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Beköltöztek a gyerekek

A JÓ SZOMSZÉD

A Klauzál utcai óvoda az elsõ a városban, ahol tornaterem is áll a kicsik rendelkezésére.
Elkészült és a gyerekek már birtokba is vették a Klauzál
utcai óvoda megszépült épületét. Az intézmény bõvítésére és
korszerûsítésére 201 millió forintot nyert a város pályázaton.
A Nyolcszín Virág Óvodába költözött a Bocskai és Kossuth
utca óvoda, így mintegy 150 gyerek jár az új intézménybe.
A Bocskai és Kossuth utca óvoda csoportjai hétfõn már a
Nyolcszín Virág Óvodában kezdték a hetet. Az önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési terv Dél-Alföldi Operatív
Program keretében az „Érték és innováció megteremtése a
Klauzál Utcai Óvodában” címû kétfordulós pályázaton nyert
kétszáz millió forintot az építkezésre. – Szakaszosan költöz-

tünk át – kezdte a beszélgetést az óvodavezetõ Szabóné Vona
Krisztina. – A Kossuth utcai óvodából öt, a Bocskai utcaiból
két csoport jött ide. A kétszáz férõhelyessé bõvült óvodába
most százötvenen járnak, de januárban még várunk több
mint húsz gyereket.
A termálvízzel fûtött épületben járva mindenhol új bútorokat, eszközöket látni. – A csoportszobában a gyerekeknek
székek, asztalok, játéktartók, könyves szekrények, ágynemûgarnitúrák, szõnyegek újak. Minden csoporthoz tartozik külön öltözõ, mosdó – mutatta a vezetõ.
(folytatás a 4. oldalon)

Tóth Flórián lehet a szentesi járási hivatal vezetõje

Hurcolkodnak a városházán
Korlátozott lesz az ügyfélszolgálat jövõ héten a városházán a járási hivatal kialakítása miatt. Januártól
csökken a mûszaki osztály
létszáma, és megindul az
építésügyek elektronikus
intézése. Lapunk információi szerint Fábiánsebestyén jegyzõje, Tóth Flórián
lesz a szentesi járási hivatal
vezetõje.

Festékszag és némi rumli
jelzi a városházán, hogy már
megkezdõdött a járási hivatal kialakítása az épület Erzsébet tér felöli szárnyában.
Sztantics Csaba jegyzõ lapunk érdeklõdésére elmondta, a napokban költöztetik át
az okmányirodát a gyámügyi irodák szomszédságába, jövõ héten pedig a számviteli és az adóiroda bútorait

és aktáit viszik át az épület
Kossuth téri szárnyába. Emiatt korlátozott lesz az ügyfélszolgálat a polgármesteri hivatalban.
Januártól változik az építésügyi hatóság munkája –
közölte Czirokné Erika. A mûszaki osztály vezetõje kifejtette: 2013-tól olyan új eljárástípust vezetnek be, amit
kivételes – több hatósági en-

HUNOR COOP

gedély beszerzését igénylõ –
esetekben lehet majd kérni.
A jogalkotó szándéka szerint
ezzel felgyorsul az ügyintézés. Hasonló célból vezetik
be újévtõl az elektronikus
ügyintézést az építéshatósági
ügyekben: tervdokumentációt csak elektronikus formában lehet majd benyújtani,
kérelmet viszont papíron is.
(folytatás a 3. oldalon)

Vb-ezüst

Megnyitják a hidat

Második helyen végzett
az ausztráliai U18-as világbajnokságon a magyar nõi
korosztályos vízilabdaválogatott, amelybe két szentesi játékos és egy szakvezetõ is meghívást kapott. A
perth-i döntõben 9-5-re kaptunk ki Görögországtól.
Az ezüstlányokkal, Miskolczi Kittivel és Gémes Alexával készült interjúnkat a
Szentesi Élet jövõ heti, ünnepi számában olvashatják. Elsõként a válogatott másodedzõje, Oltyán Gyula értékelte lapunknak az ausztráliai
túrát.
Cikkünket a 8. oldalon találják.

A tervezettnél hamarabb, ma (december 14.) este ráengedhetik a forgalmat a felújítás
alatt álló Kurca-hídra. A napokban a Kurca vízszintjét is csökkentették, hogy megkezdhessék a beruházás leglátványosabb részét: a meder víztelenítését.
(folytatás a 8. oldalon)

Szociális ellátásra
is kevesebb pénz jut
Az éves munka áttekintésére szolgált az a tanácskozás, amely a városban
mûködõ szociális intézményekrõl nyújtott átfogó képet a résztvevõknek. A családias konferencián kiderült, hogy a törvényi változások miatt lezárult egy
korszak, átalakul a szociálpolitika területe is. A város
ellátást nyújt minden korosztálynak a kisdedektõl
az idõsekig, kérdés azonban, hogy a szociális hálóból mit tud megtartani jövõre.
A bölcsõdei ellátástól
kezdve a fedél nélküliek segítésén keresztül a békés
idõskor biztosításáig mutatták be a szociális intézmények vezetõi tevékenységüket a „Szentes város szociális ellátórendszerének eredményei, sajátosságai és
problémái” címû tanácskozáson. Az alkalomra készült
el a helyi szociális intézmények tevékenységét bemutató kiadvány. A szociálpolitikai osztályt vezetõ Lencséné Szalontai Mária elmondta, hogy a város nem
csak kötelezõ, hanem önként vállalt feladatokat is
ellát. – A problémák folyamatosak, a feladat lassan lehetetlen küldetéshez hasonlít – kezdte tájékoztatóját.
Az országban elsõk között
vezette be az önkormányzat
1998-ban a szociális föld- és
állatprogramot, melybõl
az utóbbi ma is mûködik.
Szentes az egyetlen település, amely keretmegállapodást kötött pénzintézettel
adósságkezelésre, a felsõok-

tatási ösztöndíjrendszerét is
átvette több település.
Míg a munkanélküliek
száma jelentõsen nem változik, addig a segélyezettek
száma folyamatosan növekszik. A közfoglalkoztatási
helyzetrõl Mészáros Ágnes, a
polgármesteri hivatal munkatársa beszélt. Egy most készült összesítés szerint közfoglalkoztatásra az elmúlt
hét évben közel 300 millió
forintot fordított a város foglalkoztatási pályázati forrásból, ami hozzásegített több
mint 300 fõt közel 2300 hónap munkavégzéshez. Az Út
a munkához program során
28 intézményben 783 fõ kapott munkát, melyre 631 millió forint jutott. A Küzdelem
a munka világából történõ
kirekesztõdés ellen címû
programban ötvenen vehettek részt 122 milliós támogatásból.
November elején a munkanélküliek száma 1976 fõ
volt, de várhatóan növekszik
a következõ hónapokban –
derült ki Tonnes Zsolt tájékoztatójából. A munkaügyi
kirendeltség vezetõje elmondta, hogy az emelkedés
egyik oka a szezonális hatás,
a másik, hogy mintegy 600
fõ közfoglalkoztatási jogviszonya jár le a térségben az
év végével. Öt évvel ezelõtt
közel háromezer, egy éve közel kétezer fõ volt a regisztrált álláskeresõk száma. A
statisztikai adatokból kiderült, hogy a munkanélküliek
egyharmada szakképzetlen
és több a nõi munkakeresõ.
(folytatás a 4. oldalon)
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Diadal a tengerészversenyen Koszorú az óra helyén
130 éve: a Szentesi Lap,
1882. dec. 23-án megjelent
száma egy drámai eseményrõl tudósított, amelynek lényege: Véres dráma
folyt le folyó hó 19-én V.
polgártársunk házánál; ahol
az nap este voltakép víg
disznótornak kellett volna
lennie. A dolog kezdetét is
vette a szokott rendben:
tudniillik, hogy a böllérek –
Nérei Ferenc és Aradi Ferenc – derekasan megszorongatták a pálinkás butykos oldalát; mindamellett
egész délig nem volt semmi
hiba. De már akkorra a
szesz Nérei Ferencben feltámasztotta a dicsekvés alvó
orosztanát; s azért barátságos diskurzus közben egész
hetykén odavágta a végzetessé lett szót, hogy: az õ
unokaöccsének a kisujjában
több ész van, mint Aradi
Ferenc egész famíliájának a
fejében! Erre a becsmérlõ
szóra Aradi Ferencben is
fölfortyant a virtus, s õ meg
azzal vágott vissza, hogy:
„az õ fia többet tud, mint
amennyi Nérei van a világon”. Szó szót adott, s az
eleintén tréfás színezetû vita mindinkább komoly jelleget öltött. Eközben Nérei
abbahagyta a munkát, s talán egész önkéntelenül vitatkozó cimborája felé közelített; ámde az italtól elká-

bulva szédülni kezdett, s elcsúszott; de oly szerencsétlenül, hogy a kezében lévõ
nagy kés a hasába fúródott.
Környezõi azonnal orvosért
futottak: de a szerencsétlen
ember – dacára a gyors segélynek és lelkiismeretes
ápolásnak – másnap kiszenvedett. Úgy hisszük, hogy
ezen gyászos esetbõl mindenki kivonhatja a megfelelõ tanulságot.
100 éve: a Szentesi Lap,
1912. dec. 25-én megjelent
száma „Egy szentesi fiú diadala” címen közölt érdekes írást, amelybõl megtudhatjuk, hogy nagy messzeségbõl, idegen földrõl örvendetes hírt hozott a posta, egy szentesi fiú fényes
diadalát jelentette, amelyet
egy nemzetközi versenyen
aratott. „Kelet-Ázsiában, a
kínai partoknál Sanghaj városa elõtt különbözõ nemzetek hadihajói horgonyoznak. Olyan hadihajók, amelyek világkörüli utat tesznek. Ezek között a hajók között volt az osztrák–magyar
haditengerészet egyik büszke páncélos is, amelyen tengerészi szolgálatot teljesít
Molnár László szentesi fiú,
Molnár István gazdálkodó
fia. A különbözõ nemzetek
hajóinak matrózai Sanghaj
városában versenyben mérték össze erejüket, ügyessé-

güket, képességeiket. A versenyzõk sorába lépett Molnár László és a távgyakorlási versenyben, amely 18
tengeri mérföldes úton folyt
le, legelsõnek ékezett be a
nagyszámú versenyzõ között. Az óriási utat – 33 kilométer 300 méter – 2 óra és
50 másodperc alatt tette
meg, vagyis 4 percenként
átlag többet tett meg egy kilométernél, messze mögötte
hagyva versenyzõtársait, s
az elért eredménnyel lefõzvén az idei olimpiai verseny
maratoni síkfutási gyõztesét, mert az egy kilométert
több mint négy perc alatt
tett meg. Molnár egyébként
a többi versenyekben is kitûnt, s összesen három kitüntetést nyert, egy ezüst
kelyhet, aranyérmet és
ezüstérmet. Molnár László
a messze idegenben szerzett
diadalt nemzetének, dicsõségét városunknak nyerte,
mert ott a távolban a szentesi magyar fiút ünnepelték
a háromszoros diadal után.
Kicsinynek látja talán valaki
ezt a dolgot, s közönnyel
fut rajta kereszt, pedig a
mai világban egy-egy ilyen
versenyen szerzett diadal
az egész világot bejárja hírével, s az elismerésbõl,
amely a gyõztes jutalma,
fénysugárzik nemzetére és
városára egyaránt. Molnár

László neve gyõzelmei révén a világ minden nemzetének sajtójában megjelent,
mellette ez a jelzõ: magyar.
És mi szentesiek büszkék
lehetünk arra, hogy õt a mienknek nevezhetjük, s abban az örömben, amelyet
szülei éreznek fiuk diadalán, nekünk is osztoznunk
kell.”
30 éve: a Szentesi Élet,
1982. decemberi számából
megtudhatjuk, hogy Szentesen a sátor alatt Kispályás
Focitorna indul. A közlemény szerint a téli hetekben
legtöbb lehetõséget nyújt a
sportolásra a sátortetõs pálya, a Sportközpont területén, és a Tanácsköztársaság
úti általános iskola tornaterme. A tervek között szerepelt a kispályás labdarúgótorna a sátortetõs csarnokban. Itt olyan csapatokat is
szívesen láttak, amelyek a
lakótelepeken szervezõdtek, és nem tartoztak semmiféle üzemhez vagy iskolához. Kitaláltak valamilyen
fantázianevet, és ezzel jelentkezhettek a szereplésre.
Közkívánatra decemberben
megtartották a nõi kosárlabda villámtornát. Lehetõség volt amatõr vízilabdázásra is. Sor került a lábtenisz bajnokságra is a sátortetõs sportcsarnokban.
Közreadja: Labádi Lajos

180 éve született ifj. Zsoldos Ferenc (V.)

Igaz, hûséges társra talált
A balul sikerült jegyesség
után a mostohamama továbbra sem hagyta békén
ifj. Zsoldost, egyre erõltette,
hogy meg kell nõsülnie. A fiatalember nem sok kedvet
érzett, de a békesség kedvéért egyszer-egyszer elment
lánynézõbe. A továbbiakat
mondja el õ saját szavaival:
„…Elmentünk Karai Ferenc
bátyámmal Fodor István
uram házához, megnézni
Pannikát. Szombaton délután volt éppen, mikor bementünk. Fejmosással foglalkozott Pannika, alsószoknyába és a szõke haja leeresztve annyira szépnek
tûnt fel, hogy azt mondtam,
de már ezt csak nagyon szeretném, ha az én párom lehetne. Igen ám, de a szülei
tudtomra adták, hogy még
most nem adják, mert fiatal,
hanem várjak. De a Mama
tiltakozásom dacára nem hagyott nyugtot, tehát elmentünk Hódmezõvásárhelyre is
leányt nézni. De én felmondtam a többszöri látogatással,
el voltam határozva, hogy
majd csak nõ az én szívem
választottja õszig, és hátha
szülei beleegyeznek egybekelésünkbe. Aztán úgy õsz
felé el is látogattam én egypárszor Fodor István uram
házához meggyõzõdni a kölcsönös vonzalomról. Hála Istennek azt meg is találtam,
azután ismét felléptem, mint

leánykérõ. Szokásos halasztás, hirdetés után össze is
keltünk. Hanem míg jegyben
jártunk, de sok sarat kellett
gázolnom, mert szokás szerint este mentem, és az õszi
esõk már beköszöntöttek.
Pedig mi az alsó-, Fodorék
csaknem a felsõ végén laktak
a városnak, de azért soha
nem volt terhemre a hosszú
út megtétele, mert felvidított
az a fekete szemû, szõke hajú tündér, amint neveztem,
mert Pannának kender szõke
haja volt leány korában…
No, de csakhogy a valóságos
egybekelés megtörténhetett,
mi boldognak éreztük magunkat, mert bizony mi
mind a ketten féltünk, hogy
Zsoldos Lídia és szövetségesei egybekelésünket megakadályozzák…” Ifj. Zsoldos
Ferenc és az alig 18 éves Fodor Anna 1859. nov. 16-án
kimondták a boldogító igent.
(Negyvenhat évig tartó házasságuk alatt 11 gyermekük
született.)
Az 1860-as évek elején ifj.
Zsoldos Ferenc végleg elhatározta, hogy a jövõben a fakereskedést teszi fõ megélhetési forrásnak. S bár mint
elismert ácsmester kisebbnagyobb ácsmunkákat is
vállalt, legfõbb törekvése a
faüzlet fellendítésére irányult. Számos akadály leküzdése után, 1861 nyarán
sikerült berendeznie elsõ

Ifj. Zsoldos Ferencné Fodor Anna
önálló fatelepét a külsõ vásártéren, a baromvásártér
szélén. (Nagyjából a mai
rendõrség és tûzoltóság mögötti térségen.) Itt építette fel
az elsõ családi fészket is,
mely fényûzõnek alig volt
mondható: „…Bizony a lakhely nagyon egyszerû volt,
egy szoba, konyha és kamrá-

ból állott, a födele deszkából
volt, de az nekem igen jónak
tetszett és elég kényelmesnek, pedig a szoba le sem
volt padolva, hanem ami fõ,
nyugalmunkat nem zavarta
tovább Anyámasszony...”
A versenytársak szorítása
ellenére fakereskedése hamarosan fellendült. A város-

Óra jelezte az idõt a Kossuth u. 20. számú épület
homlokzatán. Alatta jártunk
be az órás üzletbe, ahol Lantos Balázs órásmester fogadott bennünket. Órákat árult
és javításokat vállalt, ezeket
helyben szakemberek és tanulók végezték. Munkájukkal lettek ismertek. Lantos
mestert lakásának körzetében a Kisérben, tanácstagnak
választottuk.
A megyei tanácsban is
képviselte városát. Például
elintézte a gázvezeték kiépítését a Sáfrán Mihály, Kisér
utcák családi házakhoz való
bekötését, amely elkészült
1983. október 20-án. A jövendõbeli fogyasztók tízezer forintot fizettünk be és dolgoztunk a talajvizes árokban.
Példának: Bodrogi, Szabados, Hlavács, Kántor, utóbbi

egy kézzel szorgoskodott.
Az elkészült gázvezetéknek
Lantos mesterrel örültünk,
könnyebb lett az életünk.
Amikor gyengébb volt a gáz
fûtõértéke, Lantos Balázs illetékes helyeken kifogásolta.
Berczeli László, a Dégáz korrekt vezetõje elismerte és kevesebb lett a fizetni valónk.
Lantos Balázst, a közismert,
népszerû embert különbözõ
képzettségû kívülállók, ismerõsök, barátok felkerestük
eszmecserére.
Súlyos betegen is dolgozott,
errõl beszélgettünk kb. egy
hónapja. 1928-ban született,
2012. december 10-én helyezték nyugvóhelyére. A hajdani
utcai óra helyére szerény koszorút függesztettek. Családunk tisztelettel emlékezik.
Ismereteim alapján sokan...
Kátai Ferenc

Olvasónk írja

Az ikonok üzenete
November 29-én ikonkiállítás megnyitóján vettünk
részt a Szentesi Mûvelõdési
Központ meghívására. A
mûvész hitelesen szólt alkotásairól, megtett útjáról,
ami annál inkább érdekelt,
mert családom tagjai és én
is foglalkozunk ikonfestészettel.
Ismerjük a felszólítást:
„Bátran ábrázold a láthatatlan Istent, nem mint láthatatlant, hanem mint aki érettünk hús-vér emberként lát-

hatóvá lett...” (Damaszkuszi
Szent János)
Bizánci felfogás szerint az
ikon képmás, világkép, ablak
az örökkévalóságra. Ezen az
ablakon pillanthatunk keresztül, amikor egy ikon
elõtt állunk. Lássuk meg az
ikonokban rejlõ üzenetet!
Ajánlom figyelmükbe Jószai Sándor vásárhelyi alkotó
kiállítását, mely a Tokácsli
Galériában tekinthetõ meg
december 22-ig.
Tornyi-Molnár Edit

ban feltámadt építkezési
kedv láttán ifj. Zsoldos nyitott a tégla- és cserépgyártás
irányába. Jó üzleti érzékkel
felismerte, hogy a kevésbé
tûzveszélyes, szilárd építõanyagoké a jövõ, amelyek
meghonosítását a városi hatóságok is támogatják. Ennek köszönhetõen 1864 végén engedélyt kapott arra,
hogy a nemrégiben vásárolt
nagynyomási földjén – a
szentes-aradi országút (ma
Attila utca) mellett állandó
tégla és cserépégetõ kemencét építsen, amely 1865-ben
megkezdte mûködését.
(1865. jan. 29-én megszületett Ferenc nevû fia, a késõbbi gépészmérnök és cégtárs.)
A téglaégetõ felépítése még
be sem fejezõdött, amikor
egy szélmalom építésére kért
engedélyt. Az újabb üzletágat jelentõ építmény
ugyancsak a nagynyomási
birtokán (a református középtemetõ melletti út és az
Aradi út közelében) 1866 végére elkészült. A következõ
évben újabb két szélmalmot
épített. 1868 nyarán – a városban elsõként – egy gõzfûrészgép felállítására kért és
kapott engedélyt. A fûrészüzem melletti szélmalmok
helyére korszerû, nagyteljesítményû gõzmalmot építtetett. 1878-ra felállította kályhagyárát, amelyben új rendszerû cserépkályhákat és takaréktûzhelyeket (sparherd)
állított elõ nagy választékban. Ezt követõen üzembe
helyezte kaszakõgyárát. Az
egyre kiterjedtebb ipartelep
város felé esõ szélén végre

elkészült új, immár téglából
épült cseréptetõs családi háza.
Az üzleti sikereket és a
családi boldogságot beárnyékolta egy váratlanul jött
súlyos betegség. A fiatal vállalkozó orvosi utasításra
gyógykúrán vett részt Nagyváradon. Hazafelé jövet levelet kapott otthonról, miszerint a felesége elindult
elébe. „Nohát! Azt a kedves
érzést, amit akkor éreztem,
azt leírni nem tudom, mert
gyerekes öröm volt, egy beteges elalélt csontváznak az
öröme, aki az örömébe öszszerogyik, mert táncolni
nem képes. A levelet többször elolvastam, hogy újra
örvendezzek… Másnap Törökszentmiklóson találkoztam kedves feleségemmel.
Az öröm leírhatatlan, ami
annál feltûnõbb volt, mert a
gyenge test majdnem összeroskadt, de láttam, éreztem
az irántami hûségét feleségemnek…” – olvasható a
visszaemlékezés utolsó oldalán. A rendkívül érdekes
írásmû, amelybõl az elmúlt
hetekben ízelítõt adtunk, sajnos itt megszakad, befejezetlen maradt. Szerencsére a
Zsoldos házaspár elõtt még
több évtizedes boldogság
állt. Ifjú Zsoldos Ferencet
1905. szeptember 16-án érte
utól a halál; hûséges társa
két nappal késõbb követte a
halálba. A város lakosainak
általános részvéte mellett helyezték õket örök nyugalomba.
Labádi Lajos
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Hevesi-Tulipán Edit
a régi-új képviselõ
Hevesi-Tulipán Edit váltja
Molnárné Tóth Györgyit a
szentesi képviselõ-testületben. Mint arról már beszámoltunk, Molnárné Tóth
Györgyi – aki a 2010-es önkormányzati választásokon a
Fidesz-KDNP kompenzációs
listájáról került be a döntéshozó grémiumba – lett a
járási tankerület vezetõje,
utóbbi tisztség pedig összeférhetetlen a képviselõséggel. Ezért a testület november 23-i ülésén bejelentette,
novem 30. napjával lemond
mandátumáról. A Fidesz-

KDNP november 29-én azt
közölte a helyi választási bizottsággal, hogy Molnárné
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Tóth Flórián lehet a szentesi járási hivatal vezetõje

Hurcolkodnak a városházán

Tóth Györgyi helyére az új
jelölt a párt kompenzációs
listájának 8. helyén szereplõ
jelölt, aki a lista benyújtásakor még Móróné Tulipán
Edit néven szerepelt, azonban az idõközben bekövetkezett névváltozása folytán
jelenlegi neve: Hevesi-Tulipán Edit. Mint megtudtuk,
õ örökli elõdje pénzügyi bizottsági elnöki székét. Hevesi-Tulipán Edit egy cikluson át, 2007 és 2010 között
már volt tagja a szentesi képviselõ-testületnek.
Munkatársunktól

Tüntettek a fürdõnél

A 14 év alatti szentesi
gyerekek november 5-étõl
csak orvosi rendelvényre
vehetik igénybe az Ady
Endre utcai termálfürdõ
szolgáltatásait. A szentesi
gyermekes családok nevében Szabó Zoltán önkormányzati képviselõ csendes
tüntetést szervezett az intézmény elé.
A kórház megbízott fõigazgatója, Várkonyi Katalin
és a kistérségi tiszti fõorvos
Tóth Gábor volt a címzettje
annak a petíciónak, amit a
gyógyfürdõ elõtt demonstrálók adtak át vasárnap délelõtt a kórház sajtószóvivõjének. A figyelemfelhívó akciót Szabó Zoltán jobbikos önkormányzati képviselõ szervezte. A helyszínen tizennyolcan írták alá a dokumentumot, amely többek között a következõt tartalmazta: „Mi szentesi családok
mély megrendüléssel vettük
tudomásul, hogy 14 év alatti
gyermekeinket egyik napról
a másikra kitiltották a szentesi Termál Gyógyfürdõbõl...

Gyermekeink nevében viszsza akarjuk kapni a lehetõséget, hogy a legrövidebb idõn
belül újra tudjuk használni
a városi melegfürdõnket!”
Az egyórás demonstráción
mintegy 30-40 fõ vett részt,
akik beszélhettek a kórház
képviselõjével. Cseh-Lakos
Ilona sajtószóvivõ átvette az
iratot és elmondta, hogy az
intézmény keresi a megoldást, miként lehet a gyerekeket újra beengedni a gyógyfürdõbe. Reményeik szerint
két héten belül megfelelõ
mûszaki és jogi megoldást
találnak a problémára. Addig a családok megértését és
türelmét kéri.
Tóth Gábor kistérségi tiszti
fõorvos egy levelet juttatott
el a szervezõhöz, melyben
leírja, hogy a pártsemleges
és politikamentes közszolgálati kötelmeinek megsértése
lenne, ha részt venne egy politikai párt által szervezett
demonstráción. Egyben biztosította a szervezõket, hogy
„a termálfürdõ körül az elmúlt hetekben kialakult vi-

táktól függetlenül hivatalunk hatáskörébe tartozóan
mindent megtesz, minden
lehetõséget kihasznál, hogy
a szentesi gyermekek úszásoktatása véglegesen és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen rendezõdjön, de ennek a feltételeit
az illetékeseknek meg kell
teremteniük.” Véleménye
szerint megoldás lenne, ha a
jogalkotó megváltoztatná a
rendeletet, vagy a gyógyfürdõ a jelenleg érvényes szabályozás feltételeit biztosítaná.
Szabó Zoltán hangsúlyozta: ez nem politikai rendezvény, ezért nem voltak pártzászlók, transzparensek. Az
egyik jobbikos résztvevõ
megjegyezte, hogy õ akkor is
eljött volna, ha a tiltakozást
a baloldal szervezi.
Érezhetõen mindeni
ugyanazt szeretné pártoktól
függetlenül: folytatódjon a
közel ötven éves gyakorlat,
és a gyerekek újra bemehessenek a gyógyfürdõbe.
BG

(folytatás az 1. oldalról)
Mivel változnak az engedélytípusok is, arra kérik az
ügyfeleket, mielõtt benyújtanának valamit, érdeklõdjenek a mûszaki osztályon. Az
új információkat hamarosan
a város honlapján is közzéteszik. A szentesi járás (8 település) általános ügyeit továbbra is a polgármesteri hivatalhoz tartozó mûszaki
osztály fogja kezelni, viszont
a különleges ügyek a járási
építésügyi hivatalhoz kerülnek, amit Hódmezõvásárhelyen lehet majd elérni. Az
örökségvédelmi ügyeket a
hivatal szegedi irodája kezeli
januártól. Czirokné Erika hozzátette, a mûszaki osztály a
jelenlegi helyén marad a városházán, viszont a munkatársak száma csökkeni fog.
Napokon belül kiderül, ki

lesz a szentesi járási hivatal
vezetõje. Lapunk több forrásból úgy értesült, hogy
Fábiánsebestyén jegyzõje,
Tóth Flórián töltheti be januártól a tisztséget. Természetesen telefonon megkerestük
az érintettet, hogy megkérdezzük, megerõsíti vagy cáfolja információnkat. Tóth
Flórián azt felelte, egyik lehetõséggel sem él, inkább
nem nyilatkozik a témában.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2012. december 17-21. között a Járási Hivatal kialakítása kapcsán
szükséges átalakítási munkák miatt az ügyfélfogadás
csak feltétlenül szükséges esetekben és korlátozott mértékben történik. Egyes szervezeti egységek – Adóiroda,
Számviteli és Tervezési Iroda – a fentebb megjelölt idõponton belül (valószínûleg 18-án és 19-én) néhány napig
egyáltalán nem lesznek elérhetõek. Megértésüket és türelmüket köszönjük.
Dr. Sztantics Csaba jegyzõ

Bõvült a térfigyelõrendszer

December elseje óta már 23 kamera ügyel a közbiztonságra: a Nagyhegyszéli úton és
a Vajdatelepnél (képünkön) is felszerelték a térfigyelõrendszer különleges optikáit.
A fejlesztésre 3 millió forintot fordított az önkormányzat.

Januártól a városhoz kerül a múzeum
Az októberben elfogadott
múzeumi törvény alapján a
megyei múzeumok tagintézményei januártól a területileg illetékes települési önkormányzatok fenntartásába
kerülnek. Így a Koszta József
Múzeum, a Csallány Gábor
kiállítóhely, a Péter Pál Polgárház és a Fridrich Fényírda mûködtetése is a város
feladata lesz. Hogy pontosan
milyen tételekbõl fog össze-

állni a négy kiállítóhely évi
60 millió forintos fenntartási
költségének fedezete, arról
még nem tudni, ugyanis az
állami hozzájárulás mértékét
egy még meg nem született
miniszteri rendelet szabályozza majd. A szentesi képviselõ-testület lapunk megjelenése napján határoz arról,
elfogadja-e az átadás-átvételrõl szóló megállapodástervezetet.

Az elõterjesztés szerint itt
nem ér véget az ügy rendezése: az önkormányzatnak
döntést kell hozni abban a
kérdésben, hogy milyen intézményi formában mûködteti tovább a hozzá kerülõ
tagintézményt. A javaslat
úgy szól, a város jelen gazdasági körülményei azt indokolják, hogy az önkormányzat irányítása alatt mûködõ közmûvelõdési intéz-

Hozzátette, hétfõn születik
végleges döntés errõl, késõbb viszont szívesen áll a
sajtó rendelkezésére. A jelölt
személyére vonatkozó kérdésünket elküldtük a megyei
kormányhivatalba is. Onnan
azt a választ kaptuk, hogy a
december 17-i miniszteri bejelentésig nem kommentálhatják a média elõzetes értesüléseit.
Bíró Dániel

mény szervezeti egységeként mûködjön tovább a múzeum, ami szakmai tekintetben önállóan fogja ellátni
feladatát, a gazdálkodással
kapcsolatos teendõket pedig
a mûvelõdési központ végezné. Az összevonás után
Szentesi Mûvelõdési és Múzeumi Központ néven mûködne az intézmény. A múzeum élére pályáztatással
választanának vezetõt. Az

elõterjesztésben úgy fogalmaznak, hogy a mûvelõdési
központ gazdálkodási feladatai a hozzá kerülõ múzeumi tagintézmény gazdálkodási tevékenységével jelentõsen bõvülnek, ezért indokolt a Szentesi Mûvelõdési
Központ dolgozói létszámának áttekintése, a feladatok
átszervezésével a megnövekedett gazdálkodási teendõk ellátása.
B.D.

Az önkormányzat december 14-i ülésén a képviselõk egyebek mellett
döntenek a kajánújfalui, a
lapistói és a magyartési
magánszemélyek kommunális adójának mértékérõl, az Üdülõközpont
Nonprofit Kft. és a Szentes Városi Szolgáltató Kft
2013-as üzleti tervérõl, valamint arról, hogy jövõre a
Tisza Volán végezze-e a
menetrend szerinti személyszállítást a város területén.
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Szociális ellátásra Gyógyszer a mióma ellen
is kevesebb pénz jut

Több mint 600 ellátottja van a Gondozási Központnak.
(folytatás az 1. oldalról)
Puskásné Halál Ágnes intézményvezetõ az 1987 óta mûködõ Gondozási Központ
szerteágazó tevékenységét
mutatta be. Az intézmény
négy telephelyen mûködik
és hét településen nyújt szolgáltatást. Az ellátottak száma meghaladja a hatszázat.
Szociális étkezés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás, idõsek
klubjainak mûködtetése, fogyatékkal élõk ellátása valamint pszichiátriai betegségben szenvedõk nappali és
közösségi ellátása illetve
ettõl az évtõl kezdõdõen
demens nappali ellátás tartozik feladataik közé. Minden
telephelyük megújult az elmúlt években pályázati forrásból.
A Hajléktalan Segítõ Központ vezetõje arra hívta fel a
figyelmet, hogy már a tél
kezdetén is telt házzal üzemelnek. Tedás Zoltán elmondta, hogy az épület állaga leromlott, év végével lejár
a Hajléktalan Segítõ Központ
étkeztetés, nappali melegedõ, valamint éjjeli menedékhely mûködési engedélye. A
felújításra tavasszal beadott
pályázatukat még nem bírálta el a kiíró. Ezen kívül szükség lenne egy olyan helyre,
ahol rendkívüli idõjárási
helyzetben ideiglenes ellátást tudnának nyújtani. Sze-

rinte a volt Damjanich iskola
épülete megfelelõ lenne
ilyen jellegû feladatra.

Bõvülõ tanyagondnoki szolgálat
A Családsegítõ Központ a
szociális törvény 1993-as
életbelépésével egy idõben
jött létre. Gál Antal igazgató
tájékoztatójából kiderült,
hogy, az elsõ idõszakban elvégzett helyi kutatás alapján
felmérték a szükségleteket és
ez alapján alakították ki az
ellátási formákat és a mûködtetést, ami utána folyamatosan bõvült. Ma már tíz
tevékenységi kört látnak el
Újabb lépés a szociális ellátásban a tanyagondnoki
szolgálat bõvítése. Egy sikeres pályázatnak köszönhetõen január 1-tõl elindulhat
Nagynyomás és Fertõ területén is a tanyagondnoki szolgálat, amivel teljessé válik a
külterületen élõk segítése.
A rászoruló idõsek részére
a Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ
Otthon nyújt komplex szolgáltatást. A 2008-ban átadott
intézmény vezetõje Bolyánné
Szamosközi Gabriella elmondta, hogy az ellátottak háromnegyede összetett egészségügyi ellátást igényel, szinte
fekvõbeteg. Az idõsotthon
jellegébõl adódóan alapellátást tud adni, szakápolást
nem.
A bölcsõdében tíz csoport-

ban 107 gyermekkel foglalkoznak és átlagosan 25 kisgyerek veszi igénybe a térítéses játszócsoport és az idõszakos felügyelet szolgáltatást. Szöllõsi Ágnes vezetõ tapasztalata szerint a sószoba
használata csökkentette a
felsõ légúti megbetegedések
számát a téli idõszakban.
Sztantics Csaba jegyzõ szerint az új önkormányzati
gazdálkodás törést jelent a
város életében. A következõ
hónapokban az önkormányzat – szándéka ellenére - finanszírozási okok miatt elhagyni kényszerül ellátásokat a szociális rendszerbõl.
Szirbik Imre kiemelte, hogy
1994-es polgármesterré választása óta zsinórmérték
mindenki elõtt: ez a város
nem lehet annyira szegény,
hogy gyerek éhesen menjen
haza iskolából, és ez igaz
minden rászoruló esetében.
A problémákkal szembe kell
nézni, a megoldás a munka
lehet. - Az elsõ számú szociálpolitika és gazdaságpolitika is egyben a munkahelyteremtés. Hozzátette, a jelenleg zajló átszervezés a szociális területet kevésbé érinti,
de kevesebb pénz jut mindenre. Reményét fejezte ki,
hogy túl nagy visszavonulást nem kell tenni és a jelenlegi ellátási színvonalat tartani tudja a város.
Besenyei Gábor

Beköltöztek a gyerekek

(folytatás az 1. oldalról)
Felszerelték az orvosi és a
fejlesztõ szobát is. Új mosógépet, a melegítõkonyhába
tálalóedényeket, tányérokat,

poharakat vásároltak. Az udvaron meseház, mesevonat,
rugós játékok, homokozók,
mászóka várja a gyerekeket.
A kivitelezõ Unibau-Épszer

Kft. is ajándékozott udvari
játszóeszközt az óvodának.
Ötezer négyzetméteresre bõvült udvara nyitható a körbekerített Vuk játszótér felé.
A dolgozói létszám nem
változott. Tizenhat óvónõ,
nyolc dajka, egy udvaros és
egy takarítónõ látja el a gyerekeket. A felnõtteknek öltözõjük és zuhanyzójuk van az
emeleten, ahol a Központi
Óvodai Körzet adminisztrációs feladatait is végzik. A
teljesen megújult intézményt
december 19-én, szerdán 16
órakor adják át ünnepélyesen, ahol fellép az óvoda Pillangó és Mákvirág csoportja.
Besenyei

Korunk egyik leggyakoribb nõgyógyászati jóindulatú daganatos betegsége a
mióma, amely a méh izomfalából indul ki, s melynek
új kezelési módszere az
embolizáció, illetve másik
új hatékony módszere a
gyógyszeres kezelés, amely
már Szentesen is elérhetõ –
tudtuk meg a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház osztályvezetõ fõorvosától.
Józsa Géza (képünkön) szülész-nõgyógyász lapunk érdeklõdésére elmondta, hogy
ez a betegség általában a 3545 éves korosztályt érinti, de
fiatalabb vagy idõsebb korban is elõfordul. Kialakulásában a tudomány jelenlegi
ismeretei szerint elsõdlegesen hormonális okok játszanak szerepet. Ezt valószínûsíti, hogy változókorban, a
petefészkek eltávolításával
vagy gyógyszeres kezelés
hatására a daganat visszafejlõdik.
A mióma növekedhet a
méh ürege felé, a méh izomfalán belül, vagy a méhbõl
kifelé, és elhelyezkedésétõl
függõen különbözõ tüneteket okozhat. A leggyakoribbak a rendszertelen vagy bõséges vérzés, az alhasi fájdalom, a vizelési és székelési
fájdalom, a közösülési pa-

nasz, a meddõség, gyakran
azonban semmilyen tünetet
sem okoz. Ilyenkor elegendõ
a megfigyelés, félévente ultrahangos ellenõrzés. – Kezelés szükséges viszont rosszindulatúvá válás gyanúja, a
környezõ szervek összenyomását okozó nagyság, fájdalom, vagy más módon nem
kezelhetõ tünetek, különösen rendszertelen bõséges
vérzések esetén – folytatta a
betegséggel kapcsolatos tudnivalók ismertetését Józsa

„Ez a betegség általában a 35-45
éves nõket érinti.“
Géza, hozzátéve, hogy a leggyakoribb kezelési mód még
mindig a mûtét, amely jelentheti a méh teljes eltávolítását, a méh hüvely feletti részének csonkolását, vagy a
fogamzóképesség megõrzésének igénye esetén csak a
miómagöbök eltávolítását.
Egyes esetekben ez ma már
hastükrözéssel is elvégezhetõ.
– Új kezelési módszer az
embolizáció, amelynek alkalmával érfestéssel megkeresik
a miómagöböt tápláló eret és
egy speciális anyaggal elzárják. Vérellátás hiányában a
miómagöb összeesik, elsor-

ECO Szentes
A szentesi önkormányzat második alkalommal rendezi meg az ECO Szentes elnevezésû
gazdasági konferenciáját. A globális és hazai kihívásokról Sarkadi Sz. Kornél, a Hungária Értékpapír Zrt. Stratégiai igazgatója tart elõadást. A

vad. A módszernek lehetnek
szövõdményei és hosszú távú hatásai még nem ismertek, illetve jelenleg még kevés helyen érhetõ el. Másik
új hatékony módszer a
gyógyszeres kezelés, melynek két típusa van, mindkettõ hatására a miómagöb lényegesen megkisebbedik,
akár el is tûnhet. Ha mégis
mûtétre van szükség, akkor
ilyen kezelés után az is
könnyebben elvégezhetõ –
mondta el a fõorvos, hangsúlyozva, hogy aki korábbi
vizsgálatok alapján tud arról, vagy tünetei alapján gyanakszik rá, hogy miómája
van és érdekli a gyógyszeres
kezelés, annak érdemes jelentkeznie kezelõorvosánál,
vagy a Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház nõgyógyászati szakrendelésén.

Vállalkozók Országos Szövetsége képviseletében Lovas Dániel, Bács-Kiskun megyei titkár ad
tájékoztatást, emellett Binder István, az oroszországi lehetõségekrõl, Károlyi László, a Legrand
Zrt. vezérigazgatója a nemrég megjelent könyve apropóján beszél az üzleti élet körforgásáról.
Szirbik Imre polgármester a helyi lehetõségekrõl
számol be. A rendezvény december 20-án, csütörtökön 13 órakor kezdõdik a megyeházán.

Műszaki Outlet Szentesen
Budai N. Antal u. 6.

Karácsonyi akció!
Olcsóbban szeretne vásárolni?
Mi gondoltunk Önre!
Nálunk engedményes árakon vásárolhat:
mos -Øs szÆr t gØpet,
mosogat gØpet,
tßzhelyet,
mikrohullÆmœ s t t,
hßt t Øs fagyaszt t,
porsz v t,
egyØb kisgØpeket,
beØp thet konyhai berendezØseket.

Karácsonyig minden termékünkre
további 10% engedményt adunk.
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Legális falfirkálás a fõutcán

Színezd újra!
December 20-án, csütörtökön délután 16 órától felpezsdül az élet a Petõfi
Szálló körül.
A Rádió 451 szervezésében
kis-és nagydiákok valamint
óvodások veszik kezükbe az
ecseteket és matricákat, hogy
karácsonyi motívumokkal
fessék be a szállót körülvevõ
Kossuth utcai palánkrészt. A
Szent Miklós térrel és a karácsonyi vásárral szemben lesz
bevilágítva a kerítés, ahol
rendõri segítség és útlezárás
mellett biztonságban és kedvükre alkothatnak a gyerekek. A Színezd Újra! akció
munkatársai és segítõik szándéka, hogy az ünnepek elõtt
egy nagy közös „ügy” jelezze,
hogy az összetartozás, a közös cél és nem utolsó sorban
az alkotás öröme mindig
nagy dolgokra képes.
Annak az adománygyûjtõ
kampánynak a záróeseménye lesz a 20-i megmozdulás, amely a városban több

helyen, köztük a Kossuth téren december 6-a óta várja a
tárgyi segítségeket a Családsegítõ Központ által kezdeményezett közös célért, hogy
a rászorulók ,szegény családok – ahogyan a szlogen az
éterben is szól – érezzék,
nincsenek egyedül, különösen a szeretet ünnepén.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk,
hogy egy forró tea mellett
kövessék nyomon, ahogyan
városunk gyermekeinek képzelete ünnepivé varázsolja a
városközpontot, új színfoltot
teremtve ezzel Szentesen.
Ahogyan azt Zajácz D. Zoltán, a Rádió 451 fõszerkesztõje elmondta, a rajzokkal
már nagy izgalommal készülnek a csapatok, az elkészült alkotásokra akár szavazni is lehet, valamint 5-6
fõs diákcsapatok jelentkezését még korlátozott számban
várják.

Kriszta a
Napvárosban
Mindig lenyûgözött, amikor négy fiatal – jellemzõen
egy-egy szál hangba öltözve
– ki mert állni a nagyközönség elé, mégpedig a varázslás nem titkolt, mi több, eltökélt szándékával. A mûvelethez bekészített kelléktáruk –
amint jeleztem - nem egyéb
és nem több, mint az emberi
hang! Ahogyan az sem titok,
hogy a szegedi Sun City
Singers Vokál Együttes (nem
tévesztendõ össze az amerikai The Sun City Singersszel) 2011-es létrejöttét a
Cotton Club Singers boldogult emléke is inspirálta.
Olyannyira, hogy ez utóbbi együttes alapítója, az immár operaénekesként jeleskedõ László Boldizsár nem
csak zenei mentoruk, de vendégük is lesz Szentesen, a
december 19-én (figyelem!
kivételesen szerdán) a zeneiskolában 19 órakor kezdõdõ
koncerten!
A Sun City Singerst egyébként Szeged (úgy is, mint a
napfény városa) klasszikusés könnyûzenei életének ismert, sõt elismert énekesei
alkotják. Egészen pontosan
Károlyfalvi Krisztina – szoprán, Tóth Judit – alt, Szondi
Péter – tenor, beatbox és
Wodala Barnabás – basszus.
Rendhagyó kiállításra
várja az érdeklõdõket a
Szentesi Mûvelõdési Központ és a Szentesi Fotókör
december 14-én, pénteken
18 órára a Mûvelõdési és Ifjúsági Házba.
– SZEM elnevezéssel csak
egy fotós játéknak indult,
most pedig egy színvonalas,
nagyon jó képanyagból álló
kiállítással folytatódik a tavaszi megbeszélésbõl induló
programunk – mondta Nagy
István, a Szentesi Fotókör vezetõje. – Közösen döntöttünk a SZEM témakörrõl, végül nagy örömükre nem is
kevés, 301 kép érkezett be. A
honlapon folyamatosan min-

Az egyik név nagyon ismerõs? Hát persze! Károlyfalvi
Krisztina évekig Szentes
kedvelt, mi több, népszerû és
nagyszerû énektanára volt.
Az együttes egyébként
számos közismert melódiát
dolgozott fel (klasszikus
szerzõk népszerû mûveitõl
kezdve a mai slágerekkel bezárólag) a cappella megszólalásban, minõségi engedmények nélkül. Produkciójuk
azonban nem nélkülözi a
(zenei) humort, sõt!
Másfél éves a csapat. Repertoárjuk folyamatosan bõvül és színesedik (talán a közelgõ karácsony dalaiból is
csendül fel néhány, esetleg a
Cotton Club-repertoárból is
megszólal valami), amire felfokozott szükség van, hiszen
az ismertségük egyre nõ,
amire a kvalitásuk alapján
bõven rászolgáltak. Hamarosan a mi városunkat fogják
meghódítani!
Ellenállni pedig teljességgel felesleges, hiszen ráfér a
lelkünkre egy kis napfény és
derû a komisz tél legalább
egyik, meteorológiailag sötét
estéjén.
Olasz Sándor

Nem kevesen élnek közöttünk feszes idõbeosztásban: õk aligha tudnának létezni menedzsernaptár nélkül. Mindez alapjában véve
jó hír, különösen egy zenész számára. Kertész Ákossal (képünkön) hónapok óta
tervezgettünk idõt szakítani egy beszélgetésre. Az is
csak az aktualitásokra, a
megjelenés elõtt álló produktumokra, produkciókra
szorítkozhatott végül. Három téma került terítékre.
Így a Fabula Rasa negyedik lemeze, amelynek elkészültek a felvételei új kiadójuk, a Gramy Records stúdiójában. Az anyag egyik érdekessége, hogy a magyar
undergorund rock kulcsfigurája, Müller Péter Sziámi írta
a dalszövegeket. A másik pedig: sikerült bevonni a munkába a Four Bones harsonaegyüttest, akik nagyban ráerõsítettek a Fabula Rasa
megszólalásának balkáni vonulatára. A korábbiakhoz képest sajátos Fabula Rasa CDt várhatunk tehát a télen. További jó hír, hogy májusban
élõben is meghallgathatja a
szentesi közönség ezt a lemezanyagot!
És vajon mi történik, amikor a Komoly Férfiak
hormonjai felszabadulnak?
(Tudjuk: a trió dobosa Kertész Ákos.) Nos, az egyik lehetséges változat szerint létrejöhet (létrejött) a Tesztoszteron nevû megaprojekt,
amelyben természetesen hölgyek is komoly szerepekhez
jutnak. A soktagú (japán stílusban játszó dobosokat is
foglalkoztató) szupercsapat

Akivel mindig történik
valami: Kertész Ákos

élõ felléptetése a mai körülmények között gyakorlatilag
lehetetlen. Mindez nem
szegte Bornai Tibor kedvét
abban, hogy elõbb a tévében,
utóbb DVD-n ne próbálnák
megmutatni magukat.
Ami pedig az élõ produkciókat illeti: a Fabula Rasa
negyedik lemezének december elején kezdõdõ lemezbemutató koncertsorozata közben Ákos ismét világsztárokkal fog játszani! December
22-én, szombaton a Szegedi
Nemzeti Színházban – a
Szentesen is nagy sikert aratott Tóth Bagi Csaba Balkan
Union együttesében – nem
kisebb muzsikusokat látnak

vendégül, mint Mike Stern és
Trilok Gurtu! A gitáros Stern
a jazz folyamatos megújítójaként számon tartott trombitás, Miles Davis felfedezettje,
a nyolcvanas évek elejérõl.
Szóló karrierje azóta szinte
töretlen. Ennél változatosabb
az indiai ütõhangszeres,
Trilok Gurtu pályafutása, aki
Sternhez képest egy korábbi
Davis-gitáros, John McLaughlin együttesében vált világhírûvé. (Davis épp McLaughlin segítségével teremtette
meg a korszakos hatású
elektronikus jazz-rockot),
Gurtu pedig fontos lemezeket készített az Oregonnal és
a lengyel-norvég szaxofo-

nossal, Jan Garbarekkel is.
Amire pedig csak most csodálkoztam rá: Gurtu a máig
aktív kultikus német underground rockzenekar, az
Embryo egyik lemezén is játszott! Õket hallgatni is hatalmas élmény (többször megfordultak már Magyarországon, külön-külön persze), de
muzsikálni velük (Ákos
szemszögébõl nézve), az maga a csoda!
Márpedig, csodavárás tekintetében kis országunk a
nemzetközi élboly aktív tagja. A fenti azonban nem tündérmese. Így hát, az valóban
be is fog következni!
Olasz Sándor

Felállították a város fenyõfáját
Amikor közeledik a szeretet ünnepe, az emberek lázas készülõdésbe
kezdenek, és kidíszítik lakásukat,
hogy hangulatot teremtsenek. Így
tesz az önkormányzat is, ünnepi
díszbe öltözteti a várost: felszerelik
az utcai oszlopdíszeket, a jégcsapfüzéreket, a szokásos karácsonyi motívumokat, és a faágakra felhelyezik a
fényes girlandokat.
Már pompázik a város fenyõfája is
a Kossuth téren. A fenyõt a nagyhegyi
városrészbõl vágták ki és szállították
a helyszínre a Városellátó Intézmény
munkatársai. A szép formájú fenyõfát
Vincze László kertész ajánlotta fel a közösség számára. A mai formájában ismert karácsonyfa állítás csupán négyszáz éves múlttal rendelkezik. Az írásos emlékek tanúsága szerint 1494ben helyeztek el elõször „karácsonyfát” egy német házban. Ez még nem a
klasszikus fenyõ volt csupán néhány
ág, és az elnevezése is téli, karácsonyi
májusfa volt. Ez a szokás már a rómaiaknál is megvolt, bár õk erre a célra babért használtak.

SZEMfüles fotósok
denkinek lehetõsége volt átnézni a többiek alkotásait, új
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képeket feltölteni, ötleteket
meríteni és új, mûvészibb

Bakó Ildikó: Tükörszem

módon átgondolt fotókat készíteni. Volt, aki leragadt az
egyszerû emberi és állati
szem ábrázolásánál de sokan
voltak, akik átvitt értelemben gondolkoztak e témakörben. Születtek nagyon átgondolt és humoros képek,
ötletes alkotások, a zsûri
a kreativitást részesítette
elõnyben, hiszen pont ez
volt a cél.
Hogy a szem mennyi mindent jelenthet, mennyi ötletre adhat lehetõséget, érdemes végigböngészni a képáradatot. A gyönyörû nõi
szemektõl tengeri állat szeméig terjed a fantázia határa,
nem beszélve az asszociációs

Úgy tartották, ha télen van a házban zöld növény, az szerencsét és
egészséget hoz. A legenda szerint a
fák örömöt és békét visznek minden
házba, hiszen a karácsony szelleme
mindenkit megérint.
A Virágszínvonalasabb Szentesért 2012. Környezetszépítõ Verseny támogatói:
Sentesi Díszfaiskola Sárréti
Gyuláné,
egyéni
vállalkozó,
Elektroglob Kft., Városszépítõ
Kft., Jászberény, Gazdabolt(Metafor Kft.), Marossy Gyula, vállalkozó, Traj Lajos, erdész, Szentes
Víz- és Csatornamû Kft., Kompan
Képviselet Kenéz Szilvia, Budapest, Hungaro Power Kft.; Szeged,
Berek-Zöldség 2010 Kft., Városellátó Intézmény, Bartha János Kertészeti Szakközép- és Szakmunkásképzõ Iskola, T-ÉP-KERT KFT.,
Török János, Flexil Kft.; Imre
Péterné szaktanácsadó

fotókról. Többen voltak anynyira „szemfülesek”, hogy
észrevették valahol, valamiben a figyelõ szemeket, de
akadt olyan megoldás is,
amely egy vak embert és kutyáját ábrázolja: itt a „szem”
a kutya szeme, átvitt értelemben az ember szeme. A
kiállítás katalógusa letölthetõ innen: www.szentesinfo.
hu/fotokor/palyazatok-2/
szem-kozos-fotokiallitas2012
Nagy István elmondta: –
A zsûritagok csak egy kis
felbontású digitális formában látták a képeket, ezért
nem kértük meg õket a fotók
és az alkotók díjazására. A

megnyitó elõtt és közben
fogjuk a megjelent fotósok,
fotómûvészek közönségszavazata alapján értékelni a falon lévõ képeket. Mindenki
javasolhat egyet díjazásra
(saját képre nem szavazhat),
ezeket összesítve jön ki a
végeredmény, amit ott a
helyszínen ismertetünk és az
1-3. helyezett alkotónak átadjuk a szerény díjakat.
A kezdeti „játékból” komoly szakmai mûhelymunka kerekedhet, ha a fotósok
nekiállnak megvitatni egymás munkáit.
A tárlat január 25-ig látogatható.
D. J.
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Több mint tíz tánc
– két aranyérem

(Fotó: Kárpáti Lajos)
Nem okoztak csalódást a
szentesi táncosok a Dr.
Papp László Városi Sportcsarnokban rendezett felnõtt-ifjúsági tíztánc-ranglista és a junior II-es latin
ranglista-versenyen.
Az 5-5 standard és latin
táncot felvonultató tíztánc
kategóriában évente három
ranglista-versenyen van lehetõségük a pontokat gyûjteni a táncosoknak, az elsõ helyezés világbajnoki részvételt ér. Hagyományosan ebben az összetett mûfajban is
remekelnek a Szilver TSE
legjobbjai, bizonyították ezt
múlt szombaton hazai pá-

lyán is. Az alkalomra szokásosan ünnepi díszbe öltöztetett csarnokban – ahol egy
jókora szán is helyet kapott a magyar élmezõny versengett, s mutatta be a közönségnek a téli hideget is feledtetõ vérpezsdítõ rumbát,
szambát, paso doblét, jive-ot,
csacsacsát, illetve az elegáns
bécsi és angol keringõt, tangót, slow fox-ot és quick
stepet.
A még ifjúsági korú Hegyes
Bertalan János-Kis Violetta
(képünkön) páros a tavalyi év
után most is a dobogó
tejetére állhatott a felnõtt-ifjúsági versenyben, így róluk

nem túlzás azt mondani,
hogy László Csaba méltó utódai. Több világversenyen
képviselték már Magyarországot, korosztályos bajnokok standard és latin táncokban is. A dobogón még a
Szilverbõl a Kósa AndrásProzlik Anna páros is helyet
követelt magának, õk lettek
a 3.-ok.
A junioroknál Rónyai Zoltán Farkas Boglárkával az oldalán szerzett aranyérmet.
Itt második lett a Tisza Dániel-Haddad Szabina páros,
bronzérmes pedig a Katona
András-Kovács Klára Nikoletta kettõs.
A táncos esemény látványosságát csak fokozta, hogy
az egy éve összeállt, standerben világkupa-ezüstérmes, vb 15. helyezett páros,
László Csabát és partnerét,
Páli Viktóriát is láthatta a
publikum. Mivel õk tíztáncban nem versenyeznek, csak
bemutatóról lehetett szó, viszont a duó hölgytagja csodálatos kalocsai ruhájában
táncolt a szentesieknek. A
Szepesi József-Farkas Bettina
páros is bemutatózott.
Szatmári-Nagy Szilvia, a
Szilver vezetõje elégedett
volt az eredményekkel. Jövõ
márciusban U21-es magyar
bajnokságot rendez, s mint
mondta, sok junior versenyzõje feljebb lép ifibe, így egy
új generációval tudnak bemutatkozni abban a korosztályban is.
A szentesi tíztánc-ranglista
verseny szép pillanataiban
ezen a héten szombaton
14.40-tõl a Duna TV-n is gyönyörködhetünk.
D. J.

36 csapat a Hungerit-kupáért
A nagypályás labdarúgó bajnokságok
õszi szezonjának befejeztével hagyományosan kezdetét veszi Szentesen a téli,
Hungerit-kupáért kiírt teremlabdarúgó bajnokág. Ebben az esztendõben három játéknapon van túl a 36 csapat, végsõ gyõztest
pedig majd februárban hirdetnek.
Négy csoportban zajlanak a küzdelmek,
minden csoportban 9-9 együttes lép pályára
februárig. – Három játéknap már lezajlott,
most három-négy hetes szünet következik,
de a palánkos labdarúgó-tornák miatt nem
maradnak jó futball nélkül a szentesi focirajongók- mondta Rakk László, a Dr. Papp László sportcsarnok munkatársa, a tornák szervezõje. – Az A jelû csoportban a fiatal Kinizsi-

labdarúgókból álló Tengeralattjárók vezetnek, a Laver és a tavalyi bajnok Gallér SE
elõtt, a B csoportban a MetalCom vezeti a tabellát az Old Boys és a Semicilin elõtt, a Cben a Bundás Libát az Izomláz és a Fiorello
követi, míg a D jelzésû csoportban a Titánok
eddig a nyerõk a Fox Team és az RK elõtt. Az
A csoport legjobb gólvadásza eddig Vincze
Zoltán, Nana Mihály és Bella István, a B-ben
Szabó Sándor lõtte eddig a legtöbb gólt, C-ben
Nagy Péter volt a legeredményesebb, a D-ben
pedig Huszka Milán szerezte eddig a legtöbb
találatot.
A következõ játéknapra január 6-án, vasárnap kerül majd sor.
hv

Utánpótlás nevelés és
búvárszakosztály jövõre
Egyre inkább számítanak
a gyerekekre is a fõként katonákból álló Honvéd Rákóczi Sportegyesületnél. A
fiatalok körében népszerûsítik a sportolást, egészséges életmódot. A nyolc
szakosztállyal mûködõ
klub 110 tagjának kilencven
százaléka egyenruhás. Az
egyesület sportolói idén
szép eredményeket értek el
országos triatlon, duatlon és
futóversenyeken.
Lõrincz Gábor elnök évértékelõ beszámolójában elmondta, hogy az egyesület
ebben az évben 1,3 millió forintból gazdálkodott. Bevételt a tagdíjakon kívül az önkormányzat 200 ezer forintos
támogatása jelentett, beadott
pályázataik nem nyertek. Kiadásaik jelentõs részét a nevezési díjak teszik ki. Részt
vesznek városi sportrendezvényeken és a Katonasuliprogram megvalósításában,
ahol közelharcot, és egészségnevelést oktatnak. A Magyar Honvédség bajnokságán az ezred atlétái a 27
részvevõbõl a 12. helyen végeztek, ami jó eredménynek
számít.
Legsikeresebb a triatlon
szakosztály ebben az évben.
Az áprilisi duatlon országos
bajnokságon korosztályában
harmadik lett Vakhal György
és Lõrincz Gábor. Dósai Molnár Szilvia pedig 2. helyet ért
el. A Balaton Szuper Maratonon Vakhal György gyõ-

Rekord
Szombat délután egy 128 tonnás
szerelvény várta a Nyugati pályaudvar 10-es vágányán a Sinka
„Popey” Zsoltot, melyet a MÁV Zrt.
dolgozói készítettek fel a nagy kihívásra.
A vágány mellett lelkes rajongótábor buzdította Zsoltot, aki elsõre
megmozdította a 128 tonnát, majd
meg sem állt a célig, azaz mintegy
20 méteren keresztül húzta a villanymozdonyt, és a hozzácsatolt
személyvagont. – A következõ rekordom a tervek szerint március
végén lesz. Remélem, egy jelenlegi
Guinness rekordot adok majd át a
múltnak, amit egy dán úriember tart
188 tonnával. Az év hátralévõ részében sok rendezvényen leszek
jelen, mivel a Mikulásgyárral is
együttmûködöm – mondta Sinka
Zsolt.

A kistérségi teremlabdarúgó bajnokság jelenlegi állása
A csoport
1. Tengeralattjárók
2 2 0 0 6:1
6
2. Laver
2 2 0 0 8:2
6
3. Gallér SE
2 2 0 0 4:2
6
4. Bel. Favágók
2 1 0 1 6:3
3
5. Kurca Menti H.
2 0 1 1 4:5
1
6. Jóbarátok
2 0 1 1 1:4
1
7. Tûzoltóság
2 0 1 1 3:8
1
8. Álomkonyha Stúdió
2 0 1 1 2:7
1
9. Csituszo
2 0 0 2 2:4
0
Góllövõ lista állása: 3 gólos: Vincze Zoltán (Tengeralattjárók), Bella István, Nana Mihály (Laver). 2 gólos: Gõdér Gábor
(Tengeralattjárók), Lekrinszki Gábor (Bel. Favágók).
B csoport
1. Metalcom
3 2 0 1 12:3
6
2. Old Boys
2 2 0 0 3:0
6
3. Szemicilin
2 2 0 0 3:1
6
4. JéVék
3 1 0 2 7:6
3
5. Youth of Today
2 1 0 1 3:3
3
6. Favorit
2 1 0 1 3:3
3
7. B-28 stúdió
2 1 0 1 1:1
3
8. Mayer München
3 1 0 2 5:10
3
9. Hungerit II.
3 0 0 3 1:11
0
Góllövõ lista állása: 6 gólos: Szabó Sándor (Metalcom). 4 gólos: Tihanyi Gábor (JéVék).
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C csoport
1. Bundás Liba
3 2 1 0 6:3
7
2. Izomláz
3 2 0 1 9:5
6
3. Fiorello
2 2 0 0 4:1
6
4. Káosz
2 1 0 1 6:4
3
5. Zöld Plasztik
2 1 0 1 2:4
3
6. Unicum
3 1 0 2 3:7
3
7. Brazil Team
2 0 2 0 3:3
2
8. Vasárnapi FH
2 0 1 1 3:4
1
9. Dream Team
3 0 0 3 1:6
0
Góllövõ lista állása: 4 gólos: Nagy Péter (Izomláz) 3 gólos:
Balog Attila (Vasárnapi FH), Takács Szilveszter (Káosz), Balla
Csaba (Izomláz), Szirbik Zoltán (Bundás Liba).
D csoport
1. Titánok
3 3 0 0 14:0
9
2. Fox Team
2 2 0 0 4:1
6
3. eRKá
1 1 0 0 2:0
3
4. Legator
2 1 0 1 7:7
3
5. Mónika és a Spanok
3 1 0 2 2:3
3
6. Hungerit I.
2 1 0 1 3:7
3
7. Fila
2 0 1 1 1:2
1
8. Old Tigers
2 0 1 1 1:3
1
9. Killakikitt
3 0 0 3 0:11
0
Góllövõ lista állása: 6 gólos: Huszka Milán (Titánok). 5 gólos: Kovács Dávid (Titánok).

zelmet szerzett kategóriájában. Vakhal Norbert a 24
órás futó OB-n 3. helyet szerzett 195 kilométeres teljesítményével. Az egyesület elnöke a fedett pályás országos bajnokságon 3 ezer méteres síkfutásban aranyérmet
szerzett. Eredményeik alapján a Magyar Triatlon Szövetség utánpótlás nevelésre
kérte fel az egyesületet,
amely a hazai 94 egyesület
közül az 54. helyen áll. A
gyerekek oktatásában Dósai
Molnár Szilvia és Vidovics
Zoltán segíti õket.
A Honvéd Rákóczi SE labdarúgó szakosztálya kispályás tornákon indul. Ezek közül a saját rendezésû Rákóczi
Kupa nevû tornát megnyerték, nagyobb nevezõszámú
tornákon a középmezõnyben
végeztek. A horgász szakosztály áprilistól havi rendszerességgel rendezett hatfordulós versenyén mintegy tíz
mázsa halat fogtak ki. A har-

minchat tag fele civil, ezért a
két kategóriában zajlottak a
versenyek. Összesítésben a
katonáknál Csatordai Norbert,
a civileknél Várdai Béla volt a
legeredményesebb. Kis létszámmal mûködik az airsoft,
íjász és evezõs szakosztály, a
felmerült igénynek eleget téve jövõre búvár szakágat is
indítanak.
A közgyûlésen Bartók Gábor, a mûszaki ezred törzsfõnöke az alakulat további támogatásáról beszélt. Az alakulat irodát biztosít az egyesületnek és sportolóik használhatják a laktanya sportlétesítményeit.
Szûcs Lajos alpolgármester
a családias hangulatot emelte ki. Úgynevezett társasági
sportról beszélt, melybe bevonják a gyerekeket és családtagokat is. Példamutatónak nevezte, hogy az egyesület kevés pénzbõl is szép
eredményeket ért el.
Besenyei

Bronzérem a
Komjádi-kupában
Idegenben a BVSC-tõl,
hazai pályán a Szegedtõl
szenvedett vereséget a
Szentesi VK férfi vízilabdacsapata az elmúlt napokban. A kudarcokat feledtette, hogy a 21 éven aluliakból álló Komjádi-kupa csapat bronzérmet szerzett.
Gyõzelmi reményekkel indultak a fõvárosba, de négygólos vereséggel tértek haza
a BVSC elleni bajnoki mérkõzést követõen a szentesi
férfi vízilabdázók. Az elsõ
negyedet követõen 2-0-ra,
félidõben pedig már 6-2-re
vezetett a Vasutas, és ez a
négy gól a végére is megmaradt a két együttes között.
Kevés, nagyon kevés gólt
szerzett a Szentes, nyolc perc
alatt mindössze kettõt, és öt
lõtt góllal nagyon nehéz
mérkõzést nyerni manapság.
– Két rivális, azonos pontszámmal álló csapat találkozott egymással – mondta
Lukács Dénes vezetõedzõ a
lefújást követõen. – Támadásban nagyon sokat hibáztunk, és bár több helyzetünk
volt, mégis azt kell mondanom, hogy a BVSC megérdemelten nyert.
Az elmúlt vasárnap a
Komjádi-kupában a Szentes
a legjobb négy közé került,
ami azért is dicséretes, mert
– bár 21 esztendõs vízilabdázók is játszhatnának ebben a
kupasorozatban- a Szentesi
VK-ban ennél fiatalabbak

szerepeltek, ami miatt nagyon nagy siker a négy közé
kerülés. Sajnos a fináléba
már nem sikerült beverekednie magát a mieinknek, mert
vereséget szenvedtek a Ferencvárostól. A Szeged elleni
bronzmérkõzést szerdán rendezték a sátor alatt, népes
szurkolótábor elõtt. Az utolsó másodpercekben szerzett
góllal 8-7-re nyertek a szentesi fiúk.
A nagy csapat játéka már
nem volt ilyen eredményes,
a Szeged Beton elleni bajnoki
mérkõzésen papírforma, 158-as vereséget szenvedett
Lukács Dénes együttese.
– Szeretnénk tovább haladni a nyolcadik hely felé
vezetõ úton, ennek egyik állomása lesz az OSC elleni
bajnoki, amin igyekszünk
eredményesen szerepelni –
nyilatkozta a férfi csapat vezetõedzõje.
A szentesi tréner azt még
hozzátette: nagyon büszkének kell lennünk a junior-válogatottak világbajnoki szereplésére, ami azt jelzi, hogy
a magyar vízilabda ismét
kezd talpra állni. – Sikerült
visszakapaszkodnunk a világ
elitjéhez, nagy lépést tettünk
elõre, egy generáció búcsúzott, váltás van ezen a téren,
de a példa azt mutatja, hogy
van olyan utánpótlásunk,
akikre a leendõ szövetségi
kapitány építhet a jövõben.
hv

SZENTESI ÉLET
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H O L- M I ?
December 14-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: 35 éves
a Tájak, korok, múzeumok mozgalom. Fazekasok a Tiszavidéki
kiállításon címû tárlat január 15ig tekinthetõ meg.. Nyitva keddpéntek 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, veszszõ, 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
munkáit bemutató kiállítás január
25-ig tekinthetõ meg nyitvatartási
idõben.
Galéria Kávéház és Étterem
Péntek László Híd-képek címû
fotókiállítása január 7-ig tekinthetõ meg nyitvatartási idõben.
Õze Lajos Filmszínház
December 13-17.
17.30 óra Barátom Knerten
2., Knerten nyomoz – norvég
családi film,
20 óra Magic Boys – magyarangol-kanadai vígjáték.
December 20-23.
17.30 óra Merida, a bátor –
amerikai animációs kalandfilm,
20 óra A tündér – francia-belga filmdráma
Kedden és szerdán szünnap
van.

Filmklub:

Szép
kis nap
A városi könyvtárban mûködõ filmklubban a Szép kis
nap címû amerikai romantikus vígjátékot vetítik december 18-án, kedden 18 órakor.
Még a legfelkészültebb
szakember is szétszórt, fûhöz-fához kapkodó szerencsétlenné válhat, ha gyermeke váratlanul felrúgja a napi
programját. Az élete egyik
legfontosabb riportján dolgozó Jack volt felesége hirtelen
úgy dönt, hogy férjére hagyja
a kislányukat. Eközben a
szintén rendkívüli tárgyalás
elõtt álló Melanie a gyerekgyûlölõ fõnökétõl igyekszik
távol tartani kisfiát. Az egynapos iskolai kirándulás
mindkettõjük számára remek megoldásnak ígérkezik.
Azonban a gyerekek lemaradnak a buszról, így a két
szülõ megállapodik abban,
hogy felváltva vigyáznak rájuk.
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Nikit Rióig repítheti az ösztöndíj
Rácz Nikolett személyében elsõként egy szentesi
mozgáskorlátozott úszó
nyerte el az idén alapított
Tesco „Mozgás Korlátok
Nélkül” elvezésû parasportösztöndíjat.
A 15 éves sportoló sok
munkája nem volt hiábavaló,
még ha le is maradt a londoni ötkarikás játékokról: a következõ, riói paralimpiáig
tartó négy éves idõszakban
havi 100 ezer forintos készpénzbeli támogatást kap a
cégtõl.
Az áruházlánc májusban
indította útjára a Magyar
Paralimpiai Bizottsággal közös akcióját, a vevõk 200 forintos kuponok megvásárlásával támogathatták a magyar paralimpai csapat felkészülését a londoni játékokra.
- Vásárlóinktól összesen
több mint 30 millió forint
gyûlt össze, melyet a Tesco
kiegészített még 5 millióval
– hangzott Tamási Lászlótól, a
szentesi áruház igazgatójától
az üzletben tartott tájékoztatón. Mint mondta, a cég minden évben újabb tehetséges
sportolóval bõvíti a támogatottak körét. Rácz Niki havi
100 ezer forintos, szabad fel-

Kovács Brigitta, Tamási László, Rácz Nikolett és Holman István a Tescóban számolt be az ösztöndíjról.
használású ösztöndíjban részesül, mely egészen a 2016ban esedékes paralimpiáig
tart.
Kovács Brigitta, a kislány
edzõje örömét fejezte ki,
hogy az országban elsõként
tanítványa nyerte el ezt az
ösztöndíjat, melyre a Tesco
dolgozói szavazhattak, nyilvánvalóan a saját környezetükben élõ versenyzõket komolyabban támogatták vok-

sukkal. A felkészüléshez hatalmas segítség a támogatás,
melyet fõként táplálékkiegészítõkre és útiköltségre használnak fel.
Móra József, az önkormányzat sportbizottságának
elnöke és Halmai István, a
képviselõ-testület tagja is
gratulált a fiatal sportolónak
és edzõjének. Holman István,
a Szentes Városi Úszó Club
elnöke úgy fogalmazott: az

Gallasz Béla-emlékverseny

December 8-án a Szentesi
Sakk SE szervezésében a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban rendezték meg
a Gallasz Béla sakk emlékversenyt.
Kõhalminé Forrai Julianna
köszöntötte a megjelent versenyzõket, kísérõket és nagy
tisztelettel üdvözölte a

Gallasz család megjelent tagjait. Elmondta, hogy ezt a
versenyt 1969 óta minden
évben megtartották. A több
éve gyerekversenyként ismert rendezvényt az idén
felnõttek részére is meghirdették. Így most 15 felnõtt és
23 gyerek ült a táblákhoz.
A családtagok nevében az

Egy szõke pszichológusnõ az iskolában kap állást. Rögtön az elsõ
nap meglát egy fiút, aki nem futkározik a többiekkel, csak áll magában. Odamegy hozzá és megkérdezi:
– Jól érzed magad?
– Jól.
– Akkor miért nem futkározol a többi fiúval?
– Mert én vagyok a kapus.

Hõguta

– Két egér kergetõzik a szobámban!
– Mit akar ennyi pénzért, bikaviadalt?
– Ha nem jössz hozzám feleségül,
felakasztom magam az almafátokra!
– Jaj, csak azt ne! Tudod, hogy
apám nem szereti, ha itt lógsz a ház
körül...
– Mindennek van elõnye és hátránya is. Példa erre a házasság. Elõnye, hogy minden reggel ágyba
hozzák a reggelit, hátránya, hogy
mindig ugyanaz hozza.

– Mondd csak, biztosan tudod,
hogy megcsal a feleséged?
– Biztosan nem, de már két éve
nem jött haza.
– Apu, miért pont anyut vetted feleségül?
– Hallod, szívem? Már a gyerek is
ezt kérdezi!
– Apu, miért volt Deák Ferenc, a
haza bölcse?
– Mert agglegény maradt.
– Halló, vízmûvek?
– Igen, tessék!
– A vízcsapomból víz folyik!
– Hát mi folyjon belõle, nagyokos?
– A számla szerint Pilzeni sör,
okoska!
– Drága szüleim! Küldjetek 10 ezer
forintot, hogy megnyugodjak, hogy
nincsenek anyagi gondjaitok.

egyik unoka, Sziva Péter
mondta el, hogy nagy örömükre szolgál ez a megemlékezés, és egy képet is a klubnak ajándékozott nagyapjáról. Emellett a család anyagilag is támogatta a versenyt.
I—II. korcsoport (alsó tagozat): 1. Szalaji Gábor, 6
pont (Kiss B. iskola), 2. Pásztor Dávid, 5,5 p., 3. Sipos Teodor 4,5 p. (mindkettõ Koszta).
III—IV. kcs. (felsõ tagozat):
1. Mélykúti Ferenc, 7 p., 2.
Lantos Alexandra, 6 p. (mindkettõ Koszta), 3. Udvardi Zalán, 5 p. (Deák F. Ált. Isk.).
Ifjúsági csoport (középisk.): 1. Szalaji Renáta, 4,5 p.
(HMG), 2. Nagy Viktor, 4 p.
(BJG, Csongrád), 3. Nagy Roland, 4 p. (Boros).
Felnõtt cs.: 1. Hajdú István,
6 p., 2. Volosin Vlagyimir, 5,5
p., 3. Fábián Nagy Sándor, 5,5
p.
(Fotó: Kõhalmi János)

– Te, volt a férjednek egyáltalán jó
tulajdonsága?
– Persze, de azt már elköltöttem.
– A kismalac elindul új állatokat
megismerni. Találkozik az öszvérrel.
– Szia, én vagyok a kismalac, téged
hogy hívnak?
– Én vagyok az öszvér.
– Miért hívnak öszvérnek?
– Mert apám ló, anyám pedig szamár.
– A kismalac továbbmegy, a bokorból morgást hall.
– Szia, én vagyok a kismalac, téged
hogy hívnak?
– Én vagyok a farkaskutya.
– Miért hívnak farkaskutyának?
– Mivel apám farkas, anyám meg
kutya.
– A kismalac tovább ballag, majd
hirtelen zümmögést hall.
– Szia, én vagyok a kismalac, téged
hogy hívnak?
– Én vagyok a lódarázs.
– Na persze!

egyesület mindent meg fog
tenni, hogy Niki elérje céljait.
S hogy mik is ezek a célok? A 15 éves Niki szeptember óta a Horváth Mihály
Gimnáziumban, angol szakon tanul, s a napi két edzése mellett rendesen bejár õ is
az órákra, ami változást jelent a korábbiakhoz képest,
mert magántanuló volt még
általános iskolásként. Az év

utolsó versenyeire egészséges társaival együtt készült
fel, s ugyan hátrányból indult, hiszen bal kezén végtaghiánnyal született, így
többet kell teljesítenie, ám
ezekre a közös edzésekre neki és edzõjének is szüksége
van: Nikinek kellenek a fejlõdéshez, Brigitta pedig kapott egy csapatot. Niki szépen megállta helyét az épek
között is, bizonyság erre a
nemrégiben a vásárhelyi
uszodában rendezett nemzetközi torna, ahol 4 arany
és 2 bronzérmével erõsítette
a szentesi klubot. A tervek
szerint jövõ augusztusban a
világbajnokságon szeretne
indulni Kanadában, s többek
között egy berlini nemzetközi megmérettetésen is rajthoz áll. Mint fogalmazott, a
sport révén kicsi korában
erõsödni szeretett volna, és
egészséges lenni, most már
kijelenti: paralimpiai bajnok
akar lenni.
A sportoló és edzõje ezúton is köszönik a város, az
úszóklub, az üdülõközpont,
valamint a MOL Tehetségtámogató program segítségét.
Darók József

Évzáró horgászverseny
A zord idõjárás sem riasztotta el a horgászokat a hagyományos évzáró Mikulás Kupa és Hankó Attila emlékversenyen
való részvételtõl. A 34 indulót három szektorba osztotta a rendezõ Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület. A vándorkupát az
abszolút gyõztes Nagy Benedek vihette haza.
Eredmények: „A” szektor: 1. Miloszrdni László 4900 g, 2. Richárd Ujszászi 4880 g, 3. Lévai Sándor 3360 g. „B” szektor: 1. József Kökény 3980 g, 2. Szilvási Szilárd 3200 g, 3. Balla József 2880 g.
„C” szektor: 1. Nagy Benedek 7380 g, 2. Ballos László 5140 g, 3.
Kovács Gábor 4.444 g.

December 15-21.

HOROSZKÓP
Kos
Ma merjen nyugodtan
kockáztatni és ne féljen
az ismeretlentõl. Válassza az ismeretlen utat, mert most éppen
az hozhatja meg a sikert.
Bika
Ha csomó terve és elképzelése van a jövõjével kapcsolatban, akkor válogassa ki, mit valósít meg az elején.
Egyszerre nem vághat bele mindenbe.
Ikrek
Ma ne engedjen a csábításnak! Legyen szó
pasiról vagy a kedvenc édességérõl, legyen nagyon erõs és
senki és semmi ne tudja levenni
a lábáról.
Rák
Ha hamarosan egy régóta várt találkozásra kerülhet sor, akkor már szinte számolhatja vissza a napokat, és
csak is arra gondolhat, hogy mi
vár önre.
Oroszlán
Ha tele van feszültséggel, és egy mód van rá,
azt ne az ön körülött lévõkön vezesse le, hanem inkább próbáljon
ki mondjuk egy küzdõsportot.
Szûz
Ha fontos megmérettetés vár önre, akkor próbálja meg összeszedni a gondolatait és csak is arra koncentráljon. Ebben az esetben biztos lehet a sikerben.

Mérleg
Legyen nagyon merész
és merjen nagyot „álmodni”. Ma ugyanis szinte minden sikerülhet, amit eltervezett és
amit csak szeretne.
Skorpió
Ma mindenki önt dicsérheti, ami az elején
kifejezetten frusztrálttá teheti. Minél hamarabb küzdje le a zavarát
és élvezze inkább a kialakult
helyzetet.
Nyilas
Ha úgy érzi, a káosz
kezd eluralkodni az
egész életén, akkor is próbáljon
meg pozitívan gondolkodni, különben csak a saját dolgát nehezíti meg.
Bak
Ha mindig a mások
problémájával foglalkozik, akkor észrevétlenül suhanhat
át a saját dolgai felett, amely késõbb komoly anyagi nehézségeket hozhat.
Vízöntõ
Kritikus, szinte vízválasztó ponthoz érhet a
párkapcsolatában. Döntés elé kerülhet. Vigyázzon, ne engedje,
hogy mások befolyásolják.
Halak
Számtalan munkalehetõséggel
kereshetik
meg a következõ napokban. Legyen bátor és vállaljon el mindent, ami már egy kicsit is tetszik
önnek.

Letörte a félsorompót
Pofonok csattantak az
egyik szentesi szórakozóhely
elõtt, december 5-én, az esti
órákban. Elõzetes szóváltást
követõen egy férfi bántalmazott egy hölgyet úgy, hogy a
sértett nyolc napon túl
gyógyuló, súlyos sérüléseket
szenvedett. A férfi ellen súlyos testi sértés miatt indult
eljárás.
Egy másik férfi - még novemberben - az egyik Kossuth téren lévõ üzlet elõtt
ütött meg egy fitalkorú hölgyet, a férfi ellen garázdaság
miatt folyik a nyomozás.
December 6-án, a délutáni

órákban szeretett volna ellopni két nõi felsõt és egy
sapkát több mint nyolcezer
forint értékben egy fiatalkorú lány a szentesi Tescóból.
A tolvaj ellen lopás miatt indult büntetõeljárás.
A Téglagyári úton igyekezett jármûvével az Ipartelepi
út irányába egy gépkocsivezetõ, aki figyelmetlensége
miatt letörte a vasúti átjáróban lévõ félsorompó csapórúdját. A jármûvezetõ ellen a
közúti közlekedés biztonsága elleni bûntett miatt indult
vizsgálat.
December 10-én, az esti

órákban történt, hogy Árpádhalmon egy férfi légpuskával lõtte ki az egyik utcai
lámpát. A bejelentést követõen a férfit elfogták és ellene
garázdaság vétsége miatt eljárást indítottak a szentesi
rendõrkapitányság munkatársai. Hétfõn a történet azzal egészült ki, hogy szintén
ez a férfi lelövéssel fenyegette meg szomszédját, akirõl
azt gondolta, hogy õ jelentette fel a rendõrségen. A rendõrök ez ügyben zaklatás miatt újabb aktát nyitottak a
fegyvertulajdonos ellen.
hv

Megnyitják a hidat
(folytatás az 1. oldalról)
A cudar téli idõjárás ellenére tartani tudja a vállalt
határidõt a Kurca-híd felújítását és bõvítését végzõ szarvasi Integrál Zrt. A társaság
építésvezetõje szerdán azt
közölte lapunkkal, hogy reményeik szerint jóval az
ígért december 20. elõtt, akár
már ezen a hétvégén átadhatják a forgalomnak az átkelõhelyet, amit december 6án zártak le teljes szélességében. Aszódi Imrétõl megtudtuk, a híd liget felöli oldalán
7 méter mély útátvágásra
volt szükség, hogy kiépíthes-

sék a Kurca vizét átvezetõ 24
méter hosszú és 1,2 méter átmérõjû betoncsõvezetéket.
Az árok mélysége miatt veszélyes lett volna az egyszerû tömörítés, ezért – hogy
helyén maradjon nagy nyomás alatt is a szerkezet – lebetonozták, így végleg a helyén marad. Az útátvágás
visszatöltése után betonlapokat fektetnek le az útpályára
– ha megnyitják a hidat,
fényjelzõ készülékkel irányított félpályás útlezárásra
számíthatnak a közlekedõk.
A napokban a Kurca vízszintjét is csökkentették,

hogy megkezdhessék a beruházás leglátványosabb részét: a meder víztelenítését.
Ennek érdekében betonfalakat helyeznek el keresztben
a mederben, a beszivárgások
megelõzésére fóliával és homokzsákokkal erõsítik meg a
vízzáró falat, majd a lezárt
mederszakaszból kiszivatytyúzzák a vizet. Erre azért
van szükség, mert a szerkezet bõvítése mellett felújítják
a téglaboltozatot, megerõsítik a pilléreket. Késõbb a
vasbeton mellvéd helyére
pedig egy kovácsoltvas korlát kerül.
B.D.

Fedett skatepark a Damóban
A régióban egyedülálló, fedett skateparkot alakított ki
a Szentesi Extrémsportolók
Közhasznú Egyesülete. Képviseletükben Budai Zsolt lapunknak elmondta, régóta
kerestek már megfelelõ helyszínt arra, hogy télen is tudjanak gyakorolni a városban a
gördeszkások és a bringások,
és a Damjanich iskola tornaterme minden tekintetben
megfelelt. A Sportközpont és
a város vezetése is támogatta
az ötletet. Vasárnap estére elkészült a pálya, amit hétköznap 17-21, hétvégén 13-21 óra
között belépõjegy ellenében
vehetnek igénybe a fiatalok.

Gasztronómiai vásár
Gasztronómiai és mûvészeti vásárt rendeznek a Mûvészetek Házában december 19 és 23-a között. A naponta 10-18 óra
között nyitva tartó vásárban forralt bor, méz és pálinka kóstolásra is lesz lehetõségük a kilátogatóknak. Ezen kívül festményt, ásványt és levendulát is vásárolhatnak az érdeklõdõk.
Levendulás süteményt és kenyeret is készítenek még, de kézmûves tárgyakban sem lesz hiány a vásár ideje alatt, valamint ünnepi programmal is készülnek a szervezõk.

Ezüst a világbajnokságról

Könyvbemutató
Szentesi Zöldi László: Székelyföldi vendégség címû
könyvének bemutatójára
várják az érdeklõdõket december 17-én, hétfõn 18 órakor a városi könyvtárban.

Második helyen végzett az
ausztráliai junior-világbajnokságon a magyar nõi vízilabdaválogatott (képünkön).
A tornán két szentesi játékos,
Miskolczi Kitti és Gémes Alexa, valamint a nõi gárda másodedzõje, Oltyán Gyula is
ezüstérmet vehetett át.
Csodálatos menetelés végén szerzett ezüstérmet a világbajnokságon nõi junior
válogatottunk. A meglehetõsen nehéz csoportból második helyen kerültünk tovább,
egyedül az amerikaiaktól
kaptunk ki. Dél-Afrika legyõzése után a házigazdákat
is simán verték Gémesék,
majd az elõdöntõben az oroszok sem tudták megállítani
a mieinket. A fináléban aztán
a tavalyi Európa-bajnok görögök 9-5 arányban bizonyultak jobbnak a magyar
lányoknál. Oltyán Gyula, a
nemzeti együttes másodedzõje hazaérkezésüket követõen lapunknak elmondta,
hogy csodálatos eredmény-
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nyel térhettek haza errõl a
világversenyrõl, bár nem titkoltan az volt a céljuk, hogy
még fényesebb érem kerüljön a lányok nyakába. –
Olyan edzésprogramot vittünk végig több hónapon keresztül, amirõl úgy gondoltuk, hogy az aranyérem
megszerzésére is megfelelõ
lehet mondta Oltyán. – Sajnos ez nem sikerült, mert a
görögök nagyon erõs, komplett csapatot alkotnak, összeszokott, remek gárdájuk van.
A mérkõzésen az elsõ pillanattól kezdve érzõdött, hogy
hatalmas iramot diktálnak,
és nekünk fel kell venni ezt a
ritmust, ha nem szeretnénk
leszakadni tõlük. Sajnos nem
sikerült, és bár a második
félidõben közelebb tudtunk
kapaszkodni hozzájuk, addigra igazából már elment a
meccs.
A szentesi mester hozzátette, hogy Mihók Attilával, a
csapat szövetségi edzõjével
együtt elmondták a lányok-

nak, hogy az ezüstéremig
hatalmas utat jártak be játékosaik, a hosszú hónapok
alatt hétköznapi játékosokból élsportolókká váltak. –
Ahogy Merész András szövetségi kapitány is rámutatott,
újabb állomáshoz érkezett ez
a korosztály, és akik továbbra is készek áldozatot hozni
ezért a sportágért, akkor a
felnõtt válogatottság sem
lesz elérhetetlen számukra.
A lányok pihenõt kapnak
az elkövetkezendõ néhány
napra, de Oltyán szerint ez a
pihenõ nem tarthat sokáig,
hiszen azt a szintet, ahová
most elértek a pólósok, fenn
kell tartani. – Köszönettel
tartozom a Koszta József Általános Iskola pedagógusainak és a Vízilabda Klub
edzõinek, hogy lehetõvé tették, hogy a válogatott mellett dolgozhassak, és elérhessem azt, amit Perth-ben elértünk a válogatottal – zárta
mondandóját Oltyán Gyula.
H.V.

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: 70/563-5139.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) december
16-án Molnár Sándor, Céhház u. 7., telefon: 30/711-09-00.

Családi események
Született:
Juhász Ferenc és Holozsai
Edinának (Óbester telep 23.)
Ferenc László, Szenti Gábor
és Cserényi Ildikó Évának
(Nagynyomás, tanya 111.)
Haja Hanna, Török Antal és
Tóth Tündének (Farkas A. u.
25.) Alexandra nevû gyermeke.

Elhunyt:
Lantos Balázs (Bocskai u.
5.), Demeter Sándorné Papp
Zsuzsanna (Jókai u. 60.), Polgár Pálné Hegedûs Ilona
(Damjanich u. 13.), Bertók
György (Nádasdy u. 12/A),
Csala Ferencné Tóth Margit
(Szeder I. u. 28.), Almási István
József (Apponyi tér G ép.).
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