Szentesi Élet
XLIV. évfolyam 1. szám

2012. január 6.

Városi hetilap

Ára: 145 Ft (elõfizetve 120 Ft)

Több mint 700 gyermek született 2011-ben

Barnabás a város elsõ babája HUNOR COOP

(Fotó: Vidovics)

Újév reggelén érkezett a
város elsõ babája: a helyi
szülõk második gyermeke,
Garai-Szabó Barnabás január 1-jén reggel fél 8-kor jött
a világra a Dr. Bugyi István
Kórházban, természetes
szüléssel. A gyermeket és
édesanyját a kórház fõigazgatója és a polgármester is
köszöntötte a napokban.
Garai Szabó Barnabás újév
elsõ napjának reggelén 2790
grammal és 48 centiméterrel
született. Édesanyja fia születését január 3-ára várta, így
meglepetés volt a szülõk
számára a korábbi érkezés.
Garai-Szabóné Pap Szilvia
elmesélte: szilveszter este
otthon volt a család, éjfél
után épp Dél-Afrikában élõ
sógornõjét köszöntötte telefonon, amikor elfolyt a magzatvíz. A kismama január 1jén éjjel fél 1-kor került a
szülõszobára, az apás szülést
dr. Rácz Ferenc fõorvos vezette. A köldökzsinórt Barni
édesapja vágta el. Az édesanya elmondta, hogy az újszülött 2 éves bátyja már na-

Szabó Róbert (1932-2012)
Elment „A kíváncsiság napszámosa”. Elment szerényen, úgy ahogy élt. A két ünnep
között beballagott a kórházba és pár napra rá
meghalt. December derekán találkoztunk vele a posta elõtt, pár szót váltottunk. Szokásos
pontos, éles látásával mondott véleményt és
fanyar humorával értékelte helyzetünket. Ez
már a múlt. Idézni kell az emlékét. Elõbb a
közös sportélményeket.
Sokszor
szurkoltunk
az akkor is
kiváló vízilabdacsapatnak, amelynek tagja
volt. Késõbb
vízilabda és
úszóedzõként is eredményesen
végezte munkáját. Nevelte a fiatalokat, otthon érezte magát az uszodában. De eljött a
kézilabda-mérkõzéseinkre is, nem csak buzdított, tudósított is, hiszen újságíró volt. Vérbeli! Igazi! Szentesi! A közélet minden területe iránt érdeklõdött. A Csongrád Megyei
Hírlap tudósítójaként utánajárt sok olyan kérdésnek, amelyek a város lakóit érintették, érdekelték. A riportok, tudósítások mellett irodalmi igénnyel megírt karcolatai olvasási élményt jelentettek. Megalkotta a város elsõ
igényes, idegenforgalmi ismertetõjét is. Tanulmányait a Horváth Mihály Gimnázium
után az ELTE Bölcsészkarán végezte, ahol
1955-ben két diplomát is kapott, magyar-történelem tanárit és újságíróit.
Nem csak az újságírást tanulta meg, de otthon volt a szerkesztésben és a nyomdai kivitelezésben is. Munkáját igényesség jellemez-

te, ezt magára is kötelezõnek tartotta, de
megkövetelte munkatársaitól, akár hivatásosok voltak, akár külsõsök.
Tudását szívesen osztotta meg másokkal.
Több tucat fiatal pályakezdõt indított el. Soha
nem féltette tõlük állását, örült a sikereiknek.
Tanulmányozta a szentesi újságírás múltját és
álma vált valóra 1968-ban, amikor a felsõbb
szervek engedélyezték Szentesen a helyi újság indítását. Õ lett a Szentesi Élet címû
havilap alapító felelõs szerkesztõje. Ebben az
idõben az ilyen helyi újság országosan szinte
egyedülálló volt. Sokat kellett küzdenie a
szûklátókörûséggel, az irigységgel. Amikor a
hatalom — mondvacsinált okokkal — betiltotta
a lapot, tovább dolgozott annak újraindításán. Sikerült! És már hetilapként. Nagyon
büszke volt arra, hogy az újság több ezer példánya eljutott szinte a város valamennyi lakójához. A lap valóban a szentesi emberek
életének a részévé vált. Hírt adott, tájékoztatott, ismertetett, eligazított. Mint szerkesztõ,
gondoskodott arról, hogy a lapba olyan személyek is írjanak, akik munkájuk alapján elismertek voltak. Az olvasói leveleket szívesen
vette és rendszeresen válaszolt rá. A városból
elszármazott vagy az itt alkotó tudósok, mûvészek, pedagógusok éppen úgy szerepeltek
a hasábokon, mint a gazdasági szakemberek,
a kétkezi munkások. Negyedszázadig volt felelõs szerkesztõ. Részt venni egy-egy lapindító megbeszélésen szellemi élményt, felüdülést jelentett.
Nyugdíjazása után sem szakadt el a hírközléstõl. A tõle megszokott igényességgel
vezette 1995-2005-ig a helyi Orient Rádiót.
A városért végzett munkáját, több kitüntetéssel is elismerték.
Elment Szabó Róbert, a Szentesi Élet alapító felelõs szerkesztõje, a város közéletének
jeles személyisége, a nagyszerû sportember.
Megõrizzük emlékét!
Oltyán Lajos

gyon várta Barnabás születését, másnap délután meg is
látogatta õket a kórházban,
ugyanúgy ahogyan ezt a
kórház fõigazgatója és a polgármester is tette. Dr. Várkonyi Katalin egy babaápolási
cikkekbõl és plüssfigurából
álló ajándékcsomaggal, Szirbik Imre plüssmackóval és
egy virágcsokorral kedveskedett az ünnepelteknek
még a kórházban. A kis családot szerda délután engedték haza.
Lapunk a kórház vezetésétõl megtudta, hogy 2011-ben
növekedett a születések száma, hiszen tavaly összesen
704 gyermek született, ebbõl
7 esetben ikerszülés történt.
A statisztikai összesítés
emelkedést mutat 2010-hez
képest, hiszen akkor 672
gyermek született az egészségügyi intézmény szülészeti osztályán, többek között
szentesi, csongrádi, szegvári,
de akár kiskunfélegyházi
vagy orosházi szülõk gyermekeként.
Cs. I.

A JÓ SZOMSZÉD
A UPC lesz a nagy hal
Ha a Gazdasági Ver senyhivatal jóváhagyja, a UPChez kerül a Rubicom mintegy hétezer itteni ügyfele.
Hálózati fejlesztést és jobb árérték arányt ígérnek.
Cikkünk a 4. oldalon

Nullás költségvetés kell
Bizonytalan
gazdasági
környezet, óvatos befektetõk, ismeretlen közigazgatási
átszervezés, csökkenõ állami
támogatás és növekvõ kiadások mellett kellene egy hiány nélküli költségvetést
összeállítania az önkormányzatnak. Mi változik,
mire számíthatunk ebben az
esztendõben, és milyen volt
a tavalyi év? - ezekkel a kérdésekkel kerestük meg
Szirbik Imre polgármestert.
- Nehéz esztendõ volt a tavalyi, azonban a költségvetés
egyensúlyát biztosítani tudtuk az év során – kezdte a város elsõ embere. – Mûködésre
5,5 milliárd forintot terveztünk, ezen felül fejlesztésre

még 1,5 milliárdot. Rendkívül
szigorú és takarékos gazdálkodás mellett – amibe beletartozott az iskolaátszervezés is
– sikerült az évet ötvenmillió
forint körüli minimális mûködési hiánnyal zárni. Ehhez
szükség volt a tervezetten felüli 7-8 százalékos iparûzési
adóbevételre, ami mintegy 70
millió forint pluszhoz juttatta
a várost. Ezen túlmenõen
Szentes sikeresen pályázott az
önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévõ önkormányzatok támogatására mintegy
ötvenmillió forint értékben,
valamint az állam normatív
támogatásaként, az önkormányzati rövid lejáratú kötelezettségek ellentételezése-

ként mintegy 155 millió forinthoz jutott. Mindezek eredményeként tudott tavaly mûködési hitel nélküli költségvetést elérni a város.
– Lelassultak a pályázatok.
A benyújtott anyagainkat nehezebben bírálták el, mint a
választások elõtt. Példa erre a
Kossuth 8–12. szám alatti
épület felújítására benyújtott
pályázatunk. Még 2010-ben,
közvetlenül a kormányváltás
után utasították el a beadott
pályázatunkat. A fellebbezésünket követõ egy év múlva
mégis nyertesnek nyilvánították, ezért dolgoztak december
végén is az épületen.
(folytatás a 3. oldalon)

Óévi milliárdok radarra és aszfaltra

Megkezdõdött a termáltó melletti kerékpárút építése.
Errõl és több idei fejlesztésrõl lapunk 4. oldalán olvashatnak.

(Fotó: Bíró Dániel)
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„A kormány rettegve a
szabad véleménytõl, betiltotta lapunk utcai árusítását. A kormány meg akarja
fojtani a független sajtót,
hogy ne írhassunk szabadon az abszolutizmus garázdálkodásáról. Polgárok,
ne engedjétek ezt! Mindenki, aki hívünk, elõfizet lapunkra, az Alföldi Ellenzékre. Kérjük olvasóinkat,
akik bennünket, mint az alkotmány és népjogok igaz
harcosát ismernek, gyûjtsenek elõfizetõket számunkra. Az Alföldi Ellenzék a
legolcsóbb napilap. A nap
teljes krónikáját adja;
hangja szabad és nyílt, meg
nem alkuvó!” – írta a helyi
újság 1906 tavaszán, amikor
6 rendbeli királysértési és
lázítási per volt folyamatban a lap felelõs szerkesztõje ellen.
Izgalmas az Alföldi Ellenzék születési körülménye is.
A századforduló kiélezett
politikai idõszakáról már
többször írtunk. Ennek esett
áldozatul 1899-ben a nagy
múltú, 1872-ben indult
Szentesi Lap, valamint utódlapja, a Csongrádmegyei Ellenzék is, a helyi függetlenségi 48-asok legjelentõsebb
sajtóorgánuma. Amint ismert, a pártvezért – Sima Ferencet – fõispáni segédlettel
anyagi csõdbe kergették: ingó- és ingatlan javait elárverezték, országgyûlési-, vár-

110 éve indult az Alföldi Ellenzék címû újság (I.)

A kormány a sajtó ellen!
megyei- és városi képviselõi
mandátumától megfosztották, perek sokaságát indították ellene, melyek elõl 1901
nyarán Amerikába emigrált.
Lapjának kiadását felesége
és dr. Molnár Jenõ országgyûlési képviselõ vették át,
de az erõfeszítések ellenére
a népszerû ellenzéki újság
1901. dec. 1-jén megszûnt.
A hirtelen támadt ûr betöltésére többen is vállalkoztak, de a Szentesi 48-as Függetlenségi Párt a Vajda Ernõ
által Alföldi Ellenzék címen
elindított, elõbb heti három,
majd heti öt, késõbb heti hét
alkalommal megjelentetett
társadalmi és közgazdasági
lapot fogadta el hivatalos
közlönyének. A szerkesztõséget és kiadóhivatalt a
Tabák-féle kávéház épületében rendezték be; az elsõ
lapszámokat pedig Lévai
Fülöp hódmezõvásárhelyi
nyomdájában állították elõ.
Az új lap mutatványszáma 1901. dec. 22-én jelent
meg, címoldalán a programot tartalmazó vezércikkel.
Ismerjünk meg ebbõl néhány gondolatot: „…Lelkünket elfogta a vágy és lelkesedés, hogy síkra szálljunk azokért, kikbõl mi is

A „Bagolyvár” a Kiss Bálint utcában
lettünk, életünket és tehetségünket áldozzuk azoknak,
kik az országot, a hazát képezik. Küzdeni fogunk a
népjogokért, dolgozni fogunk azért a népért, mely
verejtékes homlokkal törve a
rögöt, táplál és kenyeret ad
nekünk. Mert nem az emberek alkotják a hazát, bármily
kiválók legyenek is észbentehetségben, hanem csak a
kisemberek, s munkáskezek
milliói, akiknek adófillérei-

Kálvária, kálvária – avagy amikor
egy pap szava sem szent!
Olvasónk írja
Bár a sérelem nem közvetlenül személyemet érinti, de
az apai ösztönöm azt sugallja, hogy a fiammal történteket meg kell ismertessem az
olvasókkal is.
Elõzménye röviden: jómagam és fiam 35 évig szolgáltuk a szentesi Szent Anna
Egyházközséget temetõcsõszként. Szülõi hagyományt követve fiam is hoszszú évek alatt beletanult, és
az én nyugdíjazásom után az
újonnan alakult kft. dolgozója lett, mint temetõcsõsz. Hiába beszélünk 8 órás munka-

idõrõl, a gyakorlatban nem
tartható a 8-tól 16 óráig szóló
munkaidõ, mindenkinek
tudnia kell, hogy az idõjárás
viszontagságai nagyban befolyásolják a munkavégzést
(sírásás, fûnyírás). A kft. vezetõje ezt nem mérlegelte,
(esetleges napszúrás) és vitája támadt a csõszökkel. A fiamnak fegyelmi határozattal
felmondott, aki az ügyet jogi
útra terelte. Más ilyen jellegû
állásra jelentkezett. Közben
az egyházközség plébánosa
behívatta õt, és volt kollégáját, hogy januártól alkalmazza mindkettõjüket. A fiam a
másik munkahelyre felvételt

Nem papként
jártam el
Tisztelt id. Bugyi Lajos Úr!
Igen nagy tisztelettel tekintek Önre, és örömömet fejezem ki, hogy ilyen szorgalmas munkatársat ismerhettem meg önben. Az ön tevékenysége a Kálvária temetõben valóban kifogástalan
volt, ennek is köszönhetõ az,
hogy hosszú ideig itt végezhetett munkát. A leírtakkal
kapcsolatban azonban meg
szeretném jegyezni a következõket:
Végleges ígéretet nem tettem arra vonatkozóan, hogy
ifj. Bugyi Lajost alkalmazom,
mivel többen jelentkeztek az
állásokra. Ez egy rendes állás-interjúnak tekinthetõ,
amit legtöbb esetben alkalmaznak a munkáltatók.
Ugyanakkor nem volt tudomásom arról, hogy másik
munkahelyre felvételt nyert,
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amit visszautasított. A hozzánk való felvételét illetõen
további információkra volt
szükség, ezért az ügyben a
végleges döntést még nem
hoztam meg, a kérdést nyitva hagytam, amint akkor is
elmondtam, amikor a feleségével jelent meg a beszélgetésen.
Sajnálatos, hogy a jelentkezõ nem várta meg az ügyében való végleges döntést és
követelõdzõen és vádaskodóan lép fel.
Az említett ügyben, a félreértések tisztázása végett
szeretném hangsúlyozni,
hogy nem feltétlenül papként, hanem inkább munkáltatóként jártam el.
Életükre, és munkájukra
Isten áldását kérem!
Tisztelettel
Topsi Bálint plébános

nyert, de õ a tiszteletes úrnak
megköszönte a lehetõséget és
visszautasította az ajánlatot,
mivel szóban megegyeztek a
plébános úrral. Így a fiam elállt a kft. ellen indított pertõl,
a biztos és kedvezõ munka
reményében. Az elõzetes
megbeszélések ellenére kósza hírekbõl értesült arról,
hogy a plébános mégsem alkalmazza januártól. Végül,
hosszas keresés után személyesen közölte, hogy mégsem
veszi fel a temetõgondnoki
állásra. Egy plébános adott
szava sem Szent és Hihetõ?
Bugyi Lajos
volt temetõgondnok

A 65 éven
felüliek
köszönik...
…Szentes Város Önkormányzatának – élükön Szirbik Imre
polgármesterrel –, valamint az
üdülõközpont vezetõségének,
hogy mi, idõsek kedvezményesen használhatjuk a strand szolgáltatásait.
Mi, 65 éven felüliek szerény
nyugdíjunk kiegészítéseként
fogjuk fel köszönettel ezt a példás gesztust. Részünkrõl ellenszolgáltatás – kocsmázás helyett
– a jó fizikai állapot és hangulat
megõrzése. Ezáltal megtakarítást jelenthetünk az egészségügy
szolgáltatásainak (!?)
Jó néhányan – példát mutatva
– önköltségen szenior úszó és futó rendezvényeken képviseljük
szeretett városunkat. Bízunk abban, hogy a következõ években
is élvezhetjük a fent leírt kedvezményt.
A köszönet mellett kívánunk
Boldog Új Évet!
Gálfi László és neje
és a velünk egyetértõ
65 éven felüliek közössége

bõl táplálkozik az egész
államszervezet, kezdve a
miniszteren, le az utolsó
írnokig… Szentesi emberek
vagyunk, s szülöttei ennek a
városnak, mely mindig híres
volt arról, hogy száján hordozza azt, mit szívében érez:
nem titkolódzik, bátran
megmondja az igazságot,
nem fél senkitõl, csak az Úristentõl; de szíve tele van
emberszeretettel, a haza és
az igazság iránti rajongó lelkesedéssel. Méltónak hiszszük mi is magunkat szülõvárosunkhoz, s mi is csak
ezeket az elveket fogjuk követni a jövõben…”

A lap készítõi híven követték a programban foglaltakat, még ha a hatalom részérõl idõrõl-idõre elmarasztalásban is részesültek.
A magyar alkotmányt semmibe vevõ darabont kormány idején hangneme
megkeményedett, ezért
nem egy lapszámot betiltottak, ill. megtiltották az újság utcai, rikkancsok általi
terjesztését. A legtöbb retorzió természetesen a felelõs
szerkesztõt, Vajda Ernõt érte. Róla tudni kell, hogy
1873-ban született, apja
Wolfinger Adolf, édesanyja
Popper Ida. 1889-ben Budapesten elvégezte a Kereskedelmi Akadémiát, majd a
pesti és szegedi székhelyû
Viktória Gõzmalom hivatalnoka lett Szentesen. A malom 1896-ban történt leégése után megvált állásától, és
közgazdasági ismereteinek
bõvítése végett külföldi tanulmányútra indult. Az elkövetkezõ négy évben bejárta Amerikát és Ausztráliát. Megélhetését újságírással biztosította, számos világlap közölte írásait. Hazatérve, megírta „Csõd elõtt”
c. közgazdasági könyvét,
melyben
kisbirtokosok
helyzetének javításával foglalkozott. A munkásság
helyzetérõl cikkei jelentek
meg a Pesti Naplóban, és
rendszeresen publikált a

polgári radikális Arad és
Vidéke c. napilapban is.
1902. február elején megérkeztek a lapkiadó saját
nyomdai berendezései, amelyeket már az új szerkesztõségben szereltettek fel az I.
tized 199. sz. alatt. Június
végétõl az újság profilja „politikai, társadalmi és közgazdasági” lapra változott, vagyis ettõl kezdve országos
politikai eseményekkel is
foglalkozhatott. 1903 októberében a szerkesztõség és a
nyomda átköltözött a Harisház Kossuth utcai részébe,
közvetlenül a görögkeleti
templom mellé. Hét év elteltével, 1910. március végén a
kiadóhivatal, szerkesztõség
és nyomda végleges otthonába költözött, a Kiss Bálint
u. 10. sz. alatti ún. Hankissféle tornyos házba, amelyet
a szentesiek „bagolyvárnak”
neveztek.
Az Alföldi Ellenzék 1904.
január elején új programot
hirdetett, mivel elégedetlen
volt a Kossuth Ferenc által
vezetett 48-as ellenzék tevékenységével. A parlamenti
ellenzék tehetetlensége arra
késztette a lap szerkesztõségét, hogy az addigi szûk kereteibõl kilépve, határozottan síkra szálljon a toll erejével. Már nem az a programjuk, hogy: „Mindent a népért!”, hanem az, hogy:
„Mindent a nép által!” Mert
csak maga a nép képes saját
igazságát megvédelmezni,
és jogait, melyektõl meg lett
fosztva, magának kivívni:
„Együtt – egymásért!”
(Folytatjuk)
Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (69.)

Klauzál Gábor utca
A város központi részén
található; a legrégebbi utcák
közé tartozik; a Kossuth Lajos és az Arany János utcákat
köti össze. 1745-tõl Hatodik
sorként szerepel, a Kurcától
számítva. 1792-tõl Kis Völgy
Partnak, ill. Kis Völgy Oldalnak mondták a források,
1857-tõl pedig már Kisvölgyparti vagy Kisvölgy utcaként emlegették. Itt eredt a
Kisvölgy ér, innen az elnevezés.
Az 1906. évi városrendezéskor vette fel a
kiváló reformkori politikus, Klauzál Gábor
nevét, aki Pesten született 1804. november
18-án. Apja – Klauszal
János – cseh származású katonatiszt volt, aki
a magyar gyalogezredben szolgált, és ezredesi rangig emelkedett. Katonai érdemeiért I. Ferenc királytól 1793-ban magyar
nemességet nyert.
Csongrád vármegyében telepedett le, s az
egyik legtekintélyesebb család gyermekét, Babarczy Ágnest
vette feleségül, akitõl
nyolc gyermeke született. A hatodikként világra jött Gábor iskoláit szülõhelyén végezte; 1824-ben
ügyvédi vizsgát tett. Még
ugyanebben az évben
Csongrád vármegye szolgálatába lépett, elõbb mint tiszteletbeli alügyész, majd
1825-tõl fizetéses táblabíró.
1827-ben Csongrád várme-

gye egyik országgyûlési követévé választották, de közbejött betegsége miatt nem
fogadta el a mandátumot.
1830-ban alulmaradt a konzervatív jelöltekkel szemben,
azonban az elkövetkezõ ciklusokban (1832–36, 1839–40,
1843–44) már Klauzál Gábor
Csongrád vármegye egyik
követe. Az országos reformellenzék tagjaként, majd vezéralakjaként a polgári átala-

kulást célzó törvényjavaslatokat támogatta, néhányat õ
maga kezdeményezett. Különösen a szólásszabadságot,
a népképviseletet, az örökváltság útján elérendõ jobbágyfelszabadítást szorgalmazta hatásos szónoklataiban. 1848. március 15-én Pes-

ten a Közbátorsági Választmány tagjává választották.
Földmûvelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterként
tagja lett az elsõ felelõs magyar kormánynak. Az elsõ
népképviseleti országgyûlésen Csongrád város képviselõjeként vett részt. A szabadságharc kitörése után több
minisztertársával együtt lemondott, és visszavonult a
politikától. 1860/61-ben és
1865-ben Szeged képviselõjeként részt vett
a kiegyezést elõkészítõ országgyûlések
munkájában. Szentessel 1837-ben került
közvetlenebb kapcsolatba, amikor az örökváltsági szerzõdés
megkötése után a város „Pártfogója” lett.
Kalocsán (több lexikon szerint Szegeden)
hunyt el 1866. augusztus 3-án. A szegedi
Belvárosi temetõben
található családi sírboltban helyezték
örök nyugalomra. A
hálás szentesiek szeptember 3-án gyászünnepet tartottak egykori pártfogójuk emlékére. Csongrád vármegye 1895-ben megfestette díszterme számára életnagyságú portréját. Szentes
város 1906-ban utcát, majd
1994-ben iskolát nevezett el
róla, amely elõtt 1998 óta a
mellszobra is látható (Máté
István alkotása).
Labádi Lajos
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(folytatás az 1. oldalról)
– Most zajlanak az egyeztetõ tárgyalások az önkormányzati intézmények, cégek vezetõivel a várható
költségvetési összegekrõl. –
folytatta a polgármester. –
Törekszünk a hiány nélküli,
un. nullás költségvetési terv
elkészítésére. A mai ismereteink alapján azonban 400
millió forint hiánnyal kell
számolnunk 2012-ben. Ez
közel kétszer akkora, mint
ami a tavalyi év indulásakor
volt. Az önkormányzatok elméletileg nem tervezhetnének forráshiányos költségvetést. Mivel azonban a központi költségvetésbõl kevesebb pénz érkezik és a ezért
azt csak úgy lehet megcsinálni, ha az önkormányzat
lemond önkéntes feladatairól. Az államháztartási törvénybõl most az látszik,
hogy az állam kevesebbet ad
vissza a személyi jövedelemadókból és kevesebbet kapunk a szociális juttatásokhoz, segélyekhez is. A kiadási oldalon csak az ÁFA emelése 70-80 millió forint többletkiadást jelent, nem beszélve a többi inflációs hatásról.
– A közigazgatás átszervezésérõl sem lehet még semmi pontosat tudni. A hatósági ügyintézés egy része átkerül a várostól a járási hivatalhoz, de hogy mi és mikor,
azt ma még nem lájuk.
Ugyancsak állami feladat
lesz a pedagógiai szakszolgálat mûködtetése.
– Az általános iskolák a
tanév végéig változatlan önkormányzati fenntartásban
mûködnek és szeretnénk is
megtartani ezeket, amire van

jogszabályi lehetõség. Az
óvodák továbbra is saját tulajdonban maradnak. Középiskolák esetében a fenntartás
állami feladat, de önkormányzati vagyon marad.
– A kórház államosításával
nem történt változás a várost
érintõ egészségügyi ellátás
területén, úgy mint járóbeteg
ellátás vagy például laborvizsgálatok. Azaz ezek sem
érintik a város költségvetését. A gyógyfürdõ esetében
kell majd leülnünk tárgyalni
egy késõbbi idõpontban.
Terveink szerint a februári
képviselõ-testületi ülésen
tárgyalhatjuk és fogadhatjuk
el a város idei költségvetését.
Egyelõre úgy látom, hogy a
lakosság nem vesz majd észre érezhetõ változást. Sem az
adók körének bõvítését sem
a mértékét nem szeretnénk
változtatni. Egyelõre a közszolgáltatások, mint szemétszállítás, víz- és szennyvízszolgáltatás, távhõellátás is
maradhat önkormányzati
feladat.

Fejlesztések
– A fejlesztésben azon az
úton járunk, amit még 2006ban a képviselõ-testület kijelölt az Európai Unió 20072013 fejlesztési idõszakára.
Bár egyre nehezebb körülmények között, de tartani
tudja a város az akkor meghatározott beruházási irányt.
Tavaly a norvég program
keretében több intézménynél
termálvíz alapú fûtésre tértünk át földgázról. A távhõrendszer rekonstrukciójával elértük, hogy ma Magyarország második legalacsonyabb távfûtési díjú települése vagyunk. Megvaló-
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Nullás költségvetés kell

Az új tanévre elkészül a kibõvített Klauzál óvoda.
sult a bölcsõde bõvítése, elindult a Klauzál óvoda felújítása és az iskolák technikai fejlesztésében is jelentõs
lépést tettünk. Ez is mutatja
azt a felelõs gondolkodást,
hogy forrásainkat gyermekeink érdekében kívánjuk
használni és az iskolai átszervezést is sikerült humánusan megoldani – magyarázta a városvezetõ.
– Idén az úgynevezett norvég kettõ programban egyrészt a területen lévõ biomassza hasznosítását, másrészt geotermikus energiából
villamos energia elõállítást
tervezünk. Elkészül õszre a

Klauzál óvoda átalakítása, a
városközpont rehabilitáció
elsõ lépcsõjében a Petõfi és
Ady utca felújítása valamint
a Kossuth téri csomópont kialakítása és a Csongrádi úti
Kurca híd bõvítése.
– Az Ipari parkban elkészül egy új iparcsarnok, ahová a Legrand egyik beszállítója települhet. Ennek a tárgyalásai még zajlanak, de
számításaink szerint 80 – 100
munkahely létesítését jelenti,
ha sikerül. Nem önkormányzati beruházásként, de újabb
munkahelyeket teremt egy
ugyanitt, magánberuházásként épülõ takarmánykeverõ

(Fotó: Bíró Dániel)
üzem. Tehát az elsõdleges
szempontunk, hogy munkahelyeket tudjunk teremteni
Szentesen, megvalósul 2012ben is.
– A Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP)
keretében pályázik a város
Alsórét termálvíz rendszerének kiépítésére. Ez tartalmazza a városban felhasznált termál csurgalékvíz elvezetését és az ottani kertészeti fóliasátrak biztonságos
fûtõvíz ellátását. A pályázat
formai befogadása után ezt a
beruházást a városi szolgáltató már elkezdte saját forrásból. Ezen kívül vannak

még kisebb pályázatok, amelyeket a különbözõ intézmények maguk nyújtanak be.

Baljós várakozás
– Összességében egy nehéz és bizonytalan évet várok 2012-ben – mondta Szirbik Imre. – Áttekinthetetlenek azok a törvények amik
megszülettek vagy megszületés elõtt állnak, és idõnként
egymásnak is ellentmondóak. Nagyon nehéz helyzeteket okoz az ország általános
gazdasági helyzete és külpolitikai elszigetelõdése. Akikkel találkozom külföldi befektetõk, régebbi partnerek,
azok is teljesen bizonytalanok. Eddigi pályám során talán még nem is találkoztam
ilyennel, hogy egy üzleti
partner ne a szakmai kérdésekkel foglalkozzon, azaz a
befektetés megtérülésérõl,
támogatásokról, infrastrukturális feltételekrõl tárgyaljon. Most a politikai bizonytalanság miatt nem tudja,
hogy a jövedelmét mikor,
milyen különadókkal terhelik, nem államosítják-e, kiviheti-e az országból a profitját. Gyakorlatilag néhány
hónapja szinte megszûntek
befektetõkkel a gazdasági
tárgyalások. Ebben a pillanatban az országnak és
Szentesnek is kiszámíthatóságra, értelmes külsõ feltételrendszerre lenne szüksége, hogy a fejlesztési útját
követni tudja. Az állami átszervezések miatt a hivatalnokok nem mernek döntéseket hozni, mert féltik az állásukat. Ez csak fokozza a bizonytalanságot.
Besenyei

Közel 400 milliós
Kiállítás
Közös szervezetben a
vissza nem térítendõ
polgári- és a tûzvédelem
támogatás a térségnek
A 2011. második féléves
ÖNHIKI támogatás után a
napokban érkeznek újabb támogatási összegek a Szentes
és a térségébe tartozó települések számlájára. Az átutalt
forrásokkal elmondható,
hogy 2011-ben az 5. sz. választókerület körzetébe öszszesen közel 384 millió forint
került ÖNHIKI-s, rendkívüli
ÖNHIKI-s, tûzifa- és infrastrukturális támogatásként,
valamint rövid lejáratú hitelállomány kiegyenlítésére. A
Csongrád megyei települések közül a 2. legmagasabb
támogatást Szentes kapta az
idei évben, mely köszönhetõ
Farkas Sándor országgyûlési
képviselõ közbenjárásának.
Az egyeztetéssorozat eredményeként Szentesre 2011ben összesen 223,5, Fábiánsebestyénre 66,6, Szegvárra
56,2, Derekegyházra 10,5,
Árpádhalomra 8,4, Nagymágocsra 7,9, Eperjesre 6,6,
Nagytõkére 3,8 millió forintos pluszforrás került.
A támogatások között szerepel a Belügyminisztérium
által megítélt finanszírozás,

melyet olyan települések
kapnak, akik a háromnegyed
éves mérlegjelentésükben 20
millió és 2 milliárd forint
közti rövidlejáratú hitelt mutattak ki.
A támogatás formája viszsza nem térítendõ támogatás, amelyet a Magyar Államkincstár - egy összegben
- december 30-ig folyósított.
Az önkormányzatok a támogatást elsõdlegesen likvidhitel, folyószámla-hitelkeret,
és munkabérhitel tartozásuk
törlesztésére fordíthatják.
Ebbõl a forrásból Szentes
164,4, Szegvár 18,4 és Fábiánsebestyén 11,4 millió forintot vehet igénybe.
Tûzifa támogatásban térségünkben Szegvár (1,5 millió
forint) részesül, ÖNHIKI-t és
rendkívüli ÖNHIKI-t Szentes 59, Fábiánsebestyén 49,7,
Szegvár 36,2, Árpádhalom
6,9, Derekegyház 6,1, Eperjes
5,1 és Nagytõke 2,7 millió forintos értékben vehet át.
Fidesz Magyar
Polgári Szövetség
Szentes

Segítettek
A Szentes Városért Civil
Fórum és a Szabadidõs
Sportklub együttmûködve a
társult civil szervezetekkel és
intézményekkel, valamint az
önkormányzat támogatásával 105, egyenként 5800 forint kiskereskedelmi értékû

karácsonyi ajándékcsomagot
juttatott el a polgármesteri
hivatal szociálpolitikai osztálya által javasolt rászoruló
családok számára.
Ezúttal köszönjük támogatóink és aktíváink segítségét.
Szervezõbizottság

A Tokácsli Galériában január
5-28-ig dr. Molnár Gyula természetfotóiból látható kiállítás. Január 23-án, hétfõn 17 órakor dr.
Molnár Gyula diaképes elõadást
tart A Dél-Alföld természeti értékei címmel, melyre minden érdeklõdõt várnak a szervezõk. A
helyszínen megvásárolható a
szerzõ Az én Alföldem címû
könyve és fotói képeslapokon.

Szelektív
csúzli
Az Iparfejlesztési Közalapítvány a Hulladékkör 2. címû projekttel a hulladékgazdálkodási ismeretek bõvítését és gyakorlati alkalmazását hangsúlyozza interaktív
módon. A projekt öt régióba
viszi el az ún. „Hulladékos
játszóház”-at, amely során a
6-20 éves diákok (3 korcsoportban) interaktív feladatok
segítségével tanulhatnak: lõhetnek például szelektív
csúzlival, használhatják a klímamentõ táblát, vagy játszhatnak hulladékos csocsót.
A projekt része a „Körözd le
a hulladékot!” címû tanulmányi verseny, melyben a diákoknak 4 fõs csapatokkal,
megadott hulladékgazdálkodási témában kell kidolgozniuk saját környezetükben is
megvalósítható projektterveket, amit a zsûri 300 ezer forint értékû rendhagyó osztálykirándulással jutalmazza.
A szentesi játszóház idõpontja és helyszíne január 9-13-ig
a Mûvelõdési és Ifjúsági Ház.

Ez évtõl új szervezeti formában mûködnek a tûzoltóságok. Január elsejétõl valamennyi önkormányzati hivatásos tûzoltóság állami irányítás alá került, majd április 1.
után a polgárvédelemmel közösen dolgoznak a katasztrófavédelem szervezetében.
Az ünnepélyes központi átvétel január 2-án Budapesten,
a SYMA Csarnokban zajlott,
melyet január harmadikán valamennyi megyében, – a megye valamennyi tûzoltó parancsnokságán – rövid átadás
– átvételi ceremónia követett.
Szentesen kedden 9 órakor
Szatmári Imre, a Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõje vette át a parancsnokságot. Az ezredes az
állománytól türelmet kért az
átszervezés idõszakára, egyben mindenkit megnyugtatott,
hogy biztos a munkahelyük és

a munkájuk. Sõt a beavatkozói
állománynál létszámnövekedésre lehet számítani, amivel
együtt új tûzoltójármû érkezése is várható. A szentesi tûzoltóság vezetõje március végéig
Kajtár István marad. Helyére az
új parancsnokot várhatóan házon belül nevezik majd ki. Az
alezredest áprilistól az idõközben megalakuló katasztrófavédelmi kirendeltség irányításával bízzák meg.
Három fõ tevékenységi körük a tûzoltás és mûszaki mentés, másodsorban a megelõzéssel és hatósági munkával kapcsolatos feladatok, valamint a
lakosság felé az úgynevezett
polgárvédelmi tevékenység.
Ez sem új, hiszen eddig is dolgoztak különbözõ katasztrófaesemények esetén. Új szervezeti egységként jön létre a katasztrófavédelmi kirendeltség,
ami nem csak a tûzoltósági,

iparbiztonsági és polgárvédelmi feladatokat irányítja, hanem azokat ellenõrzi is, Szentesen kívül Csongrádon és
Hódmezõvásárhelyen. A tûzoltóknak ez évtõl átlagban 1214 ezer forinttal emelkedik a fizetésük és egy új életpályamodellt dolgoznak ki számukra.
A kormány határozata alapján
a végtörlesztésekhez szükséges állami kölcsönt a tûzoltók
is megkapják. Szentesen ez az
állomány egyharmadát érinti.
A katasztrófavédelemrõl és
a hozzá kapcsolódó egyes törvény módosítása értelmében
2012. január 1. napjával a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok állami tûzoltósággá alakulnak, melynek során a törvényben meghatározott önkormányzati vagyon térítésmentesen az állam tulajdonába kerül.
B.G.

A rendezvényen a tûzoltóság teljes állománya védõruhába öltözve felsorakozott.
Szatmári Imre, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója szalagot
kötött a csapatzászlóra.
(Fotó: Vidovics)
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4,6 milliárdos forgalmuk volt tavaly
Görög díjat kapott
Bõvített
a
Hunor-Coop
a Vespa fõszereplõje

Tóth Sándor szüleivel a 2010-es szentesi bemutatón.
Tóth Sándor a legjobb fiatal
színész díját nyerte a görögországi Pyrgosban megrendezett Olympia Nemzetközi
Gyermek és Ifjúsági Film
Fesztiválon - tudatta a Magyar Filmunió. Immáron 14.
alkalommal rendezték meg
december közepén Pyrgosban a gyermek és ifjúsági filmek nemzetközi szemléjét,
az Olympia filmfesztivált. A
versenyprogramban 26 országból érkezett 43 mozgókép mutatkozott be. Groó
Diana Szentesen forgatott
Vespa címû filmjének fõsze-

replõje, Tóth Sándor amatõrszínész elnyerte legjobb fiatal színész díját.
Groó Diana második játékfilmje a 2010-es Filmszemlén
volt látható elõször, ahol a
zsûri különdíjjal méltatta
Tóth Sándor alakítását. A
Vespa címû film azóta – DélAmerikától Finnországig –
közel 20 ország nemzetközi
filmfesztiváljára kapott meghívást.
– Nagyon örültünk a díjnak, épp most postázom Sanyinak az elismerést – nyilatkozta lapunknak Groó Di-

Óévi milliárdok
radarra, ivóvízre
Két és félmilliárd forint uniós támogatást ítéltek oda három
szentesi projektnek az elmúlt év utolsó hónapjában, így idén
megkezdõdhet a lapistói meteorológiai radar és az Ipartelepi
úti kerékpárút építése, valamint a térség ivóvízminõség-javító
programja is.
757 millió forint támogatásban részesítette a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Országos Meteorológiai Szolgálat radarhálózat bõvítési tervét, így hamarosan megkezdõdhet a lapistói radarállomás építése. Mint arról lapunkban beszámoltunk, 31 méter magas tornyot emelnek az egykori katonai bázis szomszédságában. Az építményen – amelynek felhúzására 131 millió forintot szánnak – félmilliárd forint értékû berendezést helyeznek
el, amely mûszerek segítségével nem csupán az idõjárási elõrejelzések lesznek pontosabbak, hanem olyan mérésekre is lehetõség lesz, amikkel az adott területen leesett cseppek számát és
méretét is rögzíthetik. Várhatóan már idén megkezdõdhet az állomás tesztüzeme.
Szintén bekerült a támogatott fejlesztések közé a Szentes és
térsége önkormányzati társulásának ivóvízminõség-javító programja, amihez 1 milliárd 626 millió forint forrást biztosítanak az
uniós keretbõl. A beruházás önerejének 60 százalékát az állam
finanszírozza, a városnak pedig 100 millióval kell hozzájárulnia
a kétmilliárdos projekt költségeihez. Az igen drága beavatkozásra azért van szükség, hogy a víz arzéntartalmát az uniós határérték alá csökkentsék. Szentesen 11 kút biztosítja az ivóvízbázist, ezeknél az arzéntartalom 14-21 mikrogramm között változik, az EU-ban viszont ez nem megfelelõ. A mostani ütemterv
szerint 2013 végére épülne meg a Szentes-Víz Kft. berekháti telephelyén az új tisztítómû. Amint megépül, három városi kutat,
a Deák Ferenc és a Farkas Antal utcait, valamint a Szarvasi útit
lezárják. Komoly kihívás lesz a társaság számára, hogy az arzénmentesített vizet megfelelõ minõségben juttassák el a város
külterületi részeire, így Lapistóra, Magyartésre, és Kajánon át
egészen Belsõ Ecserig. A tisztítómû beindításával a szolgáltató
kiadásai is nõnek, ezért – lapunk információ szerint – nem kizárt, hogy 2014-tõl akár negyedével is megemelkedhet a vízdíj.
A városi kerékpárút-hálózat bõvítése is folytatódik idén, méghozzá két helyszínen. December derekán már átadták a munkaterületet a termáltó mellett a kivitelezõ Integrál Zrt.-nek. Ott, a
45-ös fõút és a tó között töltést kell emelni, ezeket a földmunkákat március végéig be kell fejezni, az aszfaltozás pedig csak augusztusban kezdõdhet meg a nyomvonalon. A leállást természetvédelmi okok miatt írta elõ az illetékes szakhatóság. A 94
millió forintból épülõ, a város határától az Árpád Agrár Zrt.
szentlászlói kertészetéig vezetõ 2140 méter hosszú kerékpárutat
szeptember végéig kell átadni a forgalomnak. A másik fejlesztési terület az Ipartelepi út, ahol a meglévõ 749 méteres bicikliút
felújításán túl 2240 méter hosszan új szakasz épülhet, miután
decemberben 118 millió forint támogatást ítélt meg az NFÜ az
önkormányzat részére. Ezt az összeget 11 millió forinttal kell kiegészítenie a városnak.
B.D.

ána. – Meglepõ, hogy még
mindig fesztiválkörúton van
a film, de úgy látszik, mindenütt megtalálja a maga közönségét. Tavaly sokat voltam külföldön, ezért csak karácsony elõtt tudtam beszélni Sanyival. Bízom benne,
hogy elvégzi az általánost,
mert szeretnék még vele
együtt dolgozni, de ahhoz
sokat kell tanulnia. Filmes
karrierjének folytatása csak
rajta múlik, tudnak róla a világban – mondta a Vespa
rendezõje.
B.D.

Mire lapunk az olvasó kezébe kerül, a Hunor-Coop
megnyitotta mindhárom
most vásárolt üzletét, kettõt
Szentesen, egyet Szegváron.
A Kála emeletén mûködõ
távol-keleti bolt viszont felmondta a szerzõdését január végével. Az eredményekrõl és a tervekrõl kérdeztük
a Hunor-Coop Zrt. vezérigazgatóját.
– Túlélte a tavalyi évet a
Hunor-Coop Zrt. – kezdte az
évértékelést Mészáros Zoltán
(képünkön). – Nagyon szerényen indult az év a válság
közepette, hiszen az élelmiszer-kereskedelmet is elérte
a szûkülõ kereslet. Év végére
sikerült azonban egy minimális eredményt elérnünk,
költségcsökkentések, megtakarítások és megszorítások
révén. Még úgy is, hogy az
évtized legnagyobb beruházásával megújítottuk a Kála
Áruházat. Ez nagyon nagy
szó annak tükrében, hogy a
hazai kereskedelemben a
2011. év recessziót mutatott
és a legnagyobbak is veszteségeket könyvelhetnek el. Az
éves bevételünk 4,6 milliárd
forint körüli volt, ami az elõzõ évihez hasonló nagyságú.
– Az idei év, a szabályozóés adóváltozásokkal, a vásár-

lók anyagi lehetõségeinek
szûkülésével, még nehezebb
lesz, mint a tavalyi. Mi elõre
menekülünk piaci pozícióink
erõsítésével. Két szentesi és
egy szegvári Reál üzletet vásároltunk meg az elmúlt hetekben. Ezekkel együtt harminchatra bõvült a HunorCoop üzletlánca – mondta a
vezérigazgató.
A fejlõdés, a plusz piac, a
forgalombõvülés a túlélés
zálogát jelentik számunkra.
Számításaink szerint ezek az
üzletek már az elsõ évben
nyereséget kell, hogy termeljenek. Minden dolgozót átvettünk és a leltározás után
már meg is nyitottuk az üzleteket. A külsõ megjelenést

és a belsõ kínálatot fokozatosan a COOP boltoknak megfelelõen alakítjuk ki, és itt is
bevezettük a törzsvásárlói
rendszerünket.
Új vállalkozót keresünk a
Kála Áruház emeleti részének üzemeltetésére. A jelenlegi bérlõ felmondta a szerzõdését január végével. Kedvelt étkezõhely lett a LecsóFaló, az épületben kialakított
magyaros gyorsétterem.
Természetesen nem maradhat el idén sem a hagyományos, immár a 11. Lecsófesztivál. Ugyanott, az
Apponyi téren rendezzük
meg a kétnapos rendezvényt
szeptember elsõ hétvégéjén.
Besenyei

A UPC lesz a nagy hal Szentesen
Az eddiginél is kiélezettebb versenyt hozhat a
szentesi távközlési piacon a
2012-es esztendõ: ha a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyja, a UPC-hez kerül a
Rubicom mintegy hétezer
itteni ügyfele. Hálózati fejlesztést és jobb árérték
arányt ígér az új szereplõ,
akinek megjelenése ellehetetlenítheti a helyi szolgáltatókat.
A nagy hal megeszi a kicsit – ennek lehetünk idén
tanúi a szentesi távközlési
piacon, ha a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is rábólint a már tetõ alá hozott
megállapodásra. Novemberben szivárgott ki a hír, hogy
a UPC Magyarország Kft.
felvásárolja a Rubicom Zrt.-t,
amely Magyarország nyolcadik legnagyobb kábeltársasága, Szentesen pedig mintegy hétezer ügyféllel rendelkezik. Az ügylet kapcsán
megkerestük Kaslik Bélát, a
Rubicom vezérigazgatóját,
aki elmondta, a versenyhivatal döntésére várnak, ami
várhatóan még januárban
megszületik. Ha nem gördítenek elé akadályt, a tulajdonosváltással a Rubicom jelenlegi ügyfelei kifejezetten
jól járhatnak, hiszen ugyanannyi, vagy kevesebb pénzért várhatóan sokkal gyorsabb és bõvebb szolgáltatást
használhatnak a jövõben. A
UPC ugyanis a legtöbb átvett településen nagy sávszélességû internetet és fejlett digitális tévés szolgáltatást kínált, telefonszolgáltatás mellett, akár egybecsomagolt ajánlatokkal. – Jelentõs fejlesztést fognak végrehajtani az itteni hálózaton.
Az árak pedig vagy csökkenni fognak, vagy megmaradnak, de akkor látványosan

bõvíteni fogja szolgáltatásait
a UPC – nyilatkozta lapunknak Kaslik Béla.

Olcsóbb lehet
Az átállás idõpontjáról és
az ügyfeleket érintõ fejleményekrõl tájékoztatást kértünk a UPC Magyarország
Kft.-tõl. A vállalat kommunikációs igazgatója, Szûcs
László úgy fogalmazott: míg
nem történik meg a GVH jóváhagyása, addig nem nyilatkozhatnak ebben az ügyben. Egyrészt még nincsenek
birtokon belül, jogi értelemben a vásárlás még nem történt meg, másrészt pedig
még a legtöbb dolgot nem is
véglegesítették, ezért a részletekrõl még nem tudnak felvilágosítást adni. Annyit
azonban megjegyzett, addig
is a Fibernet éppen egy évvel
ezelõtti megvásárlása szolgálhat mintaként, bár nem
biztos, hogy minden ugyan-

úgy történik majd most is.
Akkor is januárban hagyta
jóvá a tranzakciót a GVH, és
ezután április 1-jétõl tudták
átvenni a szolgáltatásokat, és
mindenütt a saját szolgáltatásaikat indították el, a UPC
áraival.
Lapunk információi szerint az ágazat más szereplõi
is beindultak Szentesen: az
Invitel például rendkívül
nagy kapacitással rendelkezõ optikai szálakat épít ki a
városban, melyeken keresztül internet, IPTV és telefonszolgáltatás egyaránt igénybe vehetõ, a fel- és letöltési
sebesség pedig azonos sávszélességû.

Monopolhelyzet
jöhet
Ezek a terjeszkedések és
beruházások az eddiginél is
kiélezettebb versenybe kényszerítik a kis helyi szolgálta-

tókat, így a kertvárosi kábeltévés rendszert mûködtetõ
MÁV Lakásszövetkezetet
és partnerét, az Optanetet.
Utóbbi mindenképpen fejleszteni szeretne – tudtuk
meg Tari Jánostól. A szövetkezet elnöke, Fábián Sándor
lapunknak elmondta, hálózatukat korszerûsíteni szeretnék, de mivel önköltséges
alapon szolgáltatnak, nem
tudják tartani a tempót a tõkeerõs versenytársakkal,
akik olcsó tarifákat kínálnak,
mert jóval alacsonyabb áron
jutnak csatornákhoz a tartalomszolgáltatóktól. Az elnök
szerint félõ, hogy a multik
bekebelezik vagy ellehetetlenítik az egykor társadalmi
összefogással létrejött kis
szolgáltatókat, mint az övék,
és végül monopolhelyzetbe
kerülnek.
Kép és szöveg:
Bíró Dániel

Tavasszal lecserélhetik a cégtáblát.
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Gyógyulna
és
gyógyítana
Lemez szentesi
Inner Spring: And Other Sessons

dobossal
A CD borítójának természetfotói mintha csak a
Kurca mentén készültek volna! A szentesi kötõdés azonban nem merül ki a táj hangulati hasonlóságában. Sokkal erõsebb annál: a jazz-trió
dobosának személyében testesíthetõ meg, aki szinte már
természetes, hogy Kertész
Ákos! Társai ezúttal: az egyik
legtehetségesebb (és alighanem a legszebb) magyar
jazz-zongorista hölgy, Sárközy Fanni, valamint az egyik
legkarakteresebb, egyben
legkreatívabb hazai basszusg i t á ro s , S z e n d õ f i B a l á z s .
(Utóbbi a Mindflowers nevû
jazzrock formációban egy
szentesi gyökerû dobossal,
Gáspár Gergellyel készített lemezeket. A bulvársajtón szocializálódott olvasóink kedve ellenére sietve szögezem
le: nem Gyõzike valamelyik
rokonáról, hanem a városunkban nevelkedett színész,
Gáspár Sándor fiáról tettem
említést.)
A beszédes nevû trió („belsõ tavasz”) elsõ albuma 13
hosszabb-rövidebb számot
tartalmaz. Eltekintve egy kevés nõi vokáltól, valamennyi
itt hallható szerzemény instrumentális.
Ahogyan a természetben
sincs örökös kikelet, bizony,
a lemezen is – képletesen
szólva - „változnak az évszakok” (a rövid idézet az

idén 60 éves Balázs Fecó
egyik tévéfilm-dalából való).
És ez így van rendjén! Annál
is inkább, mert így különlegesen izgalmas muzsikát
hallhatunk, ahol a zongora
és a basszusgitár egyaránt
szólóhangszer módjára „viselkedik”. Kizárásos alapon
a dobra hárul a mindenkori
kiegyensúlyozás csupán látszólag könnyû szerepe, amit
Kertész Ákos bravúrosan,
olykor elsõdleges feladatából
kilépve, azt bõven túlteljesítve képes megoldani.
És hogy a muzsika milyen? Amellett, hogy egyfajta
jazz-tradíción, a trió-játékon
alapul, igazából hangulat-játék. A derû és a borongás
(meg minden más, ami a kettõ közt lakozik) egyfajta, lehetséges harmóniája. Egyetlen mondatban összefoglalva: az egészséges emberi lélek tökéletes zenei leképezése!
Az album kiadását a Budapest Arénát megtölteni képes
Quimbyt is a mûvészei sorában tudó Tom-Tom Records
vállalta fel, csak, mert megtetszett neki (is) az anyag.
Nem mellesleg, a cég fõnöke
amellett, hogy hangmérnök
(micsoda véletlen!), maga is
dobos, aki néhány évtized
óta beírta nevét a magyar
rock történelmébe. Dorozsmai
Péternek hívják az illetõ urat.
Olasz Sándor

Úszásoktatóként önmentést is tanít felnõtt tanítványainak Sipos Edit – Magyarország egyik legeredményesebb nõi vízilabdázója 4 éve küzd a gyilkos
kórral. Abból merít erõt, ha
mások is megbarátkoznak a
vízzel, ezért elhatározta,
hogy a felnõtteket és a daganatos betegeket ingyen
tanítja meg úszni.
Az áldott víz segített. De
elõtte meg kellett barátkozni
a gondolattal, hogy 33 évesen is lehet valaki súlyos
beteg. Edit – Magyarország
egyik legeredményesebb nõi
vízilabdázója, aki BEK-et
nyert a Hungerittel, világés Európa-bajnok, valamint
egyedüliként tíz magyar bajnoki címet szerzett – négy

évvel ezelõtt önvizsgálat során vette észre a csomót a
mellében. Az orvosok jóindulatúnak hitték a daganatot, ezért folytatta profi sportolói pályafutását, alázattal
edzett Dunaújvárosban egészen addig, míg 2008 júniusában a mûtét során ki nem
derült, hogy téves volt a diagnózis. Áttétek alakultak ki
a szervezetében, 85 százalékos rokkant lett. Két évig
úgy küzdött a kórral, hogy a
kezelések nem jártak érdemi
eredménnyel. Attól kezdve
javult a helyzet, hogy a szentesi kórház onkológiai osztályára került, ahol Kispál Mihály fõorvos és munkatársai
minden támogatást megadtak a gyógyuláshoz.
– Úgy szoktam fogalmaz-

• A magányosok klubja január 8-án, vasárnap 18-22
óráig tartja klubdélutánját a
Mûvelõdési és Ifjúsági Házban.
• Ugyanitt január 10-én,
kedden a gyerek klubban
kézmûves foglalkozásra várják a gyerkõcöket.

Bemutatkozik Szaszkó József

Amatõrfilmek dupla DVD-n

Karikó-Tóth Tibort tiszteletbeli filmklubossá fogadták
– elsõként Köller István gratulált.
(Fotó: Vidovics)
A szentesi Amatõr Filmklub alkotásaiból újabb DVD látott napvilágot múlt év végén. A lelkes helybeli mûkedvelõkbõl szervezõdött közösség munkásságát megannyi elismerés, nívódíj is kísérte. 1965-tõl rendszeresen jelentkeztek
filmhíradókkal, melyekbõl már készült három DVD-válogatás az elmúlt években. Az új kiadvány a korábban megjelent Szentesi Híradóktól elsõsorban abban különbözik,
hogy az objektív dokumentáló anyagok helyett a szubjektív „szerzõi” mûvek kerülnek most az utókor elé.
Azt, hogy ezek a korai fil- rakoztatják fel az alkotások a
mek digitalizált formában él- porté jellegû kisfilmtõl az
hetnek tovább, Karikó-Tóth alig egy perces szkeccsig. ÉrTibornak köszönhetjük, aki dekes megtapasztalni, hogy
1995-ben találkozott elõször városunkat az alkotók mia VHS-szalagra archivált lyen sokféle nézõpontból
filmklubos anyaggal. A 60- szemlélik, van, hogy fanyar
as, 70-es évekbõl, illetve a kritikát megfogalmazva. Az
80-as évek elejérõl származó ortodox templomot kívül-behelyi híradók publikálása lül bemutató film például
után most következnek a hosszasan és részletezõn
kisfilmek, nem is akármilyen idõz a gyönyörû templomterjedelemben. A rendelke- belsõn, az ikonosztázon,
zésre álló hatalmas film- majd az akkor még sárga faanyagból ezúttal 4 órányi vá- lú épület tornyáról átsvenkel
logatás került dupla DVD-re. a felvevõgép a szomszédsáA filmekbõl decemberben gában lévõ modern „Fehérvetítést rendeztek a városi házra”: az átkötés árulkodik
könyvtárban.
az alkotó véleményérõl. A
A mûfajok széles körét so- fentebb már említett mini-

ni: nem beteg vagyok, hanem egy állapotban vagyok
benne, amibõl ki lehet
gyógyulni – mondta Edit. –
A sportolói múltam segített
venni az akadályokat, még
azokat is, amik borzasztó
gyötrelemmel jártak. Sajnos
a kemoterápiás kezelések a
mai napig folytatódnak, de
már a kezelés negyedik hónapja után olyan kedvezõ
eredmények mutatkoztak,
hogy éreztem magamban
annyi erõt, hogy végre magam irányítsam napi teendõimet. Ekkor fordultam
megint a víz felé, és kezdtem
el apró, pici lépésekkel az
úszásoktatást. Vízbiztossá
vált tanítványaim elégedett
és boldog tekintete, fesztelen
örömük feledtette gondjai-

mat, és ez a kölcsönhatás juttatott arra az elhatározásra,
hogy segítenem kell az embereknek. Sok felnõtt életébõl kimaradt az úszás vagy a
víz tetején való lebegés élménye. Én ezzel szeretném
megajándékozni õket, ezért
szezonálisan ingyenes úszásoktatást indítok számukra a
gyógyfürdõben, amelynek
vezetõje, Kávási Mihály is a
kezdeményezés mellé állt –
tette hozzá.
Edit hosszabb távon rehabilitációs- és gyógyúszást is
indítana Szentesen, mert ez
egy kiaknázatlan terület, de
ehhez meg kell még szereznie a szükséges képzettséget.
Érdekes volt hallani tõle,
hogy felnõtt tanítványai menet közben önmentést is tanulnak, vagyis azt, hogy kapálózás helyett húzzák maguk alá a lábukat, és arra álljanak, ha a medence vize át
akar csapni a fejük fölött.
Sorstársait még inkább szeretné bátorítani Edit, ezért
vállalta, hogy egész évben
ingyen foglalkozik a daganatos betegekkel, akik csak orvosi engedéllyel mehetnek
hozzá a gyógyfürdõbe. –
Mozogni kell nekik, és erre a
legalkalmasabb helyszín a
víz – szögezte le végül. Õ
már csak tudja.

mûben egy nem éppen sikeres randevún kacaghatunk,
mely ma már, objektív okok
miatt ott és úgy nem jöhetne
létre: ugyanis a Köztársaság
téren lazán átbiciklizõ fiatalember a mai Erzsébet téren
bizony elakadna járgányával
a dús kavicsfövenyben.
A klub egykori vezetõje,
dr. Dragon Károly egy idõs
kubikos visszaemlékezéseit
vette filmre, melybõl kiderül: a szentesi földmunkásokat, bármerre kerültek is,
mindenhol tisztelettel emlegették. A Patina címû alkotás
egy Kossuth téri lovaskocsitól, s a rajta ülõ idõs bácsitól
elindulva sorra veszi a környék omladozó házait, s a
mellettük lévõ méltóságteljes
középületeket, a régi mezõvárosi környezetet szembe,
vagy éppen párhuzamba állítva a vele együtt élõ „patinával”. A klub tagjai közül
országos ismertségre szert
tett Szõke András egy harminc éves kisfilmben már
megcsillogtatta komikusi vénáját: össze nem téveszthetõ
stílusában beszél a Delelõ sörözõben szerzett „meghatározó” élményeirõl, és hogy
minek a hatására lett filmes.
A bemutatón megjelent
egykori filmklubosok munkássága elismeréseként tiszteletbeli taggá választották
Karikó-Tóth Tibort, aki azon
lesz, hogy a könyvtárban, a
levéltárban és lehetõleg minden oktatási- és közintizményben legyen hozzáférhetõ egy példány ebbõl a speciális kordokumentumból.
D. J.

Január 14-én, szombaton
15 órakor a városi könyvtárban a fiatal szentesi amatõr festõ, Szaszkó József is
bemutatkozik alkotásaival.
Gyerekkora óta érdekli a
festészet, de csak 2009-ben
25 éves korában kezdett el
vele komolyabban foglalkozni.
– Igazából azért kezdtem
el festeni, mert otthon nem
voltak festményeink és szerettem volna a lakást egy kicsit feldíszíteni és kipróbálni,
hogy saját kezûleg mire tudok jutni, mire is vagyok képes. Általános iskolás koromban rajz tagozatos voltam, és a középiskolában is
mindig kiváló voltam rajzból, így istenigazából a kezdéshez terelgetésre nem volt
szükség, magamtól kezdtem
el, mondja Szaszkó József.
– Kezdetben vázlatfüzetbõl dolgoztam, a legelsõ két
képem így készült el, onnan
másoltam ki õket. Azonban
korán rájöttem, hogy szakmai segítségre is szükségem
van, a vázlatfüzetbõl nem fo-

gok megtanulni festeni. Ekkor édesapám indíttatására
felkerestem Sziklay Sándor
festõmûvészt, akihez elvittem a vázlatfüzetbõl másolt
képeket, és õ úgy ítélte meg,
hogy érdemes velem foglalkozni, ezért vállalta a tanításomat. Az alapoktól õ kezdett tanítani, például, hogy
milyen ecsetet, illetve festéket érdemes használni, milyen színt mivel érdemes keverni. Egy év tanulás után
azt mondta, hogy a legtöbb
dolgot saját magamtól, saját
hibáim árán fogom megtanulni, ezért a képeimet már
otthon készítem, de a mai
napig nagyon szívesen megmutatom neki a kész mûveket és fogadom tanácsait,
kritikáit. Elmondom még,
hogy 2010-ben tagja lettem a
szentesi Paletta Alkotókörnek és velük már volt közös
kiállításom Bokroson, Mindszenten, Szegváron, Csongrádon és Szentesen, sõt büszke vagyok arra, hogy az
egyik festményem eljutott
Amerikába is egy magánsze-

Kép és szöveg:
Bíró Dániel

mélyhez ajándékként.
A fiatal festõ véleménye
szerint tehetség feltétlenül
szükséges, azonban minden
tanítható. Viszont sokkal
fontosabb az, hogy szeresse
az ember, azt amit csinál.
- A realista tájképfestészet
irányzatát képviselem elsõsorban, de érdekel az impresszionista stílus is.
- Ez a könyvtári kiállítás
Hossó Nórával közös, õ szintén a Paletta Alkotókör tagja
és Sziklay Sándor festõmûvész tanítványa. 12-12 darab
képpel készülünk, invitál a
tárlatra Szaszkó József, aki
azt is megfogalmazza:
- A mûvészet célja a gyönyörködtetés, személy szerint nekem a feltöltõdést az
elismerõ szavak jelentik. A
festészet úgynevezett hatalom, hiszen szabad utat teremt a fantázia világának.
Nekem ez a hobbim, ezt választottam, ezt szeretem,
mert ez jelenti számomra kikapcsolódást és önkifejezést.
Kovács Károly

A fiatal festõ 12 képét viszi a könyvtári kiállításra.
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Egyetemisták
Eb-jén táncoltak
Bár a latin az erõsségük,
az Egyetemisták Európabajnokságán mégis indult
standard és latin táncokban
is a Bódi Ferenc – Gyurits
Diána páros. Ezzel nem
csak a Szilver TSE, de egyben hazánk is elõször képviseltette magát a második
alkalommal megrendezett
versenyen, Moszkvában.
A felsõoktatási intézményekben tanuló táncosok
mezõnyét mindkét kategóriában egyaránt 14 páros alkotta, a Szilver kiválóságai
latinban a 4., standardben a
11. helyezést érték el. Mint
megtudtuk, komoly eredményekkel rendelkezõ táncosok
gyûltek össze, a nyertes
orosz páros például közvetlenül a világelitbe tartozik.
A versenyen való részvétel
feltétele természetesen az
volt, hogy legalább az egyik

A 20 lány és 19 éves partnere 2 éve alkot egy párt a
parketten. Közösen nyertek
már felnõtt „A” osztályos országos bajnkságot, s a German Openrõl is tértek már
haza egy saját kategóriájukban elért 2. helyezéssel. Tíztáncban a hazai ranglistán a
6. helyet foglalják el.
A Szilver egyik klubjában
táncolt a duó férfitagja, aki
kunszentmártoni, a Budapesti Diána pedig már öt éve
szilveres fiúkkal versenyez, s
az új partnere miatt költözött
le Szentesre, szeptember óta
lakik itt. Úgy vélik, megérte
nekik összeállni, a hazai sikerek révén lehetõségük van
kijutni nagy versenyekre.
Most ismét egy új keletû verseny elõtt állnak: elsõ alkalommal rendeznek - valószínûleg a Szilver Csongrádon 21 éven aluliak számára ma-

táncos egyetemi vagy fõiskolai tanulmányokat folytasson. A Bódi-Gyurits páros
teljes mértékben eleget tesz a
kívánalomnak: Ferenc a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán, Diána pedig az SZTE
bölcsészkarának amerikanisztika szakán tanul.

gyar bajnokságot, melynek
elsõ két helyezettje indulhat
a korosztályos latin világbajnokságon.
Diánának ez lenne az elsõ
vb-je, míg párja már volt
résztvevõ az elõzõ partnerével.
D. J.

A téli szünetben rendezte
év végi karate edzõtáborát az
Oyama Dojo SE a Wellness
Colosseumban. A közel ötven karatéka nem csak a környezõ településekrõl jött el,
hanem Füzesabonyból, Siófokról és Budapestrõl is. Az
ünnepek utáni elsõ napon a
kyokushin egyik hazai
megalapítója Shihan Furkó
Kálmán tartott edzést, Shihan Brezovai Sándor (6 dan)
meghívására.
A 65 éves 7 danos mester
elsõsorban a technikára, a
mozdulatok gyakorlására helyezte a hangsúlyt. Mint elmondta, újra és újra, akár
ezerszer is el kell végezni
egy-egy mozdulatot, folyamatosan tökéletesítve azt. Erre csak edzésen van lehetõség, mert éles küzdelemben a
hatékonyságra kell összpontosítani. De leghatékonyabb a
tökéletesen kivitelezett ütés
és rúgás lehet.
Jövõre lesz 40 éve, hogy
Magyarországon megjelent a
kyokushin karate szakág. Ma
már kilenc szervezete van, folyamatosan változik, de hogy
ebbõl mi a jó és mi a rossz,
annak más-más ma a megítélése. A testnevelõ szakember,
aki katonai kiképzõként dolgozott évtizedekig, hozzátette: a karate nem csak sport,
hanem hasznos szabadidõs
tevékenység is, ami folyamatos tanulást jelent. Az új ismereteket be kell építeni a már
meglévõk mellé. Ezzel szemben Shihan Brezovai Sándor a
hagyományos, Sosai Masutatsu Oyama nagymester által
megálmodott stílus életben
tartását és továbbvitelét tartja
a legfontosabbnak. A folyamatos tanulás nem az új keresését jelenti, hanem az eredeti
tudás tökéletesítését.. Ezért
hozta létre egy évvel ezelõtt a
Honkyokushin (HIKO) világszervezetet, nevének jelentése
„Eredeti, õsi kyokushin”. A
HIKO 12 országban van jelen
mintegy háromezer taggal.

Palánkostorna a csarnokban

A legkisebbektõl a felnõtt
korosztályig több mint egy
héten át pattogott a labda a
sportcsarnokban. A küzdõteret erre a tornára palánkkal
vették körbe, ami látványosabbá és közönségszórakoztatóbbá tette a játékot. Természetesen a közönségnek az is
nagyon tetszik, hogy a kapuk
nagyobbak a hagyományos
kézilabdakapunál, így jóval
több gól esik egy-egy mérkõzésen, hiszen a kapusok sincsenek hozzászokva a méretekhez.
A hagyományoknak megfelelõen a nyílt felnõtt kategória a legnépszerûbb, hiszen itt
húsz csapat versenyzett a díjakért, és nem csak Szentesrõl

vagy a környékérõl, hanem a
szomszédos megyékbõl is jöttek válogatott csapatok, melyek rendszeresen eljutnak a
döntõig. Az idén azonban a
„vidéki” csapatok a döntõbe
kerülésnél „elvéreztek”, így
két szentesi csapat – a torna
megrendezése óta elõször! –
jutott a fináléba.
A harmadik helyet büntetõkkel a martfûi Verem SC
szerezte meg a csongrádi és
kisteleki játékosokból összeválogatott Armandó csapata
elõtt, míg a döntõben 4-2
arányban a volt Kinizsi-focistákból álló baráti társaság, a
Gallér SE nyert, a szintén volt
kinizsis játékosokból álló, de
külföldrõl és fábiáni játéko-

sokkal megerõsített Fülig
Jimmy Falatozó csapata ellen.
Különdíjak: Gólkirály Koncz
Miklós (Armandó), legjobb
kapus Molnár Tamás (Gallér
SE), legtechnikásabb játékos
Kalmár Ferenc.
Kellemes színfoltja volt a
palánkostornának a „kicsik”
nemzetközi versenye, nyolc
csapat részvételével. A 2001–
2002-es korosztályú csapatok
között a szentesi fiatalok (a
HSZATÁK és a Farkasok közös csapata) a döntõbe került,
de alulmaradt a korábban a
selejtezõben egyszer már legyõzött nagyváradi csapattal
szemben. Legjobb kapus Balázs Milán (Szentes I.).
Kép és szöveg: G. Sz. I.
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Új világszervezet
szentesi központtal

Az új szervezet dinamikus
fejlõdése várakozáson felüli,
mely elsõsorban a 2008-as
szentesi rendezésû világbajnokság sikerének köszönhetõ.
Brezovai Sándor célja, harminc tagország bevonása és
mintegy tízezer fõ felvétele
tagjaik közé.
Elképzelését versenyzõinek
elért eredményei is alátámasztják. 2011-ben, eredeti
tervüknek megfelelõen, négy
nemzetközi és egy nemzeti
versenyen (Interkontinentális
Világkupa, Európa-bajnokság, Európa-kupa Ukrajnában, Bushido Európa-kupa
valamint a hazai diákolimpia)
vettek részt versenyzõi. A
harminchét gyerek összesen
43 arany, 35 ezüst és 31 bronz
érmet hozott haza a küzdelmekbõl, melybõl 82 nemzetközi, 27 diákolimpiai. Ráadásul mindegyik versenyen a
legeredményesebb egyesület-

nek járó kupát is átvehették.
Az év során legjobb helyezést
elérõ tanítvány Bagi Alexandra, aki mind az öt versenyen
aranyérmet szerzett és kétszer különdíjat is átvehetett.
– Nem gondolom, hogy
az országban túl sok egyesületnek vannak hasonló
eredményei – mondja a 6
danos mester. Magyarországon ma két harcmûvészeti
szövetség mûködik mintegy
150 ezer taggal. Az 15002000 egyesületbõl az Oyama Dojo SE az egyik legeredményesebb.
Brezovai Sándor Musashi
Team névvel létrehozott
egy utánpótlás válogatottat, melynek 90 százalékát
oyamás karatékák alkotják.
Nem csak Szentesrõl, és
a környezõ településekrõl
vannak tanítványai. Érdekesség, hogy például az itt
edzõtáborozó és versenyzõ

18 éves, 1 danos Láng Lilla
Füzesabonyban vezetõedzõ.
Az idei tervekre rátérve.
Márciusban immár 9. alkalommal rendezik meg közel
400 indulóval a Magyar Karate Szövetség szervezésében
a diákolimpiát, ami a legnagyobb utánpótlás KnockDown verseny Magyarországon. Májusban pedig, ugyancsak Szentesen harminc ország és 800 versenyzõ részvétele várható a gyermek, serdülõ, ifi, junior és U-20-as
korcsoportos kyokushin világkupán.
Tavaszra elkészül a tatamival és a legújabb fitnesz eszközökkel felszerelt második
edzõterem a Wellness Colosseum pinceszintjén, ami
újabb lehetõséget teremt ezen
karate szakág követõinek fejlõdésében.
Besenyei

Rajtol a legkisebbek
kézilabda-bajnoksága
Több mint százhúsz kisiskolás részvételével január
hetedikén rajtol a városi
szivacskézilabda-bajnokság
Szentesen. Az elõreláthatóan
májusig tartó küzdelemsorozatot a Szentesi Párducok
Kézilabda Utánpótlás-nevelõ
Sportiskola szervezi azon 2.
osztályos tanulók részére,
aki immár második esztendeje vesznek részt a városi
sulikézilabda-programban.
Czesznak György, a sportiskola vezetõje lapunk érdeklõdésére elmondta, hogy január 7-én tizenhat csapat lép
majd pályára a városi sportcsarnokban, közülük a legjobb nyolc vehet részt a január 14-étõl már regionális jel-

(Fotó: Vidovics)

leggel futó bajnokságban. –
A legjobb nyolc szentesi csapat mellett algyõi, orosházi,
szegedi és hódmezõvásárhelyi szivacskézilabdázó-csapatok mérik össze erejüket
Szentesen - mondta a sportiskola irányítója.– A január
7-i, kizárólag a szentesi fiataloknak megrendezésre kerülõ viadal reggel 8 órakor kezdõdik a Dr. Papp László
Sportcsarnokban és elõreláthatólag 15 órakor zárul a
rendezvény. Négy csoportban zajlanak a küzdelmek, a
csoportmérkõzéseket követõen az elsõ helyezettek körmérkõzést vívnak, így alakul
a ki a végsõ helyezési sorrend.

Czesznak György reményei szerint azok a fiatalok,
akik már két esztendeje részt
vesznek a Koszta és a Kiss
Bálint-iskolákban a kézilabda-képzésben, végre megmutathatják, hogy az iskolai
foglalkozásokon mit sajátítottak el, de tapasztalatot is
szerezhetnek, hogy milyen
az, amikor versenyhelyzetben kell helyt állniuk.
A legjobb nyolc szentesi
együttes a hónap közepétõl a
regionális bajnokságban szerepel majd tovább, ennek a
küzdelemsorozatnak a mérkõzései – 14-16 csapat részvételével- kéthetente kerülnek majd megrendezésre.
H.V.
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ÍGY BÚCSÚZTUNK AZ ÓÉVTÕL

A Városi Fúvószenekar, a Bárdos Lajos Vegyeskar, a szegvári Dobbantó Néptáncegyüttes, valamint
a kecskeméti Hírös Zenekar közös hangversenyt rendezett december 30-án a sportcsarnokban.

Szilveszterkor ezreket csalt ki az esztendõt búcsúztató tûzijáték a Kossuth térre,
ahol Szirbik Imre polgármester köszöntötte az újévet.
A fotókat Vidovics Ferenc készítette.

Ismét sok kocogót mozgatott meg a St. Jupát SE hagyományos szilveszteri futása.
Az esemény különlegessége volt, hogy 16 bátor jelentkezõ jelmezben tette meg a távot.
Ajándékokat sorsoltak ki a résztvevõk között, a többség gyümölcscsomaggal,
és sokan az egyesület pólójával térhettek haza.

H O L- M I ? Süssünk kenyeret házilag!
Január 6-tól
Koszta József Múzeum
Technikai okok miatt zárva, nyitás 2012. január 22-én.
Tokácsli Galéria
Január 5-28-ig dr. Molnár Gyula
természetfotóiból látható kiállítás.
A fotók megtekinthetõk keddtõlpéntekig 10-13 és 15-18 óráig,
szombaton 9-13 óráig.
Városi könyvtár
Január 14-én, szombaton 15
órakor a városi könyvtárban a fiatal
szentesi amatõr festõk, Szaszkó
József és Hossó Nóra mutatkozik
be alkotásaival.
Mûvészetek Háza
Kézmûves mûhelyek: feketekerámia, vesszõ, gyékény, gyertya és
nemez, csipke, szövés-fonás, fafaragás elsajátítására van lehetõségük az érdeklõdõknek. Nyitva tartás: hétfõtõl szombatig 9–17 óráig.
Galéria Kávéház
Molnár József kecskeméti fotográfus természetfotóit láthatja a közönség január 9-ig.
Õze Lajos Filmszínház
Január 5-9.
17.30 óra Karácsony Artúr –
angol-amerikai animációs film,
20 óra A bõr, amelyben élek –
spanyol filmdráma
Január 12-16.
17.30 óra Testcsere – amerikai
vígjáték,
20 óra Az adósság – amerikai
thriller.

Kenyeret sütni nem ördöngõsség. Frissen õrölt
vagy legalábbis teljes kiõrlésû búzából vagy egyéb gabonából meg egyenesen szuper
egészséges, ugyanis a finomított lisztben közel annyi
tápanyag, illetve vitamin
sincs, mint a friss õrlésûben.
Ezen kívül a saját sütésû
péksütemények mindig sokkal frissebbek és finomabbak. Érdemes megpróbálkozni vele!
Nagyon hasznos, ha van
hozzá egy kenyérsütõ gépünk, amely elvégzi helyettünk a szakszerû dagasztást
és ha úgy kívánjuk, a sütést
is. De ha ez nincs, akkor is
készíthetünk házilag finom
kenyérféléket, ha tudjuk a
trükkjét.

Házi fehér kenyér
Hozzávalók: 40 dkg finomliszt, 1 tk. só, 1 tk. cukor, 230
ml víz, 1 ek napraforgó olaj,
1 tk. ecet, 1/4 kocka élesztõ.
Elkészítése: Meglangyosítjuk a vizet, a felét hozzáöntjük a 40 dkg liszthez, másik
Egy ember elmegy az orvoshoz,
és elpanaszolja, hogy egész éjjel
nyitott szájjal alszik. Az orvos
megvizsgálja, majd így szól:
– Kérem, magának az a baja,
hogy szûk az arcbõre. Ha a szemét behunyja, a szája kinyílik.
Egy házaspárt kirámol egy betörõ.

felébe beletesszük a cukrot
és az élesztõt. Hagyjuk állni
5 percig, addig a többi hozzávalót is beletesszük a liszthez. Ha felfutott, hozzáöntjük a liszthez, és kézi robotgép dagasztóspiráljával 8
percig simára dagasztjuk.
Sûrû tésztát fogunk kapni.
Mûanyag edényben beteszszük a sütõbe 40-50 fokra fél
órára kelni. 1-2 percig megint dagasztjuk, és kivesszük
egy lisztezett tálcára megformázni, bevágjuk néhány helyen a tetejét, és dobozformába tesszük újra a 40-50 fokos sütõbe. 50 perc kelés
után bekapcsoljuk 180 fokra,
és megsütjük.

Alföldi finom kenyér
Hozzávalók a kovászhoz: 5
dkg búzakorpa, 5 dkg sima
liszt, 1 tk. õrölt kömény 1 tk.
szárított komló, 1 ek. méz,
2,5 dl víz.
A kenyérhez: 2,5 dl kovász,
2,5 dl langyos víz, 1 liter
sima liszt, 1 evõkanál sikér,
1 ek. burgonyapehely, vagy
krumplipüré-por, 1 ek. olaj, 2

Pótfûtés
A rendõrök idejében elkapják, beviszik a sittre. Fél óra múlva a kirabolt férj beállít az õrsre
– Elnézést, beszélni akarok azzal
a betörõvel, akit most kaptak el!
– Miért akar vele beszélni? – kérdi

tk. só, 1 tk. cukor. 1 tk. porélesztõ.
A kovász elkészítése: Egy
teáskanálnyi komlót leforrázunk 2,5 dl vízzel, lefedve
langyosra hûtjük, majd leszûrjük. belekeverjük a mézet, a köménnyel kevert lisztet és a korpát, majd 3 napig
konyharuhával lefedve, egy
befõttesüvegben meleg helyen állni hagyjuk, közben
néha megkeverjük. 3 nap
múlva savanykás, enyhe sörszagot kell árasztania.
Ebbõl az anyagból a kenyérsütéshez elvesszük 2,5
dl-t, a maradékot visszaszaporíthatjuk az eredeti menynyiséggel, ha újra felhabosodott, megerjedt, csavaros tetõvel fedve a hûtõben tárolhatjuk a következõ kenyérsütésig.
A kenyérhez valókat alaposan megdagasztjuk, kétszeresére kelesztjük a tésztát,
finoman átgyúrjuk, majd ismét megkelesztjük, és sütjük. Kenyérsütõ gépben normál programon süthetõ.
a rendõr.
– Azért, mert hajnal 2-kor úgy
osont be, hogy a feleségem nem
ébredt fel. Érdekelne a technikája.
– Miért küldték vissza Etiópiából a
magyar gyógyszersegélyt??
– Mert az volt a dobozokra írva,
hogy: „Étkezés után bevenni...“

Január 7-13.

HOROSZKÓP
Kos
Karrierterveit most több bolygó is segíti, de ez a kedvezõ
„hátszél” sem mentesíti attól,
hogy alaposan kidolgozza minden lépését.
Az ünnepek miatt egyelõre másra nem is
nagyon volt lehetõsége, viszont az elsõ
munkanapon rástartolhat a sikerre.
Bika
Tanácstalan lehet, hogy mihez kezdjen, de aztán rájön,
hogy erõszakkal nem lehet
életben tartani semmilyen kapcsolatot
sem. Még a munkahelyit sem. A barátsággal kapcsolatos életterülete egy kicsit
átalakulhat.
Ikrek
Izgalomra vágyik, és úgy tûnik,
nem is lesz belõle hiány. Az
ünnepek után sem hajlandó lemondani a titkos randevúkról. Munkahelyén kifogyhatatlanok az energiái, hála a titkos szerelemnek.
Rák
Munkaundora van. Úgy érzi,
fõnöke nem adja meg önnek a
a kellõ elismerést, nem foglalhatja el a méltó helyét a közösségben.
Olyan frontvonalakat nyit, ahol rengeteg
energiát és idõt veszítve végül képtelen
lesz megvédeni az igazát.
Oroszlán
Vége a jótékonykodásnak,
saját magának kell kitaposnia
majd azt a rögös utat, amibõl
majd a jövõben úgy lelkileg, mint anyagilag profitálhat. Lepje meg kedvesét apró,
jelentéktelennek tûnõ figyelmességekkel.
Szûz
A mostani szélcsendes idõszak arra jó, hogy rendezze
az év végén összekuszálódott
sorokat, és elsimítsa az ellentéteket. Ne
essen abba a hibába, hogy a munkahelyét tekinti a hódításai helyszínének, hiszen
ez rengeteg bonyodalmat jelenthet.

Mérleg
Munkahelyén kibontakozhat
a közösségi szellem, és ez
elsõsorban önnek köszönhetõ. Remekül
összehozta a csapatát, most mát arra
kell figyelnie, hogy együtt is maradjanak.
Skorpió
Minden napra jut egy apró kis
meglepetés, mellyel azoknak
kedveskedik, akik fontosak
voltak a múlt évben, és lesznek az ideiben.
Munkahelyén kedvelik, tisztelik kollégái,
épp ezért segítõ kezet nyújtanak egy induló
új projektben.
Nyilas
Nyitott az örömökre, az élvezetek befogadására, akár új partnerre vágyik, akár a régi kapcsolatát erõsíti meg, Vénusz támogatja terveit. Munkahelyén azonban feszült napokra
számíthat, nehezen tudja majd beosztani
az idejét.
Bak
Semmit sem gyûlöl jobban,
mintha borul az idõbeosztása. Segíthet, ha a hirtelen
jött változásokban lehetõséget lát arra,
hogy kihozhassa az adott helyzetbõl a
legjobbat! Sok odafigyelést vár el a
munkatársaitól, akkor tud hatékonyan
dolgozni.
Vízöntõ
Hatékonyan kezdi a hetét a
munkahelyén, bár ezt nem díjazza különösebben a felettese. Arra is lesz energiája, hogy egy kicsit
átstrukturálja a munkája területét, könnyebbé teheti a napi feladatokat.
Halak
Lazábban veszi a teendõket,
de szerencsére ezt senki nem
veszi észre. Ügyeljen azért,
hogy a munkákból is elkészüljön valamennyi. A párkapcsolatában kedves, türelmes.

Ú j é v i v e r e k e d é s e k A tavaszra készülnek
Karácsonykor kevesebb,
szilveszterkor és a 2012-es
esztendõ elsõ napjaiban valamivel több dolga akadt a
Szentesi Rendõrkapitányság
munkatársainak. Január elsején hajnalban két helyen is
garázdaság miatt kellett közbeavatkozniuk a rendõröknek. Az egyik belvárosi szórakozóhelyen, ahol zártkörû
összejövetelt tartottak, két
férfi jelent meg, õk azonban
nem voltak hivatalosak ebbe
a buliba. Ennek ellenére kötekedni kezdtek a társaság
egyik hölgytagjával, s miután többen is a nõ védelmére
keltek, a két hívatlan vendég
törni-zúzni kezdett, majd verekedés is kialakult. A hívatlan vendégek ellen garázdaság miatt indult büntetõeljárás.
Szóváltás alakult ki egy

társaság tagjai között egy
másik szórakozóhelyen is.
Úgy tûnt azonban, a vita elcsendesedik, a vendégek
együtt indultak hazafelé, ám
az utcán ismét felforrtak az
indulatok. A verbális okoskodást ezúttal már tett is követte, a csapat tagjai összeverekedtek. Az utcában lakók
értesítették a rendõrséget, a
kiérkezõ egyenruhásoknak
azonban csak a balhé néhány
résztvevõjét sikerült elfogniuk, a többiek beazonosítása
még folyamatban van.
Szilveszter éjszakáján loptak el egy több tízezer forint
értékû Cruiser-kerékpárt az
egyik helyi sörözõ elõl, egy
társasházból pedig egy lezárt bringa speciális, nagy
értékû kerekét vitték el. A
kerék közel 50 ezer forintot
ért…

250 ezer forint értékû
arany-ékszert és készpénzt
vitt magával egy tolvaj, aki
az egyik lakóház udvarára
mászott be január elsején
hajnalban. A tettes, kihasználva, hogy a tulajdonosok
máshol búcsúztatták az
óesztendõt, összegyûjtötte és
elvitte az értékeket.
Három és fél mázsa kukoricát lopott egy férfi, ám anynyira figyelmetlen volt, hogy
a zsákból a kukoricaszemek
kiszóródtak a menekülési útvonalán, így a nyomozóknak
nem volt nehéz dolguk, hazáig tudták követni a tettest.
A házban aztán kiderült,
hogy az ott lakó és a lopással
gyanúsítható férfi az áramot
is lopta, így lesz mirõl mesélnie a kihallgatásakor.
H.V.

Gyõztek a kosarasok

A Szentesi KK férfi kosárlabda csapata az
ünnepek alatt sem tétlenkedett. A Szeged
Penguins KK együttesét gyõzték le 74–52

arányban. Legjobb dobók: Marossy A.,
Szemán L., Kutvölgyi Cs.
Fotó: Vidovics

Piacol junk
Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon
az alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok.
Tojás 34–39 Ft/db, hagyma 80–100 Ft/kg, fokhagyma 800–950
Ft/kg vagy 70 Ft/darab, petrezselyem zöld 50 Ft/csomó, zeller
50 Ft/db, karfiol 300 Ft/kg, bab (nagy szemû) 800 Ft/kg, apró
300–400 Ft/kg, fehérpaprika 450–550 Ft/kg vagy 150 Ft/zacskó
(25 dkg) vagy 80 Ft/db, erõs paprika 50–70 Ft/db, paradicsom
450 Ft/kg, kígyóuborka 200–450 Ft/kg. Káposzta 80 Ft/kg, kelkáposzta 250 Ft/kg.
Alma (Mucsu, Idared) 120 Ft/kg, citrom 400 Ft/kg, füge és datolya 290 Ft/csomag, mandarin és narancs 160–200 Ft/kg, körte
420 Ft/kg, földimogyoró 450 Ft/kg.
Karalábé 100 Ft/db, saláta 120 Ft/db, krumpli 40–50 Ft/kg,
édeshagyma 550 Ft/kg, póréhagyma 100 Ft/szál. Gyökér 250
Ft/kg, sárgarépa 100 Ft/kg, gomba 500 Ft/kg.
Cukkini, padlizsán 350 Ft/kg, kapor 50 Ft/csomó, sütni való
tök 120 Ft/kg, sült tök 350 Ft/kg. Cékla 150 Ft/kg, sör- és jégcsapretek 100 Ft/csomó. Törtpaprika 2000 Ft/kg.

Hírek
FOGADÓÓRÁT TART
Farkas Sándor országgyûlési
képviselõ január 11-én (szerda) délelõtt 9 órától 11 óráig.
Helyszín: Szentes, Kossuth u.
11. Fidesz Iroda.
A nyugdíjas klub elsõ foglalkozását január 6-án, pénteken 14 órakor tartja a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban. A taggyûlésen beszámolót tartanak az elmúlt év
programjairól és ismertetik a
2012-es foglalkozási tervet.
A Király István Kertbarátkör tagjai január 9-én, hétfõn 18 órakor tartják összejövetelüket a Móricz-házban.

A férfi pólósok (fehérben) már elkezdték az alapozást.
Bár a nemzeti bajnokságokban – egy-két
sportág kivételével – szünetel a pontvadászat, a
versenyzõk már elkezdték, vagy néhány napon
belül elkezdik a felkészülést a tavaszi szezonra.
A KALO-MÉH Cs&K Szentesi VK férfi vízilabdázói január 3-án ugrottak fejest a munkába, ráadásul nem is akármilyen két hét vár
Weszelovszkyékra, hiszen Lukács Dénes vezetõedzõ alapozó edzésein január közepéig kis túlzással többet látnak majd súlyzót a fiúk, mint
labdát. – Több edzõmérkõzést is játszunk a
február 4-én induló tavaszi rajtig, ezek közül
egyelõre az tûnik biztosnak, hogy várhatóan
január 15-16-án érkezik hozzánk az Arad
együttese, illetve 17-18-án a Hódmezõvásárhelyen edzõtáborozó junior-válogatottnak is az
ellenfelei leszünk. A játékosok szerencsére kevés súlyfelesleggel érkeztek vissza az ünnepi
asztaltól – mondta a tréner.
A bajnokságot február negyedikén Szolnokon folytatja a nyolcadik helyen álló Szentes.
Lukács Dénes januárban a hollandiai vízilabda
Európa-bajnokságra utazik, ekkor az itthoni
munkát ideiglenesen Vass Sándor irányítja
majd három napon keresztül.
Zantleitner Krisztina, a Hungerit UniBauÉpszer Szentesi VK vezetõedzõje is a helyszínen tekinti meg az EB záró szakaszát, míg Ta-

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) tartanak ügyeletet. Telefon: 62/474– 374.
Gyermekorvosi rendelés:
hétköznap 15 órától 17 óráig,
hétvégén és ünnepnap 9 órától
11 óráig a Sima F. u. 31–33.
szám alatt (mentõállomás), rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.
Gyógyszertári készenléti
ügyelet minden nap 20 órától,
másnap reggel 7.30-ig tart.
Munkaszüneti nap 20 órától
másnap 7.30-ig. Január 9-ig
Pingvin Patika (Nagyörvény 59.)
hétfõ-péntek 7.30-18, szombat
7.30-12 óráig. Január 916-ig
Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.)
hétfõ-péntek 8-19, szombat 813 óráig. Készenléti telefon:
70/563-51-39.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) január
7-8-án dr. Molnár Béla, Nádas
stny. 9., telefon: 30/995-16-82.

(Fotó: Vidovics)

kács Orsolya és Keszthelyi Rita a magyar válogatott tagjaként lesz aktív résztvevõje a kontinensviadalnak. A Hungerit értelemszerûen
nélkülük illetve Magariyama Shino nélkül
kezdte meg a felkészülést szerdán, a japán légiós még odahaza tartózkodik. – Rávezetõ
foglalkozásokkal kezdünk, edzõmérkõzéseket
januárban nem tervezek – mondta Zantleitner
Krisztina.
A hetedik helyrõl várja a március 20-i folytatást a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú
labdarúgó csapata. Bozóki Zoltán vezetõedzõ
tervei között számos edzõmérkõzés szerepel,
de csak a közel két hónapos felkészülés második felében. A január 20-án kezdõdõ munka
kezdetben a hosszú futásokról és az erõsítõ
gyakorlatokról szól majd, ezt követõen kerül
elõ végre a labda is a tréningeken.
Február 4-én folytatódik az NB II-es bajnokság a tekézõknél, városunk két csapata ráadásul egymás ellen kezdi a tavaszi szezont. A
bajnokságban a téli szünetben a Szentesi TE áll
jobban, jelenleg a másodikak - holtversenyben
a 14 pontos gyulaiakkal-, míg a Vasutas hatodik a tabellán. Õsszel a két szentesi csapat
mérkõzésén egyébként 5-3-as Vasutas-gyõzelem született...
H.V.

Családi események
Született: Németh István
Gábor és Balga Ildikónak
(Veres P. u. 18.) Kristóf Alex,
Baráth László és Stefancsik
Katalinnak (Dr. Uhlár I. u. 6.)
Enikõ, Kozák Gábor és dr.
Berente Ágnesnek (Zrínyi u.
36.) Vince, Bakos Gergely Péter és Kiss Gabriellának (Õze
L. u. 22.) Norbert, Kunszabó
Róbert és Kasik Erzsébetnek
(Vecseri u. 50.) Zorka nevû
gyermeke.
Elhunyt: Almási Imréné
Varga Anna (Kátai u. 1.),
Szabó Sándorné Bertus Piroska (Apponyi tér H ép.),
Balla Imre Márton (Kossuth

u. 22.), Molnár Katalin (Petõfi u. 12.), Takács Jánosné
Lucz Mária (Kossuth u. 22.),
Tóth Jánosné Rozmán Erzsébet (Jókai u. 75.), Szívós István (Mentõ u. 8.), Mészáros
Antalné Putnoki Ilona (Sima
F. u. 6-10.), Sultis János József (Csallány G. part 9.),
Zelei Istvánné Kovács Klára
(Honvéd u. 25.), dr. Jaksa
Jánosné Dóczi Erzsébet
(Szûrszabó u. 18/A), Horváth István (Sáfrán M. u.
30/A), Dobsa Péter Pálné
Puskás Eszter (Dr. Négyesi
L. u. 16.).

„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.” (Kosztolányi Dezsõ)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZABÓ RÓBERT
újságíró
a Szentesi Élet alapító szerkesztõje, a Csongrád Megyei
Hírlap, majd a Délvilág volt fõmunkatársa,
az Orient Rádió volt stúdióvezetõje rövid betegség után,
váratlanul elhunyt.
Temetése 2012. január 13-án, pénteken 11 órakor lesz
a szentesi alsó-református temetõ ravatalozójából.
A gyászoló család
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