
A napokban befejezõdik
a csapadékelvezetõ csator-
nák átereszeinek cseréje. A
szentesi kertes házak közel
felénél felbontották és újra-
építették a kapubejárókat –
sok ingatlantulajdonos elé-
gedetlen volt a munkával. A
kohósalak terítésével biztos
nem végeznek idén. 

A szokatlanul száraz õsz-
nek is köszönhetõ, hogy már
a mûszaki átadáshoz közelít
a csapadékelvezetõ csator-
nák átereszeinek felújítása,
aminek határideje 2011 vé-
gén lejár. Erre és a Wesselé-
nyi utcai 5000 köbméteres

vésztározó építésére közel 40
milliós önereje mellé 350
millió forint támogatást
nyert korábban az önkor-
mányzat. A program úgy
szólt, hogy a szentesi kapu-
bejárók felénél, vagyis közel
2400 ház elõtt nagyobbra
kell cserélni a szûk áteresze-
ket, azokat viszont, ahol a
folyásfenékszint és a kereszt-
metszet megfelelõ volt, úgy
hagyták. Lapunkhoz több
észrevétel is eljutott azzal
kapcsolatban, hogy az alvál-
lalkozó kivitelezõk munkája
kívánnivalót hagy maga
után. Hétfõn elmentünk hát

a dr. Berényi Imre utcába,
ahol szorgosan dolgoztak az
építõk.

– Itt korábban el tudott
folyni a víz, remélem, ez
után sem gyûlik meg vele a
bajunk, ha éppen leszakad
az ég – mondta lapunknak
Kovács Istvánné. A 79 éves
asszony szerint a kivitelezõk
fogékonyak voltak kérésére,
de a támfal zsaluzása sike-
rülhetett volna szebben is. A
szomszédban Polyák Pálné
viszont teljesen elégedett
volt az elvégzett munkával,
úgy látta, jobb lett, mint volt
a helyzet. Hozzátette, náluk

mindenképp szükség volt
erre a fejlesztésre, különben
egy nagyobb esõt nem tud-
tak volna megúszni. A kriti-
kusok kapcsán megjegyezte,
akadt az utcában is olyan,
aki már a munkakezdés elõtt
morgolódott, pedig nem volt
oka rá. A megszólalók azt
kérték, ha lehet, mielõbb ke-
rüljön szórt kõ a felújított ka-
pubejárókra.

– Mindenütt van elégedet-
lenkedõ – fogalmazott Forrai
Ferenc, a városellátó munka-
társa, amikor a bírálatokról
kérdeztem. – Mi azt tapasz-
taltuk, hogy leginkább azok
panaszkodtak, akik elõtt
nem cseréltük ki az átereszt
és nem építettünk új támfa-
lat. Sokan félreértették a
programot, és azt hitték,
mindenhol újraépítjük a ka-
pubejárókat. Mi az eredeti
vállalásban szereplõ áteresz-
cseréket végrehajtottuk, sõt
mûszaki szükségességbõl
többet is helyreállítottunk.
Utóbbi esetekben a felbon-
tott csövet vissza tudtuk ten-
ni. Ahol betonozott vagy kö-
vezett kapubejárót kellett át-
építeni, a burkolatot kijaví-
tottuk, ahol zúzott kõ volt
vagy az sem, oda kohósala-
kot fogunk teríteni. Ezen je-
lenleg két brigád dolgozik,
de ahhoz, hogy a következõ
évben ne húzódjon el a mun-
ka, újabb alvállalkozót kell
munkába állítanunk – tette
hozzá Forrai Ferenc.

Kép és szöveg: Bíró Dániel 

Lezárult a városi távfûtést megújító projekt. Már vannak
kedvezõ tapasztalatok: a városközpont négy tízemeletes lakó-
házában javult a rendszer teljesítménye. A „Szentesi távhõ
rendszer rekonstrukciója“ elnevezésû pályázatról – amelynek
azonosító száma KEOP-5.4.0/09-2009-0006 – részleteket lapunk
harmadik oldalán olvashatnak.

Melegebb lett a
tízemeletesekben

A Dr. Bugyi István Kórház
a remények szerint jobban
jön ki az átszervezés körüli
vitából, mint ahogy azt ko-
rábban remélték – jelentette
be Szirbik Imre polgármester
az önkormányzat 28-i ülé-
sén. Mint mondta, a tárca
szakmai szemmel, politika-
mentesen állt a kérdéshez.
Ugyanakkor emlékeztetett
arra, hogy az egészségügyi
intézmény állami fenntartás
alá kerül, jelenleg a minél
nagyobb ellátási és szakterü-
letért folyik a küzdelem. Úgy
tudjuk, hogy a tiszazugi tele-
pülések mellett a szarvasi
kistérség is a szentesi kór-
házhoz csatlakozik. 

Horváth István – napiren-
den kívül – ez alkalommal is
megkérdezte: vizsgálták-e az
eltelt idõszakban a kudarcba
fulladt rádiós pályázat kö-
rülményeit és a felelõsség
kérdését? A polgármester így
fogalmazott: õ maga nem
vizsgálódik tovább, ám azt a

jogi és ügyrendi bizottság
megteheti. Ami talán megle-
põ, bár talán korainak tûnt a
meghirdetett hétfõi 14 órás
idõpont, a testületi ülésen a
közmeghallgatás lehetõségé-
vel nem éltek a város lako-
sai.

A költségvetési koncepció
megalkotása nehéz helyzet-
be hozta a szakmai stábot és
a képviselõket egyaránt. A
legjobb tudásunk szerint állí-
tottuk össze az anyagot, de
év közben még biztosan vál-
tozni fog – véleményezte a
jövõ évi gazdálkodási terve-
zetet a polgármester. Az elõ-
terjesztõ, Krajsóczki Sándorné
többször is kihangsúlyozta,
hogy még nem ismertek a jö-
võ évre vonatkozó jogszabá-
lyi változások, az állami
költségvetés önkormányza-
tokat érintõ hatásai, ezért ne-
héz, szinte lehetetlen helyi
költségvetési koncepciót al-
kotni.

(folytatás a 8. oldalon)

Jogszabályi
változtatásokra várva
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Egy hónap alatt három
szentesi óvodába törtek be.
A háromból kettõre már
szereltek föl riasztót, de má-
sik három óvodában még
nem megoldott a vagyonvé-
delem. Az ellopott értékek
zöme alapítványi tulajdon,
nehéz lesz pótolni. Úgy tud-
juk, a feltételezett elköve-
tõk számlájára súlyosabb
jogsértések is írhatók. 

Október végén a Bocskai
utcai, két hete a Damjanich
utcai, múlt péntek virradóra
pedig a Mátéffy utcai óvodá-
ba törtek be, és vittek el min-
den mozdítható érteket is-
meretlen tolvajok. Mindhá-
rom helyszínen azonos tech-
nikával dolgoztak az elköve-
tõk: az utcafrontról nem lát-
ható ablakot vagy ajtót ke-
restek, aminek üvegét betör-
ték, s azon keresztül jutottak
be az épületbe. A Bocskai ut-
cai óvodából számítógépet,

mûszaki cikkeket és kirán-
dulásra szánt pénzt vittek el,
a Damjanichból – ahol a cso-

portszoba ablakán keresztül
pakolták ki a szajrét – számí-
tógép, monitor, fejhallgató,

CD-s magnó és némi pénz
tûnt el.

(folytatás a 3. oldalon)

Riasztót kapnak a tagintézmények

Három óvodát fosztottak ki betörõk

Keresztrejtvényünkkel
5 db 20.000 forint értékû
ingyenes KRESZ-tanfolyamot nyerhet
A PROFI AUTÓSISKOLA NYEREMÉNYJÁTÉKÁN!

Szentesi Élet

Kétezer átereszt cseréltek ki

A Mátéffy utcában a túró rudit is kiették a hûtõbõl. (Fotó: Vidovics)

A héten kézbesítik a Négy
Mancs állatvédõ alapítvány
ausztriai székhelyére a Hun-
gerit Zrt. keresetét, melyet a
legnagyobb magyar baromfi-
exportõr nyújtott be a Fõvá-
rosi Bíróságra az osztrák
Négy Mancs alapítvány, illet-

ve elnöke ellen. Az elszámol-
tatási kormánybiztosság által
kezdeményezett eljárás so-
rán a Fõügyészség megálla-
pította, hogy a Négy Mancs
Alapítvány törvénysértõen
mûködik – jelentették be a
csütörtöki sajtótájékozatón.
Az alapítvány miatt csak a
Hungerit Zrt.-t 2,5 milliárdos
veszteség érte.

Négy Mancs

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



November 20-án a szentesi
evangélikus templomban igét
hirdetett Gáncs Péter püspök,
a Magyarországi Evangélikus
Egyház elnöke, a Déli Evan-
gélikus Egyházkerület püs-
pöke, a Budapest-Deák téri
gyülekezet lelkésze.

- Püspök úr, hogyan lehet a
három hivatalt összeegyez-
tetni?

- A Deák téri gyülekezet el-
látása szorosan kötõdik a
püspök feladataihoz: itt ha-
vonta legalább egy vasárna-
pi, és ha lehet, hét közbeni
szolgálatokat is ellátok. A
többi alkalommal más lelkész
helyettesít, hogy az egyház-
kerület 65 másik anyagyüle-
kezetét felkereshessem: így
örömmel jöttem el Szentesre
is. Az elnöki-püspöki szolgá-
latot egy éve látom el, mivel
elõdöm nyugdíjba vonult. El-
vileg ez hat évre szóló megbí-
zatás, de én ciklus közben
vettem át, amely jövõ év vé-
gén záródik. Ez tehát egy át-
meneti állapot, amely nehéz-
ségei mellett is szép élménye-
ket nyújt.

– Advent elején, mely bibli-
ai szakaszt ajánlja figyel-
münkbe?

- Egyházunkban elõre meg
vannak határozva a vasárnap
felolvasandó szentírási ré-
szek, így ma az Ószövetség
végérõl, Malakiás próféta

könyvébõl vettük az igét. Ez
arról szól, hogy az Isten el-
küldi nekünk azt a személyt,
akik képes egymás felé fordí-
tani minket. Nagyon fontos
minden községben, közös-
ségben, településen, város-
ban, hogy az emberek tudja-
nak Isten felé, és egymás felé
fordulni: ez a kettõ összetar-
tozik. Az, hogy sokszor kép-
telenek vagyunk közösséget
alkotni, az az Istentõl való el-
fordulásunk következménye.
Az advent és a karácsony ar-
ról szól, hogy a felénk fordu-
ló Isten fényében képesek le-
gyünk meglátni a másik em-
berben a testvért.

– A szentesi evangélikus
gyülekezet életében milyen
fordulatokat lát szükséges-
nek?

- Eddig az ifjúsággal való
foglalkozás, a hitoktatás hi-
ányzott ebbõl a közösségbõl,
de most az új lelkészasszony
már három iskolában tart hit-
oktatást, újra van hétközi bib-
liaóra is. Ez azért fontos, mert
kereszténységünk nem korlá-
tozódik a vasárnapi istentisz-
teletre, annak mindig meg
kell nyilvánulnia: ebben ad-
nak erõt a hétközbeni Istenre
figyelés különféle alkalmai.

– A közelmúlban felmerült,
hogy az egyik bezárásra ítélt
városi iskolát átvenné az
evangélikus egyház, de ez ak-

kor nem valósult meg. Van-e
még ilyen terv?

- Egyházunk nyitott az
ilyen feladatok vállalására,
más településekkel most is
folynak tárgyalások, de úgy
látjuk, hogy itt Szentesen el-
sõként a gyülekezetnek kell
megerõsödnie. Ha ez megtör-
ténik, és az iskolakérdés is-
mét felmerül, akkor majd
esetleg újra tárgyalunk az il-
letékesekkel errõl a kérdésrõl.

– Az ökumené, a keresztény
felekezetek viszonyát hogyan
látja?

- A kereszténység számára
nincs más út, mint az egymás
felé fordulás e területen is, Is-
ten irántunk való szeretetét
ugyanis csak embertársainkat
szeretve tudjuk másoknak is
megmutatni. Nem biztos,
hogy egyforma lesz a liturgi-
ánk, az egyházszervezetünk,
de hogy közös Urunk van,
annak látszódnia kell rajtunk:
így tudjuk egymást is gazda-
gítani. Olyan ez, mint egy
üvegablak: darabjai ugyanazt
a fényt, azaz Krisztust enge-
dik át, de éppen a színek ré-
vén láthatjuk a képet mint
egészt. A keresztények teljes
közössége is így lesz képes a
krisztusi fényt továbbadni
mások számára.

– Az evangelikus templom-
ban látott-e valami érdeke-
set, egyedit?

– Igen, oltárainkon ritka a
szamariai asszony történeté-
nek ábrázolása. Ez viszont
éppen arról szól, hogy Jézus-
nak minden egyes ember kü-
lön is fontos, odafordul felé,
és az istentisztelet is egy ta-
lálkozás. Tehát nemcsak Jé-
zus megváltó szenvedése a
fontos, hanem az is, hogy az
Isten itt engem megszólít:
ezért örülök annak, hogy itt
ezt a képet láttam. A Szentesi
Élet minden olvasójának azt
kívánom, hogy advent folya-
mán érezze meg: Isten õt is
szereti, és felé fordul.

Nagy Géza

„Azok közé az igazán kiváló egyéniségek
közé tartozik, akik a lehetõ legegyszerûbb
eszközökkel mindig érdeklõdést tudnak
kelteni tárgyuk iránt, akik nemcsak ésszel,
hanem szívvel is dolgoznak, akiknek fegy-
vertárából hiányzik a visszataszító rideg-
ség, és minden tettükbõl a jóakaró szeretet
energiája sugárzik ki, amely bizalmat kelt,
szeretõ ragaszkodást ébreszt a tanuló lelké-
ben is” – írta egyik kollégája Derzsi Kovács
Ferencrõl, 1915-ben történt nyugalomba vo-
nulása alkalmából. A város lakói is nagyra
becsülték õt, mivel számos területen kivette
részét a közért folytatott munkákból. Meg-
ismerve életútját, osztani fogjuk elõdeink
értékítéletét. 

Erdély szülötte volt; Székelyudvarhelyen
jött a világra 1857. november 10-én. Középis-
koláit szülõvárosa református kollégiumá-
ban végezte, majd 1883-ban a kolozsvári
egyetemen nyert tanári oklevelet természet-
rajzból és vegytanból. Rövid ideig szülõhe-
lyén segédtanár volt, amikor Szentes Város
Iskolaszéke 1884. szept. 11-én megválasztotta
a szentesi gimnáziumi tanfolyammal egybe-
kötött polgári fiúiskola rendes tanárává. A
tanintézet ekkor még csak hatosztályos volt,
nyolcfõs tantestülettel, így Derzsi Kovács Fe-
rencnek is része volt a nyolcosztályos fõgim-
názium kialakításában. A kezdeti években a
fõtárgyai mellett tanította a földrajzot, a gö-
rög irodalmat, bölcsészetet, az éneket és ze-
nét. Kialakította és folyamatosan fejlesztette
a kémiai, természetrajzi és földrajzi szertára-
kat, s létrehozott egy rendkívül értékes

érem- és papírpénz gyûjteményt. A gimnázi-
um épülete elõtt botanikus kertet rendezett
be a növénytan tanítása céljából, amely saj-
nos az iskola bõvítése során (1915–18) el-
pusztult. 1885–87 között õ vezette az iskolai
Önképzõ Kör munkáját, emellett a szegény
tanulókat támogató Segítõ Egyesület jegyzõ-
je, majd haláláig alelnöke. 1890-ben megala-
kította és vezette az Ifjúsági Ének- és Zene-
kart, és évrõl-évre országjáró kirándulásra
vitte a gimnazistákat. Mint kitûnõ mûkedve-
lõ fényképész, sikeres felvételeken örökítette
meg e kirándulások nevezetes mozzanatait.
Kollegái és diákjai nagy sajnálatára, 1915 au-
gusztusában nyugalomba vonult. Búcsúzta-
tójában olvashatjuk: „Mint tanárt a köteles-
ségtudás, lelkiismeretes, pontos munka, hig-
gadt, béketûrõ, komoly természet, s a tanít-
ványok dolgainak megítélésében a kellõképp
szigorú, de mindig jóakaratú és szeretettel
teljes eljárás jellemzi.”

Természetéhez híven, a város közéletében
is zajtalan, de annál eredményesebb tevé-
kenységet fejtett ki. Társadalmi tisztségei kö-
zül a fontosabbak voltak: a Vöröskereszt
Egylet helyi szervezetének alapító tagja,
pénztárnoka, majd titkára, az 1897-ben ala-
kult Csongrád Vármegyei Történelmi és Ré-
gészeti Társulat fõtitkára, a Népfõiskolai
Tanfolyam elnök-igazgatója, a Szentesi Fil-
harmonikusok elnöke, a Kultúregyesület al-
elnöke, a Szentesi Népmûvelési Bizottság
tagja, a Szentesi Református Kör igazgatósá-
gi tagja, az egyház presbitere. Az 1928-ban
megjelent Szentes várostörténeti monográfia
számos fejezetét õ írta, emellett rendszeresen
publikált a pedagógiai szaklapokban és a he-
lyi újságokban. (Kéziratos hagyatékát a helyi
múzeum õrzi.)

Szentesre érkezése után hamarosan nõül
vette Zolnay Károly gimnáziumi igazgató Vil-
ma nevû leányát, akitõl 1889-ben megszüle-
tett Jenõ nevû fia. A tehetséges és szorgalmas
fiú méltó követõje lett apjának úgy a tanári
katedrán, mint a város kulturális és tudomá-
nyos életében.

Erdély visszacsatolása után Derzsi Kovács
Ferenc elhatározta, hogy még egyszer utoljá-
ra ellátogat szülõhelyére. Fia kíséretében be-
járta gyermek- és ifjúkorának emlékezetes
helyeit, a kolozsvári füvészkertet, az egye-
tem tantermeit, ahol egykor hivatására ké-
szült. A 84. életévében járó idõs tanárt meg-
viselték a hosszú utazás fáradalmai. Hazaér-
kezése után ágynak dõlt, s 1941. november
20-án elragadta a halál. Emlékét a gimnázi-
um fõlépcsõházában elhelyezett háromala-
kos (Zolnay Károlyt, Derzsi Kovács Ferencet
és Derzsi Kovács Jenõt ábrázoló) dombormû
õrzi, Vígh László remekül sikerült alkotása.

Labádi Lajos
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70 éve hunyt el Derzsi Kovács Ferenc gimnáziumi tanár

Szentnek tartotta
hivatását

Az advent szó eredetérõl és je-
lentésérõl bizonyára  többen
tudnak, mint ahányan most fi-
gyelnek rá elõször. A latin nyelv-
bõl maradt ránk, amely valami-
kor az olasz nyelv beszélt õse
volt. Ma csak a tudományok né-
melyike használja segédeszköz-
ként a fennmaradt latin szava-
kat (orvosi, állatorvosi, gyógy-
szerészeti, jogi képzésben).

Viszont szinte minden euró-
pai nép nyelvében  nagy szám-
ban maradtak használatban la-
tin eredetû szavak. Ezek egyike
az advent szó is, amelyet fõleg a
karácsony ünnepét megelõzõ he-
tekben használnak. Eljövetelt je-
lent. Egészen pontosan a zsidó
eredetû keresztyén vallások õriz-
ték meg az ókori zsidó hitvilág
gyakorlatából a Messiás eljöve-
telének a várását, aki Isten ígé-
rete szerint véget vet a kiválasz-
tott zsidó nép megpróbáltatásai-
nak és megfizet az ellenségeinek.
Majd a Messiás új világot te-
remt tele isteni kegyelemmel és
szabadsággal, vagy megtorlással.

Amikor Jézus Betlehemben
karácsony éjszakáján megszüle-

tett, a napkeleti bölcsek és az
angyalseregekkel találkozó pász-
torok megkeresték, megtalálták
és elõtte leborulva úgy imádták,
mint a megszületett Messiást.
Hitték, hogy Jézus nem József és
Mária természetes gyermeke,
hanem Isten Fia, akinek a létre-
jöttét földi apa nélkül, Isten
Szentlelke sugárzás titokzatos
útján teremtette meg és fejlesz-
tette emberré Mária méhében.
Amikor 30 éves korában meg-
kezdte 3 éves mûködését az a
felnõtt Gyermek mint vándorta-
nító, minden betegséget meggyó-
gyító csodálatos orvos, aki még
halottakat is fel tudott támasz-
tani és csodálatos szeretettel még
az ellenségeit is szeretni tudta
(mivel irigyei nagy számban
voltak), magát nyíltan Isten egy-
szülött Fiának vallotta. Bár so-
kan nem hitték ezt, amikor ke-
resztre feszítése után feltámadt,
majd sok tanú jelenlétében visz-
szament a mennybe. Ez kétség-
telenül hitelessé vált. A zsidók
többsége, de fõleg a nép vezetõi

azt nem bocsátották meg Jézus-
nak, hogy politikai szabadságot
és gyõzelmet nem szerzett  a vá-
lasztott népnek.

Az advent hitének van  egy
még jelentõsebb része is: Jézus
megígérte, hogy a történelem vé-
gén isteni dicsõségében, angyal-
seregek élén visszajön a Földre és
igazságosan megfizet mindenki-
nek. A megtérõ jóknak kegye-
lemmel és örök üdvösséggel, a
gonoszoknak pedig örök bünte-
téssel.

Végül az advent 4 hete arra is
való, hogy ki-ki felkészülhessen a
karácsony méltó megünneplésé-
re, nem csupán hasznos fizikai
ajándékokkal, nem csecsebecsék-
kel, hanem lelki módon, a szere-
tet gyakorlásával, mivel a kará-
csony a családok és az egyház
szeretetünnepe: Isten arra adott
példát, amikor úgy szerette a vi-
lágot, hogy a Fiát áldozta oda a
világnak.

Dr. Imre Ernõ

GONDOLATOK
A városközpontban talál-

ható; a település legrégebbi
utcáinak egyike. Az elsõ ut-
cák (helyesebben házsorok)
a XVIII. század elejére ala-
kultak ki. Egy feljegyzés sze-
rint 1731-ben már négy ház-
sorban szedték az adót. A
házsorok még nem voltak a
mai értelemben vett utcák. A
telkek egyik szélén épültek a
lakóházak, ezek alkották a
sort. A telkek másik végén
nem voltak házak, így két út
között csak egy házsor volt.
A Kurca felsõ folyása mellet-
ti házsor volt az 1. sor (1745-
tõl Kurtza sor). A mai Kiss
Bálint utca képezte a 2. sort,
33 házzal. 1838-tól Hanka Já-
nos uttzájának nevezték, bi-
zonyára egy ottani lakosról.
1857-tõl már Templom köz-
ként (1890-tõl Templom ut-
caként) emlegetik a források,
az utca elején 1826-ra elké-
szült református nagytemp-
lom után. 1906-ban kapta a
Kiss Bálint utca elnevezést,
amely a Kossuth teret köti
össze a Munkácsy Mihály és

az Arany János utcákkal. Az
utca névadója Kiss Bálint re-
formátus lelkész, esperes,
egyházi író, tankönyvíró,
gazdasági reformer, aki a Bé-
kés vármegyei Vésztõn szü-
letett 1772. december 9-én.
Tanulmányait a debreceni re-
formátus kollégiumban és
a jénai egyetemen végezte.
1798-ban Csehországban,
Németországban és Ausztri-
ában tett tanulmányutat.

1799-ben Szentesen vállalt
lelkészi állást, melyet halálá-
ig betöltött. 1836-ban a bé-
kés-bánáti egyházmegye es-
peresévé választották. 1803-
ban iskolát építtetett Szente-
sen. Tankönyveit korában
széles körben használták.
Elõdei nyomdokain haladva,
folyamatosan írta a Szentesi
Református Eklézsia történe-
tét, amelynek 1765–1825 kö-
zötti része az õ munkája. Le-
fordította és jegyzetekkel
látta el a magyar középkor
egyik jelentõs forrását, a
Váradi Regestrumot. A gaz-
dasági, pedagógiai, történeti
és egyházi irodalom terén ki-
fejtett munkásságáért 1839-
ben a Magyar Tudós Társa-
ság levelezõ tagjául válasz-
totta. Az õ idejében épült a
szentesi központi református
nagytemplom. Szentesen
hunyt el 1853. március 25-én.
Az utca mellett a helyi refor-
mátus általános iskola is az õ
nevét viseli.

Labádi Lajos

Derzsi Kovács Ferenc

Beszélgetés Gáncs Péter püspökkel

Isten és egymás felé fordulni

Utcáink, tereink névadói (65.)

K iss Bál int utca



A november 28-i testületi
ülésen Halmai István (Fidesz-
KDNP) arra volt kíváncsi,
hogy készült-e utasszámlá-
lás, illetve legutoljára mikor,
és mi az eredménye? Mennyi
az átlagos járatszám? Továb-
bá észrevételezte, hogy leg-
közelebb egy helyi menet-
rendet szeretne kapni az
anyag mellé. Chomiak Wal-
demar azt sérelmezte, hogy
a Kertváros és a vasútállo-
más között közlekedõ bu-
szos járatok menetrendje
nincs hozzáigazítva a vasúti
menetrendhez.

Mészáros Zoltán, a Tisza
Volán Zrt. helyi vezetõje vá-
laszában kitért arra, hogy ké-
szült ugyan utasszámlálás,
ám az utasok több mint fele
valamilyen kedvezmény mi-
att nem fizet.

– Az átlagos napi járat-
szám munkanapokon több,
ünnepnapokon kevesebb.
Egy jármûvel próbáljuk
megoldani a helyi utasfor-
galmat, az autóbuszok álta-
lában kétóránként men-
nek, napközben lehet hosz-
szabb idõ is. 2007 óta egy-
folytában költségtényezõ-
kön, járatszámcsökken-
téseket hajtottunk végre.
Mivel a források nem voltak
elegendõek a költségek fede-
zésére. A képviselõ-testület
döntött áprilisban a helyi
menetrendrõl, aszerint jár-
nak a buszok. Azt, hogy a
buszok hogyan csatlakoznak
a MÁV menetrendjéhez, azt
mindig a menetrend-egyez-
tetéskor döntjük el.  Azt
mondhatom, amit megren-
delnek tõlünk, azt végezzük
el, kimehetünk az összes vo-
nathoz, kapacitásunk van rá,

egyedül a forrással van
probléma, mivel nagyon
nagy költséggel jár. 2006-ban
85 ezer kilométer volt, min-
den órában közlekedtünk,
akkor még a Tesco áruházig
meg volt hosszabbítva a járat
a vasútállomástól. Órán-
ként mentek a járatpárok,
minden vonathoz csatlakoz-
tunk, el kell mondani, na-
gyon kevés az az utas, aki
vonatról száll át autóbuszra,
lehetne több járat, csak ép-
pen forrás nincs rá tájékozta-
tott Mészáros Zoltán.

Halmai István osztott-szor-
zott a menetdíj kapcsán,
és bizony az átlagszámítás

alapján járatokra elosztva 4-5
ember fuvarozása jött ki. –
Úgy látszik, hogy a környe-
zõ településekhez képest ol-
csóbb utazási lehetõség nem
vonzó, azok veszik igénybe
a buszt, akik valamilyen
kedvezmény alapján díjmen-
tességet élveznek. Nem tu-
dom, kell-e ezt nekünk ilyen
mértékben finanszírozni.
Mindenképpen annak a híve
lennék, hogy teljesen racio-
nális utasszámlálással alátá-
masztott adatok alapján kel-
lene nekifutni a következõ
szolgáltatás-megrendelés-
nek. Ilyen üzemanyagárak
mellett nem engedhetjük

meg magunknak ezt a lu-
xust. Figyelembe kell venni
az iskola- és munkahely kez-
déseket, befejezéseket. Nem
kell minden órában, és nem
kell minden vonatcsoport-
hoz csatlakozni.

Horváh István (Pálmások
Szövetsége) kijelentette: az
átlagos 8,8 százalékos eme-
lést, bár magasnak tartják,
de látva az üzemanyagárak
drasztikus növekedését, a
szükségességét nem vitatják.
Az elõterjesztésben „A”  vál-
tozatként megjelölt tanuló és
a nyugdíjas bérletek közel 16
százalékos emelését viszont
nem fogadják el. Megjegyez-
zük: a testület sem adta rá a
voksát.

A helyi tömegközlekedés
2012. január 1-jétõl érvényes
tarifái: autóbuszon eladott
jegy 185 Ft, elõvételben
eladott jegy 165 Ft, össz-von-
alas havibérlet: 3755 Ft, 15-e
után vásárolt bérlet 2505 Ft,
tanuló-nyugdíjas bérlet: 1135
Ft.

Lovas József
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(folytatás az 1. oldalról)
- Szerencse a szerencsétlen-

ségben – tudtuk meg Ágos-
tonné Szabó Tünde tagintéz-
mény vezetõtõl –, hogy a szü-
lõktõl különbözõ célokra ösz-
szegyûjtött pénzt a szekrény-
ben hagyták a betörõk. Nem
lett volna nehéz megkaparin-
taniuk, mert széfje nincs az
óvodának, de valami megza-
varhatta õket.

Jóval több idejük lehetett
múlt péntekre virradóra a
Mátéffy utcában, ahol még a
túró rudit is kiették a hûtõbõl,
sõt a kávét és a cukrot is ma-
gukkal vitték. A számítógé-
pekbõl kiszerelték az értéke-
sebb alkatrészeket, de moni-
tort, DVD- lejátszót, magnót
és mini hifit is zsákmányol-
tak. Készpénzt azért nem ta-
láltak, mert az aznapi ovis ka-
valkád bevételeit az óvónõk
otthon õrizték. – 1997 óta ne-
gyedszer törtek be hozzánk,
mindenképpen szükségünk
lenne egy riasztó berendezés-
re – mondta lapunknak Ko-
csisné Szabó Katalin óvodave-
zetõ.

Jóllehet az eltulajdonított
eszközök értéke összességé-
ben csak néhány százezer fo-
rintra rúg, a kár ennél jóval je-
lentõsebb. Az ellopott értéke-
ket ugyanis hosszú évek alatt
gyûjtötték össze a tagintéz-
mények, illetve legtöbbször
alapítványaik, így pedig a

biztosító nem fizet, az óvo-
dáknak ismét maguknak kell
különbözõ rendezvények és
jótékonysági akciók szervezé-
sével összekalapolni az esz-
közfejlesztés forrásait. 

A betöréssorozat miatt a
fenntartó önkormányzat sem
halogathatta tovább az óvo-
dák – az elmúlt években több-
ször megismételt – kérésének
teljesítését: a napokban a
Bocskay és Damjanich utcai
tagintézményt is felszerelték
riasztóval. Lapunk úgy érte-
sült, hogy a Vásárhelyi útra és
az Árpád utcai óvodába is
megrendelték a vagyonvédel-
mi berendezéseket, ezeket ha-
marosan felszerelik. Borso-
sabb tétel a több épületbõl ál-
ló Mátéffy utcai óvoda õrzé-
sének biztosítása, 250 ezer fo-
rint a beruházás becsült költ-
sége. Annak érdekében, hogy
ehhez mielõbb hozzájussa-
nak, a hétfõi városházi ülésen
a körzet önkormányzati kép-
viselõje, Chomiak Waldemar is
felszólalt. Geréné Dunaháti
–Vas Márta intézményvezetõ
azt nyilatkozta lapunknak, õk
is írtak levelet a városvezetés-
nek, hogy sürgõs segítségre
lenne szükség. Addig ugyan-
is, amíg nem megoldott a va-
gyonvédelem, hiába kaptak
már felajánlásokat, nem sze-
relik fel új eszközökkel az
óvodát.

Bíró Dániel 

Riasztót kapnak a tagintézmények

Három óvodát
fosztottak ki betörõk

„Küldöttei vagyunk mi
egy boldog párnak...“ – es-
küvõi meghívók Papp Imre

néprajzi gyûjtõ hagyatékából
címû kiállítás nyílik a Koszta
József Múzeum megyeházi

épületében. December 8-án,
csütörtökön 17 órakor Mol-

nár Zsolt võfély nyitja meg a

korabeli meghívókból össze-
állított idõszaki tárlatot,
amelyet Mód László néprajz-
kutató rendezett. Megtekint-
hetõ február 28-ig a múzeum
nyitva tartási idejében.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy városunk felemelkedé-
sével és jövõjével kapcsolatos ötleteiket és javaslataikat nagy
örömmel fogadjuk a szentesi Füsti cukrászdában (Kossuth u.
15.) az erre a célra kihelyezett gyûjtõdobozban.

Kapcsolódó hír, miszerint a Jobbik helyi alapszervezete ro-
vásírásos helységnévtáblák kihelyezését kezdeményezte. A
Magyar Közút már kiadta a közútkezelési hozzájárulást a 45.
számú fõúton kettõ, a 4516. sz. (Rákóczi u.), és a 4642. sz. (At-
tila u.) közúton 1-1 tábla felszerelésére. A 70x40 cm méretû
táblákon rovásírással szerepel városunk neve.

Ötleteket,
javaslatokat várnak

Csillagszóró 2011 elneve-
zéssel december 15-ig tartó
országos jótékonysági akciót
indított a Fidelitas, melynek
keretében szociális és gyer-
mekvédelmi intézmények
számára gyûjtenek. Az or-
szágos akcióhoz a szentesi
Fidelitas is csatlakozott.

Csongrád megyében há-
rom helyszínen – Szentesen,
Szegeden és Csongrádon –
most indult az akció. A
Fidelitas helyben a gyerme-
kek és a családok átmeneti
otthona számára szervez

gyûjtést. Elsõsorban új és jó
minõségû használt gyermek-
játékokra, technikai eszkö-
zökre, valamint sportszerek-
re és könyvekre lenne szük-
ség. 

A felajánlásokat december
15-ig várják a Kossuth u. 11.,
Fidesz irodában hétfõ-pén-
tek 10-15 óráig. A jótékony-
sági akcióval kapcsolatos in-
formációk megtalálhatóak a
csongrad.fidelitas.hu olda-
lon, valamint a 70/578-99-
44-es telefonszámon adnak
felvilágosítást.

Csillagszóró 2011.

Esküvõi meghívók tárlata

A Szentes Városi Szolgáltató
Kft. pályázatot nyújtott be 2009
novemberében, az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv, Környezet
és Energia Operatív Programjának
keretében a szentesi távhõrend-
szer rekonstrukciójára.

A pályázatot a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség, mint támogató
2010 júliusában kelt levelében tá-
mogatásban részesítette, 50%-os
támogatási intenzitással. A pro-
jekt összköltsége 132 960 000 Ft,
melybõl az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam által nyújtott támoga-
tás összege 66 480 000 Ft, a
Szentes Városi Szolgáltató Kft. ál-
tal biztosított saját forrás összege
szintén ugyanennyi. 

A projekt 2010 februárjában
kezdõdött meg, 2011. november
30-val zárul. A fejlesztést az indo-
kolta, hogy Szentes város távhõ
szolgáltatásának infrastrukturális
alapját képezõ távvezetéki rend-
szer jelentõs része korszerûtlen
volt, a hõ átbocsátási követelmé-
nyeknek nem felelt meg, mely

nem tette lehetõvé az üzembiztos
szolgáltatás nyújtását, il letve
jelentõs energiaveszteséget oko-
zott. A hõközpontok napjainkra el-
avulttá váltak, a szivattyúk, a le-
mezes hõcserélõk és szerelvé-
nyeik cserére szorultak. A korábbi
távhõrendszer külsõ idõjárás
függvényében szabályozott, Win-
dows alapú számítógépes rend-
szerrel mûködött, azonban a
rendszer tökéletes mûködéséhez
szükséges volt a változó tömeg-
áramú rendszer kialakítása. A
megnö-vekedett hõigények kielé-
gítése érdekében a csurgalék-víz-
továbbító rendszer korszerûsítése
is indokolt volt.

Közelítõleg 3000 fm táv-hõve-
zeték cseréje történt meg. A Deb-
receni utcai fûtõmû és a Kossuth
utca déli oldalán található hõköz-
pont távvezetékkel történõ össze-
köttetése valósult meg, így a ter-
málrendszer meghibásodása ese-
tén a fogyasztók távhõellátása
megoldott. A hõközpontok rekon-
strukciójának eredményeként a

hõszolgáltatónak kisebb szivaty-
tyúzási munkát kell elvégeznie, ez
azt eredményezi, hogy a szolgál-
tató kisebb energiaigénnyel tudja
ugyanazon szolgáltatást nyújtani,
megtakarítás érhetõ el a szolgál-
tatói oldalon, valamint a fogyasz-
tói oldal komfortérzetének a javu-
lását eredményezi. A Kurca-parti
fûtõmûben kiépítésre került szi-
vattyúblokk biztosítja a város fû-
tõmûveiben keletkezett termál
csurgalékvíz továbbítását a má-
sodlagos felhasználás céljából. 

A fejlesztés pozitív hatása,
hogy a vásárolt villamos energia
mennyisége csökken, a felhasz-
nált földgáz mennyisége csökken,
számottevõ mértékben csökken-
nek a káros anyag emissziós ér-
tékek, valamint termálenergia
megtakarítás prognosztizálható.

A  projekt az Európai Unió támo-
gatásával, a Kohéziós Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.
Melegebb lett a tízemeletesekben

9860 méteres nyomvonalán
teljes egészében megújult a váro-

si távhõrendszer, ami 1975 óta
mûködik Szentesen - jelentette
be szerdai sajtótájékoztatóján
Döbrõssy Iván, a Szentes Városi
Szolgáltató Kft. ügyvezetõje. A re-
konstrukciós projektet lezáró ren-
dezvényen elhangzott, noha alig
indult el a fûtési szezon, már van-
nak kedvezõ tapasztalatok: a vá-
rosközpont négy tízemeletes lakó-
háza önálló hõcserélõt kapott,
nincs felesleges vízhasználat, ja-
vult a rendszer teljesítménye, és
ezt az érintett lakók visszajelzése
is megerõsíti. Szirbik Imre polgár-
mester azt emelte ki, hogy az el-
múlt két évben a norvég program-
mal együtt közel egymilliárd forin-
tos beruházással bõvítették és újí-
tották fel a távhõrendszert, amely
országos összehasonlításban
szinte a legalacsonyabb tarifákkal
mûködik. Hozzátette, a város ter-
málvíz további hasznosítását ter-
vezi: villamos energia elõállítást
céloztak meg, ennek elõkészítõ
munkái megkezdõdtek.

B.D.

Más miatt is nyomoznak utánuk
A rendõrségtõl bõvebb felvilágosítást kértünk az óvo-

dák kifosztásáról. Megkérdeztük, volt-e már példa ilyen
sorozatra Szentesen vagy a megyében, helybeliek vagy
vidékiek lehetnek a feltételezett elkövetõk. Csak annyit
válaszoltak a megyei rendõr-fõkapitányságról, hogy betö-
réses lopás történt Szentesen az egyik óvodában, azon-
ban a nyomozás érdekeire hivatkozva jelenleg további
információt nem tudnak adni. Lapunk viszont megtudta,
hogy a közelmúlt esetein túl a Farkas Antal utcai, az
Apponyi téri és Vásárhelyi úti oviknál is voltak betöré-
sek az elmúlt években. Sõt az évek óta riasztóval ellátott
Szent Anna utcai tagintézménynél is többször próbálkoz-
tak bûnözõk, de nem jártak sikerrel. A feltételezett elkö-
vetõkrõl még annyit: értesüléseink szerint a betöréses lo-
pásnál súlyosabb jogsértések is számlájukra írhatók. 

Fotó: Vidovics

A környezõ településekhez mérten Szentesen olcsóbb az utazás

Emelkedik a helyi közlekedési tarifa

A szentesi távhõrendszer rekonstrukciója

A helyi közlekedési díjak 8,8 százalékkal emelkednek
2012. január 1-jével. Nem változik viszont az utazási igazol-
ványok érvényességének idõtartama, poggyász- és kutya-
szállítás, pótdíj megállapítása. Nem változnak a bérletiga-
zolványok árai, a bérletcsere, a visszaváltás kezelési díja.
Ugyanakkor a javaslat szerinti árakkal tervezett bevétel
nem fedezi le a fenntartási, üzemeltetési, mûködési költsé-
geket A bevételek és a költségek különbözeteként 2012-es
évre 10506 eFt képzõdik, mely egyben önkormányzati tá-
mogatási igény is – olvasható a Tisza Volán Zrt. elõterjesz-
tésében.
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Dr. Bácskainé Fazekas Márta
orosszal kezdte, de a francia
nyelvnek köszönhetõen jutott el
oda, hogy gimnáziumi tanárként,
majd az intézményt 2000-2007 kö-
zött igazgatóként irányítva már
számon sem tudja tartani, hány di-
áknak tudtak sikerélményt szerez-
ni idehaza és frankofón területen.
A francia nyelv és kultúra terjesz-
téséért végzett kiemelkedõ tevé-
kenységéért nemrégiben a Francia
Akadémiai Pálma Rend lovagja
elismerésben részesült.

Az õ kérése volt, hogy városunkban
vehesse át a kimagasló francia állami
kitüntetést.

– Számomra egyértelmû volt, hogy
nem a budapesti nagykövetségen sze-
retném átvenni, hanem Szentesen. Sze-
retem a városom, itt születtem, ide jöt-
tem vissza dolgozni a Horváth Mihály
Gimnáziumba, ahol több mint 30 évet
töltöttem el, itt születtek a gyermekeim,
itt élünk, sehol máshol nem tudtam el-
képzelni ezt a jeles eseményt, - magya-
rázza a pedagógus. – Általános iskolá-
ban kiderült, hogy az orosz nyelvet szí-
vesen tanulom, és a tanáraim szerint
ügyes is voltam. Ez kellõ motivációt je-
lentett ahhoz, hogy a gimnáziumban is
nyelvet tanuljak. Az angol tagozat csak
egy évvel késõbb indult, viszont mûkö-
dött francia. Akkoriban még nem volt
annyira népszerû az angol, mint ma, te-
hát nem okozott számomra problémát,
hogy a franciát válasszam. A gimnázi-
umban nagyon gyorsan megszerettem

a nyelvet, amit elsõsorban franciataná-
romnak, Kovács József tanár úrnak kö-
szönhetek. Meg azt is, hogy érettségi
után a szegedi egyetem bölcsészkarán
is a francia nyelvet választottam. 

A nagy kihívás
Franciaországban néhány évet töltöt-

tek a családdal, elõször a férje ment ki
1984-ben, államközi egyezmény kere-
tén belül a strasbourgi egyetemen taní-
tott magyar nyelvet és civilizációt.

– Az elsõ év után mi is, a két gyere-
kemmel, nekiindultunk, hogy együtt le-
gyen a család, s megpróbáljuk élvezni
mindazokat az elõnyöket, amiket ez az
ország nyújthat nekünk. Elsõsorban a
nyelvtanulásra gondolok, s arra, hogy a
gyerekeink már idejekorán világot lát-
hattak, – magyarázza. Az egyetemi ta-
nulmányait ott folytatta, mert miután a
gyerekei már tudtak annyira franciául,
hogy nem kellett állandóan mellettük
lennie, beiratkozott az egyetem doktori
programjára. Az elsõ fázist el is végez-
te, s már néhány év eltelt, mióta haza-
jöttek, amikor érezte, be kellene fejeznie
a tanulmányait.

– Óriási kihívás volt, hogy Phd-
fokozatot szerezzek, én, középiskolai
tanárként! Hiszen minket itt senki nem
motivált arra, hogy tudományos mun-
kát folytassunk, én is csak a magam
számára akartam bizonyítani. Nekiáll-
tam a strasbourgi tanulmányok folyta-
tásának, s három éven át kijártam kon-
zultációra Francois Wioland professzor
úrhoz, aki most el is tudott jönni a díj-
átadóra. Sokat köszönhetek Franciaor-
szágnak.

Élményt adni a diákoknak
A Francia Intézetben mûködik a fran-

cia nagykövetség kulturális osztálya. A
francia kormány a nagykövetség révén
mindig fontosnak tartotta a francia
nyelv tanítását, ápolását, a kultúra ter-
jesztését, és sokféle tanulmányi ver-
senyt, kulturális fesztivált szerveztek a
középiskolások számára is, ily módon
mindenféle szervezésbe bekapcsolód-
tak a gimnáziumban is, legyen szó
versmondó-, tollbamondás-, vagy san-
zonversenyrõl.

– Vissza kell kanyarodnom Stras-
bourghoz, mert az ottani kapcsolataink
révén, a gimnáziumban el tudtuk indí-
tani kórusok cseréjét: a strasbourgi ka-
tedrális ifjúsági énekkarával több alka-
lommal szerveztünk diákcserét, a gye-
rekek mindig óriási élményekkel jöttek
haza. Ugyanígy a Strasbourg melletti

Chatenois település diákjaival és az
észak-franciaországi Saint-Quentinnel
is kialakult diákcsere-kapcsolatunk. A
rendszerváltás idõszakában komoly do-
log volt, hogy ezek megvalósulhattak.
Megragadtunk minden alkalmat, hogy
ki tudjuk vinni a gyerekeket különbözõ
programok keretében, másrészt, hogy
itthon mindenféle versenyen megjelen-
jünk. Gyorsan kiderült, hogy a szentesi
gimnázium értéket képvisel, a legszín-
vonalasabb produkciókat várták tanuló-
inktól, számtalan elsõ helyet hoztunk el
a fesztiválokról, köztük a drámai tago-
zat is jeleskedett a francia nyelvû szín-
játszásban. Frankofón területekre, így
Belgiumba is eljuthattak diákjaink, azt
hiszem, óriási élményhez juttattuk gye-
rekek sokaságát.

– Ma nekünk, franciásoknak arra kell
törekedni, hogy az angol után a máso-
dik pozíciót megtarthassa a francia
nyelv, mely mindig nagyon fontos volt
a gimnázium és a város életében is,
mondja dr. Bácskainé.

Franciás család vagyunk
A gyerekei jól megtanulták a nyelvet

Franciaországban, férje az egyetemen
oktatja.

– Franciás család vagyunk, mindig
történik velünk valami, most jöttünk
haza Párizsból, elkísértem a férjem, aki
az ottani egyetemen elõadott egy euró-
pai program keretében. Körülvesznek
bennünket a francia barátok, jövünk-
megyünk. 

Már nem tanít a gimnáziumban, de
aktív társadalmi életet él. Az Együtt
Szentesért Egyesületbe az alapításakor,
13 évvel ezelõtt került, dr. Sipos Ferenc
– mivel egy lépcsõházban laktak, gyak-
ran találkoztak – azzal kereste meg
Mártáékat, hogy egy új egyesületet
hozna létre, beszélt a célkitûzéseirõl.

– Engem nagyon meggyõzött mind-
az, amit elmondott, az alapító tagok kö-
zé kerültem, – idézi fel szerepvállalását,
önkormányzati képviselõ is a civil szer-
vezet tagjaként lett, majd 2005 végén a
fõorvos halála után az egyesület veze-
tõjének választották. – Ma is dolgo-
zunk, ez évi gazdag programjaink kö-
zül kiemelném, hogy Szentes értékeit
próbáltuk megmutatni a nagyközön-
ségnek. Sikeres volt a Kurca-progra-
munk, hatalmas összefogással készült,
látogatást szerveztünk a kevéssé ismert
posta – és a vasúttörténeti kiállítóhe-
lyekre. Legyünk tisztában a saját érté-
keinkkel!

Darók József

A mi „francia kapcsolatunk”

A képviselõ-testület hét-
fõi döntése értelmében a
jegyárak átlagosan 15 száza-
lékkal növekednek január-
tól a ligeti uszodában. A ka-
binbérlet díja alig, viszont a
sportolói kísérõjegy ára
duplájára nõ az újévben,
ugyanakkor 2012-tõl a hely-
beli fürdõvendégek ked-
vezményes belépõt válthat-
nak. 

2012-tõl 200 forinttal, 950-
rõl 1150-re emelkedik a ligeti
strandon a felnõtt napijegy
ára. Újdonságként vezeti be
januártól az üdülõközpont a
szentesi felnõtteknek szóló
990 forintos napijegyet. A
szentesi diákok az eddigi
600 helyett 650 forintért vál-
hatnak majd belépõt. A sétá-
ló jegy ára nem változik az
újévben, viszont a sportolói
kísérõjegyért 200 forintot
kell majd fizetni. Jobban jár-
nak azok a szülõk, akik 60
alkalmas kísérõi bérletet vá-
sárolnak 6000 forintért –

idén ez még 2500 forintba
kerül. A szauna kombinált
napijegy – amivel az uszoda
összes szolgáltatását igénybe
lehet venni – ára 1300-ról
1500 forintra nõ. A 150 alkal-
mas felnõtt bérletért az eddi-
gi 49500 forint helyett 57 ez-
ret, a szintén 150 alkalmas
hajnali bérletért pedig 19900
helyett 26500 forintot kell fi-
zetni. A népszerû 10 alkal-
mas hajnali bérlet 1000 fo-
rinttal lesz drágább. Kabin-
bérletet – amihez 4 darab be-
lépõ jár – 235 ezer forintért
lehet majd váltani. 

A nyári bevételek növelése
érdekében 2012. június 15-tõl
augusztus végéig sportolói
napijegyet vezetnek be, amit
minden szentesi sportegye-
sület tagja megvásárolhat
380 forintért. Indoklásként
Szûcs Szabolcs, az üdülõköz-
pont ügyvezetõ a képviselõ-
testület elõtt elmondta: a fõ-
szezon hétvégéin többször is
elõfordult, hogy a látogatók

közel fele – vízilabdázók és
úszók – a beléptetõ rendszer
szerint ingyen ment be, de
nem edzésre érkeztek, ha-
nem a fizetõs vendégekhez
hasonlóan csúszdázni, pan-
csolni és brûgölni jöttek –
vagyis igénybe vették a
strand szolgáltatásait.  Mind-
ezekkel 5 milliós bevételbõ-
vülésre számítanak az uszo-
dában.

Ami az idei tapasztalato-
kat illeti, az elõterjesztéshez
mellékelt táblátokból kide-
rül: a 10 alkalmas hajnali és
esti bérlet forgalma jelentõ-
sen megnõtt az elmúlt évhez
képest, a 60 alkalmas kísérõ

bérlet és a szentesi diák va-
káció bérlet iránti kereslet vi-
szont számottevõen vissza-
esett – utóbbit ezért törölték
is. A jegyek esetében a cso-
portos napijegy és a 10 alkal-
mas szauna jegy lett népsze-
rûbb, komoly visszaesés pe-
dig sétálójegyek forgalmánál
jelentkezett. A teniszpályák-
nál és az üdülõházaknál
nem változnak a tarifák, a
kempingben – ahol az éves
kihasználtságot 40 százalék
fölé szeretnék vinni – vi-
szont jelentõsen csökkenek a
szolgáltatási díjak 2012-tõl.

Bíró Dániel

Vége az ingyenes nyári pancsolásnak

A vitában Bujdosó Tamás
(Fidesz) azt kérdezte, hogy a
kft. meg tud-e majd élni a
Szentesi Élet terjesztésébõl és
a közterületi hirdetésbõl.
Mert ha nem, akkor most ar-
ról kell dönteniük, hogy
megszüntessék a gazdasági
társaságot. Ez esetben az új-
ságot át kell adni a városi
könyvtárnak vagy a szolgál-
tató kft.-nek, a reklámot meg
a mûszaki osztálynak.

– Ma, legyen az újság, rá-
dió, televízió, nem tud meg-
élni támogatás nélkül. Ebben
a gazdasági helyzetben egy-
szerûen nem lehet annyit
termelni, hogy a lap eltartsa
önmagát. Tehát a hiányt
mindenképpen pótolni kell.
Ebben segítséget adhat a
közterületi reklám. Elsõsor-
ban azt kell eldönteni, hogy
akar-e helyi lapot az önkor-
mányzat. Ha igen, akkor
mindenképpen költeni kell
rá – válaszolt a feltett kérdés-
re Besenyei Gábor.

Szabó Zoltán (Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom)
úgy gondolja, a képviselõk

mindegyike akarja az újsá-
got, ha nem is olyan dizáj-
nosat, színeset, a lényeg az,
hogy megmaradjon.

Móra József (MSZP) megje-
gyezte: - Most arról szól a
történet, hogy módosítjuk a
kft. fõ tevékenységi körét.
Úgy gondolom, ebben a
helyzetben ez a legésszerûbb
megoldás. A nonprofit kft.
megszüntetésének vannak
feltételei: lehet választani a
végelszámolás és a felszámo-
lás között. Ezek a feltételek
jelen pillanatban nincsenek
elõttünk, így most ne dönt-
sünk arról hova kerüljön az
újság, hova a reklám.

Dr. Demeter Attila (MSZP),
a jogi, ügyrendi és közbe-
szerzési bizottság elnöke a
polgármester érdeklõdésére
elmondta, hogy harminc na-
pon belül kell a bejelentést a
Cégbíróság felé megtenni.
Mivel a következõ testületi
ülés (december 16.) még 30
napon belül van, a Szentesi
Életre vonatkozóan a jövõ
hónapban döntenek.

(lovas)

Mûsorszolgáltatás
helyett folyóiratok

November második heté-
ben folytatódott Az egészség
a célkeresztben A szentesi la-
kosság egészségi állapotának
javítását célzó program, az
elõadásokon és a szûréseken
is megjelentek az egészségi
állapotuk, illetve annak meg-
õrzése érdekében tenni kívá-
nó szentesiek.

November 9-én telt ház
elõtt tartottak tájékoztató,
prevenciós elõadást a szak-
emberek a Megyeháza Kon-
ferencia és Kulturális Köz-
pontban, többek között a cu-
korbetegségrõl, érrendszeri
megbetegedésekrõl. 

A témáról Dr. Földesi Irén-
tõl, Dr. Tarajossy Zsuzsannától
és Dr. Papp Zoltántól hallhat-
tak az érdeklõdõk. Szintén a
rendezvényen sorsolták ki az
elsõ szûrõprogramban részt-
vevõk között a felajánlott
magánorvosi konzultációs
lehetõségeket, illetve a Dr.
Bugyi István Kórház által a
gyógyfürdõbe, valamint az
önkormányzat által a sport-
uszodába szóló belépõket. 

A november 12-i, szombati
szûrõnap is sikeresnek bizo-
nyult. A háziorvosi rendelõk
biztosították a helyszínt a
vércukor, vérnyomás és ko-
leszterin mérésre, testömeg-
index és testzsírindex, szív-
és érrendszeri rizikó mérésé-
re, és a megjelentek kitölthet-
ték a Findrisk-tesztet. A Szo-
ciális Bizottság elnökének.
Dr. Chomiak Waldemarnak az
összesítése alapján kiderült,
hogy összesen 231 fõ jelent
meg a szûrésen, 31 fõnél
mértek emelkedett vércukor-
szintet, 49 fõnél emelkedett
koleszterin szintet, 54 fõnél
magas vérnyomást, 88 fõt
rendeltek vissza a háziorvosi
körzetbe, 45 fõ esetében a di-
agnózis pontos tisztázásához
szakorvosi konzultáció szük-
séges a betegnek. 34 dohány-
zási tanácsadásra került sor,
91-en töltötték a Findrisk-
tesztet, 100 fõ 25 év feletti
felnõttnél számolták ki a
BMI-index-et.

Elõadások, vizsgálatok

FELHÍVÁS PÁLMÁS VÉRADÁSRA

A Pálmások Szövetsége nyolcadik véradó akcióját szervezi,
december 8-án,

csütörtökön 14 – 17 óra között
a Szentes, Kiss Zsigmond utcai Vérellátó Állomáson.

Kérjük a már többszörös véradókat, és akik még eddig
nem voltak, jöjjenek el és adják vérüket embertársaink

egészségéért, életének megmentéséért!
Köszönjük!

A Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. többször mó-
dosított ideiglenes média szolgáltatási jogosultsága novem-
ber 22-én lejárt, így a rádiómûsor szolgáltatás, mint a kft. fõ
tevékenysége megszûnt. Ennek megfelelõen meg kellett
határozni a kft. jövõbeni feladatát, nevét, új fõtevékenységi
körét. Ez utóbbit Besenyei Gábor ügyvezetõ „Folyóirat, idõ-
szaki kiadvány kiadása” megjelöléssel tette a képviselõ-
testület elé. Megadta a kft. új nevét is: Szentesi Média
Nonprofit Közhasznú Kft. Ezt kellene a Cégbíróság felé be-
jelenteni.

Egymilliót nyertek
A vasárnapi Mikulás Egészségnapon nyit ki a kibõví-

tett szauna, amit aznap sima napijegy vásárlásával is ki
lehet majd próbálni. Örömteli hír, hogy az üdülõközpont
egymillió forint pályázati támogatást nyert a büfékkel
szomszédos régi vécé teljes felújítására: 7 toalett mellett
nemenként egy-egy téliesített tusolót is kialakítanak az
épületben, amiket a kemping vendégei használhatnak.
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Vizuális idõutazásban lehet
része annak, aki a világhálón
felkeresi a filmhiradok.
nava.hu weboldalt, ahol töb-
bek között öt digitalizált ké-
pes tudósítás nézhetõ meg a
1930-as és 40-es évek szentesi
mindennapjairól. Az egyik,
1939 tavaszán rögzített felvé-
telen gróf Teleki Pál miniszter-
elnök látható, aki az itteni re-
pülõnapra és vitorlázógépek
avatására érkezett városunk-
ba. Üdítõ látvány végignézni
a mai mezgé – lánykori nevén
téli gazdasági iskola – és a
rendõrség – akkoriban csend-
õrlaktanyaként emlegetett –

épületének ünnepélyes átadá-
sát 1940-bõl. Ebben az össze-
állításban mindennél jobban
tetten érhetõ az idõ múlása: a
ma matuzsálemként tisztelt
olimpiai tölgy csupán cseme-
teként szerénykedik a Petõfi
iskola elõtt, zsenge árnyékát
pedig az a Kubikos szobor
strázsálja, ami a milánói vi-
lágkiállítás magyar pavilonját
is díszítette, majd 1947-tõl a
liget ékessége lett. 

Talán akad olyan idõs olva-
sónk, aki magára ismer azon
az 1942-es felvételen, amelyen
az 500. új házat birtokba ve-
hetõ sok gyermekes szentesi

honvéd családról rögzített ké-
pet a kamera. A lerombolt Ti-
sza-híd felújítási munkálatait
is filmszalagra vették 1946 jú-
liusában. E sorok írójának
azonban az a 1949-ben rögzí-
tett képkocka tetszett legjob-
ban, amin a Kossuth és a mai
Attila utca keresztezõdése lát-
ható, háttérben az Aranyka-
lász étteremmel. A kép jobb
felsõ sarkában ugyanis útjelzõ
táblákat látni – az egyik Kiski-
rályság felé mutatja az irányt.
Nem mesebeli vidékrõl van
szó, hanem Eperjes községrõl,
amit akkoriban még így ne-
veztek. Ugyanebben a híradó-
ban feltûnik a Kossuth utca
több szakasza: borzongató,
milyen patinás volt panelren-
geteg nélkül a fõutcánk. A
traktorfelvonulás a Kossuth
téren át pedig a jelen télbú-
csúztató karneváljainak han-
gulatát idézi. Végül meg kell
jegyeznem, ez a szösszenet
véletlenül sem abból a célból
született, hogy a dolgok visz-
szarendezését szorgalmazza.
Inkább azért, hogy bárki rá-
csodálkozhasson közös múl-
tunk feledésbe merült pillana-
taira.

Kép és szöveg:
B.D.

70 éves filmkockák
városunkról Egyesületen belül találtak

László Csaba számára meg-
felelõ táncpartnert, Páli Vik-
tória személyében. Pár héttel
a korábbi párja, Mikes Anna
kiválása után a Szilver TSE
legeredményesebb verseny-
zõje új partnerével szeretné a
sikereket folytatni.

Táncoltak már együtt: pél-
dául versenyek végén, ami-
kor a döntõs párok partnert
cserélnek, vagy olykor edzé-
seken is. Az utóbbi két hét vi-
szont már nem örömtáncról,
vagy alkalmi gyakorlásról
szólt, hanem – legalábbis Vik-
tória számára – egy maga-
sabb szinten kell teljesíteni.

– Standerdezünk, a tíztánc-
nak egyelõre vége, – halljuk a
30-szoros magyar bajnok Csa-
bától, de hozzáteszi, majd
meglátják, elkezdenek-e lati-
nozni is, az eredményektõl
függ. Az összecsiszolódás
szerinte kedvezõen alakul.

Mindenesetre a december
10-én a szentesi sportcsarnok-
ban rendezendõ versenyen,
ha nem is „élesben”, de egy
bemutatóra már parkettre
lépnek. (A Szilver TSE rende-
zésében a Dr. Papp László-
sportcsarnokban 10 órától a
mûvészeti iskolások mérik
össze tudásukat, majd 18 óra-
kor kezdõdik a junior stan-
dard-, illetve az ifjúsági-fel-
nõtt tíztánc ranglista-ver-
seny.) 

Másnap a tervek szerint
Szlovákiában debütálnak ver-
senyzõként, jelenleg Olaszor-

szágban vesznek órákat Csa-
ba világbajnok mesterétõl. Az
elsõ versenyeken szeretnének
a kiemelt párok között végez-
ni, sõt a páros férfitagja már
elõrébb gondolkozik. A távoli
céljuk a 2013-as világjátékok,
a nem olimpiai sportágak
olimpiája. Persze, ehhez a
magyar bajnokságon keresz-
tül vezet az út, jövõ év elején
már ezen bizonyítanának.

Viktória, a „kiválasztott”
érzi, hogy minõségi változás
történt a pályafutásában, a
napi két edzés is szokatlan
számára. Tapasztalta, többen
meg is lepõdtek Csaba és az
egyesület vezetõje, Szatmári-
Nagy Szilvia döntésén.

Bár Csaba a csúcson hagyta
volna abba, nem akarták,
hogy az ismert körülmények
között legyen vége, mondja

Szilvia. Viki most azzal a
László Csabával alkothat egy
párt, akire a Szilverben az
összes táncos felnéz, de mind-
egyikük titkos vágya legyõz-
ni. Testvérével, Erikkel koráb-
ban Viki is többször végzett
második helyen Csaba mö-
gött a magyar bajnokságo-
kon. Szilvia meglátta a 23
éves lányban az elszántságot,
s úgy érzi, benne nem kell
majd csalódnia. Szempont
volt természetesen, hogy al-
katilag is megfelelõ párt talál-
janak. Kevés az idõ, bele kel-
lett dobni Vikit a mélyvízbe. 

Tíztáncban Csaba mögött
nagy ûr maradt, Szilvia remé-
li, a Szilverbõl kerülnek ki,
akik betölthetik. 

D.J.

László Csaba Páli Viktóriával folytatja

Mielõbb vissza a csúcsra

A Koszta József Múzeum
az Új Magyarország Fejleszté-
si Terv TÁMOP 3.2.11/10-1-
2010-0236 programjában a
Kézzel-lábbal a múzeumban
címû múzeumpedagógiai pá-
lyázatával 16 és fél millió fo-
rintos támogatást nyert.

A 2011. szeptember 1-tõl
2012. augusztus 31-ig tartó
projektidõszakban új kínálat-
tal várják a múzeum munka-
társai az iskolák tanulóit, ré-
gészeti, néprajzi, helytörténeti
és képzõmûvészeti témákban.
Nem csak az együttmûködõ
partnereikre számítanak, ha-
nem bárki választhatja a fog-
lalkozásokat, s nem is csupán
az egymásra épülõ elõadás-
sorozatokat, hanem önálló
múzeumi órára is lehetõséget
biztosítanak.

A Deák Ferenc Általános Is-
kola 3. C osztálya egy 10 fog-
lalkozásból álló sorozatban
vesz részt, most ezek egyiké-
be, a Nomádok, barbárok és
birodalmi lakók a Kárpát-me-
dencében címû elõadásba les-
tünk bele.

Az egymásra épülõ foglal-
kozásokon elõször a Szentes
környéki korabeli élettel is-
merkedhettek a diákok, majd
a távolabbi vidékekre kalan-
doztak. Így „jutottak el” Pan-
nónia provincia területére, s a
rómaiak és a szarmaták élet-
módjának különbözõségeirõl
hallhattak.

A nomadizmust eléggé fél-
reértelmezve tanítják az isko-
lákban, a tankönyvek másol-
ják a sztereotípiákat, elsõsor-
ban a római történetírók
hallomáson alapuló fel-
jegyzései alapján íródtak.
A múzeumi foglalkozásokon
azonban már a régészettudo-
mány elfogadott kutatási

eredményei alapján ismerhe-
tik meg a tanulók ezt a kort,
magyarázta dr. Béres Mária,
aki vetítéssel egybekötött elõ-
adást tartott a Deák-iskola
harmadikosainak. Mesével,
mondával kezdõdnek ezek a
foglalkozások, majd a tudo-
mány legújabb eredményeit
képekkel, játékokkal illuszt-
rálva folytatódnak.

Számos érdekességet meg-
tudhattak a diákok, melyek a
történelemkönyvekbõl kima-
radtak: például azt, hogy a
rómaiak megadták a módját a
napi egy fõétkezésnek. Rab-
szolga hozta be az ételt, me-
lyet kereveten fekve fogyasz-
tottak el. Bár láthatták a szar-
maták a római elõkelõk villá-
it, õk ilyeneket nem építettek,
földbe mélyített oszlopokra
épültek házaik. Az öltözkö-
dés is szóba került: az átlagos
római viselet tunikából, szan-
dálból és fibulával összefo-

gott köpenybõl állt, s a tunika
alatt semmit sem hordtak. Ér-
dekes, hogy a szarmaták cse-
csebecseként viselték a római-
aktól szerzett fibulákat, s a
barbárok a római urak díszei-
vel „feszítettek”.

A gyerekek be is öltözhet-
tek a korabeli viseletekbe. Ez-
után az osztály folytatta a
kéz-mûveskedést, ugyanis a
korábbi alkalmakon már el-
kezdték a Római Birodalom
idején elterjedt mozaikkép-
készítést: a gyerekek maguk
formálták, szárították az
agyagkockákat, melyeket ez-
úttal színesre festettek. Leg-
közelebb már összeállíthatják
a darabokból a mozaikképet,
melybõl akár iskolájuk dísze
is válhat.

Jappán és Ámerika – aho-
gyan azt társszerzõként jegy-
zett könyveiben olvashattuk –
után, egykori földink, Badár
Sándor legutóbb Afrikában
keveredett kalandokba. Ezt
meg is örökítette a Magyarok
menni Bamako címû vadona-
túj filmjében, mellyel hamaro-
san Szentesre jön.

Az idén Bonbon-díjjal jutal-
mazott humorista a médiából
ismert Kõváry Barnával indult
a viszontagságos, távoli útra,
melyet humorral teli képkoc-
kákon tárnak a közönség elé.
Badár december 13-án 19 órá-
tól az Õze Lajos Filmszínház-
ba is elkíséri az általa rende-
zett alkotást, s a vetítés elõtt
stand up-ol. Mint egy orszá-
gos magazinnak megfogal-
mazta, kísérletezõ típusnak

tartja magát, ezért viszi a du-
maszínház mûfaját a moziba.
A dumaszínházba sokan el-
mennek, hátha így a filmszín-
házba is: egyúttal a hagyomá-
nyos, közösségi mozizást is
szeretné népszerûsíteni. 

– Három éve érlelõdik a
gondolat, de csak tavaly ke-
restem meg Kõváry Barnát az
ötlettel. Kért egy hét gondol-
kodási idõt, mert a Monte
Carlo-rally-ra készült, ahol
egy Trabanttal akarta meg-
mutatni, hogy mi a magyarok
istene. Végül a versenybírák
csak az old timerek között en-
gedték volna az aszfaltra, ott
meg bandukolhatott volna
negyvennel, nem dönthetett
volna ki néhány szobrot, és
fel sem boríthatta volna az
autót, úgyhogy felhívott egy

éjszaka, és annyit mondott:
„Sanyi, Bamako”(…) Egy
ilyen utazásra csak úgy lehet
elindulni, ha halálosan bí-
zunk a társunkban (…) Ezt
csak kiélezett helyzetben le-
het tesztelni, – nyilatkozta
Badár.

Afrikának persze, már nem
Trabanttal vágtak neki, hanem
egy szponzori autóval. Való-
színûleg a sztorinak ezt a ré-
szét is megosztja a közönség-
gel Badár az útról szóló, izgal-
mas és mulattató – de a film-
bõl kimaradt – háttér-infor-
mációk között. A bemelegítõ
stand up után pedig jön a ka-
merával rögzített „élménybe-
számoló”, két õrült magyar-
ról, akik belevágtak egy nagy
kalandba, helyismeret és
nyelvtudás nélkül, májkrém-
mel és babkonzervvel. Jegyek
kaphatók a Mûvelõdési és If-
júsági Házban és a Babilon
Könyvesházban. D. J.

Badár jönni mozi

Huhhh! Ez súlyos lesz! Én szóltam. A to-
vábbolvasás csakis saját felelõsségre javallt.
Mert itten a „belezõs rakkendroll” Vérmiku-
lás-kori szentesi eljövetelének mibenlétérõl
fognak szavak esni. Definiáljuk egyszerûen,
közérthetõen. A Vérmikulás mibenléte nem
más, mint Hasfelmetszõ Jack találkozása a
Pom PoMikulással! Jack elvégzi, amire a hír-
neve kötelezi. Eközben a Yellow Spots nevû
zenekar vadul játssza a Halál dalát a Van most
ez a Vadkelet címû valóságsóban. Jack hátára
kapja a Mikulás árván maradt puttonyát, majd
ajándékokat oszt belõle. Kinek véres szaloncu-
kor, kinek levágott lábujj jut. Valaki vérpatront
csavar a szifonba, és körbe spricceli a tartal-
mát. A kocsmapultnál Bloody Mari igyekszik
csillapítani a közönség (vér)szomját.

Nos, az iménti bekezdés vérlázító agyme-
nés! Szinte egy szó sem igaz belõle. A valóság-
tartalma mindössze annyi, hogy tényleg léte-
zik a Yellow Spots, a banda bõgõsének pedig
Szifon a beceneve. Igen, bõgõs, nem basszus-
gitáros, mert ez ilyen zenekar! Horror
rockabilly, vagy ha úgy tetszik, psychobilly,
erõs punk-gyökerekkel.

Horror plusz rockzene? Brrrr… Ilyen tény-
leg nincs! Pedig de, és már mióta! A mûfaj õs-
öregapjának az 1929-ben született (2000-ben
elhunyt) Screamin’ Jay Hawkins tekintethetõ,
aki megcsinálta azt a viccet, hogy amikor úri
kedve tartotta, koporsóból támadott (fel) a
koncertjein. Ami pedig a korai ötvenes évek
rockzenéjét, a rockabillyt illeti, annak magyar

újjászületésénél a Mystery Gang, psycho-
billynek keresztelt továbbfejlesztésénél a Né-
metországban sikeresebb Gorilla bábáskodott.
Hangosan szólt az énekük, Soltész Rezsõ nagy
örömére. Mindkét banda kizárólag zenei esz-
közökkel él, mindmáig.

Nem így a Yellow Spots, amely a nagy elõ-
dök nyomdokait követve látványelemekkel is
operál (belezés szigorúan verbálisan, néhány
dalszövegükben). Arcfestés, miegymás azon-
ban játszik, koporshow alkalmazása nélkül!
Zeneileg erõteljesen, hitelesen és élvezhetõen,
ergo: a mûfaj íratlan szabályainak megfelelve,
nõi vokállal és fúvós kórus által megtámogat-
va (általában). No meg elõzenekarokkal, ezút-
tal is. Íme, az aktuális névsor. Hatalom-
talanítás: legendás, véleményformáló punk ze-
nekar Hódmezõvásárhelyrõl. Gumicsizmás
Gumicsirkék: helyi fiatal, trágár thrash punk
együttes. Living Dead Army: az est renitens
házigazdái, akik rajta maradtak a Misfits által
kitaposott horror punk ösvényen. Hát nem
aranyosak? Szentesre amúgy a Yellow Spots
Brutal Quartett felállás érkezik: nomen est
omen. Hajrá!

Írtam egy kisebb tanulmányt (meg hangu-
latkeltést, pro és kontra egyben), csak azt nem,
mikor és hol lesz a buli. Pótolom a hiányossá-
got. December 3. szombat, Jómadár Sörözõ.
Kezdés: 19.30. Pontosak legyetek ám, külön-
ben elnáspágol benneteket a Vérkrampusz!

Olasz Sándor

Jön a Vérmikulás!

Játszva ismerkedtek
a Római Birodalommal

• A Szentesi Mûvelõdési Központ szervezésében december 5-én és 6-
án Házhoz megy a Mikulás. Jelentkezni lehet személyesen a Mûvelõdé-
si és Ifjúsági Házban, vagy telefonon: 63/314-2311-es számon.
• Az IH-ban december 4-én, vasárnap 17 órakor Pom-Pom Mikulás

gyermekkoncertre várják a közönséget. A belépés díjtalan.
• Az IH-ban Mikulás-napi Salsa est lesz december 6-án, kedden 18

órától. A kétórás, élõzenés estre belépõjegyek a helyszínen vásárolha-
tók.
• A volt megyeháza dísztermében december 8-án, csütörtökön 19

órakor Örömzene címmel Gesztesi Károly és Pintér Tibor ad élõzenés
koncertet. Az esten világhírû slágerek, örökzöldek hangzanak el. Jegyek
elõvételben kaphatók IH-ban, a Babilon Könyvesházban és az elõadás
elõtt a helyszínen.
• A díszmadártenyésztõ szakkör börzét rendez december 11-én, va-

sárnap 8-11 óráig a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Programözön
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Regionális iskolai tenisz-
versennyel zárult a szentesi
teniszszezon: 7 település 41
alsó tagozatos diákja ragadt
ütõt szombaton a ligetben, a
Kiss Bálint iskola négy ver-
senyzõje pedig érmet nyert
hazai pályán. A megmérette-
tésen – mint azt Szegedi Zol-
tántól, a szentesiek edzõjétõl
megtudtuk – azok az intéz-
mények indíthattak verseny-

zõt, ahol a Magyar Tenisz
Szövetség iskolai programját
alkalmazzák. A református
iskolában már tíz éve esze-
rint készülnek a legfiatalabb
teniszezõk. A sátor alatt ren-
dezett bajnokságon 10 szen-
tesi kisiskolás indult. Kis pá-
lyán, kis ütõvel és puha lab-
dával játszottak az aprósá-
gok, akik közül az elsõs lá-
nyok mezõnyében Deák Petra

a második, Rácz Luca a har-
madik helyen végzett. A má-
sodikos fiúknál Steinberg
Endre és Prievara Zsolt bronz-
érmet szerzett. Az elsõ mér-
kõzés elveszítése miatt vi-
gaszágra került Gyarmati Le-
hel késõbb remekelt, ahogy
Rácz Huba és Arató Bence is
szép eredményt ért el végül.
A tanév során még három
ilyen versenyt rendeznek
Szentesen, az elért egyéni és
csapateredmények alapján
dõl majd el, hogyan zárják a
mieink a bajnokságot.

B.D 
Fotó: Szentesi Élet.

Kicsik zárták
a teniszszezont

Vasárnap játssza LEN-ku-
pa mérkõzését Hollandiában
a Hungerit-UniBAU-Épszer
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapata.

– Erõs ellenfél a holland,
hiszen a tulipánosok hagyo-
mányosan a világ nõi vízi-
labdázásának elitjébe tartoz-
nak - latolgatta az oda-visz-
szavágós párharc elsõ össze-
csapásának esélyeit Dömsödi
József, a Szentes Vízisportért
2006 Alapítvány elnöke, a
klub elnökségi tagja. – Min-
denképpen más a lélektana
egy ilyen két mérkõzéses
összecsapásnak, mint, ha
csak egy meccsre lenne kihe-
gyezve a továbbjutás kérdé-
se. Abban bízom, hogy a

több válogatottat is a sorai-
ban tudó Leiden ellen sike-
rül olyan eredményt elérni,
ami bizakodásra adhat okot
a szentesi összecsapásra,
hogy aztán itthon, hangos
és lelkes szurkolótáborunk
elõtt ki tudjuk harcolni a to-
vábbjutást.

A csapatban mindenki
egészséges, a vezetõedzõ,
Zantleitner Krisztina a legjobb
összeállításban küldheti me-
dencébe tanítványait. A lá-
nyok rangadóval hangoltak
a derbire, hiszen múlt szom-
baton a bajnok Dunaújváros
otthonában értek el 8-8-as
döntetlent.

– Sikerült azt a lendületes
játékot folytatnunk,mint

amilyet a BVSC ellen nyúj-
tott a gárda – mondta a szak-
vezetõ. – Elégedett voltam a
csapat teljesítményével, az-
óta kizárólag a LEN-kupára
készülünk. Szombaton haj-
nalban indulunk útnak, va-
sárnap délután kettõkor lesz
a Leiden elleni mérkõzés. A
csapattal tart a 13 játékoson
és rajtam kívül Oltyán Gyula
másodedzõ és egy tolmács.
Erõs csapat a Leiden, de sze-
retnénk jó eredményt kihar-
colni ellenük.

A kupamérkõzés fõpróbá-
ját szerdán este tartotta a
Hungerit, ekkor a Szeged el-
len játszott és nyert bajnokit
a csapat a ligeti uszodában.

H.V. 

Hollandiába utaznak
a vízilabdás lányok

Elindult a téli teremlabda-
rúgó-bajnokság a Dr. Papp
László Városi Sportcsarnok-
ban. Rakk László, a sportcsar-
nok munkatársa arról szá-
molt be, hogy az évek óta
rendszeresen megrendezen-
dõ kistérségi bajnoksága, a
Hungerit Zrt. támogatásával
zajló torna februárig ad lehe-
tõséget közel 400 fõnek a téli

sportolásra. A hagyománnyá
vált rendszeren nem kíván-
tak változtatni, hiszen a be-
nevezett csapatok létszáma
továbbra is lehetõvé teszi,
hogy a közel 40 csapat, négy
csoportban (A-B- C- D), erõ-
sorrend alapján játsszon kör-
mérkõzést. Ha nincs meg ne-
vezéskor a csapatlétszám,
akkor az menet közben is fel-
tölthetõ olyan játékossal, aki
ezen a tornán más csapatban
még nem játszott.

A díjakat a Hungerit Zrt.
biztosította, így a csoportok
elsõ három helyén végzett
csapatok kupákat, a legtech-
nikásabb játékos, a gólkirály,
a legjobb kapus, tárgyjutal-
makat kap.

A csoportgyõztesek lehetõ-
séget kapnak arra, hogy a
következõ évben egy osz-
tállyal magasabb csoportban
indulhassanak. A mérkõzé-
seket általában vasárnap ren-
dezik, a tapasztalatok szerint
ekkor érnek rá az emberek,
illetve a csarnoknak is általá-
ban szombaton vannak ren-
dezvényei.

Közel 40 csapat küzd

Az OMTK-ULE 1913. Sport Egyesület villámtorna kereté-
ben rendezte meg a 2002-2003-2004-es korosztály labdarúgó
tornáját Orosházán.

A házigazda és Mezõhegyes mellett Szentes is indított csa-
patokat mindhárom korcsoportban. A HSZATÁK 2003-2004-
ben született focistái a 3. helyen, míg a 2002-es gárda az 1. he-
lyen végzett. A szervezõk a rendezvénysorozat folytatását
tervezik a jövõ év tavaszán.

Villámtornán
a HSZATÁK

Még szeptember elején az
ukrajnai Jaltában zajlott
a XIII. European Master
Swimming Competition, az-
az a Szenior Úszó Európa
Bajnokság. Az utazás nehéz-
ségei és az ismeretlen körül-
mények sok magyar ver-
senyzõt elriasztottak a rész-
vételtõl. A Szentesi Delfin
ESC-t két úszó képviselte a
Krím-félszigeten rendezett
felejthetetlen találkozón. Dr.
Bakacsi Gyula: 3. helyen vég-
zett az 50 méteres hátúszás-
ban és 5. lett 200 méteres
mellúszásban.

Pólyáné Téli Éva: 4. lett 100
méteres pillangóúszásban, 5.
200 pillangón, és 7. helyen
végzett a 100 és a 200 méte-
res mellúszásban. 

Néhány év szünet után új-
ból szenior úszóversenynek
adott otthont Hajdúszobosz-
ló 50 méteres uszodája. A
verseny érdekessége volt,
hogy négy számban, már el-
hunyt úszók emléke elõtt
tisztelegve emlékéremmel
jutalmazták a mezõnyben
legjobb eredményeket elérõ
versenyzõket, a szentesiek
közül többeket: Gács Marcel
emlékszám: 50 pillangó: 3.

Pászti Edit, 4. Pólyáné Téli
Éva; dr. Kerekes Sándor em-
lékszám: 200 pille: 2. Mel-
kuhn Dezsõ; dr. Nagy Sándor
emlékszám: 400 gyors: 3.
Pengõ Erzsébet 4. Melkuhn
Dezsõ;

Dévald Péter emlékszám:
200 vegyes: 6. Melkuhn Dezsõ.

Egyéni érmes helyezések:
Pászti Edit: 50 gyors, 100
gyors, 50 hát, 100 hát 1. 50
pille; 2. Tóthné Katalin: 100
gyors, 400 gyors, 100 pille,
50 gyors 1. 50 pille 2.;
Pólyáné Téli Éva: 100 mell, 50
pille, 50 hát 1.; Pengõ Erzsé-
bet: 400 vegyes, 400 gyors 1.
200 vegyes; 2. Kovács Attila:
50 hát, 100 gyors 1. 100 hát,
50 gyors, 200 vegyes 3.; dr.
Bakacsi Gyula: 50 hát, 100
gyors 1.; Melkuhn Dezsõ: 200
pille 1. 400 vegyes, 400
gyors, 100 pille 2. 200 vegyes
3.; Debreczeni Beáta: 50 mell
1. 100 mell 2. 100 hát, 400 ve-
gyes 3.; Ferke Gáborné: 50 hát,
50 mell 2, 100 hát 3.; Kovács
László: 100 hát 2, 50 hát 3. 

4x50 m nõi vegyes váltó:
III. kcs.: 1. Szentes (Pengõ Er-
zsébet, Pászti Edit, Debreczeni
Beáta, Téli Éva).

A Delfinek sikerei

Sorozatban negyedik gyõ-
zelmét aratta a Szentesi Kini-
zsi megyei másodosztályú
labdarúgó csapata. A mieink
ezúttal Zákányszékrõl hoz-
ták el a bajnoki pontokat, és
ami örömteli, ezúttal is sima
volt a gyõzelem. 

3-1-re nyert a Poszler – Né-

meth, Halmos, Vincze, Kánvási,

Nagy (Páger), Hidas (Tolnai),

Gránicz (Szabó), Bordács,

Debreczeni, Tóth (Pengõ) ösz-
szeállítású  Kinizsi idegen-
ben, a helyzetek és a muta-
tott játék alapján teljesen
megérdemelten. Már a ne-

gyedik percben vezetést sze-
reztek a mieink, egy szög-
letrúgást követõen Németh

Arnold talált be a hazaiak
kapujába Tóth László bünte-
tõbõl volt eredményes. A ha-
zaiak a félidõ lefújása elõtt
szépítettek, sõt, a 80.percben
az egyenlítésre is volt lehetõ-
ségük, de Poszler bravúrral
hárított. Ahogy az ilyenkor
lenni szokott, szinte az ellen-
támadásból gólt ért el, és el-
döntötte a meccset a Kinizsi,
Tolnai lõtte a harmadik gó-
lunkat.

– A korábban már sikerrel

alkalmazott letámadásos já-
tékunk ezúttal is jól mûkö-
dött – értékelte a látottakat
Bozóki Zoltán vezetõedzõ. –
Az ifjúsági csapatunk is gyõ-
zött, gólzáporos mérkõzésen
vertük 7-2-re a házigazdákat.
Az idényt szeretnénk szépen
zárni, hazai pályán gyõz-
nünk kell a Csanytelek ellen. 

A mérkõzésen ismét pá-
lyára léphet Polyák András,
aki eltiltását követõen újra
szerepelhet. A Csanytelek el-
leni mérkõzés szombaton 13
órakor kezdõdik a Pusztai
László Sportttelepen.

A szokásos gyõzelem

A Szentesi Szabadidõs
Sportklub nõi kézilabda-
csapata bajnoki mérkõzé-
sen fogadta a szegedi Seni
Girls együttesét, és 22-17
arányban vereséget szen-
vedett.

Póth Gyöngyi, a csapat
edzõje kissé értetlenül áll a
helyzet elõtt, hiszen a szege-
dieket korábban az ottho-
nukban verték meg ilyen
arányban. Bár a játékvezetés-
re nem szólnak egy rossz
szót sem, de ennyi hétméte-
rest, fõleg amennyit a máso-
dik félidõben ítéltek ellenük,
régen kaptak.

A szentesieknek sikerült
az idén a bajnokságban elin-
dulni, de ehhez az is kellett,
hogy a mindszenti kézilab-
dacsapat feloszlása után az
ottani játékosok  vállalják a
szentesi edzéseket, és a hét-
végi mérkõzéseket. A trénin-
gek számával elégedetlen az
edzõ, hiszen hétfõn és szer-
dán tudnak csak gyakorolni,
és nagyon hiányzik még leg-

alább egy edzés a hétvégi
mérkõzések elõtt, ahol eset-
leg jobban rá tudnának han-
golódni a bajnoki fordulóra.
A csarnok bérleti díja na-
gyon magas, annyit már
nem tudnak vállalni, hiszen
a mérkõzésekre, vagy az

edzésekre való utazást is sa-
ját autókkal oldják meg, amit
a játékosok önként vállaltak,
hiszen szeretnék folytatni
sportjuk gyakorlását.

Jelenleg 6 csapat játszik
körmérkõzéseket a megyei
bajnokságban Hódmezõvá-

sárhelyrõl, Sándorfalváról,
Bordányból, Szegedrõl kerül-
nek ki  a szentesiek ellenfelei.
A csapat jelenleg a második
helyen áll a bajnokságban – a
vásárhelyi – NB I-es – ifis-
tákból álló csapat mögött.

Kép és szöveg: G. Sz. I.

Elvitték elõlük a bajnoki pontokat

A „Szeretetakció a szegé-
nyek karácsonyáért” gyûjtõ-
mozgalom keretében a Sza-
badidõs Sportklub által szer-
vezett amatõr kispályás te-
remlabdarúgó torna eredmé-
nyei: 1. Dream-Team, 2. Tûz-
oltók, 3. Next, 4.Old Boys.
Legjobb góllövõ: Csurgai Péter.

Nyert a
Dream-Team

Steinberg Endre (balra) és mellette Prievara Zsolt dobogón végzett.



Gesztenyés
töltött karaj

Hozzávalók: 60 dkg szele-
telt, csont nélküli sertéskaraj,
10 dkg natúr gesztenye-
massza, 10 dkg tisztított, fõtt
gesztenye, 2 szelet szend-
vicskenyér, 1 dl tejszín, õrölt
szerecsendió, õrölt fehér
bors, só, liszt, tojás, zsemle-
morzsa a panírhoz, bõ olaj a
sütéshez.

Elkészítése: A szendvicske-
nyér héját aprítsuk le, és a
kenyérbelet locsoljuk meg a
tejszínnel. Törjük össze a na-
túr, nem ízesített gesztenye-
masszát, és szórjuk bele a
kifõtt, apróra összevágott
gesztenyéket. Vegyítjük ösz-

sze a megáztatott, tejszínes
kenyérrel, kedvünk szerint
ízesítjük sóval, borssal, sze-
recsendióval.

A megmosott, leszárított
húst kicsit veregessük ki,
majd megsózzuk meg. Osz-
szuk el a tölteléket a hússze-
letek egyik felén, majd hajt-
suk rá a másik oldalt, picit
ütögessük össze a széleket
klopfolóval. Forgassuk liszt-
be, felvert tojásba és morzsá-
ba, majd a panírozott húst
bõ, felforrósított olajban pi-
rítsuk meg.

Cirmos alma
Hozzávalók: 4 db kemény

húsú alma, 15 dkg gesztenye
massza, 2 ek.cukor, 1 dl rum,

10 dkg tortabevonó csokolá-
dé, 1 ek. vaj, 1 dl feketekávé,
1 ek. citromlé.

Elkészítése:A lehámozott al-
mák belsejét kivájjuk úgy,
hogy kb. 1 cm vastagon
meghagyjuk a húsát, majd
fövõcukros-citromos vízben
2 percig átfõzzük. Kivesszük
és egy tálaló edényre elhe-
lyezzük õket. A gesztenye-
masszát eldolgozzuk a rum-
mal, és megtöltjük vele az al-
mákat. A csokoládét össze-
tördeljük és a vajjal, a kakaó-
val és a feketekávéval egy
pici lábosban felolvasztjuk,
folyamatos keverés mellett.
Még melegen az almákra ön-
töm, hogy az oldalukon szé-
pen lecsorogjon.
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Kos (03.21.–04.20.) 
Jól kezdi a hetet. Ko-
molyabb kérdések meg-

beszélésére alkalmas ez az idõ-
szak. Ez lehet munkával, de akár
magánélettel kapcsolatos is. A
folyó ügyek egy késõbbi idõ-
pontban is megnyugtatóan elin-
tézhetõk.

Bika (04.21.–05.20.)
Hajlamos a saját feje
után menni, és nem

hallgatni társaira. Így csak egy
kis kalandra, könnyû kikapcsoló-
dásra számíthat. Ha mást vár tõ-
le, munka után el se menjen a
randevúra. Felesleges, úgyis
csak újabb csalódást élne át.

Ikrek (05.21.–06.20.) 
Valósítsa meg terveit
energikusan! Legyen

óvatos a pénzügyekben! Esetleg
nehézségei támadhatnak egy fe-
lettes szervvel. Minden bátorsá-
gát össze kell szednie ahhoz,
hogy a másik felet meggyõzze
arról, hogy nem akart semmi
rosszat. 

Rák (06.21.–07.20.) 
Nincs oka az aggoda-
lomra, nagyobb csapá-

soktól már nem kell tartania,
úgyhogy megnyugodhat. A mun-
kahelyi rutinfeladatok lassan
megnyugtatják. Szerencsecsilla-
ga ismét fényesen ragyog. 

Oroszlán
(07.21.–08.20.) 
Ne süppedjen bele a

szürke hétköznapok egyhangú
gépiességébe, mert az Oroszlánt
ez elõbb-utóbb ingerültté, mo-
gorvává teszi, és lázadásra kész-
teti. Valósítsa meg régi álmait.

Szûz (08.21.–09.20.) 
Legyen bátor, tegye
meg az elsõ lépést a ki-

szemelt felé, és ne aggódjon
azon, hogy mi lesz ha! Tolja félre
a frissiben érkezett munkákat.
Ott az egész hét arra, hogy tüs-
ténkedjen. Fordítson kellõ idõt a
magánéletére.

Mérleg
(09.21.–10.20.) 
Újabban ismét foglal-

koztatja a munkahely-változtatás
gondolata. Nem érdemes azon-
ban elsietni ezt a fontos lépést,
legalább az év végén maradjon
nyugton! Így legalább lesz ideje
újra átgondolni, mérlegelni a
helyzet súlyosságát. 

Skorpió
(10.21.–11.20.) 
Néhány nappal ezelõtt

még nem hitte volna, hogy képes
derûsen ébredni! Végre úgy érzi,
minden helyreállt. Jó kedve ma
átragad a munkatársaira és sze-
retteire. 

Nyilas (11.21.–12.20.) 
Okosan és ügyesen in-
tézi ügyeit. Értékes

kapcsolatokat hoz létre, a szere-
lemben pedig minden kívánsága
valóra válik. Kedélyállapotát több
kellemetlenség is beárnyékolhat-
ja. Munkahelyén is, otthon is
próbára tehetik az idegeit. 

Bak (12.21.–01.20.) 
A Bak szülöttek de-
cemberben valahogy

teljesen kiengednek, saját lelkük
izgalmas kérdéseivel foglalkoz-
nak. A külvilág éppen úgy meg-
hal számukra, mint a rokonság
vagy a távoli barátok, ismerõsök. 

Vízöntõ
(01.21.–02.20.) 
Csak annyit vállaljon el,

amennyirõl tudja, hogy pontosan
és jól el tudja végezni. Önhöz
méltatlan lenne az összecsapott
munka, a kapkodó ügyintézés.
Ne akarja, hogy tehetségét két-
ségbe vonják.

Halak (02.21.–03.20.)
A szerelem annyira el-
vette az eszét, hogy

még a munkáját is elhanyagolja.
Jelenleg egy másik világban jár,
vagyis inkább repked. Minden
gondolatát a vágyai vezérlik.

December 3–9.
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Koszta József Múzeum 
Állandó kiállítások: Szentes város

évszázadai, Legelõk, szántók, vadvi-
zek. Céhek, iparosok, segédek. Gra-
fikusok, festõk, szobrászok. Alsó-
párttól-Felsõpártig. A szentesi táj
Koszta ecsetjével. „SUSANNA”– a
zenegépek története.

Idõszaki kiállítás: A Csontváry
visszatér címû tárlat látható a me-
gyeházán december 11-ig. Nyitva:
keddtõl péntekig 9–16, szombaton,
vasárnap 10–16 óra.

Péter Pál Polgárház, Fridrich
János fényírdája elõzetes bejelent-
kezés alapján látogatható, tel.:
313–352.

Tokácsli Galéria A Mesekönyv –
Mesekép Tengöri Hereberi Atyám-
uram címû csongrádi gyûjtésû me-
sekötetet illusztráló Pál-Dudás Ági
rajzaiból látható kiállítás december
23-ig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Szentesi Fotókör tagjai az intéz-

ményrõl és a fotókör életérõl mutat-
nak be képeket. 

Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház A Móricz-ház 60 éves fennállá-
sának alkalmából nyílt kiállítás. A le-
véltár által összeállított anyag a 60
év rendezvényeibe és az intézmé-
nyekbe enged betekintést.

Városi könyvtár Játék a színekkel
címmel Kispálné Fejes Erzsébet fest-
ményeibõl nyílt kiállítás. Megtekint-
hetõ december 8-ig nyitva tartási
idõben. 

Mûvészetek Háza Kézmûves mû-
helyek: feketekerámia, vesszõ, gyé-
kény, gyertya és nemez, csipke,
szövés-fonás, fafaragás elsajátításá-
ra van lehetõségük az érdeklõdõk-
nek. Nyitva tartás: hétfõtõl szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház Molnár József
kecskeméti fotográfus bemutatkozó
fotókiállítása nyílik december 5-én,
hétfõn fél 6-kor. A kiállításon a fotós
természetfotóiból láthat a közönség
válogatást 2012. január 9-ig. 

Õze Lajos Filmszínház
December 1-5.
17.30 óra Tintin kalandjai -

amerikai-új-zélandi-belga animációs
film,

20 óra Vasököl - amerikai-indiai
sci-fi akciófilm, 

December 8-14.
17.30 óra A három testõr -

francia-amerikai-angol-német ka-
landfilm,

20 óra A dolog - amerikai-kana-
dai horror.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
December 2-tõl

A PROFI Autósiskola a József A. u.
6. sz. – Csongrádon az Erkel F. u. 1. –
alatt illetve Szegeden várja tisztelt ta-
nulóit. M, A, B kategóriában folya-
matosan indítják tanfolyamaikat.
Részletfizetési lehetõség, szabad ok-
tatóválasztás, folyamatos akciók, kor-
szerû, modern oktatás, családias lég-
kör. Az autósiskolánál az alábbi kate-
góriára szerezhetõ vezetõi engedély:
segédmotor kerékpár , motorkerék-
pár, személygépkocsi, valamint köny-
nyû és nehézgépkezelõi szaktan-
folyamokat indít. Elérhetõségek:
www.profijogsi.hu, közösségi oldal
FACEBOOK!

Beküldendõ a vízszintes 4. és a füg-
gõleges 1. számú sorok megfejtése 2012.
január 4-ig szerkesztõségünk (Kossuth
tér 5.) címére levelezõlapon, e-mailen
szenelet@szentes.hu és a 63/311-563-as
telefonon.

A november 18-i rejtvény megfejtése:
Gesztesi Károly. Örömzene. A mûvelõ-
dési központ jóvoltából 2 db jegyet
nyert Kosztolányi Istvánné (Mezõ u. 30.)
olvasónk nyert. A belépõk átvehetõk az
ifjúsági házban vagy az elõadás elõtt a
helyszínen.

Vízszintes: 1. Derékszíja. 4. A PROFI
Autósiskola szlogenje (zárt betûk: R, Z, R,
Ö, K, N). 8. Testnevelés – diáknyelven.
9. Majorság, telep. 10. Francium vegyje-
le. 11. Tirana vége. 13. Sutul a közepén.

14. Ezredéves. 16. Illegális. 18. Elutasít,
elküld a pokolba. 24. Jóhiszemû. 26.
Hajít, vet. 28. Páratlan Niue. 29. Zu-
hany. 30. A szélein gyors. 31. Névelõvel:
tülekedõ. 35. Kettõs mássalhangzó. 36.
A közelebbi. 38. Rangjelzõ. 39. Képes,
tud,  40. Írásjegy. 42. Kisdiákok. 45. Kö-
tegelt. 47. Szántóeszköz. 48. Tanzánia
határai. 50. Töltésrõl való. 52. Tyuk táj-
szólásban. 54. Balkezes. 56. Néhányan.
57. Kamatkezdet. 59. Kórház közepén.
61. Görögország legnagyobb szigete.
63. Csukta. 65. Olaszország fõvárosa.

Függõleges: 1. Ezt lehet nyerni a PROFI
Autósiskola nyereményjátékán (zárt betûk:
I, R, Y). 2. Költemény. 3. Félig éles. 4.
Ilyen kód is van. 5. Középen pofoz. 6.
Szabálytalankodik a fociban. 7. Pusztí-
tó. 12. Autósiskola. 15, Becézett bolya.
17. Versenyzõ. 19. Adónem. 20. Esõka-
bát. 21. Bír, képes. 22. Gazdasági társa-
sági forma. 23. Európai Unióst (rövi-
den). 25. Névelõvel: Igáskocsija. 27. Pa-
szuly. 32. Nóta. 33. Kicsomagoló. 34.
Szobában van! 37. Kutyája. 41. Alko-
nyat. 43. Fõvárosi futballklub. 44. Idõ
elõtt. 46. Lyuk népiesen. 49. Ékezethi-
ány: rendfõnök. 50. Lakóépülete. 51.
Megkevert farm. 53. Irídium és molib-
dén vegyjele. 55. Tészta fele. 58. Meny-
asszony. 60. Féltucat. 62. Hangtalan tûz.
64. Albán gépkocsik nemzetközi jelzése.
66. Kétharmad rom.

Szerezzen jogosítványt a PROFI-nál!

„„AA  lleeggttööbbbb  eemmbbeerr  nneemm  llááttsszziikk  hhüüllyyéénneekk,,
mmíígg  kkii  nneemm  nnyyiittjjaa  aa  sszzáájjáátt..““ ((WWiinnssttoonn  GGrroooomm))

KIS KUKTA

Két sárkány beszélget. Azt mond-
ja az egyik:
- Mhh.
Na ne égess - szól rá a másik.

- Mikor van abszolút hideg?
- Amikor a jegesmedve még szi-
vatóval sem indul.
- Amikor a családfát is eltüzelik.
- Amikor a sertésbõrkesztyû liba-
bõrös lesz.
- Amikor az embernek ajkára fagy
a mosoly.
Amikor a mûfogsor vacog a po-
hárban.

Úgy szeretnék meghalni, mint a
nagyapám: álmában, csendesen,
gondtalanul, nem pedig ordítva,
sikoltozva, pánikban, mint az uta-
sai.

- Mi az abszolút lehetetlen?
- Tenger fenekére bugyit húzni.
- Amikor a cigánybányaszok
sztrájkja akadályozza a rendõrök
diplomaosztó ünnepségét.
- Árvaházban a szülõi értekezlet.
- Lakatlan szigeten a tömegvere-
kedés. 

Egy afrikai ország sebészeti klini-
kájára egy magyar orvost szer-
zõdtetnek. Az új orvos végignézi a
kórtermeket, és a mûtõbe érve
meglepetten tapasztalja, hogy az
asztalon fekvõ páciens egyik lá-
bán zokni van, míg a másikon
semmi.
- Miért van ez így? - kérdezi.
- Az egyik lábáról azért húztuk le
mert azt fogjuk operálni, a mási-
kon meg azért hagytuk fent, mert
azzal fogjuk altatni a pácienst -
felelik az ottani orvosok.

Az orvos végignéz a félig levetkõ-
zött betegen, és így szól:
- Nem ártana megfürödnie!
- Hiszen én naponta fürdöm! -
mondja a beteg.
- Ez esetben nem ártana néha vi-
zet is cserélni.

Mórickát elküldi az anyukája a vá-
sárba, hogy adjon el egy libát. Az
út az új fiatal tanárnõ lakása elõtt
visz el, és a tanárnõ meglátja Mó-

rickát, majd behívja a házba. Mó-
rickának tetszik az új fiatal tanár-
nõ és nem is ellenkezik. Alig kez-
denek el enyelegni, mikor csen-
getnek. A tanárnõ gyorsan elbúj-
tatja a szekrénybe Mórickát libás-
tól. Alig telik el egy kis idõ, mikor
ismét csengetnek, és Móricka
mellé egy másik férfi kerül. Gon-
dolkodik Móricka, majd súgva
odaszól a férfinek:
- Uram, vegye meg a libámat,
mert kiáltok.
A férfi kelletlenül bár, de kifizeti.
Kis idõ múlva megszólal:
- Uram, adja vissza a libámat,
mert kiáltok.
A férfi, mit tegyen, visszaadja. Ez
így megy egy darabig, majd ajtó-
csattanás, és a tanárnõ kiengedi a
férfit. Kis idõ múlva Mórickát is,
aki boldogan újságolja a mamájá-
nak, hogy milyen sok pénzt kapott
a libáért. Késõbb jön haza az apu-
ka is, és így szól a feleségéhez:
- Nézd asszony, milyen gyönyörû
libát vettem neked.

Pótfûtés



A városi könyvtárban mû-
ködõ filmklub mûsorán a
Pályán kívül címû iráni film-
drámát vetítik december 6-
án, kedden 18 órakor.

Ki ez a furcsa fiú, aki csen-
desen üldögél egy busz sar-
kában, ami tele van üvöltõ
foci-drukkerekkel, akik ép-
pen egy meccsre mennek?
Valójában ez a szégyellõs fiú
egy álruhás lány. Nincs egye-
dül, más nõk is szeretik a fo-
cit Iránban.

Mielõtt elkezdõdik a meccs,
még a bejáratban letartóztat-
ják és egy kerítés mögött kell
várakoznia a stadion mellett.
Nincs egyedül, más férfiak-
nak öltözött nõk is ide vannak
utasítva. Õk mind át lesznek
adva a rendõrparancsnoknak
a meccs után.

De elõtte még kínzásokon
esnek át! A Pályán kívül egy
körmönfont komédia, amely
az iráni, nõi jogok semmibe
vevését illusztrálja.

Október elején alakult meg
a Magyar Szolidaritás Moz-
galom, melynek céljai között
szerepel a demokrácia, az
emberi-, állampolgári-, és
munkavállalói jog védelme.
A mozgalom céljait, terveit
Árok Kornél és Kónya Péter
társelnökök ismertetik lakos-
sági fórum keretében decem-
ber 9-én, pénteken 16-18 óra
között a Mûvelõdési és Ifjú-
sági Házban. 

Született: Dani László és
Rácz Mariannak (Gógány u.
19.) Krisztofer Kevin, Vass Szi-
lárd István és Borák Anikó-
nak (Berek tanya 41/B) Hu-
nor nevû gyermeke.

Elhunyt: Gaál Tivadarné
Cseuz Márta Magdolna (Pe-
tõfi u. 1.), Dömsödi Ferencné
Debreczeni Etelka (Deák F. u.
13.), Szamosközi János (Hét-
vezér u. 25.), Bugyi Istvánné
Csuka-Kis Anna (Kertész u.
13.), Tóth Lajosné Gránicz
Mária (Bercsényi u. 74.),
Mácsai Jenõ (Bocskai u. 8.),
Mikecz Károly Ferenc (Teme-
tõ u. 45.).
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Három mobiltelefont lop-
tak el ismeretlenek egyetlen
nap leforgása alatt a Horváth
Mihály Gimnáziumból, érte-
sült lapunk a Szentesi Rend-
õrkapitányság Bûnügyi Osz-
tályán. A tetteseket még ke-
resik a rendõrök.

Verekedés volt a szentesi
buszpályaudvaron.  Egy
gyermek és egy fiatalkorú
fiú kapott hajba, de a bunyó-
nak súlyos következménye
lett,  a fiatalkorú eltörte is-
merõse orrát, aki nyolc na-
pon túl gyógyuló, súlyos sé-
rüléseket szenvedett.

Két szentesi sértettje is
van annak az internetes
csalássorozatnak, amelyben
g y a n ú t l a n  v á s á r l ó k  a z
egyik weboldalról vásárol-

tak termékeket, de egyik
esetben sem kapták meg a
már elõre kifizetett külde-
ményüket. A rendõrség csa-
lás miatt indított nyomo-
zást az ügyben ismeretlen
elkövetõk ellen.

300 ezer forintot  értek
azok a mezõgazdasági be-
rendezések, melyeket egy
szentesi tanyából vittek el a
bûnözõk. A tettesek szecska-
vágót, kukoricamorzsoló-be-
rendezést, boronát vittek
magukkal.

Ittas vendég kötött bele a
szórakozókba az egyik helyi
sörözõben hétfõn. A férfi ké-
sõbb poharakat tört össze és
agresszívan viselkedett. Ga-
rázdaság miatt indult ellene
büntetõeljárás.

Szintén hétfõn történt, az
esti órákban, hogy egy ke-
rékpáros kosarából ismeret-
len férfi kiemelte a bringás
táskáját, benne okiratokkal
és 50 ezer forinttal a Kossuth
utcán. A sértett – miközben
értesítette a rendõrséget- kö-
vette az elkövetõt, akit végül
elfogtak a járõrök.

H.V.

Verekedés a pályaudvaron

Égisz 90 
Temetkezési Kft.

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Családi

Uniós támogatásból egy új
JCB 8018 mini kotró géphez
jutott a vállalkozás. Szegvári
István Egyéni Vállalkozó 3,5
millió forint uniós támoga-
tást nyert a GOP „Mikro-,
kis- és középvállalkozások
technológiafejlesztése” címû
pályázati kiíráson az Új Szé-
chenyi Terv keretében. A net-
tó 9 millió forintos összkölt-
ségvetést meghaladó beru-
házásból nem csak egy
minikotrót vásároltak, ha-
nem új munkahelyet is te-
remtenek.

Árpádhalmi telephelyén
2005 óta Szegvári István E.V
víz-, gáz-, fûtés-, légkondí-
cionáló-szereléssel foglalko-
zik. Szolgáltatásuk annyira
keresett, hogy a jelenleginél
jóval több szerelést, kivitele-
zést is tudnának teljesíteni a
piacon, de nem volt megfele-
lõ kotró, rakodó, tereprende-
zõ gépük. Most, uniós támo-
gatással lehetõségük nyílt
egy JCB 8018 gép vásárlásá-
ra, így ennek köszönhetõen
egy új, saját tulajdonú erõgé-
pet kapcsolhatnak be a kivi-
telezésekbe. 

Nemcsak egy minikotró
gépet vásárolhattak, hanem
egy alkalmazott gépkezelõ
felkészítése is megvalósul. A
beszerzett korszerû kotró-
géppel megkezdhetik a so-
kak által igényelt, a kivitele-
zésnél szükséges földmun-
kát, betonfelület törést, a ke-
letkezett snitt szállító jármû-
re való rakodását. 

A rövidebb határidõ válla-
lása növeli a versenyképes-
séget, stabil munkát biztosít
a vállalkozásnak. A beruhá-
zással nyolc munkahelyet
tudnak megtartani, és egy
újat létrehozni.

(X)

Stabil munka új géppel

Ismét meghirdette a Házi-
Patika.com az Év Kórháza
versenyt, az idei szavazás
december 18-ig tart. Az el-
múlt évben a  Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház nyerte „Az év
kórháza" verseny Ápolás- és
szakszemélyzet kategóriáját
holtversenyben az SE ÁOK
Érsebészeti Klinikával. A sza-
vazáson minden állami vagy
önkormányzati tulajdonban
lévõ, fekvõbeteg-ellátást vég-
zõ intézmény részt vesz. Aki
szavaz, annak öt kategóriá-
ban kell értékelni: az 1-es a
legrosszabb, az 5-ös a legjobb
értékelés. Érvényes szavaza-
tot csak az adhat le, aki mind
az öt kategóriában értékeli az
adott intézményt. Kategóri-
ák: orvos-szakmai ellátás,
ápoló- és szakszemélyzet,
kórházi infrastruktúra, ellá-
tás, környezet és tisztaság.
Szavazatot érvényesíteni
csak Facebook-fiók megadá-
sával lehet. 

Év kórháza
– szavazás

Lakossági
fórum

A Szívügy Klub tagjai tar-
tanak összejövetelt december
7-én, szerdán 16 órakor a
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház-
ban, ahol karácsonyi teadél-
utánra kerül sor.

Szívügy

December 7-én, szerdán 18
órakor  A Jelenések könyve
az adventi készülõdés jegyé-
ben címû estet rendezik meg
a városi könyvtárban. Elõ-
adó: dr. Horváth György.

Készülõdés

A Volt Hadifoglyok Bajtár-
si Szövetségének tagjai de-
cember 6-án, kedden 14 óra-
kor tartják összejövetelüket a
helyõrségi klubban. A dél-
utáni találkozón megbeszélik
és lezárják az évet.

Hadifoglyok

Filmklub:
Pályán kívül

A Magyar Vöröskereszt
Szentesi Területi Szervezete
és a Szent Anna Egyházköz-
ség szervezésében 23. alka-
lommal kerül sor a Karácso-
nyi jótékony célú hangver-
senyre december 11-én, va-
sárnap 15 órai kezdettel a
Szent Anna-templomban.
Belépõdíj nincs, az önkéntes
felajánlásokból a területün-
kön élõ szociálisan rászorul-
takat segítik.

A hangversenyen közre-
mûködnek: Bárdos Lajos
Vegyeskar, Kiss Bálint Refor-

mátus Általános Iskola taná-
ri kórusa, Klauzál Gábor Ál-
talános Iskola Ének-zene ta-
gozatának kórusa, Szent An-
na Templom Szkólája, Váro-
si Fúvószenekar, valamint
Andor Csilla, Váczi Dóra –
ének, Paulovics Tamás - vers,
Szunyogh Gabriella, Elefánti
Emma – hegedû, Lakatos Béla,
Nagy János – zongora, orgo-
na, Perczel Tamás – trombita.
Kocsis Györgyi - mûsorközlõ.

A hangversenyt megnyitja:
dr. Végh Erika, a Karitász el-
nöke.

Karácsonyi jótékony
hangverseny

(folytatás az 1. oldalról)
– Ilyen helyzetben mi ér-

telme van foglalkozni vele?
Tudom, kötelezettség, de
nincsenek meg az alapvetõ
feltételek ahhoz, hogy a tes-
tület érdemi döntéseket
hozzon – fogalmazta meg
gondolatait Horváth István.
Indí tványozta ,  hogy  az
anyagot tekintsék elsõ olva-
satnak, s a javaslatok alap-
ján átdolgozva kerüljön be
a decemberi ülésre.

Szabó Zoltán bejelentette:
a TÁMASZ Szolgálat meg-
szûnt. Javasolta, hogy a
gondozási központnál talál-
janak rá valami megoldást.
Chomiak Waldemar szintén a
szállítószolgálat felállítását
szorgalmazta.

Antal Balázs Tibor az iránt
érdeklõdött: mit jelent pon-
tosan a körzetében lévõ

Damjanich-óvoda áthelye-
zése?

A jogi, ügyrendi és köz-
beszerzési bizottság állás-
pontja szerint, a jogszabályi
rendelkezések helyes alkal-
mazása végett indokolt az
elõkészítõ és döntést hozó
bizottságok mellett, ad-hoc
közbeszerzési bíráló bizott-
ság létrehozása. A grémium
szakértõként bírál majd, a
döntés továbbra is a jogi,
ügyrendi és közbeszerzési
bizottság kezében van. Az
ad-hoc bizottság elnökének
Kerekes Valériát választotta a
testület.

A képviselõk a továbbiak-
ban helyi szolgáltatási díj-
e m e l é s e k r õ l  d ö n t ö t t e k .
Utóbbiak taglalására a mos-
tani számunkban, illetve a
következõben visszatérünk.

Lovas József

Jogszabályi
változtatásokra várva

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

Gyermekorvosi rendelés: hét-
köznap 15 órától 17 óráig, hét-
végén és ünnepnap 9 órától 11
óráig  a Sima F. u. 31–33. szám
alatt (mentõállomás), rendelési
idõn kívül az ellátás a kórház
gyermekosztályán történik.

Gyógyszer tár i  készenlét i
ügyelet minden nap 20 órától,
másnap reggel 7.30-ig tart .
Munkaszünet i  nap 20 órától
másnap 7.30-ig. November 28-
december 12-ig Dr. Bugyi István
Gyógyszertár (Kossuth tér 5.)
minden nap (hétvégén és ünnep-
napokon is) 8-20 óráig. Dr. Bu-
gyi István Kórház Gyógyszertár
hétfõ-péntek 8-17 óráig, szom-
bat, vasárnap, ünnepnap zárva.
Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) decem-
ber 3-4-én dr. Molnár Sándor
Szentes, Céhház u. 7., telefon:
30/711-0900.

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Menü december 5—9.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Tarhonyaleves és

karalábéleves
A menü: Kolozsvári rakott

káposzta
B menü: Kókusztejben párolt

csibefalatok,
mazsolás rizs

Kedd: Lencseleves és
paradicsomleves

A menü: Brassói apró-
pecsenye, sült
burgonya, saláta

B menü: Rakott karfiol
Szerda: Savanyú tojásleves és

póréleves
A menü: Sertés sült,

kelkáposztafõzelék
B menü: Csirkemell sokmagvas

bundában,
zöldséges rizs

Csütörtök: Meggyleves és
minestrone

A menü: Chili con carne vagy
rakott krumpli, saláta

B menü: Saslik, burgonyapüré,
saláta

Péntek: Babgulyás és
csirkebecsinált leves

A menü: Miccs roston vagy
fasírt, sült burgonya,
saláta

B menü: Csõben sült tojásos
nokedli v.
szilvásgombóc

www.galeriakavehaz.hu (X)

BEREKLAPOSI
KISKERT-

TULAJDONOSOK
FIGYELEM!

A kiskertek házszámtáblái
átvehetõk a Polgármesteri

Hivatal Városellátó
Intézményénél
munkanapokon
07-14.00-ig.


