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Ez már szentírás: fedett uszoda épül

HUNOR COOP

Látványterv
Évtizedes álma teljesül
Szentesnek: 2014 nyaráig
két ütemben fedett uszoda
épül a ligetben. A közel 1,2
milliárdos beruházás kiadásait 70 százalékban
nyereséges vállalkozások
átengedett adóforintjaiból,
30 százalékban pedig az
önkormányzat forrásaiból
fedezik.
– Ez most már szentírás –
mondta Novák Ferenc kedden, amikor ünnepélyes keretek között átadta a Magyar
Vízilabda Szövetség határo-

zatát a Szentesi Vízilabda
Klub elnökének. A szakszövetség elnökségének tagja
gratulált a sikeres pályázathoz, és hozzátette, csapatvezetõként általában szorongva érkezett a Kurca partjára,
mert innen mindig nehéz elvinni a gyõzelemért járó
pontokat, de most örömmel
jött, hiszen a magyar vízilabda egyik fellegvárában hamarosan új létesítmény áll a
sportág, egyben az utánpótlás-nevelés szolgálatába.
A projektet támogató do-

kumentum – amit két miniszternek is jóvá kellett
hagynia – átvételekor Magyar József klubelnök megköszönte azt a példátlan öszszefogást, ami végigkísérte a
több szintû döntéshozatal
elõkészítését. – A szövetség,
és oldaltól független a politika minden szereplõje mögénk, mellénk állt ebben az
ügyben. Ezért és az adóforintok felajánlóinak is hálával tartozunk – hangsúlyozta az egyesület vezetõje, aki
a jó hírrel már több céget is

megkeresett az elmúlt napokban, hogy nyereséges
vállalkozásként a társasági
adójuk egy részével támogassák a fejlesztés megvalósítását, és kedvezõ volt a fogadtatás.
– Egy ember most nagyon
hiányzik innen – fogalmazott a sajtótájékoztatón Szirbik Imre polgármester, aki
külön kiemelte, milyen sokat
köszönhet a város Farkas
Sándor országgyûlési képviselõnek.
(folytatás a 3. oldalon)

Értelmes célokra költött a város
Örömmel hallottam, hogy
értelmes célokra költötte a
város felvett hitelét – mondta csütörtökön Fónagy János, aki Farkas Sándor országgyûlési képviselõvel és
Szirbik Imre polgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatót az önkormányzati
adósságállomány állami átvállalásáról, és annak mértékérõl.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára több
órán keresztül egyeztetett a
városvezetéssel arról, mekkora és milyen összetételû
tartozása van a településnek.
A sajtónak úgy fogalmazott:
Szentes 5 milliárd 741 millió
forintos adóssága a lakosság
arányában, hazai viszonylat-

ban átlagosnak tekinthetõ,
az viszont ritkaságnak számít, hogy az önkormányzatnak egyáltalán nincs szállítói tartozása, minden számlájukat idõben rendezték. Kitért arra is, hogy a lekötött
hitelkeretébõl még 1 milliárd
forintot nem hívott le a város,
ami további fejlesztésekre ad
lehetõséget. Az
országban 250,
5000 fõnél nagyobb népességû településsel tárgyal a kormányzat az adósságátvállalásról, melynek mértéke 40
és 70 százalék között. Hogy
egyes önkormányzatok mekkora tehertõl szabadulhatnak meg ily módon, arról jö-

võ év derekáig dönt a kormány.
– Lehet, hogy egyes politikai kérdésekben más álláspontot képviselünk, de ez a
város arról híres, hogy ha
problémája, nehézsége támad, képesek vagyunk ösz-

„Szentesnek, sok más várossal szemben, nincsenek kifizetetlen számlái.“
szefogni – utalt a kissé szokatlan felállásra a polgármester. A hitelfelvétel elõzményeirõl elmondta, már
2006-ban, a hatéves városfejlesztési koncepció kidolgozásánál látszott, hogy az
elképzelt beruházások ön-

erejéhez nem lesz elég a város saját bevétele. A kötvénykibocsátáskor pedig egyetlen
pénzügyi prognózis sem
utalt arra, hogy közel kétszeresére erõsödik a svájci frank
árfolyama néhány éven belül. A még fel nem használt
milliárdos hitelkeretbõl a városközpont rehabilitációt és
a fedett uszoda építését finanszírozza az önkormányzat. Szirbik Imre üdvözölte,
hogy az államnak köszönhetõen csökken a jövõ évre tervezett forráshiány, de hozzátette, a helyi intézményrendszer átszervezése nem kerülhetõ el, arról hamarosan
dönteni kell.
B.D.

A JÓ SZOMSZÉD
Színház is lenne
a moziban
Színpadot építenének a
moziban, hogy színházi elõadások bemutatójára is alkalmas legyen a terem. Az
ötlet Szebeni Zoltántól, a
gimnázium drámatanárától
ered, aki szerint a Tóth József Színházterem bezárása
óta nincs klasszikus színházi tér Szentesen, pedig
igény lenne rá. A polgármester nyitott az elképzelésre.
2008 májusában tartották
az utolsó elõadást a Tóth József Színházteremben, és azóta keres magának megfelelõ
helyszínt produkcióik bemutatásához a Horváth Mihály
Gimnázium drámatagozata.
Voltak fellépéseik a megyeházán és a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban, de igazán egyik sem felelt meg a

szakmai igényeknek. – Az,
hogy jó ideje nincs Szentesen
klasszikus színházi tér, leginkább a tavaszi mustragála
idején mutatkozik meg, mikor a drámais osztályok legjobbjai a nagyközönség elõtt
mutathatják be, mire is képesek a színpadon. Sokat gondolkodtunk, hol lehetne méltóképpen fellépni, olyan közeget teremteni, ami alkalmas nagy létszámú elõadások megrendezésére is. Ekkor ugrott be a mozi –
mondta lapunknak Szebeni
Zoltán. A gimnázium drámapedagógusa szerint a vászon
elõtti két széksor kiszerelésével elegendõ hely lenne arra,
hogy megfelelõ méretû színpadot alakítsanak ki.
(folytatás a 3. oldalon)

Kérvény és demonstráció a gyógyfürdõért

Czakó Gábor (képünkön)
kapta idén a Junior Prima
Díjat a Magyar Tudomány
kategóriában, melyet 33
éves kor alatti kutatóknak
ítélnek oda. A szentesi születésû vegyészrõl szóló írásunkat a 4. oldalon olvashatják.

A kórház kérvényt nyújtott be az ÁNTSZ-nek, hogy
méltányosságból engedélyezze az úszásoktatást a
gyógyfürdõben – válasz
lapzártánkig nem érkezett.
A Jobbik szentesi szervezete politikamentes, csendes
demonstrációt szervez vasárnapra a gyógyfürdõ elé,
ahol petíciót kívánnak átadni a kórház vezetésének és
az ÁNTSZ-nek.
Több szinten folynak
egyeztetések a gyógyfürdõ
ügyében, de egyelõre nem
változott semmi: a 14 év
alatti gyermekek a gyógy-

medencéket csak orvosi rendelvényre vehetik igénybe.
Szirbik Imre polgármestertõl
megtudtuk, csak hétfõn tudott beszélni a helyi tisztiorvossal, de nem hozott eredményt az egyeztetés, ezért
feletteséhez, a megyei tisztifõorvoshoz fordul, hogy mihamarabb – reményei szerint
a téli szünet kezdetére –
visszaálljon a régi rend a fürdõben. Ha ehhez egy vízforgató berendezés beépítése
szükséges, a város kész némi
anyagi áldozatot is vállalni.
Megkerestük a fürdõt üzemeltetõ kórház vezetését is,

hogy rákérdezzünk, milyen
lépéseket tette az ügy rendezése érdekében. Érdeklõdésünkre közölték: a Csongrád
Megyei Dr. Bugyi István
Kórház az ÁNTSZ-hez fordult kérvénnyel, hogy méltányosságból a hideg idõre való tekintettel engedélyezzék
az úszásoktatást a Csongrád
Megyei Dr. Bugyi István
Kórház Gyógyfürdõ és Nappali Kórházban. Jelenleg az
intézmény várja a hatóság
válaszát. Az ÁNTSZ-szel
egyeztetettek szerint az
ÁNTSZ konzultál a kérdéskörben az Országos Tisztior-

vosi Hivatallal (OTH). A kórház és a város vezetése is
egyeztetett a kérdéskörben,
keressük a megoldást – zárul
a közlemény.
Lapunk információi szerint adatokat kért a kórháztól az OTH, és az õ jóváhagyásuk nélkül nem is kaphat
méltányosságból engedélyt
arra a gyógyfürdõ, hogy a
gyermeket is beengedjék a
medencékbe.
A szentesiek elégedetlensége vasárnap valójában is
megmutatkozhat. A Jobbik
helyi szervezete nevében
Szabó Zoltán önkormányzati

képviselõ szerdán demonstrációt jelentett be a hét utolsó
napjára. – Egy politikamentes, csendes tiltakozásra várjuk a családokat, hogy nemtetszésünket fejezzük ki a
gyermekek kitiltásával kapcsolatban. Délelõtt 10 órától
a járdán fogunk gyülekezni.
Két órás megmozdulást terveztünk. A kórház vezetésének és az ÁNTSZ képviselõjének petíciót kívánunk átadni, amiben e lehetetlen állapot felszámolását kérjük a felelõsöktõl – mondta lapunknak a városatya.
Bíró Dániel
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Mit szól hozzá Domján Ilona?
Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban köz-, és elismert szentesiek véleményét kérjük
ki olyan ügyekrõl és történésekrõl, amikrõl lapunkban is beszámoltunk. Ezúttal Domján Ilona (képünkön) divattervezõt, az
Optic World üzletvezetõjét
kérdeztük.
– A négy aspiráns közül
egy sem felelt meg a minisztérium elvárásainak, ezért
eredménytelenné nyilvánították a szentesi kórház fõigazgatói tisztségére kiírt
pályázatot.
– Aggasztónak és elszomorítónak tartom az intézmény körüli hercehurcát,
nem értem, miért nem felelt
meg a beadott pályázatok
közül egy sem, kinek lehet
jó, ha ennyi idõn keresztül
nincs igazi felelõs vezetõje a
kórháznak, hiszen így döntések sem születhetnek kellõ hatásfokkal. Rengeteg a
megoldásra váró feladat,
nincs pénz a beígért fejlesztésekre, és itt a fürdõ ügye
is, ami joggal keltett nagy
felbolydulást. Bizony ennek
a helyzetnek a térség lakossága és az ott dolgozók a
legnagyobb kárvallottjai.
Az orvosoknak viszont ennek ellenére nem apátiát
kellene érezniük, hanem
megpróbálni hatást gyakorolni a döntéshozókra, hogy
megoldás születhessen.

– A nyilvánosság segítségét kérte egy szentesi nevelõszülõ, aki hiába várta,
hogy idõben megkapja a
négy állami gondozott
gyermeke után járó juttatást. Végül 11 napos késéssel átutalták az összeget. A
kormányhivatal szerint az
átmeneti pénzügyi zavar
oka az volt, hogy intézményük a mai napig nem kapott pénzügyi támogatást.
– Az eset felháborító, és
akkor is így érezném, ha
nem ismerném személyesen
is az érintetteket. Robikáék
régóta nagyon kedves vásárlóink, így tudom, látom,
mekkora teher van az anyukán. Itt is a felelõsség kérdése az, ami megfogalmazódik bennem. A mai gazdasági helyzetben megengedhetetlen az ilyen hanyagság, és nem fogadom
el indoknak a kormányhivatal részérõl az átmeneti
pénzügyi zavart.
– Az ivóvízminõségre vonatkozóan 2012. december
26-án hatályba lépnek a
szigorú határértékek. Kocsis László ügyvezetõ szerint egyelõre nem bemérhetõ, hogy milyen lesz a hatóságok „vérmérséklete” a
fenti dátum után, lesz-e
szükségintézkedés, lesz-e
„zacskós víz”.
– Az ivóvízre vonatkozó
kötelezõ határértékek változásával laikusként nem va-

gyok tisztában,
megvallom, arra
leszek a leginkább kíváncsi,
hogy az üzemeltetõ Szentes Víz
Kft. hogyan lehet a jöbõben
rentábilis, a megszorító intézkedések okán. A
cikkben említett
„zacskós víz“
bevezetésétõl
azért nem tartok, ám közmûadó helyett az
állam inkább támogathatná ezeket a cégeket.
– A gyermekvédelmi támogatásban részesülõk
mostantól nem készpénzben
kaphatják meg az egy gyermek után járó 5800 forintot,
mert ezt novembertõl felváltotta az Erzsébet-utalvány.
– Támogatom sokat tapasztalt szülõként is, hogy
a gyermekvédelmi támogatás Erzsébet-utalványban
kerüljön kiosztásra, ugyanis
így van legkevesebb esélye
annak, hogy nem megfelõen használják fel az
érintett családok. Rengeteg
a beváltóhely, biztosan nem
okoz gondot senkinek sem,
hogy gyermeke ruházkodására, étkezésére vagy üdültetésére költse a kapott fizetõeszközt.

– Szentesen három egykori szeméttelep helyreállítása történik meg 2014 végéig. Pályázati forrásból
mintegy százezer köbméter
anyagot kell megmozgatni
ahhoz, hogy talajjavítással, növényültetéssel helyreállítsák a természeti környezetet.
– Sokan illetnek engem
mostanában a lokálpatrióta
jelzõvel, okkal vagy ok nélkül, azt még magam sem
mindig érzem pontosan...
De egy biztos, üdvözlök és
örvendetesnek tartok minden a várost és jövõjét szolgáló pályázatot és fejlesztést. Ennek a projektnek is
örülök és kíváncsian várom
a megvalósulást. A környezetvédelem, a környezettudatos szemlélet és lakóhelyünk biztonsága az egyik
legfontosabb kérdés.

2012. december 7.

Olvasónk írja

Élõ népmûvészet
A Petõfi utcai Mûvészetek
Házában szép kiállítás nyílt
a tavaly elhunyt Borsodiné
Nedényi Ilona hagyatékából.
Érdemes idõt szánni a kézimunkák megtekintésére.
Közel ötven szebbnél
szebb hímzett és szövött darab gyönyörködteti a látogatót. Filcrátétes faliképek, falvédõk, tarisznyák, nõi mellények ízléses színvilágukkal
csalogatnak bentebb, a másik
terembe. Itt aztán hazánk
sok-sok tájáról találkozhatunk hímzéskincsünk egyegy értékes darabjával. Szabadrajzú és szálonszámolt
munkák sorakoznak egymás
után. Függönyök rábaközi és
széki mintákkal, tardi keresztszemes falikép, szarvasi
szálonvarrott csodálatos színekkel; kisírásos falvédõ míves, horgolásos száleldolgozással; mezõségi, toroczkói,
matyó, palóc párnák; kalotaszegi nagyírásos falvédõk;
futók buzsáki mintarátéttel.
Ezt a sok kincset a hagyomány szerint újraszerkesztve, a ma követelményeihez
igazítva láthatjuk. Nem egy

függönyön, terítõn megfigyelhetjük a hétköznapi
használat nyomait, ettõl még
hitelesebbek lesznek a kiállítási tárgyak.
Ilyen kézimunkák ma is
szépen díszíthetik lakásunkat, gyönyörködtetnek bennünket, egyedivé teszik környezetünket.
A belsõ terem sarkában áll
a szövõszék, körülötte a gyönyörû székely festékes szõnyegek. Ezek gyapjúból készültek, növényi eredetû festékekkel alkotnak csodás
színharmóniát. Melegséget,
nyugalmat árasztanak magukból.
Nemeskéry Orbán István
Baljósdal címû versének néhány sora jut eszembe:
„Használd ki az idõd, ha
van,” Hogy minél több csodálni való szépség Legyen,
ami marad.
Ez a kiállítás az alkotó kitartó, szorgalmas, igényes
munkáját dicséri. Érdemes
gyönyörködni benne. December 31-ig még megtehetjük.
Szemerédi Endréné

Fényünnep és táncház
A „SZEM” címû fotópályázat kiállítását december 14-én, pénteken
18 órakor Kruzslicz Pál újságíró
nyitja meg. A kiállítás megtekinthetõ január 25-ig az ifjúsági ház nyitva tartási ideje alatt.
Fényünnep címû karácsonyváró
hangterápia és meditáció rendezvényre várják az érdeklõdõket december 14-én, pénteken 19 órakor

az ifjúsági házban. Közremûködnek
Kiss Ernõ és István Attila egészségfilozófusok. Jegyek a Mûvelõdési
és Ifjúsági Házban kaphatók.
Ír és skót táncházba várják a
vállalkozó kedvûeket december
18-án, kedden 18 órától az ifjúsági házban. A táncot Aranyi Erzsébet táncpedagógus tanítja be. A
belépés díjtalan.

240 éve született Kiss Bálint református lelkipásztor (I.)

A jénai egyetem után Szentest választotta
Papp Lajos egykori iskolaigazgató, egyházi jegyzõ
1920-ban fejezte be terjedelmes munkáját: A szentesi református egyház története címû mûvét. Az azóta is kéziratban lévõ értékes kötetben külön fejezet
foglalkozik az egyház prédikátoraival, lelkészeivel,
röviden ismertetve életútjukat, elért eredményeiket.
Idõrendben Kiss Bálinthoz érve, Papp Lajos a következõ megállapítással
kezdte mondandóját: „A
szentesi református egyház
Gál István mellett senkinek
nem köszönhet annyit, mint
Kiss Bálintnak. Nehéz volna
eldönteni, hogy e két nagynevû lelkipásztora közül ki
volt a nagyobb. Gál István a
legválságosabb idõben vezette egyházát; az õ rendkívüli egyénisége nélkül abban a korban alighanem
megsemmisült volna. Kiss
Bálint többet tudott, többet
is tehetett egyháza érdekében, nagy tehetségével, sokoldalú
munkásságával
emelte annak fényét, tekintélyét.”
Az elmúlt évtizedekben
többen foglalkoztak Kiss Bálint valóban szerteágazó
munkásságával, így Derzsi
Kovács Jenõ gimnáziumi ta-

nár, Imre Ernõ református
esperes, Filep Antal néprajztudós, Kormos László egyházi levéltáros. A kiváló
összefoglalókhoz képest
szinte lehetetlen teljesen új
adalékokkal elõrukkolni, de
nem is ezt tekintettem feladatomnak. Megemlékezésem célja, hogy az újonnan
felnõtt nemzedék is tudja
meg: élt itt egy országos hírû, tudós lelkipásztor, aki
számos tekintetben megelõzte korát, s aki nagy tudományával, sokirányú tehetségével, reformeszméivel
a szentesi nép felvilágosításán és boldogulásának elõsegítésén fáradozott 54 esztendõn keresztül.
Kiss Bálint õsei Szabolcs
vármegyei nemesek voltak,
akik III. Ferdinándtól nyerték nemeslevelüket 1651ben. A família utóbb Békés
és Csongrád vármegyékbe
települt át. Közvetlen felmenõi a Békés megyei ághoz
tartoztak, így õ már Vésztõn
született 1772. december 9én. Szülei: Kiss István és
Nagy Katalin. Több szerzõnél tévesen jobbágy, ill. földmûves család leszármazottjaként szerepel. Nemesi
származását igazolják a
Csongrád vármegyei nemességi nyilvántartások, to-

vábbá, hogy Kiss Bálint
1807-tõl szerepel a szentesi
nemesek lajstromában is.
Alsó iskoláit Vésztõn
kezdte. A három elemi osztály elvégzése után Derecskére ment továbbtanulni.
Az itteni iskola ekkoriban a debreceni
kollégium partikulája (fiókintézménye)
volt. A gimnáziumi fokú tanintézet 6 osztályos volt; az
alaptárgyak
mellett mag y a r, l a t i n é s
német nyelvet tanultak, de végzéskor
vizsgáztak görögbõl, héberbõl, teológiából, történelembõl, bölcsészettanból.
Kiss Bálintra nagy hatással
volt Polgári Pál iskolamester,
akit gyámolának is tekintett.
Az õ támogatásával 1790-tõl
a debreceni kollégiumban
folytatta tanulmányait.
Diákoskodása kritikus
idõben zajlott, hisz ekkoriban kezdõdött a magyar
reformmozgalom, ismertek
voltak a magyar jakobinusok törekvései, Hajnóczi József röpiratai. Közvetlen közelrõl ismerhette a Csokonai

Vitéz Mihály ellen indított
fegyelmi eljárásokat, majd a
jeles költõ méltatlan eltávolítását a kollégiumból. Noha
közel egy évvel idõsebb volt
Csokonainál, a költõ fölötte
járt, s a literatura tanítója, és
a költészeti osztály vezetõj e v o l t . K i s s
B á l i n t e l l e n is
többször folyt
eljárás, leginkább azért,
mert a latin
helyett magyarul beszélt társaival. 1793-ban
emiatt 6 napi
elzárásra ítélte
a kollégiumi tanács. Közel egy idõben hagyták el a kollégiumot a költõvel, de ez lehetett véletlen egybeesés is.
Végzõs teológusként –
1795 januárjában – fõiskolai
tanulmányait megszakította,
és szülõfaluja kérésére Vésztõre ment iskolamesternek.
Mint a legjobbak, a fõiskolán
„külföldi akadémiára méltó”
minõsítést kapott, ezért a kor
szokásának megfelelõen,
rektorként pénzt gyûjtött a
külföldi továbbtanuláshoz.
Három év alatt összegyûlt a
szükséges összeg, tehát „engedve a bõvebb kiképzés

szomjának”, 1798-ban külföldi tanulmányútra indult.
Bécs, Prága, Drezda, Lipcse
érintésével Jénába érkezett.
A jénai egyetem vonzotta akkoriban a magyarországi tanulókat. Egy évi tanulás
után, 1799 tavaszán indult
vissza Magyarországra,
érintve Koburgot, Nürnberget, Regensburgot, Passaut
és Linzet.
Pünkösdkor ért haza. Három lelkészi meghívás várta: a Bihar megyei Mezõsasra, a Körös menti Tarcsára és Szentesre. Kuti
Ádám esperes, öcsödi lelkész biztatására a szentesiek
hívását fogadta el. Bemutatkozó igehirdetését 1799. június 13-án tartotta, és Pál
apostol leveleibõl választotta az alapigét: „Nem állítom, hogy immár a célt elértem, amik elõttem vannak,
neki dõlvén, célegyenest
igyekszem…” Lelkészi vizs-

gájára és felesketésére Hódmezõvásárhelyen került sor
1799. júl. 16-án. Még ebben
az évben lelkésszé szentelték. A következõ évben
megházasodott; feleségül
vette a kecskeméti illetõségû Veresegyházi Pál és
Szoboszlai Julianna leányát,
Évát, akirõl utóbb így írt:
„egy munkás, okos magaviseletû, énelõttem szép, csinos személy volt.” Házasságukból 6 gyermek született;
közülük három fiú élte meg
a felnõttkort. Bálint Bécsben
képzõmûvészeti akadémiát
végzett, és festõként Pesten
élt. Ferenc tímármesterséget
választott, melyet Budán sajátított el, de hazatelepült
Szentesre. Öt gyermeke közül egy a debreceni kollégiumban tanult. Kiss Bálint
harmadik fia, Pál, lelkész
lett a szentesi gyülekezetben.
(Folytatjuk)
Labádi Lajos

Kiss Bálint születésének 240. évfordulója alkalmából
december 8-án, szombaton 14 órakor ünnepséget rendeznek a róla elnevezett református iskolában. Változatos
programokban nem lesz híján e nap: az iskola pedagógus
kórusa énekel, majd a prédikátor életérõl, példamutató
munkásságáról hallhatják a jelenlévõk Imre Ernõ ny. református esperest. A zenei mûsor után Kovách Péter, ref.
lelkész zárszava következik, majd háromnegyed 4-kor
megkoszorúzzák a lelkipásztor emléktábláját, ahol
Kováchné Mészáros Erzsébet ref. lelkész mond beszédet.
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(folytatás az 1. oldalról)
– Csapatmunka volt, hogy
elértük régi célunkat. Remélem, a felnõtt válogatottba is
eljutnak majd olyan szentesi
játékosok, akik az új uszodában sajátítják el a sportág
alapjait. A vízilabda nyelvén
szólva: most még az elsõ negyed elején, a ráúszásnál tartunk a strandfejlesztés terén,
de ha a többi benyújtott pályázatunkkal is sikerül támogatást nyernünk, egy minden igényt kielégítõ komplexum várja majd a sportolókat és a fürdõzni vágyókat.
Azt szeretnénk, hogy a negyedik negyed végére az
összes elképzelésünk megvalósuljon – tette hozzá a
polgármester, aki az adózók
leendõ támogatását ugyancsak megköszönte.
A szövetség nevében
Nemcsik Balázs fõtitkár rámutatott: az egész magyar vízilabda számára fontos, hogy
ez az uszoda megépülhet,
hiszen a szentesiek több évtizedes eredményes munkája
nélkül a sportág sem lenne
sikeres. Emlékeztetett, hogy
jelenleg két szentesi lány is
szerepel az ifjúsági válogatottban, amely éppen az
ausztráliai világbajnokságon
vesz részt.
– Komoly munka elõtt állunk, de alig várjuk, hogy elkezdõdjön – örvendezett

Ez már szentírás: Közös hivatal
fedett uszoda épül

Szûcs Szabolcs. Az üdülõközpont ügyvezetõje elmondta,
igyekeznek több lábon állni,
többféle vendégkört Szentesre csábítani, de a legfontosabb partner a ligeti strand
számára a vízilabda, amely a
mûködtetés költségeihez és
a fejlesztésekhez is jelentõs
mértékben hozzájárul. Az
ütemtervrõl elárulta, már kiválasztották a közbeszerzési
eljárás lebonyolítóját, így néhány héten belül megkezdõdhet az árajánlatok bekérése. Tavasszal a kivitelezés
elsõ üteme, vagyis a medence építése startolhat el, ezt
követi majd a lelátó felállítása, végül pedig az egész lefe-

Színház is lenne
a moziban

(Fotó: Vidovics)
(folytatás az 1. oldalról)
– Eszünkben sincs megkérdõjelezni a szentesi mozi
létjogosultságát, szükség van
rá, de egy olyan kompromisszumos megoldás is születhetne, amiben egyaránt
helyet kap a film- és a klaszszikus színház. Sõt egyéb
kulturális rendezvények lebonyolítására is alkalmas lehet egy ilyen terem. A kivett
székeket a hátsó sorokba szerelnénk vissza, így a mozi
befogadóképessége sem
csökkenne – tette hozzá
Szebeni Zoltán, aki ötletével a
polgármestert is felkereste.
– Nyitottak vagyunk az elképzelésre. Mivel hamarosan
kezdetüket veszik a város

2013-as költségvetését kidolgozó egyeztetõ ülések, jó
lenne tudni, mennyibe is kerülne és milyen feltételek
mellett valósulhat meg az átalakítás. Ezért arra kértem az
ötletgazdát, mielõbb írják le
a részleteket – nyilatkozta lapunknak Szirbik Imre.
A Szebeni Zoltán által felkért mûszaki szakemberek
már elvégezték a helyszíni
felmérést, amely során azt is
megvizsgálták, hogyan lehetne a színpad mellett egy
kisebb öltözõt és zuhanyzót
kialakítani. A projekt költségigényét is hamarosan
meghatározzák.
Bíró Dániel

Költözik az
okmányiroda
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a járási hivatal kialakítása miatti átszervezésekre
tekintettel Szentes Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodája (Kossuth tér 6.) a polgármesteri hivatal épületén
belül elköltözik. A költözés
december 13-tól 15-ig történik, ez idõ alatt az okmányiroda zárva tart. Az ügyinté-
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zés december 17-tõl, hétfõtõl
az új helyen, a hivatalban a
földszinten a 129-132. sz. irodákban a megszokott rend
szerint, hétfõtõl-csütörtökig
8–16 óráig tart. A telefonszámok változatlanok maradtak. Megértésüket és türelmüket elõre is köszönjük!
Polgármesteri Hivatal
okmányirodája

dése. A tervek szerint 2014
júniusára fejezõdnének be a
munkálatok, és azon a nyá-

ron nyitnák meg az új fedett
uszodát.
Bíró Dániel

A teljes beruházás összköltsége 1 milliárd 183 millió
forint, amit 70 százalékban nyereséges vállalkozások átengedett adóforintjaiból, 30 százalékban pedig az önkormányzat forrásaiból fedeznek majd. A tervek szerint a 33
méteres medencére merõlegesen építik meg az új, 50 méter hosszú és 25 méter széles medencét. Ehhez illeszkedik
majd a 600-700 férõhelyes lelátó. Az üzemeltetés során
geotermikus energiát is használni fognak az 50-szer 100
méter alapterületû létesítményben. Az elbontásra váró
gépház pótlására új épületet emelnek a 33-as medence liget felöli végén, amit jó idõben lelátóként is használhatnak majd a vendégek. A jelenlegi lelátó öltözõit felújítják, ezeket és a fedett uszodát 100 méter hosszú fedett folyosó köti majd össze. A projekt egyik mellékes eleme,
hogy a 33 méteres medence is új sátorponyvát kap jövõre.

Szentes székhellyel közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról döntött három
képviselõ-testület. Eperjes és
Nagytõke törvényi kötelezettségébõl adódóan kezdeményezte a közös hivatal
életre hívását, melynek célja
az önkormányzat mûködésével, valamint a polgármester
vagy a jegyzõ feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való elõkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az új
hivatal 2013. január 1-tõl
mûködik.
Az önkormányzati törvény szerint adott járáson
belül közös önkormányzati
hivatalt kell létrehozniuk a
kétezer fõ alatti lélekszámú
településeknek. Eperjesen
540 fõ, Nagytõkén 463 fõ a
lakosok száma, ezért a két
község képviselõ-testülete
határozatban kezdeményezte Szentes felé közös önkormányzati hivatal létrehozását, mivel nem jogosultak
önálló polgármesteri hivatal
fenntartására. A döntéssel a
községek önállósága nem
szûnik meg, helyben a továbbiakban hivatali kirendeltségek mûködnek. A

szentesi hivatal létszáma
68,5 fõ, Nagytõkén egy személy látja el az ügyfélszolgálatot, Eperjesen két fõvel mûködik a kirendeltség jövõre.
A hivatal és a kirendeltségek
mûködési és fenntartási költségeit a települések maguk
fedezik.
A három település képviselõ-testülete közös tanácskozást tartott a városházán,
melyen az idõközben felmerült kérdésekre kaptak választ. Majd mindhárom képviselõ-testület, önálló szavazással egyhangúlag támogatta a közös önkormányzati hivatal létrehozását, egyben
vállalták fenntartását. Szirbik
Imre polgármester reményét
fejezte ki, hogy a döntés
mindhárom település javát
szolgálja a lakosság érdekében.
Besenyei

Fogadóórák
December 13-án, csütörtökön 9–11 óra között
Szirbik Imre polgármester,
14–16 óra között Szûcs Lajos alpolgármester a városházán, irodájukban fogadják az ügyeiket intézõket.

Felkészültek a havazásra
A héten leesett az elsõ hó, ami nem okozott fennakadást
a közlekedésben. A téli hóügyeleti készenlétet december 4én kezdte a Városellátó Intézmény. A március közepéig tartó idõszakban hétköznapokon hajnal fél háromtól a munkakezdésig, hétvégén napi 24 órában figyeli az idõjárást az
ügyeletes és szükség esetén elrendeli a hóeltakarítást. Egy
hónapja téli üzemmódban dolgoznak a Magyar Közút
szakemberei is.
Az idõjárás-elõrejelzés a lül 15 embert. A riasztástól
legfõbb támasza az ügyelet- eltelik egy óra, mire a gépek
vezetõnek, és több éves téli elkezdik a hóeltakarítást.
tapasztalata. A Városellátó Munkaidõben természetesen
Intézménynél Kiss Ferenc lát- gyorsabban elindulhatnak. A
ta el a feladatot ezen a héten. szerda hajnali hóesés mérté– Hajnal kettõkor kelek, ha ke nem tette szükségessé a
az elõrejelzés havat jósol és gépek elindítását, azonban
megnézem valóban esik-e. hétvégére nagyobb havazást
Szállingózó hó nem jelent jósol a meteorológiai szolgámég gondot, ha azonban in- lat – tette hozzá.
tenzíven esik és megmarad
A város területén ütemterv
az úton, akkor riasztom az alapján, meghatározott útvoügyeletes gépkezelõket és nalon halad a hóeltakarítás,
gépkocsivezetõket, körülbe- a fõbb közlekedési utcáktól a

kevésbé forgalmasakig. A
járdákat és kerékpárutakat
kisebb gépekkel és kézi
munkaerõvel takarítják. Az
utóbbi években nõtt a tisztítandó felület kerékpárutakkal és parkolókkal. Kiss Ferenc elmondta, hogy a Tiszai
gáton éjszaka nem végeznek
munkát, mert veszélyes sötétben a síkos úton dolgozni.
A bevásárlóközpontok parkolóinak hómentesítése a kereskedelmi cégek feladata, a
városellátó kapacitás hiányában nem tudja vállalni a
munkát.
Nagyhegyen, a Berekben,
Magyartésen, Lapistón és
Kajánújfalun alvállalkozók
végzik a hóeltakarítást saját
gépeikkel. A lakosok hóeltakarítással kapcsolatban a
Városellátó Intézmény ügye-

letvezetõjét kereshetik telefonon a 30/339-0396-os számon.
A városellátó síktalanításra kalcium-klorid tartalmú anyagot használ a járdákon, térburkolaton. A közútakra homokkal kevert hagyományos nátrium-klorid
tartalmú sót szórnak, ami a
leghatásosabb olvasztóanyag
nagy hidegben. A közútkezelõ tömény sóval síktalanít,
ezért fordulhat elõ, hogy a
hozzájuk tartozó utcákon és
a városon kívüli utakon hamarabb elolvad a hó – tájékoztatott Kiss Ferenc.
Szentesen a Rákóczi utca,
az Ipartelepi út és a Szarvasi
út valamint a 451-es út elkerülõ szakasza tartozik a Közút Zrt. feladatkörébe.
Besenyei

Változik a helyi adó Forgalomterelés
a Kurca-hídról

Módosulnak egyes helyi
adók díjtételei és több rendelkezés is. A január 1-jétõl
életbe lépõ változások a
kommunális, az építményés az iparûzési adó mértékét
érintik.
Az önkormányzat 2008 óta
nem emelte a magánszemélyek kommunális adóját. A
nehezedõ gazdasági helyzet
azonban rákényszeríti, hogy
a hosszabb ideje változatlan
adómértéket, az inflációt követõ arányban megemelje.
Így 6000 forintra emelkedik
a belterületi kommunális
adó mértéke.
Ugyanakkor egy új rendszer kerül kidolgozásra
Lapistó, Magyartés és Kajánújfalu külterületi lakott területeire. Az ún. zónásítással a
felsorolt lakott külterületeken az önkormányzat azt a
helyzetet ismeri el, hogy

ezekben a városrészekben,
bár jogilag belterületnek minõsülnek, de a szolgáltatások minõségében nem érik el
a város belsõbb területeinek
szintjét, ugyanakkor magasabbak, mint a tanyai területeken.
Nem emelkedik viszont a
kommunális adó mértéke a
külterületi ingatlanok esetében, marad a 3500 forint
/adótárgy. Továbbra is kedvezményes a 70 éven felüliek
jövedelemhez kötött adómentessége.
Figyelemmel a költségvetés várhatóan nehéz helyzetére, mérsékelten emelkedik
az építményadó mértéke is,
mely négyzetméterenként
600 forint, és az elsõ 30
négyzetméter díjmentes lesz.
Az adóalapot el nem érõk
mentessége nem változik.

A Kurca-híd felújítása
megkezdõdött. A beruházással kapcsolatban a munkálatok december 6. és 20-a között a teljes útpálya lezárása
mellett folynak. Ezt követõen a beruházás fényjelzõ készülékkel irányított félpályás
útlezárás mellett zajlik.
2013. április 1-május 15-e
között szintén teljes útzár
fenntartásával folytatódnak
a munkálatok. A beruházás
befejezése, amelytõl a megújult híd újra korlátozás nélkül használható lesz, várhatóan 2013. július 15-én valósul meg.
A munka kivitelezõje (Integrál Építõipari Zrt., Szarvas) felvonulási területként a
Vecseri-foki parkolókból 10
darabot vesz igénybe. Az

esetlegesen elõforduló forgalmi dugók kialakulásának
megelõzése érdekében javasolják a Csongrádi út – Kiss
Zsigmond utcától a Kurcahídig terjedõ szakaszának az
elkerülését. Az átmenõ forgalom számára javasolt kerülõút a Csongrádi út–Aldi
bekötõút – 451. sz. fõút. A
városközpont megközelítésének javasolt útvonala személygépjármûvek számára,
Csongrádi út – Kiss Zsigmond – Sima Ferenc – Ady
Endre – Kossuth utca útvonalak, illetve a Csongrádi út
– Vecseri-foki út a 451-es felé. A kerékpárosok, gyalogosok a Csongrádi út – Hegedûs László – Tóth József–Erzsébet tér útvonalon közlekedhetnek.
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A Junior Prima Díjas
elméleti kémikus
Czakó Gábor kapta idén a
Junior Prima Díjat a Magyar Tudomány kategóriában, melyet 33 éves kor
alatti kutatónak ítélnek
oda. A szentesi születésû
vegyész december óta az
ELTE Kémiai Intézetében
folytatja kutatásait, miután
hazatért az Egyesült Államokból, ahol három évet
töltött posztdoktori ösztöndíjasként.
A molekuláris kvantumkémia, az elméleti molekulaspektroszkópia, valamint az
elméleti reakciódinamika
nemzetközileg elismert kutatóját Császár Attila és Ho-monnay Zoltán, az MTA doktorai
ajánlották az elismerésre.
– Gábor már nyolcadikos
korában erre a pályára készült és ezért választotta a
szegedi Radnóti gimnázium
kémia szakát, ahol az azóta
elhunyt országos hírû Meleg
István tanítványa volt – nyilatkozta lapunknak Czakó
Tamásné, az ifjú vegyész
édesanyja. – Mindent a tanulásnak vetett alá, a versenyek megszállottja volt. Ennek is köszönhetõ, hogy már
harmadikos korában felvették az egyetemre – mondta a
Koszta iskolában tanító
büszke édesanya. – Gábornak a munkája egyben a
hobbija is. Budapesten él tizennyolc éves kora óta, de
gyakran van itthon és nyaranta hosszabb idõt is tölt
Szentesen. Ilyenkor is sokat
ül a számítógép elõtt és dol-

Fotó MTA
Czakó Gábor az MTA elnökétõl,
Pálinkás Józseftõl vette át a díjat.
gozik, de õ így boldog, és
úgy érzem ez a fontos tette
hozzá Czakó Tamásné.
Ezt erõsítette meg telefonon a friss Junior Prima Díjas, nemzetközileg is elismert kutató.
– A munkámat bárhol tudom végezni, ahol internet
van. Kötetlen a munkaidõm,
ha úgy van kedvem, reggel
késõbb megyek a munkahelyemre, vagy hétvégén dolgozom.
A munkája során a fizikai
törvényeket alkalmazza a
kémia területén. Azt vizsgálja elméletben, hogyan reagálnak egymásra az atomok
és a molekulák. Mint fogalmaz, a fizika, az informatika,
a matematika és a kémia határterületén dolgozik.
Czakó Gábor már diákként sok elismerést kapott.

1999-ben ezüstérmet nyert a
thaiföldi Nemzetközi Kémiai
Diákolimpián, és ugyanabban az évben a Magyar
Kémikusok Egyesületétõl
Szent-Györgyi Albert emlékérmet kapott. 2004-ben szerezte meg vegyész diplomáját és kezdte meg PhD munkáját az ELTE Kémiai Doktori Iskolájában, amit három
évvel késõbb summa cum
laude minõsítéssel védett
meg. A doktori cím megszerzését követõ évben az Egyesült Államokban posztdoktori ösztöndíjas lett, ahol az
elméleti reakciódinamika területén végzett kutatómunkát, amit 2011 decemberétõl
az ELTE Kémiai Intézetében
folytatott. Munkásságáért
idén megkapta az ifjúsági
Polányi-díjat a Magyar Tudományos Akadémiától.

– Egy 2015-ig tartó nagyobb kutatás miatt jöttem
haza Amerikából. Több témán dolgozom, a Kémiai Intézet mellett más, nemzetközi szakmai projektben is
részt veszek, ahol a szakterület legjobbjaival dolgozhatok együtt – mondja.
A díjhoz kapcsolódó méltatás szerint Czakó Gábor
vegyészt közel egy évtizedes tevékenysége a molekuláris kvantumkémia, az
elméleti molekulaspektroszkópia és különösen az elméleti reakciódinamika területén nemzetközileg elismert kutatóvá tette. Módszerfejlesztési eredményeinek jelentõs visszhangja volt
a vonatkozótématerületeken, kimagasló eredménye a
Polányi-sza-bályok módosítására tett javaslata, melyet
a Science magazin közölt
2011-ben. A 2007-ben alapított Junior Prima Díjat évente 8 kategóriában adják át,
mellyel személyenként 7000
euró, mintegy 2 millió forint
jár.
– Nagyon örülök a díjnak.
Eddigi munkámat ismerték
el és megerõsített, hogy érdemes ezzel foglalkoznom.
Még nem döntöttem el, mire fordítom a kapott összeget.
Véleménye szerint szakmai területén életkora alapján mindenképpen a nemzetközi élmezõnyhöz tartozik.
Tervei szerint néhány éven
belül megszerzi a nagydoktori fokozatot. A tudományos fokozat eléréséhez
szükséges objektív követelményeket már teljesítette,
azonban ilyen fiatalon nem
jellemzõ a tudományok doktora cím elérése.
Besenyei
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Dobogós lett az
olimpiai tölgy
Lezárult az Év Fája verseny,
melynek mottója:
„Ajándék a fáknak” volt. A
budapesti Erzsébet téren
megtartott hivatalos díjátadó ünnepségen Szirbik Imre
polgármester a harmadik
helyezettnek járó oklevelet
vehette át.
2012-ben harmadszor hirdette meg az Ökotárs Alapítvány az Év Fája versenyt,
melyre idén 60 fát neveztek
közösségek, magánszemélyek és különbözõ szervezetek. A nevezettekbõl 13 fát
juttatott tovább a döntõbe az
alapítvány szakmai zsûrije,
amelyek közül a közönség
nyilvános, online szavazással
választotta meg az Év Fáját.
A kezdeményezés számottevõ érdeklõdést keltett, a döntõs fákra 25 ezer szavazat érkezett.
Az Év Fája címet idén az
egri termálfürdõ területén
élõ keleti platánfa nyerte,
második lett a kajárpéci Ha-

tos-tölgy, míg a harmadik
legtöbb szavazatot a szentesiek által „Olimpiai tölgy”nek ismert kocsányos tölgy
kapta. Hõs Fa különdíjat
vehetett át a dévaványai
„makkfa”, az Országos Erdészeti Egyesület különdíját,
pedig a budafoki Õsök fája
kapta.
A döntõsök közé idén is
számos tölgyfa és platán került, de mellettük szerepelt
hársfa, fûz, vadgesztenye, juharfa és körtefa is. Néhányat
közülük nem is elõször jelöltek lelkes támogatóik.
Az Ökotárs Alapítvány az
Év Fája versennyel szerette
volna felhívni a figyelmet a
közvetlen környezetünkben
és általában az épített környezetben élõ fák fontosságára, mindennapi életünkben
betöltött szerepére.
Minden környezetbarátnak
köszönjük leadott szavazatát!
Baloghné Berezvai Csilla
fõkertész

Fõvezeték tört el
Vasárnapra virradóra elöntötte a víz a Vásárhelyi utat. A
víztornyot, az ipartelepet és a városközpontot ellátó, Berekháti vízmûtõl induló gerincvezeték sérült meg. A 300 milliméter
átmérõjû vezeték a legnagyobb átmérõjû és legmagasabb nyomáson üzemelõ vízcsõ. A városlakók az éjszakai idõpont miatt nem tapasztalták a szolgáltatás kimaradást. Az emeletes
házak felsõ szintjein volt átmenetileg érezhetõ a nyomás csökkenése. A Szentes-Víz Kft. szakemberei órák alatt kiszakaszolták a sérült vezetéket és kisebb átmérõjû csöveken biztosították a vízellátást. A sérült csõszakasz cseréjével kedden végeztek, ami után helyre állt az eredeti vízellátás.

Bezárja itteni fiókját a CIB Bank
Várunk minden kedves vásárlót
a Hungerit Zrt. baromfi mintaboltjaiban,
ahol friss és fagyasztott
csirke, liba, kacsa termékek, felvágottak,
májkészítmények, sonkák,
panírozott baromfi termékek
széles választékban kaphatók!

Akciós áraink az alábbi termékeinkre
2012. december 11–15-ig érvényesek:
Alig több mint négy évvel
a nyitás után bezárja szentesi fiókját a CIB Bank – hét
pénzintézet verseng tovább
a városban.
A CIB Bank Petõfi utcai
fiókjában már csak egy hétig fogadják az ügyfeleket –
értesült lapunk. A CIB Bank
2008 õszén, az UniCredit
Bankkal egy idõben nyitott
fiókot a városban. Az elmúlt években velük együtt
nyolc pénzintézet kínálta
szolgáltatásait a térség lakosságának, gazdasági szereplõinek. Noha az Intesa
Sanpaolo Csoport leányvállalataként mûködõ CIB
Bank a hazai pénzpiac
egyik legtõkeerõsebb pénzintézete, Szentesen feladja a
versenyt.
A CIB Bank tekintettel a jelenlegi gazdasági körülmé-

nyekre a szentesi fiókjának
bezárása mellett döntött –
közölte érdeklõdésünkre a
pénzintézet kommunikációs
osztálya. A bankfiók utolsó
nyitvatartási napja december
14-e, amelyrõl a tájékoztatást
a fiókban is kifüggesztették.
Személyes ügyintézésre csak
más településen lesz lehetõség, az ügyfeleket levélben
értesítik arról, hol találják
meg a korábbi számlavezetõ
fiókjukhoz legközelebb esõ
CIB bankfiókot. A közleményben azt írták: tekintettel arra, hogy bankunk azon
ügyfeleinek, akik a bezárásra
kerülõ fiókok valamelyikében nyitottak számlát, biztosítja, hogy készpénzfelvétel esetén ugyanazokkal a
kondíciókkal használják más
bankok bankautomatáit,
mint a CIB Bank ATM háló-

zatát, készpénzfelvétel esetén a településen található
bármely bankautomata extra
költség nélkül igénybe vehetõ. Ügyfeleik ügyeiket zökkenõmentesen tovább intézhetik a bank elektronikus
csatornáin keresztül. A CIB
24 munkatársai a nap minden órájában fogadják a hívásokat, valamint az InternetBank és a Business Terminál használatának segítségével tranzakcióikra akár otthonról is megbízást adhatnak.
Arra a kérdésünkre, hogy
a fiókbezárás mennyi alkalmazottat érint, és várható-e
elbocsátás, csak annyit válaszoltak, hogy a szentesi fiókban dolgozó munkatársak
jövõbeni feladatairól a bank
személyesen egyeztetett
minden érintettel.
B.D.

GYORSFAGYASZTOTT ÉS FRISS
890 Ft/kg
PECSENYEKACSA EGÉSZ
GYORSFAGYASZTOTT ÉS FRISS
699 Ft/kg
CSIRKE EGÉSZ
GYORSFAGYASZTOTT ÉS FRISS
1651 Ft/kg
HÍZOTT LIBA COMB
RÁNTOTT CSIRKECOMB 900 g

799 Ft/db (888 Ft/kg)
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Ikonjait Bucsány
tanár úrnak ajánlja
Harmadik alkalommal
hozta el Szentesre gyönyörû
alkotásait Jószai Sándor.
Sokoldalú a vásárhelyi mûvész, szobrászként köztéri
alkotásokat is készített,
majd az ikonokkal jegyezte
el magát.
A Tokácsli Galéria nagyterme megtelt szemet és lelket
gyönyörködtetõ táblaképekkel, többük elõtt kis gyertya
emeli az ünnepélyességet. A
megnyitón maga az alkotó
beszélt mûveirõl, életérõl. A
kiállítás fájdalmas apropója,
hogy Bucsány György – akivel rokoni kapcsolatot is ápol
– nyitotta meg 13 évvel ezelõtt Jószai Sándor elsõ itteni
tárlatát, s az ikonfestõ most a
nemrég elhunyt díszpolgárnak, a tanár úrnak ajánlotta
kiállítását.
A mûvész elmesélte, 1968-

ban a vásárhelyi porcelángyár fejlesztõ technológusaként jutott el Bulgáriába, ahol
elindult felfedezni a várost, s
– életében elõször – egy ortodox templomban találta magát. Olyan hatással volt rá az
ikonosztáz, hogy eldöntötte,
ikonokkal kezd foglalkozni.
Németországban mutatkozott be szentképeivel, a hannoveri egyetemre évekig járt
oktatni, ma pedig már hozzá
jönnek tanulni, hiszen 17 éve
vezeti szakkörét.
Szentes alkotóközösségeivel is szakmai kapcsolatban
van, hiszen több alkalommal
készített már plaketteket
kulturális eseményekhez,
például az Aktfotó Biennáléra, a Katona Kiss Ferenc-kiállításra, s a jövõ évi Alföldi
Fotószalonra is.
D. J.

Az egyenlõ bánásmód mindenkit
megillet!
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság
Csongrád megyei referense Kiss
Éva ügyvéd 2012. december 10én hétfõn 11-15 óra között Szentesen a Nagyörvény u. 53. szám
alatti 2. sz. Gondozási Központban tart ingyenes ügyfélfogadást
mindazoknak, akiket akár életkoruk, nemük, egészségi állapotuk,
etnikai hovatartozásuk, stb. miatt
hátrányos megkülönböztetés ért.
Hátrányos megkülönböztetés
leggyakrabban a nõket, a fogyatékkal élõket és a romákat éri, elsõsorban a foglalkoztatás, a lakhatás és a szolgáltatások területén.
Az ingyenes jogi segítséget
nemcsak a gondozási központ ellátottjai, hanem a Kisérben és a
város más részein lakó panaszosok is igénybe vehetik, vagy a
06/30/275-2520-as telefonon
kérhetnek tanácsot.
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Szentes
Underground Vol 3.

Kiállítás – nem világvége
hangulatban

Figyelemfelkeltõ címe
ellenére – a világvége elõtti
utolsó kiállításra szólt az
invitálás – kifejezetten derûs, könnyed hangulatban
nyitotta meg az alkotópáros, Szabó Mariann és Horváth Sándor a könyvtári
tárlatukat, mely tele van
élettel.
Önálló és csoportos kiállítások után, közben, ez már a
hetedik közös bemutatkozásuk, s mint Mariann fogalmazott, „Rózsa Gábor pincé-

jében” kezdték, mostanra eljutottak a „padlásra”, utalva
a Péter Pál Polgárház szép
emlékû pincetárlatára, s aktuálisan a könyvtár emeleti
termére. A helyiséget megtöltõ érdeklõdõk hallhatták
Sándort dobolni, a Szent Erzsébet-iskola tanára pedig
szavakban vont párhuzamot
kettejük között. A fafaragó
hitvallásáról azt mondta,
Sándor meggyõzõdése, hogy
a fa él, akkor is, ha ki van
vágva, a faragó dolga, hogy

az életet, szellemével visszalehelje a fába, a holt anyagot
átszellemítve visszaemelje
Istenhez. Mielõtt Kulbert
György fát adott a kezébe,
Sándor grafikákat is alkotott,
a kiállításra is hozott belõlük. S hogy miért szeretnek
együtt dolgozni Mariannal?
Sok eltérõ vonás ellenére közös is van bennük: például
Barcsay Jenõ mûvészeti anatómiája a kedvenc könyvük,
amibõl sokat rajzoltak, valamint, hogy egyikük sem az
anyagi világhoz ragaszkodik.
A megnyitón tombolán lehetett nyerni egy maszkot
Sándortól, illetve Mariann
egy házi áldása is gazdára
lelt. A felajánlásoknak ezzel
még nem volt vége, hiszen a
tanárnõ elárulta, nemrégiben
két hetet töltött a szentesi
kórház belgyógyászatán,
ezért hálából a kiállításon
eladott mûveik utáni bevétel
felét az osztálynak juttatja.
D. J.

Az EbiFisH zenekar már saját számokat is ír.
Valótlant állítanék, ha azt
mondanám, hogy idõben eljutott hozzám a CD. Annak
címe ugyanis a 2011 (év)
számmal válik teljessé. A
késés miértje feszegetésének kb. annyi értelme van,
mint az úttesten frissen kivasalt földigilisztának.
A sorozatnak viszont hagyománya van, amelynek értékeit hiba lenne elhallgatni
ennyi idõ távlatából is, hiszen a kezdõ, feltörekvõ helyi, fiatal zenekarok bemutatása a célja. Manapság a fiatal zenekarok létezése önmagában csoda-számba megy,
hiszen a fellépési lehetõségeik erõsen a nulla felé tendálnak. A hírhedt budapesti,
emberéleteket követelõ diszkó-tragédia utáni biztonsági
elõírásokkal – jó magyar szokás szerint – sikerült átesni a
ló másik oldalára. A követelmények ugyanis olyan mértékben túlzóak és költségigényesek, amelyek miatt a szó-

rakozóhelyek (az élõ zenét
szolgáltatók is) sorra lehetetlenültek el. (Ne menjünk
messzire, a Graffiti Klub
emiatt zárt be, de a budapesti koncertlehetõségek is érzékelhetõen megcsappantak.)
Mégis, vannak zenekarok
Szentesen és környékén,
akik nem adják fel. Esetükben a mûvészi önkifejezés
vágya erõsebb a túlbiztosított, túlpolitizált hétköznapi
valóság adta (tartalmatlan)
kereteknél.
A szóban forgó lemez három zenekar ugyanennyi
számát tartalmazza. (A hátsó
borító elrontott sorszámozása azt feltételezi, hogy egy
banda talán még csatlakozott volna hozzájuk, de nem
tette végül.)
Rákerült viszont a Ballabox, amely korábban Balla
István egyszemélyes formációját jelölte, és amely 2010 óta
jócskán kinõtte magát. Volt
alkalmam nemrég élõben

látni-hallani õket (kivételes
alkalom), és leesett az állam
a csodálkozástól. A lemezre
került Nem kötelezõ címû
(nagyszerû) számukra határozottan emlékszem, hogy
felhangzott a koncerten.
Ahogyan arra is, hogy további, kitûnõ dalokat írtak.
Ténykedésük sajátos módon
szintetizálja a magyar underground rock hagyományait a „korszerû” szinti- és
gitárpopos törekvésekkel.
Hogyan is? Úgy, hogy az új
gitáros Varga Péter szabálytalan futamai távolról a Hajnóczy Csabáét (Kampec Dolores) idézik, Szebeni Zoltán feszes dobolása felett. Az énekes (és közben általában
szintetizátort, kevesebbszer
gitárt nyüstölõ) Balla István
karizmája egyszerre Menyhárt Jenõé (Európa Kiadó) és
Beck Zolié (30Y), de leginkább önmagáé. A dalszövegek pedig nagyon okosan
(olykor áttételesen, olykor
direkt módon) feszegetik a
kor problémáit. A kvalitásaik
alapján az országos élbolyban lenne a Ballabox helye,
legalábbis a küszöbön állók
hosszú sorában. A többi alighanem azon múlik, hogy
tudnak-e hamarosan jó idõben lenni jó helyen?
A kezdetben buli-zenekarként játszogató EbiFisH felsõbb osztályba lépett. Saját
számok írásánál tartanak a
CD tanúsága szerint. A három dal alapján nehéz lenne
megjósolni a jövõjüket. De
hogy az nem reménytelen,
egészen biztos!
A szegvári Flame Spirit a
melodic metal irányzatát –
és mestereiket – követi a
2011-es lenyomat szerint.
Önállósodásuk várat(ott)
magára, de õk is felkeltették
a kíváncsiságomat.
Most, 2012 legvégén szívem szerint megnézném és
meghallgatnám valamennyiüket. De, tessék mondani,
hol és mikor?
Olasz Sándor

Híd – képek
A Szentesi Fotókör szervezésében a Galéria Kávéház és Étteremben Péntek
László Híd – képek címû fotókiállítása nyílt.
A szegedi fotós 1975-ben
kapta az elsõ fényképezõgépet egy tekercs színes diával.
Háromévnyi kattogtatás
után küldte az elsõ képet a
kecskeméti diapályázatra,
ahol elfogadták az alkotásait.
Ezzel kezdõdött a fotózás
szeretete Péntek Lászlónál.
Sok éves diafényképezés
után megpróbálkozott a fekete – fehér papírképek készítésével is. Jelenleg „természetesen, mint mindenki” a
digitális technikával készíti
az alkotásait. Témái a természeti és az épített környezet,
általában tájak, fák, virágok
és építmények találhatók a
képein. A Kontakt Alkotócsoport tagjaként, akik a

dokumentarista stílust képviselték, kötelezõ volt a teljes
negatívról elvégezni a képek
nagyítását. Ez a kialakult
szemlélet a mai napig meghatározza a munkáit. A felvételein utómunkaként legfeljebb némi tónus, vagy
színmódosítást hajt csak végre.
A „Híd – képek” sorozat
fotóin a szegedi Belvárosi
híd szerepel, a felvételeket
idén januárban készítette. A
kivilágított hidat örökítette
meg, lehetõleg forgalommentesen. Ezért kora hajnalban készültek a képek, naponta csak néhány expozíciót sikerült összehozni az égbolt kivilágosodása és a forgalom megindulása miatt.
A tárlat január 7-ig látogatható.
Nagy István
Szentesi Fotókör
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Profi meccsek, profi tervek

(Fotó: Vidovics)
Az ökölvívás kedvelõit
várták a a Koszta József Általános Iskola tornatermébe
egy edzõtermi bokszgálára.
Bertók Róbert a Felix Promotion ökölvívó részlegének vezetõje elégedett az öklözõk teljesítményével.
A szegedi Nagy Sándor fél
perc alatt végzett ellenfelével,
Nagy Norbertre a vezetõbíró
kétszer is rászámolt addig. A

civilben rendõrként ténykedõ
Nagy Sándor eddigi mind a
hét mérkõzését idõ elõtt fejezte be gyõzelemmel.
A Felix Promotion idegenlégiósa, a svéd Oscar Ahlin leiskolázta Szatmári Attilát. A
mérkõzést a harmadik menetben kellett beszüntetni. Oscar
ezzel a meccsel továbbra is
veretlen, hat mérkõzésébõl
ötöt nyert kiütéssel.

Táncosok
Melbourne-ben rendezték meg a társastánc
standard világbajnokságot december elsõ
hétvégéjén. Az ausztráliai megméretésre hetven pár nevezett, köztük Magyarország színeiben a László Csaba – Páli Viktória kettõs. A
Szilver TSE párja végül a tánc világában rangot jelentõ 15. helyet szerezte meg.

Kovács „Vipera“ Attila jó bunyóval, egyhangú pontozással gyõzött Szekeres László ellen. A volt IBO nagyváltósúlyú világbajnok Vipera közel
két év kihagyás után idén
második alkalommal lépett
szorítóba. Az utolsó meccsen
a hazai pályát élvezõ Faur
Csaba sima, négymenetes
pontozásos gyõzelmet aratott
Polgár Sándor ellen.

Hazaérkezésük után nem maradt sok idejük pihenésre, mert szombaton a Dr. Papp
László sportcsarnokban rendezendõ ifjúságifelnõtt tíztánc ranglista-versenyen bemutatót
tartanak, a Szepesi József – Farkas Bettina párossal. A 18 órakor kezdõdõ táncos eseményen fellép még a világbajnoki helyezett FitKid nevû csoport is. A Szilver TSE szervezésében 14 páros verseng a tíztánc ranglista,
11 páros pedig a junior II.-versenyen.

Bertók Róbert lapunknak elárulta, hogy alakulóban van
az ország legnagyobb bokszmenedzseri irodája, ahová a
legjobb hazai öklözõket szeretnék leigazolni és terveik
szerint egy sztáredzõ is szerzõdik hozzájuk. Az elsõ profi
bokszgálát tavasszal rendezik
Szentesen, amit még négy követ az év folyamán.
B.G.
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Élen az
asztaliteniszezõk
Két meccs, két döntetlen, ez az elmúlt két fordulóbeli
mérlege a Szentesi Kinizsi SZITE NB III-as asztaliteniszcsapatának. A mieink két idegenbeli mérkõzésen elõbb a
Hajdúszoboszló, majd a Gyula otthonában játszottak 9-9-es
döntetlent.
A két héttel ezelõtti összecsapáson nem ment úgy a játék a
csapat pingpongosainak, mint itthon a Hortobágy ellen, ezúttal meg kellett elégedniük a döntetlennel, egy héttel késõbb
pedig a gyulai együttes vendégeként is hajszálpontosan
ugyanolyan eredmény született, mint Hajdúszoboszlón. – A
két mérkõzés között óriási különbség volt – mondta Hegedûs
Gábor, a Kinizsi szakosztályvezetõje. – Szoboszlón mi vezettünk, és mi játszottunk a gyõzelemért, a Gyula ellen viszont
7–9-rõl hoztuk döntetlenre a meccset. Húzóembereink kisebb
hullámvölgyben vannak, de a két döntetlen ellenére, ha a jövõ vasárnap, a 11 órakor kezdõdõ mérkõzésen a Szent Erzsébet általános iskola tornatermében legyõzzük hazai pályán a
Mezõtúr együttesét, akkor mi lehetünk az õszi bajnokok.
Nem csak a felnõttek, de a fiatalok is aktívan versenyeztek
az elmúlt napokban. A Szentesi Kinizsi asztalitenisz szakosztálya november utolsó vasárnapján rendezte a Mikulás-kupa
gyermekversenyt hat egyesület 58 lány és fiú versenyzõjének
részvételével, három korosztály számára. A sportolók három
megyébõl, Csongrád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl érkeztek városunkba. A mieink végül két aranyérmet
és négy bronzérmet szereztek. A szentesi asztaliteniszezõk
eredményei:
Lányok: I. kcs.: 3. Bubori Kincsõ II. kcs.: 1. Bubori Csenge
Fiúk: I.kcs.: 1. Magyar Milán, 2. Gajda Nándor, 3. Bessenyei
Dániel és Pintér Dávid. II. kcs.: 3. Kovács Szabolcs. III. kcs.: 3.
Beszédes Balázs.
hv

Felõrölték a Pécset

Negyeddöntõsök a lányok
Megkezdõdött Perth-ben
az ifjúsági nõi és férfi vízilabda világbajnokság. A két
szentesi sportoló, Miskolczi
Kitti, Gémes Alexa, valamint a másodedzõ Oltyán
Gyula révén érthetõen elsõsorban a hölgyek szereplését kísérjük kitüntetett figyelemmel.
A mieink az egyik legnehezebb csoportba kaptak besorolást, ellenfeleink között
az olaszok, az amerikaiak és
az indiaiak szerepeltek. Ez
utóbbi együttest 38-2-re vertük, az olaszokat 7-4-re
gyõztük le, míg az Egyesült
Államok együttesétõl 8-6-os
vereséget szenvedett a válo-

gatott. A magyarok végül a
csoport második helyét szerezték meg, ami azt jelentette, hogy a következõ, immár
kieséses körben Dél-Afrika
legjobbjaival kell megmérkõznie Mihók Attila szövetségi edzõ csapatának.
– Az olaszokból jól fel tudtunk készülni, hiszen, együtt
edzõtáboroztunk, így ismertük õket – mondta Oltyán
Gyula. – Gyõzelmünket a jó
védekezésünknek és a türelmes, precíz támadásvezetéseinknek köszönhettük. A
második ellenfelünk az USA
volt. Bár tudtuk mi a fõ stratégiájuk, mégis megilletõdötten kezdtünk, az elsõ és az

utolsó negyedet elveszítettük, és ez döntõnek bizonyult. Az India elleni mérkõzésre különösebben nem térnék ki, viszont ez volt az a
meccs, ahol Mihók Attila az
USA ellen begyûjtött piros
lapja miatt nem ülhetett a
kispadon.
A magyar nõi válogatott
szerdán magabiztosan, 16-3ra gyõzte le Dél-Afrika legjobbjait, így bejutott a negyeddöntõbe, ahol csütörtökön a házigazda Ausztrália
ellen mérkõztek Gémesék az
elõdöntõbe jutásért. A találkozó lapzártánk után ért véget.
H.V.

(Fotó: Vidovics)
Újabb fontos három pontot gyûjtött be a Szentesi
VK férfi vízilabdacsapata.
A mieink hazai medencében gyõzték le 15-11-re a Pécset, így bizakodva várhatják a BVSC elleni szombati
összecsapást.
Nem indult jól a találkozó,
hiszen a támadásokat pontatlanul befejezõ szentesiek
2-1-re elvesztették az elsõ
nyolc percet, a következõ három harmadot viszont gyõztesen hozták le, így a végére
négy gólos szentesi gyõzelem született. A mieinknél a
legeredményesebbnek ezen
a napon a négy gólos Nagy
Márton bizonyult, de remek
teljesítményt nyújtott a három találatig jutó Tóth Péter
is. – Fõleg az egri fõiskolások
elleni találkozót követõen
pozitív, hogy sok gólt szerezA Szentesi KK legutóbb
Szegeden lépett pályára a
Gátlástalan Tüzelõk nevû
csapat ellen. A részben
Szedeákosokból álló gárdától 93-70 arányban kaptak ki

tünk a mérkõzésen – értékelte a látottakat a lefújást követõen Lukács Dénes vezetõedzõ. – Azt hiszem – és elsõsorban a harmadik negyedtõl értem ezt – az döntött,
hogy a Pécsnek rövidebb
volt a kispadja, ekkor elfáradtak, innentõl kezdve pedig már csak a gólkülönbség
volt kérdéses. Számítottam
rá, hogy elõbb-utóbb fizikálisan felõröljük majd a Pécset,
ez így is történt.
Arra a kérdésre, hogy az
újrajátszandó Fradi-meccs
mennyire volt benne a fejekben, Lukács Dénes azt válaszolta, hogy semennyire
sem, mert már a hivatalos
döntést megelõzõen kaptak
hívást a szövetségbõl arra
vonatkozóan, hogy mikor
szeretnék lejátszani a megismételt találkozót… – Egyelõ-

re négybõl négy számunkra
fontos rangadót nyertünk,
ebbõl egyet visszavettek tõlünk, de igyekszünk ezt ismét „behúzni” – mondta a
vezetõedzõ. – Van hitünk önmagunkban és megvan a
kellõ önbizalmunk, ha így
haladunk tovább, akkor helyén lesznek a dolgok.
Információink szerint a
megismételt Szentes–Ferencváros mérkõzésre január 23án kerülhet sor, bár a Szentes
már decemberben szerette
volna lejátszani ezt a derbit.
A Szentesi VK a Pécs elleni
gyõzelmével a táblázat nyolcadik helyén áll, kilenc ponttal. A következõ fordulóban
a fõvárosban szerepel a gárda, Horváth Tamásékat a
BVSC együttese látja majd
vendégül szombaton 17 órától a Szõnyi úton.
hv

Elmarad

11-én. A december 7-re terve-

Marossyék. Legközelebb a
MITT-Szeged csapatánál
vendégeskednek december

zett Freestyle elleni hazai
meccset december 15-én,
szombaton 18 órakor játszszák a sportcsarnokban.

SZENTESI ÉLET

2012. december 7.

H O L- M I ?
December 7-tõl
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város
évszázadai. Legelõk, szántók, vadvizek. Céhek, iparosok, segédek. Festõk, grafikusok, szobrászok. A szentesi táj Koszta ecsetjével.
Idõszaki kiállítás: Fazekasok a
Tiszavidéki kiállításon címû tárlat január 15-ig tekinthetõ meg. 35 éves a
Tájak, korok, múzeumok mozgalom.
Nyitva kedd-péntek 9-15, szombaton
10-16 óráig
Városi könyvtár
Szabó Mariann és Horváth Sándor
A világvége elõtti utolsó tárlata január 4-ig látogatható.
Mûvészetek Háza
Borsodiné Nedényi Ilona munkáit
bemutató tárlat december 31-éig tart
nyitva. Szentesi õszi tárlat – A mûvészeti iskola tanulóinak képzõmûvészeti alkotásaiból látható kiállítás.
Kézmûves mûhelyek: feketekerámia,
vesszõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás elsajátítására van lehetõségük az érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.
Tokácsli Galéria
Jószai Sándor ikonkiállítása keddtõl-péntekig 10-13 és 15-18 óráig,
szombaton 9-13 óráig tekinthetõ
meg december 22-ig.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A „SZEM” címû fotópályázat kiállítását december 14-én, pénteken
18 órakor Kruzslicz Pál újságíró nyitja meg. A kiállítás megtekinthetõ január 25-ig az ifjúsági ház nyitva tartási ideje alatt.
Galéria Kávéház és Étterem
Péntek László Híd-képek címû fotókiállítása január 7-ig tekinthetõ
meg nyitvatartási idõben.
Õze Lajos Filmszínház
December 6-10.
17.30 óra Égbõl pottyant Mikulás
– német vígjáték,
20 óra Szex, hazugság, vészhelyzet – francia-luxemburgi-belga vígjáték.
December 13-17.
17.30 óra Barátom Knerten 2.,
Knerten nyomoz – norvég családi
film,
20 óra Magic Boys – magyarangol-kanadai vígjáték.
Kedden és szerdán szünnap van.

Cipõkre
gyûjtenek
„Egy cipõben járunk!” elnevezéssel, gyûjtést indított a
Magyar Vöröskereszt a 1359es adományvonalán. A minden hálózatból elérhetõ segélyvonalon (december 1-jétõl) várják az adományt jelentõ hívásokat és SMS-eket.
A befolyt összegbõl téli gyermekcipõket vásárol a humanitárium szervezet a rászoruló családok gyermekeinek. Az adakozók egyetlen
hívással vagy az „Adomány”
szó SMS-ben való elküldésével, 250 forinttal segítik a
gyûjtõakciót.
A vonal végén hét közismert ember „fogadja” az
adományt jelentõ hívásokat.
Bényi Ildikó mûsorvezetõ, a
Magyar Vöröskereszt jószolgálati nagykövete, Ördög Nóra, Bochkor Gábor, Voga János,
István Dániel mûsorvezetõk,
Lola énekesnõ és Puskás Peti
énekes kölcsönözték hangjukat a 1359-nek. Az adománygyûjtés 2013. január 3-ig tart.
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Megadták a „hangot” a rehabilitációs háznak
A Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány a betegségbõl gyógyuló fiatalok zenei terápiájára egy
rehabilitációs házat szeretne létrehozni Szentesen.
Ilyen zenei központ nincs
még Európában. Az egyik
helybeli vállalkozó már
felajánlotta segítségét a
Hangos házhoz.
Seres Antal alapítványának
munkáját az egy évvel ezelõtti hivatalos bejegyzése
óta folyamatosan figyelemmel követtük lapunkban is.
A Fivérek együttes vezetõje
az egyik fellépésükön pillantott meg egy 4 éves kisgyermeket, aki a jól ismert törött
gitárját szerette volna megérinteni. Antal ennek az élménynek a hatására határozta el, hogy rákbeteg gyerekek zenei rehabilitációjával
akar foglalkozni. Ombodi
Csillával, az együttes menedzserével kezdtek látogatni
két gyermekklinikát Szegeden és Budapesten. A rendszeres zenés foglalkozások
nyomán született késõbb az
alapítvány ötlete.
Most pedig elérkezettnek
látták az idõt, hogy dédelgetett tervükrõl is beszélhesse-

Seres Antal és Gyarmat Noémi gyermekek közremûködésével mutatta be közös dalát.
nek. Már neve is van a rehabilitációs központnak: Hangos ház. Ombodi Csilla, az
alapítvány elnöke megjegyezte, már tényleg csak a
háznak kellene felépülnie,
mert egyébként minden
megvan a fejükben. Készen
van a pedagógiai módszerük
is, melynek segítségével
egész évben, heti öt napos

turnusokban fogadnák a
gyerekeket. Egyszerre maximum 8 fõvel mûködhetne
eredményesen a terápia, magyarázta a drámapedagógus
végzettséggel rendelkezõ
Csilla. Egyre több a daganatos beteg gyermek hazánkban, ezért is érzik, lenne
igény a rehabilitációs házra,
ahol nem csak arról a két kli-

nikáról kikerülõ fiatalokat
fogadnának.
Szakmai szobákat több
hangszer elsajátítására, nappalit és hálószobákat is megálmodtak Antalék. Megtudtuk tõle: a teljes embert kívánó terápiás feladat mellett a
Fivérek zenekar is járja a saját útját, hiszen a gyerekek
akkor néznek fel rá, ha színSok szeretettel meghívunk
minden régi és új Tücsök
Klub tagot az év utolsó bulijába december 9-én, vasárnap 9–11 óra között a Dózsa
ház Közösségi térbe.
Köszönjük klubtagjainknak, hogy egész évben eljöt-

A várakozás lángja

padon is láthatják õt.
Mint a zenész és az alapítvány elnöke elmondták, ez
alatt a másfél év alatt senkihez nem fordultak személyesen segítségért, végül egy
vállalkozó mégis akadt, aki
átérezte az ügy fontosságát.
A héten mutatták be nyilvánosság elõtt a helybeli üzletembert, Széles Imrét, akihez
remélhetõleg további felajánlók is csatlakoznak. A Pano
Sport Pubban rendezett esten megidézték a jövõ csütörtöki alapítványi koncertet.
Seres Antal gitárkíséretével
fellépett a Szentes Városi
Gyermekkórus egy része,
valamint a zenész-tanár gitáros növendékei. A bensõséges hangulatú mûsorban
többször elhangzott: a zenének igenis van gyógyító ereje. Ennek egy szép példáját is
láthatták a jelenlévõk: egy
gyulai lány, Gyarmat Noémi,
aki 9 hónapig élt át kínokat a
klinikán, és még most is a
veszélyeztetett, gyógyulási
idõszakban van, ezúttal már
hosszú, göndörödõ fürtökkel
lépett a hallgatóság elé, és
saját dalát is elénekelte,
melynek zenéjét Antal szerezte.
D. J.

Tücsök
tek hozzánk és ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóink

hozzájárulását

a

klub sikeréhez.

December 8-14.

HOROSZKÓP

Felgyulladt az elsõ gyertya lángja az Erzsébet téren
felállított adventi koszorún.
A karácsonyra való lelki felkészülés négy vasárnapot
felölelõ idõszakában minden héten más-más gyújt
gyertyát. Elsõ alkalommal
Szirbik Imre polgármester
és Topsi Bálint plébános
mondott beszédet és lobbantotta fel a lángot.
A három lila és egy rózsaszín gyertyával feldíszített
adventi koszorú hagyománya a közös karácsonyvárást
segíti, a templomokban, a
családokban és más közösségekben is. A gyertyák színei
szimbolikusak, a lila a bûnbánatra, a rózsaszín az
örömre utal. A Szent Anna
Plébánia és a Szent Erzsébet

katolikus iskola hagyományteremtés szándékával városi
adventi koszorút állított fel
december elsején az Erzsébet
téren.
Önmagunk legyõzésérõl
és a közösség erejérõl beszélt
a polgármester a Szentháromság szobor mellett szombaton este. – A hasonlóan
gondolkodókkal
könnyû
egyetérteni, de az eltérõ véleményeket is meg kell hallgatni. A karácsonyi készülõdés figyelmeztet a megbocsátásra és a közösen gondolkodásra is. Az advent adjon erõt, tisztességet, emberi
szót – mondta Szirbik Imre.
Topsi Bálint, a Szent Anna
Egyházközség plébánosa a
várakozást és Jézus eljövetelét emelte ki. – A Betlehembe

induló három királyok nem
tudták, csak hitték, hogy
megérkezett a Messiás. Mi
viszont tudjuk, hogy eljött
Jézus – kezdte beszédét a
plébános. Ahogy meggyújtjuk az elsõ gyertyát a koszorún, úgy gyújtsunk tüzet a
szívünkben, hogy jót tudjunk tenni és találkozhassunk majd Jézussal – hívta
fel a figyelmet Topsi Bálint.
Az ünnepségen közremûködtek a Szent Erzsébet-iskola másodikos diákjai.
Advent gyertyáit december 8-án a református, 15-én
az evangélikus, 22-én a katolikus egyházközség képviselõi gyújtják majd meg.
BG

Adventi készülõdés
A városi könyvtárban december 10-én, hétfõn 18 órakor Adventi tûnõdés címmel Szalay
László fõorvos tart elõadást. Verset mond
Szalay Róbert Zsolt.
***
Adventi készülõdés, karácsonyi ötletbazár
lesz a könyvtárban december 10-én, hétfõn
15–18 óráig. Lehetõség lesz apró ajándékok,

ajándéktasak, kísérõkártya, fenyõdísz, mécses és karácsonyi dekoráció készítésére. A
program ingyenes.
***
December 13-án, csütörtökön 18 órakor A
szeretet öt nyelve címû sorozat zárásaként a
Császárok klubja címû filmet vetítik a
könyvtárban.

Kos
Az elmúlt hetek nehézségei után végre-valahára fellélegezhet. Olyan lépések
megtételéhez is veszi a bátorságot, amelyekhez jó ideje nem volt
mersze.
Bika
Mostanában sokat volt
a háttérben, ezért jogos
az igénye arra, hogy az lehess,
aki valójában vagy. Egyet tehet:
hagyja, hogy a dolgok menjenek
a maguk útján.
Ikrek
Szinte szívja magába az
új információkat, jól
kombinál, érti a dolgokat, és jól
kapcsolja össze az egyes részleteket. Megvalósíthatja egy régi
álmát, amely megváltoztathatja
anyagi körülményeit.
Rák
Nagy változások elõtt
áll, érezni fogja, hogy a
legjobb úton jár a sikerek és elismerések felé. Egy kedvezõ üzleti
vagy magánéleti lehetõségnek
nem tud ellenállni.
Oroszlán
Használja ki azt a lehetõséget, hogy most
szinte bárkit, bármirõl képes
meggyõzni, a világot simán kifordítja mind a négy sarkából.
Hosszú távra szóló terveit megalapozhatja.
Szûz
Nehezen kommunikál,
könnyen lehetnek kisebb súrlódások, nézeteltérések.
Nehéz most megtalálni a mindenki számára megfelelõ arany középutat, de törekedjen rá!

Mérleg
A jóindulat, az ésszerûség és a rátermettség
hármasát tudja a maga javára
fordítani, és ennek eredményeképpen képes lesz függõben lévõ
ügyeit helyretenni.
Skorpió
A pillanatnyi lehetõségek váratlan, pozitív irányú fordulatot hozhatnak életébe,
tényleg csak annyit kell tennie,
hogy magához ragadja a kezdeményezést.
Nyilas
Idõnként könnyebben
elragadják az indulatai,
váratlan kitörésekkel traktálja a
környezetét, amitõl egyesek
megrémülhetnek. Ne riassza el
az embereket magától.
Bak
A lehetõ legtöbb dologba vágja bele a fejszét,
legyen bátor, és ne féljen az ismeretlentõl. Bátran tervezgesse a
jövõt, koncentráljon az új és merõben meglepõ lehetõségekre.
Vízöntõ
Sok tennivalóval, váratlan feladatokkal szembesül, s ezt csak jó idõbeosztással tudja kezelni és rendezni. Ráadásul környezetébõl páran még
a saját tennivalóikat is önre testálnák, ezt most ne hagyja!
Halak
Fontos döntések meghozatala vár önre, fõleg
azért, mert az évváltás változást
hoz, s ezt ön is érzi. Alapos átgondolás mellett jelentõs döntéseket kell hoznia. Racionalitása
és merészsége most könnyedén
jó irányba terelheti útját.

Hamis csekket akartak beváltani
Két betöréses lopás is történt az elmúlt napokban városunkban. November utolsó napján a Bocskai utcában
ajtóbefeszítéssel hatoltak be
egy ötödik emeleti lakásba,
ahonnan készpénzt és ékszereket vittek magukkal a tolvajok. Másnap délelõtt a
Bercsényi utca egyik lakóházába az ablakon keresztül
jutottak be a bûnözõk, akik
innen is ékszereket loptak el,
összesen 300 ezer forint értékben.
Szóváltást követõen verekedett össze két diák az
egyik alapfokú oktatási
intézményben. Az udvari
bunyót követõen mindkét
résztvevõ ellen garázdaság
miatt indult büntetõeljárás.
Az egyik szentesi bankfiókban szerettek volna beváltani egy több ezer angol font
értékû – átszámítva több

mint ötmillió forintot érõ –
csekket néhány héttel ezelõtt. A beváltás során kiderült, hogy a csekk Angliából
lopott volt, így annak beváltására végül nem került sor.
A Szentesi Rendõrkapitányság ismeretlen tettes ellen
készpénzt helyettesítõ fizetési eszköz jogtalan felhasználása miatt indított nyomozást az ügyben.
Szentes külterületén, a
Fábiánsebestyéni út mellett
lakó személy értesítette a
rendõrséget, hogy egy férfi
kerékpárján zsákba rakott
vasakat tolt a város felé.
Amikor megkérdezte tõle,
hogy honnan van a fémhulladék, a kerékpáros nem tudott felelni, sõt, a vasat hátrahagyva eltekert a helyszínrõl.
Porcelán dísztárgyakat
loptak el egy Szûrszabó utcai

lakásból. A tárgyak értéke
mintegy 20 ezer forint.
Több mint 60 ezer forint
értékû ruhanemût és parfümöt szeretett volna ellopni a
Tescóból két személy, ám hiába mesterkedtek, a biztonsági szolgálat munkatársai
elfogták õket.
Egy metál-rózsaszín kerékpár gazdáját keresi a
rendõrség. A bringát még az
esztendõ elején tulajdonították el a Mûvelõdési és Ifjúsági ház mellõl, ám most
elõkerült. A Hauser-Summertime-Cruizer kerékpár
tulajdonosa a megfelelõ igazoló iratok bemutatását követõen átveheti jármûvét a
Szentesi Rendõrkapitányságon, de a nyomozók várják
a kétkerekû lehetséges gazdájára vonatkozó információkat is.
hv

Csak a stukkókat bontják
Alig 2 millió forintot szán
a helyõrségi klub épületének
állagmegóvására az ingatlant tulajdonló Honvédelmi
Minisztérium – értesült lapunk. Az Ady Endre utcai
épület utcai homlokzatát
múlt héten állványozták föl.
Mivel korábban a szaktárca
már közölte, hamarosan értékesíteni kívánják a hajdan
csendõrlaktanyának épült
palotát, rákérdeztünk, mekkora összeget fordítanak a
felújításra. Azt a választ kaptuk, hogy „a homlokzattal
kapcsolatban kizárólag a
veszélytelenítési munkák kerülnek elvégzésre, azaz az
erkélylemez megerõsítése és
a homlokzat azon részén a
vakolatstukkók lebontása,
melyek állaga balesetveszé-

lyes.” A minisztérium kitért
arra is, hogy az épületen belül állagmegóvási munkálatokat nem terveznek. Minderre összesen bruttó 1,927

FELHÍVÁS PÁLMÁS VÉRADÁSRA

A Pálmások Szövetsége
tizenegyedik véradó akcióját szervezi,

december 13-án,
csütörtökön 14 – 17 óra között,
a Szentes, Kiss Zsigmond utcai Vérellátó Állomáson.
Kérjük a már többszörös véradókat,
és akik még eddig nem voltak, jöjjenek el
és adják vérüket embertársaink egészségéért,
életének megmentéséért!
Köszönjük!

millió forintot költenek, az
állagmegóvással december
31-ig kell végezniük a kivitelezõknek.
B.D.
Advent a mûvészetben
címmel Kis-Rácz Antalné tart
elõadást december 11-én,
kedden 17 órakor a Kosztamúzeumban. A belépés díjtalan.
***
Múzeumi matinéra várják
az érdeklõdõket, ahol mesével, játékkal, kézmûves foglalkozással töltik el a december 8-i, szombati napot 10
órától. Belépõdíj 200 forint.

Apró
Hogyan szabadulhatsz
meg a jelzáloghiteledtõl?
Hogy vásárolhatsz lakás
0,5 % befizetéssel. Érd.:
20/287-3772.

Kórházban a Mikulás

Már hagyományosan több szervezet is köszöntötte a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István
Kórház gyermekosztályán bennfekvõ kicsiket a héten. A kórház Mikulása plüssfigurákat hozott a gyermekeknek, amelyeket haza is vihettek az apróságok. Ünnepi mûsorral kedveskedtek a Horváth Mihály Gimnázium diákjai, illetve a Pálmások Szövetsége a POM-POM zenekart hívta meg, hogy örömet csaljon a betegeskedõk arcára. Szintén hagyomány, hogy az önkormányzat Mikulása is megérkezett, puttonyában a legkülönbözõbb játékokkal, köztük autókkal, babával, puzzle-val, amelyekkel a késõbb bekerülõ gyermekek mindennapjait is
könnyebbé lehet tenni.

A páciensek felénél
találtak elváltozást
A 6. állomásához érkezett a SzenTtesT –
Egészség a célkeresztben városi szûrõprogram, melynek december 1-jén a Csongrád
Megyei Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézete adott otthont. A térítésmentes szûrõprogramban több mint 100 fõ vett részt,
annak ellenére, hogy a múlt szombat munkanap volt.
A szív és érrendszeri betegségek szûrését
Tarajossy Zsuzsanna kardiológus és Chomiak
Waldemar háziorvos végezte, akik négy szakasszisztens segítségével 96 pácienst vizsgáltak. – 25 esetben magas vércukorszintet mértünk, sõt volt olyan extrém eset is, amikor
azonnali inzulinadásra kényszerültünk. Magas koleszterin szintet 46 esetben mértünk,
14-ben magasvérnyomást állapítottunk meg,
magas húgysavat és vérzsírt (triglicerid) 3-3
fõnél találtak. A magyar átlaghoz hasonlóan
a jelentkezõk közel 50 százaléka volt elhízott.
Kóros vizsgálati eredmény miatt 14 esetben
úgynevezett 24 órás vérnyomás monitorizálásra és 25 esetben cukor terhelésre már
elõjegyzést is kaptak a helyszínen az érintettek a diabetológiai, illetve a kardiológiai gon-

GALÉRIA
kávéház és étterem

Heti menü december 10—15.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ:
Korhelyleves és tárkonyos pulykaraguleves
A menü:
Makaróni torta és saláta,
vagy velõs lecsó
B menü:
Tarhonyás csirke, saláta
Tárkonyos pityókaleves
Kedd:
és bakonyi gombaleves
A menü:
Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta
B menü:
Bolognai spagetti
Csontleves házi tésztával
Szerda:
és zellerkrémleves
A menü:
Zalai babos káposzta
füstölt karajjal
B menü:
Zúzapörkölt, nokedli,
saláta
Csütörtök: Tarhonyaleves és sütõtökleves palacsintametélttel
A menü:
Borsos tokány, tészta,
saláta
B menü:
Csibemell gombás bundában, petrezselymes rizs
Disznótoros májleves és
Péntek:
almaleves
A menü:
Pacalpörkölt, köményes
burgonya, saláta
B menü:
Dónáti csirkemell
tésztával vagy rakott
zeller tojással, sajttal
Zöldborsóleves
Szombat:
csirkeaprólékkal
A menü:
Rablópecsenye, hagymás
törtburgonya, saláta
B menü:
Rakott túrós palacsinta
www.galeriakavehaz.hu
(X)

dozóban. Mindenki személyre szabott diétás,
illetve életvételi tanácsadásban részesült –
tudtuk meg a szûrõprogram koordinációját
Agócs Lászlónéval együtt végzõ Chomiak
Waldemartól, aki elmondta, hogy Bartkó Judit
reumatológus fejezte be legkésõbb a munkát,
a fõorvosnõ csak 17 óra után tudott Szegedre
hazaindulni. A szûrésen a doktornõnél 71
páciens jelentkezett és 33 esetben a normálistól eltérõ eredmény született. Huszonegyen
a csökkent csonttömeg miatt kaptak diétás
(kalcium és D-vitamin pótlásra) tanácsokat,
12 fõ pedig csontritkulás miatti gyógyszerjavaslatot. Õket a doktornõ visszarendelte a reumatológiára.
Szitás Erika bõrgyógyásznál hetvenketten
jelentkeztek vizsgálatra, alig volt olyan páciens, akinél nem találtak eltérést. Mindenkit
alaposan átvizsgáltak, a teljes körû bõrgyógyászati vizsgálat alapján a legkülönbözõbb diagnózisok születtek. Szerencsére
rosszindulatú daganatot nem diagnosztizáltak, de 19 gyanús esetben sebészeti kimetszést javasoltak.
Cs. L. I.

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén és ünnepnap 7
órától 7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállomás)
tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.
Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31–33. szám alatt (mentõállomás), rendelési
idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.
Gyógyszertári készenléti ügyelet: december 10–24-ig Dr. Bugyi István
Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) mindennap 8–20 óráig, hétvégén és ünnepnapokon is. Dr. Bugyi István Kórház Gyógyszertár (Sima F. u. 44–58.) hétfõ-péntek 8-17 óráig, szombat-vasárnap-ünnepnap zárva. Készenléti telefon: 70/5635139.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) december 8–9-én
Hobot László, Kodály Z. u. 15., telefon: 20/311-08-30.

Családi események
Született: Olajos Norbert
és Vecseri Tímeának (Kéreg
u. 45/B) Dávid, Mák Zsolt és
Hajós Viktóriának (Somogyi
B. u. 28.) Dominik, Tolnai
László és Szikszai Katalinnak (Attila u. 1/B) Máté,
Nemcsényi János és Horváth
Gabriellának (Köztársaság u.
12.) Katalin, Kovács Ferenc és
Líbor Lillának (Apponyi tér

D ép.) Dénes és Attila, Kovács János és BölcskeiMolnár Ágnesnek (Tóth J. u.
6.) Tamás nevû gyermeke.
Elhunyt: Fábián Ilona
(Mészáros Lázár u. 4/A), Fekete Sándorné Nagy Erzsébet (Mezõ u. 14.), Mihály Ferenc (Bercsényi u. 95/A),
Komár Mátyás Pál (Vásárhelyi út 94.).
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