
Lapunk értesülései szerint
február 16-án sajtótájékozta-
tón hozzák nyilvánosságra,
melyik befektetési csoportról
van szó, és hogyan szeretnék
kiaknázni Szentes kivételes
természeti és egyéb adottsá-
gait. Mindezt már novem-
berben beharangozta la-
punknak Katos Zsolt, az ön-
kormányzattal tárgyalásban
lévõ közvetítõ cég, az Inter-
national Project Manage-
ments Kft. ügyvezetõje, aki
akkori közleményében már

utalt arra, hogy egy több év-
tizedes múlttal rendelkezõ,
nemzetközileg is elismert be-
fektetõ csoport érdeklõdik a
Petõfi Szálló iránt. Informá-
cióink szerint a szállófelújí-
tás csupán egyik eleme lenne
a nagyszabású elképzelések-
nek, amelyek a helyi termál-
vízkincsre és arra a világ-
színvonalú orvosszakmai
tudásra épülnének, amivel
több szentesi gyógyító is
rendelkezik. A projekt meg-
valósítására külön cég ala-

kult Szentes SPA & Medical
Kft. néven, amelyben õsszel
a szentesi önkormányzat
39 százalékos tulajdonrészt
szerzett. E társaság ügyveze-
tõje – megállapodásban az
önkormányzattal – szintén
Katos Zsolt lett, akitõl bõ-
vebb felvilágosítást kértünk,
viszont õ a kft. fõtanácsadó-
jához, Brezovai Sándorhoz irá-
nyított.

A 2009-es karate világbaj-
nokság egyik VIP belépõje a
véletlennek köszönhetõen
egy olyan üzletembernél kö-
tött ki, aki egy globális szin-
ten tevékenykedõ befektetõi
csoport kelet-európai igaz-
gatóságának a tagja. Rajta
keresztül, Katos Zsolt révén
kezdõdött meg az egyezte-
tés, amely immár 16 hónapja

zajlik – nyilatkozta lapunk-
nak a szentesi karatemester.
– Szigorú titoktartás mellett
folytak eddig a tárgyalások,
amelyben a várost az önkor-
mányzat összes politikai ere-
jét felvonultató bizottság
képviselte. A befektetõk kül-
döttsége augusztusban járt
már Szentesen, de most 10
napra jön egy szakértõi cso-
port, amely a város minden
adottságát, ezáltal az összes
fejlesztési lehetõséget ele-
mezni fogják. Õk tiszta lapo-
kat, õszinte beszédet szeret-
nének, mielõtt véglegesen
döntenek, ezért egy majd
ezer oldalas tanulmányt is
készített a polgármesteri hi-
vatal, amibõl minden rész-
letre kiterjedõ tájékoztatást
kaphatnak környékünkrõl –
tette hozzá Bre-zovai Sándor. 

Információink szerint több
tízmilliárdos fejlesztésrõl
van szó, amiben szerepel a
Petõfi Szálló ötcsillagos ho-
tellé alakítása. Brezovai Sán-
dor elárulta, közel 90 hektár-
nyi területet vonhat be a be-
ruházásba a befektetõi cso-
port. A februári látogatást
követõ, több hónapos elem-
zések végeztével hozzák
meg a végsõ döntést a pro-
jekt pontos tartalmának, vo-
lumenének és finanszírozá-
sának tekintetében. Ha ked-
vezõ határozat születik, öt-
hét év alatt, több ütemben
valósulhat meg a szentesi
megaprojekt.

Bíró Dániel

Folyamatosan figyeli az
idõjárás-elõrejelzéseket Kiss
Ferenc, a városellátó intéz-
mény  hulladékgazdálkodási
csoportvezetõje. – Attól fé-
lünk, hogy alacsony intenzi-
tású, elhúzódó havazás jön.
Jobb lenne, ha pár óra alatt
esne le az összes, mert a ha-
vazás elálltával hatásosabb a
hóeltakarítás. Így pedig 2-3
napon keresztül, az autók ál-
tal folyamatosan taposott
hótól kell megtisztítani az
utakat. Erre a hétvégére nem
csak az ügyeletesek, hanem
a teljes fizikai állomány, 42
dolgozó és 4 mûvezetõ meg-
kapta a beosztását. Ha szük-
séges, akkor õk tisztítják a
gyalogátkelõhelyeket, busz-
megállókat, körforgalmakat,
járdákat. Minden gépünk
rendelkezésre áll, a héten új-
ra átvizsgáltuk mind a tizen-
kettõt. Ilyen hidegben a só-
zás nem hatásos, ezért csak
gépekkel tudunk hóeltaka-
rítást végezni, azt is csak ak-
kor, ha a hóréteg eléri a 4-5
centit. A külterületeken, a
Nagyhegyen, a Berekben,

Magyartésen, Lapistón és
Kajánújfalun alvállalkozók
végzik saját gépükkel a taka-
rítást.

Jelentõs havazás és hófú-
vás esetén a rendõrség korlá-
tozhatja a városba érkezõ és
kimenõ jármûforgalmat.

A szentesi hajléktalan szál-
lón krízishelyzetet jelentet-
tek be, ami azt jelenti, hogy
az ellátottakra fokozottab-
ban figyelnek. Napközben
három, éjjel két munkatárs
gondoskodik a lakókról. A
szállón és az éjjeli menedék-
helyen is megteltek az
ágyak, ezért a nappali mele-
gedõbe 15 ágyat helyeztek
el. A hajléktalanokat meleg
teával várják, tisztálkodni és
melegedni lehet, és tiszta ru-
hát is kaphatnak. A MÁV
Zrt. tájékoztatása szerint a
vasútállomások, pályaud-
varok várótermei éjszaka is
nyitva tartanak. 

Hóakadályok esetén a mû-
szaki mentést a tûzoltóságon
mûködõ operatív törzs szer-
vezi meg. Ideiglenes parko-
lókat jelöltek ki a Tesco és

a Lidl áruházaknál, ahol
mindazok elhelyezhetik jár-
mûveiket, akik úgy dönte-
nek, hogy a havazás miatt
nem folytatják útjukat. A
Terney kollégiumban lehetõ-
séget biztosítanak azoknak,
akik például autóbusszal ér-
keztek és a hó vagy egyéb
rendkívüli helyzet miatt nem
tudnak továbbmenni. Õk
ideiglenes szállást és külön-
féle ellátást kapnak.

TA N YA G O N D N O K I
SZOLGÁLATOK elérhetõ-
sége: Gál Antal intézmény-
vezetõ, Szentes: 70/459-
2756, Magyartés 70/459-
5085, Cserebökény 70/459-
5065, Lapistó 70/459-5058.

SEGÉLYHÍVÓK: Tûzoltó-
ság: 105, közvetlen szentesi
vonal: 63/561-041, Rendõr-
ség: 107, közvetlen szentesi
vonal: 63/561-310.

U TA K  T I S Z T Í T Á S A :
Szentesen belül városellá-
tó intézmény: 30/339-0396,
30/606-8260, Szentesen kívül
Közútkezelõ Kht.: 30/740-
1729, 30/349-2338.
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A képviselõ-testület pénteki zárt ülésén megtárgyalta az
önkormányzat és a Pendola Ingatlanberuházó és Szolgáltató
Kft. között 2007. június 22. napján létrejött szindikátusi szer-
zõdésre vonatkozó elõterjesztést. A grémium megállapította,
hogy a szindikátusi szerzõdés teljesítése – azaz a Petõfi Szál-
ló határidõre történõ felújítása – a szakértõi vélemény alapján
is lehetetlenné vált a Pendola Kft. magatartása miatt. A dön-
tésrõl értesítették a Pendolát, amelyre a felhívás kézhezvéte-
létõl számított 8 napon belül reagálhat a társaság – amennyi-
ben nem nyilatkozik, az azt jelenti, hogy tudomásul veszi a
határozatot. 

Szakí tanak
a Pendolával

Szentesi Élet

A hó miatt lezárhatják a várost

Két fontos bejelentéssel
kezdõdött a szentesi képvi-
selõ-testület múlt pénteki
ülése: az egyik, hogy le-
mondott tisztségérõl Bese-
nyei Gábor, a lapunkat is
mûködtetõ Szentesi Média
Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetõje, amit a szemé-
lyével szemben tapasztalt
nagyfokú bizalomvesztés-
sel indokolt. A másik Petri
István professzor halálhíre
volt – az országszerte elis-
mert szentesi sebész emléke
elõtt egyperces néma felál-
lással adóztak a tanácskozás
résztvevõi.

Parázs vitát hozott a váro-
si cégek vezetõinek 2012-re
javasolt javadalmazása. Buj-

dosó Tamás arról kérdezte a
javaslatot elõterjesztõ város-
fejlesztési bizottság elnökét,
Horváth Istvánt, mi indokolja
a béremelést, ha törvényi
változások miatt úgyis emel-
kedik a magasan keresõk

nettó bére. Molnárné Tóth

Györgyi szemléletváltást sür-
getett a témában, Halmai Ist-

ván pedig kiemelte, szentesi
viszonylatban jó fizetésnek
számít az ügyvezetõk bére,
ami egyáltalán nem csökken
idén az adómódosítások mi-
att. Szabó Zoltán a költségve-
tési egyeztetõ tárgyaláson
hallottakat idézte, miszerint
kifeszített állapotban van a
város idei büdzséje, ezért le-
szögezte, nem ért egyet a
premizálással és a béreme-
léssel. Semmi nem indokolja
a béremelést – mutatott rá
válaszában Horváth István,
de hozzátette, a társaságok
üzleti tervében is szerepel az
5 százalékos emelés, ami
egyébként szinkronban van
a kormány ajánlásával. De-

meter Attila arra hívta fel a
figyelmet, hogy a javaslat
szakmailag megalapozott,
Móra József pedig arra, hogy
az önkormányzat költségve-

tése és a cégek mûködése kö-
zött nincs összefüggés, önál-
ló gazdálkodó szervezetek-
rõl van szó, amelyek helyi
adóbefizetõk, vezetõiket mo-
tiválni kell. A polgármester
kifejtette: az Országgyûlés
december utolsó napjaiban
hozott döntései – például a
forgalmi adó emelése, elvo-
nások – miatt 270 milliós
lyuk tátong az önkormány-
zat idei költségvetésén, s
egyelõre nem látni, hogyan
lehetne ezt a hiányt korrek-
tül áthidalni. Elképzelhetõ-
nek tartotta, hogy a városi
cégek nyereségére is igényt
tart majd Szentes a szorult
pénzügyi helyzet miatt.
Szirbik Imre végül azt indít-
ványozta, márciusban, a vá-
ros költségvetésének elfoga-
dása után térjenek vissza a
kérdésre, s ezt el is fogadták
a döntéshozók.

(folytatás a 3. oldalon)

Ter í téken az
ügyvezetõk dí jazása

Megaprojekt része lehet
a Petõfi Szálló felújítása

Országosan is jelentõs, több tízmilliárd forint értékû tu-
risztikai fejlesztés helyszíne lehet Szentes. Egy külföldi be-
fektetõ csoport – amelynek képviselõi február 11-én érkez-
nek városunkba, és 10 napon át szemlézik településünk
adottságait – nem csupán a Petõfi Szállót újítaná fel, hanem
közel 90 hektáron a gyógy- és egészségturizmust kiszolgáló
komplexumot hozna létre.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



Vizuális varázsa és histori-
kus romantikája van a szeg-
vári tájnak. Vizuális varázsá-
nak titkát már megfejtette a
szegvári születésû, szentesi
kötõdésû Katona Kiss Ferenc.

Emelkedõk, buckák és ösz-
szefüggõ sík területek, vagy
vízfelületek, gazdag part
menti növényzet és gondo-
san mûvelt szántók váltogat-
ják egymást.

A historikus romantikát
több ezer éves agyagszob-
rocskák és edények, a Szõ-
lõkalji temetõben nyugvó
avarok és honfoglaló magyar
õsök csontjai, Szent István ki-
rályunk rendeletalkotó fi-
gyelmét is felkeltõ, a Lán-
dor-tóban halászó jobbá-
gyok, szántó-vetõ és várdúló
Dózsa-parasztok, a kivégzett
szegi földbirtokos, Dóczy Já-
nos kamarás legendája, az
„áruló“ kuruc tábornokból
lett faluépítõ gróf, Károlyi
Sándor tettei József császár
rendelete (mely Békés-Csa-
nád-Csongrád vármegyék
székhelyévé tette a kis Szeg-
várt), Rózsa Sándor gazdagtól
és szegénytõl lovat kötõ be-

tyárjai táplálták és ma is élte-
tik...

Csoda-e, ha Szegvárra kí-
vánkozott Munkácsy Mihály a
festõóriás?! Bizony nem cso-
da. Látogatásának célját és
körülményeit így írják a
Szentes és Vidéke címû újság
1891. október 8-án, csütörtö-
kön és 11-én vasárnap meg-
jelent számai: „Ide jön hoz-
zánk, hogy tanulmányokat
tegyen, felvételeket eszkö-
zöljön ahhoz a mestermû-
höz, amelyre vállalkozott a
honfoglalást ábrázoló óriási
festményhez...“ „... Kirándu-
lásokat tesz a környéken...
felvételeket eszközöl jelleg-
zetes arcokról...“ „... Munká-
csi tegnap (1891. október 10.
szombat) Szegvárra rándult
ki, tanulmányokat tenni...“
Akácz László szerint („Szeg-
vár“ - Élet és Tudomány,
1974. III. 8.) „...Munkácsi fest
nálam. Szegvár, 1891.“
(Részlet Berkecz Emília leve-
lébõl.)  A szöveg felett egy
levélrészlet fényképmásolata
látható. Az a tény, hogy
Munkácsy nevében i szere-
pel y helyett, nem probléma,
hiszen a Szentes és Vidéke is
mindenütt i-vel írja a festõ-
mûvész nevét. Az viszont

probléma, hogy az adatközlõ
több ponton is sajátos mó-
don értelmezi a fényképen
látható levél részleteit. Ki-
hagyja az eredeti levélben
szereplõ „beteg“ szót és a jól
olvasható "Szegvár 1899" év-
számot pedig önkényesen
„Szegvár 1891“-nek írja.
Akácz Lászlónak nem ez az
egyetlen helytörténeti téve-
dése. A Zala-szegváron szü-
letett Gaál Miklós 1848-as
honvédtábornokot a Csong-
rád megyei Szegvár szülötte-
ként tünteti fel egy cikkében.

Tény, hogy Munkácsy Mi-
hály 1891. október 10-én járt
Szegváron, hogy portréváz-
latokat készítsen „Honfogla-
lás“ címû képéhez. Az is
tény, hogy a Szentes és Vidé-
ke egy életvidám Munkácsy-
ról ír, aki határozottan jól
érezte magát, amikor Lehota
Bandi szentesi prímás bandá-
ja rázendített Szentes vasút-
állomásán a „Rákóczi-indu-
lóra“. Az is tény, hogy Mun-
kácsy 1899-ben már nagy-
beteg volt. Mûvészettörténe-
ti kérdés, hogy az 1899--ben
nagybeteg Munkácsy a
Csongrád megyei Szegvá-
ron, vagy Zalaszeg-váron
festett Berkecz Emília úr-

hölgy lakásán. Akácz
László azt is tudni véli, hogy
Árpád vezér arcvonásait
Berkecz Illés szegvári nemzet-
õr hadnagyról mintázta a
mûvész. Egy nemzetközileg
is ismert szegvári sportoló
családjában is emlékeztek rá,
hogy Munkácsy Mihály, mi-
kor Szegváron járt felfigyelt
„Majzik nagyapa“ jellegzetes
arcvonásaira és talán õ lenne
Árpád apánk egyik alvezére.
Lehetséges. Egy kiváló mû-
vészettörténész és egy kiváló
antropológus el tudná dön-
teni ezt az izgalmas kérdést.
Az is tény, hogy Munkácsy
rengeteg portrévázlatot és
fényképet készített a környé-
ken, amelyeknek csak töre-
déke jelenhetett meg a szó-
ban forgó festmények.

Nagy megtiszteltetés köz-
ségünkre nézve, hogy egy-
kor itt járt a magyar festõóri-
ás. Azonban helyére kell ten-
ni a látogatását félreértelme-
zõ dilettáns megnyilvánulá-
sokat, hogy zavartalanul
büszkélkedhessünk kistérsé-
günk mûvészettörténetének
e szép pillanatával.

Mészáros Imre
Szegvár
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2010. október végén emlé-
keztünk meg Szentesi Ön-
kéntes Mentõegylet megala-
kulásának 80 éves évforduló-
járól. Akkor elmondtuk,
hogy már a XIX. század má-
sodik felében igény mutatko-
zott a mentõintézmények
iránt, amelyek célja: balese-
teknél, sérüléseknél, hirtelen
támadt megbetegedéseknél
elsõ segítséget nyújtani az
orvos megérkezéséig. Tör-
vényhozásunk az 1876: XIV.
tc. megalkotásával az elsõ se-
gítségnyújtás megszervezé-
sét a városok és községek
elöljáróságaira ruházta, de a
törvénynek több évtized
alatt sem sikerült érvényt
szerezni. Magyarországon

elsõként a Budapesti Önkén-
tes Mentõegyesület alakult
meg 1887-ben, de jó ideig
nem akadt követõre.

Szentesen 1901 tavaszán
volt egy sikeres mentõ tanfo-
lyam kb. 350 fõ részvételé-
vel, de a szervezettség maga-
sabb fokára nem jutottak el.
Ez majd csak 30 évvel ké-
sõbb következett be, amikor
1930. okt. 26-án a megyehá-
zán megtartotta alakuló köz-
gyûlését a Szentesi Önkéntes
Mentõegylet, a Vármegyék
és Városok Országos Mentõ-
egyesületének fiókegylete.
Az alakuló közgyûlés végén
dr. Csergõ Károly elnök beje-
lentette, hogy az elkövetkezõ

napokban elvégzik a mentõ-
állomás felállításának techni-
kai munkáit, és azon lesz-
nek, hogy a rendelkezésre ál-
ló egyetlen mentõautóval
mielõbb megkezdhessék az
elsõsegélynyújtást. 

A mentõszolgálat tény-
legesen 1931 januárjában
kezdte meg mûködését. Egy
év elteltével összeállítottak
egy részletes kimutatást,
amely feltüntette, hogy
„fennállásának elsõ eszten-
dejében milyen hathatós
munkát végzett a közegész-
ségügyi szolgálat gyorsasága
és biztonsága érdekében a
szentesi mentõállomás”. Az
elért szép eredmény az orvo-
sokon kívül a mentõautónak

volt köszönhetõ, amely az év
folyamán összesen 511 bete-
get szállított a szentesi kór-
házba a megye különbözõ
településeirõl. (Ez havonta
25–50 beteg szállítását jelen-
tette.) Ezeken kívül a mentõ-
autó 149 esetben vonult ki
elsõsegélynyújtás céljából,
többször életet mentve. A ki-
mutatásból tudjuk, hogy a
vizsgált évben a mentõautó
betegszállítással 7818 kilo-
métert, ingyenes elsõsegélye-
zéssel pedig 364 kilométert
tett meg. (Ugyan hogyan ala-
kultak ezek a paraméterek az
elmúlt évtizedekben?)

Labádi Lajos

A szentesi
mentõállomás elsõ
évének forgalma

Régi mentõautó

Munkácsyt is csábította
a szegvári romantika

„Ágynak esni ma már lu-
xus.” Aki ezt állítja, az dolgozó
emberekre gondolt. Én viszont
azokra gondolok, akik miatt ez
igaz lehet. Azok jó helyen dol-
goznak?

„Nem mondunk le a dohány-
zásról”. Sajnos elég sokan
mondják. Szomorú , hogy ko-
moly az elhatározásuk, mert
rámegy az egészségük, meg
másoké is, no meg a pénztárcá-
juk is bánja, mert a dohányzás
nem olcsó mulatság.

Van jó hírem is. Modern
nyomkövetõ rendszer mûködik,
amelynek segítségével legutóbb
egyetlen órán belül rátaláltak az

ellopott autóra és a benne ha-
gyott fontos iratok sem vesztek el.
Nagyszerû! Csak így tovább!

Jólesõ érzéssel olvashatták so-
kan egy gyógyult beteg hálálko-
dását az Erzsébet kórházban
nyert áldásokért. Megerõsíthe-
tem, mert én is odajárok és
nemcsak kiváló szaktudást, de
felemelõ emberi együttérzést is
tapasztalok.

Tekintélyes egyetemi szakem-
bereket kértek fel egy kényes
kérdés megválaszolására. Nem
vállalták. Csak óvatosságból,
vagy azért, mert... (amit gon-
dolok róluk, azt nem írom le).

Dr. Imre Ernõ

GONDOLATOK

A Magyar Vöröskereszt
szentesi vezetõsége ismét
megrendezi hagyományos
versenyeit: április 6-án, pén-
teken fél 9-kor a csecsemõ-
gondozás és egészségnevelé-
si versenyre kerül sor (3 fõs
csapat), 11 órakor pedig elsõ-
segélynyújtásban jelesked-
hetnek a résztvevõk (5 fõs
csapat). Helyszín a Dózsa-
ház Közösségi tere. 

A versenyekre március 28-
ig lehet jelentkezni e-mailben
agocsne@szentes.hu 

Felhívjuk a szentesi nyug-
díjas pedagógusok figyelmét
arra, hogy a díszoklevél ado-
mányozása iránti igények be-
nyújtási határideje február 27.

Erre jogosult az a pedagó-
gus, aki legalább 30 év szol-

gálati idõvel rendelkezik, és
óvónõi, tanítói, tanári okleve-
lét 50, 60, 65, illetve 70 évvel
ezelõtt szerezte.

Jelentkezni lehet a polgár-
mesteri hivatal mûvelõdési
irodáján személyesen, levél-

ben vagy telefonon (Kossuth
tér 6. sz. I. emelet 214-es szá-
mú szoba, telefonszám: 63/
510-368). A gyémánt-, vas-,
rubindiploma kérelemhez az
önéletrajz mellett a korábbi
díszoklevél másolatát mellé-

kelni kell. Az iroda a díszok-
levél (arany, gyémánt, vas, ru-
bin) adományozásához a je-
lentkezõk kérelmét felterjeszti
az illetékes felsõoktatási in-
tézményhez, amely majd
dönt ez ügyben.

A kérelem benyújtásához
szükséges okiratok: eredeti
oklevél másolata, rövid szak-
mai önéletrajz (állomáshely,
beosztás, kitüntetés), szolgála-
ti idõ igazolása (munka-
könyv), adóazonosító jel, TAJ-
szám, nyilatkozat, hogy hol kí-
vánja átvenni a díszoklevelet. 

Polgármesteri hivatal
Mûvelõdési iroda

Vöröskeresztes
versenyek

A Magyar Vöröskereszt
szentesi vezetõsége Tanulj
meg igent mondani! címmel
rajzpályázatot hirdet (téma:
az egészséges életmódra ne-
velés). A pályázatok szabadon
választott technikával és mé-
retben készülhetnek (max.
egy negyedív). Beküldési ha-
táridõ: március 28. Beadás he-
lye: a Vöröskereszt szentesi
irodája, polgármesteri hivatal
133. sz. szoba. A munkák hát-
oldalán fel kell tüntetni a pá-
lyázat címét, a készítõje nevét,
életkorát, az iskolát és a felké-
szítõ tanár nevét. A pályamû-
veket szakmai zsûri bírálja el,
majd azokból kiállítást ren-
deznek. Eredményhirdetés
április 6-án lesz.

Rajzpályázat

Pedagógus díszoklevél igényelhetõ

Olvasónk írja

A régészeti leletek szerint
Szentesen az elsõ lakott he-
lyek a Kurca-part magasabb
fekvésû részénél lehettek. A
XVIII. század elejétõl alakul-
tak ki az elsõ házsorok (ut-
cák), szintén a Kurca-partján.
Török György adószedõ
1731-ben már négy házsor-
ban szedte az adót (a mai
Tóth József, Kiss Bálint, Ady
Endre és Horváth Mihály ut-
cák környékén). A korabeli
feljegyzések szerint ekkori-
ban a mai Kossuth tér és az
Ady Endre utca egy részé-
nek helyén még terjedelmes
tó volt, amelyben gyékényt

termeltek. Kiszárítására és
feltöltésére a XVIII–XIX. szá-
zad fordulóján kerülhetett
sor. A város központi magja
– s ezáltal fõtere – eredetileg
a mai Tóth József utca (régen
Kurcaparti u.) és Hajdú La-
jos utca (régen Iskola u.) ke-
resztezõdése körül lehetett.
Itt volt az egykori városháza,
a városi sütõház és több ura-
dalmi épület is. 1747-ben
ezek szomszédságában épült
fel a református templom, a
református iskola helyét pe-
dig a városháza udvarán je-
lölték ki. Az 1800-as évek
elején a régi városháza elõtti

tér (amely kezdettõl fogva
piactérként is szolgált) már
szûknek bizonyult, ezért fo-
lyamatosan terjeszkedett. A
Seress László városi mérnök
által 1840-ben készített térké-
pen a fõtér (1861: Fõ tér,
1866: Piac tér) már a mai he-
lyén látható. Nyugati oldal-
ról az új Központi Reformá-
tus Népiskola (a város elsõ
emeletes épülete), északról
pedig az 1808–26 között
épült református nagytemp-
lom határolta. A Piac tér az
1880/90-es évek folyamán
nyerte el városiasnak mond-
ható arculatát. A vármegye-
háza elõtt 1885/87-ben elké-
szült a város elsõ ártézi kút-
ja, díszes felépítménnyel.
1892. szept. 15-én – Kossuth
Lajos (1802–1894) reformpo-
litikus, 1848-ban pénzügymi-
niszter, 1849. ápr. 14-tõl kor-
mányzó-elnök 90. születés-
napja tiszteletére – a városi
közgyûlés határozatilag ki-
mondta, hogy a Piac teret
Kossuth térnek nevezi el.
1898-ban a tér délkeleti ré-
szén felállították a névadó
mellszobrát; a hagyomány
szerint azon a helyen, ahol a
nagy hazafi 1848. okt. 1-jén
lelkesítõ beszédet tartott a
szentesi népnek. 1934. okt.
21-én – ünnepélyesen lelep-
lezték Kossuth Lajos és Hor-
váth Mihály egészalakos
szobrait.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (72.)

Kossuth Lajos tér

Február 6-tól, hétfõtõl Szen-
tesen a kis-, közép- és nagy-
feszültségû villamoshálózat
mentén – a zavartalan áramel-
látás biztosításának érdeké-
ben – gallyazási és nyiladék-
tisztítási munkákat végzünk.
Munkánkat az áramszolgálta-
tóval, az EDF DÉMÁSZ-szal
kötött szerzõdés szerint vé-
gezzük a vállalt mûszaki
specifikációnak megfelelõen.
Fény-kert Kft., Hódmezõvá-
sárhely, Borz u. 68.

Gallyaznak



A térfigyelõ kamerarend-
szer helyett egy bûnügyi
technikusnak köszönhetõ,
hogy nagyon gyorsan elfog-
ták múlt csütörtökön azt a
késes rablót, aki aznap 20
ezer forintot vitt el egy Jó-
zsef Attila utcai élelmiszer-
boltból. A kamerák telepí-
tésérõl tavaly júniusban ha-
tározott az önkormányzat,
de csak nyárra készül el
a teljes közterület-figyelõ
rendszer.

A tettes pechje, hogy sza-
badidejében éppen a Sza-
badság téren sétált a szentesi
rendõrkapitányság bûnügyi
technikusa, amikor kollégái-
tól rádión megtudta, hogy
egy maszkot viselõ férfi egy
késsel kirabolta a József Atti-
la utcában lévõ élelmiszer-
boltot. Éles szemének és rá-
termettségének köszönhetõ,
hogy rögtön felfigyelt egy
gyanús férfira, akit igazolta-
tott is. Nem sokkal késõbb a
24 éves szentesi lakos beis-
merõ vallomást tett a rend-
õrségen. Ott, ahol régóta
várják, hogy kiépüljön a vá-
rosban a térfigyelõ kamera-
rendszer. Ha ugyanis letele-
pítették volna már a kamerá-
kat, egy jutott volna a Sza-
badság térre is, vagyis a ka-
pitányság ügyeletese élõ,
egyenes adásban láthatta
volna, ahogy maszkot húz
az elkövetõ, akinek késõbbi
azonosítása sem ütközött
volna különösebb nehézség-
be. A rendõrségtõl kapott tá-
jékoztatás alapján több, köz-
területen elkövetett bûncse-
lekmény felderítése ered-
ménnyel zárult volna, ha
már mûködne a térfigyelõ
rendszer. Csak az elmúlt hó-
napokban autót törtek fel,
kerékpárt loptak és garáz-

dálkodtak olyan helyszíne-
ken, ahová ellátnának a ka-
merák is, ha tervezett helyü-
kön lennének végre. 

A képviselõ-testület tavaly
júniusban döntött úgy, hogy
saját erõbõl és a még csatla-
kozó vállalkozások tehervál-
lalásával kiépítteti a térfigye-
lõ rendszert. Az eredeti ha-
táridõ szerint július közepéig
kellett volna kiírni a közbe-
szerzést, de erre csak decem-
ber derekán került sor. Mint
a polgármesteri hivatalban
megtudtuk, az ajánlatkérést
hátráltatta, hogy a fejlesztés
mûszakilag nem volt kellõen
elõkészítve, így csak utóbb –
szakértõk véleményére tá-
maszkodva – határoztak
úgy, hogy a vezeték nélküli
kapcsolat helyett a meglévõ

telekommunikációs infrast-
ruktúrát használva hozzák
létre a rendszert. Végül az
Optanet Kft. vezette konzor-
cium nyerte el a bruttó 27
milliós megbízást. A szerzõ-
dést január 23-án írták alá a
felek, a munkákkal július 4-
ig kell végeznie a nyertes
ajánlattevõnek. Az Optanet
részérõl lapunknak elárul-
ták, két ütemben zajlik majd
a kivitelezés: áprilistól a
rendszer egy része üzemké-
pes lesz, attól kezdve a rend-
õrök tesztelhetik a hálózatot. 

Ami a rendszer méretét il-
leti: Szentesen és Eperjesen
összesen 20 kamerát szerel-
nek fel, a községben kettõt.
A Kossuth utca mentén 4 be-

rendezést telepítenek, a vá-
rosból kivezetõ utakon 6 ka-
merát helyeznek el, továbbá
egyebek mellett bekameráz-
zák a Szabadság teret, az Ár-
pád Agrár Zrt. és a vízgaz-
dálkodási társulat székházá-
nak környékét is. Nem fért
bele a pénzügyi keretbe az
Arany János utca és a Szûr-
szabó utca keresztezõdése,
valamint a Deák-iskola.
Ezekre a helyekre – az idei
költségvetés függvényében –
késõbb szerelnének föl ka-
merákat. A fejlesztés kiadá-
saihoz öt helyi vállalkozás,
illetve Eperjes önkormány-
zata is hozzájárul.

Bíró Dániel 
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(folytatás az 1. oldalról)
A helyi média költségveté-

si támogatása is megosztotta
a választott grémiumot. A
polgármester azt javasolta,
az elfogadott önkormányzati
büdzsé függvényében támo-
gassák a Civil TV-t, amely
eredetileg 25 milliós támoga-
tást kért a várostól. Elhang-
zott, hogy 10-12 milliós ösz-
szeg lehet reális. Csorba Gyu-
la, a Civil TV vezetõje képvi-
selõi kérdésre elmondta, 2,9
millió forinttal tartoznak a
Szentes Városi Szolgáltató
(SZVSZ) Kft.-nek, amit mie-
lõbb rendezni szeretnének,
de a biztonságos mûködé-
sükhöz elengedhetetlen az
önkormányzati tehervállalás,
amiért cserébe szolgáltatást
nyújt a médium. Szabó Zoltán
szerint hiba volt az azóta
megszûnt rádióhoz csatolni
a Szentesi Életet, amelynek
helyzete jelenleg instabil. Azt
javasolta, hogy a lap kerül-
jön vissza az SZVSZ Kft.-
hez, hosszú távon pedig a
városi cégek és intézmények

által elnyert pályázatok
kommunikációját bízzák az
újságra. Móra József vélemé-
nye ezzel szemben az volt,
h o g y  a  l a p  m a r a d j o n  a
helyén, a Szentesi Média
Nonprofit Közhasznú Kft.-
nél, és tartsa fönn magát hir-
detésekbõl. Halmai István azt
vetette föl, hogy magánvál-
lalkozásnak is ki lehetne ad-
ni az újságot. Horváth István
szerint nem volt kellõen ki-
dolgozva a képviselõk elé
került anyag, ezért azt kérte,
késõbb térjenek vissza rá. A
konkrét döntéseket februári
ülésén hozhatja meg a testü-
let.

Határoztak viszont a kép-
viselõk arról, hogy a hajlék-
talanszálló közel százmillió
forint vissza nem térítendõ
támogatásra pályázzon, ami-
bõl korszerûsíteni és fejlesz-
teni lehetne az éjjeli mene-
dékhelyet, amely ez év végé-
ig rendelkezik mûködési en-
gedéllyel. 

B.D.

Terítéken
az ügyvezetõk

díjazása

Múlt pénteki ülésén a
képviselõ-testület elfogadta
a strandfejlesztési koncep-
ciót, amely – ha megvaló-
sul – 2014-ig összességében
mintegy 1,8 milliárdos be-
ruházást eredményezhet a
ligeti létesítményben.

A város és partnerei há-
rom pályázat révén szeretné-
nek forrást szerezni a strand
modernizációjához, szolgál-
tatásainak bõvítéséhez és
egy fedett uszoda építésé-
hez. Egy határon átnyúló

program keretében támoga-
tást nyerhet az üdülõköz-
pont az 50 méteres medence,
a termálmedencék és az öltö-
zõépület felújítására, a 33
méteres medence burkolat-
cseréjének befejezésére, a
sátrak fûtésére szolgáló ka-
zánok termálenergiával tör-
ténõ kiváltására, valamint
egy új sátor vásárlására, ami-
vel a tanmedencét fednék le.
Ez összességében 210 milliós
tétel, amihez 5 százalékos
önerõvel kell hozzájárulni. A

pályázatot a hét elején be-
nyújtották, várhatóan októ-
berben hirdetnek eredményt
a bírálók. 

A társasági adó a látvány-
sportok támogatására ad le-
hetõséget, s ezt kiaknázva az
önkormányzat a helyi vízi-
labda klubbal közösen kíván
támogatást nyerni egy fedett
uszoda építésére. Elsõ kör-
ben egy új 50 méteres me-
dence és hozzá öltözõ, gép-
ház épülne, a második ütem-
ben pedig lefednék a vízfelü-

letet. Jövõ év közepéig 492
millió forintot fordítanának
erre a célra, 2014 nyaráig pe-
dig megint ennyit. Az önkor-
mányzatnak 30 százalékos,
vagyis 300 milliós saját erõt
kell biztosítani ehhez a milli-
árdos tervhez, amelynek
megvalósítását a Magyar Ví-
zilabda Szövetség is támo-
gatja. Az elsõ pályázatot áp-
rilisban kell benyújtani. A
koncepció harmadik pillére
egy regionális pályázat len-
ne, amibõl a strand wellness
részlegét bõvítenék közel fél-
milliárdos beruházással. Áp-
rilis végén kell postázni a be-
adványt, amely ha nyer, a
fejlesztés költségének felét a
városnak kell fedeznie.  

Mielõtt azonban ezekrõl a
pályamunkákról döntené-
nek, és megkezdõdhetne a
kivitelezés, az öltözõépületet
és az 50 méteres medencét is
annyira rendbe kell hozni,
hogy az ÁNTSZ engedélyez-
ze ezek mûködését az idei
szezonban. Ezért bruttó 6,5
millió forintot még tavasszal
áldozni kell a tovább nem
halogatható munkákra. Az
üdülõközpontban úgy terve-
zik, március végéig befejezik
e kisebb felújításokat. Szin-
tén jóváhagyta a képviselõ-
testület a csúszdás medence
átépítését: elbontják a lép-
csõt és helyreállítják a burko-
latot, hogy úszásoktatásra is
alkalmas legyen a vízfelület. 

Kép és szöveg: B.D. 

Nem követtek el hibát a
városházán, a vakcinát idõ-
ben megrendelték, de a
gyógyszerszállító cég nem
teljesítette a szerzõdésben
vállalt kötelezettségeket –
adtuk hírül decemberi lap-
számunkban.

Február 1-jén kezdték el a
HPV-védõoltás második üte-
mének beadását az 1998-as
születésû lányoknál, akik
megkapták már az elsõ oltá-
sukat. Nekik az iskolaorvos
adja be a védõoltást. A har-
madik oltást május elején ve-
hetik fel, és ekkortól lesz tel-

jes a HPV-elleni védettségük.
Az 1997-ben született lá-

nyok közül 33 fõ jelezte
szándékát az önkormányzat-
nak. A 2. oltás áprilisban, a 3.
augusztusban lesz esedékes.
Ez utóbbi oltás beadása a
nyári szünet idejére esik,
ezért az érintett gyerekeket
az orvosok levélben értesítik
az oltás beadásának pontos
idõpontjáról és helyérõl. A
védõnõk is aktívan részt
vesznek, hiszen õk értesítik a
gyerekeket és a védõoltás be-
adásánál is segítenek. 

HPV-oltás

A szentesi mentõállomás egyelõre nem kap azokból az új
mentõautókból, amit a napokban vásárolt az Országos Men-
tõszolgálat. 37  korszerû eset-rohamkocsit szerzett be a szol-
gálat, egy másik, 574,5 millió forintos forrásból pedig 23
mentõ-gépkocsi beszerzése van folyamatban. A szak-
tárca egészségügyért felelõs államtitkársága néhány hete
újabb, 1,45 milliárd Ft-os forrást biztosított az Országos Men-
tõszolgálat számára, melybõl a tervek szerint 60-70 mentõ-
autó vásárlására nyílik lehetõség.

Lapunk értesülései szerint ez utóbbi beszerzés után kap-
hat új mentõautót a szentesi állomás, ahová legutoljára 2006-
ban érkezett új jármû. Jelenleg egy esetkocsival és három
mentõautóval rendelkeznek a mentõk, akik más lehetõséget
is keresnek eszközparkjuk fejlesztéséhez. 

– Digitális véroxigénmérõ berendezésre, hordozható
oxigénpalackokra, gerinchordágyakra, végtagrögzítõ eszkö-
zökre és defibrillátorokra lenne leginkább szükségünk, ehhez
egymillió forintot kell összegyûjtenünk adományokból.
Bízunk benne, hogy a személyi jövedelemadó egy százalé-
kát sokan fogják számunkra felajánlani – nyilatkozta lapunk-
nak Harangozó Roland, a Szentes Kistérségért Mentõala-
pítvány kuratóriumának tagja.

Mentõeszközökre
gyûjtenek

A Szabadság térre is telepítenek kamerát tavasszal. (A szerzõ felvétele.)

Idén csak kipofozzák, jövõre pedig teljesen felújítják az 50-es medencét.

Szabad utat kapott
a strandfejlesztés

Áprilistól pásztáznak
a térfigyelõ kamerák
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Energetikai Tanúsítvány
kiállítása szükséges 2012.
január 1-jétõl meglévõ épü-
let, önálló rendeltetési egy-
ség, lakás, adásvételéhez,
valamint az egy évet meg-
haladó – bérbeadásához. A
tanúsítványt az épületek
energiafelhasználásának
vizsgálata alapján állíthat-
ják ki azok a vállalkozások,
amelyek erre képesítést sze-
reznek. Szentesen ilyen ta-
núsító szervezet a Szentes
Városi Szolgáltató Kft.

A jelenleg érvényben lévõ
rendelet szerint adásvétel
esetén az eladónak át kell
adni a vevõ részére, tartós
bérbeadás esetén pedig a
bérlõnek be kell mutatni a
tanúsítványt.

Megléte feltétele az ingat-
lanok használatbavételi en-
gedélyének kiadásához is.

– A szolgáltató kft. 440 ön-
kormányzati ingatlant és 75
nem lakáscélú bérleményt
kezel, ezért döntöttünk egy
önálló épületenergetikai
szakértõ foglalkoztatásáról.
Egy építészmérnök munka-
társunk, Szûcs Andrea elvé-
gezte a képzést és vásárol-
tunk egy hõkamerát is. Így
minden feltétel adott, hogy
bárki részére végezzünk
energetikai tanúsítást – nyi-
latkozta Döbrõssy Iván ügy-
vezetõ. 

– Nem csak a tanúsítvány
kötelezõ elkészítéséhez érde-
mes az ingatlant átvizsgál-
tatni – mondja Szûcs And-
rea. A hõkamera alkalmas
többek között a padlófûtés
hibájának keresésére, a pené-
szedésre hajlamos helyek ki-
mutatására a lakásban, és
megmutatja, hogy hol szökik

el a meleg az épületbõl.
Energetikai pályázatok be-
adásához is már kérik az
energetikai tanúsítványt, a
felújítás elõtti és utáni álla-
potról. Akkor kell a lakás
zöldkártya, ha az ingatlan
számított értékének 25 szá-
zalékát meghaladja a terve-
zett felújítás.

S hogy mi a menete a ta-
núsítvány elkészítésének?

Elõször is nálunk ki kell
tölteni a megrendelõt. Itt el-
döntheti a tulajdonos, hogy
a tanúsítvány elkészítése
mellé igényli-e a hõkamerás
vizsgálatot, ugyanis az kü-
lön költséget jelent. A munka
függ az ingatlan rendelke-
zésre álló irataitól  is. Ha van
felelõs mûszaki vezetõ nyi-
latkozatával ellátott tervdo-
kumentáció az ingatlanról,
akkor az alapján kiszámítjuk

az energiafelhasználást. Ha
nincs ilyen dokumentáció,
akkor a helyszínen felmérjük
a falszerkezetet, a fûtött tér-
fogatot, a gépészetet és a
nyílászárókat. A kapott ada-
tok alapján, egy számítógé-
pes program segítségével ál-
lapítjuk meg az ingatlan
energetikai besorolását, ami
a rossztól a fokozottan ener-
giatakarékos besorolás közé
eshet. A tanúsítvány 10 évre,
vagy újabb jelentõs beruhá-
zás végzéséig szól – mondta
Szûcs Andrea.

A költsége függ a tervdo-
kumentáció meglététõl, attól,
hogy lakásról vagy családi
házról van szó és igényli-e
a tulajdonos a hõkamerás
vizsgálatot. Utóbbit egyéb-
ként külön is meg lehet ren-
delni, ha valaki kíváncsi a
háza hõtartására vagy a szi-

getelés tökéletességére. Egy
tanúsítvány elkészítése nettó
áron tizenezer forintos tétel-
tõl, több tízezer forintig ter-
jed. Például egy 100 négyzet-
méter alatti lakás esetében
11 – 25 ezer forint között le-
het. A hõkamerás felmérés
ára családi ház esetében
húszezer, lakásnál tizenöt-
ezer forint. Kedvezményt
adunk, ha egy társasházban
egyszerre több lakásnál kell
elkészíteni a felmérést. Cé-
günk kamara által hitelesí-
tett tanúsítványt ad ki, amit
bármikor pótolni tudunk, ha
elveszik az évek során. 

Az energetikai tanúsít-
vány elkészítésével kapcso-
latos kérdésekre válaszol
Szûcs Andrea a 63/560-620
telefonszámon.

(X)

Új programot indít a
Koszta József Múzeum: min-
den hónap elsõ szombatján
10 és 12 óra között múzeumi
matinét tartanak. Elsõ alka-
lommal február 4-én várják
az ifjú múzeumbarátokat,
akik kézmûves foglalkozá-
son is részt vehetnek a múze-
um megyeházi épületében. A
múzeumi matiné témája ez-
úttal a farsang.

A repcét pótolni kell, a ta-
lajnedvesség alacsony, még-
is optimista az 1967 óta me-
zõgazdaságból élõ szakem-
ber. Szarvas Pál maga is és
agrárcége is folyamatosan
fejleszt.

A csapadékhiány miatt
szinte porba kellett elvetni
az õszi káposztarepcét, ezért
késõn és hiányosan kelt ki. A
kis növények nem tudtak
megerõsödni, ezért valószí-
nûleg kifagynak ezekben a
napokban. A cégcsoportunk-
nál mintegy 400 hektáron
kell a repce helyére mást vet-
ni tavasszal – mondta la-
punknak Szarvas Pál, a Terra
Coop Kft. ügyvezetõje. Egy-
részt növeljük a cukorrépa
vetésterületét 300 hektárra,
máshol  kukoricát és napra-
forgót vetünk a repce helyé-

re. Tavaly a belvizes évkez-
det miatt nem sikerült min-
denhol megoldani a tavaszi
vetést, de a terméskiesést el-
lensúlyozta a kedvezõ eladá-
si ár. Néhol rekordtermést
takarítottunk be például rep-
cébõl és cukorrépából. Idén a
talajok alacsony vízkészlete
miatt erre kicsi az esély. 

A cégcsoport mintegy há-
romezer hektáron gazdálko-
dik, közel száz kilométeres
körzetben. Ez a szállítás va-
lamint gépi munka esetében
hátrány, viszont kisebb az
esély a jelentõs jégkárra. A
cégcsoport nagy gépkapaci-
tással rendelkezik, ezért bér-
munkát is tudnak vállalni a
növényvédelemtõl a szállítá-
son keresztül a betakarításig.
Jelentõs tárolókapacitással
rendelkeznek, hamarosan el-

készül az új szárító és tisztí-
tó, mellette pedig egy síktá-
rolót terveznek. 

– Ezzel a beruházással to-
vább növeljük a tárolókapa-
citásunkat- mondja Szarvas
Pál. Ezen kívül pályázatot
adtunk be egy gyümölcstáro-
ló hûtõház építésére, vala-
mint egy harminc hektáros
meliorációra. Tavaly öntöz-
hetõvé alakítottunk újabb
120 hektárt, így az idén már
750 hektáron vethetünk öntö-
zés igényes zöldborsót, cse-
megekukoricát és zöldbabot. 

A 45 éve gazdálkodó szak-
ember elmondása szerint az
idén legnagyobb veszélyt az
aszályhajlam jelenti, mert
alacsony a rendelkezésre álló
nedvesség a talajban. Ennek
ellenére mindig optimistán
néz egy-egy év elé. B.G.

Kifagy a repce és
kevés a csapadék

Ha a devizahitelesek szá-
mára nem ajánlja föl a végtör-
lesztés lehetõségét a kor-
mányzat, 2011 utolsó negyed-
évében épp úgy pangott vol-
na az ingatlanpiac Szentesen,
mint elõtte. Így októbertõl ja-
nuár 20-ig nálunk is megélén-
kült a forgalom, de ez csak a
keresleti oldalnak kedvezett.
Az OTP Jelzálogbank legfris-
sebb értéktérképe szerint a
szentesi kistérségben az átla-
gos négyzetméterár 121 ezer
és 160 ezer forint között mo-
zog. Ezzel a mutatóval a sze-
gedi kistérséggel együtt éllo-
vasok vagyunk Csongrád
megyében, régiós szinten pe-
dig csak Kecskeméten és kör-
nyékén magasabbak az árak.

Számos tanulsággal szol-
gált az elmúlt idõszak Balázs
Erika szerint. Az ingatlan-
szentes.hu weboldalt mû-
ködtetõ szakértõ lapunknak
elmondta: eltûnt a hiteles vá-
sárló, kizárólag készpénzes
vagy a Fundamenta Lakás-
kasszában érintett érdeklõ-
dõk mozgatták a piacot. Az
eladók – akiknek a többsége

végtörleszteni szeretett vol-
na – igyekeztek megvárni az
utolsó pillanatot, remény-
kedtek valamiben, de kár
volt. Azok jártak a legrosz-
szabbul, akik 2006 és 2007-
ben magas árfolyamon és
magas áron vettek házat, la-
kást maguknak. Kellõen
szemlélteti a helyzetet, hogy
azok, akik néhány éve 9 mil-
lióért vettek panellakást,
most legfeljebb 5-6 millióért
tudtak túladni rajta. Az elõ-
zõ évtized közepén még 15
millióért eladott kockaházak
jelenleg legfeljebb 10 milliót
érnek, a 2+2 szobás panella-
kások értéke maximum 8
millió forint. – Csak az igé-
nyesen felújított, korszerû
otthonok találtak gazdára.
Akik a forint elértéktelene-
dése miatt befektetésként a
lakóingatlanokban láttak
fantáziát, leginkább a 4-7
millió forint között kínált 2
szobás lakásokat keresték a
3. emeletig, hogy albérlet-
ként hasznosítsák õket.
Olyan otthonok iránt, melye-
ket nem korszerûsítettek –

parasztházak, a 70-es-80-as
években épült nagyobb há-
zak és az alternatív fûtés nél-
küli ingatlanok – szinte elha-
nyagolható kereslet mutat-
kozott – összegzett Balázs
Erika. 

Az ingatlanszakértõ sze-
rint sokan döntöttek úgy,
hogy albérletbe költöznek,
annak a havi terhe ugyanis
kiszámíthatóbbnak tûnik,
mint a hiteltörlesztés össze-
ge. Ez lehet az elsõ jele an-
nak, hogy végleg elillanhat a
saját otthon eszméje Ma-
gyarországon. Az emberek
ráeszméltek, hogy erõn felül
vállalkoztak, amikor a lakás-
vagy házvásárlást túlnyomó
részt hitelbõl oldották meg.
A közeljövõrõl Balázs Erika
úgy véli: mehetnék még en-
nél is lentebb az ingatlan-
árak, mert az érintettek több-
ségénél nem rendezõdött a
devizahitel problémája, ke-
rülhetnek még szorult hely-
zetbe, a kereslet bõvülésére
pedig egyáltalán nem lehet
számítani. Az árak mellett
a legfontosabb szemponttá
vált, hogy mennyibõl lehet
fenntartani egy adott ingat-
lan, milyen korszerû a fûtési
rendszere, mennyire szige-
teltek a falak, milyenek a
nyílászárók.

Kép és szöveg:
Bíró Dániel 

Tovább eshetnek az
ingatlanárak

Taneszközök

Tankönyv, taneszköz kiállí-
tást és vásárt tartanak a Mû-
velõdési és Ifjúsági Házban.
A rendezvény február 9-én,
csütörtökön 14 órakor kezdõ-
dik. 

* * *
A társkeresõk klubja far-

sangi bált rendez február 11-
én, szombaton 19 órától a
Móricz-mûvelõdési házban.

* * *
A nyugdíjasok klubja a

február 3-i foglalkozását a
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház-
ban tartja 14 órai kezdettel.

Rajzkiállítás

A Deák Ferenc Általános
Iskola rajztagozatos tanulói-
nak hagyományos kiállítása
nyílik február 14-én, kedden
15 órától a Mûvelõdési és If-
júsági Házban. A tárlat már-
cius 23-ig tekinthetõ meg.

* * *
Az ifjúsági házban mûkö-

dõ gyermek klub következõ
kézmûves foglalkozását feb-
ruár 7-én, kedden 17 órától
rendezik.

Napi ezer köbméter gázt
égetnek el naponta a városi
távfûtõ mûvekben a kemény
hideg miatt. A városi szolgál-
tató a szabadpiacról vásárol-
ja a gázt, ezért elõzõ nap 18
óráig kell bejelentenie a gáz-
szolgáltatónak azt a gáz-
mennyiséget, amit másnap
elhasznál. A termál kutak
legnagyobb kapacitással mû-
ködnek, de mínusz 10 fok
külsõ hõmérséklet alatt már
rá kell segíteni a távfûtésre
gázkazánokkal. Még van tar-
talék a rendszerben, például
a Debreceni utcai fûtõmû
gázkazánja még csupán öt
órát fût éjszakánként. A Kur-
caparti fûtõmû gázkazánját
pedig szerda hajnalban kel-
lett elõször bekapcsolni. Ha
tovább csökken a hõmérsék-
let, akkor egyre többször
kapcsolódnak be a távfûtés-
be a gázkazánok.

A gázkazánokat is
bekapcsolta
a szolgáltató Energetikai tanúsítvány a lakás zöldkártyához

Múzeumi
matiné

A végtörlesztés lehetõsége Szentesen is fellendítette az
ingatlanpiacot, de ez csak a keresleti oldalnak kedvezett.
Azok jártak a legrosszabbul, akik 2006-2007-ben vásárolták
lakásukat: náluk elõfordult, hogy a vételár 40 százalékot
esett. Balázs Erika ingatlanszakértõ szerint az elmúlt hóna-
pokban a saját otthon eszméje is szertefoszlott, az árak pe-
dig még tovább süllyedhetnek.



A mûvelõdési központ

Díszítõmûvész Körének

újabb kiállítása nyílik a vá-

rosi könyvtárban. Ott már

évek óta bemutatkoznak a

több mint 30 éve munkál-

kodó alkotókör tagjai a leg-

szebb munkáikkal, mindig

egy-egy téma köré csoporto-
sítva azokat.

Szerepeltek már korábban
falvédõkkel, a legutóbbi al-

kalommal pedig szép köté-
nyekkel várták a látogatókat.
Ezúttal terítõk és abroszok
kerülnek terítékre, „Terülj,
terülj, asztalkám”: abroszok,
terítõk a lakásban címû kiál-
lításukon.

A díszítõmûvész kör fog-
lalkozásait évtizedek óta hét-
fõn délután 4 és 7 óra között
tartják, a régmúlt idõk adás-
szüneti napjain. Ottjártunk-
kor már a szombaton nyíló
tárlatra készültek az asszo-
nyok az ifjúsági házban. A
frissen készült munkáikból
visznek a kiállításra, mondja
Szemerédi Endréné szakkör-
vezetõ. Mintegy 100-150 terí-
tõ, illetve abrosz közül válo-
gatták ki, melyek kerüljenek
a látogatók elé, s legalább
40-50 darabot vehetnek majd
szemügyre a tárlat látogatói,
de terítõbõl lesz több. 

A terítõk az asztalok dí-
szei, míg az abroszok inkább
hétköznapi használatra va-
lók, magyarázza a szakkör-
vezetõ. Ebbõl következik,
hogy a terítõk díszesebbek,
kényesebb, akár fényre érzé-
kenyebb anyagból is készül-

hettek. Ezért aztán jobban is
kellett rájuk vigyázni a há-
zaknál, az úri szobákban
megfordítva tették fel, ami-
kor a családok maguk voltak
otthon. Magyarország kü-
lönbözõ földrajzi tájegysége-
in más-más terítõkkel talál-
kozhatunk, eltérõ a hímzé-
sük, mintakincsük, de az
alapanyaguk is, s még az öl-
téstechnika is meghatározza
az azon a tájon élõ emberek
világát, tudjuk meg Irénké-
tõl, s még azt is elmondja:
munkáikkal a kör tagjai a
mai családoknak szeretnék
megmutatni, hogy egy szép
fehérbe öltöztetett asztal mi-
lyen hangulatot teremthet,
meghatározhatja a családi
együttlétet, de vendégeink-
nek is örömmel mutathatjuk
meg a legszebb terítõnket.
Példát is szeretnének ezzel
kifejezni: a múlt értékeit meg
kell õrizni.

Hétfõnként 25-30 nyugdíjas
korú asszony „zsong” az ifjú-
sági házban, ahogy Irénke fo-
galmaz. Közösen tervezik a
darabokat, majd ki-ki otthon
végzi el a munka nagy részét.
– Ezek a szakköri foglalkozá-
sok azért is jók, mert miköz-
ben készül a kézimunka, jár a
szánk: beszélgetünk, éneke-
ket, verseket tanulunk, jel-
lemzi találkozásaikat Szeme-
rédi Endréné, aki a kiállításu-
kat február 4-én 15 órakor
nyitja meg a könyvtárban. Az
eseményen közremûködik a
Tilinkó Dalkör.

Kép és szöveg:
(darók)

Másodszor szervezõdött
újjá tavaly a szentesi 582.
Attila cserkészcsapat, amit
a két világháború közötti
idõszakban alapítottak. Az
1948-ban feloszlatott szerve-
zetet a rendszerváltást kö-
vetõen Lantos Balázs hívta
életre, majd megint egy
hosszabb szünet követke-
zett, mígnem 2010-ben újra
aktívvá váltak.

Hegedûs Csaba õrsvezetõ
lapunk érdeklõdésére el-
mondta, plébánosi felkérésre
kezdték toborozni a gyereke-
ket, leginkább a Szent Erzsé-
bet iskolából, csapatparancs-
nokuk pedig Lantos Balázs
lett. Jelenleg 20 fogadalmat
tett cserkész és 4 jelölt tagja a
csapatnak, akik – iskolai szü-

netben is – hetente egyszer
találkoznak õrsgyûlésen. A
megújulást a szülõk támoga-
tása és a gyerekek érdek-
lõdése szintén ösztönözte.
Utóbbi nem véletlen, hiszen
a cserkészeknél a fiatalok já-
tékos formában rengeteg tu-
dást és ismeretet szerezhet-
nek: az elsõsegélynyújtás, a
térképészet és a csillagászat
mellett a vallásról tanulhat-
nak, népdalokat énekelnek,
illetve a táborverés és a tûz-
gyújtás minden fortélyát is
elleshetik az idõsebbektõl.

Igyekszünk minél több
idõt a szabadban tölteni. Ki-
rándulás és túrázás is szere-
pel a programban, de ha az
idõjárás engedi, az éjszakát
is a szabadban töltjük. Ha tá-

borhelyet akarunk felkutat-
ni, portyázni megyünk, ami
24 órás túrát jelent, amikor a
gyerekek sátorban éjszakáz-
nak. Legutóbb Zalotán vol-
tunk például – avatott be az
õrsvezetõ. 2011-ben nagy si-
kert aratott a Kurca Regattán
a cserkészcsapat PET palac-
kokból épített tutaja, ami
hasznossá is vált számukra,
hiszen késõbb vízi akadály-
versenyt is rendeztek, a fel-
adatokat pedig ezzel a kü-
lönleges eszközzel kellett tel-
jesíteni. Június végéig több
portyát, túrát és 3-4 napos
tanyázást szerveznek – pél-
dául a Mecsekbe, illetve a
környékbe – a szentesi cser-
készek, akiknek legfõbb célja
a csapatépítés és a cserkész-
utánpótlás biztosítása. Utób-
biban nagy segítségükre lesz
önálló honlapjuk, ami hama-
rosan elérhetõ lesz az inter-
neten.

B.D.
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Az elõzetes napirend sze-
rinti és azon kívüli lemon-
dásokról is szó esett a Szen-
tesi Gerecz Elemér Sport-
horgász Egyesület szokásos
éves közgyûlésén. Az ifjú-
sági házban a tagság egy-
ötöde jelent meg, és szava-
zott a mindenkit érintõ vál-
toztatásokról.

A város legnagyobb létszá-
mú civil szervezetének életé-
vel kapcsolatban Kalamusz
Endre elnök elmondta, hogy
tavaly állagmegóvó felújítást
végeztek székházukon, pá-
lyáztatás útján horgászmes-
tert választottak Darabos Já-

nos személyében, újjászer-
vezték a halõri csapatot, be-
szereztek távcsöveket, éjjellá-
tó készüléket és halszállító
tartályt. A tavaszi szemétsze-
dési akción csupán 30-40
horgász vett részt a kilenc-
százhetven tag közül, de így
is eredményesnek tekinthetõ
és az idén is megszervezik.
A nyár végén közel 8 mázsa
hal pusztult el vízszennye-
zés miatt a Kurcában, de a
szennyvizet beeresztõ Szen-
tes-Víz Kft. félmillió forint
kártérítést fizetett. Az összeg
fedezte a döglött halak el-
szállítását és megsemmisíté-
sét valamint pótlását is.
Kalamusz Endre megköszönte
a rendõrség segítségét a víz-
partok és a vizekhez vezetõ
utak ellenõrzésében. 

A beszámolókból az is ki-
derült, hogy az egyesület
húsz tonna halat telepített ta-
valy vizeibe, mintegy 12 mil-
lió forint értékben. Baranyi

László gazdasági felelõs fel-
sorolása szerint tavaly 27
millió forint bevétele volt az
egyesületnek, amibõl 14 mil-
lió a területi engedélyek érté-

kesítésébõl származik. Idén a
tagdíjakból kevesebb bevé-
telre számítanak és halasítás-
ra is kevesebb jut majd. A
versenyfelelõs Dögei Sándor –
sokak meglepetésére – be-
számolója után bejelentette
lemondását, egyben az egye-
sületbõl való kilépését is.
Döntését nem indokolta.
Ami személyi kérdés viszont
napirenden volt, azt nagy
többséggel fogadta el a köz-
gyûlés. Eszerint a horgász-
egyesület vezetõségének két
új tagja Barna Viktor és Szegi

Zoltán, az ifjúsági felelõs pe-
dig a jövõben Tóth Csaba. A
lemondott versenyfelelõs he-
lyére késõbb választanak
megfelelõ személyt.

A jelenlévõk elfogadták az
alapszabály és a horgászrend
módosítását, valamint a jövõ
évi engedély árának 700 fo-
rintos emelését. A napijegy a
váltás idõpontjától számított
24 órán keresztül lesz érvé-
nyes és 500 forinttal drágul.
Az új horgászrend szerint ti-
los harcsára horgászni no-
vember 15. és március 1. kö-
zött, azaz abban az idõszak-
ban, amikor nem lehet csó-
nak a vízen. A másik módo-
sítás szerint a kívülrõl meg-
akasztott és kifogott halat ti-
los elvinni. 

Szó esett a Kurcát nyáron
ellepõ vízinövényrõl is. A
horgászok elmondása szerint
már az elõzõ években is le-
hetett látni kagylótutajt a ví-
zen, de közel sem ilyen
mennyiségben. Már a Veke-
ren is tapasztalták a jelenlét-
ét, ezért is lesz fontos feladat
a további szaporodásának és
terjedésének a megakadályo-
zása.

Besenyei

Terülj, terülj, asztalkám…

Harcsatilalom várható

Személyi változások
a horgászegyesületnél

Újjászervezõdtek
a cserkészek

A zeneiskola hangverseny-
központjának színpadát már
számos világhírû sztár koptat-
ta, s mégis, újra hihetetlen, de
megvalósuló álom, hogy két
világhíresség látogat el Szen-
tesre!

Binder Károly eMeRTon-
díjas, Erkel Ferenc-díjas zon-
goramûvész, zeneszerzõ, tan-
székvezetõ egyetemi tanár.
Nagy formátumú muzsikus,
aki tehetségét az új irányza-
tok, eltérõ zenekultúrák, kom-
pozíciós technikák és impro-
vizatív rendszerek szintézisé-
nek szolgálatába állítja. Kon-
certeket, mesterkurzusokat
tartott a világ minden táján.
Több mint 100 zongora-, ka-
mara-, és zenekari darab mel-
lett, 34 film és színházi zene
alkotója. Eddig 41 lemeze je-
lent meg.

Borbély Mihály Artisjus-
díjas, eMeRTon-díj mûvész
zenei tanulmányait a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Fõisko-
lán folytatta klasszikus klari-
nét, illetve jazz szaxofon sza-
kon. Pályafutása során eredeti
hangszerei mellett különleges
fúvós hangszerek megszólal-
tatására is specializálódott.
Számtalan lemezfelvételen
közremûködött, Európa-szer-
te, az USA-ban, Mexikóban és
Ausztráliában koncertezett.
1986-tól a Bartók Béla Zene-
mûvészeti Szakiskola, 1990
óta a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Fõiskola Jazz Tanszék-
ének tanára, 1997 és 2000 kö-
zött tanszékvezetõ is volt.
2005-ben megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkeresztjét.

A jazzest február 17-én,
pénteken 19 órakor kezdõdik.

Jazzest

Ráadás koncertre várják a
klasszikus zene kedvelõit a Lajtha
László-zeneiskola hangverseny-
termében február 6-án, hétfõn 18
órára. Ekkor Csalog Gábor Liszt-
díjas zongoramûvész és Maso-
pust Péter hegedûmûvész hang-
versenyét rendezik. Mûsoron: J.S.
Bach, Schubert és Brahms-mû-
vek.

Szonátaest
A Szentesi Spartacus Sport-

kör január 20-án tartotta éves
rendes közgyûlését. A sport-
kör ez évtõl már csak a termé-
szetjáró szakosztállyal mûkö-
dik tovább, mivel a sakkozók
új szervezeti formában kép-
zelték el jövõjüket.

A természetjáró szakosztá-
lyon belül lehetõség van kü-
lönbözõ tájékozódási sport-
ágakban történõ versenyzésre
(túraverseny, tájfutás, GPS),
teljesítménytúrákon, kerék-
pártúrákon való részvételre.

A 2011. év értékelése során
elhangzott, hogy a tájékozó-
dási túraversenyzõk az orszá-
gos csapatversenyeken jól
szerepeltek, hiszen hét alka-
lommal is dobogóra állhattak,
emellett ugyanennyi negye-
dik helyezést szereztek az or-
szágos bajnoki fordulókon. A
szereplés kellõ önbizalmat
adott a versenyzõknek, ah-
hoz, hogy 2012. évben két csa-
pattal nevezzenek a Tájékozó-
dási Túraversenyzõk Orszá-
gos Bajnokságába, céljuk az
elsõ tízbe kerülés.

A tájékozódási futók is 9
dobogós helyezést értek el az
elmúlt évben a regionális és
országos versenyeken.

Természeti örökség védel-
mében hucul földön jártak,
ahol a Fekete Tisza forrásának
néhány esztendeje felújított
környezetét tették rendbe. Ka-
landokat sem nélkülözõ túra
keretében a Fehér Tisza-forrás
pontos földrajzi meghatározá-
sát, valamint a forrás környe-
zetének karbantartási munká-
latait végezték el

2011-ben a sportkör tájéko-
zódási sportok mûvelésére al-
kalmas térképeket készített
Szentesen, melyek lehetõséget
teremtenek arra, hogy 2012-
ben népszerûsítõ városi baj-
nokságot hirdessenek az ér-
deklõdõknek.

Júliusban pedig a túrake-
rékpárosok országos és nem-
zetközi találkozójának szerve-
zésben vállalnak feladatot,
melynek idén a Csongrád Me-
gyei Természetjáró Szövetség
a gazdája.

A sportágak és a sportköri
rendezvények iránt pénteki
napokon lehet érdeklõdni 18
és 19 óra között.

Barát László elnök

Túráznak és
szerveznek

Mindig jó a hangulat a díszítõmûvész szakkörben.

A cserkészcsapat igyekszik minél több idõt a szabadban tölteni.
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Január 28-án az UTE küzdõsport csarnoka
adott otthont a cselgáncsozók ifjúsági orszá-
gos rangsorversenyének, mely egyben válo-
gató is volt. A Pollák DSE versenyzõje, Feke-

te Zsuzsa -57 kg-ban 7. helyen végzett. Más-
nap a felnõtt I. osztályú Magyarország ku-
pán -78 kg-ban elsõ lett Kalydy Patrícia, Gila

Nóra pedig a 2. helyen végzett (képünkön).

Szentesen járt a Mészöly
Focisuli (MF) vezérkara az
elmúlt héten, ahol megbe-
szélést folytattak az önkor-
mányzat és a helyi labdarú-
gó egyesületek, szakosz-
tályok vezetõivel egy lehet-
séges jövõbeni együttmû-
ködésrõl, a város labdarú-
gásának szakmai és infrast-
rukturális fejlesztésrõl. A
tárgyalások rövidesen to-
vább folytatódnak az érin-
tettek között.

Mészöly Gézának (képünkön)
személyes tapasztalatai van-
nak városunkról, fiatal játé-

kosként itt edzõtáborozott,
majd három évvel ezelõtt a
Vasassal játszottak egy em-
léktornát a Szentesi Kinizsi-
vel. A pálya, a környezeti
adottságok (a liget, a tenisz-
pályák, az uszoda, és a
sportcsarnok) már akkor
megragadták a figyelmét,
hogy milyen létesítményér-
ték van ebben a városban.
Szirbik Imre polgármesterrel
abban az idõben beszéltek is
arról, hogy Szentes egy bázi-
sa lehetne a labdarúgásnak,
hiszen jelenleg a közelben
nem nagyon van minõségi
futball. 

Tomcsányi Ferenc, a HSZA-
TÁK-Junior FC elnöke is
részt vett – a Szentesi Kinizsi
labdarúgó szakosztálya, a
Szentesi Farkasok és a Szen-
tesi Vasutas SC vezetõsége
mellett – a pénteki megbe-
szélésen. – A városi önkor-
mányzat kérte fel a Mészöly
Focisulit, hogy segítsenek a
helyi labdarúgás jövõjének
kialakításában – mondta a
HSZATÁK elnöke. – Az MF
nyitottnak bizonyult a kap-
csolat kialakítására, vázol-

ták, hogy milyen keretek kö-
zött, milyen formában tud-
nák elképzelni az együttmû-
ködést. Fontosnak érzem,
hogy nagyon jó idõpontban
lépett színre az MF, hiszen
klubunk tavaly õsz óta azon
dolgozik, hogy a helyi lab-
darúgóklubok, egyesületek
gyúrják össze erõiket, szûr-
jük ki a párhuzamosságokat
és együtt, egy irányba húz-
zuk a szentesi foci szekerét.
Az ígéretes megbeszélés-so-
rozat végére közös álláspon-
tot fogalmaztunk meg a
munka egy közös szerveze-
ten belüli folytatásáról. A Ki-
nizsi is támogatja az együtt-
mûködést, de szervezetileg
különállóak szerettek volna
maradni. Ebben a helyzetben
lépett a képbe a Mészöly
Focisuli. Átgondolva az MF
által felvázoltakat, a fejlesz-
tések lehetõségét, a magas
színvonalú szakmai hátteret,
a focisuli hazai és nemzetkö-
zi kapcsolataiban rejlõ lehe-
tõségeket, úgy gondolom
egyik szentesi fél sem mond-
hatja azt, hogy nem kérünk
ebbõl az együttmûködésbõl.

Ami elsõdlegesen szükséges
a Mészöly Focisulival való
közös munkához, az a helyi
szakmai szervezeteknek az
összefogása és a közös szán-
déknyilatkozat megfogalma-
zása. Az önkormányzat min-
dennemû együttmûködést
támogat a focisulival, mely
egyelõre keresi a megfelelõ
helyet dél-alföldi regionális
központjának kiépítéséhez.
Úgy vélem, meg kellene ra-
gadnunk ezt a lehetõséget,
amellyel rengeteget nyerhet-
ne a helyi labdarúgás.

Tisztában vannak azzal,
hogy budapesti viszonylat-
ban a havi tagdíj 8 ezer fo-
rint, ez itt Szentesen túl ma-
gas lenne , de megbeszélés
tárgya, hogy mit lehet tenni,
– esetleg önkormányzati tá-
mogatással – azért, hogy az
egyesületben dolgozók bé-
rét, a mûködés, a szervezés
és a versenyeztetés költsége-
it, a felszerelések beszerzését
meg lehessen teremteni –
hangzott el a tárgyaláson.

Tomcsányi Ferenctõl meg-
tudtuk: a focisuli helyi szak-
emberekkel képzeli el a
munkát, a fiatalokat pedig
óvodás kortól 14 éves koru-
kig karolnák fel, a legtehet-
ségesebbek pedig tovább ke-
rülnének az országos akadé-
miákra.

H. V. - G. Sz. I. 

Európa-bajnoki bronz-
éremmel térhetett haza a
nõi vízilabda válogatott két
szentesi játékosa, Keszthelyi
Rita és Takács Orsolya Hol-
landiából. A lányok egy hét
pihenõt kaptak Zantleitner
Krisztina vezetõedzõtõl,
majd bekapcsolódnak a
Hungerit-UniBauÉpszer
Szentesi VK csapatának
mindenapjaiba.

Remek teljesítményt nyúj-
tott Hollandiában, az Euró-
pa-bajnokságon Merész And-
rás csapata. A mieink a világ-
bajnok görögöktõl elszenve-
dett elõdöntõbeli vereséget
követõen az oroszok ellen
készülhettek a bronzmeccs-
re, amely Keszthelyi-parádét
és 9-8-as magyar gyõzelmet
hozott. Rita ezen az össze-
csapáson tette fel a koronát
a kontinensviadal egészén
nyújtott pazar produkciójá-
ra: öt gólt szerzett. A hatodik
szentesi gólt pedig Takács
Orsi rámolta be, így Zant-
leitner edzõ elégedetten
nyugtázhatta, hogy mindkét
játékosa pompás formában

van a bajnoki és a LEN-kupa
feladatok elõtt. Nem melles-
leg az Európa-bajnokság gól-
királynõje 19 találattal Keszt-
helyi Rita lett.

– Örülök életem elsõ fel-
nõtt világversenyen meg-
szerzett érmének, de a leg-
fontosabb, hogy a kvalifiká-
ciós részvételt sikerült kihar-
colnunk- mondta lapunknak
a 20 esztendõs pólós. – Elé-
gedett voltam a teljesítmé-
nyemmel, különösen azok
után, hogy az Eb elõtt beteg
és lázas voltam, köhögtem.
Arra végképp nem számítot-
tam, hogy én leszek a gólki-
rály, bár ezt a címet ezúttal
külön nem díjazták az Eb-n.
Most pihenek néhány napot,
aztán ismét belevetem ma-
gam a munkába.

A magyar válogatott már-
ciusban négy héten keresztül
készül az áprilisban, Trieszt-
ben megrendezésre kerülõ
olimpiai kvalifikációs torná-
ra, ahonnan négy nemzet
csapata jut majd ki a londoni
játékokra. 

hv

Takács és
Keszthelyi:
Eb-bronz!

Judós siker
Most már „hivatalosan” is

László Csaba nyomdokaiba
lépett Hegyes Bertalan Já-
nos és Kis Violetta, hiszen a
hétvégi tíztánc magyar baj-
nokságon a Szilver TSE if-
júsági korú párosa foglalta
el a dobogó tetejét a felnõtt
mezõnyben. Ráadásul a ha-
zai táncsportban példátlan
sikert értek el azzal, hogy
ezen a napon saját korosztá-
lyuk magyar bajnokságát is
megnyerték.

László Csaba több mint 10
éve védte aktuális partnerei-
vel a bajnoki címet, mivel
azonban õ már nem indult,
az a korszak lezárult. De a
Mezõkövesden rendezett
magyar bajnokságon elin-
dult egy másik: a Hegyes-
Kis páros viszi tovább a
Szilver hagyományát tíz-
táncban.

– Azt gondoltuk, ez majd
csak késõbb fog eljönni, s
összeszorított fogakkal vár-
tuk az eredményhirdetést,
meséli Bertalan. Hozzá ha-
sonlóan Violetta is örült a si-
kernek, bár miután meg-
nyerték tavaly a tíztánc-
ranglistát, sejtették, hogy a
bajnokságon is esélyesek.
Azonban erõnlétileg nagyon
fel kellett készülniük, az ál-
lóképességükön is sok mú-
lott, hogy övék lehessen a
két arany. 

A gimnáziumban utolsó
éves Violetta és a 11.-es Ber-
talan érzik az eredmény fele-
lõsségét is.

– Innentõl kezdve szóba
sem kerülhet, hogy keveseb-
bet adjunk bele, mondta a
fiú. A felnõtt bajnoki cím az
önbizalmának is jó tett, mert
elmondása szerint azelõtt
elõfordult, hogy nem hitt
kellõen magában. 

A táncosok nem lankad-
(hat)nak, már a jövõ heti ifjú-
sági standard és latin baj-
nokságokon készülnek a
címvédésre. 

Dupla annyit, mint a töb-
biek, összesen 54-szer táncol-

tak a magyar bajnokságo-
kon, s ezt a szinte pihenõ
nélküli teljesítményt csak ki-
magaslóan jó erõnléttel lehe-
tett produkálni. Összetett
volt a felkészülésük, amel-
lett, hogy rengeteget gyako-
roltak edzõjükkel, László
Csabával, a minõségi mun-
kát erõnlétük fokozásával
egészítették ki. Tánctörténe-
tet pedig azzal írtak elõször,
h o g y  a  t a v a l y i  i f j ú s á g i
tíztánc Eb-n a magyar tánco-
sok közül elsõként a döntõbe
jutottak. Márciusban jöhet a
folytatás, akkor az ifi, április-
ban pedig a felnõtt tíztánc
Eb-n lépnek parkettre, s a vi-
lágbajnokságokon is õk kép-
viselhetik hazánkat, büszkél-
kedett Violetta.

Óriási teljesítményt nyúj-
tottak, összegezte Szatmári-
Nagy Szilvia a fiatalok ered-
ményét. Esetükben a tehet-
ség párosul a szorgalommal
és alázattal, s elfogadják a
körülöttük lévõk tanácsait,
fejtegette az egyesület veze-
tõje, mitõl lett a legjobb ez a
páros. Ahhoz, hogy nemzet-
közi szinten is beérjenek, kell
még pár év, mondta, s példá-
nak hozta Csabát, aki Né-
meth Anikóval ’99-ben lett
ifi és felnõtt magyar bajnok
(igaz, Violettáékkal ellentét-
ben nem egyazon napon), s
csak jóval késõbb, 2010-ben
jutott el a világbajnoki
bronzéremig.

Darók József

Az év elsõ szenior úszó-
versenyén január 14-15-én a
gyulai Várfürdõ Kupán
hosszú távokon versenyez-
hettek a 25 év feletti úszók.
Rendhagyó módon ebben az
évben nemcsak a megszo-
kott távokat rendezték meg,
hanem 400 méteren is meg-
mérethették magukat a ver-
senyzõk. A Szentesi Delfin
ESC számára nagyon jól si-
került ez a hétvége is. Bizta-
tó formát mutattak az egy
hónappal késõbb megrende-
zésre kerülõ II. Rövidpályás
Országos Bajnokság elõtt.

Debreczeni Beáta: 1. hely
400 mell, 400 hát, 200 hát,
200 pille, 2. hely 200 mell

Bertényi Mária 1. hely 1500
gyors, 200 gyors, 400 mell,
200 mell, 2. hely 800 gyors;
Melkuhn Dezsõ: 1. hely 400
vegyes, 400 mell, 200 pille, 2.
hely 1500 gyors és 800 gyors;
Lukátsy Kati: 1. hely: 200
mell, 400 mell, 2. hely 200
hát, 400 hát; Pászti Edit: 1.
hely 200 hát, 200 gyors, 400
hát; Berezvainé Virágos Éva: 1.
hely 800 gyors, 200 hát, 200
gyors; Kovács Attila: 1. hely
200 hát, 400 hát, 3. hely 200

gyors; Pengõ Erzsébet: 1. hely
1500 gyors és 800 gyors;
Vidovics Zoltán: 1. hely 800
gyors, 2. hely 400 mell és 400
vegyes; Szabó Imre: 1. hely
400 vegyes; Pólyáné Téli Éva:
1. hely 400 mell; Bocskay Zsó-
fia: 2. hely 200 gyors, 3. hely
800 gyors; Lucz Imre: 3. hely
800 gyors és 400 mell.

4x25 m víz alatti váltó: 2.
Szentes (Szabó Imre, Kovács
Attila, Vidovics Zoltán, Mel-
kuhn Dezsõ).

Pólyáné Téli Éva

A Mészöly Focisulival
sokat nyerhetünk

Biztató formában

A Hungerit-kupáért zajló
kistérségi teremlabdarúgó
bajnokság 9. játéknapján sû-
rûsödött a mezõny szinte az
összes csoportban. Túlnyo-
mórészt papírforma eredmé-
nyek születtek. Az A cso-
portban „beállt” a tabella a
szurkolók szerint, mivel a
Gellér SE nagyon izgalmas
mérkõzésen legyõzte a
Jóbarátokat. Bár a vesztes fél
elsõsorban a játékvezetõt hi-
báztatta (mint általában min-
dig). Az SB+B Kft. nem a leg-
szebb játékával gyõzött a
Tûzoltók ellen, bár hozzá
kell tenni, hogy a tûzlova-
goknak nem volt cseréjük.

A B-28 Stúdió továbbra

sem találja a pontokat a pá-
lyán.

A B csoportban a Kurca
Menti Hódítók továbbra is
tartják a helyüket a tabella
élén, bár a MetalCom erõsen
közelít. A Biochip igen izgal-
mas mérkõzésen, mondhatni
szerencsés góllal nyert az
Aznaposok ellen, akik ezen a
napon a másik meccsüket is
elvesztették.

A C csoportban a Tenger-
alattjárók az ifjú Farkasok el-
leni magabiztos gyõzelem-
mel,  a Mayer Münchennel
azonos ponttal állnak a táb-
lázat élén, és a Fiorello végre
gyõzelemmel zárta a vasár-
napi játékot.

A Legator a D csoportban
kicsit elszakadt a FILA 11-el
a csoporttól, bár az Eperjesi
Vadkakasok nem akarnak le-
maradni, és a három 12 pon-
tos csapat követi az élen álló-
kat, míg a Young Boys, Kósa
nagyszerû játékával és gólja-
ival két mérkõzést is nyert.

A csoport: 1. Gallér SE
(15), 2. SZ+B Kft. (13), 3. Fo-
ciguruk (13). B csoport: 1.
KM Hódítók (17), 2. Metal-
Com (15), 3. Álomkonyha
Stúdió (13). C csoport: 1.
Mayern München (16), 2.
Tengeralattjárók (16), 3. Bra-
zil Team (13). D csoport: 1.
Legator (16), 2. Fila 11 (15), 3.
eRKá (12). Garai

Papírforma eredmények

Új korszak tíztáncban

A Szilver döntõsei

Remek eredményeket értek a Szilver versenyzõi a ja-
nuár 28-án Mezõkövesden rendezett tíztánc magyar baj-
nokságon. A felnõtteknél négy szilveres pár jutott a dön-
tõbe: a gyõztes Hegyes - Kis páros mögött 3. lett Budai At-
tila - Barna Lilla, 4. Püspöki Dávid - Markó Ágnes, 6. Bódi
Ferenc - Gyurits Diána. Ifjúsági magyar bajnok: Hegyes -
Kis, 3. Kis Vencel - Bori Ildikó. Junior II.-ben 2. Rónyai
Zoltán Farkas Boglárkával, 4. Tisza Dániel Haddad Szabi-
nával, 6. Katona András - Kovács Klára.

A Hegyes-Kis páros a felnõtt bajnoki dobogó tetején.



1986. április 26. úgy vo-
nult a világtörténelembe,
mint az emberiség legna-
gyobb atomkatasztrófá-
jának napja. A csernobili
atomerõmû robbanása
után levegõbe szállt ra-
dioaktív felhõ ellepte
Európát és egész orszá-
gokat szennyezett el. Az-
óta 25 év telt el. A felrob-
bant 4-es blokk köré hú-
zott 30 km-es zóna ma is
egyfajta védõgátként zár-
ja el a sugárszennyezett
területeket a külvilágtól.

Már korábban beszámol-
tunk e hasábokon arról,
hogy az elmúlt évben a Pécsi
Tudományegyetem két hall-
gatója, Anton Bendarzsevszkij
és Maczelka Márk filmet for-
gatott Csernobilban vagy,
ahogy hivatalosan nevezik, a
Zónában. Az alkotók elsõd-
leges célkitûzése az volt,
hogy a Csernobilt körülvevõ
10, illetve 30 kilométeres zó-
nákat feltérképezzék, és mai
állapotukról egy objektív ké-
pet tárjanak a nézõk elé. A
film különálló fejezetek for-
májában Csernobil és Pri-
pjaty város egykori, majd
mai állapotát vizsgálja, töb-
beket megszólaltatva '86
után az atomerõmû romjain
dolgozó, ma is élõ likvi-
dátorok közül. (Likvidá-
tornak a katasztrófát köve-
tõen az atomerõmûben tevé-
kenykedõ szakértõi illetve
munkás réteget nevezik.)

Ma 4000 ember
munkahelye

Mint megtudtuk, nem volt

egyszerû bejutniuk, hiszen
maga a zóna olyan, mintha
egy külön ország lenne Uk-
rajnán belül. Határ-átkelõ-
pontokon kellett átjutniuk,
amelyeket fegyveres katonák
õriznek. Sajtóigazolvánnyal,
illetve minisztériumi enge-
déllyel járták be a helyszíne-
ket. Márk elmondta, a forga-
tás 8 napot vett igénybe. Az
elsõ napon meglátogatták a
Zónát és településeit, jártak
Csernobilban, Pripjaty halott
városában. Elvitték õket
a csernobili atomerõmûbe,
megtekinthették a már leállí-
tott blokkokat, a szarkofág
árnyékában elfogyasztottak
egy ebédet az atomerõmû
menzáján az ukrán Rendkí-
vüli Ügyek Minisztériumá-
nak elsõ emberével és he-
lyettesével, akik biztosítottak
mindenkit afelõl, hogy az
ételek a Zónán kívülrõl szár-
maznak.

– Elsõsorban a politikai,
gazdasági és szociográfiai
változásokat vettük górcsõ
alá, hiszen az atomerõmû
2000-ig mûködött – mondja
a film egyik alkotója, Márk.
– A bezárást követõen hihe-
tetlen depresszió alakult ki
az emberekben. Arra vol-
tunk kíváncsiak, hogyan si-
került túlélni a tragédiát, a
bezárást, hogyan tudtak újra
munkát találni? A világ
egyik legnagyobb atomerõ-
mûvének mûködése 2000.
december 15-e óta hivatalo-

san leállt. Ennek ellenére
napjainkban is óriási meny-
nyiségû energiát fogyaszt,
ám egyáltalán nem termel.
Négyezer ember számára
szolgál munkahelyül, akik a
romokon maradt feldolgoz-
hatatlan mennyiségû, el-
pusztíthatatlan és elszállít-
hatatlan sugárzó szemetet
felügyelik. A 30 kilométeres
körzet felszínén a sugárzás
ugyan nem kritikus mérté-
kû, de az ottani élõvilág, a
talaj, minden egyes elektro-
mos lom, ami hátra maradt,

nagy mennyiségben tar-
talmaz radioaktív anyagot,
többek közt plutóniumot,
amelynek a felezési ideje
nagyjából 24 ezer év, addig
ez a terület gyakorlatilag
lakhatatlan. Õk ezt tudják.
De viselik sorsukat. Romo-
kat takarítanak, hõsiesen
dolgoznak.

A televíziós újságírók
munkájuk során rengeteg
nyers-, illetve archív anyagot
dolgoztak fel. Segítségükre
volt az is, hogy Kijevben, ab-
ban az idõpontban nemzet-

közi atomenergia-biztonsági
konferenciát rendeztek, me-
lyen 40 ország köztársasági
elnökei és miniszterelnökei
vettek részt. Csak kísérettel
közlekedhettek a Zónában.
Azonban az atomerõmû kö-
rül építés alatt álló új szarko-
fágot nem filmezhették. 

A jövõ városa
lett volna

A legmegdöbbentõbb ma-
ga a halott város volt, a haj-
dan közel 50 ezres település,
ami ma teljesen üres – kutat
emlékei között Maczelka
Márk. – Pripjaty mérnöki
pontossággal megtervezett
város. A Szovjetunióban a jö-
võ városaként tervezték. 9-
13 emeletes panelépületek
alkotják. lakóknak 2 óra alatt
el kellett hagyniuk a lakásu-
kat, sok mindent kénytele-
nek voltak hátrahagyni. In-
terjúkat készítettünk volt

likvidátorokkal, akik a bal-
eset után a sugármentesítést,
illetve a szarkofágépítést vé-
gezték, volt dolgozókkal,
akik az atomerõmûben vala-
milyen funkcióban dolgoz-
tak és olyanokkal, akik a Zó-
na településein éltek. Az em-
berek nagyon szívesen nyi-
latkoztak. Meg tudtuk inter-
júvolni a kisembereket, akik
úgy keltek fel nap, mint nap
az atomerõmû dolgozója-
ként, hogy hihetetlenül jó fi-
zetésük volt; fantasztikus
szolgáltatásokkal volt ellátva
a város, amiben éltek – és
ami egyedülálló volt az
egész Szovjetunióban, hi-
szen Pripjatyban 1986-ban
nem volt jegyrendszer, míg
Kijevben igen – és ez az
egész egyszerre csak pokollá
változott.

Lovas József
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Kos (március 21. –
április 20.): 
A következõ hetekben

igazán okosan használja fel
energiáit, jobban tenné, ha el-
kezdene kizárólagosan a saját
dolgaival foglalkozni.

Bika (április 21. –
május 20.): 
Foglalkozzon az ottho-

ni teendõkkel, tegye rendbe la-
kását, vásároljon egy-két új ki-
egészítõt. 

Ikrek (május 21. –
június 21.): 
Hozza magát ismét

formába. Méregtelenítsen, sza-
baduljon meg a téli hónapokban
felhalmozódott plusz kilóktól.

Rák (június 22. –
július 22.):
Nagyon pozitív hét kö-

vetkezhet, energiái még mindig
kimeríthetetlenek, és így teljes
intenzitással tud azon dolgozni,
hogy elképzelései jól alakulja-
nak. 

Oroszlán (július 23.
–augusztus 23.): 
Ha örömet szeretne

szerezni párjának, akkor java-
solja neki, hogy utazzanak el
valahova. Egy romantikus hét-
vége jó hatással lehet kapcsola-
tukra.

Szûz (augusztus 24. –
szeptember 23.): 
Kellemes meglepetést

tartogathatnak a következõ na-
pok. Vonatkozhat ez akár a
munkájára, akár szerelemi éle-
tére, sõt még pénzügyeire is. 

Mérleg (szeptember
24. – október 23.):
A környezetében nincs

egyetlen ember sem, akinek bi-
zalommal beszámolhatna problé-
máiról, meg kell gondolnia, hogy
kinek mit mond el. 

Skorpió (október 24. –
november 22.): 
Az eddigi hetekben fo-

lyamatosan szorongás töltötte el
munkájával kapcsolatban. A vál-
tozások ellenére most már stabi-
lizálódik a helyzet.

Nyilas (november 23.
– december 21.): 
Azzal foglalkozzon, a-

mire igazán szüksége van lelki
szempontból. Olyan dolgokon ne
törje a fejét, ami nem igazán te-
szi boldoggá. 

Bak (december 22. –
január 20.): 
Ráférne már önre egy

ki szórakozás, a hétvégén min-
denképp menjen el barátaival
vagy szerelmével egy kicsit ki-
kapcsolódni. 

Vízöntõ (január 21. –
február 19.): 
Nagyon érzékeny em-

ber, éppen ezért könnyen meg-
esik a szíve azokon, akik sajnál-
tatni tudják magukat. Legyen egy
kicsit keményebb lelkileg.

Halak (február 20. –
március 20.):
Az elmúlt hetekben úgy

érezte, mindig vannak olyan em-
berek a környezetében, akik hát-
ráltatják. Ha valami mégis történ-
ne, akkor a sors közbeszólhat,
és tönkre mehet minden. 

Február 4-10.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
...az ókori Görögországban a

lánykérés módszere az volt, ha
egy almát dobtak a kiszemelt
hölgynek. Ha a hölgy ezt elkapta,
elfogadta az ajánlatot. 

* * *
...a bõrre fújható szúnyogriasz-

tók igazából nem riasztják el a
szúnyogokat, hanem csak meg-
zavarják az érzékszerveiket, így a
szúnyogok nem veszik észre a
használóját. 

* * *
… Magellán nem hajózta körül

a világot, mivel útközben, a Fü-
löp-szigeteken meghalt. A helyet-

tese, Juan Sebastian Del Cano
volt az, akinek vezetésével befe-
jezték az utat. 

* * *
...a mese szerint Igazság és

Hazugság együtt mentek fürödni.
Hazugság jött ki elõször a vízbõl
és felvette Igazság ruháit. Igazság
nem akarta elvenni Hazugság ru-
háit, ezért azóta „meztelen igaz-
ság”-ról beszélünk. 

* * *

...a spenót sok vasat tartalmaz,
ezért aztán a szülõk erõszeretettel
erõltetik le gyermekeik torkán. Az
igazság azonban az, hogy a spe-
nót semmivel sem tartalmaz több
vasat, mint bármely más zöldség.
A félreértés még az 50-es évekbõl
származik, amikor egy élelmiszer-
kutató rossz helyre tett egy tize-
desvesszõt, így a vizsgálat ered-
ménye tízszeres vastartalmat mu-
tatott a valósághoz képest. 

* * *
...az „Abrakadabra” a valóság-

ban tényleg varázsszó volt, a szé-
naláz gyógyítására alkalmazták. 

* * *
...a kilences számot világszerte

szerencsés számnak tartják. 
* * *

...a babonás skótok soha nem
viselnek pirosat és zöldet együtt.
Ezen kívül Skóciában nem szabad
ásót bevinni a házba, mert akkor
hamarosan ássák valakinek a sír-
ját. Ha pedig valaki három hattyút
lát együtt repülni, az nemzeti csa-
pást jelent.

Tudta-e, hogy...

Csernobil örökségét filmezték

Koszta József Múzeum
Nyitva kedd-péntek 9-15,

szombaton 10-16 óráig
Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti

látványraktár  keddtõl péntekig
9–13, szombaton 10-16 óra kö-
zött látogatható a Széchenyi ligeti
épületben elõzetes bejelentkezés-
sel.

Idõszaki kiállítás: Mestersé-
günk címere – az SZTE régész-
hallgatóinak tárlata.

Tokácsli Galéria 
Szabó Csaba helóta Bioglifák

címû kiállítása látható.
Városi könyvtár
Február 4-én, szombaton 15

órakor nyílik a Díszítõmûvész Kör
kiállítása, Terülj, terülj asztalkám
– terítõk, abroszok a lakásban
címmel. Megnyitja: Szemerédi
Endréné szakkörvezetõ. Megte-
kinthetõ február 17-ig.

Mûvészetek Háza
Képzõmûvészeti kiállítás láto-

gatható nyitva tartási idõben.

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

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház 
Február 14-én, kedden 15 óra-

kor nyílik a Deák Ferenc Általános
Iskola rajztagozatosainak kiállítá-
sa.

Galéria Kávéház
Az Árnyékfogó Fotográfiai Al-

kotócsoport (Derecske) 10 éves
jubileumi fotókiállítása nyílik feb-
ruár 6-án, hétfõn 18 órakor. A fo-
tókat március 5-ig tekinthetik
meg az érdeklõdõk nyitva tartási
idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Február 2-6.
17.30 óra Alvin és a móku-

sok 3. -  amerikai vígjáték,
20 óra Éjfélkor Párizsban -

spanyol-amerikai romantikus víg-
játék

Február 9-13.
17.30 óra Az ember tragédiá-

ja - magyar animációs film, 
20 óra Sherlock Holmes 2. -

Árnyjáték amerikai akciófilm.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Február 3-tól

A szentesi moziban is vetítik

A belorusz származású Anton Bendarzsevszkij, a film
szerkesztõ-riportere Minszkben született 1985-ben. ’95-
ben költöztek Magyarországra. A szentesi születésû
Maczelka Márkkal jó barátok, egyetemi csoporttársak
voltak, régóta ismerik egymást, többször forgattak együtt
a Magyar Televíziónál.

A Csernobil öröksége: A Zóna címû dokumentumfilm-
jüket óriási érdeklõdés kíséri. Az eddigi bemutatók során
Pécsett pótvetítéseket kellett szervezni, a fõvárosi Corvin
moziban ötszázan regisztráltak az elfogadható 300 helyre.
A filmet nemrégen Hódmezõvásárhelyen mutatták be telt
ház elõtt, nagy sikerrel. Az alkotást február 8-án, szerdán
este 7 órai kezdettel Szentesen is láthatjuk közönségtalál-
kozó keretében, az Õze Lajos Filmszínházban.

Maczelka Márk volt a film operatõre.



A kórházban 25 éves ha-
gyomány, hogy Szentes egy-
kori professzorára emlékez-
ve minden évben elismerést
kapnak a legjobb utódok. A
Bugyi István Emlékérmet eb-
ben az évben ifj. Kispál Mi-
hály fõorvos vehette át csü-
törtökön a megyeházán ren-
dezett ünnepi tudományos
ülésen. Az onkológiai osz-
tályt 2005 óta vezetõ  fõor-
vos 1986 óta dolgozik a kór-
házban. Az ünnepségen
megjelent mintegy százöt-
ven vendég elõször a közel-
múltban elhunyt Petri István
professzort hallhatta rádió-
felvételrõl. Az ezt követõ kö-
szöntõben Várkonyi Katalin
fõigazgató felhívta az utó-
dok figyelmét a nagy elõdök
hagyatékának megõrzésére
és gondozására, amihez min-
denkinek hozzá kell tennie a
maga tudását. Gyenes Ágota
orvosigazgató a Bugyi-em-
lékév eddigi tudományos
üléseit foglalta össze és be-
szélt a kórház névadójának
kiterjedt levelezésérõl. Bugyi
professzornak eddig közel

hatezer levelét, közöttük be-
tegek köszöneteit, szakmai-
és magánjellegû levelezése-
ket gyûjtött össze Labádi La-
jos.

A kitüntetések átadása
elõtt Molnár Gábor fõorvost, a
sebészeti osztály megbízott
vezetõjét köszöntötte a kór-
ház vezetése, abból az alka-
lomból, hogy Phd. tudomá-
nyos fokozatot szerzett de-
cemberben. 

A kórház tudományos bi-
zottsága ebben az esztendõ-
ben a Honoris Causa Emlék-
érmet Györy Kiss Ferenc fõor-
vosnak ítélte oda. A Német-
országban élõ sebész 1966-
ban mûtõsfiúként kezdett a
kórházban, majd orvosként
1973-tól dolgozott a sebésze-
ti osztályon Bugyi professzor
mellett. Tudományos mun-
káját ismerték el Földesi Irén
fõorvosnak és Tóth Erika
szakorvosnak valamint Ko-
vács Éva diabetológiai szak-
ápolónak. A kitüntetettek tu-
dományos elõadást tartottak
szakterületükrõl az ülésen.
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Született: Nagy György és
Gyovai Erikának (József A.
u. 35.) Lilla, Koncz István és
Tóth Máriának (Kéreg u.
35/A) Viola, Balla Gábor és
Dancsó Ildikónak (Teleki L.
u. 11.) Kitti, Olsák Dávid
és Molnár Erika Szilviának
(Somogyi B.  u.  1 . )  Máté ,
Bölcskei-Molnár József Lász-
lónak és Õze Brigittának

(Kossuth u. 19.) Levente nevû
gyermeke.

Elhunyt: Balla József (Hét-
vezér u. 38.), Kiss Bálint (Te-
leki u. 9.), Szabó László (Dó-
zsa Gy. u. 150.), Zöld Mátyás
Gábor (Munkás u. 24.), Fo-
dor Mihályné Kormányos
Erzsébet (Jókai u. 65/A), dr.
Petri István Sándor (Sima F.
u. 47.).

Családi események

Mintegy 30 óvodás vett
részt a  Klauzál Gábor Álta-
lános Iskolában rendezett
ének- és mondókaverse-
nyen, ezért két csoportra
osztották a jelentkezõket.

A lelkes „daloló pacsirták“
között akadt olyan, aki túliz-
gulta a szereplést, de a több-
ség mosolyogva adta elõ a

választott szerzeményt. 
Ezt a kedvcsináló megmé-

rettetést az elmúlt években a
Petõfi Sándor Általános Is-
kolában rendezték meg, a
tradíciót folytatva ezúttal a
Klauzál-iskola adott otthont
a versenynek.

1. Sebesy Gréta (Damjanich
utcai óvoda), 1. Sáfár Noémi

(Klauzál), 2. Janó-Szegi Eszter
(Damjanich), 2. Márton Bella
(Köztársaság), 3. Melkuhn
Máté (Bocskai), 3. Szabó Fru-
zsina (Köztársaság).

Különdíjasok: Garai Vanda
és Garai Lázár (énekkettõs)
(Bocskai); Horeftos Melitta és
Bíró Borbála (Szent Anna).

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 (mentõállo-
más) tartanak ügyeletet. Tele-
fon: 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), ren-
delési idõn kívül az ellátás a kór-
ház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári készenléti
ügyelet minden nap 20 órától,
másnap reggel 7.30-ig tart.
Munkaszüneti nap 20 órától
másnap 7.30-ig. Február 13-ig
Dr. Bugyi István Gyógyszertár
(Kossuth tér 5.) minden nap
(hétvégén és ünnepnapokon is)
8-20 óráig. Dr. Bugyi István
Kórház Gyógyszertár (Sima F.
44-58.) hétfõ-péntek 8-17 órá-
ig, szombat, vasárnap, ünnep-
nap zárva.  Készenléti telefon:
70/563-51-39.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) február
4-5-én dr. Buzás Károly, Tavasz
u. 10., telefon: 313-251.

Csütörtökön késõ este ér-
kezett bejelentés a Szentesi
Rendõrkapitányságra hogy
egy maszkot viselõ férfi egy
késsel kirabolta a József Atti-
la utcában lévõ élelmiszer-
boltot. A Szentesi Rendõrka-
pitányság bûnügyi techniku-
sa – a kiadott személyleírás
alapján – pár perccel késõbb
a közelben felfigyelt egy fér-
fira, akit igazoltatott és intéz-
kedés alá vont. A ruházat át-
vizsgálása során elõkerült az
üzletbõl rabolt 20.500 forint
készpénz, amivel a 24 éves
szentesi lakos nem tudott el-
számolni, ezért a rendõrök
elõállították a férfit. A gya-
núsított a kihallgatása során
részletes beismerõ vallomást
tett. A férfi fél nyolc körül in-
dult el otthonról azzal a
szándékkal, hogy rabolni
fog. Azért, hogy a rendõrö-
ket és az esetleges szemtanú-
kat megtévessze, apja ruháit

és cipõjét vette fel, melyet- a
rabláskor használt késsel és
a maszkkal együtt- a bûncse-
lekményt követõen eldobott.
Ezeket a tárgyakat a rend-
õrök késõbb megtalálták. A
24 éves helybeli férfi nem is-
meretlen a nyomozók elõtt,
ugyanis eddig 11 alkalom-
mal volt büntetve többek kö-
zött lopás, zsarolás, súlyos
testi sértés, rablás és önbírás-
kodás miatt. Legutóbbi bör-
tönbüntetésébõl tavaly nyá-
ron szabadult. A tettes jelen-
leg Szegeden van elõzetes le-
tartóztatásban, felfegyver-
kezve elkövetett rablás bûn-
tett megalapozott gyanúja
miatt, tettéért akár tíz éves
börtönbüntetést is kaphat.

Saját fia bántalmazta az
édesanyját a Szeder utcában
január 24-én. A fiú a szóvál-
tást követõen eltörte anyja
ujját, súlyos sérülést okozva
ezzel neki.

Traktoralkatrészt és vas-
hulladékot loptak el egy
nagytõkei tanya udvarából
30 ezer forint értékben, egy
másik, külterületen lévõ fóli-
ából pedig 100 ezer forint ér-
tékû kéziszerszámokat vittek
el a tolvajok. 

Ismeretlenek rongálták
meg az egyik, Árpádhalom
határában lévõ vadetetõt. A
tettesek felgyújtották az ete-
tõben lévõ szalmát, a lángok
pedig megrongálták az ete-
tõt.

Ismét betörtek a ligeti
uszodában lévõ egyik büfé-
be. Az elmúlt héten mind a
három helyen jártak tolva-
jok, most csak az egyikben,
természetesen ott, ahol nem
volt felszerelve riasztóberen-
dezés. A bûnözõk élelmi-
szert és váltópénzt vittek el a
büfébõl 20 ezer forint érték-
ben.

Hétfõre virradóra lopták
el ismeretlenek a Téglagyári
úton található egyik üzem
területén lévõ kotrógép
elektromos berendezését, va-
lamint rézkábeleket. A tulaj-
donosnak okozott kár eléri a
150 ezer forintot.

H.V.

Bugyi emlékérem
az onkológusnak

• SAKKCSAPATOK SZÁMÁRA DIÁKOLIMPIÁT RENDEZTEK
Szegeden. Összesen 13 általános iskolai csapat érkezett a versenyre,
olyanok, akik már megnyerték a területi döntõket. A szentesi résztvevõk
jól szerepeltek, a felsõ tagozatosok között a Klauzál Gábor Általános Is-
kolát képviselõ, Nagy Viktor, Nagy Roland, Turák Leila, Turák Ádám és
Fejes Andrea összetételû csapat a harmadik helyet szerezte meg, felké-
szítõ tanáruk: Kõhalminé Forrai Julianna. Ugyanebben a kategóriában a
Koszta József Általános Iskola csoportja a 4. helyen végzett. Az alsó ta-
gozatosok versenyében a Kosztások az 5. helyen végeztek. Az egyéni
megyei döntõt két hét múlva rendezik.

Öt perc alatt
fogták el a rablót

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü február 6-10.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Pirított tarhonyaleves

és sütõtökleves
palacsinta-metélttel

A menü: Hétvezér tokány,
tészta, saláta

B menü: Olaszos csirkecomb,
párolt rizs, saláta

Kedd: Karfiolleves és
sárgaborsóleves

A menü: Sült hurka és kolbász,
törtburgonya, saláta

B menü: Csongrádi
aprópecsenye, sült
burgonya, saláta

Szerda: Orjaleves és brokkoli
krémleves

A menü: Kolozsvári rakott
káposzta

B menü: Csirkemell sokmagvas
bundában,
zöldborsófõzelék

Csütörtök: Sertésraguleves és
makói vágottas

A menü: Rántott vagy roston
sült sertésmáj,
lencsefõzelék

B menü: Spagetti carbonara
Péntek: Frankfurtileves és

minestrone
A menü: Hentes tokány

tésztával, fahéjas sült
alma karamellöntettel

B menü: Saslik sült
burgonyáva,
fahéjas sült alma
karamellöntettel

www.galeriakavehaz.hu (X)

A város könyvtárban mûködõ
filmklub mûsorán a Központi pálya-
udvar címû brazil-francia film sze-
repel. Az „emberi, megható, kese-
rû, mulatságos” történetet február
14-én, kedden 18 órakor tekinthetik
meg az érdeklõdõk. 

A pályaudvaron a nyugdíjas ta-
nárnõ pénzért levelet ír az átutazó
írástudatlanoknak. A leveleket  vi-
szont sosem adja postára. Egy nap
a 9 éves Josue és édesanyja írat
levelet Dorával  a fiú apjának. A le-
vél megírása után pár perccel az
anyát elüti a busz. Dora hazaviszi
magával a fiút, és amikor már
majdnem megtalálják a megfelelõ
nevelõszülõket, kiderül róluk, hogy
szervkereskedéssel foglalkozó gyil-
kosok. Elõlük menekülve, nekivág-
nak autóbuszon Brazíliának...

Filmklub

Pacsirták énekeltek

Fotó: Vidovics Ferenc


