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Miért nincs víz a Kurcában? HUNOR COOP

Még 10 centiméterrel csökkenteni kell a vízszintet.
Többen keresték szerkesztõségünket a fenti kérdéssel.
Tény, hogy nagyon alacsony a vízszint. Ezt a tapasztalatot
erõsítette meg érdeklõdésünkre Kalamusz Endre, a Gerecz
Elemér Sporthorgász Egyesület elnöke is. – Nagyon kevés a
víz. A szokásos téli vízszintnél is alacsonyabb, ami veszélyezteti a halállományt. Az a baj, hogy az enyhe idõ miatt
még nem vermeltek el a halak és a városi szakaszon a mostani 50 centis víz nem megfelelõ élettér. Az ellenõreink
egyes szakaszokon már nem tudnak hajózni elektromos
motorral, mert leér a vízfenékre. A vízügyesek nekünk
partmunkálatokkal indokolták a leeresztést. Az önkormányzattal közösen rõzsefonattal erõsítik meg az Eszperantó és a Csongrádi úti híd közötti partot mindkét oldalon. Erre máshol is szükség lenne, például a kórháznál is
tapasztalható hasonló partomlás – nyilatkozta lapunknak a
horgászok vezetõje.
Korom Pál, a polgármesteri
hivatal mûszaki osztályának
fõtanácsosa elmondta: a
partsúvadást már 2009–
2010-ben tapasztalták és
képviselõi interpelláció is elhangzott ez ügyben.
– A partjavítást már tavaly
elõtt szerettük volna elvégezni, de akkor nem feleltek
meg a körülmények. A pénz-

ügyi fedezete szerepelt város költségvetésében is. Jelenleg a munkálatok technikai elõkészítése zajlik, legkésõbb februárban elkészülhet
a javítás, de jó lenne már ebben a hónapban elkezdeni. A
szükséges anyagok rendelkezésre állnak, külön engedélyekre pedig nincs szükség. Az ATIKÖVIZIG saját

szakembereivel készíti el a
megerõsítést, ami gyakorlatilag a víz és a part találkozásánál egy cölöpsorra erõsített rõzsefonat elkészítését
jelenti. A szükséges földmunkát a Városellátó Intézmény végzi saját gépeivel.
Most ideális az idõjárás, az
elõrejelzések szerint kemény
fagy sem várható a következõ hetekben, ami a halak áttelelését veszélyeztetné ilyen
alacsony vízszintnél. A most
tapasztalható vízállást még
csökkenteni kell körülbelül
10 centiméterrel a megfelelõ
munkavégzés feltételéhez.
Ha minden rendben megy,
akkor három hét alatt végeznek a partvédelemmel.
Kalamusz Endre további
aggodalmáról is beszélt. Elmondta, hogy egy országos
horgászversenyre is érkezett
igény az egyesülethez, de
nem merték vállalni, mert

(Fotó: Bíró Dániel)
egész évben alacsony vízszintre számítanak. Értesülésük szerint idén megkezdõdik a Kurca-híd bõvítése,
ami miatt a nyáron is téli
vízszint lesz a Kurcán.
A kérdéssel megkerestük
a város fõépítészét. Wittek
Krisztina arról tájékoztatott,
hogy valóban még ebben az
évben megkezdik a híd bõvítését a ligetnél. A jelenlegi
tervek szerint nyár végén,
õsz elején zajlanak a munkák
úgynevezett száraz mederben. De ez nem jelenti a teljes Kurca leengedését, csak a
híd elõtt és után zárják le a
medret, a vizet pedig két
csövön terelik el, ami biztosítja a megfelelõ vízáramlást.
A zárások alatt és felett maradhat az eredeti nyári vízállás. A munkák várhatóan
négy hónapig tartanak majd,
félpályás útzár és súlykorlátozás mellett.
besenyei

11 évet kapott
az ékszerrabló
Jogerõsen tizenegy év
fegyházbüntetéssel sújtotta
múlt héten a Szegedi Ítélõtábla azt a férfit, aki 2010
októberében kirabolta a
buszállomásnál mûködõ
ékszerüzletet. A 2,5 milliós
kárnak csak a fele térült
meg.
A korábban felfegyverkezve elkövetett rablás miatt hároméves szabadságvesztésre
ítélt, jelenleg 32 esztendõs
Mészáros Gábor József 2010ben egy kecskeméti cégnél
raktárosként dolgozott, ám
október közepén úgy döntött, hazaköltözik szülõvárosába, Szentesre. Ezért munkaviszonyát október 15-ével
megszüntette, egy kölcsönkapott autóval Szentesre utazott, miután munkáltatójával és magánszemélyekkel
szemben jelentõs tartozást

halmozott fel és hagyott hátra. A vádlott már Szentesen
tartózkodott, amikor október
19-e elõtt a várost járva felfigyelt arra, hogy az Opál
Óra- és Ékszerüzlet környékén viszonylag kicsi a forgalom. Ekkor úgy döntött,
hogy – tekintettel anyagi
gondjaira, tartozásaira –
bûncselekmény elkövetésével fog pénzt szerezni. A reggeli órákban magához vett
egy gáz-riasztó pisztolyt,
aminek csövére egy mûanyag hengert erõsített, hogy
azt a látszatot keltse, a fegyver hangtompítóval ellátott.
Az évek óta birtokában lévõ
fegyvert korábban édesanyja
lakásának padlásán rejtette
el, de errõl a család tagjai
nem tudtak.
(folytatás a 4. oldalon)

A II. világháborúban elesett áldozatokra emlékeztek
csütörtökön délelõtt a Széchenyi-liget bejáratánál lévõ hõsi
emlékmûnél. Koszorút helyeztek el és mécsest gyújtottak
az önkormányzat képviselõi, a hadifoglyok bajtársi
szövetségének tagjai, valamint a város lakói.
(Fotó: Vidovics)

A JÓ SZOMSZÉD
Változó díjak
A fizetõ parkolási díjak 7
százalékkal emelkedtek január 1-jével, ami az általános
forgalmi adó növekedésének
a díja. Az eddigi 120 forintos
egyórás parkolási díj 130-ra
emelkedik, viszont ezért az
összegért nem 60, hanem 70
percet parkolhatunk.
***
A képviselõ-testület tavaly
novemberi ülésén döntött a
szemétszállítási díj 4,2 százalékos idei emelésérõl, azonban 2011. december 30-án az
Országgyûlés úgy módosította a hulladékgazdálkodási
törvényt, hogy 2012-ben ezeket a díjakat nem lehet emel-

ni. Ezért januártól csupán az
általános forgalmi adó változásából adódó 2 százalékos
áremelés érvényesül.
***
A 70. életévüket betöltött
ingatlantulajdonosok, haszonélvezeti joggal, illetve
bérleti joggal rendelkezõ
adóalany csak abban az esetben mentesülhet a kommunális adó megfizetése alól,
ha az adófizetés évében havi
jövedelme nem haladja meg
a minimálbér összegének
másfélszeresét, azaz az idei
évben a 139 500 forintot.
Részletek a 3. oldalon

Rekordbevétel
a MetalComnál
Rekordbevétellel zárta az
elmúlt évet a MetalCom Zrt.
A létszámbõvítés nehézségeirõl, a tulajdonosváltásról, a társadalmi felelõsségvállalásról és a város gazdálkodásáról is beszélt lapunknak adott interjújában
a társaság vezérigazgatója,
Bozó Zoltán.
– Az európai és a magyar
gazdaság sem tudott jelentõs lendületet venni tavaly.
Ilyen környezetben milyen
eredményt tudott elérni a
MetalCom Zrt.?
– Kifejezetten jót. Három
és félmilliárd forintos rekord
árbevételt értünk el, és várhatóan a 2011-es nyereségünk is meg fogja haladni az
eddigieket. Ahhoz, hogy ez
sikerüljön, számos olyan intézkedést kellett végrehajtanunk, ami lehetõvé tette a
növekedést. Örömteli számunkra, hogy mindezt a
versenypiacon értük el. Se

önkormányzati, se állami beruházásnál nem jutottunk
megbízáshoz, holott a korábbi években ebbõl a szektorból is kaptunk munkákat. Az
arányokat tekintve, jelentõs
volt a külföldi részesedés, de
itthon is tudtuk növelni a bevételeinket. Tevékenységeink közül a távközléstechnika a húzóerõ, magasépítési
munkáink nem voltak számottevõek, míg a megújuló
energiarendszerek területén
technológiai váltás zajlott, s
ennek pozitívumai az idei
évben jelentkezhetnek. Fejlõdésünk megmutatkozott a
létszámban is: a 75 fõs állomány közel 100 fõre bõvült a
zrt-nél. Ennek egyik fele
Szentesen, a másik Budapesten realizálódott. Egyébként
a teljes alvállalkozói foglalkoztatott bázis folyamatosan
mintegy 350 – 400 fõ.
(folytatás a 4. oldalon)
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E kritikus napokban az
Alföldi Ellenzék vezércikke
„Hóhérok, rajta!” címmel jelent meg. „… Rajta, hóhérok! Térjetek csak be a népjogok templomába, romboljátok le az Igazság oltárait,
azért az Igazság mégis élni
fog, ha mocskos lábatok
nyoma ott is marad a parlament padozatján. Vigyétek a
nemzet ellen saját fiait…
Adjatok csak példát nekik,
hogy kell a katonának esküjét megszegni. Ma felsõbb
parancsra nekimennek a
parlamentnek, szétverik a
népjogok képviselõit, akik
védelmezik a törvényt és alkotmányt, melyet a legfõbb
õrzõje és képviselõje szegett
meg. Holnap úgy lehet,
hogy ezek a katonák másképp fogják értelmezni a parancsot, mely esküjük megszegését követeli tõlük…
Rajta, hóhérok! Most csak
egy védtelen embercsoport
ellen vonultok, akiknek kezében nincs más fegyver,
mint a törvénykönyv, melybe azok a jogok vannak beírva, amit nem tart meg királyotok. Ne féljetek, most
még a nemzet képviselõi
állnak veletek szemben, –
de vigyázzatok hitvány terhetekre akkor, ha a nemzet
maga fog veletek szembeszállani, s követeli jogát és
becsületét parancsolótokon.
Vigyázzatok, mert a haza-

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

Kardpárbaj az igazságért
Az országos és helyi politikai élet eldurvulásával
párhuzamosan az Alföldi Ellenzék hangneme is egyre erõteljesebbé vált. Amint ismert, 1905 júniusában
az ellenzéki pártok nyerték meg a választásokat, ennek ellenére az uralkodó – alkotmánysértõ módon –
belsõ bizalmi emberét, Fejérváry Géza bárót, táborszernagyot nevezte ki miniszterelnökké (= darabont
kormány). Az ellenzéki pártok tiltakozásul meghirdették a nemzeti ellenállást, megtiltva a vármegyéknek az adók beszedését és újoncok állítását. Válaszul
a belügyminiszter megvonta az ellenálló megyék államsegélyét, megbénítva mûködésüket. A további ellenállás miatt a kormány 1906 februárjában kilátásba
helyezte az országgyûlés erõszakos feloszlatását.
árulók számára nincs kegyelem se égben, se földön!” – írta az Alföldi Ellenzék.
Február 19-én beváltották
a fenyegetést: Nyíri Sándor
vezérõrnagy, teljhatalmú királyi biztos feloszlatta az országgyûlést; az Országház
épületét katonaság szállta
meg. Az Alföldi Ellenzék „A
szuronyok hatalma” c. vezércikkében értékelte az eseményeket. „… Íme, bevonult a katonai erõszak a parlamentbe; feltett csákóval
állott a képviselõház elnöki
székébe Fabritius ezredes,
onnan hirdetve, hogy megszûnt a magyar parlament
mûködni. Szégyenszemre
be kellett vallaniuk, hogy a

királyi kéziratot az üres falaknak olvasták fel, s be kellett vallani Nyíri tábornoknak Bécsben, hogy a királyi
kéziratot
visszaküldték,
mert igenis van magyar parlament, csak elnémították
néhány hétre, de megölni,
örökre elnémítani nem képes semmiféle császári-királyi biztos, – de nem képes
semmiféle Habsburg-ivadék
sem… Merényletet intéztek
a szabadság és alkotmány
legnagyobb fegyvere, a független, a szókimondó magyar sajtó ellen (a lapszámok elkobzásával)… De
nem tudják elkobozni azokat a külföldi újságokat,
melyek az igazság pártatlan
hangján, a meggyõzõdés

Utcáink, tereink névadói (70.)

Knezich Károly utca
A Berekháton található, a
Vásárhelyi útból nyíló utca
a szegvári és mágocsi elágazás elõtt. Ezen a részen
1910-ben mértek ki elõször
munkástelkeket, s a földtulajdonos után Debreceni István-telep néven emlegették
a területet. 1932-ben a telepet két utcára osztották.
Ezek közül a város
felé esõt Knezich
Károly honvéd tábornokról, az aradi
vértanúk egyikérõl
nevezték el, aki
a horvátországi
Velike Grdevacon
született 1808-ban.
Apjához hasonlóan
hivatásos tisztként
szolgált a horvát
határõrezredben.
1844-tõl századkapitány lett a 34. Vilmos porosz hercegrõl elnevezett gyalogezredben, Egerben. 1848 májusában alakulatával a

magyar kormány fennhatósága alá került. Zászlóaljparancsnokként részt vett a
felvidéki bányavárosokban
kitört zavargások felszámolásában, majd a Délvidéken
a szerb felkelõk ellen harcolt. 1849 elején a szolnoki
tiszai átkelõ védelmére vezényelték. A szolnoki csatá-

ban (márc. 5.) kitüntette
magát; ezredessé léptették
elõ. A III. hadtest egyik
hadosztályparancsnokaként
harcolta végig a tavaszi
hadjáratot. A komáromi csatában (ápr. 26.) hadosztályával szétverte az ostromló
sereg egy részét. Harcolt
Budavár ostrománál (máj.
4–21.). 1849. július
közepétõl vezérõrnagyként õ volt a
parancsnoka Tokajban a tiszai megfigyelõ hadtestnek,
azzal a feladattal,
hogy akadályozza
meg az orosz csapatok átkelését a
Tiszán. Világosnál
letette a fegyvert.
Aradon a császári
hadbíróság kötél általi halálra ítélte, s
1849. október 6-án
12 honvéd tábornokkal együtt kivégezték
Labádi Lajos

Elõadás a nyugdíjakról
A Szentesi Mûvelõdési
Központ konferenciát
szervez az alábbi témában:
A korhatár elõtti és rokkantsági nyugdíjak megszüntetése, rendszerének
átalakítása és az ezzel öszszefüggõ munkaügyi szabályok, a módosult adóés járulékszabályok, vala-
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mint elõzetes a köztisztviselõket érintõ új közszolgálati törvényrõl. A konferencia elõadója Blahuth
Jánosné, a MÁK ny. osztályvezetõje, szakértõ.
Idõpont: január 26., csütörtök 10-14 óráig (regisztráció 9 órától), helyszín:
Megyeháza Konferencia és

Kulturális Központ, Kossuth tér 1.
A részvétel jelentkezési
lap visszaküldéséhez és
belépõdíjhoz kötött. A
konferenciával kapcsolatban érdeklõdni lehet a
63/314-211 vagy a 30/4412-860-as telefonszámon.

Báró Fejérváry Géza
miniszterelnök
szent ihletével hirdetik,
szinte egyhangúlag, hogy
»olyan büszke, önérzetes és
erõs nemzetet, mint a magyar, nem lehet a szuronyok
erejével elhallgatatni, megsemmisíteni.«… Csak folytassák hát a szuronyok politikáját. Nemsokára kitûzhetik a bécsi Burg silbakjának
a tornya hegyére a császárikirályi hálósipkát, mely az
egész nagyhatalomból meg
fog maradni.”

Filmklub:
A szív
bajnokai
A városi könyvtárban mûködõ filmklubban január 17én, kedden 18 órakor kezdõdõ A szív bajnokai címû
amerikai életrajzi drámából
adunk ízelítõt:
Michaelnek nehéz gyermekkora volt, Memphis utcáin nõtt fel. Egy napon
azonban találkozik egy aszszonnyal, Leigh Anne-nel, és
ez alapjaiban változtatja meg
mindkettõjük életét. A jómódú, középosztálybeli, fehér
bõrû házaspár ugyanis magához veszi a nagydarab, lézengõ fekete bõrû kamaszt: a
Tuohy család új fiúra, gyerekeik testvérre, Michael pedig
otthonra lel. A fiú lassan oldódik fel az új környezetben,
ám a sport révén rátalál
önmagára. Michaelbõl az
amerikaifoci egyik legnagyobb csillaga lesz. A Tuohy
család története bizonyítja,
hogy nemcsak anyagiakkal
lehet másokon segíteni.
Január 15., vasárnap 9 óra
Evangélikus templom: Igét
hirdet Gilicze András református lelkipásztor.
10 óra Református Nagytemplom: Igét hirdet VeresRavai Réka evangélikus lelkipásztor.
Január 16., hétfõ 17 óra Református Nagytemplom, Balogh Barnabás baptista lelkipásztor. Bizonyságot tesz
Szilágyi László római katolikus kántor.
Január 17., kedd 17 óra
Evangélikus templom, Gavádi Róbert római katolikus
káplán.
Január 18. szerda 17 óra

Az ilyen és ehhez hasonló
írások miatt megszaporodtak a sajtóperek az Alföldi
Ellenzék ellen, ugyanakkor
a lap népszerûsége és olvasottsága egyre nõtt. Erre
utal, hogy a lap indulásakor
az elõfizetõk száma 386 fõ
volt; az eladott példányok
száma 1906-ban 800 fölé
emelkedett, 1912-ben már
elérte a napi 1200–1300, vasárnap és ünnepnapokon
pedig a 3000 példányt.
(1905-ben egy melléklapot is
mûködtetett Munkásszövetség címen.)
Említést érdemel, hogy
1905. április közepétõl dr.
Vajda Antal (a lapalapító
öccse) vette át az újság felelõs szerkesztését, a lapkiadó
és fõszerkesztõ Vajda Ernõ
maradt. A fiatalabb fiúról
tudni kell, hogy 1879-ben
született, a gimnázium
nyolc osztályát Szentesen
végezte, majd jogot tanult, s
ügyvédi vizsgát tett. Sima
Ferenc távozása után, 1901.
június elejétõl egy rövid ideig a Csongrádmegyei Ellenzék felelõs szerkesztõje. Ezt
követõen a fõvárosban hírlapíróként tevékenykedik,
ugyanakkor öccse lapjának
politikai fõmunkatársa. Ha-

zatérése után õ lett az újság
felelõs szerkesztõje, mely
tisztségét 1914-ig viselte. Kelemen Béla 48-as fõispán
1907 végén tiszteletbeli vármegyei aljegyzõnek nevezte
ki. 1913-ban ügyvédi irodát
nyitott a Kiss Bálint utcai
családi házban, a következõ
évben pedig városi képviselõvé választották.
Irányítása alatt az újság
megõrizte szókimondását,
kemény ellenzékiségét,
mindvégig törekedve az
események korrekt ismertetésére. Ha önérzete megkívánta, leírt igazáért párbajozni is kész volt. 1907 decemberében pl. vérig menõ
kardpárbajt vívott a szegedi
huszárlaktanyában a nagyhatalmú alispánnal, dr.
Cicatricis Lajossal, akivel lovagias afférja támadt egy
közlemény miatt. Mindkét
fél megsebesült a végkimerülésig tartó küzdelemben,
de utóbb kezet fogtak, és kibékülve váltak el. Sikeresen
bizonyította, hogy a kifogásolt közleményével õ nem
az alispán úr személyes becsületét támadta, csupán
politikai tevékenységét bírálta, amelyet az elkövetkezõ években is gyakran megtett, ha okot adott rá a fõtisztviselõ.
(Folytatjuk)
Labádi Lajos

GONDOLATOK
Ellenõrzöd magad, amikor
reggel elmégy hazulról? Mit ellenõrzöl? Én négy dolgot feltétlenül ajánlok ha férfitársam
vagy: zsebkendõ, pénz, igazolvány és nadrággombok, vagy
zippzár. Ha mind a négy rendben van, akkor mehetsz.
Ha van lakásod, tudod fûteni, a vízcsap sem csepeg, a hûtõszekrényed sem üres és jó
munkahelyed van, irígylésre
méltó ember vagy. Örülsz neki?
Dohányzol? Rendszeresen
lottózol? Naponta megiszol
"valamit?" Ha egyik szenvedélyednek sem hódolsz, fogadj el
tõlem egy tanácsot. Naponta
tedd félre egy csomag cigaretta
árát, egy meg nem vásárolt lottószelvény, egy üveg sör (vagy
kisfröccs) árát. Tedd bele egy
nagyobb dobozkába, ragaszd le,
csak a közepén hagyj/vágj egy
lyukat, a pénzt naponta tedd

bele és majd csak karácsonykor
bontsd fel. El fogsz csodálkozni,
mennyi mindent tudsz vásárolni magadnak és a családodnak. Ha nem teszed, mindez
levegõvé válik...
Hány éves vagy? Mennyit remélsz még? Ne találgasd. Inkább vedd elõ a Bibliádat.
Ugye van? Ha nincs, kérj kölcsön valakitõl. Keresd ki a Rómaiakhoz írt levél 6. részében a
23. verset, annak a második felében olyasmit olvashatsz, amin
egy életen át elcsodálkozol.
Ugye tudod a Miatyánkot és
életedben már sokszor elmondtad? Annak a befejezõ mondatát idézem most neked és majd
kérdezek tõled valamit: „Mert
tied az ország, a hatalom, és a
dicsõség.“ Kérdezem: hiszed,
hogy nem csak a mennyország,
de Magyarország is Istené?
Dr. Imre Ernõ

Imahét a Krisztushívõk egységéért
Református Nagytemplom,
Nachkebia Dimitri ortodox esperes.
Január 19., csütörtök 17
óra Felsõpárti református
gyülekezeti terem, Veres-Ravai Réka evangélikus lelkipásztor.
Január 20., péntek 17 óra
Szent Anna-templom, Gilicze Andrásné református lelkipásztor.

Január 21., szombat 17 óra
Jézus Szíve római katolikus
templom, Kovách Péter református lelkipásztor.
Január 22., vasárnap 9 óra
Evangélikus templom, Kovách Péterné Mészáros Erzsébet
református lelkipásztor.
10 óra Református Nagytemplom, Veres-Ravai Csaba
evangélikus lelkipásztor.
Közös úrvacsoraosztás.
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Többért, tovább
parkolhatunk
A fizetõ parkolási díjak 7
százalékkal emelkedtek január 1-jével, ami az általános
forgalmi adó növekedésének
a díja. Miért ennyivel? A díj
a fizetõs parkolás bevezetése
óta – 2007. július 5. – változatlan, azaz 100 forint plusz
áfa óránként. Akkor húsz
százalék volt a forgalmi adó
mértéke, ami 2009-ben emelkedett 25, majd ez év elejétõl
27 százalékra. A tulajdonos
önkormányzat az eltelt négy
évben nem hárította át a lakosságra a szolgáltatást érintõ növekményeket, most
azonban már kénytelen érvényesíteni. Ez alapján az eddigi 120 forintos egyórás
parkolási díj 130-ra emelke-

dik, viszont ezért az összegért nem 60, hanem 70 percet parkolhatunk. Változatlanul megmarad azonban a 20
forintos jegy, amiért 20 percig lehet a város bármely fizetõs szakaszán parkolni –
mondta lapunknak dr. Bujdosó Károly, a parkolási csoport
vezetõje.
A bérleteknél is 7 százalékos az emelés mértéke. Eszerint éves esetében bruttó
3500 forint, havi bérletnél
420 forint a díjnövekmény. A
napijegy 720-ról 780 forintra
emelkedett. A tavaly megváltott 30 perces parkolószelvény továbbra is érvényes, azonban 29 perc parkolást biztosít 40 forintért.

Továbbra is megmarad a
saját lakás elõtt érvényes
éves ingyenes bérlet, amelyért csak a kezelési költséget (500 Ft) kell megfizetni.
A pótdíj mértéke is emelkedett 1300 forintra, mivel
továbbra is az alapdíj tízszeresét kell befizetni bliccelés
esetén.
A lakossági, illetve az önkormányzati térítésmentes
engedélyeket január 20-ig
kell megújítani. Az év közben megváltott teljes árú, illetve az 50 százalékos bérleteknél is figyelni kell az érvényességre, mivel valószínûleg az is ebben a hónapban jár le.
Kép és szöveg: B. G.

Fotó: Bíró Dániel

Az eredetinél alacsonyabb
szemétdíj-emelés
A képviselõ-testület tavaly
novemberi ülésén döntött a
szemétszállítási díj 4,2 százalékos idei emelésérõl, azonban 2011. december 30-án az
Országgyûlés úgy módosította a hulladékgazdálkodási
törvényt, hogy 2012-ben ezeket a díjakat nem lehet emelni. Ezért januártól csupán az
általános forgalmi adó változásából adódó 2 százalékos
áremelés érvényesül.
A csökkenõ bevételt a kiadások mérséklésével próbálják pótolni, amire több javaslatot dolgozott ki a Vá-

rosellátó Intézmény. A szokásos évi két lomtalanítás
helyett csak az egyiket végeznék el, ami 2,5–3 millió
forintos megtakarítást jelent.
Ugyancsak mérsékelheti a
költségeket, ha az egyházi
tulajdonú temetõkbõl eddig
térítésmentesen végzett hulladékszállítást kifizetteti a
szolgáltató. Lehet, hogy nem
teljes áron, de ötven százalékos kedvezmény esetén is
2–2,5 millió forint bevétele
lehetne ebbõl – tudtuk meg
Kiss Ferenctõl, a Városellátó
intézmény munkatársától.

Felmerült még a 70 év felettiek esetében ingyenes
szemétszállítás, valamint a
hulladéktelepre évi két alkalommal összesen 500 kg vegyes kommunális hulladék
ingyenes elhelyezésének térítésessé tétele, azonban ezeket az ötleteket elvetették.
A képviselõ-testület január
végi tanácskozásán tárgyalja
az elõterjesztést, és ezt követõen válnak véglegessé a helyi hulladékszállítási és elhelyezési tarifák.
(besenyei)

50 szentesi katona utazik
Bemutatkoznak a fiatalok
A Paletta Alkotókör két fiatal tagjának
munkáiból nyílik kiállítás a városi könyvtárban január 14-én, szombaton 15 órakor. Hossó
Nóra és Szaszkó József bemutatkozó tárlatát

megnyitja Sziklay Sándor, megyei Alkotó-díjas festõmûvész. A kiállítás február 3-ig tekinthetõ meg a könyvtár nyitva tartási idejében.

Január közepén, több ütemben utazik ki a
bosznia-hercegovinai mûveleti területre az
MH EUFOR-kontingens tizedik váltása. A
kontingensben félszáz szentesi katona is az
utazók között van.
A bosznia-hercegovinai békefenntartó
misszióra induló tizedik váltás elsõsorban a
gyõri MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred, illetve a szentesi MH 37. II. Rákóczi
Ferenc Mûszaki Ezred katonáiból áll. A januártól júliusig tartó külszolgálat azért különle-

Hulladékismeretbõl osztálykirándulás is lehet

ges mindkét alakulat számára, mert komplex
alegységgel elõször vesznek részt misszióban. Bár a légvédelmi rakétás és a mûszaki
katonák számára kezdetben furcsa volt, hogy
a misszióban lövészként kell szolgálatot teljesíteniük. A szentesiek közel fele szolgált
már legalább egyszer külföldön. Lapunk értesülése szerint néhány szentesi katona már
Bosznia-Hercegovinában van, a hónap közepéig társaik is követik õket. A küldetésbõl júliusban térnek haza.

Új szabály a kommunális adóban

Változó mentesség
A képviselõ-testület 2012tõl módosította a 70. életévüket betöltött ingatlantulajdonosok, haszonélvezeti joggal, illetve bérleti joggal rendelkezõ adóalanyok mentességét a magánszemélyek
kommunális adójában.
A továbbiakban a 70. életévet betöltött adóalany csak
abban az esetben mentesülhet a kommunális adó megfizetése alól, ha az adófizetés
évében havi jövedelme nem
haladja meg a minimálbér
összegének másfélszeresét,
azaz az idei évben a 139 500

Jubileumi elismerések

A Kiss Bálint iskola egyik osztálya is részt vett a környezettudatos játékban.
Általános és középiskolás
diákok játékos keretek között ismerkedhettek egy héten keresztül a hulladékgazdálkodás témájával az ifjúsági házban.
Az Iparfejlesztési Közalapítvány hazánk öt régiójában szervez játszóházat és
tanulmányi versenyt fiataloknak. Eger és Szolnok után
a héten Szentesen zajlott a
dél-alföldi régió vetélkedõje.
Három korcsoportra osztott

csapatok közül a 6-10 éves
korosztály ötleteket keresett
és mutatott be a környezettudatos csomagolással kapcsolatban. Itt elsõ lett a
Koszta József Általános Iskola 4.b, míg második a 4.a
osztálya. Harmadik helyen
az orosháziak végeztek. A
régiók gyõztesei közül az elért pontszámok alapján, várhatóan márciusban hirdetnek nyertest, ha már minden
körzetben lezajlott a vetélke-

dõ. A fõdíj egy 300 ezer forint értékû osztálykirándulás
valamelyik hazai kalandparkba vagy ökostrandra.
A Hulladékkör 2 elnevezésû projekt Hulladékos játszóháza elõzetes regisztráció
alapján fogadta az osztályokat az ifjúsági házban. Az öt
nap alatt közel 1600 gyerek
vett vett részt a különbözõ
feladatokban. Érkeztek csoportok Szegedrõl, Hódmezõvásárhelyrõl, Derekegyhá-

forintot – tájékoztatta lapunkat Tonnesné Kiss Ildikó.
A polgármesteri hivatal
adóirodájának vezetõje azt is
elmondta, hogy a mentesség
igénybe vételéhez a jövedelem összegének igazolása
szükséges. Erre legalkalmasabb dokumentum a nyugdíjfolyósító igazgatóság által
a 2012. évi ellátás összegérõl
kiadott igazolás (nem a
nyugdíjszelvény). Ha az
adózó egyéb jövedelemmel
is rendelkezik, az igazolást
arról is be kell nyújtani.
Cseh-Lakos

záról, de még Csabacsûdrõl
és Zákányszékrõl is. A diákok hulladékgazdálkodási
ismereteket és környezettudatos viselkedési formákat
közvetítõ feladatokat oldottak meg, illetve környezettudatos játékokkal játszhattak. A résztvevõ osztályok a
helyszínen 10 ezer forint értékû biocso-magot kaptak.
Kép és szöveg:
B. G.

A Dr. Bugyi István Kórház
mindig is szem elõtt tartotta
az intézmény munkatársainak erkölcsi és anyagi elismerését. Ennek szellemiségében idõrõl idõre elismerik
a több évtizede az egészségügyben szolgálatot teljesítõk
tevékenységét. Január 11-én
ünnepélyes keretek között
40 éves jubileumi jutalomban részesült dr. Hajdú Ilona
fõorvos, aki a rendelõintézetben a fül-orr-gégészeti

szakrendelésen dolgozott. 30
éves jubileumi jutalmat vehetett át Kovács Judit, a szülészeti- és nõgyógyászati osztály mûtõs szakasszisztense.
25 éves jubileumi jutalomban részesült Halasi Mária, a
szülészeti- és nõgyógyászati
osztály szülésznõje, Imréné
Héjja Edit, a közgazdasági
osztály könyvelõje, valamint
Cselédes József Sándorné, a
krónikus belgyógyászati osztály diplomás ápolója.
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A sport helyett a kultúra támogatására szán többet a társaság

Csúcsokat döntött tavaly a MetalCom
(folytatás az 1. oldalról)
– A cégadatok szerint tulajdonosváltás is zajlott az
elmúlt évben a MetalCom
Zrt.-nél: a hollandiai bejegyzésû Telelink Holdings bevásárolta magát a társaságba,
ahol a részvényeknek több
mint a felét birtokolja. Miért
volt szükség erre? – kérdeztük Bozó Zoltánt.
– Egy olyan cégcsoportnak
lettünk a részei, amely a régiónkban 12 országban van jelen. Nagyon széles spektrumban tud vállalkozni a csoport,
óriási tudáshalmazzal bír. Például a csoport egyik cége épített egy nagy teljesítményû
naperõmûvet Macedóniában,
a jugoszláv utódállamokban
speciális projekteket nyertek,
de jártasak az intelligens épületek kialakításában is. Az
ügylet lényege az volt, hogy
olyan csoporthoz kerülhettünk, aminek segítségével saját tudásunkat exportálni tudjuk. Eddig legtöbbször magyar partnereken keresztül jutottunk hozzá külföldi – például lengyelországi vagy macedóniai – munkákhoz, ez alól
csak az albániai szerepvállalásunk kivétel, ahol magunk
nyertük el a megbízást, aminek folytatása is lesz. Voltak
próbálkozásaink, amik után
be kellett látnunk, megfelelõ
helyismeretre és kapcsolatrendszerre, olykor különleges
tudásra van szükség ahhoz,
hogy könnyebben boldoguljunk a kelet-közép-európai
térség piacain. A hollandok
megjelenésének köszönhetõen

most már nekünk 12 országban van fülünk, szemünk,
emberünk, közvetlenül tudjuk ismereteinket és tapasztalatainkat hasznosítani. A másik tényezõ, ami miatt indokolt volt a szorosabb együttmûködés, hogy olyan képességekre is szert tettünk, amikkel eddig nem rendelkeztünk.
Például e partneri körnek köszönhetõ, hogy hamarosan
Németországban indulnak
próbaprojektjeink, és ha ezek
beválnak, több millió eurós
megbízásokhoz juthatunk.
– Milyenek a kilátások a
2012-es esztendõre?
– Belföldön remélhetõleg
töretlen lesz a fejlõdésünk. Az
év elsõ felére, háromnegyedére ezt az aláírt szerzõdéseink
garantálják, illetve várhatóan
olyan munkákat is elkezdhetünk, amelyek elõkészítése
régóta húzódik. Ha külföldre
tekintünk, Albániában a Metalcom építi a negyedik mobilszolgáltató teljes adatátviteli
rendszerét – ez óriási siker
számunkra. Ennek elsõ üteme novemberben lezárult,
márciusban pedig folytatjuk a
kivitelezést. Emellett az albán
állam tervbe vette a földfelszíni mûsorszórás digitalizálását, ebben is szerepet vállalhat társaságunk, melyre azért
is komoly reményekkel számolhatunk, mert a kormányzat diplomáciai, és gazdasági
támogatását nyújt a hazai vállalkozások külföldi szerepvállalásához. Továbbá NyugatEurópában is körvonalazódik
egy fontos projekt, aminél ha

Bozó Zoltán
mi is kapunk feladatot, már
csak azt kell megoldani, hogy
a megfelelõ munkaerõ is rendelkezésre álljon.
– Szentesen és környékén
lehet elegendõ szakembert
találni?
– Ma ott tartunk, hogy aki a
térségben jártas a távközléstechnika területén, kevés kivételtõl eltekintve, mind nálunk
dolgozik. Vagy alkalmazottként, vagy bedolgozóként.
Ebbõl adódóan kénytelenek
vagyunk az egész országból
meríteni, ha új munkatársakat
keresünk. Akiket kiválasztunk, azokat Szentesen képezzük ki. Kétségtelen, hogy nehéz szakavatott munkaerõt találni. Az sem könnyíti meg a
helyzetet, hogy az elmúlt 6 – 7

A 2,5 milliós zsákmányt 185 ezer forintért adta tovább

11 évet kapott az ékszerrabló

év során sokan inkább külföldre mentek, illetve néhányan más pályát választottak.
– A MetalComról köztudott, hogy kiveszi a részét a
társadalmi felelõsségvállalásból. Idén mire helyezi a
hangsúlyt, a civil kezdeményezések közül melyeket karolja föl a vállalat?
– A sport területén a futsal
és a vízilabda élvezett sokáig
elsõbbséget. A focistákkal
megmaradt a jó kapcsolat, és
bár kisebb mértékben, mint
néhány éve, de továbbra is támogatjuk õket. A vízilabda
esetében évekig a nõi csapat
névadó szponzorai voltunk.
Ez annyiban változott nyár
óta, hogy a látványsportágakat, így a vízilabdát is érintõ

társasági adókedvezmény lehetõséget biztosít arra, hogy
az adónk egy részét felajánlhassuk az utánpótlás-nevelés
fejlesztésére. Mi ezentúl így
kívánjuk támogatni a szentesi
vízipólót. Emellett a helyi kézilabda- és kosárlabdasportot
is segítjük. Kulturális területen szeretnénk nagyobb szerepet vállalni a jövõben, mert
itt érezzük leginkább szükségét a segítségnek. Sok jó kezdeményezés van, de az önkormányzat, sajnálatos módon nem mindet támogatja,
ezért fontos, hogy valaki mellé álljon ezeknek az elképzeléseknek. Ilyen például a nyári divat show, amely érdekes
színfoltja volt a fõszezon rendezvényeinek.

– Mint az önkormányzat
pénzügyi bizottságának külsõs tagja, az elmúlt évben rálátása volt a város gazdálkodására is. A törvényi változások függvényében milyen
év lehet majd Szentes számára 2012?
– Akik évtizedes tapasztalatokkal bírnak az önkormányzatnál, azok is csak találgatni tudnak, hiszen bele
kell tanulni az új rendszerbe.
Azt hiszem, Szentes egyrészrõl szerencsés helyzetben
van, másrészrõl nem. Szerencsés azért, mert fegyelmezett
költségvetési politikát folytatott az elmúlt években, nincs
túlzottan eladósodva a település. Árnyalja viszont a képet, hogy épp e szigorú gazdálkodás miatt számos olyan
fejlesztés nem valósult meg,
aminek meg kellett volna, és
aminek a gyümölcsét most
szedhetnénk le. Bízom benne, hogy a tavalyi elõkészületek eredményre vezetnek,
és tavasszal sikerül külsõ befektetõkkel megállapodnia a
városnak egy nagyszabású
fejlesztésrõl. Ha pozitív lecsengése lesz ennek az
egyezkedésnek, akkor a jelenlegi kilátástalanságból a
fellendülés irányába mozdulhat el a város. Mivel a
zárszámadás még folyamatban van, így felelõtlenség
lenne részemrõl konkrétan
minõsíteni az elmúlt év gazdálkodását, amely azonban –
a lehetõségekhez képest – jól
alakulhat.
Bíró Dániel

Pillanatok a Képvadásszal
A Galéria Kávéházban
Próbálkozások címmel rendezett kiállítást saját fotográfiáiból a mindszenti, de a
Szentesi Fotókörben alkotó
Marton Ferenc. A fotós abból
a képi világból ad ízelítõt,
amely össze nem téveszthetõ
módon jellemzi a munkáit.
Szívesen alkalmazza a régi
korok archaikus technikáit,
hordozófelületként pedig a

hagyományos fotópapír helyett a nemesebb anyagokat mint a merített papír, vagy
vászon - is bátran használja.
Marton Ferenc alig egy évtizede tagja a fotókörnek, de
számos színvonalas pályázaton kapott már díjat. Rendszeresen pályázik a városunkban megrendezett Alföldi Fotószalonon és az Aktfotó Biennálén, de külföldre

is gyakran nevez a képeivel.
Ars poeticáját úgy lehetne
összefoglalni: a fényképezõgép az egyetlen eszköz, amivel meg lehet állítani az idõt.
Ahogy önmagát aposztrofálja: a Képvadász a pillanatokat próbálja visszaadni.
Marton Ferenc alkotásai
február 6-ig láthatóak a kávéház nyitva tartási idejében.
Szentesi Fotókör

Társadalmi egyeztetés a járási
kormányhivatalok kialakításáról
(folytatás az 1. oldalról)
A riasztófegyver átalakítása után elindult otthonról. Az
Opál ékszerüzlethez érve ismét azt tapasztalta, hogy
gyér a forgalom a környéken,
és ekkor határozta el: nagyobb mennyiségû ékszert
próbál elhozni az üzletbõl.
Délután 2 óra 6 perckor - miután pulóverének kapucniját
ráhúzta a fején lévõ baseball-sapkára – lépett be a
boltba, ahol csak az üzlet alkalmazottja, T. Andrea tartózkodott. Ekkor a vádlott
elõvette a riasztófegyvert,
annak csövét az eladó felé
fordítva felszólította az alkalmazottat, hogy az ékszereket
kezdje el bepakolni a vádlott
hátitáskájába. Az eladó a
fegyvert valódi lõfegyvernek
vélte, és a felszólításnak engedelmeskedve az ékszereket elõbb egyesével, majd a
vádlott parancsára már tál-

cástól rakta a táskába, de
közben észrevétlenül megnyomta a pult alatt található
úgynevezett „néma riasztót",
amely az ékszerüzlettel kapcsolatban lévõ vagyonvédelmi központban jelezni kezdett.
Ekkor megcsörrent az üzletben lévõ telefonkészülék,
és a vádlott gyanítani kezdte,
hogy riasztás történhetett,
ezért a hátitáskát magához
véve, sietve távozott az üzletbõl, a pár utcával arrébb
álló kocsijához ment, majd
Kecskemét irányában elhagyta Szentest. Útközben a
fegyvert darabjaira szétszedte, és az alkatrészeket egymástól több kilométernyi távolságra kidobálta a kocsiból. Kecskeméten az autót
visszaadta tulajdonosának,
majd hazament, összetépte
és elégette a bûncselekmény
idején viselt ruháit. Ezt köve-

tõen felhívott a vádlott egy
orgazdát. Ezzel a személlyel
késõbb találkozott a vádlott,
átadta az ékszereket, amelyekért 185 ezer forintot kapott.
Ezt az összeget tartozásainak
részbeni törlesztésére fordította. A vádlott az ékszerüzletbõl összesen 208 gramm
arany ékszert vitt el, a boltot
üzemeltetõ kft.-nek 2 millió
496 ezer forint kárt okozva.
A kárból a biztosító mintegy
1,2 millió forintot megtérített.
A vádlott elfogása után bûnösségére is kiterjedõ, ténybeli beismerõ vallomást tett,
melyet a bírósági tárgyaláson
is fenntartott. A szegedi táblabíróság fegyveresen elkövetett rablás bûntettében
mondta ki bûnösnek a vádlottat, s ezért mint különös
visszaesõt jogerõsen tizenegy
év fegyházbüntetéssel sújtotta.
Munkatársunktól

Január 11-én társadalmi
egyeztetésre bocsátotta a járási rendszer kialakításáról
szóló elképzeléseit a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium. Csongrád
megyében 7 járás létrehozását tervezik, egyik központja Szentesen lenne. A koncepciót sajtótájékoztató keretében ismertette B. Nagy
László kormánymegbízott
Szegeden, a megyeházán.
A járások és járási (körzeti)
kormányhivatalok a fõvárosi
és megyei kormányhivatalok
szervezeti egységeiként
kezdhetik meg mûködésüket
2013. január 1-jével. Az a cél,
hogy az államigazgatási szolgáltatások minden magyarországi állampolgár számára
elérhetõk és színvonalasak
legyenek: alacsonyabb költséggel, hatékonyabban és
ügyfélközpontúan mûködjön
a területi közigazgatás. A járási rendszer kialakításának
szakmai elõkészítését kutató-

intézeti szakmai tanulmány
elõzte meg, valamint az elõzetes egyeztetések alapján
alakította ki a minisztérium a
járások számára vonatkozó
javaslatát, amelyet egyeztetett a fõvárosi és megyei kormányhivatalokkal.
A járások kialakításánál érvényesíteni kívánt cél: a területi államigazgatás újjászervezését, az államigazgatási feladatok államigazgatási területi szervekhez való
telepítését, az államigazgatás
járási szintû szerveinek integrálását, az identitásra, a
közösségépítésre, a településszerkezeti adottságokra és
a szakmai teljesítõképességre alapozott, hosszú távon
stabil járás létrehozását.
A járási kormányhivatalok
legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb
szinten intézendõ államigazgatási feladatok ellátása lesz.
Ennek alapján a járási kormányhivatalokhoz kerülnek:

a jegyzõ – kivételesen a polgármester, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézõje –
hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek, a megyei
kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladatés hatáskörébe tartozó ügyek.
A járások kialakításáról
szóló tájékoztatót, valamint
a székhelyekre és a járásokba
tartozó településekre vonatkozó javaslatot a www.kormany.hu weboldalon közzétette a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. A terveket január 20-ig lehet véleményezni a teruletikozig
@kim.gov.hu e-mail címen.
Az Országgyûlés elé várhatóan 2012 februárjában kerül a törvényjavaslat, a járási
székhelyeket és illetékességi
területet meghatározó kormányrendeletet pedig várhatóan június végén fogadja el
a kormány.
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Liszt és Artisjusdíjas mûvészek
Az Ewald Rézfúvós Együttes 1996-ban alakult a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem akkori hallgatóiból. Az
együttes koncertjein rendszeresen közremûködõ trombitamûvészek: Kresz Richárd és
Nagy Antal Endre. A kvintett
mûvészei szólistaként is elismertek: országos versenyek
gyõztesei, illetve díjazottjai.
Elsõ nemzetközi versenyükön
1998-ban, a mûfaj legrangosabb világversenyén, a franciaországi Narbonne-ban
megrendezésre került VII.
Nemzetközi Rézfúvós Kvintett Verseny elsõ és különdíját
nyerték el. Ezt követõen az
együttes nyolc nemzetközi
versenyrõl hozott rangos díjakat. A nemzetközi sajtó így
méltatta õket:

„Az Ewald Rézfúvós Kvintett tisztelettel adózott névadójának, Victor Ewaldnak a
D-dúr Kvintett elõadásakor.
Elragadó trombita melódiák,
virtuóz játék, briliáns hangzás.“ (London Times)
„Az Ewald Kvintett mindazonáltal, hogy minden stílust képvisel, rendhagyóan
különleges, ragyogó hangzást
ér el a mûvek elõadása során.“ (London Evening Standard)
Az együttes tagjai: Bakó Levente, Tarkó Tamás, Kovalcsik
András, Magyar Péter, Peresztegi Attila.
A komolyzenei est január
27-én, pénteken 19 órakor
kezdõdik a Lajtha László zeneiskola hangversenytermében.

Porcelánbabákra varrja hazánk népviseleteit Német
Éva, leginkább saját szórakoztatására, de olykor kiállításra is viszi, ha felkérik. A
szentesi nõi szabó otthonában több mint hatvan porcelánbaba sorakozik, a magyar
tájegységek különbözõ viseleteiben, pedig még csak két
éve kezdett a hagyományõrzésnek eme formájával foglalkozni.
A szoba polcaira csak a már
elkészült ruhákat helyezte
Éva, de mint megtudtuk tõle,
számos darab még nyers állapotban várja, hogy tovább
dolgozzon rajtuk. Használt
porcelánbabákat öltöztet színes népviseletbe, a kis „modellek” jó részét egy kedves
ismerõsétõl kapja, aki járja a
piacokat. Persze, olykor újjá is
kell varázsolnia a kócos babákat. A kutatás a nehezebb része, árulja el a varrónõ, hiszen
ritkán jut el olyan helyekre,
ahol ilyen öltözékeket eredetiben láthat, úgyhogy leginkább képek, leírások alapján
készíti el a ruhácskákat. A
Zöldág MSE táncosai számára több mint 15 éve varr ruhákat, lányai az egyesületben
táncolnak, nõvére pedig Egerben néptánc pedagógus – innen az érdeklõdése a népviseletek iránt. Már kezdetben
gondolkozott rajta a beszélgetõtársam, hogyan lehetne
megörökíteni az utókor, fõleg
a fiatal nemzedék számára
ezeket a viseleteket, hogy ne

Rotary a tehetségekért
és sérültekért
Tehetséges fiataloknak ír
ki támogatási pályázatot
a Szentes-Csongrád Rotary
Club tavasszal. Anyagi alapját az õszi jótékonysági báljuk bevétele és a téli forralt
bor akciójuk adja. Az elnöki
tisztséget jelenleg betöltõ
Mészáros Zoltán elmondta,
hogy a bálon a tombolákból,
az árverésbõl és a jegyekbõl
származó több mint hatszázezer forintot rászoruló fiatal
tehetségekre, a hagyományos nemzetközi táborukra
és a két szomszéd város fõterén tapintható térkép kialakítására fordítják.
Advent idõszakában a sétálóutcán teával, forralt borral kínálták az arra járókat és
mintegy 1800 almát osztottak szét. Céljuk elsõsorban a
bemutatkozás volt és hogy
mosolyt csaljanak az emberek arcára. Több száz járókelõt szólítottak meg akciójuk
során és bár nem pénzért ad-

ták az italt, mégis: adományból közel százezer forint
gyûlt össze.
A tehetséges diákoknak
szóló pályázati felhívást
márciusban teszik közzé az
iskolákban és honlapjukon
azok részére, akik anyagi lehetõsége nem teszi lehetõvé
képességük mind szélesebb
és mélyebb kibontakoztatását. Szentes, Csongrád és a
környezõ települések általános iskoláinak 7-8. osztályában, a középiskolák valamennyi osztályában, valamint zene- és mûvészeti iskolák általános és továbbképzõs osztályában tanulók
jelentkezését várják. A pályázat nyerteseinek a Rotary
Club átvállalja tandíját, vagy
vásárlási utalvánnyal könynyíti a szükséges könyvek,
eszközök beszerzését. Ráadásul a támogatott, közönség elõtt is bemutatkozhat a
legközelebbi Rotary-bálon.

A klub 2010-ben rendezte
meg elsõ ízben nemzetközi
gyermektáborát Csongrádon. Tavaly Szentesen, az
idén pedig várhatóan júliusban ismét Csongrádon fogadnak határon túli fiatalokat Felvidékrõl, Kárpátaljáról és Délvidékrõl. Az ide érkezõ gyerekek nem csak pihennek, hanem megismerkednek a térség látnivalóival
is. Ellátogatnak a múzeumba
és Ópusztaszerre, kézmûves
foglalkozáson vesznek részt
és persze strandolnak is.
A klub másik célja vakok
és gyengén látók segítésére
egy bronz térplasztika elkészítése a két város központjában. Ha minden a terveknek megfelelõen alakul, akkor jövõre megvalósulhat a
tapintható láthatatlan térkép
felállítása.
besenyei

Közel százezer forint adomány gyûlt össze az év végi akción.
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Porcelánbabákat
öltöztet népviseletbe
menjen veszendõbe. Azonban
csak 50 éves korában jött az
ötlet, hogy babákra varrjon
népviseletet, úgy érezte, ez
lesz a megfelelõ. Kezdetben
kézenfekvõ volt, hogy a délalföldi ruhákba öltöztette az
elsõ babákat. Azon van, hogy
a megfelelõ anyagot is megtalálja az egyes viseletekhez.
Régi, divatjamúlt kabátokat,
nagymamáktól örökölt ruhadarabokat is kap ismerõseitõl,
s hímzett szalagokat is, ez
utóbbiak azárt hasznosak,
mert kézzel hímezni nincs
sok ideje. Viszont a kisebb darabokat nehéz alátenni a gépnek, így kézi varrással kell díszíteni, például a pici mellénykéket, s a fejdíszgyöngyöket, gyöngygallért is tovább tart elkészíteni, magyarázza Éva.
Legmunkásabbnak a hollókõi menyasszonyi ruha elkészítését tartja, a sok alsószoknya miatt, de a pártára a díszeket felvarrni sem kevés
idõbe telt.
Évát a babák arckifejezése
is befolyásolja abban, melyikre milyen ruhát varr. Idõs aszszony ruhájához komorabb
arcú babát, a vidám sárközi
viselethez mosolygósabbat
választott. A babákon megtalálhatók többek közt felvidéA Magyar Kultúra Napja alkalmából az alábbi programokkal
várják az érdeklõdõket.
Január 20-án, pénteken negyed
9-kor és 10 órakor Rendhagyó
irodalomórán vehetnek részt az általános és középiskolások a Móricz-házban, a mûvelõdési központ szervezésében.
***
Délután fél 3-kor vers-, prózaés mesemondó fesztiválon mutatkoznak be az óvodások a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban. Ugyanitt
másnap 9 órától az általános iskolások lépnek színpadra.
***
Január 21-én, szombaton 10
órakor Képzõmûvészeti kiállítás
nyílik a Mûvészetek Házában.
***
Január 21-én, 16 órakor Tanári
hangversenyre várják az érdeklõdõket a Lajtha László zeneiskolában. Ünnepi köszöntõt mond
Szirbik Imre polgármester.
***
Január 23-án, hétfõn 17 órakor
dr. Molnár Gyula diaképes elõadása tekinthetõ meg a Dél-Alföld természeti értékei címmel a Tokácsli
Galériában.

Német Éva kedvence a sárközi ruhát viselõ baba
ki, kalocsai, palóc és dunántúli viseletek éppúgy, mint az
erdélyi minták, s Évától megtudjuk: van, aki csodálkozik,
hogy létezhet ilyen sok viselet, ám azok akár falvanként
is különbözhetnek egymástól,
valamennyi eltérés található
köztük.
Bár volt már érdeklõdõ, Éva
nem adott még el egyet sem a
babáiból eddig, legfeljebb
ajándékba. Viszont örömmel
elviszi bárhová a kollekciót,
ha hívják. Már bemutatkozott
néhány kiállításon: a Zöldág

jubileumi ünnepségén, s néptánc fesztiválján, elõtte Szegváron, a falunapokon, s az alkotótáborban is, valamint a
szentesi könyvtárban, sõt
Észak-Magyarországon
Makláron és Egerben is.
A gyerekeket igyekszik elsõsorban megérinteni munkáival a varrónõ. Szerinte a kicsiket a baba már eleve vonzza, így remélhetõleg jobban
felkelti érdeklõdésüket, s
megmarad bennük a ruha látványa, ha babákon látják.
Kép és szöveg: Darók József

Határon átnyúló
tévés együttmûködés
Újszentesen, Szentes testvérvárosában az utolsó simításokat végzik a Civil Tv segítségével elkészült vadonatúj, rendkívül modern tv-stúdióban.
A helyi általános iskola tetõterében kialakított stúdió ahol a Behella televízió mûsorát készítik, illetve sugározzák – minden igényt kielégít.
Az elmúlt évben közös pályázaton a 40 ezer eurós támogatásból, rengeteg saját, „élõ”
munkával sikerült kialakítani
a stúdiót, beszerezni a felszereléseket, és felkészíteni azokat a szakembereket, akik a
helyi televízió munkájában
részt vesznek. Az önkormányzat biztosította a stúdió
kialakításához szükséges helyiséget, és vállalta, hogy a
pályázati feltételek alapján, 5

évig mûködteti.
Szilágyi Géza polgármester
nagyon hálás volt a szentesiek aktív segítségéért, és továbbra is számít a két település közötti együttmûködés, a
kommunikáció fejlesztésére.
Céljuk egymás mûsorainak
átvétele, a román-magyar
határmenti kapcsolatok további szélesítése. A magyar
nyelven készülõ mûsorokat
román felirattal, a román
nyelvûeket magyar felirattal
sugározzák. Terveik között
szerepel, hogy heti egy órában a temesvári televízió mûholdon is fogható adásában
az újszentesi-szentesi televíziós mûsorok is megjelenjenek,
így ezekrõl az eseményekrõl
akár több százezren is tudomást szerezhetnek.
Garai Sz. Imre

Fotókkal a természetvédelemért
Sokoldalú alkotó a szegedi
dr. Molnár Gyula, akit ezúttal
természetfotósként ismerhetünk meg jobban. A Tokácsli
Galériában már látható a
fényképeibõl összeállított tárlat, mely január 28-ig várja a
látogatókat.
A zene és a természet szeretete határozta meg dr. Molnár Gyula életét. Saját zenekarát, a késõbbi Molnár Dixieland Bandet 1964-ben alapította meg, de tizenévesen
már a fotózással is próbálkozott. A Természet világa címû
folyóiratban 15 éves korában
jelent meg egy jégmadarat
ábrázoló fotója, majd sorra
közölték képeit más természettudományos szaklapok
is. Országos pályázatokon
nyert díjakat, több rangos
elismerés után 2004-ben
megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjét is.

Dr. Molnár Gyula elõbb
csak madarakat kapott lencsevégre, majd a természetfotózás minden területén kipróbálta magát. Társaival közösen megalakították Szegeden a Magyar Természetfotósok Szövetségét (naturArt).
Képein az alföldi élõlényeket,
tájakat, hangulatokat igyekszik megörökíteni, és a természet szépségének bemuta-

tásával annak védelméért is
fordul. Ezt példázza a közelmúltban megjelent, rengeteg
gyönyörû fotóval illusztrált
albuma, Az én Alföldem címmel. A jelenleg már nyugdíjas, címzetes egyetemi docens január 23-án diavetítéses
elõadást tart a Tokácsli Galériában, ahol a könyve és képeslapjai is megvásárolhatók.
D. J.
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Lehetõségek a
sporttámogatásban
Néhány nappal ezelõtt
Szirbik Imre polgármester
egyeztetésre hívta Szentes
sportegyesületi vezetõi közül azokat, akik ún. látványsportágakkal foglalkoznak.
A találkozó célja az volt,
hogy a 2012. évi csökkenõ,
önkormányzati sporttámogatás mellett – a tervek szerint évi 50 millió forint helyett, 30 millió forint lesz az
erre a célra fordítható összeg
– milyen lehetõségek vannak
a „túlélésre”.
A látványsportágak képviselõi beszámoltak a jelenlegi
helyzetrõl. A vízilabdások
elõrébb járnak, hiszen õk
már egy éve elkezdték az akkor még csak tervben lévõ
pályázat szervezését, és mára már érvényes szerzõdésekkel rendelkeznek. Ezzel
szemben a kosarasok, labdarúgók és kézilabdások az
elõzetes szerzõdések megkötésénél tartanak, melynek
oka az is, hogy az elbíráló
központi szervezet elég nehezen küldte vissza a pályázati elbírálásokat, illetve az
engedélyeket.

Szirbik Imre kérte az egyesületek vezetõit, tegyenek
meg mindent a pályázatok
sikeréért, de ne csak a mûködési oldalon. Keressék azt a
pályázati lehetõséget a létesítmények fejlesztésére,
melyhez az önkormányzat
szervezési és egyéb segítséget is megad. Jó példának
hozta fel erre a vízilabdások
pályázatát, amelynek segítségével megvalósulhat a
nagy álom, a fedett uszoda
megépítése.
Az idei tervek között szerepel – a szûkös anyagi lehetõségek ellenére is – a sportközpontban mobil wc beszerzése és telepítése a külsõ
pályáknál, a sportcsarnok
parkettájának cseréje. Kiadnak egy kedvezményes sportolói bérletet az üdülõközpontban minden szentesi,
fényképes, egyesületi igazolással rendelkezõ sportoló
számára, melynek feltétele,
hogy a sportoló a havi tagdíjat az egyesületnél fizesse. A
bérlet a nyári üdülési szezonban vehetõ igénybe.
Garai Sz. Imre

E héten szombaton rajtol
a Budapest-Bamako rali,
melyen szentesi versenyzõért is szoríthatunk. A hatalmas testi erõt igénylõ rekordjairól ismert – korábban szegvári, de már szentesi illetõségû – Sinka Zsolt
most Afrikában mutathatja
meg, milyen mentális erõ
lakozik benne.
Autókat több alkalommal
húzott már el hámmal, foggal Zsolt, aki a bemutatói révén került kapcsolatba autóversenyzõkkel. Az évtizedes
terepjárós és tájékozódási futó múlttal rendelkezõ, katasztrófavédelmi dolgozóval, a fõvárosi Deák Istvánnal
alkot egy csapatot. Az embert és gépet próbáló, a Szaharán is átvezetõ, három hetes versenyen idén 24 autó
próbálkozik a célbaéréssel.
István terepjárója korábban már szépen helytállt az
Ázsia-túrán, ahol a második
helyen végzett a versenyzõ.
Ezért is bizakodnak most
Zsolttal, hogy ott lesznek az
elsõ hatban, bár István be-

sák a nézõket, illetve, hogy a
legfényesebb érmeket szerezzék meg. A január 14-i,
szombati regionális bajnokságon a legjobb nyolc szentesi csapat mellett algyõi, orosházi, szegedi és hódmezõvásárhelyi szivacskézilabdázó
csapatok mérik össze erejüket.
Január 7-i eredmények, lányok: 1. Monster High (Kiss
Bálint), 2. Párducok, 3.

A rekordok után új kihívásra vágyott Sinka Zsolt

Túlélni Bamakót
vallotta, tart az afrikai homoktól. A három hetes öszszezártság pedig pszichésen
is próbára teszi majd a versenyzõket, ahogy a Bamakót
Badár Sándorral már megjárt
Kõváry Barna fogalmazott:
vagy örök barátság, vagy
örök harag lesz belõle.
A szponzori háttér összeállt, így nekivághat Afrikának és a 10 ezer kilométeres
útnak a BM OKF Racing Team. A feladatokon még nem
igazán osztoztak meg, de István szeretne inkább vezetni,
mivel õ ismeri jobban a jármûvet, Zsoltra pedig a navigátori teendõk várnának.
Persze, vita esetén gyõz az
erõsebb, tréfálkoztak a fiúk a
méretbeli különbözõségeiken.
Komoly szervízháttérrel
indulnak útnak, bár a felszerelésnek, ruhának, tisztálko-

dószernek, s az élelmiszernek összesen négy, közepes
méretû ládában kell helyet
szorítaniuk. Vissza repülõvel
jönnének, ha jó áron sikerül
eladniuk a Ford Ranger terepjárót.
Zsolt kíváncsi, meddig lehet feszíteni az emberi szervezet tûrõképességét. Egy

férfinak ezt muszáj megcsinálni, jelentette ki a sportoló.
Útjukról folyamatosan hírt
ad egy kereskedelmi rádió,
egy tévériporter pedig néhány szakaszon beül melléjük, de a Chicago Pubban is
mûködik majd egy fan club.
D. J.

Teremfoci

Vízilabda

Január elsõ hétvégéjén rendezte meg a Szabadidõs Sportklub az újévi teremlabdarúgó tornát a Koszta József iskolában. Eredmények: 1. Tûzoltók, 2. Laver, 3. Hungerit. A legtöbb gólt a Laver színeiben játszó Bella István szerezte.

Január 14-15-én a 2000-ben vagy korábban született vízilabdások bajnoki fordulóját rendezik a ligeti uszodában. A Szentesi
VK lány és fiúcsapatot is indít a bajnokságban, ahol Kolozsvár,
Szolnok, Nagyvárad és Nyíregyháza gárdája lesz az ellenfél.

A Hungerit Kupáért folyó
teremlabdarúgó bajnokság
elmúlt hétvégi fordulói (4-5.
játéknap) a Dr. Papp Lászlósportcsarnokban meglehetõsen kevés gólt hoztak.
Az esélyes csapatok sok
esetben nehezen szerezték
meg a pontokat, de több
meglepetés eredmény is született, melyek közül a Szarvassal, és három vásárhelyi
focistával is megerõsített Fociguruk és a Belvárosi Favágók közötti mérkõzés emelkedett ki. Az összeszokottság
és a szív diadala volt a Favágók sima gyõzelme. Papírforma eredmények születtek
a MetalCom mérkõzésein, és
az eddig ragyogóan szereplõ
Eperjesi Vadkakasok kétszer
is vereséget szenvedett. Felemásan, illetve a nevéhez méltóan szerepelt a KÁOSZ csa-

Meglepetések a
Hungerit-kupán

Folytatódik a
szivacskézilabda-torna

Az elmúlt hétvégén rendezte meg a Szentesi Párducok Kézilabda Utánpótlásnevelõ Sportiskola a városi
szivacskézilabda-bajnokságot az általános iskolák 2.
osztályosai részére a városi
sportcsarnokban. A Koszta
és a Kiss Bálint általános iskolákból érkezett fiú és leánycsapatok mindent megtettek, hogy igazi kézilabdamérkõzésekkel szórakoztas-
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pata, hiszen az esélyesebb
Fiorellót könnyedén verték
meg, míg a kevésbé esélyes,
fábiáni játékosokból álló Unikum csapatától kikaptak. Sajnos két „A” csoportos mérkõzés (Jóbarátok–Gallér SE
és B-28 Stúdió –Sz.+B Kft.)
elmaradt, így a közönség joggal bosszankodhatott.
Eredmények: Belvárosi
Fiatalok–Young Boys FC
0–1, Farkasok–Vasárnapi FH
0–0, Belvárosi Fiatalok–
Cselszövõ Pollák FC 1–1,
Brazil Team–Ladi Team 2–2,
Fila 11–Old Tigers 2–4,
Tengeralattjárók–Ladi Team
1–1, Kispályások–Biochip

2–0, Favorit–MetalCom 1–2,
Eperjesi Vadkakasok–Legator 1–2, Kispályások– MetalCom 1–1, Eperjesi Vadkakasok–ErKÁ 1–3, Hungerit
I.–Belvárosi Fiatalok 2–6,
Bundás Liba–Farkasok 1–1,
Hungerit I.–ErKÁ 2–3, B28–Csituszó 2–6, Jóbarátok–
Tûzoltóság 0–1, Álomkonyha
Stúdió–Aznaposok 4–2, Unicum–Tengeralattjárók 0–2,
Aznaposak–Szemicilin 0–0,
Unicum–KÁOSZ 2–1, Fociguruk–Belvárosi Favágók
1–4, Kurca Menti Hódítók–
Szemicilin 3–0, KÁOSZ–
Fiorello 3–1.
Kép és szöveg: Garai

Rapperek. Gólkirály: Dömsödi Dalma, legjobb kapus:
Kovácsi Zóra, legjobb játékos:
Mazula Loretta (mindhárman
Kiss Bálint).
Fiúk: 1. Kobrák (Kiss Bálint), 2. ACC, 3. Koszta I.
Gólkirály: Sebõk Csanád, legjobb kapus: Kocsis Péter Pál,
legjobb játékos: Csatlós Vencel
(mindhárman Kiss Bálint).
Fotók: Vidovics Ferenc

Bállal ünnepel a 20 éves Szilver
Húsz éves fennállásához érkezett a Szilver
Táncsport Egyesület, melyet a hagyományos
báli rendezvényükön ünnepelnek meg. A 17.
Szilver-bál épp ezért kicsit más lesz. A központi konyha ebédlõjében január 21-én, szombaton 19 órától a legeredményesebb táncosok
bemutatóznak, az elõtérben pedig régi és jelenlegi táncosok fotóiból összeállított kisebb
kiállítással is készülnek az évfordulóra.

Várják az eseményre a hazai táncsport szövetség elnökségi tagjait, s a Szombat esti láz címû mûsorból ismert, a Szilverhez régóta kötõdõ Keleti Andrea és Pálinkó Lujza táncpedagógusokat is.
A bál az évek során nagy létszámú rendezvénnyé nõtte ki magát. Egykori táncosokat, s
minden tánckedvelõt vár Szatmári-Nagy Szilvia, a Szilver vezetõje. Belépõk még kaphatók.

SZENTESI ÉLET
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Nem feltétlenül a bajnoki
címekért ugranak nap mint
nap medencébe a Szentesi
Delfin Egészségmegõrzõ
Club tagjai, mégis rendszeresen beszámolhatunk elképesztõ éremhalmozásaikról
egy-egy verseny után. Pólyáné Téli Évát a szeniorok
tavalyi évérõl és az idei tervekrõl kérdeztük.
Mint megtudtuk az egyesület vezetõjétõl, 25 éves
kortól lehet versenyezni a
szenior (masters) úszásban,
ahol a korcsoportok 5 évenként változnak. A Szentesi
Delfin ESC legidõsebb versenyzõje a 85 éves dr. Bakacsi
Gyula, a legfiatalabb a 29
éves Juhász Tibor. Jelenleg 54en tagjai az egyesületnek.
– Ahogyan a nevünkben is
szerepel, a legfontosabb számunkra az egészség megõrzése, tehát azt gondolom,
mindenki sikeres közülünk,
az is, akit bajnokként ünnepelhetünk, és az is, aki nem
állhatott fel a dobogóra, de
aktívan hozzájárul ahhoz,
hogy jól érezze magát a bõrében. Néhány eredményt
azért mégis felsorolok. 19

Gondolkodók
A gondolkodók klubjának
tagjai tartanak összejövetelt
január 16-án, hétfõn 18 órakor a városi könyvtárban. A
találkozó témája: Miért idézzük gyakran Az ember tragédiáját Madách Imrétõl? A
klubot vezeti dr. Papp Erzsébet ny. gimnáziumi tanárnõ.

H O L- M I ?
Január 13-tól
Koszta József Múzeum
Technikai okok miatt január 19ig zárva.
Tokácsli Galéria
Január 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 két fiatal szentesi amatõr festõ, Hossó
Nóra és Szaszkó József mutatkozik
be alkotásaival. A tárlatot megnyitja Sziklay Sándor festõmûvész.
Mûvészetek Háza
Január 21-én, szombaton 10
Képzõmûvészeti kiállítás nyílik a
Magyar Kultúra Napja tiszteletére.
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
A Próbálkozások címû fotókiállítás várja a látogatókat a kávéházban. Marton Ferenc szentesi születésû mindszenti fotográfus munkáit
február 6-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk, nyitva tartási idõben.
Õze Lajos Filmszínház
Január 12-16.
17.30 óra Testcsere – amerikai
vígjáték,
20 óra Az adósság – amerikai
thriller.
Január 19-23.
17.30 óra Csizmás, a kandúr –
amerikai animációs vígjáték,
20 óra Alkonyat – Hajnalhasadás I. rész – amerikai fantasy.
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Egészség és több száz érem
uszodában rendezett versenyen vettünk részt, ezen 461
arany, 268 ezüst és 133 egyéni bronzérmet szereztünk.
A Jaltában rendezett Európabajnokságon dr. Bakacsi
Gyula 3. és 4. helyen, jómagam 4., 5. és 7. helyen végeztem, mondta Pólyáné Téli
Éva.
A magyar bajnokságon a
csapat összesen 34 bajnoki
címet, 27 második helyet és
24 harmadik helyet szerzett,
úgy, hogy a nem csekély erõt
képviselõ külföldi versenyzõk eredménye is beleszámított. Berezvainé Virágos Éva 11
bajnoki címével kiemelkedik
a mezõnybõl. Mellette Felvégi Zsuzsanna, Pólyáné Téli
Éva, dr. Bakacsi Gyula, Brunszvik Árpád, Bertényi Mária,
Cseuz László, Pengõ Erzsébet,
Debreczeni Beáta, Rozgonyi
Eszter és Melkuhn Dezsõ állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A több mint 30
klub közül a 2. helyet szerezte meg a Szentesi Delfin
ESC.

Párizsikrém

A szenior úszók szokásos évzáróján készült Vidovics Ferenc felvétele.
A rövidpályás országos bajnokságon 16 egyéni bajnoki
címet szereztek 25 második és
15 harmadik helyezés mellett.
A bajnoki címek Pólyáné Téli
Éva, Pászti Edit, dr. Venczel
Kincsõ, Takács Sándor, Cseuz
László és Molnár Péter nevéhez fûzõdnek, sorolta az

egyesület vezetõje. Jelenleg 41
korosztályos csúcsot tartanak
a szentesi szeniorok.
Egy hónap múlva rendezik az országos rövidpályás
bajnokságot Budaörsön, majd
rendhagyó módon áprilisban
kerül sor Kecskeméten az országos fedett bajnokságra. Ez

Fortélyok – reggelire

Hozzávalók: 20 dkg párizsi,
5 dkg margarin, 1-2 ek. kefir,
1 tk. vöröshagyma, petrezselyem, mustár, ecetes uborka,
sonka.
Elkészítése: A 20 dkg finomra vágott párizsit összedolgozzuk 5 dkg habosra kevert margarinnal, 1-2 evõkanál kefirrel, egy kávéskanál
vöröshagymával, ízlés szerint mustárral, petrezselyemmel. Ízesíthetjük 10 dkg apró
kockára vágott ecetes uborkával is. Darált sonkából,
maradék sült vagy fõtt húsból hasonlóan készülhet
szendvicskrém.

lat kikenünk a fele margarinnal, egymás mellé fektetjük a
félujjnyi vastagságúra szeletelt húspástétomot. Mindegyikre egy borsónyi margarint teszünk, majd elõmelegített sütõben 4-5 percig sütjük. Közben a nyers tojásokat és tejet habverõvel felverjük, ízesítjük fûszerekkel,
és ráöntjük a húspástétom
szeletekre. Tetejét meghintjük reszelt sajttal, és visszatesszük a sütõbe. Ügyeljünk
arra, hogy ne száradjon ki
túlságosan.

Rakott omlett

Kenyérben sült tojás

Hozzávalók: 1 doboz húspástétom, 8 db tojás, 6 ek. tej,
5 dkg margarin, 10 dkg sajt,
só törött bors, szerecsendió.
Elkészítése: Egy tûzálló tá-

Ehhez az ételhez zsúrkenyeret használjunk, amit ha
bevágunk, fogpiszkálóval
megtûzünk, kis kosárkát kapunk. Ha nincs idõ ezzel baj-

lódni, használjunk zsemlét,
vagy puffancsot, aminek kicsit kivájjuk a belsejét
Hozzávalók: Szükség szerinti mennyiségû kenyérszelet, vagy zsemle, valamint
szeletenként egy tojás, zöldfûszerek, sajt, szalonna, tepertõ.
Elkészítése: Ha a péksütemény elõzõleg átforrósítjuk,
akkor a tojás hamarabb megszilárdul sütéskor, és kevésbé itatja át. Ha hidegen ütjük
bele a tojásokat, a péksütemény belsejébe beszivárog,
de akkor is finom. Ha elõzõleg a tojásokat tálba ütve felverjük, omlettszerû lesz a fészekben. Tetszõlegesen fûszerezhetjük, sajttal, szalonnatepertõvel, pirosarannyal,
ketchuppal ízesíthetjük.

Az orchidea gondozása
Egyre többen tartanak otthon orchideát,
de vajon miért szárad és hullik a virága
növény pár napon belül? Az orchidea trópusi növény, amely az õserdõ mélyén
hozzá van szokva a fényhez, és a sokszor
80-90 százalékos páratartalomhoz. Õsztõl
ne adjunk, az orchideának tápoldatot
hagyjuk, hogy a virágzás után kipihenje
magát.
A növény fõbb igényei:
Fényigény: Félárnyékos helyen is szépen
fejlõdik, de ha a virágok nem nyílnak ki, akkor tegyük világosabb helyre a cserepét, de
kerüljük a tûzõ napsütést.
Vízigény: nem igényel sok locsolást, de az
ültetõ közeget tartsuk mindig nedvesen, a

léggyökerek ne álljanak vízbe folyamatosan,
mert kirohadnak.
Páratartalom: Magas párás klímát kedveli,
tegyünk alá kavicsos tálcát, vagy vegyük
körbe nedves tõzeggel a cserepét.
Hõmérséklet: A lepkeorchidea kedveli a meleg 18-20 fokos hõmérsékletet, de vannak hidegtûrõ fajták, amelyek csak 10-15 fokon érzik jól magukat.
Tápozás: magas nitrogén tartalmú és mikroelemeket tartalmazó tápokkal 2-3 hetente
(közötte táp nélküli öntözés).
Szaporítása: nagyon egyszerû, letörünk egy
hajtást és 1-2 nap múlva, amikor a vágási felület megkeményedett, elültethetõ orchidea
közegbe.

Ellenõrzõi beírások gyûjteménye
„Az osztályfõnöki dicséretét még
mindig nem íratta alá. Megintem.“
***
„Kémia óra folyamán padtársával
zümmögött és brummogott.“
***
„Gyermekük óra alatt orvul elfogyasztotta padtársa uzsonnáját.“
***
„Gyermeke az órámon írószer nélkül akart írni.“
***
„Lacinak két ellenõrzõje van. Én
mosom kezeimet. Osztályfõnök.“
***
„Fia olvashatatlanul ír. Bár párszor
még így jár jobban.“
***

„Óra alatt kukorékolt!“
***
„A gyerek az órán beszél, és állandóan jelentkezik.“
***
„Fia óra alatt a pad sarkával jéghokisat játszott a terem körül, eközben MÁV bemondásokat tartott,
melyben a rólam elnevezett szerelvény közeledtére figyelmeztetett.“
***
„Szellemessége és feltûnési viszketegsége a pofátlanság határait
súrolja.“
***
„Fia a szünetben sztrájkot szervezett. Letörtük.“
***

„Nem elég, hogy a szünetekben állandóan krétacsatákat vív osztálytársaival, ráadásul mindig veszít.“
***
„Tûvel látta el barátait, hogy osztálytársait szurkálják.“
***
„Gyermeke azt mondta, hogy szerinte jó gondolat lenne az egyik
osztálytársát bántalmazni, ezért figyelmeztetem.“
***
„Tisztelt szülõ, a gyereke állandóan
tõlem kér tollat. Lássa el otthon írószerrel.“
***
„Tájékoztatom, hogy gyerekének
egy ideje átható kénszaga van.“

a Riccionéban rendezendõ világbajnokság elõtt a felkészülést szolgálja. Augusztusban
a hagyományos nyitott medencében rendezett országos
bajnokságra készülnek. Május 19-20-án rendezik Szentesen 17. alkalommal nemzetközi szenior úszóversenyü-

ket, melyre minden érdeklõdõt várnak a szervezõk.
– Mivel tagjaink elfoglaltsága, felkészültsége, fizikai
állapota nagyon különbözõ,
sõt néhányan másik városban élnek, ezért inkább kis
csoportokban, vagy egyénileg készülnek versenyzõink,
mondta Pólyáné.
– Havi 1-3 alkalommal
utazunk hazai és külföldi
versenyekre. A költségeket
döntõen saját zsebbõl fedezi
mindenki, az utazás, a nevezési díjak és a közös programok egy részét tudja vállalni
az egyesület. Minden lehetséges pályázaton részt veszünk. Sajnos, egyre kevesebb az elosztható pénz. Köszönettel tartozunk Szentes
városának, hogy a szûkös
anyagi helyzet ellenére is támogatják rendezvényeinket,
s szerény mértékben mûködésünket. Tagjaink, s még
nyugdíjasaink is igyekeznek
minél többet dolgozni, hogy
fedezni tudják a versenyzéssel és edzésekkel járó kiadásaikat, árulta el Pólyáné Téli
Éva.
(darók)

Sorsoltunk
Az elmúlt év december 2. és 23-i számunkban jelent meg a
Profi Autósiskola keresztrejtvénye. Az autósiskola 10 fõ részére ajánlott fel 20 ezer forint értékû ingyenes KRESZ-tanfolyamot.
Nyertesek: Mészáros Sándor Dávid (Sarló u. 18.), Jutasi
Istvánné (Nagytõke, Jókai u. 47.), Csikósné Szelei Anita
(Tiszasziget, Temesvári u. 34/B), Kosztolányi Istvánné (Mezõ
u. 30.), Szabóné Bodor Mária (Muskátli u. 13.), Csató Edina Vanda (Szegvár, Kurca u. 12.), Kunszabó Róbert (Mindszent, Petõfi
u. 16.), Gila Barbara (Szegvár, Kurca u. 7.), Vida-Szûcs József
(Nádas stny. 2.) Bodnár Dániel (Apponyi tér H ép.).
Olvasóinkat levélben értesítjük.

Január 14-20.

HOROSZKÓP
Kos
Határozottan és könnyedén megvédi álláspontját,
de nehezebben tud a munkatársaival együtt dolgozni. Lehet, hogy
csak a saját véleményét hajlandó
elismerni.
Bika
Most arra vágyik, hogy
elvonuljon a világtól. A
szellemi elmélyülésre is nagyobb
igénye lehet, elmerülhet mély témákban is, amelyek megkívánják,
hogy százszázalékosan odafigyeljen.
Ikrek
Élete az örömteli kapcsolatokról szólhat, és ebbe
még az is belefér, hogy új szerelem
köszönthet be. Biztos, hogy szenvedélyes lesz, és egyben sok tanulságot hordoz majd.
Rák
Minden és mindenki fontosabb, saját magánál,
ezért mások igényeit hajlamos a
saját szükségletei elé helyezni.
Munkahelyén odafigyel a munkatársaira, és érzelmileg is nyitott feléjük.
Oroszlán
Titokzatos hangulatba kerül, és nagy igénye támad arra, hogy egyedül lehessen.
Szerencsére ezt az igényt a világ is
támogatja, megérti, hogy idõre van
szüksége.
Szûz
Akaratosabb, makacsabb
hangulatban van, ami
nem segíti elõ, hogy együtt tudjon
mûködni másokkal. A munkahelyén
is kialakulhatnak feszültségek,
megjelenik a széthúzás.

Mérleg
Temperamentumos hangulatban van, ami elõnyös lehet, ha meg szeretné védeni
álláspontját, de hátrányos, ha másokkal akar együtt dolgozni. Lehet,
hogy csak a saját véleményét hajlandó elismerni.
Skorpió
Makacs hangulatban lesz,
a magánéletében, valamint a munkahelyén is képtelen a
kompromisszumokra. Lehet, hogy
észre sem veszi, kissé idejétmúlt a
szokásrendszere.
Nyilas
Feszült, és ez rányomja a
bélyegét a mindennapokra.
A munkahelyén is morcosabb, ezt
azzal próbálja megoldani, hogy csak a
legfontosabb teendõkre koncentrál.
Bak
Káosz van és összeviszsza alakulnak a viszonyok. Nem látja át, ki, melyik feladatért felelõs, és talán a munkatársak sem tudják teljes egészében,
hogy mi is lenne a dolguk.
Vízöntõ
Könnyen elõfordulhat,
hogy most konfliktusok
lesznek az életében. Tény, hogy
csak azt gondolja jónak és követendõnek, ami az ön fejében született
meg. Meg is tesz mindent azért,
hogy az ön alapelveit kövessék.
Halak
Nem tudja elviselni, hogy
munkatársai másképpen,
más tempóban dolgoznak. Különösen akkor zavarja az ilyesmi, ha
együtt kellene dolgozniuk, és folyamatosan meg kell élnie, hogy kizökkentik a ritmusból.

Meghíztak a
szociális malacok

Curika hosszú idõre ellátja majd hússal a Debreczeni Kiss-családot.
Eljött a disznóvágások
idõszaka: ilyentájt kerülhetnek a családi asztalokra
az önkormányzat szociálpolitikai támogatásában tavaly nyáron kiutalt malacok is.
A programot országosan
is az elsõk között, 1998-ban
indították, volt olyan év,
hogy malacok mellett földet
is osztottak, mondta érdeklõdésünkre Lencséné Szalontai Mária, a polgármesteri
hivatal szociálpolitikai osztályának vezetõje. Az akcióban az ellátási rendszerükbõl elsõsorban a nagycsaládosokat, illetve azokat a tá-

mogatják, ahol hosszú ideje
állástalan is van.
2010-ben 20, tavaly már
25 malacnak kerestek gazdát, az állatokat július 1-jén
osztották ki a rászorulóknak, akik akkor egy zsák,
majd még havonta 70 kg takarmányt is kaptak a jószág
etetéséhez, Kovács László
boltjában vehették át. A
programban nyújtott támogatás értéke egyébként öszszegszerûen családonként
55 ezer forintot tett ki a tavalyi évben.
A szociálpolitikai osztály
vezetõjétõl azt is megtudtuk, a több éve sikerrel futó

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.

(A szerzõ felvétele.)

program folytatása egyelõre
kérdéses. A szociális ágazatból sok forrást kivontak, s
még nem lehet pontosan
tudni, idén bele tudják-e illeszteni a csökkentett költségvetésbe, de ha egy pici
lehetõség is lesz rá, folytatni
szeretnék a programot,
hangsúlyozta Lencséné.
December elején látogatták végig a családokat, s
ahogy az osztályvezetõtõl
megtudtuk, sok szép jószágot láttak: 80-120 kilósra hízott állatokat. Több helyen a
karácsonyi asztalra szánták a
város ajándékát, azonban
sok családnál tapasztalták

Változások
A január 1-jétõl életbe lépett
új rendelkezések alapján új közfeladattal bõvült a kereskedelmi és iparkamarák tevékenysége. A vállalkozások kötelesek
kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és hozzájárulást fizetni a területileg illetékes megyei kamaránál.
Az adótörvény változásokkal
kapcsolatban szervez elõadást a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentesi Kistérsége január 17-én, kedden 14
órakor a megyeházán. Elõadó:
dr. Nagy Péter, az APEH Dél-alföldi Regionális Fõigazgatóságának módszertani szakreferense.

Apró
Használt Karancs gáztûzhely
eladó. Irányár: 10 ezer forint.
Érdeklõdni: 70/428-5998.

azt, hogy még várnak a disznóvágással, s az sem ritka,
hogy szinte családtaggá váltak a növekvõ malacok, a
gyerekektõl még nevet is
kaptak.
Debreczeni Kiss Jánosné családja is hizlalja még a malacot, bár már nagyjából 130
kilósra saccolják, márciusig
még várnak a levágásával.
Curika, ahogy elnevezték, a
korábbi tyúkólban kapott
helyet. A malacot a család
nagyon megszerette, az eteti,
aki éppen van otthon van, s
eleinte el is kapatták. Sajnálják levágni, de elõbb-utóbb
ennek is meg kell történnie.
Az asszony jobbnak tartja
ezt a természetbeni juttatást,
mint a pénzbeli segélyt, mert
a disznó levágásával hosszú
hetekre való élelmet tudnak
tartalékolni. Elmondása
alapján úgy tûnik, nagyon jó
helyre került a hízó, hiszen a
hatgyermekes nõ kétévi közmunka után talált 4 órás állást a bíróságon, férje viszont
november óta munkára vár.
Az önkormányzati bérlakásban azóta laknak, hogy 1999ben házukat elöntötte a belvíz, akkor kapta a család az
elsõ malacot. Nem rohannak
mindig segélyért, ez a második malacuk. A kispénzû
ember igazi túlélõ, vallják, s
a gyerekeket is abba az
irányba terelgetik a Debreczeni Kiss-családban, hogy
megtanulják, mibõl mit lehet
kihozni, alkalmazkodjanak a
körülményekhez, s tanuljanak több szakmát. Náluk
azért is van jelentõsége a
malacnak, mert az asszony
két lánya már külön él, de
nekik is ad a húsból, így tulajdonképpen három család
jut ezáltal segítséghez.
D. J.

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 16-ig
Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.)
hétfõ-péntek 8-19, szombat 813 óráig. Január 16-23-ig Rákóczi Gyógyszertár (Rákóczi u.
71.) hétfõ-péntek 8-16 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap
zárva. Készenléti telefon: 70/
563-51-39.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) január
14-15-én dr. Molnár Sándor,
Céhház u. 7., telefon: 30/71109-00.

Festményt loptak
Elloptak egy nagy értékû
olajfestményt a tolvajok január 7-én délután és másnap
dél közötti idõszakban a
Mentõ utcából. A betörõk az
ablakot feszítették be, majd a
lakásba bejutva leakasztották
a falról a 200 ezer forint értékû képet, és elhagyták a
helyszínt.
15 akácfát vágtak ki ismeretlenek egy alsóréti tanya
udvaráról január 3-án. A feltehetõen tüzelõként felhasznált fa értéke mintegy 100
ezer forint.
Még január elsején történt,
hogy besurranó tolvaj járt az
egyik Kossuth utcai lakásban. A tettes az elõszobából
emelt el egy táskát, benne

pénzzel és mobiltelefonnal.
Elloptak egy lezáratlan,
Simson típusú segédmotorkerékpárt január 6-án az esti
órákban az egyik pizzéria
elõl. A jármû értéke 120 ezer
forint.
Szidalmazta a pultost,
majd betört egy ablakot a
Nagyörvény utcai sörözõben
egy ott szórakozó vendég. A
férfi, aki már nem ismeretlen
a nyomozók elõtt, a rendõrségen fejezte be a péntek estét.
40 liter pálinkát loptak el
egy Csónakos-közi hétvégi
házból. A meglovasított alkohol értéke közel 100 ezer
forint volt.
H.V.

Keszthelyi és Takács
az Európa-bajnokságon
Január 18-a és 28-a között
rendezik meg Hollandiában
a férfi és nõi vízilabdázók
Európa-bajnokságát. A Hungerit UniBauÉpszer- Szentesi VK együttesének két meghatározó játékosa, Keszthelyi
Rita (képünkön) és Takács
Orsolya is a nemzeti együttest erõsíti a kontinensviadalon.

A nõi válogatott az EB-n a
címvédõ Oroszországgal, a
házigazda Hollandiával és
Nagy-Britannia együttesével
került egy csoportba, míg a
másik ágon a görögök, az
olaszok, a spanyolok és a németek küzdenek a továbbjutást jelentõ elsõ három hely
valamelyikéért. A csoportelsõk automatikusan az elõdöntõbe kerülnek, a második
és harmadik helyezettek pedig külön csatát vívnak az
elõdöntõért.
Keszthelyi Rita lapunknak
elmondta, nem csak csapattársak Takács Orsolyával, de
az edzõtáborozások során

rendszeresen egy szobába
kerülnek Orsival, valószínûleg így lesz ez Eindhovenben
is. Az Európa-bajnokságra
készülõ válogatott kerethez
a két pólós a Hun-geritUniBau LEN-kupa visszavágóját követõen csatlakozott,
és azóta gyakorlatilag folyamatosan Merész András szövetségi kapitány irányítása
alatt dolgoznak. A válogatott
a nagy megmérettetést megelõzõen, utolsó felkészülési
állomásként, Görögországban, Tripoliszban vett részt a
Thetis Kupán, melyen hibátlan teljesítményt nyújtott a
csapat, hiszen a görögöket
10-8-ra, az oroszokat 14-13ra, míg az olaszokat 11-6-ra
verték a mieink, így önbizalomban vélhetõen nem lesz
hiány a jövõ szerdán rajtoló
tornán. A magyar hölgyek
bemelegítésként a britekkel
találkoznak elsõként, két nap
múlva a hollandok, majd az
oroszok következnek. Keszthelyi Rita szerint, bár több
csapat is esélyes rá, a magyar válogatottnak is ott kell
lennie a legjobb négy között.
A jó és eredményes szereplés
azért is fontos lenne, mert
nõi válogatottunknak az elsõ
öt között kell végeznie ahhoz, hogy részt vehessen az
áprilisi, Triesztben megrendezésre kerülõ olimpiai selejtezõtornán. Itt nemzeti
együttesünknek az elsõ négy
közé kell jutnia ahhoz, hogy
a magyar csapat ott lehessen
Londonban.
hv

Családi események
Született: Garai-Szabó Gábor Imre és Pap Szilvia Rózsának (Pipacs u. 19.) Barnabás, Benke Attila és László
Piroskának (Béládi u. 1.) Hajnalka Csenge nevû gyermeke.

Elhunyt: Nagy János (Apponyi tér C ép.), Nagy Jánosné (Apponyi tér I. ép.),
Dömsödi József (Nagyhegy
274/B).
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