
Kiadós ebéddel lepte meg
a hajléktalanszálló lakóit
szombaton a Szentes Felsõ-
párti Református Egyház-
község: az 51 otthontalan el-
látottat sültkolbásszal és pa-
lacsintával vendégelték meg.
A rendhagyó felajánlásról
Tedás Zoltán, a szálló vezetõje
elmondta, tudomása szerint
korábban is próbálkoztak

hasonló jótékonysági akció-
val a felsõpárti reformátu-
sok, de most elõször fordult
elõ, hogy kijöttek az ellátó-
helyre, ahol elkészítették
majd tálalták is az ételt.
Gilicze András lelkész és segí-
tõi szerencsére olyan bõsé-
ges adagot hoztak ki a szál-
lóra, hogy még a vasárnapi
ebédre is maradt az ado-

mányból. Az idõzítés azért is
volt telitalálat, mert hétvé-
gén a népkonyha nem üze-
mel. Tedás Zoltán szerint
példaértékû az egyházköz-
ség felajánlása, és jó volna,
ha mások is gondolnának
azokra, akik hajléktalanná
váltak, mert minden apró se-
gítség és támogatás fizikai és
lelki támaszt is nyújt az el-

esetteknek. Ezt igazolta az
egyik lakó megnyilvánulása
is, aki, miután megtudta,
hogy desszert is jár a fõétel-
hez, örömmel jegyezte meg:
„olyan, mintha ünnep len-
ne.”

A legszükségesebb mun-
kálatokat egyébként sikerült
elvégezni még a tél beállta
elõtt: a városvezetésnek kö-
szönhetõen több százezer fo-
rintos ráfordítással megol-
dottá vált a szálló melegvíz
ellátása, illetve kifestették a
nappali melegedõt. Így tiszta
környezetben tarthatják meg
december 23-án 17 órától a
már hagyományos karácso-
nyi ünnepséget, ahol Szirbik
Imre polgármester és a szoci-
ális bizottság képviseletében
többen személyesen látogat-
ják és ajándékozzák meg a
hajléktalanokat. Az önkor-
mányzati ajándékozást a Ka-
tolikus Karitász ünnepi mû-
sora fogja teljessé tenni. A
gondozási központon ke-
resztül egy másik felajánlás
is érkezett: egy helyi vállal-
kozó, Bányai Zsolt 40 adag
halászlével és túrós csuszá-
val vendégeli meg a szálló
lakóit december 26-án dél-
ben.

Kép és szöveg:
B.D.

A fideszes képviselõ az
érintett szülõktõl tudta
meg, hogy oltóanyaghiány
miatt a múlt szombatra be-
harangozott második oltás
elmarad, holott õ lett volna
az egyik orvos, aki beoltja a
gyerekeket. A városatya
szerint problémás, hogy
még nem tudni, januárban
pontosan mikor pótolják az
elmaradt oltást. Hozzátette,
már az elsõ, októberi oltási
napon zavar mutatkozott,
hiszen 20 lány nem jutott
vakcinához, mert a város-
házáról nem rendeltek ele-
get. Szerinte azért sem volt
elég eredményes az önkor-
mányzati felhívás, mert sok
esetben rossz címre küldték
ki az érintett szülõknek

szánt értesítõket. Akik az
utolsó pillanatban kívántak
csatlakozni a programhoz,
a sajtóból értesültek az ak-
cióról, pedig közvetlenül
kellett volna eljuttatni hoz-
zájuk az információt.

– Ahhoz, hogy az oltó-
anyag leginkább kifejtse
betegségmegelõzõ hatását,
adott idõközönként, a szak-
mai elõírásoknak megfele-
lõen kell beadni a három
vakcinát. Ha már közpénzt
fordítunk erre a célra, leg-
alább hatékonyan tegyük.
Már most el kell indítani
a beszerzést, hogy január-
ban az oltóanyag elegendõ
mennyiségben rendelkezés-
re álljon – szögezte le Cho-
miak Waldemar. B.D.

Nincs vakcina

Az esztendõ legnagyobb
helyi kábítószerfogása tör-
tént az elmúlt hétvégén vá-
rosunkban, amikor is kábító-
szerrel visszaélés gyanúja
alapján indított büntetõeljá-
rást a Szentesi Rendõrkapi-
tányság három helybéli férfi-
vel szemben. Egyikük a gya-
nú szerint a város külterüle-
tén, a nyár folyamán 46 tõbõl
álló vadkender ültetvényt
nevelt, melybõl 28 tövet no-
vemberben be is takarított -
a többit õ maga megsemmi-
sítette.

A férfi közel másfél kg ká-
bítószert nyert a növények-
bõl, melyeket idõközben ér-

tékesített, illetve abból fo-
gyasztott. A nyomozás során
a rendõrök további két sze-
mélyhez is eljutottak, ahol
egyiküknél néhány, már fo-
gyasztásra elõkészített,
úgymond „megcsavart” ma-
rihuánás cigarettát, míg a
másiknál mintegy 2 kg,
ugyancsak marihuánát fog-
laltak le, melyet elmondása
szerint õ maga termesztett,
és a közelmúltban takarított
be. Mindhárom személlyel
szemben a büntetõeljárás fo-
lyamatban van. Információ-

ink szerint a három férfi kö-
zül ketten korábban már -
hasonló ügy miatt – kapcso-
latba kerültek a rendõrség-
gel. A most lefoglalt két kilo-
gramm marihuánából 2000
adagot lehetett volna elõállí-
tani, így ekkora mennyiség
„piacra” kerülését akadá-
lyozta meg a helyi rendõr-
ség. Ami az áru értékét illeti,
a marihuánás cigarettának
grammja minimáláron szá-
molva is legkevesebb 1000-
1500 forint. Azt, hogy az elõ-
állított kábítószernek milyen

minõségû a hatóanyaga,
szakértõk vizsgálják.

2 millió forint értékû, au-
tódiagnosztikában használt
mûszaki berendezést loptak
el december 7-ére virradóra
az egyik Erdei Ferenc utcai
garázsból. A tolvajok lefeszí-
tették a lakatot, így jutottak
be a helyiségbe.

Alighogy felállították,
máris könyvet loptak a köz-
ponti posta épülete melletti
könyvsátorból. A kultúrát
szem elõtt tartó tolvaj kedd-
re virradóra vágta ki a pavi-
lon hátsó részét és 5 ezer fo-
rint értékû könyvvel távo-
zott. H.V.
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Kábítószerfogás

Olyan, mintha ünnep lenne

Három olyan vallási kö-
zösség mûködik Szentesen,
amelyeket a januártól életbe
lépõ új vallástörvény mel-
léklete szerint nem regiszt-
ráltak egyházként – õk egy-
elõre körön kívül kerültek.
Közülük a legnagyobb tag-
sággal a Jehova Tanúi Egy-
ház rendelkezik, gyülekeze-
tük 80 fõs. A szentesi ad-
ventisták húszan vannak, a
tavaly itt alapított Tudatos
és Alkotó Élet Közössége
Egyháznak pedig 10 tagja
van a Kurca-partján. 

Fokozott várakozással te-
lik az advent azon vallási kö-
zösségek számára, akiket a
nyáron elfogadott, és január-
tól hatályba lépõ új vallástör-
vény nem ismer el egyház-
nak. Tizennégy egyház ke-
rült körön belülre, a többiek-
nek regisztrációs kérvényt
kell benyújtani, amit végül a
parlamentben bírálnak majd
el. Az MTI hétfõn arról szá-
molt be, 72 kérelem érkezett
egyházi regisztrációra az Or-
szággyûlés emberi jogi, civil
és vallásügyi bizottságához.
A testület elnöke, Lukács Ta-
más tájékoztatása szerint eb-
bõl 10-12 várhatóan biztosan
megfelel majd az egyházi
státusznak, már a korábbi
listákon is szerepeltek. A po-
litikus, kitért arra is, hogy a
bizottság dolgozik azon a ja-
vaslaton, amely az egyházi

státuszukat januártól esetle-
gesen elveszítõ, ugyanakkor
a jövõben egyesületként mû-
ködõ közösségek számára a
zökkenõmentes átmenetet
biztosítja. Ez az indítvány
még a héten megszülethet. 

Másodrangú
állampolgárok

A már elismert 14 egyház
közül Szentesen hat mûkö-
dik. A katolikusokon, a re-
formátusokon, az evangéli-
kusokon, a baptistákon, a
görögkeletieken és a Hit
Gyülekezetén kívül viszont –
lapunk gyûjtése alapján – to-
vábbi három olyan gyüleke-
zet folytat hitéleti vagy spiri-
tuális tevékenységet, ame-
lyek egyházzá nyilvánítása
még várat magára. Közülük
a legnagyobb a Jehova Tanúi
Egyház gyülekezete, amely –
Keresztes Zsolt gyülekezeti
koordinátor tájékoztatása
alapján – 80 fõs, az érdeklõ-
dõkkel együtt közel 130 sze-
mélybõl áll. Túlnyomó ré-
szük szentesi lakos, azonban
a környezõ településekrõl is
– Derekegyházról, Fábiánse-
bestyénrõl, Szegvárról és
Nagytõkérõl – többen láto-
gatják összejöveteleiket. A
gyülekezet idén februárban
adta át a Dózsa György utcá-
ban épült új Királyság-ter-
met.

(folytatás a 3. oldalon)

Szentesi
kisegyházak –
körön kívül

A LEN-kupa elõdöntõjébe
kerülés a tétje a szombaton,
18 órakor a ligeti uszodában
megrendezésre kerülõ Hun-
gerit-UniBAUÉpszer-Szente-
si VK- Leiden nõi vízilabda
mérkõzésnek. A visszavágót
a mieink kezdhetik jobb po-
zícióból, hiszen az elsõ talál-
kozón a holland együttes
nem tudott elõnyt szerezni a
szentesi derbire.

9-9-re végzett két héttel ez-
elõtt az elsõ összecsapáson a
két gárda úgy, hogy sokáig a
Szentes vezetett, a házigaz-
dáknak azonban az utolsó
másodpercekben sikerült
egyenlíteniük.

– Taktikusabban játszot-
tunk ellenfelünknél, vélemé-
nyem szerint jobbak voltunk
náluk, de senkit sem szabad,
hogy elaltasson ez a döntet-

len, biztos vagyok benne,
hogy a hollandok egy pilla-
natig sem adják fel, és az
utolsó másodpercig harcol-
nak majd a továbbjutásért -
nyilatkozta lapunknak az
„odavágót” követõen Oltyán
Gyula, a csapat másodedzõje.
Zantleitner Krisztina együtte-
se az elmúlt héten a magyar
válogatottal edzett négy na-
pon keresztül, mérkõzéseket
is játszottak, ez a hét pedig
videózással, taktikai elemek
és mérkõzésszituációk gya-
korlásával telt.

– A csapatban mindenki
egészséges – ezt már Keszthelyi
Ritától, a szövetség által a
2011-es esztendõ legjobb nõi
vízilabdázójának megválasz-
tott kiváló játékostól tudtuk
meg.

(folytatás a 8. oldalon)

A tét a LEN-kupa elõdöntõ

Zúgjon a hajrá!

Felelõtlenség volt, hogy a polgármesteri hivatal
nem egy tételben vásárolta meg a HPV elleni vakci-
nákat, így ugyanis az 1998-ban született szentesi lá-
nyok részére indított védõoltási program hatékonysá-
ga megkérdõjelezhetõ – mondta csütörtöki, Halmai
Istvánnal közösen tartott sajtótájékoztatóján Cho-
miak Waldemar.

A reformátusok jóvoltából finom ebéd várta a hajléktalanszálló lakóit.

Szentesi Élet
HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



A szerzõ önéletírásának az
elsõ fele „az emlékezés kút-
jából felhúzott történések”
az 1931-1962 közötti évtize-
dekrõl szól, ezt a Visszapil-
lantok címû 1. rész szedi idõ-
rendbe. A nyomorszéli gyer-
mekkor, a váratlan életaján-
dékként kapott nyolc gimná-
ziumi év, a népi kollégium, a
leningrádi egyetemi tanul-
mányok, majd a szegedi böl-
csészkaron megélt pályakez-
dés, '56 és a felsõoktatásba
visszatérhetés alkotja e rész-
nek a fõ tartalmát. 

A két másik nagy egység is
e célt követi. A Hazaiak rész
az élete során hozzá legköze-
lebb álló emberekrõl szól. Ta-
nárairól, akik a személyisége
formálásában különös erõvel
vettek részt (pl. Nagyajtósi
István). Gimnáziumi és
egyetemi tanulótársai (Gál
Bálint és Pásztor Imre, akik
diplomaták lettek, Zsoldos
Péter író, Csõregh Éva festõ-
mûvész, stb.), majd kollégái
(Vass István történész, Virágos
Kis István tsz-elnök és má-
sok), azok, akikkel az egy-
más kölcsönös szellemi-er-
kölcsi csiszolása játszott fon-
tos szerepet. Hat tanítványá-
nak rajzában már az õ peda-
gógiai erõfeszítései látszanak
beérlelõdni. Hasznosan egé-
szíti ki e részt – a széleskörû
érdeklõdésére valló – több
korábbi írása, ezek a számá-
ra legbensõségesebb két vá-
rost, Szentest és Szegedet
megidézõ könyveket és kép-
zõmûvészeti alkotásokat
mutatják be. 

A harmadik rész, a Szlá-
vok szól arról a szakmai-kul-
turális területrõl, amely élete
és tanári-kutatói pályája so-
rán számára meghatározó
lett. A Korok-ban az utóbbi
évszázadok szentesi-szegedi
fordulópontjairól lelt szláv
irodalmi tanúbizonyságokat
teszi közkinccsé. A Tájak az
egyéniségébe beépült szláv
h e l y s z í n e k  ( L e n i n g r á d ,
Moszkva, Odessza, Plovdiv
stb.) egyéni látású képzetét
vázolja sajátos ízû „levlapo-
kon”. A harmadik fejezet az

Arcok itt: megannyi portré-
vázlat orosz, ukrán, bolgár
stb. tudósokról, írókról és
mûvészekrõl. Fenyvesi életé-
nek õk is a részei lettek, mi-
közben – szinte valamennyi-
en – jelenlétükkel is megtisz-
telték Szegedet és/vagy
Szentest, és jórészt az õ ide-
geneket baráttá varázsló
közremûködésével szertevit-
ték városaink jóhírét. 

A több száz eredeti, na-
gyobbrészt még sehol sem
közölt képpel illusztrált 730
oldalas mû érdekes, helyen-
ként egyenesen izgalmas ol-
vasmány. A harminc eszten-
dõbõl kiemelt tények százai
között olyan különbözõ faj-
súlyú helyi eseményeket is
megörökített benne, mint a
Lakos-gyilkosság, az 1949-es
ballagás vagy az 50-es évek
termál-láza nyomán legen-
dává szûrõdött kurcai kroko-
diltenyésztés gondolata stb.
Fenyvesi stílusa megkapóan
szemléletes ,  je l lemzései
mélyrehatóak, a pontos le-
írástól a humoros lelemé-
nyességig terjednek, érdekfe-
szítõ módon gördülékenyek. 

A könyv minden részleté-
ben gondosan dokumentált
krónika a város és a megye
történelmi tegnapjáról. Hõ-
seit a szerzõ mindnyájunk
közül „válogatta”, a 60-80
évesek sok személyes isme-
rõsre bukkanhatnak, a ma 20
és 60 közöttiek pedig szüleik
és tanáraik ifjúkorába pil-
lanthatnak bele. Az ennél is
fiatalabbaknak pedig eleven
szentesi történelmi olvasó-
könyv lehet. 

Fenyvesi nagy erénye su-
gárzó élet- és emberszerete-
te, mely úgyszólván minden
írását áthatja. Egy megpró-
bált, küzdelmekben gazdag,
de töretlen bizakodással tel-
jes élet bölcs tapasztalata és
ítélete hatja át sorait, teszi
vonzóvá és megragadóvá. 

Kíváncsian várjuk a folyta-
tását. Amit egészen napjain-
kig megírni ígér. Jó egészsé-
get hozzá.

Kovács Miklós
ny. fõiskolai tanár 

Kiss Zsigmond ekkor még
nem volt 20 éves, és máris je-
lentõs múltra tekinthetett
vissza. Az elkövetkezõ évti-
zedekben Szentes legismer-
tebb és legtiszteltebb polgá-
rai közé emelkedett, aki szá-
mos maradandó közalkotás
kezdeményezõjeként, tevé-
keny támogatójaként és
megvalósítójaként beírta ne-
vét városunk történetébe.

Nagy múltú szentesi kis-
nemesi családban született
1830. május 30-án; nagyapja
a jeles polihisztor, Kiss Bálint
re f o r m á t u s  e s p e re s ,  a

Magyar Tudós
Társaság le-
velezõ tagja;
édesapja Kiss
Ferenc tímár-
mester, a Fran-
cia Szépmûvé-
szeti és Tudo-
mányos Aka-
démia levele-
zõ tagja, édes-
anyja Szilágyi
Teréz. Elemi és
középiskolai
tanulmányait
Szentesen és
Temesváron
végezte. A sza-
badságharc
leverése után,
1850 júniusá-
tól a Szegvá-
ron mûködõ

Csongrád Megyei Ideigle-
nes Polgári Törvényszék ír-
noka, majd a Szegedi Me-
gyetörvényszék elõadója, a
segédhivatal igazgató he-
lyettese. Közben jogi tanul-
mányokat folytatott Kecske-
méten. 1861 õszén köz-
és váltóügyvédi diplomát
szerzett. Ezt követõen szü-
lõvárosában telepedett le,
ahol ügyvédi irodát nyitott.
Hamarosan nõül vette
Tölgyessy Paulinát, akitõl
egy fia és két leánya szüle-
tett. Családi háza a volt me-
gyeháza szomszédságában,

a Tóth József u. 3. sz. alatt
ma is látható. 

Az 1867. évi osztrák–ma-
gyar kiegyezés után aktívan
bekapcsolódott a szentesi
közéletbe. 1868-ban városi
fõügyésszé választották,
mely tisztségét 1872-ig visel-
te. A Balközép-párt, majd a
Szabadelvû Párt helyi elnö-
keként részt vett a politikai
küzdelmekben. 1870-tõl ha-
láláig – kis megszakításokkal
– tagja a megyei és a városi
képviselõ-testületnek. 1867
májusában egyik alapítója,
késõbb elnöke a Szentesi
Honvédegyletnek. Tevéke-
nyen közremûködött az elsõ
szentesi takarékpénztár fel-
állításában (1869), amelynek
elõbb alelnöke, 1876–1911
között pedig elnöke volt.
Megalakításától (1869) tagja,
majd 25 éven át elnöke a
Szentes Városi Iskolaszék-
nek. 1887-ben a Gimnáziumi
Bizottság elnökévé is õt vá-
lasztották meg, tisztségét ha-
láláig viselte. Elnöksége alatt
készült el a gimnázium új,
reprezentatív épülete (1888).
Szentes társadalmi életében
betöltött szerepét érzéklete-
sen szemlélteti egyéb tisztsé-
geinek puszta felsorolása: a
Szentesi Segélyegyletnek 36
éven át igazgatója, a Szentesi
Hitelszövetkezet elnöke, a
Körös–Tisza–Maros Ármen-
tesítõ és Belvízszabályozó
Társulat szakaszválasztmá-
nyi elnöke, a Szegedi Ügyvé-
di Kamara választmányi tag-
ja, a Szentesi Ügyvédi Kör
elnöke, a Kaszinó elnöke, a
református presbitérium tag-
ja, 1880–1882 között az egy-
ház fõgondnoka...stb. 

1910-ben városi szintû ün-
nepséget rendeztek Kiss
Zsigmond 80. születésnapja

tiszteletére. Szerteágazó köz-
életi mûködését az uralkodó
a királyi tanácsosi címmel is-
merte el. 

Szülõvárosának szentelt
tevékeny élete 1911. decem-
ber 13-án bekövetkezett ha-
lálával ért véget. Földi ma-
radványait a református
középtemetõben helyezték
örök nyugalomba. Érdemei-
rõl a megyei és a városi köz-
gyûlés jegyzõkönyvileg em-
lékezett meg. A korabeli he-
lyi sajtó a következõkép mél-
tatta hosszú pályafutását:
„Áldásos tevékenység volt
az élete. Mint 18 éves ifjú
fegyvert fogott, s mint hon-
védhadnagy az általa vezé-
relt ágyúüteg dörgése között
harcolta végig az 1848–49-iki
szabadságharcot. Mint ügy-
véd - a legutóbbi évekig be-
csülettel mûködött. Eszmé-
nyi békebíró volt a peres fe-
lek között. Szentes városá-
nak nincs olyan kultúr alko-
tása, melynek megteremtésé-
nél és megszilárdításánál
Kiss Zsigmond a maga szel-
lemi és társadalmi tekinté-
lyét latba ne vetette volna.
Mindenkivel jót tett. A rossz
fogalma az õ lelki szótárából
hiányzott…”

1848-as relikviáit (honvéd
emléklapját, tiszti rangjeleit,
a szentesi öreg honvédekrõl
1898-ban és 1903-ban készült
felvételeket), továbbá ifjúkori
portréját a Koszta József Mú-
zeum õrzi. Emlékének meg-
örökítése érdekében 1932-
ben utcát neveztek el róla.
Érdemei idõvel feledésbe
merültek, amelyet bizonyít,
hogy halála után 50 évvel ut-
cáját átkeresztelték (Hámán
Kató u.). 1991 óta nevét ismét
a régi utcája viseli.

Labádi Lajos
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100 éve hunyt el Kiss Zsigmond ügyvéd

A szabadságharc hadnagya

Az adventi várakozás utolsó vasárnapja ez a
mostani.

Még eszedbe juthat egy igazi, lelki ünnep
várása. Ne egy olyan messiást várj, aki egy
bosszúálló, minden bûnt megbüntetõ világkirály
lesz, ne is angyalseregek földre szállását és egy
csodavilág megvalósulását várd, hanem  azt,
hogy szeretetben és békességben ülhetsz meleg
szobában a családod körében, gyönyörködhettek
egymásban  és hálát adhattok Istennek egymásért
és azért a Bethlehemben megszületett Megváltó
Jézusért.

Még le sem üthettem a második gondolat elsõ
betûit, amikor a nyitott ablakomon át víjjogott a
Kossuth téri körforgalomhoz közelítõ,  Szegedre
igyekvõ mentõautó szirénája, amelyben ki tudja,
ki, milyen állapotban  várja, hogy a klinikán
majd ránéz és rámosolyog egy kedves orvos, meg
egy nõvér.  És most kérdezlek meg, hogy érzed
magad?

Sok neves közéleti ember között, tudod-e,
nekem ki nagyon rokonszenves? A mentõsök
országos szóvivõje, aki megnyugtató, okos tájé-
koztatást ad a legújabb esetekrõl. A fárad-
hatatlan mentõsök példás megtestesítõje. Mindig
szívesen látom és hallgatom õt.

Büszkék lehetünk  a szentesi katonáinkra, akik
több éven át tartó türelemmel és tökéletes
hozzáértéssel helyreállították Mosztárban a
balkáni háborúban felrobbantott Neretva-hídat,
9 méteres mélységben felkutatva és felhozva az
eredeti  köveket. Az azóta kettészakított város két
nagy sebe ezzel egybeforrt és meggyógyultak a
gyûlölet pusztításában sérült emberszívek is.
Köszönjük szentesi Katonák! Köszönjük.

És minden egyéb mellett természetesen azt
várjuk, hogy a válságok közt  küzdõ hazánk
vezetõi egy akarattal nagyot lépnek a megújuló
európai egység, egyben élhetõbb világ felé, ahol
mindenkinek lesz munkája, kenyere, meleg
otthona és békés élete.

Dr. Imre Ernõ

GONDOLATOK

Szentes, Szeged, szlávok

Fenyvesi István:
Idõséta

Van egy maroknyi csapat a
városban: Maczelkáné Rónyai
Juli, Szõke Sanyi, Kocsis Feri,
Kiszely János, én, és még so-
rolhatnám a neveket, akik
azzal foglalatoskodunk,
hogy járjuk a várost és kör-
nyékét, és módszeresen fo-
tózzuk az ott található érté-
keket: szobrokat, templomo-
kat, temetõket, házakat, ta-
nyákat, kunhalmokat, ke-
reszteket, iskolákat, stb.

Értékmegõrzés történik
minden fotó elkészítésekor,
ugyanis sokszor elõfordul,
hogy lefényképezünk egy
öreg nádtetõs házat és fel-
rakjuk a www.panoramio.hu

oldal szentesi mûholdas tér-
képére, s azt tapasztaljuk,
hogy ott ugyan megmarad  a
ház fotója, de közben a házat
lebontották és új épül a he-
lyébe. Így történt az egykori
Piti malommal is. Nem volt
pénz újraépíteni, így most
családi ház épül a helyére.
Ezzel az idén eltûnt Szentes
térképérõl az utolsó két ma-
lom. A tavasz folyamán
ugyanis a magyartési malom
teteje is bedõlt. A még ép
malmok és sok egyéb érték
is megõrzõdött általam és fo-
tós barátaim által, és hozzá-
férhetõ mindenki számára,
éljen akár a föld túlsó olda-

lán. Aki ráklikkel a fenti
linkre, vagy letölti számító-
gépére a Google Earth mû-
holdas föld térképet, az meg-
tekintheti a szentesi fotósok
által készített értékmentõ fo-
tókat. Amatõr fotós társaim-
mal az értékmentés mellett
komoly szerepet vállalunk
ebbéli tevékenységünkkel a
város és környékének nép-
szerûsítésében is azzal, hogy
a  panoramio oldalán konti-
nenseken átívelõ fotós barát-
ságokat kötünk azzal a cél-
lal, hogy megmutassuk szû-
kebb és tágabb környeze-
tünk értékeit.

Nagy Zsolt

Fényképezzük az értékeket

Az alsóréti városrészben
található; a Sima Ferenc ut-
cát és a Csongrádi utat köti
össze. Az érintett területen
Csongrád vármegye 1908-
ban 216 házhelyet mért ki
kedvezményes áron mun-
káscsaládok részére, emiatt
kezdetben Csongrád várme-
gyei telepnek nevezték. A te-
lepet a Széchenyi út (ma
Csongrádi út) határolta,
ezért Széchenyi-telepként is
emlegették. Az utca északi
oldalán (a kórház felé esõ ré-
szen) a vármegye folytatta a
házhelyek kimérését, amely
1915-tõl a Dr. Nagy Sándor-

telep nevet viselte az akkori
alispán neve után. Az egész
területet összefoglaló néven
Alsóréti-újtelepként emleget-
ték. A telepek között átveze-
tõ utat Görgõs dûlõnek ne-
vezték, amely a Kurca nyu-
gati partjától, a szemben lé-
võ rakparttól vezetett a Ti-
száig. Az 1932-es városren-
dezéskor a Csongrádi útig
terjedõ útszakaszt Kiss Zsig-
mond (1830–1911) volt 48-as

honvédtisztrõl, Szentes egy-
kori tisztiügyészérõl, volt ta-
karékpénztári igazgatóról,
városi és megyei képviselõ-
rõl, a református egyház fõ-
gondnokáról nevezték el.
(Részletes életrajzát lásd kü-
lön.) 1960-ban az utca felvet-
te Hámán Kató (1884–1936),
a munkásmozgalom vérta-
nújának nevét. 1991-ben az
utcát visszakeresztelték Kiss
Zsigmond utcára.

Utcáink, tereink névadói (67.)

Kiss Zsigmond utca

Kiss Zsigmond ügyvéd

A Karitász a szegény családok
javára szervez gyûjtést december
18-ig, vasárnapig. A templomok-
ban felállított perselyekben pénz-
beli, a Szent Anna Plébánián tar-
tós élelmiszeradományt fogadnak.
December 17-én, szombaton a
Jézus Szíve templomban 16, a
Szent Anna-templomban 17 óra-
kor kezdõdnek a szentmisék ad-
venti lelkigyakorlatos szentbe-
széddel. December 24-én, Szent-
este a Jézus Szíve és a Szent An-
na-templomban 24 órakor tarta-
nak szentmiséket. December 25-
én és 26-án minden templomban
a vasárnapi rend szerint lesznek
szentmisék.

Katolikus hírek

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésekor a
18. életévében járt, amikor honvédnak jelentkezett a haza
védelmére. A tavaszi hadjárat csatáit Damjanich tábornok
seregében, a III. hadtest 11. gyalog 6-os ütegnél harcolta vé-
gig tüzér hadnagyként. Részt vett a szolnoki, isaszegi, bics-
kei, váci, komáromi és nagysarlói ütközetekben, valamint
Buda visszavételében. Késõbb a Hadügyminisztérium ve-
zérkari osztályánál szolgált mérnöksegédi beosztásban. A
szabadságharc leverése után mint volt honvédtiszt õrizetbe
került. A komolyabb megtorlást sikerült elkerülnie, 1850
januárjában a szegedi hadfogadó parancsnokság elbocsátó
levelével szabadult.

Nem könnyû feladat Fenyvesi István 2 kötetes, színesen
gazdag és lebilincselõen olvasmányos mûvérõl ilyen rövid
ismertetõben írni. Csupán a névmutatóban csaknem 2500
személy van felsorolva, akikkel a szerzõ valamilyen módon
kapcsolatba került, s benyomásait róluk memóriája szinte
kimeríthetetlen tárházából felszínre hozza. A 2011-es
könyvhétre jelentek meg a kötetek. Sikeres szentesi bemu-
tatóját október végén tartották a városi könyvtárban.
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Jelenleg is folyamatban
van a polgármesteri hivatal
adóirodájában a befizetett
helyi adók összesítése. Az el-
sõ félévben 578 millió forint
érkezett be, a december kö-
zepi állás szerint az elõirány-
zatban tervezett 1 milliárd
319 millió forintból 1 milli-
árd 283 millió forint már tel-
jesült egész esztendõre néz-
ve. A végleges összesítés de-
cember 31. után történik
meg, addig már csak egy bi-
zonyos  kör köteles decem-
ber 20-i feltöltés jogcímén ki-
egészíteni a helyi iparûzési
adó befizetését az éves adó
összegéig, de legalább annak
90 százalékáig.

Tonnesné Kiss Ildikó iroda-
vezetõ tájékoztatása szerint
az építmény- és a kommuná-
lis adók idõarányosan meg-
felelõ mértékben érkeztek be
az önkormányzathoz, míg a
gépjármû adót illetõen van
lemaradás. A talajterhelési
díj  idõarányosan jónak
mondható, az idegenforgal-
mi adó befizetés azonban a
tervezetthez viszonyítva alul
teljesül, az adóköteles ven-
dégéjszakák száma kevesebb

lesz, mint az elõzõ években.    
Jelenleg az adóiroda ki-

emelt feladata az önként
meg  nem fizetett adók be-
szedése. A behajtási idõszak-
ban fizetéselmaradás esetén
jövedelem letiltással (fizetés,
nyugdíj, egyéb járandóság),
azonnali inkasszóval, gépjár-
mûadó befizetésének elmu-
lasztásakor pedig akár a sze-
mélygépkocsi forgalomból
való kivonásával is behajt-
hatja kintlévõségeit az ön-
kormányzat. Legszélsõsége-
sebb esetben az elmaradást
bírósági végrehajtó segítsé-
gével is behajthatja az adó-
iroda. Az adótartozás elévü-
lési ideje 5 év, de vannak
olyan eszközök, amivel meg-
akadályozható annak beállta.
Például ha jelzálogjog vagy
végrehajtási jog kerül beje-
gyezésre az adós ingatlaná-
ra, akkor az megszakítja az
elévülést. Így akár évekig is
elhúzódhat egy-egy ilyen té-
tel behajtása – mondta el
Tonnesné Kiss Ildikó, hozzá-
téve, hogy a következõ adó-
fizetési határidõ 2012. márci-
us 5.

(Cseh-Lakos)

Közel 1,3 milliárd
helyi adóból

December 16-án, pénteken
14 órától tartja soros rendes
ülését a város képviselõ-tes-
tülete. A városháza díszter-
mében jelenlévõ képviselõk
12 napirendi pontot tárgyal-
nak meg és döntenek a kér-
désekben. Három kft. ,  a
Szentes Városi Szolgáltató, a
Szentes Városi Könyvtár és a
Szentesi Üdülõközpont 2012.
évi üzleti terve is terítékre
kerül. Ezen kívül rendelet-

tervezetet alkotnak a lakha-
tás megvalósítását segítõ tá-
mogatásokról, de felülvizs-
gálják azt a határozatot, ami
a helyi felsõoktatás megte-
remtésére alkottak. Beszá-
moló hangzik el a Szentes-
Nagytõke Körjegyzõség
munkájáról, valamint a Hi-
vatásos Önkormányzati Tûz-
oltóság átszervezésérõl is tá-
jékoztatást kapnak a képvi-
selõk.

Ülésezik a testület

Schiffer András, az Or-
szággyûlés LMP frakciójá-
nak vezetõje csütörtökön a
Kossuth téren tartott sza-
badtéri fogadóórát. A par-
lamenti politikust másfél
ó r á n  á t  k é rd e z h e t t é k  a
helybeliek az ország ügyes-

bajos dolgairól. Sokan ér-
deklõdtek a párt program-
jai illetve elképzelései iránt.
Egyébként az LMP aktivis-
tái egész nap aláírásokat
gyûjtöttek a párt „zöld for-
dulat“ elnevezésû prog-
ramjuk támogatásához.

Schiffer a téren

(folytatás az 1. oldalról)
– Általában a gyülekezete-

ink életére, beleértve ebbe a
szentesi gyülekezet mûködé-
sét is, feltételezhetõen nem
lenne közvetlenül hatással a
regisztráció kérdése. Ami az
egyház mûködését illeti, je-
lenleg még nem tudjuk pon-
tosan meghatározni a várha-
tó hatásokat – mondta la-
punknak Sztankovits Tibor
sajtóigazgató. – Jelenleg nap-
ról napra újabb és újabb ja-
vaslatokkal találkozhatunk.
Az viszont tény, hogy ebben
a formában az új egyházi
törvény számos területen
érintené hátrányosan az egy-
házat. Megszüntetné például
az „egyházi személy“ stá-
tuszt, és ezzel a lelkészi hi-
vatalt kérdõjelezné meg. Az

egyház égisze alatt mûködõ
egyházi rend tagjainak a jog-
viszonya rendezetlenné vál-
na. Könnyen idézhet elõ
diszkriminációt az egyházta-
gok mindennapi életében,
mivel másodrangú állampol-
gároknak minõsítené õket. 

Nincs garancia
A Hetednapi Adventista

Egyház hosszú múltra tekint
vissza Szentesen. Mint meg-
tudtuk: Csongrád megyében
nyolc gyülekezetük van,
ezek saját épülettel rendel-
keznek, létszámunk össze-
sen közel 250 fõ. A szentesi
csoport, amelyhez szegvári
hívõk is tartoznak, 20 felnõtt
tagot számlál. – Nem egy
független bíróság határozata
alapján, meglévõ kritériu-
mok szerint került regisztrá-

lásra valamely vallási feleke-
zet, hanem a pillanatnyi po-
litikai erõviszonyok vagy
szándékok függvényében,
amely jogbizonytalanságot
okoz. A legfõbb problémánk
a törvénnyel, hogy annak el-
lenére, hogy megfelel bizo-
nyos feltételeknek egy kö-
zösség, nem garantált, hogy
meg is kapja az egyházi stá-
tuszt – nyilatkozta lapunk-
nak Ócsai Tamás egyházel-
nök. Szerinte ezen túl szá-
mos gyakorlati probléma te-
szi bizonytalanná a helyze-
tet: egyelõre például kérdés,
ha valamely közösség nem
kapja meg idén a státuszt,
hogyan tudja folytatni tevé-
kenységét. – Az eredeti tör-
vényjavaslatban egyébként
egyházunk is az elismert

egyházak között lett volna.
Ennek értelmében abban bí-
zunk, hogy a nagyon közeli
idõben rendezõdik a közös-
ségünk jogi helyzete – tette
hozzá az egyházelnök. Erre
enged következtetni az is,
hogy az illetékes minisztéri-
um államtitkárságával folya-
matos és konstruktív kap-
csolatban vannak, a tárca pe-
dig minden segítséget meg-
ad, hogy egyházuk a többi
egyházzal együtt tovább
folytathassa hitéleti tevé-
kenységét.

Tudatosan
Tavaly õsszel Szentesen je-

gyezték be a Tudatos és Alko-
tó Élet Közössége Egyházat.
Honlapjuk szerint tagjai hi-
szik és vallják, hogy Istenért
tevékenykedni ugyanaz,
mint embertársainkért tevé-
kenykedni. Szintén ott olvas-
ható, hogy a közösség az
egyes emberek és az emberi
közösségek életminõségének
javítása érdekében elõ kíván-
ják segíteni az emberi tuda-
tosság fejlõdését a hétközna-
pi életben is. Vezetõjük, a böl-
csész végzettségû Kovács Beá-
ta Ilona lapunknak elmondta,
Európa nagyobb városaiban
és Budapesten is mûködik
egyházuk, amelynek szentesi
csoportjába 10 fõ jár rendsze-
resen. Egyebek mellett medi-
tációt, spirituális beszélgeté-
seket és tornát is szerveznek
tagjaiknak. Állami támoga-
tásban nem részesültek, de az
egyházaknak járó kedvezmé-
nyeket sem vehetik már
igénybe az új szabályozás mi-
att, pedig rendezvények és
programok szervezésére ké-
szültek. Az elnök szerint ren-
geteg – például pályázati –
lehetõségtõl esnek el, ha
megszûnik egyházi státu-
szuk, amely kapcsán egyéb-
ként hivatalos tájékoztatást
senkitõl sem kaptak. 

Kép és szöveg: Bíró Dániel

Szentesi kisegyházak –
körön kívül

A közfoglalkoztatásnak
köszönhetõ, hogy október
végén csak 1953 regisztrált
álláskeresõt tartottak nyíl-
ván a szentesi kistérség-
ben – értesült lapunk a
Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi
Központjának szentesi ki-
rendeltségén. 

Ez az adat jobb, mint a
szeptemberi, amikor még
2000 fölött volt a munkanél-
küliek száma, de hamarosan
a szezonális hatások miatt is-
mét növekedni fog a mutató,
hiszen a mezõgazdaság és az
építõipar is visszafogott tel-
jesítményt nyújt a téli idõ-
szakban. 2010 októberében
2220, egy évvel korábban pe-
dig 2300 állástalan volt a kis-
térségben. A statisztikai ja-
vulás annak tudható be,
hogy míg az elõzõ kormány-
zati ciklusban mûködõ, „Út
a munkába” elnevezésû
programban kevesebb állás-
keresõ vett részt, de õket na-
pi 8 órában hosszabb távon
foglalkoztatták. Az új rend-
szerben idén rövid idõtarta-
mú – azaz maximum 4 hóna-
pig napi 4 órás munkát kíná-

ló – közfoglalkoztatásban
691 fõ vett részt, míg a leg-
följebb egy évre szóló, napi
6-8 óra munkát biztosító
hosszú távú közfoglalkozta-
tásban 96 fõ kapott lehetõsé-
get. Vállalkozók részére
nyújtott bértámogatással 103
fõ helyezkedett el, az orszá-
gos közfoglalkoztatásban pe-
dig 170 szentesi és környék-
beli jutott munkához. A ki-
rendeltség által mûködtetett

támogatások segítségével
2011-ben összesen közel 250
fõnek sikerült munkavi-
szonyt létesíteni a térségben
– tudtuk meg Tonnes Zsolttól. 

Folyamatosan lehet érdek-
lõdni a kirendeltségen a
munkaadóknak kínált támo-
gatási lehetõségekrõl: foglal-
koztatást bõvítõ bértámoga-
tás, a pályakezdõk elhelyez-
kedését segítõ munkatapasz-
talat szerzés támogatása

iránt, az uniós források is el-
érhetõek lesznek. 2011-ben a
Munkaerõpiaci Alap munka-
helyteremtõ támogatásával
17 álláshely jött létre Szente-
sen: az érintettek a kereske-
delemben, a vendéglátásban
és a fémiparban helyezked-
hettek el. A termelés bõvítése
miatt a Hungerit Zrt. jelen-
leg 30 új munkahelyet kínál
a szentesieknek.

B.D.

Februárban adták át a Dózsa György utcai Királyság-termet.

A közfoglalkoztatottak javítják a statisztikát

30 új munkahely a Hungeritnél
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– Ez az adventi kiállítás el-
sõ látásra különlegesnek hat,
hiszen elsõsorban nem havas
tájat, karácsonyfát, ajándék-
halmazt láthatuk rajtuk, ha-
nem egy varázslatot. Ezek a
képek mind sugallják azt a
várakozás teli, örömteli idõ-
szakot, ami az adventet jel-
lemzi, mondta Szûcs Ildikó.
– Azért is fontos az alkotás, a
rajzolás, festés, mert ilyenkor
képekben gondolkodunk,
ugyanúgy, mint a mesékben.
Amikor mesélünk, a mesét
hallgató gyerekek különle-

ges állapotba kerülnek: in-
tenzív, fókuszált figyelem
látható rajtuk, képeket alkot-
nak. Azért fontos, hogy a
gyerekek fessenek, rajzolja-
nak, mert akkor megõrizhe-
tik magukban a képességet,
hogy ép maradjon a képzele-
tük, s a fantáziájuk. Ezek kö-
zött van egy kis különbség:
képzelettel magunk elé tu-
dunk varázsolni olyan dol-
gokat, amiket már láttunk
valahol, a fantáziánk viszont
egy különleges alkotókész-
ség, mellyel olyasmit is ma-

gunk elé tudunk képzelni,
amit még soha nem láttunk.
Akik megkapják a rendsze-
res meseadagjukat, s lehetõ-
ségük van ezeket a belsõ ké-
peket papírra kivetíteni,
vagy akár agyagozni, zenél-
ni, képzeletük, képalkotó ké-
pességük ép marad hosszú
ideig. Akik sok „konzervké-
pet” kapnak (pl. televízió),
egyre kevésbé fog mûködni
ez a képességük, mondta a
gyermekkönyvtáros. 

A Deák-iskola rajztagoza-
tosai szemmel láthatóan ren-
delkeznek ezzel a képesség-
gel, közülük 13 tanuló mu-
tatja be alkotásain - a meg-
hitt környezetben, amit a
templom hozzáadhat - mit
jelent számára az advent. A
kiállítás január 9-ig tekinthe-
tõ meg a református nagy-
templomban.

D. J.

Nyers József mérnök ezredes, a MH 37. II.
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred parancsno-
ka tartott elõadást a Koszta József Múzeum-
ban, Szentes és Mostar, Csontváry és a mû-
szaki katonák közös vonatkozásáról.

Az ezredes Bosznia-Hercegovina történel-
mi múltját felelevenítve eljutott az 1990-es
évek elején kirobbant délszláv háború idõ-
szakáig. Mostar török hangulatú kisváros,
amely az Öreg híd és környékének a szépsé-
ge miatt már évtizedek óta a világörökség ré-
szét képezi. A háború alatt a város elképesz-
tõ mértékû kárt szenvedett, melynek során
1993 novemberében megsemmisítettéka 426
éves Öreg hidat (Stari Most). A háború végét
követõen azonnal megindult az újjáépítés, az
UNESCO felügyelete alatt.

Csontváry Kosztka Tivadar mûvészete során,
1903 tavaszán Hercegovinában járt, ahol
megfestette a Római híd Mostarban címû hí-
res alkotását. Csontváry korai képeit a
Koszta múzeumban, a fõmûveit Szegeden, a
Móra Ferenc Múzeumban mutatták be.

Az ezredparancsnok elmondta, hogy Bosz-
nia-Hercegovinában a háborút követõen a
békefenntartás folyamatába Magyarország is
bekapcsolódott. A Magyar Mûszaki Kontin-
gens 1996. február 3-án, az IFOR – késõbb
SFOR – alárendeltségében kezdte meg fel-
adatát. A Magyar Mûszaki Kontingens szak-
mai gerincét a szentesi mûszaki alakulat je-
lentette, így 30 híd, pontonhíd és 32 km út
építését, 65 km vasút helyreállítását végezték
el, melyet az elõadáson képekkel illusztrált. 

A legemlékezetesebb tevékenységet a le-
rombolt mostari Öreg híd köveinek kiemelé-
se jelentette a Neretva folyóból. Különösen
kemény munkát végeztek a búvárok a 8-9
C°-os nagy sodrású folyóban, 9 méter mélyre
lemerülve. Az elsõ 3,5 tonnás követ 1997.
szeptember 29-én emelték ki Alija Izetbegoviæ
bosnyák államfõ, valamint magas politikai és
katonai vezetõk jelenlétében. Mostar ünne-
pelt. A parton megjelentek a népviseletbe öl-

tözött lányok, fiúk, táncra perdültek, és min-
denki boldog volt. Az elsõ kõ kiemelését a
helyi újságok, mint a béke és a megbékélés
szimbólumát emlegették – emlékezett az ez-
redes – melyhez a kontingens katonái nagy
segítséget nyújtottak odaadó munkájukkal.

A mûszaki katonák 100 tonna követ emeltek
ki a folyóból 300 óra folyamatos búvár merü-
lés mellett. Az utolsó robosztus 60 tonnás kõ-
elem kiemelésére 1999. augusztus 5-én került
sor. „Nagyra becsüljük a magyar katonák
munkáját, hiszen a lerombolt híd köveinek
közel nyolcvan százalékát kiemelték a
Neretvából” – nyilatkozott a munkák végén
Cisic Rusmír, Mostar bosnyák polgármeste-
re. A kontingens 2002. február végén fejezte
be feladatellátását.

Kép és szöveg:
Juhász László szds.

Csontváry és a mûszaki
katonák a mosztári hídnál

A szervezõk reményei sze-
rint a résztvevõk köre jövõre
újabb két taggal, egy alföldi
és egy dunántúli megyével
bõvül, egyre inkább betöltve
azt a célkitûzést, miszerint a
társadalom valamennyi réte-
gének, az egészségügyben és
egészségiparban dolgozók-
nak, az egészségpolitika
döntéshozóinak együttesen
kell fellépni a cukorbetegség
terjedése ellen.

2010 novemberében a Dr.
Bugyi István Kórház szerve-
zésében zajlott a Diabétesz
Világnapi rendezvény, ahová
a helyi résztvevõkön túl
Veszprémbõl és környékérõl
érkeztek cukorbetegek Szen-
tesre. Idén a kórház diabé-
tesz szakrendelésére járó pá-
ciensek utaztak a konferenci-
ára, melyen az ötletgazda
dr.Vándorfi Gyõzõ fõorvos
többek között arra hívta fel a
figyelmet, hogy a Diabétesz
Társaság által kidolgozott
Nemzeti Diabétesz Program
hatékony megvalósításához
egyaránt szükség van az or-
szággyûlés, a Nemzeti Erõ-

forrás Minisztérium és szer-
vezetei, az önkormányzatok,
a betegszervezetek, a sajtó,
egyszóval mindenki segítsé-
gére. Ennek kiemelt jelentõ-
sége van napjainkban, hi-
szen rohamosan növekszik a
cukorbetegek száma, ellátá-
suk egyre növekvõ társadal-
mi és egészségügyi terhet
jelent. Ezért fontos, hogy
együtt gondolkodjunk arról,
mit lehet tenni a betegség
megelõzése és minél jobb ke-
zelése érdekében.

A programhoz a Dr. Bugyi
István Kórház dr. Földesi Irén
fõorvoson keresztül kapcso-
lódott, aki idén a terhességi
cukorbetegség kérdéskörérõl
tájékoztatta a résztvevõket. –
Ez azért érdekes terület,
mert a világnap fókuszába a
megelõzés került. Ha a ter-
hes nõknél szûréssel kiderül,
hogy hajlamuk van a terhes-
ségi cukorbetegségre, akkor
idõben be tudunk avatkozni
– hangsúlyozta dr. Földesi
Irén. A fõorvosnõ tájékozta-
tása szerint a diabétesz gon-
dozóhoz jelenleg 130 ezer la-

kos diabetológiai  szakellátá-
sa kapcsolódik, de hatékony
elõrelépést jelentenek mun-
kájukban a szûrések, illetve
kiemelendõ, hogy 3 éve - ha-
vi szinten- konzultálnak Te-
rápiás mûhely címû találko-
zókon a családorvosokkal,
akik kulcsfontosságú szere-
pet töltenek be a cukorbeteg
gondozásban.

Dr. Gyenes Ágota megbízott
orvos-igazgató is egyetértett
a szûrések fontosságával.
Mint mondta, városunkban
az õsszel indult szûrõprog-
ram eredményes. Szemész-
ként sokszor találkozik dia-
béteszes beteggel, akik az
idõszakonként kötelezõ vizs-
gálatra érkeznek hozzá. Pra-
xisában arra is van példa,
hogy egy szemészeti vizsgá-
lat világít rá a cukorproblé-
mára, amely alapján szakem-
berhez irányítja betegét. Jó
kezdeményezésnek tartja,
hogy a szakmai testület által
régóta támogatott szûrési
program talán hamarosan
beindulhat, melynek kereté-
ben az ország számos pont-
jára telepített gépekkel készí-
tett fotókat, adatokat klinikai
központokba küldik, ahol er-
re specializálódott szakem-
berek végzik el az értékelést.
– Fontos ennek megvalósítá-
sa annak érdekében, hogy
megelõzzük a súlyos szemé-
szeti szövõdményeket, me-
lyek vaksággal is fenyeget-
hetnek.

Cseh-Lakos Ilona

Együtt erõsebbek
vagyunk!

Egy városunkban rende-
zendõ országos társastánc-
versenyrõl egyszerûen nem
hiányozhat László Csaba. A de-
cember 10-i ranglista-verse-
nyen is ott volt a 30-szoros
magyar bajnok, igaz, most
elõször nem a mezõnyben. A
Szilver TSE által szervezett
megmérettetésen új partneré-
vel, Páli Viktóriával lejtettek
három standard táncot, s be-
mutatójuk után a Dr. Papp
László-sportcsarnok közönsé-
gétõl óriási tapsot kaptak, ami
remélhetõleg a közeljövõ ver-
senyein is kijár majd nekik.
(Debütáló versenyükön más-
nap rögtön ötödikek lettek
Szlovéniában, lásd alább.)

A szentesi sportcsarnokban
értékes ranglista-pontokat
gyûjthettek a felnõtt és ifjúsá-
gi táncosok, akik egyazon ka-
tegóriában léptek parkettre,
de az a tét is ott lebegett a sze-
mük elõtt, hogy ki foglalhatja
el a dobogó legfelsõ fokát
László Csaba távollétében. Er-
re csak a Szilverbõl négy pá-
ros is eséllyel pályázott. Lát-

szott, mindenki „felszívta”
magát, bizonyítani akart, affé-
le háziversenyt vívtak a dön-
tõben, de azért a legvérme-
sebb reményei a Hegyes Berta-
lan János-Kis Violetta kettõsnek
lehettek. Õk az ifjúságiak kö-
zött aratnak nemzetközi sike-
reket, s a felnõttek mezõnyé-
ben is letették már névjegyü-
ket.

Szatmári-Nagy Szilvia is kí-
váncsi volt az utódlás kérdé-
sére, hiszen nyitott volt a me-
zõny. Mint értékelésébõl kide-
rült, egyértelmûen lett elsõ a
Hegyes-Kis páros. Az egyesü-
let vezetõje több okból is elé-
gedett lehetett: a kiválóra si-
keredett versenyrõl egy
aranyérem otthonukba is ke-
rült fia, Rónyai Zoltán révén.
Ez kellemes meglepetésként
érte, hiszen, mint elárulta, a
standard junior I.-ben Zoli és

párja, Farkas Boglárka gyõzel-
mére õ maga sem számított.
Fia elsõs kora óta, azaz 7 éve
táncol, nem csak standard-
ben, hanem tíztáncban is.
Édesanyja szeretné, ha nagy
sikereket érne el, igyekeznek
is mindent kihozni az ifjú ver-
senyzõbõl, amit lehet, de Szil-
via már tudja, rögös az út a si-
kerekig.

A Szilver TSE eredményei: 
Felnõtt-ifjúsági tíztánc-

ranglista, Szentes: 1. Hegyes
Bertalan János-Kis Violetta, 2.
Budai Attila-Barna Lilla. Junior
standard-ranglista: 1. Rónyai
Zoltán-Farkas Boglárka.

* * *
A Maribor Openen, WDSF

standard nemzetközi verse-
nyen, Szlovéniában a László
Csaba-Páli Viktória páros 5. he-
lyen végzett.

D. J.

Arannyal lepte meg
Szilviát a fia

Templomban
a rajztagozatosok

Adventi rajzkiállítással mutatkozik be a Deák Ferenc Ál-
talános Iskola a református nagytemplomban. A tanintéz-
mény rajztagozatos tanulóitól már megszokott volt, hogy
tanáruk, Döme Zoltán irányításával minden év tavaszán
tárlatot rendeznek a mûveikbõl, de most elõször templomi
környezetben. A témából adódóan kerülhetett sor a gyer-
mekek számára különleges decemberi eseményre, melyet
Szûcs Ildikó gyermek-könyvtáros, meseterapeuta ajánlott
hétfõn az érdeklõdõk figyelmébe.

2011-ben tovább bõvült azoknak a megyéknek a köre,
amelyek bekapcsolódtak a Diabétesz Világnap alkalmából
Székesfehérváron tartott több száz fõs rendezvénybe. Ta-
valy Szentes adott otthont a programnak, idén Veszprém-
hez és városunkhoz Székesfehérvár mellett Békés megye is
csatlakozott.

Felnõtt-ifjúsági kategóriában Hegyes Bertalan János és Kis Violetta nyert. (Fotó: Vidovics)

(Fotó: Vidovics)
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Néhány hete Budapest-
díjjal tüntették ki városunk
szülöttét, Gáspár Sándort. A
Kossuth- és Jászai Mari-dí-
jas színész az elismerésrõl,
szentesi karácsonyi emléke-
irõl és a fõvárosi Új Színház
ügyérõl is nyilatkozott a la-
punknak.

– Hazajön karácsonykor?
– Nem tudok hazamenni,

és igazából most már nekem
a haza ilyen szempontból
már nem feltétlen Szentest
jelenti, hiszen szüleimet saj-
nos már elég régen eltemet-
tem. A rokonság most már
kisebbik része él Szentesen, a
nagyobbik része a fõváros-
ban, és fivérem családjával
Békéscsabán. De amint lehet,
hazamegyek.

– Utoljára mikor karácso-
nyozott a Kurca-partján? 

– Talán akkor, mikor még
édesanyám élt. Annak is már
legalább kilenc éve. 

– Van egyébként olyan
kedves emléke az itteni ün-
nepekrõl, ami örök élmény
maradt?

– Hát hogyne. Végül is itt

tanultam meg, itt döbbentem
rá, mi az, hogy család, mi az,
hogy karácsony. Tisztán em-
lékszem, még kicsik voltunk
öcsémmel, édesanyám való-
színûleg a karácsonyfát dí-
szítette odabenn a lakásban,
édesapám meg kint a gan-
gon sétált velünk, miközben
esett a hó. Ahol laktunk, on-
nan rá lehetett látni a refor-
mátus templom tornyára, és
annak is az órájára. Egyszer
édesapám arra mutatott, és
azt mondta, ott repült a Jé-
zuska. És mi mind a ketten
láttuk a Jézuskát. Utána visz-
szamentünk, és a gyönyörû
karácsonyfa alatt megtalál-
tuk az ajándékainkat. Ennél
meseszerûbb karácsonyi él-
ményben azóta sem volt ré-
szem.  

– Advent idõszaka van,
várakozással telnek a na-
pok. Az ajándékok, a családi
együttlét vagy az Új Színház
ügye foglalkoztatja jobban?

– Az ajándékozás és az ün-
nepre való felkészülés nyil-
vánvalóan a meghatározóbb,
ugyanakkor nem tudom ma-

gam közömbösíteni az Új
Színházzal kapcsolatos törté-
nésektõl. 

– Ha szabad megjegyezni:
ritka pillanat, hogy valaki a
nyilvánosság elõtt szembe
megy régi barátjával, mun-
katársával, akivel több évti-
zedes kapcsolat fûzi össze.
Mibõl gyökerezett az a kiál-
lás, amivel felszólalt Dörner
György igazgatói kinevezése
ellen?

– Nézze, itt olyan dolog
történt, amit szerintem, akik
ezen a pályán vannak, nehe-
zen tudtak volna korábban
elképzelni, de született egy
döntés, és erre nekem reagál-
nom kellett. Innentõl fogva
mellékessé vált a szubjektív,
baráti vagy nem is tudom
milyen kötelék. Sokkal jelen-
tõsebb ennek a kérdésnek a
szakmaisága, és nagyobb a
felelõsség, túlmutat kettõnk
munkakapcsolatán. Egy
egész társulatot érint, ahol
több kollégánk sorsa, szak-
mai élete és családjaik meg-
élhetése forog kockán. 

– November végén Buda-
pest-díjjal tüntették ki,
2004-ben Szentesen kapott
Városért emlékérmet, és
emellett még számos elisme-
résben részesült az utóbbi
években. Van olyan ezek kö-
zött, ami az ön számára be-
csesebb a többinél? 

– Nem tudok rangsorolni.
A díjat odaítélik valakinek,
és ha éppen ráesik választás,
az nagyon jól esik az ember-
nek. Számomra épp úgy be-
cses a szülõvárosomtól ka-
pott elismerés, mint egy fõ-
városi vagy szakmai kitünte-
tés, mert azt jelenti, hogy
odahaza is figyelemmel kö-
vetik munkásságomat, és en-
nél nagyobb megtisztelés
nincs egy színész számára.  

Bíró Dániel

A Szentesi Keresztény Pe-
dagógus Társaság december
elején szervezte meg a Wass
Albert vers-, próza- és mese-
mondó versenyt a Szent Er-
zsébet Katolikus Általános
Iskolában. Az immáron har-
madik alkalommal megren-
dezett eseményen három ka-
tegóriában 30 versenyzõ in-
dult. A megmérettetéssel a
2008-as szoborállítás óta,
Wass Albertre emlékeznek.
Most elsõ ízben lehetett vá-

lasztani bármely határon túl
élõ vagy ott született magyar
író, költõ mûveibõl.

A zsûri tagjai: Molnár Lász-
ló színmûvész-rendezõ (Szig-
ligeti Színház, Szolnok),
Almásiné Szaszkó Edit dráma-
pedagógus-tanító, Kacziba
Ágnes, a SZTE docense, a
hódmezõvásárhelyi Wass Al-
bert Irodalompártoló Egye-
sület tagja.

Díjazottak, alsó tagozat: 1.
Bugyi Marianna Zita - Wass
Albert: Mátyás király és a
vén katona; 2. Puskás Patrik -
Lászlóffy Aladár: Szamarika;
3. Mashaei Leila - Szilágyi Do-
mokos: Tréfás mese; (mind-
hárman Szent Erzsébet, fel-
készítõ: Szûcs Klára).

Felsõ tagozat: 2. Bátor Vio-
letta - Wass Albert: Üzenet
haza; (Kiss Bálint, fk.: édes-
anyja, Pusztai Katalin), 3.
Lustyik Máté - Kányádi Sán-
dor: Az okos kos; (Szent Er-
zsébet, fk.: Ráfiné Gáspár
Annamária).

Különdíjasok: Jenei Zoltán -
Wass Albert: Karácsonyi ver-
sek 1.; (Kiss Bálint), Ráfi An-

na Réka - Kányádi Sándor: A
néma tulipán; (Szent Erzsé-
bet, fk.: Ráfiné Gáspár Anna-
mária).

Középiskola, felnõtt kate-
gória: 2. Bandula Kata - Wass
Albert: Szent a falu; (HMG,
fk.: Ráfi Dénes), 3. Buka Bog-
lárka - Wass Albert: Üzenet a
magyar nemzetnek; (HMG).
A verseny egyetlen délvidéki
indulója, reméljük, lesznek
követõi.

Horváth Miklósné
fõszervezõ

A már hosszú évek óta fu-
tó tavaszi helytörténeti váro-
si vetélkedõk szervezõi, a
Koszta József Múzeum, Tí-
már Ferenc (városi könyvtár)
és a gyermekkönyvtár ezút-
tal a Koszta-évforduló kap-
csán rendeztek vetélkedõt, a
megszokott három helyszí-
nen. A megnyitót a múze-
umban tartották, ahol Kis-
Rácz Antalné, az egyik szer-
vezõ elmondta: a Koszta Jó-
zsef Szentesen címû versenyt
a festõmûvész születésének
150. évfordulója alkalmából
hirdették meg, s úgy gondol-
ták, a nevét viselõ múzeum
nyertes TÁMOP-pályáza-
tának részeként rendezik
meg.

Így került sor a Szentes hí-
res festõjének munkásságá-
val foglalkozó versengésre
november végén a múzeum-
ban Oroszné Rónyai Éva, a
gyermekkönyvtárban Pintér-
né Horváth Anikó, a városi
könyvtárban Lucza László irá-
nyításával. Kis-Rácz Antalné
idézte Koszta vallomását ar-
ról, miért szeretett ezen a tá-
jon alkotni, s úgy jellemezte
a festõt, mint a magánélet-
ben sokszor morcos, zord
e m b e r t ,  a k i n e k  k é p e i n
ugyanakkor  ór iás i  le lk i
mélységet, emberszeretetet

fedezhetünk fel. A versenyen
– melyre elõzetesen a hely-
színeken már felkészülhettek
a tanulók – „beugró” fel-
adattal lehetett részt venni:
az iskolások Koszta vala-
mely alkotásának, illetve
munkásságának bemutatásá-
val jutottak a megmérettetés-
re. Az izgalmas feladatsorok
kérdéseire megnyíltak a kép-
zõmûvészeti albumok, de az
interneten is keresték a vá-
laszt a diákok, akik nem csu-
pán az életrajzi adatokat ku-
tatták fel, de a festõmûvész
alkotásait is behatóbban kel-
lett, hogy ismerjék. A felad-
ványok során elõkerültek a
színes ceruzák, de a Kosztát
és festményeit ábrázoló
puzzle a versenyzõk vizuális
képességét is próbára tette.

Az eredményhirdetést
megelõzte Poszler György
elõadása Kosztáról, illetve dr.
Béres Mária múzeumigazgató
tárlatvezetése, mely egy má-
sik jelentõs mûvész, Csont-
váry Kosztka Tivadar mûvei-
vel ismertette meg a résztve-
võket.

Koszta munkásságát a
pontszámok alapján legjob-
ban a Koszta-iskola 2. csapa-
ta ismeri, hiszen Chappon
Bernadett, Vajda Imre (múze-
um), Pólya Zsolt, Makai Lajos

(gyermekkönyvtár) és Szik-

szai Imre (városi könyvtár)
elsõ helyezést ért el, felkészí-
tõjük: Szelesné Mohácsi Éva és

Lucza László. Második lett a
Kiss Bálint-iskola csapata:
Csendes Diána, Szili Nóra,

Kondorosi Gréta, Puskás Anna,

Nagypál Anna, fk.: Antalné

Koncz Éva. Harmadik helyen
végzett a Klauzál-iskolából
Nagy Andrea, Tóth Bianka,

Varga Zsuzsa, Gulyás Edina,

Kiss Benedek, fk.: dr. Keresz-

tesné Farkas Erzsébet.

Ami a zenével a Rákos
Gyermekekért Alapítvány
lényege: az érzelmeket
maximálisan igénybe vevõ
gondolat és a lírai zene ta-
lálkozása már nem az elsõ
alkalommal segíthet azo-
kon a gyermekeken, akik
mai korunk e súlyos be-
tegségében, a rákban szen-
v e d n e k .  A z  a l a p í t v á n y
koncertsorozatának egyik
apropóját adja, hogy itt az
advent, közeleg a kará-
csony. A beteg gyermekek

a kórházban talán még
jobban igénylik a szerete-
tet, a gondoskodást.

Legközelebb december
22-én, csütörtökön Csong-
r á d o n  a  N a g y b o l d o g -
asszony-templomban ad a
koncertet a Fivérek zene-
kar a 150 fõbõl álló gyer-
mekkórusával. A befolyt
ö s s z e g  a z  a l a p í t v á n y
számlájára kerül, melybõl
finanszírozhatják a rákos
beteg gyermekek zenei
képzését.

Fivérek segély-
koncert Csongrádon

Immár hagyomány a Kosz-
ta József Általános Iskolában,
hogy december elején rejt-
vényfejtõ versenyt rendeznek
angol nyelvbõl a város hato-
dik osztályos tanulói számára.
Ebben a tanévben a verseny
Mikulás napjára esett. Tíz csa-
pat vetélkedett egymással. A
gyerekek jó hangulatban ol-
dották meg a könnyebb és ne-
hezebb, sokszor találékonysá-
got, kreativitást és termé-
szetesen angol nyelvtudást
igénylõ feladatokat.

Minden csapat tagjai juta-

lomban részesültek, a leg-
ügyesebbek pedig az Oxford
University Press ajándék
könyveit és posztereit vehet-
ték át.

Az alábbi eredmények
születtek: 1. Koszta iskola, 2.
Klauzál iskola, 3. Szent Er-
zsébet iskola csapata.

Reméljük, hogy a verseny-
zõk és tanáraik egy kellemes
és hasznos délután élményé-
vel tértek haza.

Dr. Czakó Tamásné
városi munkaközösség-

vezetõ

Rejtvényfejtõ
verseny angolul

Speciális támogató állt
nemrég a Zene-Világ-Zene
koncertsorozat mögé: egy le-
mezkiadó! Természetesen,
minden támogatás, segítõ
együttmûködés nagyon fon-
tos a lokális zenekultúrának,
a budapesti Gramy Records
azonban (mert róla van szó)
kissé kilóg az eddig képzõ-
dött sorból.

A kapcsolat elsõsorban
mûvészi, hiszen az Azur
Blue Band CD-jét is a Gramy
adta ki. (Tudjuk: a zenekar
oszlopos tagja Kertész Ákos.)
A kontaktus azonban nem
merül ki ennyiben, hiszen –
optimális esetben – világ-
sztár gitáros jöhet Szentesre
a közvetítésükkel! Nevet
nem mondok, nehogy elkia-
báljam (gyakorlatilag idõ-
pontegyeztetés kérdése), de
aki ismerõs a kiadó „házi”
etno-jazz zenekara, a Pori
Jazz Fesztivált és számos ha-
sonló világeseményt hatal-
mas sikerekkel abszolvált
Djabe háza táján, kitalálhatja,
kirõl lehet szó! És, ha a sors
úgy hozza, valamely kon-
certrõl élõ lemezfelvétel is
készülhet nálunk!

Nem mellesleg, nevetsége-
sen olcsón, szinte jelképes
összegért komoly értékekhez
juthatunk a szó szoros értel-
mében, CD és/vagy DVD
formátumban. Már, ha valaki

nem nyerte meg a koncertek
elõtt épp, amit megvenni
szeretett volna, hiszen a
Gramy játszani is enged: sor-
solva ajándékozni a lemezei-
bõl! A CD-formátumban ma-
nifesztálódott friss kiadvá-
nyaik közül az Edda-gitáros-
ként számon tartott Alapi
István saját együttesének
„niXfactor” címû albuma
emelkedik ki. „Aki megszer-
zi, büszkén birtokolja – ritka
érték.” – írja Szilágyi Norbert
a hazai viszonylatban alig-
hanem legjobban sikerült
„progresszív fúziós” albu-
máról. A magvas megállapí-
tással magam is teljes mér-
tékben egyetértek!

Új DVD? Egyértelmûen a
Djabe 15. születésnapi élõ
felvétele áll a nyerõ pozíció-
ban nálam, amely tavaly ké-
szült Budapesten, a Mûvé-
szetek Palotájában. Minden-
ki színpadra lépett a 3 órás
koncerten (amely teljes egé-
szében látható és hallható),
aki akár vendégként, valaha
megfordult a Djabe háza tá-
ján. Nem érdemes tehát üres
zsebbel látogatni el a Zene-
Világ-Zene koncertjeire!

Ha belegondolunk, ez nem
hétköznapi kezdet. Kíváncsi-
an várjuk a hasonló kaliberû
folytatást!

Olasz Sándor

Lemezkiadó a
támogatók sorában

Még 3 napig lehet szavazni
a www.azevkorhaza.hu in-
ternetes oldalon az Év kórhá-
za versenyben a bizonyos
szakterületen több mint 145
ezer ember egészségügyi el-
látását végzõ Dr. Bugyi Ist-
ván Kórházra. Az intézmény
szerdán összesítésben a 40.
helyen foglalt helyet.

A HáziPatika.com által
2011-ben is meghirdetett ver-
seny december 18-ig tart. A
szavazáson minden állami
vagy önkormányzati tulaj-
donban lévõ, fekvõbeteg-el-
látást végzõ intézmény részt
vesz. Aki szavaz, annak öt
kategóriában kell értékelni:
az egyes a legrosszabb, az
ötös a legjobb értékelés. Ér-
vényes szavazatot csak az
adhat le, aki mind az öt kate-
góriában értékeli az adott in-
tézményt. A Dr. Bugyi István
Kórház a szerdai adatok
alapján az orvos-szakmai el-
látásban az 5., ápoló- és szak-
személyzet kategóriában a 4.,
kórházi infrastruktúrában a
132., ellátásban a 46., környe-
zet és tisztaság kategóriában
a 62. helyen állt. 

Szavazatot érvényesíteni
csak Facebook-fiók megadá-
sával lehet. 

Szavazzanak!

Az Év
kórháza

Ki tud többet Kosztáról?

Itt tanultam meg,
mi a karácsony

Wass Albertre emlékeztek

Ráfi Anna Réka Jenei Zoltán
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Magyar elnevezéssel a
cselgáncs az egyik legõsibb
távol-keleti harcmodor, me-
lyet csak a birkózással lehet
összemérni. Eredetileg – és a
mai „káta” gyakorlatokban,
magasabb szinten még ma
is, hasonlóan a karate több
ágához – nem csak önvédel-
mi fogásokból áll, hanem
tartalmazott rúgó, ütõ és
szúróeszközzel végrehajtott
támadásokat. Amikor az
olimpiára került a sportág,
akkor döntöttek úgy, hogy a
támadó harcmodornak ezt a
fajtáját elhagyják, és marad-
nak szigorúan az  önvédelmi
küzdelmek. A cselgáncs nép-
szerûségét néhány évtized-
del ezelõtt az is fokozta,
hogy sok országban az isko-
larendszerû oktatás részévé
tették. Kalydy Zoltánnal, a
szentesi Pollák DSE elnöké-
vel a cselgáncs sportágról és
a judósok helyzetérõl beszél-
gettünk.

Magyarországon kb. 3-
4000 fõre tehetõ az aktív

cselgáncsozók tábora, és ör-
vendetes, hogy egyre több
lány választja. Sok emberben
vannak gátlások a fizikai
erõt is igénylõ sportágaktól,
de azok az elõnyök, amivel a
cselgáncs „megajándékozza”
az embert, a lányoknak is
adnak egyfajta magabiztos
fellépést, határozottságot
egy-egy kritikus helyzetben.
Hollandiában, ahol a lakos-
ság létszáma másfélszerese
Magyarországénak, közel 40
ezer fõ gyakorolja a judót. A
többi küzdõsport is használ-
ja azokat az alapfogalmakat,
alaptechnikákat, amelyeket a
cselgáncs tanít. Nagyon sok
bajnok került ki még a K-1
kategóriákban is azok közül,
akik a cselgánccsal kezdték.

Külföldön a belgák és a
hollandok különösen komo-
lyan veszik ezt a sportot, és
nagyszerû nemzetközi ver-
senyeket rendeznek, már 5-6
éves gyermekeknek is. A
szentesi judósok évek óta ki-
járnak Hollandiába ezekre a

versenyekre, és  az itt elért
sikerekre mindenki büszke
lehet, hiszen azokon több
mint kétezer versenyzõ áll
rajthoz, és bizony, súly- és
korcsoportonként, akár 5-8
gyõzelem is szükséges ah-
hoz, hogy valaki elsõ legyen.
Több ország erre a versenyre
a teljes nemzeti válogatottját
elviszi, de sok országból
több klub is elküldi verseny-
zõit, hogy nemzetközi ta-
pasztalatot szerezzenek. A
versenyre már hónapokkal
korábban nevezni kell, le
kell adni a súlycsoportot is,
és aztán úgy kell készülni,
hogy az adott idõpontra a
versenyzõ bele is férjen abba
a kategóriába, melybe bene-
vezett, magyarázza Kalydy
Zoltán.

A Pollák szakközépiskola
tornatermében lehet a Kaly-
dy-csapatot megtalálni hét-
köznapokon este 18 órakor,
de van már kihelyezett tago-
zatuk Fábiánsebestyénben is.

Garai Sz. Imre

A minõségi biliárdot szere-
tõ játékosok összefogásával,
a megalakulását követõ har-
madik évben veretlenül lett
bajnok a szentesi Kiséri Bili-
árd Klub az OB II-ben.

A három dél-alföldi me-
gyét magába foglaló magyar
„Fás” biliárd szövetség OB

II-es bajnokságát nyerték
meg. Demeter Sándor, a klub
elnöke nagyon büszke a csa-
patára, akik ebben a „vihar-
sarki” körzetben magabizto-
san szerezték meg a jogot,
hogy 2012-ben az OB I-ben
szerepeljenek. Az elmúlt év-
ben még csak a negyedik he-
lyet érték el, de az idén a
csapat erõsíteni tudott – két
friss igazolással –, így sike-
rült megvalósítani a céljai-
kat. A csapat tagjai: Tamási
Attila, Lévai Tibor, Kosztolányi
János, Pardy Zoltán, Tóth Fe-
renc és Demeter Sándor. Cél-
juk az OB I-ben való benn-
maradás, de nagyon fontos-
nak tartják, hogy ezt a szép
játékot a mai fiatalok köré-
ben népszerûsítsék. A ver-
senybiliárd egyre jobban el-
különül a „kocsma” biliárd-
tól. Itt nem lehet dohányoz-
ni, italozni, zajogni, zavarni
a játékosokat, vagy éppen a
szabályok magyarázatát egy-
fajta szokásjoggal összeke-

verni. (Vagyis, hogy annak
van igaza, aki a kocsmában
hangosabban kiabál.) Ez egy
olyan kulturált sport, ami
mentes mindazon káros mel-
lékhatástól, amivel a biliár-
dot és a kocsmát társították.

Tamási Attila, aki a játék
mellett a szervezésben is
oroszlánrészt vállalt, azt
mondja, szépen összeková-
csolódtak, itt mindenki egy-
formán értékes tagja a csa-
patnak. Talán pont ezzel
nyertek, mert a többieknél
szinte mindenütt akadt egy-
egy kiemelkedõ játékos, de
ha neki nem ment, akkor az
az egész csapat játékára bé-
nítóan hatott. Náluk viszont
egyenletes, megbízható telje-
sítményt produkált minden-
ki. Lévai Tibor a nagymágocsi
csapatból igazolt Szentesre,
és nagy megtiszteltetésnek
veszi, hogy ilyen csapatban
játszhat.

Garai Sz. Imre

Egy osztállyal fentebb
a Kiséri Biliárd Klub

A Dr. Papp László sport-
csarnokban egy hét szünet
után tovább folytatódott a
kistérségi teremlabdarúgó
bajnokság a Hungerit-ku-
páért. A vasárnapi meccse-
ken, mondhatni papírforma
eredmények születtek, de
voltak kifejezetten izgalmas
és fordulatos mérkõzések is.
Képünkön a volt Kinizsi és
SZTE futballistákból álló
Bundás Liba csapata látható,
akik az elsõ mérkõzésükön
megszenvedtek a lelkes fia-
talokból álló Ladi Teammel,
de a második mérkõzésen
már nem bírtak a Szentesi
Kinizsi SZITE – nagypályán

is az õszi szezonban kiváló-
an szereplõ – ifjúsági csapat
játékosaiból álló Tengeralatt-
járókkal. Sõt azt is meg lehet
említeni, hogy a Tengeralatt-
járók játékosa, Nagy András
lõtte a nap egyik legszebb
gólját: kb. 10 méterrõl, sza-
badrúgásból olyan erõvel
vágta be a lasztit a bal felsõ
„pipába”, hogy Vass Pista a
kezét sem érkezett felkapni a
kapuban.

Eredmények: Lady Team
–KÁOSZ 4-5, Ladi Team–

Bundás Liba 2-3, Old Tigers–
Hungerit I. 5-0, Bundás
Liba–Tengeralattjárók 1-2,
Cselszövõ Pollák FC–Old
Tigers 0-0, Fiorelló–Tenger-
alattjárók 2-3, Young Boys–
Legator 1-4,

Vasárnapi Futball Hõsök–
Máyer München 0-3, Biochip
– Hungerit II. 3-2,

Csituszó–Sz.B. Kft. 2-2,
Hungerit II.–MetalCom 0-3,
Brazil Team–Farkasok 1-2

Máyer München–Unicum
4-1.

Hungerit-kupa

December 22–27. ifjúsági,
december 28–29. között fel-
nõtt csapatok részvételével
palánkos teremlabdarúgó
tornát szervez a sportcsar-
nok. Céljuk, hogy az év végi
idõszakban versenyzési és
sportolási lehetõséget bizto-
sítsanak.

A tornára 12 fõs csapatok
nevezhetnek, igazolt és ama-
tõr játékosokkal. A névsort
az elsõ mérkõzés elõtt kell
leadni, melyen késõbb már
nem lehet változtatni. Korha-
tár csak az ifjúsági kategóriá-
ban van, ott az 1993-ban
vagy az után született játéko-
sok játszhatnak. A csapatlét-
szám gyermek  5+1, serdülõ
és ifjúsági 4+1 fõ. Az ifjúsági
kategóriában a szervezõk

maximum 2x4 csapat neve-
zését fogadják el érkezési
sorrendben. Nevezni lehet
december 19-éig (hétfõ) 16.55
óráig, a sorsolás a sportcsar-
nokban lesz 21-én, szerdán
17 órakor. 

A csoportmérkõzések 22-
én, csütörtökön 14 órakor
kezdõdnek, a döntõ 27-én,
kedden 17 órakor lesz. Fel-
nõttek esetében az elsõ 20
csapat nevezését fogadják el.
Nevezési határidõ december
21., szerda 16.55 óra, majd
ezt követi a sorsolás. A csa-
patlétszám 4+1 fõ. A gyõzte-
sek serleget és érmet, külön-
díjat kategóriánként, a leg-
technikásabb mezõnyjátékos,
a legjobb kapus és a gólki-
rály kap.

Palánkos focitorna

– Régi álmunk, hogy szer-
vezett keretek között elkez-
dõdjön a szentesi asztalite-
nisz fiatal tehetségeinek kép-
zése – mondta lapunknak
Hegedûs Gábor, a szakosztály

vezetõje. – Korábbi székhe-
lyünkön, a Damjanich-isko-
lában már beindult az után-
pótlásképzés, majd a mosta-
ni „bázisunkon”, a Szent Er-
zsébet iskolában végre olyan

formában tudjuk tanítani,
fejleszteni a fiatalokat, amely
már közelít a korábbi elkép-
zeléseinkhez. Mindenkép-
pen köszönettel tartozunk az
iskola vezetésének, akik he-
lyet biztosítanak számunkra
a zavartalan munkához, és a
bajnoki mérkõzések lebo-
nyolításához. Úgy gondo-
lom, hogy együttmûködé-
sünk egyik állomása a hét-
fõn tartott  I. Mikulás Kupa

viadal, ahol a szakköri fog-
lalkozásokra járó közel 40
gyerek megmutathatta, hogy
mit tanultak ez elmúlt há-
rom hónapban.

Az iskolába járó asztalite-
nisz-palánták hétfõn és szer-
dán vesznek részt a foglalko-
zásokon, közülük három-
négy tehetséges fiúval és
ugyanennyi lánnyal, külön
edzéseken is foglalkoznak
a szakemberek. Örömteli,
hogy a szakosztály – az isko-
lával, mint háttérintézmény-
nyel karöltve – a Magyar
Asztalitenisz Szövetség által
kiírt, az általános iskolások
körében a sportág népszerû-
sítését célul kitûzõ pályáza-
ton két edzõasztallal, 300
labdával és nyolc edzõütõvel
gazdagodott az elmúlt idõ-
szakban. 

Hegedûs Gábortól meg-
tudtuk, hogy az elsõ Mikulás
Kupát a felsõs fiúk mezõ-
nyében Zernig Csombor nyer-
te, Beszédes Balázs, Kovács
Szabolcs és Horeftosz Nikolasz
elõtt. A lányoknál a felsõsök
között a negyedik osztályos
(!) Ferke Anna diadalmasko-
dott, megelõzve Bubori Bog-
lárkát, Bubori Csengét és Ma-
shaei Lilit.

hv

Pingpong suli a Szent Erzsébetben

Merre tart a dzsúdó?

Elsõ alkalommal rendezte meg a Szentesi Kinizsi asztali-
tenisz szakosztálya a Szent Erzsébet katolikus iskolában az
ott tanuló diákok számára a Mikulás Kupa asztalitenisz vi-
adalt. A közel negyven tanuló részvételével zajló esemé-
nyen számos ifjú tehetség került a szakemberek látóköré-
be, velük – a szakköri foglalkozásokon túl – külön edzése-
ken is foglalkoznak az edzõk.

Kalydy Zoltán (balra fent) és tanítványai. (A szerzõ felvétele.)



Sült gesztenye
Hozzávalók: Gesztenye, éles

kés, víz.
Elkészítése: Mossuk meg a

gesztenyét, és éles késsel
metsszük be a héj egyik ol-
dalát. Önts rá annyi vizet,
hogy ellepje, és fedõ alatt
fõzzük 25 percig. Ne a leg-
jobb lábast használjuk, mert
a héj megfesti az edény olda-
lát. A majdnem puhára fõtt
gesztenyét merítsük egy pil-
lanatra hideg vízbe, majd
még melegen hántsuk le róla
a külsõ, kemény héját. Utána
tepsiben szétterítve nagy
lángon süssük kb. 10 percig.

Elõmelegített sütõbe tegyük,
mert különben rászárad a
belsõ héj! Akkor vegyük ki a
sütõbõl, mikor már illatozik
de vigyázzunk ne süssük túl,
mert kiszárad és rágós lesz.
A vásárlásnál figyeljünk oda,
ne vásároljunk fakó, zörgõ
héjú gesztenyét!

Mennyei
narancsos kuglóf 
Hozzávalók: 25 dkg vaj, 17

dkg kristálycukor, 1 cs. vaní-
liás cukor, 1 csipet só, 4 tojás

2 citrom, 3 narancs, 30 dkg
liszt, 1 cs. sütõpor. Máz: 12
dkg porcukor, 1 ek. citromlé,
1 ek. narancslé, kandírozott
narancshéj.

Elkészítése: Habosra ke-
verjük a puha margarint a
vaníliás- és a kristálycukor-
ral, és egy csipet sóval,
majd hozzáadjuk a tojáso-
kat. Belereszeljük egy cit-
rom és egy narancs héját.
Elvegyítünk benne 3 ek.
frissen facsart citrom- és 10
ek. narancslevet. Fokozato-

san hozzákeverjük a sütõ-
porral elkevert lisztet, jól
összedolgozzuk, majd a
tésztát kivajazott kuglóffor-
mába öntjük. 15 percet pi-
hentetjük, így finomabb,
könnyebb lesz a tésztája.
Elõmelegített forró sütõben,
a középsõ sütõsínen kb. 50
percig sütjük (tûpróba!)
Rácsra borítjuk. Elkészítjük
a mázat, belekeverjük a
kandírozott narancshéja és
rácsurgatjuk a mázat a kug-
lóf tetejére. (Apró kockákra
vágott narancshéjjal helyet-
tesíthetõ!)
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Kos (03.21.-04.20.)
Fokozódó életkedve
másokra is jó hatással

lesz, növekvõ energiája, lehen-
gerlõ és szellemes énjével bárkit
könnyen lenyûgöz. Ha van régi
álma, vágya, ötlete, valósítsa
meg.

Bika (04.21.-05.20.)
A bizonytalanságot
egyáltalán nem viseli

jól, pedig ez az érzés uralkodhat
el önön, a munkájában, kapcso-
lataiban és az anyagi ügyeiben
is. A bizonytalanság nem jó, épp
ezért értékelje át életét, sikereit
és kudarcaidat.

Ikrek (05.21.-06.20.)
Különféle emberi kap-
csolatai, melyekben az

érzelmek és nem az anyagiasság
dominál, jelentõs szerepet kap-
nak. Baráti, családi kötelékei, az
emberekhez való hozzáállása ke-
rül elõtérbe.

Rák (06.21.-07.20.)
A most következõ na-
pokban több kellemet-

len, egyben régen eltussolt, ki
nem mondott probléma és sére-
lem kerülhet felszínre. Fogadja
el, hogy nem mindig önnek van
igaza, kössön kompromisszu-
mot.

Oroszlán
(07.21.-08.20.)
A felgyülemlett energiá-

ját csak pozitív, építõ tevékeny-
ségre fordítsa. Alkosson valami
egyedit és páratlant, hisz a fejé-
ben már rég ott van a dolog,
csak a kivitelezés hiányzott ed-
dig. 

Szûz (08.21.-09.20.)
Jelentõs változások,
pozitív eredmények kö-

vetkeznek életében, különösen az
emberi kapcsolatokban. Ez nem
feltétlenül szerelem, inkább egy
családi kötelék megerõsödése,
egy régi konfliktus lezárása.

Mérleg (09.20.-10.20.)
Sok feladat vár önre, at-
tól, hogy itt a kará-

csony, csak romlik a helyzet. De
pozitív történések hozhatnak örö-
möt életébe, s ezek meglepik,
felvidítják. A gondok messzire el-
kerülik, nyugalomban és harmó-
niában lesz része.

Skorpió
(10.21.-11.20.)
Nagyszerû idõszak kö-

szönt be az életébe, fejlõdéssel,
növekedéssel, gyarapodással ösz-
szefüggõ lehetõségeket hoznak a
következõ napok. Megállapodáso-
kat, új üzleteket köthet, annak elle-
nére, hogy már szinte mindenki a
karácsony varázsában él. 

Nyilas (11.21.-12.20.)
Egy ideje nem volt al-
kalma arra, hogy béke

és nyugalom vegye önt körül,
pedig nagy szüksége lenne ezek-
re. Gondolja át régóta húzódó,
lezáratlan ügyeit, ne halassza
ezeket jövõre! 

Bak (12.21.-01.20.)
Többször megesik,
hogy nem tudja úgy ki-

fejezni magát, ahogy azt valójában
szeretné, s ez kellemetlenségeket
okozhat. Ez nagy részben szét-
szórtságának is köszönhetõ, kissé
figyelmetlen a környezetével.

Vízöntõ (01.20-02.20.)
Leginkább szeretteitõl
kap ösztönzést arra,

hogy tettvágyát, energiáját mun-
kájára karrierjére, eljövendõ sike-
reire fordítsa. Nagyszerû lehetõ-
ségeket kínálnak az elkövetke-
zendõ napok. 

Halak (02.21.-03.20.)
Ne szomorkodjon, az
elkeseredésre meg vég-

képp nincs oka, még akkor sem,
ha ezen a héten a cél sokszor
nem fogja szentesíti az eszközt.
Legyen önmaga, és végzze el
azokat a dolgokat, melyeket önre
bíznak. 

December 17-23.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Rejtvényünkbõl is megtudhatja,
milyenek a Rónasági kenyerek, pék-
sütemények. Mi csak annyit teszünk
hozzá, hogy ínycsiklandozók, s már
tizenegy Rónasági szaküzletben kap-
hatók. Nekünk ez jut eszünkbe, ha
azt halljuk: Rónasági... Célunk, hogy
vásárlóinknak is ez legyen az elsõ
gondolata, hiszen számunkra a leg-
fontosabb az Õ elégedettségük! Vevõ-
ink folyamatos és kifogástalan ki-
szolgálása érdekében az alábbi szak-
üzletekben vásárolhatók meg termé-
keink. Mindszent, Szabadság tér 30.
és Mátyás király u. 2., Hódmezõvásár-
hely, Andrássy út 6. és Munkácsy M.
u. 2., Csongrád, Erkel F. u. 201/9 hrsz.
és Vasút u. 5., Szentes, Ady Endre u.
20., Köztársaság u. 11-13. és Ady End-
re u. 1., Szegvár, Kossuth tér 2.,
www.ronasagi.eu
A vízszintes 4. és a függõleges 14.

számú sorok megfejtését december 21-
ig várjuk szerkesztõségünkbe, e-mail:
szenelet@szentes.hu, telefon: 63/311-
563.

A megfejtõk között 4 fõ részére 3 ezer
forintos vásárlási utalványt sorsolunk
ki, mely a Rónasági szaküzletekben az
év végéig levásárolható.

Vízszintes: 1. Találja. 4. Ilyen a Rónasá-
gi kenyér (zárt betûk: R, S, O, L). 7. Rádob.
9. Orosz és bolgár uralkodók címe. 10.
Fordítva: vajon mocsár? 11. Kivet, ki-

szab. 12. Istentiszteletet tartó atya (két
szó). 14. Argon. 15. …föld (Orosz auto-
nóm köztársaság). 20. Tiszához közeli
szerb település. 22. Európai fõváros. 24.
Történés. 25. Névelõvel: ökröcske. 27.
Lábikrája. 29. Búzaõrleményt. 31. Fabu-
la … (zenekar). 33. Megkevert baki. 35.
Névelõvel: haszonállat. 36. Kioldozna.
39. A Balaton jege teszi. 41. Dombos ha-
tárai. 42. Ellenértéke. 43. Félig ukránt.
45. Orosz prémsapkát viselõk. 49. Párat-
lanul rávakaró. 50. Kotorászó. 51. Ízesí-
tõ. 52.Vígad. 55. Tréfa, bolondozás. 56.
Puccini hõse a Turandotból. 57. Kezdve.

Függõleges: 1. Medália, kitüntetés. 2.
Megdorgál. 3. Piálás. 4. Forint – rövi-
den. 5. Parányi. 6. Izsák anyja, s ez által
a zsidó nép õsanyja. 8. Nem mögém. 11.
Körül. 13. Haragosak. 14. A megfejtés
második sora (zárt betûk: P, E, A). 16. Ger-
mánium vegyjele. 17. Régimódiak. 18,
Tenger – angol nyelven. 19. Olasz, török
és osztrák gépkocsik jelzése. 21. Köny-
nyeznek. 23. Páratlanul sánta. 26. Ter-
mészetes, eredeti. 28. Visszafelé: zsib-
áru-kereskedésbe. 30. Károsult, sértett.
32. Szanda közepe. 34. Mozi – oroszul.
37. Alattomosan, gonoszan. 38. Gépko-
csik. 40. USA ûrhajózási hivatala. 44.
Olasz fõváros. 46. Hosszú ideje. 47. Ze-
nei magánszám (olasz). 48. Piaci árus.
50. Német motormárka. 53. Kettõs más-
salhangzó. 54. Arzén. 56. Kalauz nélkül.

Rónasági… Mert pusztán jó!

EEggyy  ppiillllaannaattnnyyii  iiggaazzssáágg  mmeeggsszzééppíítthheettii,,  ééss  mmeegg  iiss  ffooggjjaa  sszzééppíítteennii  aa  vviilláággoott..  EEggyy  ppiillllaannaattnnyyii  bbéékkee  mmeeggmmeenntthheettii,,  ééss  mmeegg  iiss

ffooggjjaa  mmeenntteennii  aa  vviilláággoott..  EEggyy  ppiillllaannaattnnyyii  sszzeerreetteett  ttöökkéélleetteesssséé  tteehheettii,,  ééss  ttöökkéélleetteesssséé  iiss  ffooggjjaa  tteennnnii  aa  vviilláággoott..  ((SSrrii  CChhiinnmmooyy))

KIS KUKTA

Barry és Will rendszeresen együtt
golfoznak. A szokásos szerdai játék
közben azonban kénytelenek foly-
ton leállni, mert az elõttük haladó
két nõi játékos minden tóba és ho-
mokcsapdába beletalál, és csak
araszolgatnak a pályán. 
Végül Barry azt mondja:
- Ez így katasztrófa, odamegyek,
megkérdezem, megelõzhetjük-e
õket. El is indul a nõk felé, de fél-
úton megáll, sarkon fordul, és vö-
rös arccal érkezik vissza.
- Nem tehetem. Az egyik a felesé-
gem, a másik a szeretõm. Inkább
te menj oda.
Will elindul a nõk fele, de õ is meg-
áll félúton és visszafordul:
- Hát b..., erre mondják, hogy kicsi
a világ...

Régimódi apuka dicsekszik az el-
adó lányával egy társaságban:
- Az én Marikámnak kétmillió forint
a hozománya.
Mire valaki megjegyzi:
- Az nem hozomány, hanem kárté-
rítés.

- Mondja, pincér, mit keres az asz-
tal alatt? - kérdi fizetés után a ven-
dég az étteremben.
Nézem, hogy nem pottyant-e oda a
borravaló.

A hajópincér megkérdezi a szem-
mel láthatólag tengeribeteg utast:
A kabinjában szolgáljam fel az ebé-
det uram, vagy borítsam át mind-
járt a hajókorláton?

Hogy kapta Benedek Elek a nevét?
Anyukája reggel beszólt a kisfiá-
nak:
- Benn vagy még az ágyban?
- Benne, de kelek.

- Hogyan tudsz egy lágytojást a
betonpadlóra dobni úgy, hogy ne
törjön össze?
- Ez butaság, a betonpadló nagyon
kemény, nem törik össze.

- Azt hiszem, a barátnõmnek nem
esett jól az a négy üveg sör, amit a
múltkor rátukmáltam.
- Hogyhogy?
- A szememre hányta.

- Hogyan beszél egy mûszaki raj-
zoló?
- Nagy vonalakban.

- Mikor jó a villám???
- Ha nem találom a kanalam. 

- Mi az? Feldobod csavar, leesik
tank?
Orosz népmese.

Két elem beszélget:
Tök jó a szerkód!
Naná, anyám Varta!

Pótfûtés
Koszta József Múzeum 
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai, Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Grafikusok, festõk, szobrá-
szok. Alsópárttól-Felsõpártig. A
szentesi táj Koszta ecsetjével.
„SUSANNA”– a zenegépek törté-
nete.

Idõszaki kiállítás: „Küldöttei va-
gyunk mi egy boldog párnak.” -
Esküvõi meghívók Papp Imre
gyûjtésébõl.

Csallány Gábor Kiállítóhely
„Mesterségünk címere - Kéz-

mûves remekek a szentesi
Koszta József régészeti gyûjte-
ményébõl” címû kiállítás tekinthe-
tõ meg.

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

Tokácsli Galéria
A Mesekönyv – Mesekép

Tengöri Hereberi Atyámuram cí-
mû csongrádi gyûjtésû mesekö-
tetet illusztráló Pál-Dudás Ági raj-
zaiból rendezett kiállítás látható
december 23-ig. 

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Szentesi Fotókör tagjai az in-

tézményrõl és a fotókör életérõl
mutatnak be képeket. 

Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház

A Móricz-ház 60 éves fennállá-
sának alkalmából nyílt kiállítás. A
levéltár által összeállított anyag a
60 év rendezvényeibe és az intéz-
ményekbe enged betekintést.

Városi könyvtár
Kolláth Edit selyemfestõ mun-

káit tekinthetik meg az érdeklõdõk
nyitva tartási idõben.

Mûvészetek Háza
Kézmûves mûhelyek: feketeke-

rámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehe-
tõségük az érdeklõdõknek. Nyitva
tartás: hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.

Galéria Kávéház
Molnár József kecskeméti fo-

tográfus természetfotóit láthatja a
közönség január 9-ig. 

Õze Lajos Filmszínház
December 15-19.
17.30 óra Az én Amerikám –

ausztrál-magyar dokumentum-
film, 20 óra  Lopott idõ – ameri-
kai sci-fi.

December 22-23 és 25-26.
17.30 óra Frászkarika - ameri-

kai horror-vígjáték, 
20 óra Álmok otthona - ameri-

kai misztikus thriller. 

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
December 16-tól
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Családi

(folytatás az 1. oldalról)
– Remélem a mérkõzés vé-

gén mi leszünk a frissebbek,
ez döntõ jelentõségû lehet.

Nem csak a játékosok, ha-
nem a vezetõség is készül a
kiemelt jelentõségû találko-
zóra.

– Mivel a Hungerit-Uni-
BAUÉpszer Szentesi VK az
egyetlen magyar nõi csapat,
amely idén elindult a nem-

zetközi kupában, elmondha-
tom, hogy a sportág és a szö-
vetség egésze szorít a sike-
rünkért - mondta Dömsödi Jó-
zsef, a Szentesi Vízisportért
2006 Alapítvány elnöke.-
Megtisztelõnek és egyben
sportdiplomácia sikernek tar-
tom, hogy a Magyar Vízilab-
da Szövetség elnöke, dr. Mar-
tin György, és a fõtitkár, Jakab
Zoltán a helyszínen tekintik

meg a mérkõzést. Bízom ben-
ne, hogy egy nagyszerû han-
gulatú mérkõzésen szentesi
siker születik, és mi léphe-
tünk a következõ körbe.

A remélhetõen szép szám-
mal kilátogató szurkolóknak
érdemes tudniuk, hogy ha
hazai medencében döntet-
lenre végzõdne a találkozó,
akkor kétszer három perces
hosszabbítás következik, ha
ezt követõen sincs gyõztes,
akkor büntetõdobásokkal
dõl el a továbbjutás.

H.V.

A Magyar Ebtenyészõk Országos Egyesü-
letének szentesi csoportja jóvoltából a Mun-
kás és a Vörösmarty utca sarkán mûködik a
kutyakiképzõ telep. Udvardi Tibor, az egyesü-
let megbízott elnöke büszkén mutatja
ottjártunkkor, hogy a hideg, borús idõ ellené-
re sok gazdi vitte négylábúját a kiképzésre,
ahol együtt gyakorolnak és különbözõ alap-
gyakorlatokat taníttatnak meg velük.

A szervezet életében változást jelent de-
cember 17-e, amikor a 33 tagból álló szerve-
zet közgyûlése újra választja az elnökséget.
A kutyaiskola 1970-ben indult Szentesen, az-
óta több-kevesebb sikerrel mûködik. Mindig
volt valaki, aki felvállalta a szervezéssel kap-
csolatos feladatokat, sorolja Udvardi Tibor.

A fiatal kutyákat már 3-4 hónapos korban
lehet a szabályokra szoktatni. Udvardi
Tiborék most azon dolgoznak, hogy váro-
sunkban minél többen sajátítsák el ezeket az
ismereteket, hiszen nemcsak a kutyáknak
kell megtanulni az egymás közötti kommu-
nikációt, az alapszocializációt, hanem gazdá-
iknak is. Nekik kell eldönteniük, mit is akar-
nak a kutyáikkal. Van olyan ebtartó, akinek
elég az is, ha a kutyával fegyelmezetten tud
sétálni, a kutya nem kötekedik, hanem visz-
szajön ha hívják, és leül. De arra is rászoktat-
hatók, hogy oltáskor vagy vizsgálatkor nyu-
godtan viselkedjen az állatorvosnál. Míg má-
sok szeretnének komolyabb gyakorlatokat is
megtaníttatni kedvencükkel, az ügyesebbek
akár versenyekre is járhatnak. Ma már sokfé-

le ügyességi, munkavizsga vagy õrzõ-védõ
verseny van, melyre a magasabb szintû „is-
kolában” fel lehet készülni. Ebben segítenek
a  kiképzõk Búzás Ádám, Dancsó Béla, Bugyi
János és Udvardi Tibor.

A kutyákat akkor lehet az „óvodába” hoz-
ni, ha megkapták a kötelezõ védõoltásokat és
egészségesek. A törzskönyvezett fajkutyákat,
a keverékeket, de még az ún. harcikutyákat
is megfelelõ tanítás után, probléma nélkül le-
het  kutyatársaságba vinni. Jelenleg 10-15 ku-
tyás gazdi keresi fel a felsõpárti kiképzõhe-
lyet rendszeresen. G.Sz.I.

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, hétvé-
gén és ünnepnap 9 órától 11 órá-
ig  a Sima F. u. 31–33. szám alatt
(mentõállomás), rendelési idõn kí-
vül az ellátás a kórház gyermek-
osztályán történik.

Gyógyszertári készenléti ügye-
let minden nap 20 órától, másnap
reggel 7.30-ig tart. Munkaszüneti
nap 20 órától másnap 7.30-ig.
December 19-ig Eszes Gyógy-
szertár (Klauzál 6.) hétfõ-péntek
7.30-18, szombat 8-12 óráig, va-
sárnap, ünnepnap zárva. Készen-
léti telefon: 70/563-5139. Decem-
ber 19-26-ig Kertvárosi Patika
(Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek
7-18, szombat 8-12 óráig. Ké-
szenléti telefon: 20/618-70-20.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) decem-
ber 17-18-án dr. Búzás Károly
Szentes, Tavasz u. 10., telefon:
313-251.

Kutyakiképzés
a Felsõpárton

A tét a LEN-kupa elõdöntõ

Zúgjon a hajrá!

Az Inno-Depot 2008. Kft, mint a Szentesi
Ipari Park területén közel 240 millió forintos
költséggel, 120 millió forintos Európai Uniós
támogatással teljeskörûen felújított Vállalko-
zói Inkubátorház tulajdonosa

pályázatot hirdet
„KREATÍV NÉVADÓ” címmel
A fejlesztés eredményeként létrejövõ ingat-

lan elsõsorban az induló, illetve a 3 évnél fia-
talabb mikro-, kis-, vagy középvállalkozá-
soknak biztosít bérelhetõ irodákat, munka-
termeket, tárgyalókat és raktárakat egy
olyan, modern infrastruktúrával kialakított
környezetben, ahol minden adott a vállalko-
zások indításához és fejlesztéséhez.

Annak érdekében, hogy az ingatlan köny-
nyen azonosítható legyen, szeretnénk az
épületet elnevezni. Nevének utalnia kell az
épület funkciójára, a nyújtott szolgáltatások-
ra, rövidnek, könnyen megjegyezhetõnek

kell lennie. Szerencsés, ha hangzása nem ide-
gen és pozitív képzettársításra ösztönöz.

Várunk minden ötletet, felvetést, javaslatot
az alábbi elérhetõségek valamelyikére.

Postázási cím: Inno Depot 2008 Kft.,
1593 Budapest, Pf.: 684.

E-mail cím: deres@t-online.hu
Postai küldemény esetén a borítékra, elekt-

ronikus levél esetén a tárgyban kérjük megje-
lölni a „KREATÍV NÉVADÓ” megnevezést.

A legkreatívabb pályázó, aki az inku-
bátorház keresztanyja/keresztapja lesz,
100.000 forint értékû tárgyjutalomban ré-
szesül.

A felhívásra gyerekek és felnõttek pályáza-
tait is várjuk, korosztálytól függetlenül

2011. december 19. és 2012. január 15. kö-
zött.

Sikeres pályázást és kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánunk!

Inno Depot 2008. Kft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Befejezéséhez érkezik a
Szentesi Inkubátorház kivi-
telezése. Az Európai Unió
közzel 120 millió forintos tá-
mogatásával korszerû, inno-
vatív, környezettudatosan
mûködõ inkubátorház jött
létre a Szentesi Ipari Park te-
rületén. A fejlesztés minden
induló és kezdõ vállalkozás
számára elérhetõ lesz a tér-
ségben, ami jelentõsen hoz-
zájárul Szentes városának,
mint székhelynek, telephely-
nek vonzóbbá tételéhez és a
vállalkozói kedv erõsítésé-
hez.

A projekt keretében 1150
négyzetméter kerül a közel
4000 négyzetméteres inkubá-
torházon belül teljes felújí-
tásra. Megújulnak a belsõ
burkolatok, új belsõ és hõszi-
getelt külsõ nyílászárók ke-
rülnek beépítésre, a teljes
épület 15 cm-es homlokzati
hõszigetelést, a tetõ hõ- és
víz elleni szigetelést kap.
Modern informatikai és tele-
kommunikációs hálózatot,
biztonságtechnikai, behato-
lás- és tûzjelzõ, valamint
térfigyelõrendszert építünk
ki, az épületet klimatizáljuk.
A hõszigetelés mellett a fû-
téskorszerûsítés is hozzájá-
rul az alacsony mûködési
költségekhez, valamint a
környezetvédelemhez és
fenntarthatósághoz. 

Az épületben olyan mikro-
, kis-, vagy középvállalkozá-
sok bérelhetnek helyiséget,
amelyek most indítják, vagy
három éven belül kezdték
meg tevékenységüket.

Jövõbeni bérlõink kiszol-
gálására 24 iroda, 2 elõadó és
1 projektorral felszerelt tár-
gyaló, 10 munkaterem és 16
raktárhelyiség áll rendelke-
zésre, hogy mûködési teret
és szolgáltatások széles ská-
láját biztosítsuk számukra a
növekedési szakaszban.

Az irodák teljesen beren-
dezetten, a vállalkozások
mûködéséhez szükséges bú-
torzattal felszerelve kerülnek
bérbe adásra. Mindezek mel-
lett helyben elérhetõ lesz tit-
kársági szolgáltatás, irattáro-
zás, értékmegõrzés, jogi ta-
nácsadás, könyvelés, adóta-
nácsadás, takarítás, õrzés-vé-
delem, portaszolgálat, pályá-
zatfigyelés és -írás, hitelügy-
intézés, banki tanácsadás,
hatósági engedélyezési eljá-
rások ügyintézése, bevallá-
sok elkészítésében való se-
gítségnyújtás, üzemorvosi
szolgálat, parkolási és rako-
dási lehetõség, a keletkezett
hulladék kezelése és ártal-
matlanítása. A környezet vé-

delme érdekében a teljes
épületben szelektív hulla-
dékgyûjtést vezetünk be.

Az inkubátorház lehetõvé
teszi, hogy a vállalkozások
jelentõs beruházás nélkül vé-
gezhessék tevékenységüket,
ezzel is csökkentve az induló
és 3 évnél fiatalabb vállalko-
zások megszûnésének koc-
kázatát.

Az inkubátorház segíti az
induló vállalkozásokat az
üzleti kapcsolatok kiépítésé-
ben és elmélyítésében is, fej-
lõdésük, megerõsödésük so-
rán pedig adott a bõvülés le-
hetõsége az inkubátorház, il-
letve az ipari park területén.

A projekt a Dél-Alföldi
Operatív Program közel 120
millió forintos támogatásá-
val jött létre. A beruházás
összértéke közel 240 millió
forint.

INNO-DEPOT 2008. Kft.
Cím: 1149 Budapest,

Kupa vezér útja 3.
E-mail: deres@t-online.hu

Inkubátorház segíti a kezdõ
vállalkozásokat Szentesen

„Édesapa gyere haza, kérünk,
azt ígérted nem maradsz soká.

25 éve sírunk utánad,
és nincs aki vigyázzon ránk.”

Szívünkben
örök fájdalommal emlékezünk

MMÁÁCCSSAAII  JJÁÁNNOOSS
(1921-1987)

halálának 25. évfordulóján.
Fájó szívû gyermekei és imádott unokái

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Menü december 19—23.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Korhelyleves és

paradicsomleves
betûtésztával

A menü: Pacal vagy vadas
sertés, köményes
burgonya

B menü: Sonkás-sajtos rakott
tészta

Kedd: Zellerkrémleves és
frankfurtileves

A menü: Magyaros tüzes
sertéscsíkok,
sült burgonya, saláta

B menü: Édes-savanyú csirke,
currys rizs

Szerda: Csontleves és
májgaluskaleves

A menü: Töltött káposzta
B menü: Csibemáj bundában,

párolt rizs, tartár
Csütörtök: Grízgaluskaleves és

magyaros gombaleves
A menü: Rántott velõ,

hagymás tört
burgonya, saláta

B menü: Barbeque
csirkecomb,
kentucky tészta

Péntek: Gulyásleves és
erdei gyümölcsleves

A menü: Lasagne carbonara
vagy kocsonya

B menü: Holstein csibemell,
kukoricás rizs

www.galeriakavehaz.hu (X)

Emlékezem elhunyt sport-
társaimra, akikkel 1960-tól
1968-ig a Szentesi Kinizsiben
–hosszabb-rövidebb ideig –
együtt futballoztam. Ötven
éve, 1961-ben nyertük meg a
megyei bajnokságot, és felju-
tottunk az NB III-ba.

Akik már nincsennek kö-
zöttünk: Nagy László, Gágyor
László – kapusok, Nádai Fe-
renc, Gágyor János, Süli Má-
tyás, Végh József, Galló Sándor,
Maroskerti János – védõk. Bíró
János, Csömör Zsiga,  Fodor Fe-
renc, Fodor Gerzson, Fodor
Sándor, Joó Sándor, Kanfi Jó-
zsef, Pusztai László – csatárok.

Nyugodjatok békében!
Tószenberger József 

Emlékezés

A projektek az Európai Unió támogatásával
valósulnak meg.
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