
Ha nem is döntünk orszá-
gos rekordot, mint 2008.
január 5-én, amikor Szen-
tesen volt a leghidegebb
(-19,2 °C), ez a februári zi-
mankó bizonyára emléke-
zetes marad. A Városellátó
Intézmény és magánszemé-
lyek, cégek munkagépei,
illetve közmunkások dol-
goztak az utakon, járdákon,
hogy mielõbb megtisztítsák
a hótól a közlekedési útvo-
nalakat.

A Sürgõsségi Betegellátó
Osztályra összesen 266 beteg
került be a múlt hét péntek és
szerda között eltelt 6 napban.
A rossz idõjárás miatt eséshez
kapcsolódó sérüléssel 20 em-
ber került kórházba, ezen
felül töréssel járó – esés miatt
– 9 beteg, akiknek karjuk, lá-
buk, bordájuk vagy medencé-
jük tört.

Fagyásos sérüléssel 5 beteg
érkezett, elsõ és másodfokú
fagyásokkal kellett ellátni

õket. A fagyás végtagjaikat
érintette, amputációt egyetlen
esetben sem kellett végezni.
Hatan közlekedési balesetben
sérültek meg, közterületrõl 5
embert szállítottak be, hogy
ki ne hûljenek, illetve volt egy
szén-monoxid mérgezéses be-
teg is – tájékoztatta lapunkat
Cseh-Lakos Ilona, a Dr. Bugyi
István Kórház sajtóreferense.

Szombaton éjjel két órakor
kezdték el a városban az ösz-
szes géppel a hóeltakarítást.

Addigra csillapodott annyira
a havazás és lett olyan vastag
hóréteg, hogy érdemes legyen
a hóekéket elindítani. A Vá-
rosellátó Intézmény két mû-
szakban, 12 jármûvel takarí-
totta az utakat és járdákat –
nyilatkozta Kiss Ferenc. A vá-
rosellátó munkatársa lapunk-
nak elmondta, hogy szomba-
ton és vasárnap 35 fõ tisztítot-
ta a buszvárókat, járdákat a
hótól.

(folytatás a 3. oldalon)
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Szabó Csaba mûvei min-
den alkalommal mellbe
vágják az embert. A ma-

gát helótának aposztrofá-
ló szentesi fiatalember -
Bioglifák címmel a To-
kácsli Galériában nyílt -
legújabb kiállítása is töb-
bet akar ennél.

Cikkünk az 5. oldalon

Feloldja a
rettentõt

Szentesi Élet

Csak egy napra nem gyúj-
tottak be annál a Kéreg ut-
cai háznál, ahol vasárnap
este felrobbant egy vegyes
tüzelésû kazán. A detonáció
következtében egy férfi
meghalt. 

Az elsõdleges információk
szerint az 57 éves férfi vasár-
nap este ment át a szomszé-
dos házba begyújtani - kö-
zölte hétfõn Szenti Szabolcs, a
Csongrád Megyei Rendõr-
fõkapitányság szóvivõje. Bár
a rendõrségi közleményben
az szerepelt, hogy ott már
napok óta nem fûtöttek, az
elhunyt férfi felesége la-
punknak azt mondta, csak
szombaton nem gyújtottak
be a kétszintes házban. – Hat
óra körül a férjemmel együtt
mentünk át az utca másik ol-
dalán lévõ, már kevésbé
használt házunkba, hogy be-
gyújtsunk. Én az udvaron
havat lapátoltam, amíg õ
megrakta a kazánt. Rögtön
észrevette, hogy forr a víz a
rendszerben. Engem haza-
küldött, hogy készítsem ki a
vacsorát, nemsokára jön utá-
nam. Ahogy kérte, kitettem
az ennivalót, aztán lefeküd-
tem, és nagyon gyorsan el is
aludtam. Éjfél után riadtam
föl, hogy nincs még otthon.
Átmentem a másik házba,

ahol hallottam, hogy folyik a
víz, de nem láttam semmit,
mert a villany sem égett.
Hívtam a fiamat telefonon,
akivel a kazánházban talál-
tunk rá férjem holttestére –
mondta megtörten az asz-
szony.

A robbanás hangja a közel-
ben élõknek sem tûnt föl. Az
egyik szomszéd lapunknak
úgy mesélte, vasárnap há-
romnegyed hétkor hallott
egy nagy durranást, de az
olyan volt, mintha bevágó-
dott volna egy vaskapu. Az
elsõdleges szakértõi vizsgá-
latok alapján egy jégdugó
alakult ki a rendszerben.
Ilyenkor a befagyott csövek-
ben nem tud keringeni a víz,
a kazán azonban tovább me-
legszik, és túlnyomás alakul
ki benne, majd felrobban.
Hozzáértõk szerint ott, ahol
gáz- és vegyes tüzelésû ka-
zánnal egyaránt fûtenek, fo-
kozottan kell ügyelni arra,
hogy amikor az egyikrõl a
másikra váltanak, a vezérlõ-
szelepeket is állítsák át. A
tragédia kapcsán a tûzoltó-
ság és a rendõrség szakem-
berei az idegenkezûséget ki-
zárták. A rendõrség közigaz-
gatási eljárásban vizsgáló-
dik.

B.D. 

Kazánrobbanás
miatt halt meg

egy férfi

Halált okozó testi sértés-
sel gyanúsítják azt a 34 éves
szentesi férfit, aki vasár-
napra virradóra megverte
szobatársát a szentesi kór-
ház pszichiátriai osztályán.
A bántalmazott 67 éves
csongrádi férfi belehalt sé-
rüléseibe. Szeged Városi Bí-
róság kedden elrendelte a
büntetett elõéletû G. Ádám
Mihály elõzetes letartózta-
tását. 

Halált okozó testi sértés
megalapozott gyanúja miatt
õrizetbe vett egy 34 éves
szentesi férfit a Csongrád
Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság bûnügyi osztálya. A nyo-
mozás adatai szerint a fiatal-
ember és áldozata szobatár-
sak voltak a szentesi kórház
pszichiátriai osztályán, több
napot töltöttek egy szobában
konfliktusmentesen. A ké-
sõbbi sértett, egy 67 éves
csongrádi férfi vasárnapra
virradó éjjel hangoskodott a
kórteremben, amit a gyanú-
sított nem bírt elviselni, ezért
megverte. A sértett többszö-
rös arc- és orrcsonttörést
szenvedett. Néhány órával
késõbb elhunyt. A rendõrség
õrizetbe vette a gyanúsítot-
tat, aki kedd délelõttig a kór-
házban maradhatott. Szeged
Városi Bíróság aznap 30 nap-
ra elrendelte a gyanúsított
elõzetes letartóztatását.

Cseh Attila, a bíróság szó-
vivõje azzal indokolta a jog-

erõs döntést, hogy a férfi
esetében fennáll a szökés, el-
rejtõzés veszélye, valamint a
gyanúsított önkárosító és
másokkal szemben is több-
ször tanúsított agresszív
magatartására figyelemmel,
pszichés körülményeibõl
adódóan megalapozottan
tartani lehet attól is, hogy
szabadlábon hagyása esetén
újabb szabadságvesztéssel
büntetendõ bûncselekményt
követne el. G. Ádám Mihályt
2-tõl 8 évig terjedõ szabad-

ságvesztéssel sújthatják, ha a
gyanú bizonyítást nyer. A
Csongrád Megyei Rendõr-
fõkapitányság arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy a férfi
ittas jármûvezetésért, illetve
kábítószerrel való visszaélé-
sért már volt büntetve. 

A kórház szóvivõje, Cseh-

Lakos Ilona érdeklõdésünkre
közölte: a törvényi elõírások-
nak megfelelõen rendelke-
zésre állt az orvosi és ápolói
szakszemélyzet a pszichiátri-
ai osztályon, ahol átlagos

volt a beteglétszám a múlt
hétvégén. A dolgozók, ami-
kor észrevették, hogy mi tör-
tént, felmérték a helyzetet, és
orvosi ellátásra küldték a
megvert férfit. A beteg szak-
szerû orvosi ellátást kapott,
de három-négy óra elteltével
meghalt. A kórház szerint a
bántalmazott férfi aznap éjjel
több osztályt is megjárt, mert
kezelésre szorult, így csak a
kórház belsõ vizsgálata tár-
hatja fel pontosan, hogy mi
történt. B.D.

Halálra verte betegtársát

Beütött a zimankó! HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Aki csak tudott, saját géppel is besegített a hóeltakarításba. (Fotó: Bíró Dániel)

A gyanúsítottat (balra) kedden szállították el a kórházból. (A szerzõ felvétele.)



Szentesen született 1865.
január 29-én. Elemi és kö-
zépiskoláit szülõhelyén, a
Központi Református Népis-
kolában és az ekkor még
hatosztályos gimnáziumban
végezte (1881), majd a buda-
pesti Mûegyetem hallgatója
lett. 1885-tõl a zürichi Tech-
nische Hochschulén – Euró-
pa akkor legrangosabb mû-
szaki felsõoktatási intézmé-
nyében – folytatta tanulmá-
nyait. Itt szerzett gépészmér-
nöki diplomát 1887-ben.
Korszerû mûszaki-technikai
ismeretekkel, valamint kül-
földi tapasztalatokkal felvér-
tezve tért haza Szentesre, s
bekapcsolódott apja vállal-
kozásaiba.

Rendkívül fogékony volt a
kor technikai újdonságai, ta-
lálmányi iránt. Elsõként al-
kalmazta Szentesen a villa-
mos energiát, amennyiben
1887-tõl a Zsoldos-telep üze-
meit és a család lakóházát
már villamos árammal vilá-
gították. (Ekkoriban még
csak a kontinens nagyobb

városaiban – Róma, Bécs,
Budapest stb. – alkalmazták
a villamos világítást.) Õ is-
mertette meg a szentesiekkel
például a fonográfot; rendel-
kezett a csillagok vizsgálásá-
ra alkalmas teleszkóppal, va-
lamint távbeszélõ állomás-
sal, amelyet õ épített ki saját
városi háza és Elek nevû öcs-
cse vekerzugi tanyája között.
Az áruszállítás megkönnyí-
tése és gyorsítása érdekében
iparvágány kiépítését kez-
deményezte. A munkások
egészséges ivóvízzel történõ
ellátása érdekében 1891-ben
ártézi kutat fúratott, amely a
város második ártézi kútja
volt. (A Zsoldos-féle kút fel-
építménye ma a Széchenyi-
ligetben látható.)

Apja példáját követve,
rendkívül sokirányú közéleti
tevékenységet folytatott. Az
1890-es évek második felétõl
városi és megyei képviselõ, s
mint ilyen tagja a Háztartási
és Gazdasági Szakosztály-
nak, az Egészségügyi-, Köz-
igazgatási-, Vasútügyi-, Szín-

ügyi-, Városrendezési- és
Munkásház-építési Bizottsá-
goknak, valamint a Városi
Iskolaszéknek. Ezek mellett
a Szentes és Vidéke Takarék-
pénztár igazgatósági tagja, a
Csongrád Vármegyei Gaz-
dasági Egyesület elnöke, a
Szentesi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület jegyzõje, majd fõ-
parancsnoka, a Jótékony Nõ-
egylet titkára, a Mûkedvelõk
és Mûpártolók Társaságának
igazgatója, a Református Kör
választmányának elnöke. S
még folytathatnánk a sort.

1912 elején döbbenetes hír
futott végig a városon: Zsol-
dos Ferenc mérnök február
3-án – szívszélhûdés követ-
keztében – tragikus hirtelen-
séggel elhunyt. Alig töltötte
be 47. életévét. Váratlan ha-
láláról a városi képviselõ-
testület jegyzõkönyvébe a
következõket rögzítették: „A
közgyûlési teremben, a kép-
viselõtestületben mindenki
érzi, tudja, hogy Zsoldos Fe-
rencben a város egy önzet-
len, hû fiát veszítette el. Az õ
elmúlása nagy veszteség a
helyi iparra és kereskede-
lemre, a város egész társa-
dalmára, de magára a képvi-
selõtestületre is, mert Zsol-
dos Ferenc mindig ott küz-
dött az elsõk között, amikor
városunk elõhaladásáról, a
polgárok boldogulásáról és a
közérdekrõl volt szó.”

Temetésére 1912. február
5-én délelõtt került sor. A
gyártelepen ravatalozták fel,
ahol Futó Zoltán lelkész
mondott búcsúztatót. „A dü-

höngõ hó és szélvihar dacára
a város minden részébõl ko-
csik hosszú sora és valósá-
gos emberáradat indult meg
a Zsoldos-telep felé, hogy
megadja a végtisztesség adó-
ját annak a korán elhunyt
férfiúnak, akit mindenki
tisztelt, becsült és szeretett”
– írta a Szentes és Vidéke,
majd így folytatta: „A rava-

talon fekszik egy modern
iparos és kereskedõ, Zsoldos
Ferenc, aki magas mérnöki
tudását, ambícióját, szorgal-
mát, emberszeretetét és kris-
tálytiszta jellemét vitte és
fektette be, a ma még miná-
lunk gyermekkorát élõ ipari
és kereskedelmi életfoglalko-
zásba... Megtörve az emész-
tõ fájdalomtól áll a kedves

férj fejénél az özvegy (Nagy
Vilma), s nyolc szép, okos,
kedves gyermek hullatja zá-
porként könnyeit a legjobb
apa sírjánál. Szentes város
egész társadalma gyászt öl-
tött, midõn a mindenki által
kedvelt, életerõs és férfikorá-
nak delén álló munkás,
nagymûveltségû és tevékeny
polgárának haláláról tudo-
mást szerzett.” A búcsúima
után az óriási gyászmenet
megindult a református kö-
zéptemetõbe. A családi sír-
boltba helyezték örök nyu-
galomra, szülei koporsói
mellé.

Az õszinte gyász mellett a
Szentesi Lap az alábbi mélta-
tó sorokat jegyezte fel az
utókornak: „Zsoldos Ferenc
egyike volt azon kevés köz-
életi férfiaknak, akik a ma-
guk tudását, tehetségét min-
denkor készek a közélet
szolgálatába vinni, aki azo-
kat az elõnyöket, amelyeket
a társadalmi állás és vagyon
nyújt az embernek, elvá-
laszthatatlannak ismeri a kö-
telezettségektõl, amelyek ép-
pen a társadalmi állás és a
vagyon révén hárulnak a
közélet embereire, és aki
nem hivalkodásból cselek-
szik, aki önzetlenül dolgo-
zik, mert tudja és érzi, hogy
az elismerést bár szûkkezû-
en osztogatja az élet, de a kö-
telességet azért kell teljesíte-
ni, mert kötelesség, s nem a
hiúságért, nem az elismeré-
sekért. Mi ilyen embernek is-
mertük Zsoldos Ferencet.”

Labádi Lajos
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Zsoldos Ferenc

100 éve hunyt el Zsoldos Ferenc mérnök

Egy „modern iparos és kereskedõ” halála

Jóllehet tetõzik nálunk az
ebek túltenyésztése, a milliónyi
kutya „sem ette meg a telet“. Az
bizony eljött és a jelek, meg az
elõrejelzések szerint  tartós lesz,
mégpedig kemény fagyokkal,
amin a vasárnapi napsütés sem
változtatott.. Sok szerencsétlen
öreg meg hajléktalan esett eddig
is az éjszakai fagy áldozatául.
Álmodozni azért szabad kelle-
mes márciusi hetekrõl.

Remélem, jól fûtött lakásban
olvasod ezeket a sorokat. Én is.
És áldom azokat az intézmé-
nyeket, köztük az egyházakat,

amelyek, ha nem is jól fûtött,
de temperált helyiségeket bocsá-
tanak a rászorulók élete meg-
mentésére.

Csak bámulom a  sok reklá-
mot: szép és finom áruk sokasá-
gát kínálják azoknak, akik  ki
tudják fizetni, amit a pénztá-
rosok begépelnek. De azokra
gondolok, akik az aprópénzü-
ket is nagyon megszámlálják és
kétszer is meggondolják, mielõtt
a kosárba tesznek valamit. 

A sok hirdetés között talál-
tam egyet, amelyik rövid, tö-

mör és hatásos képet tár az ol-
vasó elé: döbbenetes gázolás
után ennyi: "A zebra a gyalo-
gosoké.". Bár elvesztené az idõ-
szerûségét ez a figyelmeztetés! 

Elgondolkoztató képes újság-
címre akadtam: „Lovarda a
panelek  mellett“. Én a követ-
kezõre gondoltam: Hárman
élünk ebben az országban. Van,
aki magas lovon ül és van, aki-
nek  egy kis panellakásra futja.
A harmadik pedig mindkettõ-
rõl csak álmodik. De eszembe
jut a latin közmondás. dum
spiro, spero (amíg élek, remé-
lek). Ne adjuk fel!

Dr.  Imre Ernõ

GONDOLATOK
A város fõutcája, amely a

Piac teret (Fõ teret = Kos-
suth teret) és a Vásárteret
(ma Apponyi tér), ill. a
Csongrádi és az Attila uta-
kat köti össze. A Ruttkai
Imre uradalmi mérnök által
1752-ben készített elsõ tér-
kép a város északi felében
már hét házsort mutat, a
déli részen, a Kis-ér mellett
a Kis-ér sortól keletre pedig
négy új sort ábrázol. A há-
zak és utcák szaporodásá-
val ekkoriban alakultak ki a
közigazgatási helyjelölések.
A város területe négy tized-
re (kerületre) oszlott, ezek
közül az északra esõ, maga-
sabb fekvésû 1. és 2. tized
alkotta a Felsõ Részt (ké-
sõbb Felsõpárt; a latin pars
= rész szóból), a délre esõ,
alacsonyabb fekvésû 3. és 4.
tized pedig az Alsó Részt
(késõbb Alsópárt). A két vá-
rosrészt a mai fõtéren és fõ-
utcán húzódott mocsár vá-
lasztotta el, amelynek kiszá-
rítására és feltöltésére a
XVIII–XIX. század forduló-
ján került sor. A fõtérrõl a
vásártérre vezetõ utcát
1857-tõl Fõ utcának, 1870-
tõl Nagy utcának nevezték.
A korai idõkben visszatérõ
gondot jelentett, hogy esõs
évszakokban a hatalmas
sártól és tócsáktól szinte le-

hetetlenség volt a közleke-
dés. Kezdetben pallójárdák-
kal próbálkoztak, de ezek
nem bizonyultak tartósnak.
A szilárd burkolat kialakítá-
sához lökést jelentett a me-
gyeháza elõtti díszkút elké-
szülése, amennyiben a váro-
si képviselõ-testület 1887-
ben határozatot hozott a Pi-
ac tér kikövezésérõl, egy-
szersmind a piactól a vas-
útig vezetõ mûút és járda

kiépítésérõl. Ez a következõ
évben megvalósult; ugyan-
ekkor új lámpákat (petróle-
um) helyeztek el a Nagy ut-
ca egy-egy pontján. 1892.
szept. 15-én – az emigráció-
ban élõ Kossuth Lajos 90.
születésnapja tiszteletére –
a városi közgyûlés határo-
zatilag kimondta, hogy a Pi-
ac teret Kossuth térnek, a
vasúthoz vezetõ Nagy utcát

pedig Kossuth Lajos utcá-
nak nevezi el. A nagy állam-
férfi a Zemplén vármegyei
Monokon született 1802.
szept. 19-én; szülei Kossuth
László ügyvéd és Weber Ka-
rolina. Sárospatakon jogot
tanult, 1924-ben ügyvédi
vizsgát tett Pesten. Három
fõrendi tag képviselõjeként
részt vett az 1832/36-os or-
szággyûlésen, és kiadta az
Országgyûlési Tudósításo-
kat, amely a reformellenzék
küzdelmét népszerûsítette.
Tudósításai miatt 1837-ben
4 évi fogságra ítélték. 1841-
ben megindította a liberális
szellemû Pesti Hírlapot. Az
1847/48-as országgyûlésen
Pest vármegye követe és az
ellenzék vezére. 1848-ban a
Batthyány-kormány pénz-
ügyminisztere. Alföldi to-
borzó körútjának egyik állo-
mása Szentes volt. Kezde-
ményezésére 1849. ápr. 14-
én kimondták a Habsburg-
ház trónfosztását, s ugyan-
ekkor kormányzó-elnökké
választották. A szabadság-
harc leverése után emigráci-
óba kényszerült. Szentes
1887-ben a város díszpolgá-
rává választotta. Az olasz-
országi Torinóban hunyt el
1894. márc. 20-án.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (73.)

Kossuth Lajos utca

Engem is támadnak. Pedig
nem írtam alá semmit, és -
fõként! - nem tagadtam meg
semminek az aláírását. Min-
denkit támadnak, akinek
„kisdoktor“ címe van...

Téves nézet van kialakuló-
ban. „El kell törölni a kisdok-
tor címet!“ Valóban?! Ez a kí-
vánalom csak nosztalgia.
Úgy tudom, hogy a Szovjet-
unióban nem volt divat a
„kisdoktor“ cím használata.
Ez azért lehetett jó, mert nem
lehetett megkülönböztetni a
jogászt a párt titkárától. Akik
pironkodva kerülik ezt a ké-
nyes pontot, a szakdolgozat-
ok silány színvonalára hivat-
koznak. Tény, hogy sok a

másolás. A másolás nem té-
vesztendõ össze a kevésbé is-
mert szakirodalomból törté-
nõ szó szerinti, terjedelmes
kiemelésekkel, melyek alap-
gondolatát kívánja hazai vi-
szonyokra elemezni a szak-
dolgozat szerzõje. Ha nincs
idézõjel, nincs jelölve forrás,
a szakdolgozatot elfogadó
egyetem a felelõs. A tények
ismeretében az egyetem el is
bocsáthatja a dolgozat elbírá-
lása során figyelmetlen pro-
fesszort. Mehet zugdolgoza-
tokat írni szerényebb képes-
ségû, de módos „kisdoktor“
jelöltek szolgálatába. Mentõ
körülmény lehet a vis major-
ból fakadó tévedés. Például.
A szakdolgozatot tanulmá-
nyozó professzort megzavar-

ja az irodájába belépõ pedel-
lus, mikor bejelenti a fagylalt
érkezését... 

Marad a nyelv! Az idegen
nyelv a kozmopolitizmus
egyik egyetemi bástyája. Jó
az idegen nyelv jelenléte, de
én fenntartással fogadom.
Meggyõzõdésem, hogy az
elmúlt húsz évben, oroszul,
angolul vagy franciául kivá-
lóan beszélõ, sokat utazó
honfitársaink többet ártottak
a magyar érdekeknek, mint a
kizárólag román, szlovák,
szerb nyelven értõk, beszé-
lõk...

Az egykori szovjet idõk
iránti nosztalgiával (húsz év-
vel fiatalabb voltam!) „kis-
doktor“ nélkül...

Mészáros Imre

A nosztalgia és a „kisdoktori”

Szentesen hosszú idõn át a legismertebb családok kö-
zé tartozott a Zsoldos család. A kiterjedt família jelenté-
keny vagyonának és hírnevének megalapozása két Zsol-
dos Ferenc nevéhez fûzõdik: ifj. Zsoldos Ferencéhez
(1832–1905), a helyi Mûszaki Szakközépiskola és Szak-
munkásképzõ Iskola névadójához, és legidõsebb fia,
Zsoldos Ferenc gépészmérnökéhez. Kettejük tehetsége,
vállalkozó kedve és több évtizedes szorgos munkája ré-
vén nõtt fel a város legjelentõsebb, országosan is jegy-
zett ipari vállalkozása, melynek fõbb ágait képezték: a
fatelep, fûrészüzem, tégla- és cserépgyár, malom, kály-
hagyár, kaszakõgyár, cementgyár, kenyérgyár stb. Ezút-
tal a gépészmérnök fiúról emlékezünk meg, aki 100 év-
vel ezelõtt hunyt el.

Olvasónk írja



(folytatás az 1. oldalról)
A hét elején érzõdött a ki-

sebb jármûforgalom, a rend-
kívüli iskolai szünet és a le-
esett hó miatt. Ez részben se-
gítette a munkagépek közle-
kedését, viszont rontotta a
sózás hatékonyságát. Ahhoz
ugyanis, hogy a só kevered-
jen és kifejtse hatását, autók-
nak kell járni az utakon. Ez
látszott a Kossuth, Ady End-
re utcán és a Vásárhelyi
úton, ahol gyorsan olvadt a
hó és el tudták tolni a fella-
zult réteget. Ahol gyérebb
volt a forgalom, például Fel-
sõpárton, Kisérben, ott még
kedden is fehérek voltak az
utak a sózás ellenére. Egy
kölcsön munkagéppel sok
helyen sikerült kellõen le-
tisztítani az utat, de például
a Damjanich utcában hiába
ment végig, nem volt haté-
kony. Kevés géphiba hátrál-
tatta a hóeltakarítást, de volt

olyan betontömb okozta
gépsérülés, amit négy óra
alatt tudtak kijavítani a jár-
mûvön.

Szerdán reggel kézi erõvel,
vaslapáttal kezdték tisztítani

a kerékpárutakat, járdákat a
letaposott hótól és ekkor ke-
rült sor a parkolók, intézmé-
nyek udvarainak hómente-
sítésére is.

A kertészek számára is

gondterhes napok voltak az
utóbbiak. Zentai Ákos, az Ár-
pád Agrár Zrt. kertészeti
igazgatója lapunknak el-
mondta, üvegezéssel kezd-
ték a hetet, mert a jég szétfe-
szítette és betörte a régi, szé-
les hajójú üvegházak tetejét.
A növények is megérezték a
telet: pusztán termálvízzel
15 helyett csak 6-7 °C-ra tud-
ták felfûteni az üveg- és a fó-
liaházakat. Hiába a fokozott
igénybevétel, és azzal járó
pluszköltségek, a kutak vize
ekkora lehûléssel nem tud
megbirkózni. Ahol csak tud-
ták, belsõ takarással próbál-
ták védeni a terményt. A pa-
radicsom esetében jobbak a
kilátások, mert képes átvé-
szelni az ilyen szélsõséges
idõjárási körülményeket, de
a paprikára ugyanez nem
igaz, abban a tartós hideg
valóban kárt tesz.

Munkatársainktól
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A korábbi évek hagyomá-
nyait folytatva Szentesen is-
mét megrendezik a Városi
Télbúcsúztató Karnevált feb-
ruár 24-25-én, a Dr. Papp
László Városi Sportcsarnok-
ban és környékén. A rendez-
vény idején az autósoknak
forgalomkorlátozásra kell
számítaniuk.

A 11. télbúcsúztató újdon-
sága a Farsangi Borvigada-
lom.  Az ország különbözõ
pontjairól érkeznek borásza-
tok, a Csongrád-bokrosi bor-
vidéket a Gulyás Pince és a
Bodor Bio Borház képviseli
majd. Itt lesz még Tokajról a
Júlia Pincészet, a Tokaj Keres-
kedõház Zrt., a Pannon Tokaj
Kft., az Echo Pincészet Dör-
gicsérõl, a Léránt Pince Bada-
csonyból, Gelléri Pince a Bala-
tonfüred-Csopakról, a Koch
Borászat és a Kovács Borház a
Hajós-Bajai Borvidékrõl. A
borászatok a hangulatos fahá-
zaikban eddig még nem látott
módon egy nagyméretû, fû-
tött rendezvénysátor alatt kí-
nálják boraikat.

A karneváli programok
pénteken délután kezdõdnek
a szlovén busókkal Szentes
utcáin, összekötve egy farsan-

gi kincsvadászattal. A húsz
busó és jelmezes több  megál-
ló után, a sportcsarnok mel-
letti sátorban zárja a napot. 

Szombaton délelõtt óvodás
csoportok és általános iskolás
osztályok farsangi produkció-
it láthatja a közönség a sport-
csarnokban, ahol közben fel-
lép a Tücsök zenekar is. Min-
den fellépõ csoport díjat kap
az önkormányzat jóvoltából.
A középiskolások tehetségku-
tatója a délutáni utcai jelme-
zes felvonulás és tûzgyújtás
után kezdõdik. Produkcióju-
kat szponzorok díjazzák. Az
elõadásokat a színpad mögött
egy 12 négyzetméteres led-
falon is követhetik.

Az este sztárvendége Kocsis
Tibor, az X-Faktor gyõztese.
Koncertjét egy külsõ kivetítõn
nézhetik azok is, akik esetleg
nem férnek be a sportcsar-
nokba. Nem maradhat el a
karnevált záró Raiffeisen
lufiesõ sem.

A nap folyamán családi ál-
arckeresõ, arcfestés, álarcké-
szítés, fánkkóstolás, kirakodó
vásár, gasztronómiai udvar és
ingyenes városnézõ kisvonat
várja a kikapcsolódni vágyó-
kat.

Télbúcsúztató
karnevál

borvigadalommal

A szokatlanul kemény tél
miatt minden eddiginél több
munka és nagyobb felelõs-
ség hárul a szentesi tanya-
gondnokokra. A házak ké-
ményeit fürkészõ terepjáró-
sok olykor szánkót kénytele-
nek használni, és azt is meg-
tapasztalták, hogy egyesek
képesek még ilyekor is visz-
szaélni a helyzettel.

Ötpercenként csörög Szat-
mári Péter mobiltelefonja. A
Szentesi Családsegítõ Köz-
pont tanyagondnoki szolgá-
latának munkatársa hat éve
járja a határt, de szerinte
ennyire vészes még nem volt
a helyzet a külterületen élõk
számára. A rengeteg hó
megnehezíti a tanyák meg-
közelítését, de a valódi ve-
szélyt a hideg jelenti. – A ké-
ményt kell nézni. Ha füstöl,
ott élet és meleg van, ha
nem, akkor van miért ag-
gódni – avat be, mikor a
lapistói tanyák felé vesszük
az irányt terepjárójával. Két
utas, egy asszony és annak
lánya is velünk tart, akiket
hazaviszünk, de csak egy kis
idõre. 

– Hiába van elég fánk, hiá-
ba raktuk a kazánba, vasár-
nap éjjel, amíg aludtunk, a
tûz is kialudt, reggelre pedig
megfagyott a víz a csövek-
ben. Nem maradhattunk a
fûtetlen albérletben, ezért
hétfõn a lányommal beköl-
töztünk a gyermekek átme-
neti otthonába. Most kime-
gyünk a tanyára, hogy pár
dolgot összepakoljunk és

magunkkal hozzuk a város-
ba – mesélte Marika. Amíg
17 éves lányával, Boglárká-
val összeszedik a legfonto-
sabb holmikat és megpróbál-
ják leengedni a vizet a félig
lefagyott rendszerbõl, a
gondnokkal egy másik ta-
nyához indulunk, ahol két
asszonyt veszünk fel. Õket
bevásárolni visszük. Az uta-
sok elõre szólnak telefonon,
hogy már kibaktattak a ház-
tól, nem kell a térdig érõ ha-
von átgázolni a terepjárónak.

Ez az egész akkor lesz ér-
dekes, ha ez a rengeteg hó
elolvad – veti föl Kajtár Má-
ria, amint beül az autóba. Az
asszony szerint a legna-
gyobb nehézséget az elha-
nyagolt vagy beszántott dû-
lõutak jelentik, mert télvíz
idején napokig kell arra vár-
ni, hogy ledúrják a havat.
Nem is boldogul azokon
akármilyen gép, mert
néhol olyan mély ke-
réknyomok éktelen-
kednek, amiken túl-
jutni csak traktorral
lehet. A Lapistó kör-
nyékén élõk sokat kö-
szönhetnek Szarvas
Pálnak, aki saját mun-
kagépeit állította csa-
tasorba, hogy a ta-
nyák megközelíthetõ-
ek legyenek. A tanya-
gondnokok szerint
Szentes többi külterü-
leti részén is szükség
lenne hasonlóan segí-
tõkész gazdálkodóra,
mert mióta nincsenek

téeszek, a tanyán élõk telje-
sen magukra, rokonaikra és
a szolgálat munkatársaira
vannak utalva. A nagy hó-
ban a terepre tervezett autók
is elakadnak, ezért többször
elõfordult, hogy szánkóval
kellett bevinni az élelmet a
tanyára. A városellátó speci-
ális jármûveivel csak azután
tudtak hozzákezdeni a dûlõ-
utak tisztításához, ha belte-
rületen már végeztek. Ez
most három napba telt, ked-
den már sok földútra eljutot-
tak a hókotrók. 

A krízishelyzetet korosz-
tálytól függõen másképp élik
meg az emberek. A tanya-
gondnok szerint az idõsek
sokkal elõrelátóbbak, mint a
fiatalok. Felkészülnek a nél-
külözésre, és nem tartanak a
hidegtõl sem, mert korábban
megéltek már egy-két ke-
mény telet. Ahogy arra szá-

mítani lehetett, akadtak olya-
nok is az elmúlt napokban,
akik megpróbáltak visszaélni
a helyzettel, az ingyen tûzifa
ugyanis jó néhány ügyeske-
dõ fantáziáját megmozgatta.
Érdekes módon, akik való-
ban szûkölködnek, olykor
nem is mernek kérni tüzelõt,
de a fent már leírt kémény-
szemlézés segít felfedni ezt
az önveszélyes szerénységet.
Nagyobb meglepetés nem ér-
te a tanyagondnoki szolgála-
tot az elmúlt napokban, és ez
annak köszönhetõ, hogy elõ-
zetesen végigjárták az ellá-
tottakat. A terepen dolgozók
elismerõen szóltak a szociális
intézmények, a tûzoltóság, a
rendõrség és az önkormány-
zat együttmûködésérõl – sze-
rintük példaértékû, ahogy ez
Szentesen mûködik.

Kép és szöveg:
Bíró Dániel

Folytatódik elõadással és orvosi vizsgálatokkal az Egész-
ség a célkeresztben lakossági szûrõprogram. Február 15-én,
szerdán 17 órakor a Megyeháza Kulturális és Konferencia
Központban tart elõadást a prosztata betegségekrõl dr. Laka-
tos Ákos urológus fõorvos, a tüdõbetegségekrõl dr. Vigh Mária
fõorvos, a szájhigiéniáról dr. Bognár Andrea fõorvos. Február
18-án, szombaton 10 és 17 óra között a Dr. Bugyi István Kór-
ház Rendelõintézetében ingyenes lakossági szûrések lesznek,
köztük prosztata-, tüdõszûrés, allergiológiai és légzésfunkció
vizsgálat, valamint szájrák szûrés.

Szûrõvizsgálatok

Egy héttel ezelõtt még azt
írtuk, hogy van még tartalék
a városi fûtésrendszerben.
Erre szükség is lett, amikor
elromlott a város kettes szá-
mú termálkútja múlt héten
szerdán. Csütörtökön már
lakásokban is intézmények-
ben is, érezhetõen csökkent
a fûtés, a hibát e héten
keddre hárították el.

A szolgáltató úgynevezett
fûtõmûvekben és hõközpon-
tokban állítja elõ a minden-
kor szükséges megfelelõ hõ-
fokú fûtõvizet, illetve a hasz-
nálati melegvizet. Két ter-
málkútból nyerik a szüksé-
ges hõt, amivel 1400 lakást és
ugyanennyi lakással egyen-
értékû közintézményt fûte-
nek.

A múltheti meghibásodás
miatt a Bocskai utca 8. és a
Kossuth tér 5. szám alatti tár-
sasházak lakásaiban esett
vissza a hõmérséklet, de hû-
vösebb volt a gimnázium-
ban, a polgármesteri hivatal-
ban és a református általános
iskolában is. Döbrõssy Iván a
városi szolgáltató igazgatója
elmondta, hogy egyik ter-
málkút szivattyúja lett zárla-
tos szerdán, a kicseréléséhez
azonban le kellett hûteni hi-
degvízzel, ami három napig
tartott. Ezt követõen egy új

tartalék szivattyút szereltek
be és a légtelenítés után hét-
fõn indult újra a termálvíz
kitermelése. A kút hõfoka a
kezdeti hetvenrõl,  kedden
érte el ismét a 100 fokos hõ-
mérsékletet és aznap délután
visszaállt a megszokott hõ-
mérséklet az intézmények-
ben és a lakásokban. A kiesõ
termálvizet gázfûtéssel kel-
lett pótolni. 

– Tartályos gázból napi 5
tonna, vezetékes gázból pe-
dig tízezer köbméter fogyott
naponta, ami jelentõs több-
letkiadást jelent – mondta az
igazgató. A pb gáz tonnája
400 ezer forint, csak a kertvá-
rosi tartály feltöltése napi
kétmillió forintba került. A
termálkutak összeköttetés-
ben állnak egymással, így át
tudtuk irányítani a mûködõ
kút vizét is a kritikus helyek-
re. 

Mivel hétfõn és kedden
nem volt tanítás, így az érin-
tett iskolákban nem okozott
gondot az alacsonyabb hõ-
mérséklet.

A távfûtés 97 százalékát
termálvízzel biztosítja a szol-
gáltató és ilyenkor látszik,
mennyi gázt takarít meg a
város a geotermális energia
kihasználásával.

B.G.

Szivattyúhiba okozott
gondot a távfûtésben

A tanyagondnok elõször a kéményt nézi

Beütött a zimankó!

Olykor a terepjáró sem segít, és szánkóra kell váltani
a tanyagondnokoknak.

A szentlászlói kertészetben a jég károkat is okozott.

Már nem volt hova dúrni, el kellett szállítani a havat a városközpontból.
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Évrõl évre kérdés az álta-
lános iskolát végzõ gyere-
kek szülei számára, hogy
hová is menjen továbbta-
nulni a gyerek. Az év ele-
jén megtartott szülõi ér-
tekezletek témája szinte
mindig e körül forog, még-
is sokan az utolsó pillana-
tig kételkednek, vajon jól
választottak-e középisko-
lát. Ebben az ügyben ke-
restük meg a Szentesi Pe-
dagógiai Szakszolgálat ve-
zetõjét, Gurdonné Kovács
Helgát és érdeklõdtünk,
milyen segítséget nyújthat
a szervezet a szentesi és
kistérségi családoknak a
továbbtanulás terén.

Bár az idei felvételi lapok
beadásának határideje már
lejárt, de a téma mégis aktu-
ális. A pár nappal ezelõtt a
Szentes Város Közoktatási és
Esélyegyenlõségi tervének
felülvizsgálata során meg-
alakult pályaválasztási mun-
kacsoport új tervek megva-

lósításán dolgozik. – Célunk
egy olyan koncepció kidol-
gozása, melynek során az ál-
talános iskolák és középisko-
lák között szorosabb együtt-
mûködés alakulhat ki, így
nem csak a hagyományos
nyílt napokon ismerkedhet-
nek a gyerekek a leendõ
középiskolájukkal, hanem
részt vehetnek interaktív
foglalkozásokon is. Ez új di-
menziót nyithat a középisko-
lák bemutatkozásában és
közvetlenebb kapcsolatot az
érdeklõdõ végzõs diákokkal,
magyarázta Gurdonné.

Az ismerkedés a középis-
kolával már a 7. osztály elsõ
félévében megkezdõdne,
így a hetedikesek év elejétõl
személyiségfejlesztõ pálya-
választási tréningeken ve-
hetnek részt az iskolapszi-
chológus bevonásával. A
második félévben a középis-
kolák látogatásával folytató-

dik a program, melyen az ál-
talános iskolák igazgatói  is
részt vesznek. A következõ
év elején , amikor a tanulók
a nyolcadik osztályba lép-
nek, ellátogathatnak más vá-
rosok intézményeibe is, így
lesz összehasonlítási alapjuk
a már látottak és tapasztal-
tak alapján, esetleg kérdései-
ket is feltehetik a pedagógu-
soknak, szülõknek, részle-
tezte a szakszolgálat vezetõ-
je. 

– Fontosnak tartjuk a szak-
szolgálatnál a megfelelõ
mértékû és színvonalas tájé-
koztatást, hiszen egy 14 éves
gyermek még nincs teljesen
tisztában a saját elképzelési-
vel, és az esetek nagy részé-
ben nem tudja, mivel is sze-
retne felnõtt korában foglal-
kozni. Nem rendelkezik kel-
lõ tapasztalattal, döntéseiben
segítségre szorul és többen
nincsenek felkészülve a vál-

tozásokra; egyes diákoknál
figyelembe kell venni, hogy
nem szeretnének más város-
ban továbbtanulni. Nem
csak testi, de szellemi és lelki
átalakuláson is keresztül
mennek ebben a korban a fi-
atalok, ezért kiemelt érzé-
kenységgel kell õket kezel-
nünk szülõként, pedagógus-
ként egyaránt. A szülõ-peda-
gógus és szakszolgálat mun-
kája éppen ezért sokszor el-
választhatatlan, tudtuk meg
a szakembertõl.  Elõfordul,
hogy a szülõk is tanácstalan
helyzetbe kerülnek, mert
nem tudnak dönteni gyer-
mekük jövõjérõl. Ez nem
csak akkor eshet meg, ha a
tanulót semmi nem érdekli,
hanem akkor  is, ha szinte
minden iránt érdeklõdik.
Mindkét esetben bátran for-
dulhatnak intézményünk-
höz, ahol szakemberek segí-
tenek eligazodni a továbbta-

nulás terén. Három fontos
szempont alapján végzünk
felmérést: elõször a gyermek
képességeit vizsgáljuk, ami
önmagában kevés. Meg kell
ismerni a személyiségét is,
illetve nagyon fontos az ér-
deklõdési kör feltárása és a
hobbik szeretete is. Ezek
alapján lehet aztán teljesebb
képet kapni a nebulókról és
szakmát választani számuk-
ra. Fontos tudni, hogy mi itt
a szakszolgálatnál elõször
szakmát segítünk találni a
gyerekeknek és azután a
szakmának keresünk iskolát,
nem pedig fordítva. Nem túl
szerencsés a szülõk részérõl
az a kijelentés, hogy majd ki-
derül a középiskolában, mi
lesz a gyerekbõl, hiszen a
legtöbb intézmény speciali-
zálódik valamilyen szakra,
szakokra. A rájuk erõltetett
vagy helytelenül megválasz-
tott iskola motiválatlanná,

érdektelenné teheti õket, ami
elõször iskolakerüléshez, ké-
sõbb munkanélküliséghez
vezethet. A szakszolgálat
sokoldalú segítségnyújtása
mellett internetes oldalakon
is tájékozódhatnak az érdek-
lõdõk a pályaválasztási lehe-
tõségekrõl, így a www.
epalya.hu oldalon „érdeklõ-
dési terület és készségek”
tesztet találhatnak, a www.
eletpalya.munka.hu oldalon
pedig foglalkozás bemutató
kisfilmeket nézhetnek meg.

Gurdonné Kovács Helga
zárásként még elmondta:
segítsünk gyermekeinknek,
hogy megtalálják önmagu-
kat és egészséges, boldog
felnõtté váljanak.

A szakszolgálat elérhetõ-
sége: Jövendõ u. 6. (a közép-
iskolai kollégium mellett).
Jelentkezni személyesen le-
het Gurdonné Kovács Hel-
gánál  hétfõtõl péntekig 8-17
óra között.

Fazekas Andrea

Elsõ alkalommal rendez-
nek városunkban koktél-ver-
senyt. Február 12-én, vasár-
nap a Chicago Bowling Pub
lesz az esemény helyszíne,
ahol 12 órától gyülekeznek a
koktélkészítõ-versenyzõk, az
ország minden részébõl vár-
nak jelentkezõket, majd 14
órakor indul az italok keve-
rése.

A délután folyamán látvá-
nyos és ízletes bemutatókkal
is várják a közönséget a szer-
vezõk. Lesz barista bemutató
(minden, ami kávé), vala-
mint flair-produkció is (do-
bálós italkeverés).

– Általában napi 80-90 páci-
ens jelenik meg a rendelésen,
ma csak 40 beteg volt, való-
színûleg a hó miatt – kezdjük
a beszélgetést a múlt héten
kitüntetett fõorvossal.

– Reggel az osztályon kez-
dek napi vizittel és megbeszé-
lésekkel, majd 10 órakor jö-
vök ide és egészen kettõig itt
vagyok. Utána ismét az osztá-
lyon folytatom a munkát.

– Hogyan fogadta az elis-
merést?

– Édesapám után 13 évvel
kaptam meg, pedig csak ké-
sõbb számítottam rá. De né-
hány éve a jelöltek egyre fia-
talabbak. Én idén leszek 50
éves, ezzel a legfiatalabb Bu-
gyi Emlékérmes. Korábban a
tudományos munka volt a
meghatározó, amire már
nincs idejük az orvosoknak a
napi leterheltség mellett. Nem
jut idõ kutatásra vagy elmen-
ni konferenciára. Ha nem va-
gyok a kórházban, akkor is
azon jár az eszem, hogyan le-
hetne segíteni egy-egy bete-
gen. A legjobb gondolatok fû-
nyírás és zenehallgatás köz-
ben jönnek. Kedvencem a
jazz és a komolyzene, lehetõ-

ség szerint hi-fi minõségben.
Bakelit lemezekrõl és szala-
gos magnóról szebben szól-
nak a zenék. 

Itt elkanyarodunk a hang-
technika mûszaki világába
néhány percre, de visszaté-
rünk a szakmára.

– Miért éppen onkológus
lett?

– Gimnazistaként vegyész-
mérnöknek készültem, de
szüleimmel való beszélgeté-
sek után az orvosi pálya felé
indultam. Alapvetõen gasz-
troenterológus szerettem vol-
na lenni. A belgyógyászati
osztályon dolgoztam segéd-
orvosként, amíg 1991-ben
szakvizsgáztam. Két év múl-
va onkológiai, rá három évre
hematológiai vizsgát tettem.
Édesapám mellett a belgyó-
gyászaton találkoztam rákos
betegekkel. Már akkor lát-
szott, mennyit lehet tenni eze-
kért az emberekért. Jobbá, de
legalább elviselhetõbbé lehet
tenni a betegséget. Szerintem
itt többször lehet jót tenni,
mint más szakterületen. Akit
nem tudunk meggyógyítani,
annak is élhetõ életet biztosí-
tunk. A modern terápiák,

mint a biológiai vagy hor-
monkezelés, az anyagcserét
befolyásoló kezelések hatásá-
ra tünetmentesek lehetnek a
betegek. Vannak olyan daga-
natos betegségek mint a máj-
vagy veserák, vagy a hólyag-
daganatok, amikkel tizenöt
éve még nem lehetett mit kez-
deni.

– Elõnyt vagy hátrányt je-
lentett a Kispál név az osztá-
lyon?

– A betegek részérõl elõnyt.
A név, édesapám révén bizal-
mat keltett bennük. Van olyan
páciensem, akit még édes-
apám kezdett kezelni. Édes-
apámban nem volt szakmai
féltékenység felém, abszolút
számíthattam a tanácsaira.
Emberségbõl és empátiából is
õ a példakép. Szakmán belül
pedig még több munkára sar-
kallt, hogy bizonyítsam: nem
a nevem miatt kerültem ide.

De szemben édesapámmal,
én nem akarok 74 éves ko-
romban is még dolgozni,
mint õ. Nyugdíjasként na-
gyon sok dologgal szeretnék
foglalkozni, nyelvet tanulni,
fotózni, zenét hallgatni. A mai
orvoshiánnyal küzdõ egész-
ségügyben erre már nem ma-
rad se idõ, se energia.

– Lesz követõje a család-
ból?

– Igen. Nagyobbik fiam
másodéves az orvosi egyete-
men. Szemben sok orvosje-
lölttel, õ nem akar külföldön
dolgozni. Talán õ lesz a har-
madik dr. Kispál Mihály a
szentesi kórházban.

Besenyei

Bugyi-emlékérem az onkológusnak

A Kispál név kötelez A Szegedi Tudomány-
egyetem Mérnöki Kara
díszpolgári címet adomá-
nyozott múlt hétvégén Ma-
gyar Józsefnek, a Hungerit
Zrt. vezérigazgatójának. A
cégvezetõ szerint a hazai el-
méleti képzés nagyon jó,
Európában szinte páratlan,
de gyakorlati oktatásban le-
hetne elõbbre lépni. A Hun-
gerit egyébként taníttatja
munkavállalóit: az összes
költséget átvállalják, cseré-
be kétszer annyi idõt kell a
baromfifeldolgozónál ma-
radni.

Az elismerés indoklása
szerint a vállalatvezetõ a ka-
ron folyó mérnökképzés fej-
lesztése, valamint a kar és a
hazai és külföldi intézmé-
nyek és cégek közötti kap-
csolatok kialakítása és ápolá-
sa terén kiemelkedõ érdeme-
ket szerzett. Ennél talán töb-
bet árul el az, hogy Magyar
József 44 éve itt szerzett dip-
lomát, majd a rendszervál-
tást követõen lehetõvé tette a
hallgatók szentesi gyakorlati
képzését, 10 éve pedig meg-
állapodást is kötött az egye-
temmel – ahol tagja az ál-
lamvizsga bizottságnak –,
hogy az oktatás mellett a tu-
dományos területen is szoro-
sabb legyen az együttmûkö-
dés. Utóbbi gyümölcse lehet
például, hogy a mérnöki ka-
ron hamarosan kidolgozzák

azt az eljárást, amivel meg-
elõzhetõ a még fogyasztható
libamáj bezöldülése.  

Különösen megtisztelõ,
hogy Sitkei György akadémi-
kussal együtt kaphattam
meg ezt a kitüntetõ címet
egykori iskolámtól. Az elis-
merés arra kötelez, hogy
még több segítséget nyújtsak
az intézménynek és az ott ta-
nuló hallgatóknak – fogal-
mazott lapunknak Magyar
József. A vezérigazgató sze-
rint a hazai mérnöki elméleti
képzés nagyon jó, Európá-
ban szinte páratlan, de pél-
dául élelmiszeripari terüle-
ten a gyakorlati oktatásban
lehetne elõbbre lépni. Több
mûszaki végzettségû fiatalra
lenne szükség, mert nagyon
nagy a valószínûsége, hogy
itt, Szentesen munkát tudná-

nak találni. Érvényesülésük-
höz és kiteljesedésükhöz vi-
szont a kitartás, a szorgalom,
az alázat és a türelem elen-
gedhetetlen. 

Azt értékelni kell, ha vala-
ki tanulni akar, ezért a Hun-
gerit csoport szívesen köt ta-
nulmányi szerzõdést a mun-
katársakkal, ha azzal a mi
munkánkat is segítik. A
megállapodás arról szól,
hogy minden költséget – tan-
díj, utazás, könyvek – átvál-
lalunk, cserébe kétszer annyi
idõt kell nálunk maradnia a
dolgozónak, mint amennyit
a képzésben töltött. Ezen
felül támogatjuk a nyelvta-
nulást, és azt is, hogy a kép-
zetlenek szakmunkás bizo-
nyítványt szerezzenek – tette
hozzá Magyar József.

Bíró Dániel 

Egyetemi díszpolgár lett

Hogyan válasszunk középiskolát?

Koktélok
versenye Kruzslicz Pál újságíró két új kötetének a Szentesi szó-képek

és A mûvelõdés szentesi otthonai címû könyvek bemutatójá-
ra várják az érdeklõdõket február 22-én, szerdán 17 órakor
Csongrádon a Mûvelõdési Központban. A szerzõ beszélgetõ-
társa Góg János, Juhász Gyula-díjas költõ. Közremûködik
Varga Nándor, Pozsár Ferenc, Krokavecz András (fuvolán). A
könyvek a helyszínen megvásárolhatók és dedikáltathatók.
Ajándék tombolajegyekkel értékes könyvek nyerhetõk. A
rendezvényre a belépés ingyenes.

Kruzslicz-könyvek

A városi 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, viszont sosem
adja postára. Egy nap a 9 éves
Josue és édesanyja írat levelet
Dorával  a fiú apjának. A levél meg-
írása után pár perccel az anyát elüti
a busz. Dora hazaviszi magával a
fiút, és amikor már majdnem meg-
találják a megfelelõ nevelõszülõket,
kiderül róluk, hogy szervkereske-
déssel foglalkozó gyilkosok. Elõlük
menekülve, nekivágnak autóbu-
szon Brazíliának...

Filmklub

Képzett hematológus, szakvizsgája elõtt egy évet dolgo-
zott a szegedi klinika hematológiai osztályán. A vérvizsgá-
lat sokszor segít a rákbetegség felismerésében – mondja.
Rendelt körzeti- és üzemorvosként, egyetemi évei alatt pe-
dig belekóstolt a mentõzésbe. Sõt, megtapasztalta a másik
oldalt is. Osztályvezetõi kinevezésének elsõ napján has-
nyálmirigy gyulladással került az intenzív osztályra 2005-
ben, három hétre. A legfiatalabb Bugyi-emlékérmes orvos-
sal a rendelõintézet emeletén beszélgettünk. Az onkológiai
szakrendelõben dr. Kispál Mihály és ifj. dr. Kispál Mihály
fogadja a betegeket. Az apa 1999-ben, míg fia 2012-ben
kapta meg a Bugyi István emlékérmet.

Ifj. dr. Kispál Mihály ünnepélyes keretek között vette át az emlékérmet. (Fotó: Vidovics)



Szabó Csaba (kis képün-
kön) mûvei minden alka-
lommal mellbe vágják az
embert. A magát helótá-
nak aposztrofáló szentesi
fiatalember – Bioglifák
címmel a Tokácsli Galériá-
ban nyílt – legújabb kiál-
lítása is többet akar ennél.
Az alkotó szándéka: el-
gondolkodtatni, mit te-
szünk mi, emberek a kör-
nyezetünkkel.

Rengetegen várták Szabó
Csaba újbóli tárlatát, hogy
aztán finom borokat kóstol-
gatva elmerüljenek a mint-
egy száz kép látványában.
Az ötlet kimeríthetetlen – fo-
galmazott a kiállítás egyik
látogatója a vendégkönyv-
ben. S valóban, a mûvek cí-
mei alatt zárójelben feltünte-
tett elpusztult csúszómászók
és egyebek számtalan feltá-
masztásának, újjáéledésének
az alkotó fantáziája szabhat
csak határt. S hogy mik rejle-
nek a festék alatt és a kom-
pozíciók középpontjában: el-
hullott állatmaradványok,
amiket Szabó Csaba kerék-
pározás közben észrevesz az
úton, így például gyík, vízi-
sikló, mocsári teknõs, rózsa-
bogár, madárcsigolya, de
még tehénlepény is, s békák,
békák, minden mennyiség-
ben.

Van egy másik üzenet is:
merjünk mások lenni! Ezt a
kiállítást megnyitó Kovách
Péter református lelkipásztor
vonta le tanulságul a képek
láttán. Mint mondta, Szabó
Csaba képei attól egyediek,
hogy az élettelenség fogsá-
gából újra életre kelnek az
autók által elgázolt állatok.

Felhívta a figyelmet egy kép-
re, melyen kétszeresen is a
halált láttatja az alkotó: egy
sikló, a halála pillanatában
éppen egy békát kap be. A
református lelkipásztor arról
is beszélt: minden szemlélõ
mást lát meg a képekben,
többféle olvasata lehet egy-
egy mûnek. Õ a hitet, a val-
lást is felfedezte néhány al-
kotáson.

Hogy ki-ki mennyire más-
ként értelmezi, vagy éppen
félreértelmezi a kiállított
mûveket, Szabó Csaba elme-
sélte, érte már negatív kriti-
ka, volt, aki neki szegezte a
kérdést: milyen érzés ennyi
békát kinyírni? A Hit Gyüle-
kezete is kifejezte már nem-
tetszését, de az alkotó hiába

kérte, nem akartak szemé-
lyesen találkozni vele, csak
üzengettek. Márpedig Csaba
úgy gondolja, ha valakinek
van véleménye, akkor azt
beszéljék meg. Azt mondja,
vannak kikezdhetetlen dol-
gok, mint például a hit,
amely megjelenik a képein.
Mint ahogy a halál, az elmú-
lás is visszatérõ téma a leg-
több alkotáson. Most a szí-
nekkel próbálta ezeket felol-
dani, magyarázza, azután
már Illyés Gyulát idézi. Az
író-költõ szerint ugyanis, aki
szépen kimondja a rettentõt,
az egyúttal fel is oldja. Csaba
is ezt teszi, a kerékpározás
közben az úton talált elhul-
lott állatokat a Nagy Sándor
telepen lévõ mûhelyében

preparálva, és lefestve.
Elmeséli, hogy több alka-

lommal állított már ki az or-
szágban, de a legelsõ buda-
pesti bemutatkozása elõtt
úgy gondolta, a fõvárosi kö-
zönségnek különösen mell-
bevágó lesz a lenyúzott tes-
tek látványa, mindez ráadá-
sul egy ötcsillagos szállodá-
ban. Azonban a pestiek nem
ütköztek meg a látottakon,
Csaba szerint azért, mert
annyira elszakadtak már ter-
mészeti környezetünktõl. Az
alkotót most is várják a fõvá-
rosba egy kiállítási anyaggal.
Nem tud másról, aki állatte-
temekbõl egy komplett mito-
lógiát felépített volna.

(darók)
Fotó: Vidovics
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Gyõrben a múlt héten el-
hunyt dr. Péter Pál (1924-
2012) labordiagnoszta, bal-
neológus fõorvos. A Koszta
József Múzeum egyik kiál-
lítóhelyeként mûködõ Péter
Pál Polgárház falai között
állandó tárlat keretében ma
is megtekinthetõk a Péter-
család múlt század eleji bú-
torai, személyes tárgyai,
amelyeknek közgyûjte-
ménybe kerülésében jelen-
tõs szerepe volt dr. Péter
Pálnak. A kiváló mesélõ stí-
lussal megáldott, sokoldalú
ember egy 1997-ben Szen-
tesre küldött levelében éle-
tének derûs pillanataiból
éppúgy idéz, mint az árnyé-
kos részébõl. Ezekbõl a so-
rokból kirajzolódnak a Pe-
tõfi és az Iskola utca sarkán
található ház egykori lakó-
jának kevesek által ismert
momentumai.

A családi vagyont megala-
pozó dr. Péter Pál Ottokár leg-
fiatalabb fiúgyermeke elein-
te a zene irányában mutatott
érdeklõdést, azon belül is a
hegedû varázsolta el. Ellent-
mond ennek, hogy 1942-ben
a szegedi egyetem orvosi ka-
rára iratkozott be, viszont a
háborús idõkben jó oka volt
a fiatalembernek, hogy ezt
tegye: ezáltal elkerülhette a
frontszolgálatot. „1950. júni-
usában a hónom alá dughat-
tam az egyetemi „kályhacsö-
vet”, s nyomban munkát kel-
lett vállalnom, mert külön-

ben elvittek volna Hanság-
csatornát ásni…” - írja orvosi
pályakezdésérõl.

A termálvíz volt az

oka távozásának

A szentesi kórházi rendelõ
laboratóriumában kezdett
dolgozni. Késõbb reuma-
tológusként is tevékenyke-
dett az intézményben. Sokat
foglalkoztatta a termálvíz te-
rápiás alkalmazásának lehe-
tõsége. Szentesrõl való távo-
zásához is vélhetõen hozzá-

járult az, hogy nem sikerült
elérnie, hogy a termálvizet a
gyógyítás céljára is fel lehes-
sen használni. Ugyanis a
frissen megfúrt elsõ szentesi
termálkutat a kórház nem ál-
lította a gyógyítás szolgála-
tába, vonta le a következte-
tést Rózsa Gábor is az egyik
írásában. Minthogy a Péter-
családról szóló munkájában
a muzeológus részleteseb-
ben kitér a família eme sarjá-
nak életútjára is, tollából
megismerhetjük, hogy a csa-

lád az 1960-as évek végén
költözött Gyõrbe. Dr. Péter
Pál Kapuváron, Sasváron
és Mosonmagyaróváron is
praktizált, utóbbi helyen ki-
nevezték laborvezetõnek.
Szenteshez, szülõvárosához
kötõdése azonban a Gyõrött
történt „lekozmálódása” el-
lenére haláláig erõs maradt.
Közben a muzsikával is sike-
rült eljegyeznie magát, két
év alatt végezte el a zeneaka-
démia négy éves anyagát.
Tanára, Gábriel Ferenc biztat-

ta, menjen Pestre, és végez-
ze még el a mûvészképzõt,
azonban akkoriban volt egy
rendelet, miszerint a fõvá-
rosban csak ottani lakos vál-
lalhatott munkát, de oda
csak az jelentkezhetett be,
akinek budapesti állása volt,
így maradt továbbra is or-
vos. Az utolsó nyilvános fel-
lépése 1962-ben a szentesi
zeneiskolában volt, ahol Bá-
lint Ágnes zeneakadémiai
zongoratanárnõvel és Halmy
Lujzával, a színmûvészeti fõ-
iskola énektanárával tartot-
tak egy szonáta-és dalestet.
A zenéléssel a késõbbiekben
sem hagyott fel: Gyõrben
gyakorta összejött náluk az
orvosokból összeállt, s tréfá-
san Senilitas névre keresztelt
„kortárs”-vonósnégyes. 

Helytörténeti érték
maradt utána

Az itt maradt bútorokat,
egyéb értékeket a Petõfi ut-
cai épülettel együtt vásárolta
meg az akkori tanács, annak
fejében, hogy a múzeum a
József Attila utcán lévõ épü-
letét lebontották. Tény, hogy
a 20. század elejének jelleg-
zetes berendezésével igen ér-
tékes helytörténeti gyûjte-
ményhez jutott a város. A
családnak a zene iránti sze-
retete nyomta rá a bélyegét a
lakásbelsõre is, hiszen heten-
te tartottak a szalonban

házimuzsikát, amihez két
zongora szolgáltatta a dalla-
mokat. Itt maradtak a család
birtokában lévõ festmények,
fotográfiák, dísztárgyaik,
szõnyegek, függönyök, a fi-
úk mese-és tankönyvei, fü-
zetei, jogi-és orvosi szak-
könyvei is. A gyûjtemény
egyik legértékesebb része a
kottatár. Péter Pál 1940-tõl
folyamatosan vezette fotóal-
bumát, melyek száma mint-
egy félszáz kötetet tesz ki.
Elmondható róla, hogy mû-
vészi szinten fényképezett,
legsikerültebbek talán a ter-
mészetfotói. Idézett levelé-
ben leír egy helyi vonatkozá-
sú fotós-emléket is, ugyanis
a mûtermében magát Frid-
rich Jánost is lefényképezte
fényírdájában, amikor egy
elõhívandó filmtekercset vitt
hozzá, s a fényképezõgépe
véletlenül nála volt: „…
megkértem, üljön oda a mû-
termében készülõ fotók hát-
terét képezõ paraván elé, s
úgy, ahogyan akkor volt: ka-
lapban, munkaköpenyben,
az arcán állandóan ott
bújkált mosolyával készítet-
tem róla egy felvételt. Ez
most az egyik régi albumom
utolsó lapján látható, s min-
dig büszkeséggel tölt el vala-
hányszor látom…”- írta.

Az elhunytat Gyõrben bú-
csúztatják, majd a Szentesen
a családi sírboltban helyezik
örök nyugalomra.
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Harangoskönyv – Tornyok
magasában, Erdélyben cím-
mel Kisgyörgy Zoltán geoló-
gus, író, újságíró, publicista,
a sepsiszentgyörgyi Három-
szék címû lap rovatvezetõ
munkatársa mutatja be leg-
újabb munkáját. A program-
ra február 15-én, szerdán es-
te 6 órakor a mûvelõdési és
ifjúsági ház pódiumtermébe
várják az érdeklõdõket.

A szerzõ nagysikerû „Há-
romszéki vártúrák kalauza”
címû könyve után a tõle
megszokott igényességgel is-
merteti meg velünk szeretett
szülõföldje, Erdélyország
történelmi korokat megélt
harangjait, harangöntõ isko-
láit, a harangokhoz kapcso-
lódó mondákat, színes törté-
neteket. Könyvébõl nem hi-
ányzik közismert humora,

történeteit valóságos anek-
dotakincs gazdagítja. A mû
egyfajta hiánypótló erdélyor-
szági kultúrtörténeti kalauz. 

A könyvhöz készült DVD
páratlan élményben részesít,
egyszerre láthatjuk és hall-
hatjuk is jó néhány történel-
mi, értékes és híres, többek
között a brassói Fekete-
templom harangjának hang-
ját, amely egyben Románia
legnagyobb mûködõ harang-
ja.

„Ha valaki meg akar is-
merni egy örökifjú székely
góbét, találkoznia kell Zoli
bátyánkkal” – invitál a prog-
ramra a Krúdy Gyula Baráti
Kör és a Szentesi Mûvelõdési
Központ. A könyv a helyszí-
nen, a szerzõ által dedikálva
– korlátozott számban –
megvásárolható.

Szabó Csaba
„feloldja a rettentõt”

Tornyok
magasában

Január 30-án rendezték
Makón az angol nyelvi me-
gyei országismereti  versenyt
7-8. osztályosok részére. A
verseny témája az Egyesült
Királyság volt.

A felkészülés során diák-
jaink bepillantást nyertek
Anglia, Wales, Skócia és
Észak-Írország történelmébe,
kultúrájába és hagyományai-
ba. Foglalkoztak a királyi
család tagjaival, nemzeti hõ-
sökkel, híres írókkal és tudó-
sokkal. Tanulmányozták a
brit szigetek földrajzát és ég-
hajlatát. Külön hangsúlyt
kaptak a fõbb látnivalók és
London nevezetességei is.

A színvonalasan megren-
dezett versenyen 27 csapat

diákjai mérték össze tudásu-
kat megyénk iskoláiból.

Városunkat két iskola kép-
viselte, és nagy örömünkre
kiemelkedõen szerepeltek ta-
nítványaink.

2. helyezést ért el a Koszta-
iskola 7. osztályos csapata:
Elefánti Emma, Király Máté és
Mihály Dénes (felkészítõ ta-
nár: Czakó Tamásné).

4. helyezést ért el a Szent
Erzsébet katolikus iskola 8.
osztályos csapata: Spitzer
Barbara, Szabó Levente és
Zentai Álmos (felkészítõ ta-
nár: Hargitai Judit).

Gratulálunk!

Czakó Tamásné
munkaközösség-vezetõ

Megyei siker
angol nyelvbõl

Dr. Péter Pál „hagyatékai”

Az állattetemekbõl készített mûveknek üzenete van.

A szülõk hálószobája ma a Péter Pál Polgárház kiállításának része.
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Közel hetven általános is-
kolás vízilabdázó vett rész a
Horváth Mihály Gimnázi-
um által szervezett HMG-
kupa elnevezésû toborzón.
A rendezvényt nem titkol-
tan azzal a céllal szervezik
évrõl évre, hogy a gimnázi-
um sporttagozatára csalo-
gassák a végzõs nyolcadiko-
sokat. Az osztály elindulása
nem lehet kérdéses, vannak
jelentkezõk itthonról és ha-
táron túlról egyaránt.

Az 1997-1998-ban szüle-
tett tanulók vettek részt az
immár hagyományos HMG
vízilabda-kupán Szentesen.
A két hazai gárda mellett
csongrádi, szabadkai, aradi
és békéscsabai fiatal vízilab-
dázók mérték össze tudásu-
kat, de lehetõség nyílt a gim-
názium által indított sport-

tagozatos osztály részlete-
sebb megismerésére is.

– Szeretnénk, ha legalább
15-16 most végzõ nyolcadi-
kos vízilabdázó az intézmé-
nyünket, azon belül is a
sporttagozatot választaná -
mondta lapunknak Torday
Árpád, egykori vízilabdázó,
a Horváth Mihály Gimnázi-
um testnevelõ tanára, a tor-
na egyik szervezõje. – 8-10
szentesi diák már jelezte be-
iratkozási szándékát, de
vannak érdeklõdõk más vá-
rosokból is, ráadásul Sza-
badkáról és Aradról is ér-
kezhetnek hozzánk tanulók.
A sporttagozatnak ezúttal
két fõ profilja lesz, a tánc és
a vízilabda, bízom benne,
hogy összejön az osztály in-
dulásához szükséges 25-ös
létszám.

A tornát- megvédve tava-
lyi elsõségét – a Vass Sándor
irányította 1997-es születésû
szentesi fiúk (képünkön)
nyerték, második helyen az
Arad, a harmadikon pedig a
Szabadka csapata végzett. A
torna szervezését Kocsis Ist-
ván, a sporttagozat vezetõje
irányította, a lebonyolítás-
ban pedig a gimnázium 10-
11. osztályos diákjai is aktí-
van részt vettek. A tanulók
segédkeztek a mérkõzések
levezetésében, a jegyzõ-
könyvek vezetésében, szá-
mukra is fontos felmérõ volt
ez az eddig elsajátítottakról.
– Országos beiskolázású in-
tézmény vagyunk, a sportta-
gozatra is várjuk a jelentke-
zõket hazánk minden részé-
rõl- tudtuk meg Kocsis Ist-
vántól. – Korábbi tapasztala-

taink szerint nem csak azok
jelentkeznek, akik sportoló-
ként szeretnének maradan-
dót alkotni, hanem olyanok
is, akik jelenleg sportolnak,
de távlati terveik között sze-
repel, hogy a sport területén
belül helyezkedjenek el,
akár, mint testnevelõ tanár
vagy sportmenedzser. Ami
végzõs diákjaink továbbta-
nulását illeti, kapcsolatban
állunk a Kodolányi János
Fõiskola kihelyezett oroshá-
zi központjával, ahol sport-
tagozatos tanulóink érettségi
után- együttmûködésünk ré-
vén- folytathatják tanulmá-
nyaikat. Érdemes tudni azt
is, hogy a tagozat táncosait
László Csaba oktatja majd,
azt hiszem az õ neve garan-
cia lesz a színvonalas kép-
zésre. H.V.

A kedvezõtlen idõjárási
körülmények miatt a szer-
dára halasztott szolnoki baj-
noki mérkõzésen 18-8-as ve-
reséget szenvedett a KALO-
MÉH CS&K Szentesi VK
férfi vízilabda csapata.
Szombaton már Kaposvár
felé veszi az irányt Lukács
Dénes együttese.

A mieink számára jóval
fontosabb összecsapás ott
vár majd a fiúkra, Lukács
edzõ semmi másban nem
tud gondolkodni, csak a gyõ-
zelemben. – Ha az elõttünk
álló négy bajnoki mérkõzés-
bõl hármat meg tudnánk
nyerni, nagy lépést tennénk
a nyolc közé jutás felé vezetõ
úton. Ehhez mindenképpen
gyõznünk kell Kaposváron,
egyértelmûen csalódott len-
nék, ha ez nem így történne.
Sérült,  beteg játékosunk
nincs, mindenki egészséges.
Rengeteget dolgoztunk a baj-

noki szünetben, 18-19 edzõ-
mérkõzéssel a hátunk mö-
gött várjuk a folytatást. Ját-
szottunk az Arad, a Nagyvá-
rad, a Steaua ellen, de ellen-
felünk volt a junior-váloga-
tott illetve egy francia csapat
is. Komoly elõny volt, hogy
gyakorlatilag nem kellett ki-
mozdulnunk itthonról, hazai
környezetben játszhattuk
edzõmeccseink jelentõs ré-
szét. Erõs, masszív csapa-
tunk van, szeretnénk meg-
mutatni, hogy helyünk van a
legjobb nyolc magyar csapat
között.

A Szentes három idegen-
beli mérkõzéssel kezdi a ví-
zilabda-tavaszt, a szolnoki és
a kaposvári szereplést köve-
tõen a BVSC vár a mieinkre a
fõvárosban. A KALO-MÉH a
bajnokságban jelenleg a 8.
helyen áll, 10 megszerzett
ponttal.

H.V.

Gyõzni mennek
Kaposvárra

A Szabadidõs Sportklub 24
évi hányattatás, irgalmatla-
nul mostoha mûködési lehe-
tõségek után végre emberi
körülmények közé kerülhe-
tett az önkormányzat, ill. a
mûvelõdési központ segítsé-
gével. A mostoha körülmé-
nyek ellenére is sikeres tevé-
kenységérõl ismert klub új
terveket kovácsol az új klub-
házban. A mûködõ szakosz-
tályok mellett (légfegyveres
lövész, táncsport, nõi kézi-
labda, terem- és kispályás
labdarúgó, íjász és fúvócsõ,
valamint természetjáró) nõi
amatõr torna, asztalitenisz és
sakkozási lehetõséget is sze-
retnénk biztosítani.

Továbbra is szeretnénk
megrendezni a természetjáró
és kézmûves nemzetközi
gyermektáborunkat, vala-
mint az amatõr alkotók kiál-
lítását (óvodás, ált. iskolás és
felnõtt korcsoportban), vala-
mint nem szeretnénk lemon-
dani a rászoruló honfitársa-
ink támogatásáról sem. Ez
évi közgyûlésünk alkalmá-
val márciusban, errõl fogunk
dönteni.

Kérjük, hogy adójuk egy
százalékát ajánlják fel egye-
sületünk számára, hogy a
már több éve fennálló hatá-
ron túli cserekapcsolatainkat
fenn tudjuk tartani. Adószá-
munk: 19084530-1-06

A klub elsõ féléves prog-
ramja:

- Farsangi teremlabdarúgó
torna (február 18-19.) és
Gágyor János amatõr terem-
labdarúgó emléktorna (már-
cius 4.), szakszervezeti kispá-
lyás labdarúgó torna a sport-
majális keretében május 1-jén.

– Honvéd légfegyveres
lõverseny a Kontavill klub-
bal közös rendezésben már-
cius 10-én.

– Tavaszi „asztalavató”
asztalitenisz verseny április
14-én.

– „Tavasz a természetben”
amatõr alkotók kiállítása fel-
nõtt korcsoportban áprilisban,
óvodás és nagycsoportos kor-
osztály számára májusban.

– Sportmajális április 29-
én, és május 1-jén.

– Tavaszi hegyi gyermek-
sport és honismereti sporttá-
bor április, nemzetközi kéz-
mûves, sport, honismereti és
kulturális tábor június.

– Megyei I. osztályú nõi
kézilabda bajnoki meccsek
tavaszi fordulója (március-
május).

Minden szerdán 15 és 17
óra között szeretettel várjuk
az érdeklõdõket a Kiss Bálint
u. 3. szám alatti új klubhelyi-
ségünkben.

„A sport legyen a szenve-
délyed”

Klubelnökség

Nem mindennapi sorozat
elõtt áll a Hungerit-UniBau-
Épszer-Szentesi VK nõi vízi-
labdacsapata. A bajnoki küz-
delmek mellett a LEN-ku-
pában is érdekelt társaságra
február 8-tól két-három na-
ponta várnak tétmérkõzések
egészen március elejéig.
Zantleitner Krisztina vezetõ-
edzõ szerint készen állnak a
nagy feladatra.

Kedd óta ismét teljes a lét-
szám nõi vízilabdacsapa-
tunknál, az Európa-bajnok-
ságon bronzérmet szerzett
válogatott játékosok, Takács
és Keszthelyi hétfõn, a japán
légiós, Shino Magariyama
kedden csatlakozott a keret-
hez. A Hungerit a Honvéd
ellen kezdte meg a februári
„hadjáratát”: 24-9-re gyõzött
idegenben. Szombaton már
az alapszakasz második köre
kezdõdik, ekkor a BVSC-hez
utaznak. Jövõ héten, szerdán
igazi rangadó vár a lányok-
ra, a Dunaújváros elleni ösz-
szecsapás 17 óra 30 perckor
kezdõdik a ligeti uszodában.
– El tudtuk végezni az elter-

vezett munkát, tudjuk azt is,
hogy a szövetség, és a klu-
bok is mindent a válogatott
felkészülésének rendelnek
alá, így alkalmazkodunk a
körülményekhez – mondta
Zantleitner Krisztina. – A vá-
logatottnak mindent meg
kell tennie azért, hogy kijus-
son az olimpiára, mi így tud-
juk segíteni a nemzeti csapa-
tot. A csapatban mindenki
egészséges, várjuk a bajnok-
ság folytatását.

A Hungerit számára a feb-
ruár vége, március eleje lesz
az igazán sûrû, ekkor kell le-
játszani a bajnoki elõdöntõ-
ket, és a LEN-kupa mérkõzé-
seket is. Érdekesség, hogy a
legújabb lebonyolítási rend
szerint a február végi bajnoki
elõdöntõket követõen a baj-
nokság fináléjára csaknem
három hónappal késõbb, má-
jus közepén kerül sor. Ami a
LEN-kupa elõdöntõt illeti, a
Szentes-Imperia mérkõzést
március 7-én, szerdán 18 óra-
kor rendezik a városi uszo-
dában.

H.V. 

Vízilabdások és táncosok
a sporttagozaton

Nagy csaták
elõtt a Hungerit

Egymás ellen játszott legutóbb a két szentesi tekecsapat. Az
NB-II-ben szereplõ  Szentesi VTE és Szentesi TE összecsapá-
sából az utóbbiak jöttek ki gyõztesen. A TE 3130 fát ütött, a
VTE 3112 fát, így a TE 5 : 3 arányban nyert. Ezzel az ered-
ménnyel tíz forduló után a Szentesi TE vezeti a bajnokságot,
míg a VTE a 7. helyen áll. A Szentesi TE a 9. helyen álló Hód-
mezõvásárhelyi FTK ellen játszik Szegváron. A Vasutas csa-
pata a 11. fordulót már õsszel lejátszotta az Olajos TK ellen és
nyert 5.5 : 2.5 arányban.

Teke: házi rangadó

Február 11-12-én rendezik
meg a standard- és latin tán-
cok magyar bajnokságát. A
Magyar Táncsport Szakszö-
vetség szervezésében szom-
baton a standard mezõnyben
hirdetnek bajnokot, míg va-
sárnap az ország legjobb la-
tin párosai lépnek parkettre.
A fõvárosban, a Folyondár

utcai Vasas Sport- és Tánc-
központban megrendezendõ
versenyen az aranyérmes pá-
rosok indulási jogot szerez-
nek a világ- és Európa-baj-
nokságokon való részvételre.
Standardtáncokban a több-
szörös magyar bajnok László
Csaba most új partnerrel, Páli
Viktóriával mutatkozik be.

Bemutatkozik a
László-Páli páros

Szabadidõs
Sportklub: új

klubház, új tervek

A hétvégén csak az igazán
elvakult focidrukkerek men-
tek el a városi sportcsarnok-
ba a Hungerit-kupáért zajló
kistérségi teremlabdarúgó
bajnokság 10. napján. Sajnos
néhány mérkõzés – elsõsor-
ban a vidékiek nehézségei
miatt – elmaradt, így a me-
netrend egy kicsit módosulni
fog, hiszen ezeket új idõ-
pontban kell lejátszani.

Az A csoportban a nap
mérkõzésén a Gallér SE Lajos
Máté két góljával gyakorlati-
lag megszerezte a csoport-
gyõzelmet is jelenthetõ pon-
tokat a Fociguruk ellen, és
aztán este elvesztette veret-
lenségét a SZ+B Kft ellen. A
B-28 kiesési rangadót nyert a
Tûzoltók csapata ellen, akik
a hétvégi hóügyelet miatt,
csere nélkül álltak ki, és két
mérkõzést is kellett játszani-
uk.

A B csoportot vezetik a
KM Hódítók, de mögöttük
nagyon szoros a mezõny, rá-
adásul az egy ponttal mögöt-
tük álló Álomkonyha Stúdió
egy mérkõzéssel kevesebbet
is játszott. A csoport utolsó

helyén álló Aznaposok, na-
gyon jó képességû játékosok-
ból álló csapata - meglepe-
tésre elég gyengén szerepel.

A C csoport listavezetõje, a
Tengeralattjárók nagyarányú
gyõzelemmel biztosította be
a helyét a harmadik Brazil
Team-mel szemben. A KÁ-
OSZ pedig váratlan vereség-
gel lehet, hogy elveszíti a le-
hetõséget a dobogóra. Gólki-
rály jelöltjük, Szeles minden
helyzetet kihagyott, így meg-
lepetés vereséget szenved-
tek.

A D csoportban valószínû,
hogy a tornán eddig legtöbb
gólt szerzõ Fila 11 és a legke-
vesebb gólt kapó Legátor kö-
zött dõl el az elsõ hely sorsa.

Tabellák, A csoport: 1.
Gallér Se (18), 2. SZ+B Kft.
(16), 3. Fociguruk (13). B cso-
port: 1. KM Hódítók (17), 2.
Álomkonyha Stúdió (16), 3.
Szemicilin (16). C csoport: 1.
Tengeralattjárók (19), 2.
Mayer München (16), 3. Bra-
zil Team (13). D csoport: 1.
Fila 11 (18), 2. Legator (16), 3.
eRKá (12).

Garai

Alakulnak a tabellák



Szerencsésen hazatért a
Budapest-Bamako rally
szentesi résztvevõje, Sinka
Zsolt. A hihetetlen rekord-
jairól elhíresült erõmûvész
a sivatagi forróságból csöp-
pent vissza a magyar télbe.
Kell még egy kis idõ, míg
élményeit feldolgozza, me-
lyekbõl volt jó is, rossz is a
két hetes, megpróbáltatá-
sokkal teli afrikai túra so-
rán: jártak elaknásított terü-
leten, szembesültek techni-
kai gondokkal, az egymásra
utaltsággal, és a helyieknek
a miénkétõl sokban külön-
bözõ mentalitásával is.

Mint megírtuk, január 14-
én rajtolt el a rally mezõnye,
benne a BM-OKF Racing Te-
ammel. Sinka Zsolt (Popey)
a tízéves terepjárós múlttal
rendelkezõ Deák István mel-
lé ült be egy Ford Rangerbe,
s jó eredményt reméltek a
versenyzõi kategóriában.

Pörkölt a Star Wars-
kunyhóban

Megszûnt számukra az
idõ a túra során, emlékezett
vissza a sportoló. A negye-
dik napon már elfelejtették,
hányadikát írnak és milyen
nap van. Ott az ember nem
érzi az idõt, csak az határolja
be, hogy reggel felmegy, este

pedig lenyugszik a nap. Fe-
kete-Afrikában az volt az ér-
zésük, hogy 500-1000 évet
mentek vissza az idõben:
sárból és kõbõl épült kuny-
hókkal találkoztak, a lakos-
ság örült még egy ásványvi-
zes palacknak is. 

Hõseink többnyire májkré-
met ettek, ez tûnt a legprak-
tikusabbnak. Néha fõzni is
tudtak. Zsolt kedves emléke,
hogy a Csillagok háborúja
máig álló díszleteiben, a
„Tatuin bolygón”, egy kuny-
hóban marhapörkölt és bab-
fõzelék kombinációjával feje-
delmi ebédet készített.

Szenegál és Mauritánia ha-
tárán eltört a jármûben a fel-
sõ lengõkar. Szerencsére ak-
kor csak gurultak, de a bal-
eset megtörténhetett volna
száguldás közben is. A hatá-
ron vigyázniuk kellett: az
utat két oldalról aláaknázott
terület övezte.

Pozitív tapasztalás vi-
szont, hogy mindenki segít
mindenkin. A versenyzõk
senkit sem hagynak cserben,
felejthetetlen barátságok köt-
tettek. Õk is segítettek máso-
kon, Zsolt testi erõvel is, ha
elásta magát egy kocsi a si-
vatagban. A helybeliek szin-
túgy segítõkészek voltak,
egy defekt alkalmával példá-

ul a sivatagban váratlanul
elõkerült valaki a „semmi-
bõl”, és megkérdezte, tud-e
segíteni.

Amikor 15 napig nem volt
térerõ, nehezen tudták tarta-
ni a kapcsolatot az itthoniak-
kal. Zsolt felesége aggódott
is rendesen, pláne, amikor a
magyar tudósok etiópiai tra-
gédiájáról érkeztek hírek.

Behúzta az autót
a célba

Idén új útvonalon haladt a
mezõny, három afrikai or-
szágon át vezetett az útjuk.

A cél Bamako helyett Bissau-
Guinea, egy Debrecennél na-
gyobb kikötõváros volt. A
január 29-i célba éréskor
Bissauban zenével és lufival
várták a versenyzõket, a he-
lyi országos tévé élõben
közvetített az eseményrõl.
Popey stílszerûen maga húz-
ta be a célba a kocsit. 

A 47 induló közül a 20. he-
lyen végeztek, ami jócskán
elmarad a kitûzött elsõ 6 kö-
zé jutástól, de Zsolt ezt azzal
kommentálta, hogy a techni-
kai gondok miatt ennyit tud-
tak kihozni az autóból. Ko-

molyan vették a versenyzést,
és meg is voltak gyõzõdve
arról, hogy a kocsi tökélete-
sen fel lett készítve, csak hát
a rengeteg kõ és homok
megviselte. A hûtõ is kisza-
kadt út közben. A GPS-
navigáció is felmondta a
szolgálatot, kitörlõdött belõ-
le az egész Afrika-térkép,
egy másik gépre kellett tele-
píteni. A technikai zûrökig
egyébként jól álltak a ver-
senyben: voltak szakasz-
gyõztesek is, úgyhogy reális-
nak hitték, hogy a 6 között
végeznek. Társával voltak

kitöréseik, egymást nyugtat-
gatták, végül már Zsolt tar-
totta Istvánban a lelket, hogy
ne adja fel, mert ezt „végig
kell csinálni”.

Akár újra nekivágna

Egyben maradt ugyan a
kocsi, de félõ volt, hogy a
hazautat már nem bírná ki.
Miután sikerült eladni a jár-
mûvet, repülõvel érkeztek
haza. A szélsõségek a hõ-
mérséklet-különbségben is
jelentkeztek, hiszen a dél-
elõtti órákban 38, s az esti
felszálláskor is még 28 °C fo-
kot mutatott az afrikai hõ-
mérõ, míg nálunk bekemé-
nyített a tél. Egy nappal az
intenzív havazás elõtt, múlt
csütörtökön landoltak.

Az erõs ember 100 kilósan
indult, most 91,2 kilogram-
mot mutat a mérleg. Beszél-
getésünk elõtt már tartott
egy átmozgató edzést, de
még nem tudja, mennyit vett
ki belõle az afrikai kaland.
Idén is folytatódnak a kihí-
vások, kevesebb, de kiemelt
feladatokat tûzött ki maga
elé az erõ-rekordok terén
Popey, aki nyáron az Ázsia-
túrán is autóba ül. Jövõre pe-
dig, ha minden jól megy,
akár jöhet újra a Bamako.

Darók József
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KOS (03.21-04.20.)
Egy nem várt esemény
a munkahelyén olyan

konfliktusokat generál, amiket
erõbõl aligha lehet megoldani.
Különösen a kollégákkal legyen
megértõbb, mert õk a sok pa-
nasszal árthatnak hírnevének,
karrierjének! 

BIKA (04.21-05.20.)
Sikeres napoknak néz
elébe. Most érdemes a

tervezett változtatásokat beindíta-
ni. Rendkívül dinamikus és hatá-
rozott lesz, amivel nemcsak
meglepi környezetét, hanem
nagy eséllyel véghez is tudja vin-
ni terveit. 

IKREK (05.21-06.20.)
Magas árat követel a
munkájáért, szolgálatai-

ért. Ez így van rendjén. De az is
legyen természetes, hogy amikor
már bejáratódott a munka, akkor
is teljes odaadással végezze, ne
passzolja le nem éppen lelkiis-
meretes kollégáinak. 

RÁK (06.21-07.20.)
Munkálkodását illetõen
ismét szerezhet néhány

hasznos tapasztalatot. Ezzel a
hozzáállásával jóval többet tud el-
érni, mint a folyamatos kritizálás-
sal, a hibák felhánytorgatásával. 

OROSZLÁN
(07.21-08.20.)
Vágyódik az elismerés-

re, de valahogy mindig útjába
kerül a banánhéj, amin elcsúsz-
hat. A héten például a pontatlan-
sága miatt vonja magára fõnöke
haragját, pedig a munkájával na-
gyon elégedett volna. 

SZÛZ (08.21-09.21.)
A múltbéli sikereinek a
híre olyanokhoz is elju-

tott, akik eddig nem ismerték a
munkáját. Olyan lehetõséget kí-
nálnak, ami elsõ hallásra zavarba
hozza, egyben a hiúságát is le-
gyezi. 

MÉRLEG
(09.21-10.20.)
A nyilvános szereplés-

nek, irodalmi publikációnak ked-
vez a legtöbb bolygó. De a pénz-
ügyeire kifejezetten rossz hatás-
sal lehet a Mars, így az volna a
célravezetõ, ha az anyagiakat
érintõ tárgyalásokat, folyamato-
kat, késõbbre halasztaná.

SKORPIÓ
(10.21-11.20.)
Az utóbbi idõben nagy

megterhelést jelentett egy esetle-
ges munkahelyváltás, vagy a
megszokott környezetben bekö-
vetkezett változás. De már kezdi
megszokni, a rutin pedig bizton-
ságot ad majd.

NYILAS
(11.21-12.20.)
Bármilyen megállapo-

dásánál szögezze le elõre az el-
várásait, ugyanis hiába vállal kü-
lönmunkát, ha nem kapja meg
érte, ami jár. Váratlan kiadásai
lehetnek, a Jupiter pedig túlzott
nagyvonalúságot jelez. 

BAK (12.21-01.20.)
Ez a hét nem kedvez a
nagy lélegzetû, sok fi-

gyelmet igénylõ munkáknak. A
Merkúr gyors sikerekre ösztönzi,
a megbízói is sürgetik. A meny-
nyiségi szemlélet pedig a minõ-
ség kárára szolgál. 

VÍZÖNTÕ
(01.21-02.20.)
Tele van ötletekkel,

újonnan ébredõ ambíciókkal. Így
nem is kell nagyon reflektorfény-
be állnia, hogy felettesei észreve-
gyék.  Most olyan oldaláról mu-
tatkozik be kedvesének, amit õ
eddig nem ismert.

HALAK (02.21-03.20.)
A kialakuló körülmé-
nyek is önt igazolják.

Bevált egy korábbi stratégiája, és
most már szép lassan felsejlenek
az eredmények. Ezért éri meg tü-
relmesnek lenni. Magánéletében,
ha most szakad el kedvesétõl,
úgy érzi, lesz elég ereje, hogy
örök haragot tartson. 

Február 11–17.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
Az amarillisz mutatós vi-

rágú növény, egyik nemzet-
sége a dél-afrikai eredetû
Amaryllis, a másik a Dél-
Amerika trópusi és szubtró-
pusi szavannás vidékeirõl
származó Hippeastrum. A
két növény igencsak hasonlít
egymáshoz, és a köznyelv
mindkettõt amarillisz néven
emlegeti. Egy mitológiai gö-
rög pásztorlányka viselte
a dallamos csengésû Ama-
ryllis nevet, amely görög
eredetû, jelentése: fényes. 

Hatalmas, tölcsér alakú vi-
rágai kettesével, négyesével,
sõt hatosával nyílnak a hosz-
szú száron. Nemcsak csere-
pes dísznövényként, hanem
vázába való vágott virágként
is divatos. 

A hároméves, hajtatott
hagymák virágzása a tél vé-
gére esik. A szeptemberi
nyugalmi periódus mintegy
két hónapig tart, ezután jelzi
a növény, hogy élni szeretne.
Ekkor kerüljön ismét cserép-
be a hagyma. Csak kemény,
nagy méretû, jól fejlett gyö-
kérzetû hagymát válasszunk

hajtatásra.  Ha nem ültetjük
el azonnal, tároljuk jól szellõ-
zõ, sötét, 9 °C-os helyen.

Az ültetés elõtt néhány
órával áztassuk a hagymát
kézmeleg vízbe. A hagyma
méretéhez viszonyítva két-
szeres méretû cserepet vá-
lasszunk, majd töltsük fel a
cserepet harmadáig virág-
földdel úgy, hogy a hagyma
kétharmada a talajszint fö-
lött maradjon. A hagyma ne
érjen az edényhez. Ültessük
tõzeges B típusú virágföldbe.
A földet csak egyszer öntöz-
zük meg, és a cserepet te-
gyük meleg, sötét helyre,
ahol a hagyma élettevékeny-
sége megindul. A hagyma
csúcsán megjelennek a fû-
zöld levelek. Ha a virágszár
is megjelent, és 15-20 centi-
méterre megnyúlt, következ-
het az intenzív öntözés, he-
tenként egyszer mûtrágyaol-
dattal is. 

A virágzásig a jó talajon
kívül melegre és fényre is
szüksége van, ezért a leg-
jobb, ha napos ablak elé ke-
rül. Amíg a bimbó nem jele-

nik meg, ne öntözzük a nö-
vényt, különben a bimbó ül-
ve marad, és virág helyett
többnyire levelek fejlõdnek.
A virágzás ideje alatt ismét
bõségesen öntözhetjük, táp-
oldatozhatjuk.  

Az elnyílást követõen mér-
sékelten öntözzük. A májusi
fagyokat követõen, kiültet-
hetjük a szabadba, akár
egész nyárra. Félárnyékos
helyre, tápdús és legfeljebb
közepesen kötött kerti földbe
kerüljön, de cserepesen is a
földbe süllyeszthetõ. A ki-
száradást meggátló öntözést
és a tápoldatozást kb. július
közepéig folytassuk. Au-
gusztus végéig tûzõ napra is
tehetjük fokozatosan csök-
kentve az öntözést. Szeptem-
ber elejétõl már annyi vizet
kapjon, hogy a levelek le ne
égjenek, inkább fokozatosan
lesárguljanak. A teljes vissza-
húzódás után, a hagyma ki
is emelhetõ a földbõl. A teljes
nyugalmi periódus ismét
kezdetét veszi, és két hóna-
pig tart.

Amarillisz a programozható
dísznövényKoszta 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 február 25-
ig, nyitva tartási idõben.

Városi könyvtár
Terülj, terülj asztalkám – terí-

tõk, abroszok a lakásban címmel
látható a Díszítõmûvész Kör kiál-
lítása 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 Általá-
nos Iskola rajztagozatosainak ki-
állítása. Megnyitja: Kárpáti Lajos.

Galéria Kávéház
Az Árnyékfogó Fotográfiai Al-

kotócsoport (Derecske) 10 éves
jubileumi fotókiállítása március
5-ig látogatható nyitva tartási
idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Február 9-13.
17.30 óra Az ember tragédiá-

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

Árnyjáték amerikai akciófilm.
Február 16-20.
17.30 Táncoló talpak 2. –

ausztrál animációs film.
20 óra Szilveszter éjjel– ame-

rikai romantikus vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Február 10-tõl

A nyugdíjas arra ébred, hogy be-
törõ járkál a lakásában.
- Segítség! - kiabál.
- Ne csapjon zajt - csitítja a betö-
rõ. - Nekem csak pénz kell.
Mire a nyugdíjas
- Ja, az más. Akkor keressünk
együtt, mert az nekem is kellene...

A testrészek nyugdíjba szeretné-
nek menni, ezért gyûlést rendez-
nek. Megszólal a szem:
- Én már olyan sok csúnyát lát-
tam életemben, el szeretnék men-
ni egy sötétebb helyre!
Megszólal a fül:

- Én már olyan sok csúnyát hal-
lottam, el szeretnék menni egy
csendesebb helyre!
- Én is nyugdíjba szeretnék menni
- szól valaki a hátsó sorból.
Az elnök ráförmed:
- Álljon fel, aki beszélt!
- Ej, ha én fel tudnék állni, nem
mennék nyugdíjba!!!

Két nyugdíjas találkozik tavasz tá-
ján egymással. Azt mondja az
egyik:
- Szervusz komám, ugye te is alig
várod már a nyarat? Akkor leg-
alább az életszínvonalunk 50%-

kal jobb lesz!
- Hogyhogy!?!?
- Úgy, hogy télen fáztunk is és
éheztünk is, de nyáron csak éhe-
zünk!!!

90 éves öregember haldoklik az
ágyban, az emeleti hálószobában.
Egyszer csak érzi, hogy az egész
életében kedvenc almásrétes illa-
ta jön fel a konyhából. Nagy ne-
hezen kikel az ágyból. Utolsó ere-
jét összeszedve lebotorkál a lép-
csõn. A konyhába érve ott látja az
asztalon kedvenc rétesét. Már
nyúlna az elsõ darabért, amikor a
felesége a kezére csap a fõzõka-
nállal és azt mondja:
- Azt ne bántsd, az a temetésre
lesz!

Nyugdíjas viccek

Sinka Zsolttal volt az erõ a Bamakón is



A Szentesi Rendõrkapi-
tányságon beismerõ vallo-
mást tett az a fiatalkorú, 17
esztendõs fiú, aki heteken
keresztül több alkalommal is
betört a ligeti uszodában ta-
lálható büfékbe. A tettes
elõbb három, egy héttel ké-
sõbb egy büfét látogatott
meg zárás után, az éjszakai
órákban: betörte az ablako-
kat, azon keresztül jutott be
az épületekbe. A büfékbõl
készpénzt, édességet vitt
magával. A hét elején, éjjel
háromnegyed kettõkor ismét
megpróbált betörni az egyik
épületbe, már mászott volna
be az ablakon, amikor az
uszoda biztonsági õre tetten
érte. 

Mûszaki okok miatt állt le
autójával egy férfi Szentes
külterületén, az úttest szélén,
majd lezárt jármûvét hátra-
hagyva elindult segítséget
hozni. Amikor visszaérke-
zett, akkor vette észre, hogy
az ablakot betörte valaki, és
az utastérben hagyott sport-
táskát okiratokkal együtt el-
lopták.

Elloptak egy Simson mo-
torkerékpárt az Óbester tele-
pen. A jármûvet a tulajdono-
sa a telefonfülke mellett
hagyta, leláncolta, de ez sem
jelentett akadályt a tolvaj-
nak.

Két nõ ellen indult bünte-
tõeljárás súlyos testi sértés
miatt. A hölgyek szerelemfél-
tésbõl verték meg egy isme-
rõsüket úgy- még január 27-
én, a késõ esti órákban-,
hogy annak nyolc napon túl
gyógyuló sérülései keletkez-
tek. 

Két színesfém-tolvajt ért
tetten egy éjjeliõr Szentes
egyik külterületi telephelyén
néhány nappal ezelõtt. Az õr
kérdõre vonta a két férfit, ám
azok ütéssel válaszoltak a
kérdésekre, majd elmenekül-
tek a helyszínrõl. A biztonsá-
gi õr orra eltörött, nyolc na-
pon túl gyógyuló, súlyos sé-
rüléseket szenvedett. A rend-
õrségnek sikerült beazonosí-
tania az egyik elkövetõt, tár-
sát viszont még keresik.

H.V.
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(Nagyörvény u. 96.), Szabó
Sándorné György Magdolna
(Farkas M. u. 2.), Farkas Imre
(Deák F. u. 86.), Szabó Fe-
rencné Szabó Ildikó (Drahos
I. u. 8.), Vigh Jánosné Dudás
Rozália (Jókai u. 120.),
Csernák Imre (Szeder I. u. 3.)

Családi események

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. Február 13-20-ig
Eszes Gyógyszertár  (Klauzál u.
6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szom-
bat 8-12 óráig, vasárnap , ün-
nepnap zárva. Készenléti tele-
fon: 70/563-51-39.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) február
11-12-én dr. Hobot Gábor Dar-
vas J. u. 32., telefon: 30/324-
8326.

Maczelka Márk operatõr-
ként és vágóként tért vissza
a szentesi moziba, ahol an-
nak idején még a vetítõte-
rembe is gyakran bejárt.
Anton Bendarzsevszkijjal
készített Csernobil-filmjü-
ket mutatta meg szülõváro-
sa közönségének a héten
szerdán. 

Az atomkatasztrófa óta el-
telt 25 évet bemutató Cserno-
bil öröksége: a Zóna címû do-
kumentumfilm nehéz, fajsú-
lyos alkotás, hatása érezhetõ
volt a teli széksorokban, s a
vetítést követõ közönségtalál-
kozón is, melyet Kruzslicz Pál
vezetett, mert sokáig nem en-
gedték el a nézõk Márkot és a
filmhez a szemléltetõ animá-
ciókat Szentesen elkészítõ
helybeli Misku Norbertet.

– Evolúciósan kódolt az
emberek katasztrófa irán-
ti érdeklõdése, fogalmazta
meg Márk a telt házas vetíté-
sek okát, és a saját érdeklõ-
dését a téma iránt. Egy éves
volt csupán a tragédia ide-
jén. Alkotótársa, a Minszk-
ben gyerekkorát töltõ Anton
családja maga is érintett volt
a csernobili sugárzásban. 

Márk lapunknak elmond-
ta, Azimuth Film nevû vál-
lalkozásukkal, melynek ügy-
vezetõje, alapvetõen PR-és
reklámfilmek gyártására sza-

kosodtak. – Hét éve szolgál-
juk ki a magyar piacot, de
igazi élvezetet a dokumen-
tumfilmek készítése jelent
számunkra. Másfél-két éven-
te készül el egy-egy alkotás,
a mostani, úgy tûnik, elég
nagy durranás lett, mondta
Márk. Komoly témákhoz
nyúlnak: a cég elsõ filmje a
hazai utógondozási rend-
szerrõl szólt, az azt követõ
pedig a görög polgárháborút
dolgozta fel.

Márk idézte Hankiss Elemér
szociológust, aki szerint a cik-
likusság mindig bekövetkezik
az emberiség történetében, hi-
ába küzdünk ellene, utalt a
fukusimai atomerõmû ka-
tasztrófájára, amelyrõl egyéb-
ként nem terveznek forgatni. 

A saját felvételek mellett
rengeteg archív anyaghoz is

hozzájutottak. A KGB által
készített filmkockák hozzá-
férési tilalmát nemrég oldot-
ták fel, ezekbõl is láthatók a
filmben snittek: például az,
hogy nézett ki a robbanás
után az erõmû, miként zaj-
lott a katasztrófa utáni ismé-
telt beüzemelése, de szigorú-
an védett volt a kiköltözte-
tésrõl szóló filmanyag, a bu-
szok hosszú sorát mutató he-
likopteres felvételek is.

– Természetesen a forgatás
során a Zónában voltak meg-
rázó pillanatok: amikor a haj-
dan volt 50 ezer lakossal bíró
Pripjaty városának fõterén
álltunk, összeszorult a szí-
vünk. A város teljesen üresen
terült el elõttünk és tudtuk,
ide az élet már soha nem fog
visszatérni. De nekünk dol-
gozunk kellett: forgatni, in-

terjúkat készíteni, úgyhogy
csak utólag gondolkoztunk
el a látottakon, a teljes átélt
utazáson – mondta.

Az alkotás nemrégiben
szerepelt a 43. Magyar Film-
szemle programjában, a fõ-
városban az Odeon mozi ve-
títi, a közönségtalálkozókon
szinte harc megy a férõhe-
lyekért. – S eljött ez a nap,
a számomra legkedvesebb
helyszínen, hiszen Szentesen
nõttem fel. Nándival, a gé-
pésszel ezer éve ismerjük
egymást, feljártam hozzá a
vetítõbe, és meg akartam ta-
nulni, hogyan lehet tekercset
befûzni, nosztalgiázott Márk
a szentesi moziban.

A Hír TV-n ezen a héten
vasárnap este 10 órától lát-
ható az elsõ rész, merthogy a
televíziós verziót kettébon-
tották. A közszolgálati televí-
zió is megvásárolta.

Párhuzamosan egy pro-
fesszionális angol narráció-
val ellátott változat is ké-
szült a nemzetközi bemuta-
tóra. – A két verziót egyszer-
re küldtük el fesztiválokra és
filmvásárokra, megpróbáljuk
minél több országban bemu-
tatni, s végül egy kiadványt
is szeretnénk megjelentetni,
az utunkról készült cikkek-
bõl, fotókból, árulta el Márk.

Darók József

17 éves fiú az
uszodai betörõ
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Heti menü február 13-17.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Bableves füstölt hússal

és zöldborsóleves
A menü: Olasz húspogácsák

paradicsomos
mártásban, spagettivel

B menü: Csibemáj bundázva
vagy roston,
rizibizi, tartár

Kedd: Tojásleves és
grízgaluskaleves

A menü: Császár roston
magyaros mártásban,
sült burgonya, saláta

B menü: Csirkepaprikás,
tészta, saláta

Szerda: Korhelyleves és
májgaluskaleves

A menü: Rakott krumpli, saláta
B menü: Pirított csirke

jóasszony-módra,
petrezselymes
burgonya, saláta

Csütörtök: Hagymakrémleves és
paradicsomleves
csicseriborsóval

A menü: Karaj rántva,
burgonyapüré, saláta

B menü: Hortobágyi palacsinta,
saláta

Péntek: Sonkaleves tormával,
gerslivel és
szárnyasraguleves

A menü: Lasagne bolognese
vagy kocsonya

B menü: Gombás szélesmetélt
(vega) vagy keszeg,
csuka irdalva, rizibizivel
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A Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara Szentesi Kistér-
ségi Elnöksége február 15-én, szer-
dán 14 órakor az Aranykalász Étte-
rembe várja az érdeklõdõket. Téma
a nyugdíj jogszabályok változásai,
pályázati támogatási lehetõségek a
kamarától. Elõadók: Pap Sándor,
társadalombiztosítási szaktanács-
adó és Horváth István, kistérségi el-
nök.

Kamara

A Magyar Vöröskereszt
Szentesi Szervezete gyûjtést
szervez a rászorulóknak.
Várják olyan segítõ szándé-
kúak jelentkezését, akik ta-
karókkal, meleg ruhával,

kályhákkal, elektromos radi-
átorokkal, tüzelõvel tudják
támogatni rászoruló ember-
társaikat. Elõzetesen jelent-
kezni lehet a 06/70-933-8372-
es telefonszámon.

Rászorulóknak gyûjtenek

A Szentesi Mûvelõdési
Központ pódiumbérletének
harmadik elõadását február
13-án, hétfõn 19 órakor Sze-
relmem Erdély címmel ren-
dezik. A Wass Albert-est
Rékasi Károly elõadásában
lesz hallható a volt megyehá-
zán. Jegyek elõvételben a Ba-
bilon könyvesházban, a Mû-
velõdési és Ifjúsági Házban,
illetve elõadás elõtt a hely-
színen válthatók.

* * *
A Szentesi Mûvelõdési

Központ társkeresõ klubja
farsangi bált rendez február
11-én, szombaton 19 órától a
Móricz-házban.

* * *
A díszmadártenyésztõ

szakkör február 12-én, vasár-

nap 7-11 óráig díszmadár-
börzét tart a Móricz-házban.

* * *
A Szentesi Mûvelõdési

Központ gyermek klubjában,
a Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban február 14-én, ked-
den 17 órakor délutáni mati-
néra várják a nézõket.

* * *
A Móricz-házban február

16-án, csütörtökön 9, 10,30 és
14 órakor a Mátyás király
bolondos bolondja címû me-
sejátékot mutatja be a
MASZK Bábszínpad. Az elõ-
adásra a mûvelõdési köz-
pont Micimackó-bérlete ér-
vényes, de jegyek is vásárol-
hatók az elõadás elõtt a hely-
színen.

Programok

Feloldott filmkockák Csernobilból

Maczelka Márk és Misku Norbert a szentesi bemutatón.


