviden a 2015-ös esztendõt a FI-
DESZ frakcióvezetõje, Antal Balázs Tibor, aki szerint ered-
ményes évet zártak, s a tavalyi költségvetés már részben az
általuk körvonalazott célokat, elképzeléseket tükrözte, de
ennek további erõsbítésére törekszenek.
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Német Lilien Zoé és Bán Emma Róza – így
hívják Csongrád és Szentes elsõ újszülött-
jeit, akik a szentesi Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórházban látták meg a nap-
világot. A két újszülött kislányban közös,
hogy a vártnál kicsit hamarabb érkeztek,
ám szerencsére egészségesek, valamint az
is, hogy nem mindennapi nevet kaptak szü-
leiktõl. A két város elsõ babáit Szirbik Imre
polgármester, Chomiak Waldemar, az egész-
ségügyi bizottság elnöke, és Csongrád pol-
gármestere, Bedõ Tamás köszöntötte.

Az újév elsõszülött csecsemõit nagy érdek-
lõdés övezi ország- és megyeszerte egyaránt.
Kíváncsi várakozás, lelkes érdeklõdés: vajon
kisfiút vagy kislányt köszönthetünk, mint
2016 elsõ jövevényét? Az országban a gyõri
Noel érkezett meg elõször, Csongrád megyé-
ben pedig Apfel Vencel Mirkó, aki Makó el-
sõszülöttje.

Újévi meglepetésként Szentesen két kis-
lány érkezett. Lilien  január 1-jén, hajnali 3
óra 28 perckor, 46 centiméterrel és 2470
grammal, míg Emma Róza 20 óra után né-
hány perccel, 50 centiméterrel és 3680 gram-
mal született meg a Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórházban.

A két újszülött kislányban közös, hogy a
vártnál kicsit hamarabb érkeztek, ám szeren-
csére egészségesek, valamint az is, hogy nem
mindennapi nevet kaptak szüleiktõl. A
csongrádi szülõk gyermeke, Lilien – aki me-

gyénk második, és elsõ Szentesen született
babája – második utónévként a különleges
Zoé nevet viseli, amelyet édesapjától kapott
– tudtuk meg édesanyjától, Németné Meggyesi
Erikától, aki szerint Lilien és Emma már most
olyanok, mint két barátnõ.

Kovács Gabriella és Bán Ödön második gyer-
mekeként született meg Emma, testvére Bar-
na már nagyon várta a kis jövevényt. Nevét
már a gyermekáldás elõtt tudták, a Rózát –
mint második keresztnevet – pedig rózsa-
metszés közben ötölték ki. Az újév elsõ szen-
tesi lakosának édesanyja úgy véli, az úgy he-
lyes, ha mindkét gyermeke azt tanulhatja,
ami igazán érdekli. – Megpróbálom õket tá-
mogatni abban, amire törekszenek. Olyan el-
képzelésem nincs, hogy Emmának például
balettoznia kellene – mondta Gabriella.

A két város elsõ babáit a polgármesterek
ajándékkal – virágcsokorral és plüss mackó-
val – és jó egészséget kívánva, néhány elis-
merõ szóval köszöntötték január 4-én.

– Mint hatunokás nagypapa át tudom
érezni, hogy a családoknak milyen örömet je-
lent a gyermekáldás. Az ember ilyenkor azt
szeretné, hogy a kisbabák egészségesek le-
gyenek, örömben nõjenek fel, és azokat az ál-
mokat, amelyeket szüleik szövögetnek, való-
ra tudják váltani – fogalmazott Szirbik Imre.

Chomiak Waldemar orvosként pedig örö-
mét fejezte ki, hogy mindkét gyermek egész-
ségesen született. R.Á.

Emma az elsõ babánk

Az önkormányzati képvise-
lõ fontosnak tarja, hogy a tes-
tület munkáját ne a pártprog-
ramok, hanem a lakosok kö-
zös érdekeinek megvalósítása
jellemezze, mely véleménye
szerint tavaly a legtöbb eset-
ben meg is valósult. Mint
mondta, munkaterv alapján
dolgoznak, melynek gerincét
a 2014-2020 közötti idõszak-
ban is a polgármester gazda-
sági programja alkotja a ko-
rábbi koncepció folytatása-
ként, a képviselõ-testület pe-
dig a munkaterv sarokpontja-
iban megegyezett, annak
megvalósítási módjában van-
nak olykor-olykor vélemény-
különbségek a képviselõk kö-
zött.

– A program legfontosabb
sarokpontja az élhetõ és a be-
fogadó város megteremtése
és fenntartása, azaz, hogy
megfelelõ számú munkahely
legyen és mindenkinek le-
gyen lehetõsége a munka te-
rületén tervezni, illetve nyi-
tott a város arra, hogy a fej-
lesztési, beruházási szándék-
kal érkezõket befogadja. Több
olyan cég is van, amely mun-
kahelyeket teremtett Szente-
sen az elmúlt idõszakban,
köztük például a Duna-R ki-
emelkedõ, amely több földte-
rületet vásárolt és számos em-
bert foglalkoztat – hangsú-
lyozta Móra József, aki kitért
arra is, hogy az élhetõ város-

hoz tartoznak azok a fejleszté-
sek is, amelyek az emberek
komfortérzetét nagymérték-
ben meghatározzák. Ilyen
többek között a hulladéklera-
kók rehabilitációja, a szenny-
víztisztító telep megépítése és
az üdülõközpont fejlesztése
is. Utóbbiban az élhetõ és be-
fogadó város elképzeléshez is
illeszkedik, hiszen határon át-
nyúló együttmûködés kereté-
ben, pályázati forrás lehívásá-
val Szentesen megújult a régi
50 méteres medence, Újszen-
tesen új sportcsarnok épült.
Tehát a partneri együttmûkö-
dés is sok esetben fontos ele-
me a fejlõdésnek.

Az önkormányzati képvise-
lõ az idei költségvetésrõl el-
mondta, hogy az önkormány-
zatnak rendkívül korlátozott
lehetõségei vannak, hiszen
több korábbi önkormányzati
feladatot is elvontak, például
az oktatás területén és a szoci-
ális szférában, amely az ön-
kormányzat mûködését dön-
tõen behatárolja. Ugyanakkor
a pénzügyi szabályok is kor-
látozóvá váltak az önkor-
mányzatok számára, mert
csupán nullszaldós költségve-
téssel lehet tervezni, kizárólag
a helyi adóbevételre lehet ala-
pozni, s önerõként nem lehet
hitelt bevonni a pályázatok
megvalósításában. Tehát csak
saját bevételhez lehet fejlesz-
téseket csatolni.

– Mindezek mellett szeret-
nénk megõrizni a város jelen-
legi környezeti állapotát, to-
vábbfejleszteni az idegenfor-
galom területén, a Petõfi Szál-
lónak új funkciót akarnak ta-
lálni és ehhez megfelelõ forrá-
sokat keresni. A tiszai üdülõ-
terület fejlesztésében is elõre
kell lépnünk, illetve bekö-
szöntött az az idõszak is, ami-
kor a korábban megszépült
épületeken is idõszerûvé vá-
lik apróbb felújítások elvégzé-
se. Ezek közé tartozik például
a Gólyásház, de a szociális
bérlakások további bõvítése
terén is van feladatunk –
emelte ki Móra József. Az ön-
kormányzati képviselõ sze-
rint az 1 millió forintos képvi-
selõi keretek bevezetése is be-
vált, hiszen azok segítségével
meg lehetett oldani olyan ad
hoc problémákat, amelyek
korábban az ügyintézés hosz-
szú útvesztõi leküzdése után
valósulhattak meg akár kul-
turális, akár szociális vagy
infrastrukturális területen.

Cs. I.

A város érdekeit tartja szem elõtt a képviselõ-testület 

Élhetõ és befogadó város a cél

A képviselõ-testület de-
cemberi soros ülésén döntött
arról, hogy pályázatot ír ki
a városi diákpince és a
Magyartési Képzési és Tá-
bor Központ mûködtetésére,
a pályázat elbírálásáig a fel-
adatellátással a családsegítõ
központot bízza meg, a
SZIDÖK-projektet pedig az
idei évtõl nem kívánja mû-
ködtetni. Korábban ezeknek
a projekteknek a mento-
rálását a VE-GA Gyermek és
Ifjúsági Szövetség helyi cso-
portja végezte évtizedeken
keresztül.

Ezeknek a feladatoknak a
végzésére korábban szerzõ-
dése volt a VE-GA szövetség-
nek és az önkormányzatnak,
de az lejárt 2015. december
31-én. A VE-GA szerette vol-
na a szerzõdést újabb 5 évre
megkötni, ezért közhasznú
tartós támogatási megállapo-
dás tervezetet nyújtottak be,
a képviselõ-testület azonban
úgy döntött, hogy megpá-
lyáztatja a feladatok ellátását,
más civil szervezeteknek is
lehetõséget adnak – tudtuk
meg Antal Balázs Tibor önkor-
mányzati képviselõtõl, aki
szerint eddig ebben a kérdés-
ben más civil szervezetek
méltánytalanul hátrányba ke-
rültek és demokratikusabb-
nak érezte és érzi, hogy nyi-
tott a képviselõ-testület a vá-

rosi civil szféra többi szerve-
zete és az ifjúság felé is ezek-
ben a feladatellátásokban. 

A képviselõ-testület soros
ülésén Vidovicsné Molnár Zsu-
zsanna témafelelõs kiegészí-
tésként elmondta, hogy a VE-
GA Szövetség a SZIDÖK-
projektet saját szellemi termé-
keként tartja számon, s ezért
kérik, hogy az ne kerüljön a
családsegítõ központhoz.

Kovács János bejelentette,
hogy a Mûvelõdési, Ifjúsági
és Sportbizottság szerint a
városi diákpincét az önkor-
mányzat intézményének kell
átadni mûködtetésre.

Dr. Sztantics Csaba jegyzõ
felhívta a figyelmet, hogy if-
júsági és diákönkormányza-
tot – azaz a SZIDÖK projek-
tet (szerk.) – véleménye sze-
rint nem szabad az önkor-
mányzatnak mûködtetnie,
mert annak a civil, az oktatási
szférából kell kiindulnia, az
ifjúság körébõl, önszervezõ-
dõen, és a nevelési és oktatási
szféra is elkerült az önkor-
mányzattól. 

Dömsödi Mihályné a témá-
val kapcsolatban hangsúlyoz-
ta, hogy a határozati javaslat
egyik változatát sem tudják
támogatni, mert az intézés
módjával nem tudnak azono-
sulni.

Szirbik Imre polgármester
felidézte, hogy az elsõ szaba-

don választott önkormányzat
döntésének megfelelõen az
egykori magyartési község-
házában mûködik a VE-GA
szervezet egyik nyári tábora
és ifjúsági bázisa 1994 óta.

– A VE-GÁ-ról tudni kell,
hogy a ’80-as évek elején, te-
hát messze a rendszervál-
tást megelõzõen alternatív if-
júsági szervezetként indult és
az egyetlen vidéki központú
országos ifjúsági szervezet-
ként élte túl nagyon sok idõ-
szak változását. Azok a fiata-
lok, akik a VE-GÁ-hoz kap-
csolódtak, ma a magyar poli-
tikai palettában különféle ol-
dalon vannak, de a közös
múltjuk összeköti õket –
hangsúlyozta a polgármester,
aki javasolta, hogy a ma-
gyartési táborhoz kapcsoló-
dó, még 1994-ben kötött szer-
zõdéseket a képviselõ-tes-
tület jövõ év végéig tartsa
tiszteletben. Egyetértett Dr.
Sztantics Csaba felvetésével,
kiegészítve azzal, hogy a
szentesi diákönkormányzat
országosan nézve is példa-
mutatóan mûködik, és ebben
nem kis szerepe van a Korom
házaspárnak, akik a diákön-
kormányzatot és a VE-GÁ-t
személyükben összekötik. A
polgármester arra is felhívta
a figyelmet, hogy a város-
központ rekonstrukció ré-
szeként megújult Kossuth ut-
ca 8. szám alatti diákpincé-
nek a diákságot kell szolgál-
nia, az önkormányzatnak pe-
dig keretet kell biztosítania a
helyi önszervezõdésének.

- csi -

Városi diákpince, magyartési tábor

Pályázatot írnak ki

Az elõzõ évhez képest nö-
vekszik a munkanapok szá-
ma idén, hiszen 2016-ban
épp úgy jönnek ki az ünnepi
hétvégék a munkaidõnaptár
szerint, hogy ebben az esz-
tendõben többet kell dolgo-
zunk, mint tavaly. Nemcsak
az augusztus 20-a, hanem a
szenteste és a szilveszter is
szombatra esik, míg október
23-át vasárnap ünnepeljük.

Két négynapos hosszú hét-
vége lesz idén, az egyik a
március 15., a másik novem-
ber 1. miatt. Március 15.
kedd, tehát 14. hétfõ pihenõ-

nap, ezért a hosszú hétvége
március 12. és március 15.
közé esik, de 14-ét, azaz hét-
fõt egy héttel korábban, te-
hát március 5-én, szombaton
le kell dolgozni. November
1. aztán ismét kedd lesz, ak-
kor is a megelõzõ hétfõ lesz
pihenõnap, tehát a hosszú
hétvége október 29., szombat
és november 1., kedd közé
esik. Az október 30-i pihenõ-
napot két héttel korábban,
október 15-én, szombaton
kell elõre ledolgozni. A két
négynapos hétvége mellett
azonban három háromnapos

hétvége is vár ránk. Ebbõl az
egyik a háromnapos újévi
hétvége volt.

A húsvét idén március vé-
gén lesz, ennek értelmében
március 27-én és 28-án, hét-
fõn sem kell munkába állni.
A 2016-os szenteste szombat-
ra esik majd, így karácsony-
kor szintén három nap pihe-
nés vár ránk. Augusztus 20.
és október 23. szintén hétvé-
ge, elõbbi ünnep szombaton,
utóbbi vasárnap lesz, így te-
hát még egy hétköznapra be-
iktatott szabadnapunk sem
lesz ebben az idõszakban.

Többet dolgozunk idén

A 2015. 12. 18. pénteki Szentesi Életben té-
vesen jelent meg információ a HUNGERIT
Zrt. által tervezett, és folyamatban lévõ beru-
házásira vonatkozóan.

A helyes információ a következõ:
Milyen beruházásokat terveznek jövõre?
A HUNGERIT Zrt. folyamatosan hajt végre

fejlesztéseket. Saját forrásból már megkezdõ-
dött a csirkedaraboló bõvítése, mely január
végére fog befejezõdni. A beruházás elkészül-
tét követõen 240 m2-el lesz tágasabb a csirke-
daraboló.

Ezen felül a HUNGERIT Zrt. egy komplex
beruházási programot kíván megvalósítani a
2016-2017. években. A beruházás a 2016. év-
ben fog megkezdõdni. A beruházás megvaló-
sításához a HUNGERIT Zrt. vissza nem térí-
tendõ támogatást, és fejlesztési adókedvez-
ményt kíván igénybe venni. 

A komplex fejlesztési program nagyságrend-
je miatt a cég azt saját erõbõl nem képes meg-
valósítani, így a program megvalósítása csak
abban az esetben kezdõdik meg, ha sikerül
biztosítani hozzá a szükséges támogatási for-
rásokat. 

Ennek a programnak a részeként tervezzük
többek között egy 6 db automatából álló csir-
kecomb-csontozó berendezés beszerzését, va-
lamint egy 240 tonna kapacitású 0 C fokos
hûtõház megépítését. A japán gyártmányú au-
tomata berendezés jelenleg Európában még
csak Franciaországban mûködik. 

A támogatás segítségével a komplex beruhá-
zási program 100 új munkahely létrehozását
teszi lehetõvé. A Hungerit Zrt. ezen felül to-
vábbi 150 fõ felvételét tervezi, amennyiben a
piaci igények és eredmények ezt indokolttá te-
szik. Így a projektek megvalósítását követõen
összesen 250 új munkahely jöhet létre.

Tóthné Kecskés Mária
belkereskedelmi és marketing igazgató

(X)

A Hungerit Zrt. sajtóközleménye

Tavaly már a költségvetési koncepció elkészítése közben
jól összecsiszolódott képviselõ-testület kezdte meg a munkát,
hiszen komoly egyeztetések folytak a 2015. évi városi fejlesz-
tésekrõl és mûködésrõl. Ahogyan az alakuló ülésen is el-
hangzott, a közgyûlés termében, a képviselõ-testület munká-
jában a város érdekeit kell szem elõtt tartani, és ebben a kér-
désben csupán egy párt van, Szentes város pártja – hangsú-
lyozta Móra József a városatyák tavalyi munkáját értékelve.

Fotó: Vidovics



Dr. Tóth Flórián elmondta,
hogy a közigazgatás átalakí-
tásához többek között azért
kezdett neki a kormány,
hogy minõségi változás tör-
ténjen az állampolgároknak
nyújtandó szolgáltatások, az
ügyfelekkel való kapcsolat-
tartás terén. – Az volt a cél,
hogy meg lehessen tapasz-
talni, milyen kényelmes do-
log is egy ablaknál elintézni
minden ügyet. Hosszas sor-
ban állás helyett gyorsan,
egyszerûen. Ezért épült ki
országosan a kormányablak
hálózat, amelynek egyik
pontja a szentesi is, amelyet
október 7-én adott át dr. Ko-
vács Zoltán a Miniszterelnök-
ség területi közigazgatásért
felelõs államtitkára. Az ügy-
felek fogadására szolgáló te-
rek mindenütt egységesen
akadálymentesek, fizikai és
infokommunikációs szem-
pontból is alkalmasak arra,
hogy fogyatékos személyek,
mozgásukban vagy kommu-
nikációjukban akadályozott
emberek, illetve babakocsi-
val érkezõk is egyenlõ esély-
lyel hozzáférhessenek a köz-

szolgáltatásokhoz – tudtuk
meg a hivatalvezetõtõl, aki
hozzátette, hogy az ügyfél-
szolgálatok építészeti, tech-
nikai kialakítására hazai és
uniós forrás biztosított fede-
zetet, a szentesi helyszínen
mintegy 78 millió forintos
értékben. A Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal még
2013-ban nyert 390 millió fo-
rint uniós támogatást, ennek
köszönhetõen a megyében
összesen 11 településen hoz-
tak létre kormányablakot.

Szentesen az elsõ közel 3
hónap alatt 6141 ügyfél for-
dult meg a megújult kor-
mányablaknál, amely átlago-
san napi 136 ügyfelet jelent,
amely magasabb, mint az át-
alakítás elõtti idõszakban.
Nemrégiben újabb 86 ügy-
körrel bõvült azon ügyek
száma, amelyekkel kapcsola-
tosan a kormányablakokban
iratot fogadnak be, illetve
amelyekrõl tájékoztatással
szolgálnak a munkatársak,
így ma már 509 féle ügy in-
tézhetõ el, illetve kezdemé-
nyezhetõ az integrált kor-
mányzati ügyfélszolgálatok-
nál. 

– Legyen szó tehát akár a
személyi okmányokról, vagy
például a tulajdoni lap má-
solatról egyaránt tudunk ér-

demben ügyet intézni, de
például az anyasági támoga-
tástól, a gépjármû forgalom-
ból való kivonásáig számos,
egymástól teljesen különbö-
zõ hivatalos ügyben eljárhat
itt bárki. Az a cél, hogy a
közigazgatás valódi közszol-
gálat legyen, ami a gyakor-
latban azt jelenti, hogy az
ügyfélnek csak a kormány-
ablakot kell felkeresnie. Itt
vagy azonnal elintézik az
ügyét, vagy az elindított ké-
relem, beadvány néhány na-
pon belül háttérben dolgozó
kollégáknak köszönhetõen
rövid határidõn belül elinté-
zõdik – mondta el lapunk ér-
deklõdésére dr. Tóth Flórián.  

Az újév egyéb változáso-
kat is hozott, a kormány
ugyanis 10 milliárd forintot
különített el arra a célra,
hogy egyes hatósági eljárá-
sok díját, illetékét csökkentse
vagy megszüntesse. Hogy
melyek legyenek ezek a dí-
jak illetve illetékek, arról a
lakosság véleményét is meg-

kérdezte, június 5. és au-
gusztus 6. között a járási és
fõvárosi, megyei kormányhi-
vatalok ügyfélszolgálatain
gyûjtötték azokat a kérdõ-
íveket, amelyeken javaslato-
kat lehetett erre tenni. Orszá-
gosan közel 400 ezer ember
nyilvánította ki a vélemé-
nyét, amelynek alapján a ja-
nuár 1-jén hatályba lépõ mó-
dosítások eredményeként jó
néhány közigazgatási eljárás
esetében eltörölték a hatósá-
gi díjakat és illetékeket, me-
lyek közül a legfontosabbak
közé tartozik az erkölcsi bi-
zonyítvány igénylése (évente
négyszer), a személyi iga-
zolvány és lakcímkártya ki-
állítása, az ellopott okmá-
nyok pótlása, az adókártya
(ha lopás miatt kell pótolni,
a jogosítvány kiadása az elsõ
alkalommal, a névváltozta-
tás családi állapot változása
miatt, a diákigazolvány és
pedagógusigazolvány kiállí-
tása, a mozgáskorlátozott
parkolási igazolványának
pótlása, a cégkivonat és cég-
másolat (ha a cég tagja vagy
vezetõje kéri), a vállalkozói
igazolvány ügyintézése, az
üzletek mûködési engedé-
lyével kapcsolatos eljárás, az
elektronikus cégirat megkül-
dése. A törvény eredménye-
ként egyébként több mint 20
eljárás illetéke, illetve igaz-
gatási szolgáltatási díja
szûnt meg, mely az állam-
polgárok, és vállalkozások
számára 10 milliárd forint
megtakarítását eredményezi
országosan a 2016-os évben.

Cseh-Lakos
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Háromszáz tartós élelmiszert tartalmazó csomagot és 320
adag meleg ételt osztott az ünnepek alatt a Máltai Szeretet-
szolgálat Szentesi Csoportja, melynek aktivistái az „Adni
Öröm” elnevezésû akcióban összesen 1642 kilogramm tar-
tós élelmiszert gyûjtöttek. A szentesi csoport élelmiszer-
bankot hozott létre, hogy a rászorulóknak egész évben se-
gítséget tudjanak nyújtani. 

A Máltai Szeretetszolgálat Szentesi Csoportjának aktivistái
két nap alatt vitték ki a szociálisan rászorulók csomagjait,
amelybe tartós élelmiszerek, köztük liszt, rizs, cukor, étolaj,
tej, szaloncukor, konzerv, kakaó, tea, száraz tészta került. A
szárazélelmiszer-gyûjtõ akció azonban nem zárult le, hiszen
mintahogyan azt Bozóné Ágoston Mária csoportvezetõtõl meg-
tudtuk, saját gyûjtésbõl, illetve több önkormányzati képvise-
lõ anyagi támogatásával élelmiszerbankot hoztak létre. Ez
pedig lehetõséget teremt arra, hogy ne csak karácsonykor
osszanak tartós élelmiszereket a rászorulóknak, hanem év-
közben is.

December 23-án 320 adag meleg étellel is megajándékozták
karácsony alkalmából a rászorulókat, a babgulyást a Páter-
ház Étterem munkatársai készítették el, akik a kiosztásban is
segítettek. A csoport aktivistái pedig sós- és édes süteménye-
ket kínálták, illetve lehetõség volt teázásra, kávézásra, amely-
hez az alapanyagokat a Metalcom Zrt. biztosította. A szereve-
zõk a hajléktalan szálló lakóira is gondoltak, hiszen a meg-
maradt adagokat kivitték az intézménybe.

Élelmiszerbankot
hoztak létre

3 hónap alatt 6141 ügyfél fordult meg a megújult kormányablaknál

Illetékmentesség és díjcsökkentés

A tavalyi évzáráskor sem maradhatott el a
már hagyományos óévbúcsúztató koncert,
melynek most is a Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok biztosított helyszínt. A zenés
táncos óévbúcsúztatás elõtt Szirbik Imre pol-
gármester köszöntõjében méltatta a már több
évtizede megvalósuló kezdeményezést, hogy
ilyen formában a lakosok közösen vehetnek
búcsút az óévtõl. Kitért arra is, hogy 2015-
ben is fejlõdött a város, több új létesítmény-
nyel gazdagodott, a következõ évben azon-
ban tovább kell gyarapodni ezen a területen
– hangsúlyozta Szirbik Imre.

A Majtényi András által vezetett mûsorban
a városi fúvószenekar által elõadott indulók,
komoly- és könnyûzenei átiratokat szerepel-
tek, vezényelt Mihály Béla, Pakó Attila és Lévai
György. Meglepetésként a Lajtha László
Alapfokú Mûvészeti Iskola szolfézs tansza-
kának kórusának fellépése is kiegészítette a
programot, valamint a Jövõnkért Néptánc-

együttes két bemutatója, egyik Indulj el egy
úton, másik Dél-Alföldi táncok címmel. A
koreográfiát Bagi Ferenc, az együttes mûvé-
szeti vezetõje állította össze, kísért a
Suttyomba zenekar. Nagy Johanna énekmû-
vész operettrészletekkel készült, partnere
Németh Márton volt. Az óévbúcsúztatón ter-
mészetesen most is fellépett a Nagy János ál-
tal vezetett Bárdos Lajos Vegyeskar, õk köny-
nyûzenei átiratokkal készültek.

A fúvószenekar tagjait idén is köszöntöt-
ték, elismerték Balogh Krisztián tubás és Sipos
Kálmánné Kondorosi Réka fuvolista, Szabó Csa-
ba szaxofonmûvész, Perczel Tamás trombita-
mûvész és a Szentesi Zenebarátok Egyesüle-
tének tevékenységét.

Az idei óévbúcsúztatón is rendeztek zenei
szellemi vetélkedõt, a helyes megfejtõk kö-
zött 3 ajándékot sorsoltak ki, a fõdíj a
Radetzky-induló levezénylése volt.

Zenével búcsúztatták az óévetFennállásának 10. jubileumát ünnepli az
Addiktológiai Gondozó és Drogambulan-
cia szakmai nap keretében, amely minden
érdeklõdõ számára nyílt rendezvény. A
program lehetõséget ad az eddigi munka
összefoglalására és az újdonságokról törté-
nõ beszámolásra, hiszen elmondható, hogy
nehéz, de sikeres évtized áll mögöttük –
hangsúlyozta Dr. Szalayné Péter Ildikó
addiktológiai konzultáns.

A rendezvényt 10 éves a drogambulancia
címmel hívták életre a családsegítõ központ
munkatársaival együttmûködésben, hiszen
ebben a munkában a Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórházban felkereshetõ drog-
ambulancia segítségére van a Kábítószer-
ügyi Egyeztetõ Fórum, azaz a KEF és a Ma-
gyar Vöröskereszt helyi szervezete. Január
15-én, pénteken 9 órától a Megyeháza Kon-
ferencia és Kulturális Központba várják az
érdeklõdõket, ahol Dr. Rideg Sándor gondo-
zóvezetõ fõorvos tart két elõadást, egyiket
az alkohol- és a nikotinfüggõség veszélyei-
rõl, másikat a dizájner drogok veszélyeirõl.
Barát László KEF koordinátor a drogpolitikai
változásokról ad tájékoztatást, Zsombó Zol-
tán D.A.D.A oktatótól a drogprobléma rend-
õr szemmel hallhatnak, illetve Dr. Szalayné
Péter Ildikó a drogambulancia elmúlt 10 évét
összegzi, majd az internet- és mobiltelefon-
függõségrõl tart elõadást. A programban egy
fiatallal is lesz lehetõség beszélgetni drog-
függõségrõl és leszokásáról – derül ki a
meghívóból.

A drogambulancia és addiktológiai gon-
dozó mûködése 2005 õszén egy sikeres pá-
lyázattal indult. A szakellátás a kórház ren-
delõintézetében kapott helyet és az egész-
ségügyi intézmény fenntartásában mûködik,
Dr. Rideg Sándor fõorvos és Dr. Szalayné
Péter Ildikó közremûködésében. A kezdeti
létszámhoz képest azonban az elmúlt évek-
ben folyamatosan emelkedett az ellátást
igénybe vevõk száma, amelyhez az addik-
tológiai konzultáns szerint hozzájárul az is,
hogy megismerték õket, tudják, hogy titko-
sak a felvett adatok, mernek hozzájuk for-
dulni és kialakult a szenvedélybetegek és a
drogambulancia között a bizalmi kapcsolat.

– Bár még mindig elmondható, hogy a szen-
vedélybetegségben szenvedõk esetében csak
a jéghegy csúcsa fordul segítségért – jelen-
tette ki Dr. Szalayné Péter Ildikó, aki szerint
az eltelt 10 év alatt rengeteg változást ta-
pasztaltak, fõleg a drogok tekintetében. Az
elsõ években leginkább marihuána, extasy,
speed használattal fordultak hozzájuk, majd
2010 õszén tapasztalták elõször helyben is
az úgynevezett dizájner drogok megjelené-
sét és pusztító hatását. – Ennek oka az, hogy
a dizájner drogok olcsóbbak, mint a többi il-
legális szer és a törvény sem szankcionálja a
fogyasztásukat. A dizájner drogoknak nem
ismeretes a pontos romboló hatása és kémiai
összetétele – fejtette ki a konzultáns. A má-
sik általuk tapasztalt változás, hogy egyre fi-
atalabb életkorban próbálják ki a drogokat,
melyet megelõz az alkoholfogyasztás és a
dohányzás. Sõt mostanában már az idõsebb
korosztályhoz tartozók körében is jelentõs a
dizájner drogok használata, ami pedig még
sötétebbé teszi a helyzetet az az, hogy a
használók nagyobb része 2-3 féle drogfajtát
használ egyszerre, amit politoxikomániának
neveznek, valamint emelkedik a dizájner
drogok intravénás használata is Szentesen és
környékén.

– A szenvedélybetegeknél igen gyakori a
szerváltás, alkoholról drogra vagy fordítva,
gyógyszerrõl alkoholra, drogra, illetve ezek
együttes használata. A klasszikus drogokat
pedig – amelyek közé például a marihuána,
az amfetaminok tartoznak – szinte teljesen
felváltották a dizájner drogok – jelentette ki
a konzultáns, hozzátéve, hogy szerinte a ké-
sõbbi drogfüggõség kialakulását hatásos
prevenciós munkával lehet megelõzni. En-
nek érdekében drogprevenciós elõadásokat
tartanak iskolákban, a kollégiumban, koráb-
ban a nevelõotthonban, gyerekeknek, szü-
lõknek és pedagógusoknak egyaránt, illetve
kiadványokat készítettek és filmet forgattak
drogfüggõvel, amit fiataloknak mutatnak
be, de már többször nyílt napot is tartottak a
drogambulancián.

Cseh-Lakos

Idõsebbek is fogyasztanak a dizájner drogot

Jubilál a drogambulancia

Az erkölcsi bizonyítvány kiállítása és több esetben a sze-
mélyazonosító okmányok pótlásának eljárása is térítésme-
netessé vált január 1-tõl, az illetéktörvény módosításának
eredményeként több mint 20 eljárás illetéke, illetve igazga-
tási szolgáltatási díja megszûnt – tudtuk meg dr. Tóth Flóri-
ántól. A Szentesi Járási Hivatal vezetõje arról is beszámolt,
hogy pozitívak a néhány hónapja Szentesen is bevezetett
egyablakos ügyintézéssel kapcsolatos tapasztalatok, s ma
már 509 féle ügy intézhetõ el a helyi kormányablakban is.

Fotó: Vidovics
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Vasárnap kezdõdik a vízi-
labdázók kontinensvetélke-
dõje, nõi együttesünk a hol-
landokkal, az oroszokkal, a
görögökkel, a portugálokkal
és a törökökkel került egy
csoportba. Bíró Attila szövet-
ségi kapitány együttese már
az elsõ mérkõzésen kõke-
mény csatára kényszerül, hi-
szen a hollandok ellen kelle-
ne olyan eredményt elérni,
ami után továbbra is esélye
maradna a magyar váloga-
tottnak a csoport elsõ két he-

lyének megszerzésére. Ez
ugyanis elõdöntõt jelentene
a hölgyek számára. Ezen a
héten a csapat az elsõ alka-
lommal megrendezésre ke-
rülõ, miskolci Univer-kupán
a magyar ligaválogatottal, a
görögökkel és az olaszokkal
mérkõzött, majd szerdán
már a fõvárosban pihent egy
napot a csapat, csütörtökön
pedig már ismét edzés szere-
pelt a programban. A válo-
gatott pénteken utazott el
Belgrádba, az Európa-baj-

nokság helyszínére. – Termé-
szetesen nem lehet más a cé-
lunk, mint megnyerni a kon-
tinensviadalt, és ezzel kihar-
colni a riói olimpián való
részvétel jogát – mondta
Tóth László, aki Bíró Attila
szövetségi kapitány munká-
ját segíti a válogatottnál. –
Kiegyenlített a mezõny, a mi
csoportunkban három igen
erõs ellenfelünk lesz, a kér-
dés az, hogy a tornán melyik
csapat hogyan tudja javítani
mérkõzésrõl mérkõzésre a
formáját. Nem lesz felvezetõ
mérkõzésünk, rögtön az
egyik legnehezebb ellenfél
ellen kezdünk, nagy ütközet
lesz a hollandok elleni, de
mindenképpen jó eredményt
kell elérnünk ahhoz, hogy az

elsõ két hely valamelyikét
megszerezzük a csoportban,
ez már elõdöntõt ér, ott pe-
dig bármi megtörténhet.

A riói olimpiai kvóta meg-
szerzésére március végén is
lehetõség lesz, az olimpiai
kvalifikációs viadalt ugyanis
ekkor rendezik. 

Idõközben a Hungerit nõi
együttese, egészen pontosan
azok a játékosok, akik nem
szerepelnek egyik váloga-
tottban sem, itthon készül-
nek a január 30-i bajnoki
folytatásra. Tóth László la-
punk érdeklõdésére elmond-
ta, hogy távollétében Horváth
György, ifj. Tóth Gyula, Ma-
tajsz Márk és Valkai Zsolt irá-
nyításával folyik a felkészü-
lés, Tóth László instrukciói
alapján. Arra a kérdésre,
hogy hogyan fogadta a hírt
Bolonyai Flóra, aki ezúttal
nem kapott meghívót a válo-
gatottba,  Tóth László annyit
mondott, hogy a kapusposz-
ton volt a legnehezebb kivá-
lasztani azt a két játékost, aki
az Eb-re utazhat, de Flóra
igazi sportember, biztos va-
gyok benne, hogy még na-
gyobb erõbedobással készül
majd ezután, és bizonyítani
fogja, hogy helye van a leg-
jobbak között. – A csapat itt-
hon lévõ tagjai jól dolgoznak
a távollétemben is, és bár tu-
dom, hogy ez egy meglehe-
tõsen nehéz helyzet, de meg
kell tudnunk oldani ezt a fel-
adatot is – mondta Tóth
László.

hv

A Szentes Városi Úszó Club értékelte a tavalyi évet, mely
ismételten bõvelkedett jó eredményekben. Idén a legfonto-
sabb helyi eseményük a 20. alkalommal megrendezett Óvo-
dától az olimpiáig verseny lesz.

Remek hangulatban búcsúztak a 2015-ös évtõl az úszó-
klubban, volt is minek örülni. Az ifjúsági házban Paulovics
Tamás, az egyesület alelnöke értékelte az esztendõ történéseit,
sikereit, majd az edzõk foglalták össze pár mondatban cso-
portjaik egész éves munkáját. Minden gyerek kapott ajándé-
kot, azonban hét versenyzõt kupával is jutalmaztak kiemel-
kedõ teljesítményükért. Kondorosi Gréta és Batta Orsolya kor-
osztályos országos és vidékbajnokságokon elért eredméynei
miatt az élre kívánkoznak, de a felsorolásból nem maradhat
ki Csatlós Flóra, 100 és 200 mellen aranyjelvényes szintjeivel,
sõt a korosztályos városi csúcsot is õ tartja 100 mellen, s eb-
ben a számban az országos ranlista 4. helyén jegyzik. Szaszkó
Zorka szintén ezeken a távokon úszott aranyjelvényes szintet,
Szabó Dániel ugyancsak mellúszásban iratkozott fel a ranglis-
tára, valamint Kanfi-Horváth Levente és Adorján Kende kapott
még kupát az ünnepségen: a fiúk 200 mellen értek el arany-
jelvényes szintet.

A gyerekekkel több edzõ is foglalkozik a klubban. A legki-
sebbek az elõkészítõ csoportba járnak Arató Alízhoz, két cso-
portot irányít Kurucz Anikó: az egészségmegõrzõ céllal úszó-
kat, illetve a kezdõ versenyzõket, a nagyobb versenyzõkkel
Rébeliné Vincze Edit, valamint Paulovics Tamás foglalkozik.

Az alelnöktõl megtudtuk, ebben az esztendõben 2-3 tehet-
séges versenyzõtõl azt várja, hogy beverekedjék magukat a
legjobb 8 közé. Batta Orsi és Csatlós Flóra a reményt keltõ fi-
atalok, akik lendületet adhatnak a klubnak. Még jobb ered-
ményekkel az úszószakosztályok rangsorában is elõrébb lép-
het a szentesi egyesület, ha több aranyjelvényes úszót fel tud-
nak mutatni. Ígéretet kaptak a szakágvezetõtõl, hogy idén
Szentes is bekerül a Minden gyerek tanuljon meg úszni-
programba. 

Azonban korántsem egyszerû dolog a legjobbak között
versenyezni, hiszen nagy a merítés tehetségekbõl, s a magyar
úszósport utánpótlás szinten is a nemzetközi élvonalba tarto-
zik, mondta az alelnök. 

Az idei évben nagyon készülnek a 20. Óvodától az olimpi-
áig versenyre, melyre neves úszókat, nemzetközi mezõnyt
szeretnének ide hozni. Talán még Szingapúrból is érkezik
versenyzõ, árulta el Paulovics Tamás, a torna szervezõje.

D. J.

Reményt keltõ
úszótehetségek

Gi földharcban felnõtt 80
kg-os kategóriában Õri József
1. helyezést ért el. Itt a ver-
senyzõként debütáló Mazula
Renátó 4. helyezést, No-gi
földharcban pedig 1. helye-
zést szerzett. Tipi Tímea (az
Immortals brazil jiu jitsu
szakosztályából) felnõtt kor-
osztályban nõi 65 kg-os kate-
góriában elsõ lett No-gi föld-
harcban, ezt megtoldotta Gi
földharcban 2. hellyel, vala-
mint elsõ versenyzése ellené-
re bevállalta a súlycsoport
nélküli No-gi open kategóri-
át is, amelyben 3. helyezést
ért el. Prágai Endre (Immor-
tals BJJ) No-gi földharcban
75 kg-os kategóriában ne-
gyedik helyig menetelt a ha-
talmas mezõnyben. Tasi Ba-
lázs 80 kg-os kategórában
kesztyûs küzdelemben –
MMA szabályok szerint 10
unciás kesztyûben – gyönyö-
rû állóharcot bemutatva 3.
helyen zárt. Lantos Lehel pe-
dig felnõtt 90 kg-os No-gi
földharcban, valamint Com-
bat Grappling – védõfelsze-
relés és kesztyû nélküli

MMA jellegû küzdelem, fej-
ütés nélkül –, szintén felnõtt
90 kg-os kategóriában szer-
zett aranyérmet fel.

Ám nem ezzel a verseny-
nyel zárták az évet a fiúk:
Karcagon Kyokushin karate
országos bajnokságon 80 kg-
ban Geordiádes Zoltán a dobo-
gó 2. fokára, míg +80 kg-ban
Lantos Lehel az aranyérmes
pozícióba állhatott fel. 

A közelmúltban az egye-
sülethez csatlakozott brazil
jiu jitsusok már beállt edzés-
renddel várják a küzdeni vá-
gyókat kedden és csütörtö-
kön este fél 6-tól 7-ig a Well-

ness Colosseumban. Folya-
matos a tagfelvétel a klub
már hagyományos, hétfõ-sz-
erda-pénteki edzéseire is.
Egyre több nõ is látogatja a
küzdõedzéseket, 18 éven
aluliak pedig csak a Zsoldos
szakközépiskola rendészeti
osztályából jöhetnek. Elsõ
évfordulójukat sportbállal
ünnepelték októberben,
mintegy 80 szimpatizáns
részvételével. Az idei évre
szóló terveik között szerepel,
hogy a Global Grappling so-
rozat minden fordulójában
szõnyegre lépjenek, ismét
rendeznek saját versenyt áp-
rilisban, szeretnék megdup-
lázni a taglétszámot, vala-
mint az ökölvívásra és a
kick-boxra is rákoncentrál-
nak.

D. J.

Földharcban és karatéban
is nyerõk

Ha december 31., akkor
szilveszteri futás Szentesen.
A hagyományokhoz híven
2015-ben sem volt ez más-
képp, hiszen a St. Jupát SE
ismét meghirdette a futás és
gyaloglás kedvelõinek ezt a
rendezvényt. Pontosan 103-
an vettek részt a futáson, ki
jelmezben, ki pedig baba-
kocsit tolva.

– Úgy terveztem, hogy
2016-ban többet szeretnék
futóversenyre járni és a fél-
maraton mindenképp a cél-
kitûzéseim között szerepel –
mondta Bölcskeiné Kerekes Ju-
dit, akivel a szilveszteri futá-
son találkoztam. Heti három
alkalommal tud feljutni a
gátra, ahol futás közben
megszabadul a stressztõl,
kikapcsolódik, feltöltõdik
energiával.  Amikor van le-
hetõsége, már indul is. Ezzel
a gondolattal pedig nincs
egyedül, hiszen 2015-ben

103-an döntöttek úgy Szen-
tesen, hogy futnak, vagy ép-
pen gyalogolnak, kocognak
egy jót az év utolsó napján.
A dudaszó, paróka, tenge-
részsapka sem hiányzott a
felszerelések közül. Ami ösz-
szekötötte a társaságot, az a
futás, a sport szeretete. 

Külön élmény volt beszél-
getni a Pataki családdal, akik
számára a futás fél egészség,
és ha tehetik, mindannyian
részt vesznek a szilveszteri
futáson. Patakiné Jancsó Anita
elmondta, hogy õ anyaként
inkább távoli szemlélõje
ennek a mozgásformának,
mégis hagyományosan így
búcsúztatják az évet a csa-
láddal. Ezt pedig már 1992
óta teszik, bár akkor még
egyedül vágott neki a meg-
mérettetésnek. Egy év múlva

már férjével, 2015-ben pedig
már öten álltak a rajthoz csa-
ládjukból. A Széchenyi-liget
kapuja volt az indulás és az
érkezés helye. A rövidtáv a
Topolya utca vonaláig, a
hosszabbtáv a körforgalomig
tartott. 

A St. Jupát SE tagjai a
résztvevõk kedvében jártak
egy kis almával, naranccsal.
A regisztrálók pedig, nem-
csak egy fantasztikus él-
ménnyel gazdagodtak, de
tombolahúzáson is részt vet-
tek. Mégis talán a legna-
gyobb nyeremény, hogy kö-
zösen, barátokkal búcsúztat-
hatták a 2015-ös évet. Biztos
vagyok abban, hogy 2016-
ban is lesznek bõven, akik
találnak szeretnivalót a fu-
tásban.

ST

Szilveszteri futás

Tóth László a válogatottnál

Fotó: Vidovics 

Január 10-én kezdõdik a vízilabdázók Európa-bajnoksá-
ga, mind a férfiak, mind pedig a hölgyek felkészülése a cél-
egyeneséhez érkezett. Tóth László, a Hungerit-Szentesi VK
nõi együttesének a vezetõedzõje a válogatott szakvezetõi-
vel közösen készíti fel nemzeti csapatunkat a kontinensvi-
adalra. A nõi csapat vasárnap játssza elsõ mérkõzését az
Eb-n, ekkor Hollandia lesz az ellenfél.

Az edzéseiken a harcmûvészeteket keverõ Immor-tals SE
versenyzõi ismét bizonyították: legyen szó grappling,
azaz földharc küzdelemrõl vagy karatéról, állják a sarat. Ta-
valy nyert felvételt az egyesület a Global Grappling-
közösségbe, a versenysorozat 3. fordulójában már indultak.
A novemberi végi szegedi megmérettetésrõl több kategóri-
ában is érmekkel térhettek haza Lantos Lehel tanítványai.
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Kos
Igazán fel tudott töltõdni az
ünnepek alatt, így az újesz-

tendõt teljes erõbedobással, aktívan
kezdheti meg, telve új ötletekkel, ter-
vekkel.

Bika
Ha valaki tanácsot kér ön-
tõl, akkor nyugodtan mond-

ja el az adott témában véleményét, de
semmiképp se legyen kritikus, hiszen
nem véleményt kértek!

Ikrek 
A napokban mások rossz
tulajdonságai sokszor ide-

gesíteni fogják, türelmetlen lesz. Ne
idegeskedjen, hiszen nem önt terhelik
ezek következményei!

Rák
Nem kizárt, hogy felbukkan
egy régi ismerõse. Túlzot-

tan ne legyen bizalmaskodó vele, hi-
szen hosszú ideje nem tartották a
kapcsolatot!

Oroszlán
Ez az év új kezdetet is je-
lenthet az ön számára, így

teljes mértékben pozitívan álljon  hoz-
zá a következõ idõszakhoz. Legyen
nyugodt!

Szûz
Szerencse éri a közeljövõ-
ben, de ehhez ki kell hasz-

nálnia az élet által kínált lehetõsége-
ket, legyen bizakodó! Ne féljen az új-
donságoktól! 

Mérleg
Nagy erõfeszítésekre lesz
szüksége, hogy megugor-

ja a munkahelye által kívántakat. Ba-
ráti körében kiegyensúlyozott légkör-
re számíthat.

Skorpió
Elképzelhetõ, hogy na-
gyobb akadályokkal találja

szemben magát. Ne idegeskedjen, ha-
marosan könnyedén megoldódnak a
most még nagynak tûnõ nehézségek!

Nyilas
A hosszú ideje halogatott
döntéseket most meg kell

hoznia, nem szabad tovább halogat-
nia, hanem határozott lépéseket kell
tennie a jövõje felé!

Bak
Lelke legmélyén tele van
álmokkal, még akkor is,

ha errõl senkinek sem akar beszélni.
Mindenkinek szüksége van az álmai-
ra, ahhoz, hogy jó munkát végezzen!

Vízöntõ
Új kezdetet is jelenthet az
újév, talán egy olyan tevé-

kenységben is bizonyíthatja alkal-
masságát, amelyre eddig még Ön
sem gondolt.

Halak
Ne költekezzen felelõtle-
nül, a késõbbi nehézsége-

ket megelõzve inkább spóroljon, tar-
talékoljon, hogy ne szoruljon köl-
csönre.

Január 8-15.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Sikeresen lezárult a „Földet a gazdáknak!” program keretében a
Csongrád megyei állami földek árverés útján történõ értékesítése. A
program célja, hogy a termõföld azok tulajdonában legyen, akik
megmûvelik azt. Az árverések december 2. és 30. között zajlottak le,
utoljára múlt héten szerdán juthattak termõföldrészlethez a licitálók.

Csongrád megyében 603 helyrajzi számot hirdettek meg, összesen
közel 15,6 millió forintos kikiáltási áron. Az árverési idõszakban 373
földrészletet, 13.305.650.000 Ft értékben került új tulajdonoshoz. A
meghirdetett 11 284,953 ha területbõl összesen 8873,5954 ha-t értéke-
sítettek. 581 fõ regisztrált az árveréseken való részvételre. Az árveré-
sek Csongrád megyében 4 helyszínen zajlottak, Szentest nem érintet-
ték területileg az árverések.

Hatszázan licitáltak

2015. december 15-én, 67 éves korá-
ban hirtelen szívhalál következtében
hagyott itt bennünket.

A Szentes Városi Tanács Mûvelõdési
Osztályának 1973-1990-ig pedagógus
állásban szolgáló óvodai felügyelõje
volt, érdemeiért fõtanácsosi címmel
tüntették ki.

A hetvenes-nyolcvanas években ka-
pott két új óvodai beruházás mellett
gomba módra nõttek ki a földbõl váro-
sunkban az új óvodák: a Szarvasi útitól
a Termálig, a Vásárhelyi útitól a Bocskai
és Tóth József utcaiig. A meglévõket le-
hetõség szerint bõvítettük.

Fájdalom, hogy a mai déd- és nagy-
szülõk csak arra emlékeznek: felvet-
ték-e az unokát és hova, de a nevelõ-
munka tartalmára nem. Mi azt vallot-
tuk: a gyermek nem kisméretû felnõtt,
fõ tevékenysége a játék, az óvoda
nem kis iskola, hanem felkészülés a
módszeres tanulásra. Idegen nyelveket
labdarúgást, balettet stb. A család ta-
níttathatott óvodán kívül, de belül az
elmaradók felzárkóztatása, az idõben
elkezdett beszédjavítás, a pszichológi-
ai gondozás állt a középpontban. Tu-
dományos alapon elleneztük a 3-6
évesek számára rendezett mûvészeti
és sportversenyeket, a nyilvános fellé-
péseket. (Látták a minapi Hungari's
Got Talent döntõjében felnõttekkel

együtt küzdõ versmondó óvodás kis-
lányt?)

Marika a fenti nevelési elvek hirdetõ-
je volt. Nem „fogjuk meg és vigyétek”
típusú vezetõ, hanem „ezt így szok-
tuk”, és mindig meg is mutatta, hogyan.
Nagy szükség volt a tapasztalatcserére,
mert kénytelenek voltunk képesítés nél-
küli óvónõket is alkalmazni. A jó ké-
pességû, képzett óvónõk-akiknek csalá-
di helyzete ezt megengedte — már mind
vezetõ óvónõk lettek. Ráadásként
megkaptákaz új munkatársak bevezeté-
sének és taníttatásának feladatát.

Sokat segítettek az együttmûködõ
szülõk és az óvodai felügyelet. Hogy
ilyen körülmények között nem minden-
kinek volt rokonszenves a tehetséges,
következetes, igényes felügyelõ, az ma-
gától értetõdõ. Beillett azonban a mû-
ködési osztály évtizedeken át állandó
közösségébe, amely elhivatott pedagó-
gusokból (és egy pénzügyi szakember-
bõl) állt, akik tisztelték egymást, a gyer-
mekeket és felnõtteket, akik alkotó mó-
don, önzetlenül szolgálták a nevelést, a
kultúra ügyét. 

Hogy mennyire szerette Marika a hi-
vatását és kollégáit, bizonyítja 2001-
ben megjelent könyve „A szentesi kis-
dedóvás története 1876-2001” (Szentesi
Mûhely Füzetek 6.) címmel.

A Kurcaparti vallomásokban (Szentes,

2000) így szólt szülõvárosáról: „...mi
az a Szentes, mit nem lehet itt hagyni?
Látod, nem épületekrõl, utcákról mesé-
lek Neked, hanem emberekrõl, akik a
várost élõvé, elevenné varázsolják.
Csak a biztonságot adó jó és szép em-
beri kapcsolatokról írtam.”

A kilencvenes évektõl a természetes
szülõi ambíciók és a pedagógusok ma-
gukra hagyása miatt megváltozott az
óvoda is. Fokozatosan gyengült a me-
gyei és országos szakmai irányítás. Ki-
nyílt az ország, átvettük a világdivato-
kat. Van szavalóverseny, színjátszás és
mazsorettcsoport, de mellõzzük a gyer-
meklélektant. (Tévét nézni a kisgyer-
mek is tud, de milyen mûsort?!)

Marika 1980-ban alapított saját csalá-
dot, férjhez ment. Két tehetséges fiút
nevelt fel. Sajnáljuk, hogy tavaszra vár-
ható elsõ unokáját már nem láthatja
meg. Csak a költõ szavaival vigasztal-
hatom magam, illetve vigasztaljuk ma-
gunkat: kollégák, rokonok, barátok,
munkatársak, hogy nem élt hiába!

Továbbra is velünk van kedves moso-
lya, derûlátó személyisége.
„ Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit
hatnak tovább.”

(Kosztolányi Dezsõ: Halottak)
Mészáros Júlia

Szombat (január 9.)
12:303D Snoopy és Charlie

Brown - A Peanuts film
14:15 Nagyon vadon - Bolondos

vadászidény
16:00 3D Star Wars: Az Ébredõ

Erõ
18:15 Megjött Apuci
20:00 Az aljas nyolcas

Vasárnap (január 10.)
11:00 3D Star Wars: Az Ébredõ

Erõ
13:30 3D Snoopy és Charlie

Brown - A Peanuts film
15:15 Nagyon vadon - Bolondos

vadászidény
17:00 Az aljas nyolcas
20:15 Megjött Apuci

Hétfõ (január 11.)
16:30 Megjött Apuci
18:15 Megjött Apuci
20:00 Az aljas nyolcas

Kedd (január 12.)
15:00 Megjött Apuci
17:00 Az aljas nyolcas
20:00 3D Star Wars: Az Ébredõ

Erõ

Szerda (január 13.)
16:30 Megjött Apuci
18:15 Megjött Apuci
20:00 Az aljas nyolcas

Mozimûsor

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
10 éves a Kurca-parti Foltvarró

Klub. A jubileumi kiállítás január

9-tõl, 30-ig látogatható a Tokács-
li Galériában.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A „SZÉK“ címû fotókiállítás

várja az érdeklõdõket az intéz-
mény nyitva tartási idejében, ja-
nuár 22-ig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Gyermek klub, kézmûves

foglalkozást tart, január 19-én,
délután fél 5-tõl. 

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: feketeke-
rámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehe-
tõségük az érdeklõdõknek hétfõ-
tõl szombatig 9-17 óráig.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 8-tól

Búcsú Feketéné Moldován Mária
óvodai felügyelõtõl

Több szentesi vonatkozása
is van a jelenleg az utómun-
kálatok fázisában lévõ Kin-
csem-filmnek. Petrik Andrea
2004-ben végzett a Horváth
Mihály Gimnázium drámai
tagozatán. A vajdasági lány
éppen a szintén itt, 2001-ben
végzett Kovács Leheltõl kapott
kedvet a szentesi tanulmá-
nyokhoz. A többek között a
Munkaügyek címû tévésoro-
zatból és a Made in Hungá-
ria címû filmbõl ismert Lehel
alakítja Kincsem zsokéját.
Rajtuk kívül szentesi születé-
sû színészek, Gáspár Tibor
és Lénárt László is láthatóak
lesznek az alkotásban. 

Derült égbõl érkezett a
Kincsem az elsõfilmes, de
reklámfilmekben, tévésoro-
zatokban gyakran foglalkoz-
tatott Lénárt László számára.
A Szentesen született, s a
drámai tagozatot 1988-ban
elvégzett színész elmesélte,
hogy egy ügynökségnél a ta-
vasszal megmutatta új fizi-
miskáját, hosszú hajat, szak-
állt növesztve, mondván,
hátha felkelti egy rendezõ
érdeklõdését. – Éppen Vá-
sárhelyen léptünk fel a tár-
sulatommal, amikor csörgött
a telefonom, de legnagyobb
meglepetésemre nem szerep-
lõválogatásra, hanem szer-
zõdéskötésre hívtak. Azt
kérdezték, hosszú-e még a
hajam, és van-e még szakál-
lam – mesélte. A rendezõ,
Herendi Gábor a fényképe
alapján választotta ki a kosz-
tümös szerepre, a Magyar
Lóegylet elnökének egyik se-
gédjét alakítja. A forgatáson
összesen 11 napot töltött, a
filmgyári kocsiban együtt
utaztak Petrik Andreával. Az
egyik fõszerepet játszó Gás-
pár Tiborral a forgatási szü-
netekben gyakorta beszél-
gettek, szóba került köztük,

hogy lehetne majd a bemuta-
tó idején egy szentesi közön-
ségtalálkozót szervezni.  

Soha nem látott azelõtt ló-
versenyt László. Dunake-
szin, illetve eredeti helyszí-
neken, így a bécsi Práterben,
a lóversenypályán is forgat-
tak. – A lovakkal nem min-
dig volt egyszerû dolgozni,
mert azért az mégsem lehet,
hogy mondjuk a Yorki her-
ceg nevû ló megelõzze Kin-
csemet, ha ez történt, újra
kellett venni – emlékezett
vissza Lénárt László, aki re-
méli, hogy újabb ajtókat nyit
ki elõtte ez a film, bár szín-
házi munkája szinte minden
idejét leköti – szívesen szere-
pelne még filmben. Ír, ren-
dez, szerepel, szervez. Ta-
valy a március 15-i városi
ünnepségen sikert arattak a
Teatro Társulattal, folynak a
tárgyalások további itteni
fellépésekrõl. Saját társulatá-
val rendhagyó irodalom-
órákkal is járt Szentesen.

– Már szinte nem is ügy
szentesiekkel találkozni a
forgatásokon, olyan sokan
vagyunk a pályán. Már fel
sem kapjuk a fejünket, s
olyan jó érzés – büszkélke-
dett Gáspár Tibor. A szentesi
születésû színész a Kincsem
életérõl szóló filmben Otto
von Oettingen osztrák bárót
alakítja, akinek kulcsszerep
jut: õ a fõhõs nagy ellenfele.
Többszöri casting után, más-
fél év elteltével kapta meg
ezt a szerepet, mint mondta,
már el is felejtette, de örült
hogy több városunkból in-
dult kollégával dolgozott. –
Kovács Lehellel már dolgoz-
tam a Munkaügyek-sorozat-
ban. A korkülönbség ugyan
nagy köztünk, de õk is
ugyanannyi idõsen hagyták
el a várost, a kamaszkorukat
ott töltötték, sokat kaptak
Szentestõl. Lénárt Lacit is
egy közös munkából isme-
rem.

A lóversenyek világa tõle
egyáltalán nem idegen,
ugyanis  alapvetõen játékos
ember, aki már fõiskolásként
is gyakran járt az ügetõre. –
Elõfordult, hogy nyertem, de

nem azért megyek ki, hogy
az életemet megoldja, inkább
a szórakozás miatt – magya-
rázta Gáspár Tibor. A lányát
alakító Petrik Andrea két hó-
napos lovagló kurzus után
tudta hitelesen eljátszani a
lovon felnõtt karakterét, s
bár Tibornak nem jut hang-
súlyos szerepe lóháton, neki
is vennie kellett lovaglóórá-
kat. A Békéscsabán élõ mû-
vész rendszeresen hazaláto-
gat. – A halottak napja szent
dolog, akkor mindig hazajö-
vök, de az év végi ünnepek-
ben nem tudtam, mert Mis-
kolcon próbálok – tudtuk
meg tõle. Legutóbb október
végén volt itthon, akkor
bátyja, Gáspár Sándor dísz-
polgári címének átvételét
ünnepelte a család. A szín-
mûvész boldogan jönne a
Kincsem-film kapcsán is egy
esetleges itteni közönségta-
lálkozóra, amikor majd váro-
sunkba is eljut az alkotás.
Emlékszik ,  egy korábbi
munkája kapcsán találkozott
már a szentesi nézõkkel a
moziban.

Darók József

Szentesi színészek
a Kincsem-filmben

Látványban és romantikában leginkább az Egri csilla-
gokhoz mérhetõ az az új magyar film, mely a legendás cso-
dakanca, Kincsem életét és gazdája történetét meséli el. Vá-
rosunkból származó vagy az itteni gimnázium drámai tago-
zatán végzett színészek is feltûnnek a nagyszabású kaland-
filmben. A szentesi születésû mûvészek csodálatos élmény-
ként élték meg a forgatást. Bár egy osztrák fõurat játszik,
Gáspár Tibornak mégis a Kincsemet éltetõ magyarok ma-
radtak meg a legjobb élményeként, Lénárt Lászlótól pedig
megtudtuk, mi történt, ha a Yorki herceg véletlenül legyõz-
te a verhetetlen Kincsemet a forgatáson.
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Garázdaság miatt indított büntetõeljárást
három fiatal ellen a Szentesi Rendõrkapi-
tányság. A fiatalok január elsején a Hõsök er-
dejében lévõ játszótér egyik elemét gyújtot-
ták fel. Egy szemtanú azonnal bejelentést tett
a rendõrségen, és bár a fiatalok elszaladtak.
késõbb a szüleikkel önként jelentkeztek a
rendõrségen. Jelenleg a nyomozók azt igye-
keznek tisztázni, hogy pontosan ki okozta a
tüzet. A kár megállapítása folyamatban van,
annyit azonban tudni lehet, hogy egy-egy
ilyen játékelem komoly összegbe kerül, akár
több százezer forintot is elérheti az ára.

A Koszta iskola elõtt pakolt gépjármûvé-
bõl egy férfi, a pénztárcáját és mobiltelefonját
pedig a jármû tetejére tette, majd ott is felej-
tette. Erre már csak akkor jött rá, amikor el-
indult onnan, azonnal visszament, de már
nem találta meg az értékeit. A történet azon-
ban jól végzõdött, hiszen a becsületes megta-

láló még aznap este felhívta, és visszaadta a
telefont és a pénztárcát, benne 280 ezer fo-
rinttal.

Rágyújtott egy cigarettára egy nõ, ám ezt
egy szórakozóhelyen tette, ahol tilos a do-
hányzás. A hely alkalmazottai és a vendégek
is szóltak neki, hogy ezt nem teheti, ám ez
nem hatotta meg, sõt két férfival is konflik-
tusba keveredett, lökdösõdés alakult ki. A nõ
ellen garázdaság miatt folytatnak vizsgála-
tot.

Tolvajok jártak egy magánlakásban, ahon-
nan egy robogót vittek magukkal. A tulajdo-
nos kára eléri a félmillió forintot.

Az elmúlt esztendõ utolsó napja rendõrsé-
gi szempontból csendesen ért véget, egyedül
egy hölgytõl lopták el a mobiltelefonját. A nõ
nagyobb társaságban szórakozott egy ma-
gánlakásban, amikor a készüléke eltûnt.

hv

Felgyújtották a játszóteret

Született: Taligás Zoltán Arnoldnak és Berkó Dorotheának
(Csongrádi út 92.) Olivér, Németh Márknak és Lõrincz Ka-
tának (Kossuth Lajos u. 15 5/29.) Zalán, Lucze Jánosnak és
Lakatos Ilona Beatrixnek (Bocskai u. 29.) János Krisztofer,
Rapos Sándornak és Tari Ildikónak (Tóth József u. 4. 5.) Dáni-
el, Nagy Imrének és Németh Andreának (Apponyi tér D ép.
4.) Kira, Gyõzõ-Molnár Árpádnak és Kiss Ildikónak (Petõfi u.
3. 1. em. 2.) Éva, Szénási Ferencnek és Tóth Viviennek
(Mikecz u. 19.) Petra Fanni, Felföldi Norbertnek és Török Tí-
meának (Budai Nagy Antal u. 9.) Maja, Dr. Nagymihály Gá-
bornak és Csernus Andreának (Szentháromság tér 13.) Gergõ
nevû gyermeke.

Elhunyt: Gombos Imre (Szentes, Mezõ u. 12.), Simon
Tamás Józsefné (Vásárhelyi út 19/4.)

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü január 11-15.

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

Hétfõ: Lencseleves virslivel és
Tojásleves

A menü: Töltött káposzta vagy
rántott velõ
burgonyapürével

B menü: Rántott csibemáj,
zöldbabfõzelékkel

Kedd: Húsleves házi tésztával,
vagy gyümölcsleves

A menü: Lecsószelet, tészta
B menü: Csirkefalatok tejszínes

gombamártásban,
párolt rizs

Szerda: Szárazbableves füstölt
ízekkel, vagy
zöldségleves
csirkeaprólékkal

A menü: Stefánia vagdalt
krumplifõzelékkel

B menü: Csirkepörkölt, tészta
Csütörtök: Lebbencsleves, vagy

zöldbableves
A menü: Kapros túróval töltött

karaj, hagymás
törtburgonya

B menü: Bolognai spagetti
Péntek: Csángógulyás, vagy

májgaluskaleves
A menü: Makói aprópecsenye,

sült burgonya
B menü: Rántott cápaharcsa,

kukoricás rizs
www.galeriakavehaz.hu (X)

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

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

Menü január 11-17.
Hétfõ: Zöldborsóleves
A menü: Rántott halfilé,

Petrezselymes rizs,
Tartármártás

B menü: Hortobágyi sertésragu,
Petrezselymes rizs

C menü: Párizsi sertésszelet,
Sült burgonya

Kedd: Húsleves
A menü: Rakott karfiol
B menü: Vadas sertésszelet,

Spagetti köret
C menü: Szezámmagos rántott

sertésszelet,
Csõben sült karfiol

Szerda: Egres leves
A menü: Töltött csirkecomb,

Burgonyapüré
B menü: Paprikásburgonya

kolbásszal
C menü: Rántott szárnyas máj,

Burgonyapüré
Csütörtök: Pirított tarhonyaleves
A menü: Kínai édes-savanyú

csirkePárolt rizs
B menü: Sült csirkecomb,

Szilvamártás
C menü: Rántott sertésszelet,

Párolt rizs
Péntek: Gulyásleves
A menü: Diós metélt
B menü: Ízes bukta
C menü: Rántott sajt, Majonézes

kukorica saláta
Szombat: Orjaleves
A menü: Sajttal töltött rántott

csirkemell,
Petrezselymes burg

Vasárnap: Karfiolleves
A menü: Csülökpörkölt,

Galuska köret
A megadott ár tartalmazza

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

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

A hét elején igazán télbe
fordult az idõjárás, leesett
az elsõ hó, amit ónos esõ,
majd újabb, már intenzí-
vebb havazás követett. A
Városellátó Nonprofit Kft.
megkezdte a hóeltakarítást,
gépparkkal és munkaerõvel
is felkészültek, ugyanakkor
a lakosságnak is kötelezett-
sége van a kapujuk elõtti
síktalanításban.

Csütörtökre virradóra volt
intenzívebb havazás váro-
sunk területén, aznap hajnal
2 órától dolgoztak a városel-
látó munkatársai az utakon,
közterületeken. Hét nagy
méretû, hóekével felszerelt
jármûvel a közutakat, 2
Multicar kisgéppel a járdá-
kat, kerékpárutakat, illetve
két, sószóróval ellátott fûnyí-
ró kistraktorral végzik a só-
zást azokon a szakaszokon,
ahol  gyalogosforgalom zaj-
lik, tudtuk meg Kiss Ferenc-
tõl, az intézmény munkatár-
sától. Ebben a munkában a
jármûvek kezelõi, valamint a
városellátó fizikai állománya
és közmunkások vesznek
részt munkaidõben, mintegy

30 fõ. Aznap éjszakára ko-
molyabb fagyot vártak, a
közlekedõ jármûvek által fel-
lazított hókását igyekeztek
eltakarítani, mert odafagyhat
az útfelületekre, számolt be
az illetékes. A késõ délutáni
órákig folytatták a munkát
csütörtökön, majd a hóügye-
let lépett életbe. 11 gépkeze-
lõt értesíthet az ügyeletes, ha
szükségesnek ítéli meg.

Hétfõn a délutáni órákban
kezdett szállingózni az elsõ
hó, az még nem jelentett
problémát, inkább már a
másnap reggeli ónos esõ mi-
att kellett sózni az útfelülete-
ket. Hétvégére nagyobb ha-
vazás várható a meteorológi-
ai szolgálat szerint.

A városellátónak a csú-
szásveszély elhárítására meg-
felelõ mennyiségû ipari só,
valamint alternatív szóró-
anyag áll a rendelkezésére.

A lakosoknak a saját ingat-
lanjaik elõtt maguknak kell
megoldani a hóeltakarítást,
illetve a csúszásveszélyt
megszüntetni. Ennek felelõs-
ségét átérzik a szentesiek,
jellemzõen nem akarják

megvárni, hogy baleset tör-
ténjen házuk, kapujuk elõtt,
tudtuk meg Becsei Pétertõl. A
közterület-felügyelet cso-
portvezetõje beszámolt arról,
a kertes magánházak, közte-
rületek elõtti járdaszakaszo-
kon intézkednek, ha problé-
mát tapasztalnak. Ketten jár-
ják az utcákat, ezzel a lét-
számmal is megoldható az
ellenõrzés. Úgy látták, a la-
kosság intenzíven részt vesz
a síkmentesítésben, hóelta-
karításban, segítenek idõs
szomszédaiknak is. Problé-
ma legtöbb esetben a nem la-
kott kertes házaknál, meg-
örökölt házaknál adódik,
ahol esetleg több tulajdonos
van, ezeknél a problémás in-
gatlanoknál egyébként nyá-
ron is több dolguk akad.
Ezeket a helyeket felkutat-
ják, elsõ mozzanatként fi-
gyelmeztetést hagynak, ez-
után kerülhet sor 5 ezertõl 50
ezer forintig terjedõ bírság
kiszabására. Erre a télen még
nem volt példa, igaz nem is
jelentkezett még komolyabb
mennyiségû hó.

D. J.

– Nagy levegõ! – dirigálta
a több mint kétszáz fõs cso-
portkép résztvevõit Bíró Dá-
niel, a pólós pótszilveszter
ötletgazdája, egyben a Szen-
tesi Vízilabda Klub ügyveze-
tõje. Az egyesület utánpótlás
korú játékosai, valamint a
felnõtt férfi csapat állt össze,
vagyis tempózott össze a
rendhagyó csoportkép ked-
véért. – Nagy émény volt kö-
zelrõl látni, ahogy Vörös Vik-
tort Nagy Marci legyûri a víz
alá a fotózásnál – utalt tréfá-
san Bíró Dániel a pólós pót-
szilveszter egyik fénypontjá-
ra. Persze, nem a fentebb
említett víz alatti fotózás volt
az egyetlen olyan eseménye
a 20 órás programsorozat-
nak, melyre érdemes volt ki-
látogatnia a sportág kedvelõ-
inek. Megmérkõzött egy-
mással az OB I/B-ben sze-
replõ Csongrád és Szentes
gárdája, az öregfiúk gólzá-
poros meccsébõl a hazaiak
kerültek ki gyõztesen, bár
a vendégvár együttesében
kettõ kivételével mindenki
szentesi volt. Vegyes, azaz
koedukált összeállításban
ugrottak medencébe a klub
két elsõ osztályú csapata, a

Valdor és a Hungerit pólósai.
Pásztor Antal, aki Berki And-
rással vezette a találkozót, a
kezdõ sípszó elõtt úgy vélte,
a meccs abban fog eltérni a
szokásostól, hogy a lányok a
lányokat „fogják“ majd, a fi-
úk viszont mindenkit. A
mérkõzést a Hungerit Valdor
nyerte, három góllal, 7-4-re
felülmúlva a Valdor-Hun-
geritet.

A sportág minden szépsé-
gét felvonultatta a Csékák,
vagyis az utánpótlás csapat-
kapitányok és az edzõk
meccse. Gyerekek a felnõttek
– köztük olyan korábbi kivá-
lóságok, mint Matajsz Márkó,
Kocsis István vagy Pellei Csa-
ba – ellen? Mekkora gólkü-
lönbség lesz itt? – kérdezhet-
ték sokan és joggal. Nos, az
eredményjelzõn meg is je-
lent: 13:8 az edzõk javára,
ám mégis az utánpótlás sike-
rét hozta a mérkõzés: min-
den góljuk hármat ért. Hár-
man a Csékák csapatából
osztották meg lapunkkal ezt
a kis „trükköt“. Kürti-Szabó
Máté, Pásztor Milán és Rébeli-
Szabó Áron Benedek örömmel
jöttek, hogy az uszodában
pótszilveszterezzenek. El-
árulták, nem alvással készül-
tek a rendezvényre. Éjféltõl
újabb találkozó várt a 2003-
as csapat játékosaira. A 20
órás meccssorozatban össze-
sen 24 csapat és két elõkészí-
tõ csoport játszott, a szülõk
nagyban hozzájárultak, hogy
folyamatos legyen az enni-
innivaló, az üdülõközpont
pedig egész éjszakára a ven-
dégek rendelkezésére bocsá-
totta a wellness részleget.

darók

PótszilveszterKezelhetõ a hóhelyzet

Fotó: Vidovics Ferenc

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: január 11-tõl 18-ig a Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház Gyógyszertár (Szentes, Sima F. u. 44-58.) minden
nap (hétvégén is) 8-17 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Készenlét ideje: hétfõtõl-péntekig: 20 órától másnap 07.30 óráig.
szombaton: 20 órától másnap 08.00 óráig, vasárnap: 20 .00 órától
másnap 07.30 óráig.

TT EE MM EE TT ÉÉ SS
SIMON ANDRÁSNÉ

VECSERI MÁRTÁTÓL

január 14-én,
csütörtökön
13 órakor
búcsúznak

a Szeder temetõben.

A Hungerit-Valdor legyõzte a Valdor-Hungeritet, de me-
dencébe szálltak a Torday Hasadékok, az Oltyán Oltvá-
nyok, a Fickalövõk és más frappáns fantázianevû csapatok,
s egy csoportkép kedvéért több mint kétszázan víz alá is
merültek az elsõ alkalommal megrendezett szentesi pólós
pótszilveszteren. A vízilabdaklub rendhagyó évindító ese-
ményén déltõl másnap reggel 8-ig gólparádé uralkodott a
fedett uszodában.


