
Akár 200 millió dolláros
turisztikai fejlesztés is meg-
valósulhat 2014-tõl Szente-
sen – jelentették be az ön-
kormányzat, a Szentes SPA
& Medical Kft. és a Vitala
Group csütörtöki sajtótájé-
koztatóján. A londoni köz-
pontú befektetési csoport
vezetõje szerint a világ-
városban élõk bármennyi
pénzt megadnának azért a
nyugalomért, ami bennün-
ket körülvesz. 

Az idegenforgalom meg-
határozó szerepet tölthet be
a helyi gazdaságban, ha si-
kerül kiaknázni adottságain-
kat. A sporthagyományokra,
a rehabilitációban szerzett
tapasztalatokra és a termál-

vízre támaszkodik az a prog-
ram, amely a Vitala Group
érdeklõdését is felkeltette –
mondta bevezetõjében Szir-
bik Imre. Szerinte a Petõfi
Szálló felújítása megfenek-
lett, ezért jókor jött az új
megkeresés. A polgármes-
ter kiemelte, Katos Zsolt, az
International Project Mana-
gements (IPM) Kft. ügyveze-
tõje segítségével kerültek
kapcsolatba a nagy múltú,
jelentõs nemzetközi fejleszté-
sekben közremûködõ befek-
tetési csoporttal. Az együtt-
mûködés lényege, hogy
olyan konkrét terveket dol-
gozzanak ki, amik megvaló-
sításával új munkahelyek
jönnek létre, a projektelemek

pedig gazdaságosan fenn-
tarthatók. A város elsõ embe-
re leszögezte, Szentes min-
den segítséget megad ahhoz,
hogy a fejlesztési programot
mielõbb tetõ alá hozzák a
partnerek. 

Hosszabb periódus végén
járunk, és most új fejezet
kezdõdik – utalt a 16 hóna-
pos háttérmunkára és a kö-
vetkezõ feladatokra Katos
Zsolt. Elmondta, az IPM Kft.
többségi tulajdonosként ala-

pította a Szentes SPA & Med-
ical Kft-t, amiben a szentesi
önkormányzat is tulajdon-
részt szerzett. Ez a cég lesz a
felelõs partnere a külföldi
együttmûködõknek. A sajtó-
tájékoztatón nem hangzott
el, de a már beterjesztett vá-
rosi költségvetési tervezetbõl
kiderül, hogy az önkor-
mányzat idén 11,4 millió fo-
rint közvetítési díjat fizet az
IPM Kft-nek.

(folytatás a 8. oldalon)
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Egy év alatt háromszor is
betört ugyanabba a szentesi
sörözõbe az a 37 éves fábián-
sebestyéni férfi, akinek ügyét
a Szegedi Törvényszék feb-
ruár 15-én tárgyalta. Elõzõ éj-
jel azonban a férfi ittasan újra
meglátogatta a sörözõt, s ital-
lal, készpénzzel és cigarettá-

val távozott – még pár üveg
sör és néhány deci rövidital
elfogyasztása után. Másnap
2 év 10 hónapra ítélték, a
büntetést egy hónap múlva
kellett volna megkezde-
nie, azonban korábbi bûntet-
teiért a rendõrség ismét elõ-
állította, és õrizetbe vették.

Tárgyalása elõtt
is lopni ment 

Magyarországon is átlépte a járványküszö-
böt az influenzaszerû megbetegedések szá-
ma. Szentesen és térségében még nem be-
szélhetünk járványról, azonban a megelõzõ
héthez képest megduplázódott az influenza-
szerû tünetekkel orvoshoz fordulók száma.

Tombácz Zsuzsanna megyei tisztifõorvos la-
punk érdeklõdésére elmondta, hogy környé-
künkön az elmúlt héten már 17, az azt meg-
elõzõ héten még csak 9 influenzagyanús
esetrõl tudtak a figyelõszolgálattól kapott in-

formációk alapján. Az adatokat ilyenkor a fi-
gyelésbe bevont háziorvosok küldik meg, a
családorvosok 20 százaléka jelent. 

Tombácz Zsuzsanna felhívta a figyelmet
arra is, hogy még mindig érdemes felvenni a
védõoltást, mely esetében a védettség 10 na-
pon belül alakul ki. Van készleten még a vak-
cinákból is, decemberben az ingyenes védõ-
oltások körülbelül 40 százalékát használták
fel térségünkben.

Közelít az influenzavírus

Véget ért a Hungerit-kupáért zajló kistérségi teremlabdarúgó bajnokság. A zárónapon
igazi „vérre” menõ küzdelmek során volt olyan találkozó is, amelyet félbe kellett szakíta-
ni, és idõ elõtt le kellett fújni. Képünkön a D csoport gyõztese, a Legator.

Cikkünk a 7. oldalon

Három helyi hidegrekord
is megdõlt az elmúlt két
hétben Szentesen, négy
egymást követõ napon át
pedig -20 °C-nál alacso-
nyabb volt a hajnali hõmér-
séklet. A hó vastagsága fele
akkora sem volt, mint az ed-
digi csúcs, viszont a Tiszán
egybefüggõ jég áll február
eleje óta. 

Ahogy arra számítani le-
hetett, csúcsokat is döntött a
februári hideg Szentesen.
Nem minden télen lehetünk
szemtanúi annak, hogy a
teljes városi szakaszon be-
fagy a Kurca, és még ott is
jéghártya alakul ki, ahol a

termálvízbefolyók vannak.
Ennek a szokatlan idõjárás-
nak az eredménye, hogy a
leghidegebb napokon a vad-
kacsák az uszoda be nem fa-
gyott 50 méteres medencéjé-
be is bemerészkedtek. 

Arról, hogy hogyan ala-
kulhatott ki ez a metszõ hi-
deg, az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálattól (OMSZ)
kértünk felvilágosítást. Asz-
talos István meteorológus,
az OMSZ szegedi állomásá-
nak munkatársa érdeklõ-
désünkre elmondta, az el-
múlt két hét extrém hideg
idõjárását egy szibériai ere-
detû légtömeg okozta. Az

elmúlt idõszakhoz hasonló
nagytérségû áramlási hely-
zetek általában január-feb-
ruárban tudnak kialakulni,
és az ilyen szibériai hideg-
elárasztásokhoz köthetõk
Magyarország legemlékeze-
tesebb havas, hideg telei,
pl. 1929, 1942, 1987, 2003,
2005. Februárban több me-
diterrán ciklon is keresztez-
te hazánk területét, így tu-
dott kialakulni a déli or-
szágrészben 30-40 cm-es hó-
takaró. Ez a vastag hótaka-
ró pedig kedvezõ feltételt
teremt az extrém hideg ki-
alakulásához.

(folytatás a 3. oldalon)

200 millió dollárt szánnak Szentesre

Katos Zsolt, Wolf Vierich, Szirbik Imre és Szûcs Lajos tájékoztatta a nyilvánosságot, háttérben a szakértõi csapat.
(Fotó: Vidovics Ferenc)

Három hidegrekord megdõlt

8 országból érkeztek a Vitala Group szakértõi, akik
10 napon át ismerkednek az itteni viszonyokkal. A többek
között golfpálya-építésre, egészségügyre, vendéglátásra,
piackutatásra, építészetre és környezetvédelemre szakoso-
dott csapat minden részletre kitérve elemzi a szentesi fej-
lesztési lehetõségeket.

Nem a legszebb befejezés

Múlt hét péntekén 10 fokkal volt hidegebb külterületen, mint a városközpontban.

Szentesi Élet
HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



1935–1938 között a Han-
gya Értékesítõ Szövetkezet-
nél dolgozott. Itt csak sze-
zonmunkásként alkalmaz-
ták, ezért a megélhetés érde-
kében nyaranként arató-,
cséplõmunkásnak állt. Férje
– Patai Szabó Sándor tégla-
gyári munkás – oldalán kita-
nulta az igen nehéz kézi cse-
répkészítõ munkát, amely-
nek köszönhetõen sikerült
elhelyezkednie a Zsoldos-fé-
le téglagyárban. 1938–1944
között itt dolgozott kézi cse-
répkészítõként.

Mozgalmi tapasztalatai-
nak köszönhetõen, 1944 de-
cemberében megválasztot-
ták a Magyar Nõk Demok-
ratikus Szövetsége (MNDSZ)

szentesi szervezete ügyve-
zetõ elnökének. 1945-ben
tagja lett a Magyar K o m -
munista Pártnak (MKP), a
Földmunkás Szakszervezet-
nek, és delegálták a városi
képviselõ-testületbe, amely-
nek 1950-ig tagja maradt.
1946 júniusában saját kéré-
sére felmentették a nõszö-
vetségi elnökség alól, és
visszament szezonmunkás-
nak a Baromfifeldolgozó
Vállalathoz, ill. nyaranként
a téglagyárhoz. Ugyanek-
kor bekapcsolódott az Élel-
miszeripari Szakszervezet
munkájába, 1947-ben pedig
a Szentes Városi Pártbizott-
ság tagjává választották.

1948-ban – az ipari üze-

mek államosításával össze-
függésben – elõbb kinevez-
ték a Baromfifeldolgozó Vál-
lalat Telepvezetõ-helyettesé-
vé, majd 1950-ben a békés-
csabai székhellyel mûkö-
dõ Tiszántúli Baromfiipa-
ri Egyesülés igazgatójává.
1952-ben átvette a Baromfi-
feldolgozó Váll. Szentesi
gyáregységének igazgatását,
mely tisztségét nyugdíjazá-
sáig, 1967-ig viselte. Emellett
1950-tõl a Szentes Városi Ta-

nács (és VB), 1954-tõl a Szen-
tes Járási Tanács (és VB),
1963-tól a Csongrád Megyei
Tanács tagja, 1967–1971 kö-
zött pedig Szentes város or-
szággyûlési képviselõje. Ez
utóbbi tisztségében rendkí-
vül aktív tevékenységet fej-
tett ki. Erre utal a Szentesi
Élet 1968. decemberi számá-
ban megjelent „Ahol lehet,
síkraszáll a városért” címû
írás, amely kiemeli, hogy:
„Az országgyûlési képvise-

lõnõ fellépése és segítsége
kamatozott többek között a
város havonta megjelenõ új-
ságjának, a Szentesi Életnek
a létrejötténél, a Kertészeti
Kutató Intézet megvalósuló
termálkútjánál és számos
más közérdekû dolognál.
Patai elvtársnõ, ahol lehet,
síkraszáll a városért, és tol-
mácsolja a választópolgárok
véleményét.”

Munkássága során számos
kitüntetésben részesült: Ma-

gyar Népköztársaság Emlék-
érem ezüst fokozat (1951),
Szocialista Munkáért Érdem-
érem arany fokozat (1953,
1955), Élelmiszeripar Kiváló
Dolgozója (1954), Munka Ér-
demrend ezüst (1967), arany
(1979), Szocialista Hazáért
Érdemérem (1968), Szentes
Város Díszpolgára (1977).

A Szentes Városi Tanács
1977. október 14-én tartott
ülésén ítélte oda Patai Szabó
Sándornénak a Szentes Város
Díszpolgára címet. Az errõl
szóló oklevelet és plakettet
Csorba György tanácselnök
adta át a november 7-én tar-
tott ünnepi ülésen. A tevé-
keny életút ismertetését az-
zal zárta, hogy: „Patai Szabó
Sándorné, bármily párt vagy
más fontos tisztséget töltött
be, bárhova hívták, s kapott
ezért számtalan kitüntetést
és elismerést, mindig meg-
maradt egyszerû, szerény,
közvetlen, mindenkin segítõ
munkásnak, osztálya követ-
kezetes harcosának.”  

Az 1990-es rendszerváltást
követõen Patainé Juliska né-
nit méltatlan támadások ér-
ték. Az ekkor már 80 éves,
közmegbecsülésnek örvendõ
munkásasszony önérzetét
mélyen sértették a személyé-
vel kapcsolatban felröppen-
tett igaztalan híresztelések,
történelemhamísító rágal-
mak, ezért 1992-ben úgy ha-
tározott, hogy visszaadja
díszpolgári címét. Szentesen
hunyt el 1998. április 4-én.

Labádi Lajos
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Körkérdésre találtam: Örül a
hónak?  Ha agrárszakember,
vagy egyszerûen szabad földön,
kertben gazdálkodó természet-
barát vagy, akkor bizonyára si-
etsz igent mondani, de ami en-
gem illet, bizony elgondolko-
dom. Mert kifejezett örömöt a
hó felett kisgyermek koromban
éreztem, most pedig, sok évti-
zeddel mögöttem, bizony félek
az elcsúszástól, meg  nagyon
együtt érzek azokkal, akiknek
sok hólapátolás a dolguk. Így
maradok a  napfény és a gyü-
mölcsérés hónapjai mellett.

Ami sokaké, az rendszerint
senkié. Meg kell nézni a házak
elõtti gyalogjárdák állapotát. A
tömeglakások elõtt veszélyes, le-
taposott, odafagyott  hó ijeszt-
geti  az ott haladókat, míg a
kertes házak gazdái, lehet, hogy
a baleseteket meg bírságolást el-
kerülendõ, eltakarítják a frissen
lehullott havat.

Egy díszpolgárjelölés  okozott

meglehetõsen éles vitát az el-
múlt napokban. A vegyes fo-
gadtatás  önmagában nem baj,
de inkább szeretem az egyetér-
tést és az ügyek békességes elren-
dezését.

Nekem is van egy körkérdé-
sem:  hol lehetne Szentesen
frissen fõtt  sertéshúst, malac
sültet kapni? Kollégista diákko-
rom maradandó, csodás élmé-
nyei egyike egy ilyen üzlet  a
pesti Ráday utcában, ahol a 20
perces második szünetben  akár
minden pénzünket is elkölthet-
tük ilyen húsért és hozzá a friss
kenyérért.

Bölcs mondás az õsi római
korból, Caligulának tulajdonít-
ják, de akárki mondta, igazsá-
got örökített ránk: A kis álla-
mok is erõsödnek, ha egyetértés
van a polgárok között, de az
egyenetlenség a nagy államok
jövõjét is bizonytalanná teszi.

Dr. Imre Ernõ

GONDOLATOK
A város északi részén ta-

lálható; a Kossuth Lajos ut-
cát és az Attila utat köti ösz-
sze. Eredetileg az egykori
vásártérhez tartozott. Szen-
tes mezõvárosa 1730-ban há-
rom országos vásár tartására
nyert privilégiumot III. Kár-
oly királytól, majd 1847-ben
V. Ferdinándtól engedélyt
kapott a negyedik országos
vásárra is. Ezeket a termék-,

termény- és állatvásárokat a
városszélén tartották, amely
magába foglalta a mai tûzol-
tóság, rendõrség, mezõgaz-
dasági iskola mögötti terüle-
teket is, a volt zsinagógáig
bezárólag. Az érintett térsé-
get 1828-tól Vásárszélként,
Vásárállásként említik a do-
kumentumok, 1861-tõl pedig
Vásár tér lett a neve. Az
1906. évi városrendezéskor
II. Rákóczi Ferenc (1676–
1735) vezérlõ fejedelemrõl, a
Habsburgok elleni kuruc
szabadságharc vezérérõl ne-
vezték el. 1932-ben a teret át-
keresztelték. Az új névadó
gróf Apponyi Albert (1846–
1933) volt vallás- és közokta-

tásügyi miniszter, Szentes
díszpolgára lett. Az érintett
terület 1948-ban Marx Kár-
oly (1818–1883) német filozó-
fus-közgazdász, szocialista
teoretikus nevét vette fel. Az
egykori vásártér az 1960/70-
es években teljesen beépült.
A déli részén létesült házsort
1962-ben a világhírû festõ-
mûvészrõl, Koszta Józsefrõl
nevezték el, aki Brassóban
született 1861. márc. 27-én. A
budapsti, bécsi és mücheni
festõakadémián, majd Ben-
czúr Gyula Mesteriskolájá-
ban végezte tanulmányait.
1906-ban Fraknói-, 1917-ben
Wolfner-díjjal jutalmazták,
1935-ben állami festészeti
aranyérmet, 1948-ban Kos-
suth-díjat kapott. Az 1910-es
évek elején Szentesen telepe-
dett le, s az Alföld szerelme-
seként, 1949. júl. 29-én bekö-
vetkezett haláláig a szentesi
tanyavilágot festette. A Nem-
zeti Galéria számos festmé-
nyét õrzi. Hagyatékából 29
festmény a szentesi múzeum
tulajdonába került, melyek
állandó tárlaton láthatók.
1949-tõl a múzeum névadó-
ja. 1962-ben utcát, 1992-ben
iskolát neveztek el róla Szen-
tesen. Egykori városi házát
emléktábla jelöli (Zrínyi
u.2.). Utcája elején dombor-
mûves emlékoszlop áll, Bor-
sos Miklós alkotása (1969).
Díszsírja a Kálvária-temetõ-
ben található.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (74.)

Koszta József utca
A Házasság hete-mozga-

lom több mint egy évtizede
indult az Egyesült Királyság-
ban, mára a világ 21 országa
rendez egyhetes programso-
rozatot a Bálint-naphoz, illet-
ve hazánkban a Nagycsalá-
dosok Országos Egyesülete
által meghonosított házasság
világnapjához (február 2. va-
sárnapja) kapcsolódva. Ma-
gyarországon immár ötödik
alkalommal, idén február 11.
és 19. között zajlik a prog-
ramsorozat országszerte, be-
szélgetésekkel, kulturális
programokkal ráirányítva a
figyelmet a család, a házas-
ság, az összetartozás fontos-
ságára.

Mivel a szentesi Koszta-

múzeumban az aktuális idõ-
szaki kiállítás e témához
kapcsolódik, de eredetileg
most ért volna véget, úgy
gondolták az intézményben,
a Házasság hete-mozgalom-
hoz kapcsolódva meghosz-
szabbítják egy héttel. A Papp

Imre néprajzi gyûjtõ hagyaté-
kából összeállított kiállítás a
múlt század eleji esküvõi
népszokások világába vezet,
ahogy akkor mondták, az
„egybekelési ünnepélyek”,
meghívóiból, régi esküvõi
képekbõl, a võlegény, meny-
asszony díszítõ kiegészítõbõl
összeállított anyaggal bemu-
tatva ezt a minden család
életében nagy eseményt.

Régi esküvõi
meghívók

A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat az EDF DÉ-
MÁSZ Zrt. támogatásával
pályázatot hirdet az áram-
szolgáltató szolgáltatási te-
rületén élõ, szociálisan hát-
rányos helyzetû szemé-
lyek/családok részére feb-
ruár 15. és június 30. kö-
zött.

A programban olyan –
Csongrád, Bács–Kiskun, Bé-
kés  megyeiek – családok ve-
hetnek részt, akik korábban
hátralékot halmoztak fel, és
az áramszolgáltató már ki-
kapcsolta a szolgáltatásból,
vagy errõl értesítõt kaptak.
A támogatás olyanokon is
segíthet, akik még rendsze-

resen fizetik számlájukat, de
szociális helyzetük miatt vé-
dendõ fogyasztónak tekint-
hetõk. A felhalmozott hátra-
lékok rendezéséhez a fo-
gyasztók legalább 50 száza-
lék saját erõ mellé igényel-
hetnek támogatást tartozása-
ik kiegyenlítésére a Magyar
Máltai Szeretetszolgálattól.

Pályázni a halozat.maltai.
hu honlapon elérhetõ pályá-
zati ûrlap elektronikus kitöl-
tésével és benyújtásával le-
het. A pályázat során kötele-
zõ a szociális alapszolgálta-
tást nyújtó szervezet vagy
önkormányzat együttmûkö-
dése. Szentesen a polgármes-
teri hivatal szociálpolitikai

osztályán és a családsegítõ
központban adnak segítséget
az igénylõlap kitöltéséhez.

A pályázati ûrlap kitöltése
után, a program létrehoz egy
adatlapot a pályázó adatai-
val, amit nyomtatás után alá-
írva tértivevénnyel, ajánlva
postai úton kell elküldeni a
Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Egyesület, Hálózat a
közösségért, 1537 Budapest,
Pf. 450 címre.

A pályázatok elbírálása fo-
lyamatos, a nyerteseket pos-
tán értesítik. A pályázat el-
nyerése esetén a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület, mint támogató
a pályázóval „Támogatási

szerzõdést” köt a megítélt
összeg értékében, mely a fel-
halmozott adósságtörleszté-
sére használható fel, és ame-
lyet a támogató fizet ki az
EDF DÉMÁSZ Zrt.-nek. A
segélyszervezet, hasonló
programjainak tapasztalatai
alapján, 10-11 ezer pályázóra
számít.

A z  E D F  D É M Á S Z  a
2009/2010-ben lebonyolított
támogatási program kereté-
ben közel 300 millió forint
támogatást nyújtott 6577 te-
rületen élõ fogyasztónak,
akiknek az áramszámla
rendszeres fizetése komoly
gondot jelentett.

100 milliós támogatás a hátralékosoknak

Szentesi asszonyok összejövetele (Jobbról a guggoló alak Patainé Juliska.) 

Szentesi földmunkás-napszámos családban született
1912. február 13-án; apja Döme János kubikos, édes-
anyja Burkus Mária. Még csak 13 éves, amikor befe-
jezte iskoláit, és 1925-ben munkát vállalt a szabadkai
Hartmann és Conen cég szentesi gyártelepén, az Élel-
miszer Kiviteli Rt.-nél. A gyár profilja baromfifeldol-
gozás és exportálás volt, ezért a helybeliek „csirke-
gyárnak” nevezték. Az élelmiszeripari dolgozók kö-
zött vált szervezett munkássá: 1931-ben tagja lett a
Szociáldemokrata Pártnak. Aktívan bekapcsolódott a
mozgalmi életbe: tagja a helyi munkás szavalókórus-
nak és énekkarnak, rendszeres résztvevõje a munkás-
gyûléseknek, demonstrációknak, illegális röplapter-
jesztéseknek, kétkezi munkával segíti a Bocskai utcai
Munkásotthon felépítését. 1934-ben tevékenyen részt
vett egy munkahelyi bérsztrájk megszervezésében,
amelynek bukása után elbocsátották állásából.

100 éve született Patai Szabó Sándorné sz. Döme Julianna 

A szentesi nõmozgalom vezéralakja



A fizetõs parkolási rend-
szert mûködtetõ polgármes-
teri hivatalnak félmillió fo-
rint bevételkiesést okozott,
hogy az elmúlt 2 hétben nem
kellett parkolási díjat fizetni
a városközpontban. A víz-
ügy helyi szakaszmérnöksé-
ge 350 közmunkást vett fel,
hogy a gátkoronát, a mûtár-
gyakat és az õrházak kör-
nyékét hómentesítsék. 

A rendkívüli hideg és hó
hatására emelkedett a se-
gélyt kérõk száma a polgár-
mesteri hivatalban. Lencséné
Szalontai Mária a szociálpo-

litikai osztály vezetõje la-
punknak elmondta, hogy a
meteorológusok által jelzett
hideg és hóesés elõtt egyez-
tettek a  szociális intézmé-
nyekkel és a tanyagondnoki
szolgálattal, amelyek mun-
katársai végigjárták a tanyá-
kat, felkeresték az idõseket,
van-e elég élelmiszerük és
tûzifájuk. Melegedõhelynek
jelölték ki a hajléktalanszál-
lót, amit néhányan igénybe
is vettek saját hideg házuk
helyett. Tudomása szerint
aki kérte, ahhoz eljutott a se-
gítség. 

A hivatalban a minél gyor-
sabb segítségnyújtás miatt
házipénztárból fizettek ki tû-
zifára támogatást és adtak
élelmiszerutalványt. Bár már
nincs rendkívüli hideg és a
hóhelyzet is javult, a segély-
kérõk rohama mégsem csök-
ken. – Vannak akik az elmúlt
egy-két hétben már kaptak
segélyt, mégis újra eljönnek.
Sajnos az átmeneti segély –
mint az a nevébõl is kiderül
– legfeljebb három havonta
adható, és csak a szociálisan
rászorulók igényelhetik. Fel-
tétele, hogy az egy fõre esõ
nettó jövedelem nem érheti
el a havi 42.750 forintot,
vagy a rendkívüli gyermek-
védelmi támogatásra jogo-
sultság. Nem adható segély
olyan indok alapján, hogy
esik a hó és hideg van. Feb-
ruár elsõ felében összesen
mintegy 28 millió forintot
fordított támogatásra, illetve
segélyezésre az önkormány-
zat.

Munkatársainktól
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(folytatás az 1. oldalról)
Szentesen február 8. és 11.

között -20 °C-nál alacsonyabb
hõmérsékleteket mértünk.
Ezek közül a február 8-i -22
°C, és a február 11-i -21 °C
szentesi napi rekordok vol-
tak, az elõzõ rekordok 2005-
höz köthetõk -21, ill. -17 °C-
kal. A leghidegebb középhõ-
mérsékletû nap február 10-e
volt -17 °C-kal, ez is napi re-
kord, a 2005. február 10-ének
-16 °C-os középhõmérséklet
értékét döntötte meg. A szen-
tesi abszolút minimum hõ-
mérsékleti rekord -28,1 °C,
2003. január 13. De fontos ki-
hangsúlyozni, hogy ez csak a
szentesi adatok jelenlegi fel-
dolgozási szintjén, tehát 1975
után mért érték, és nem biz-
tos, hogy megegyezik a vala-
ha Szentesen mért legalacso-
nyabb értékkel – fogalmazott
Asztalos István. Hozzátette, a

meteorológiai mérõhálózat
automatizálásával 1999. ápri-
lis 18-a óta automata meteo-
rológiai állomás mûködik
Szentes külterületén, a repté-
ren, ahol 10 percenként mérik
a hõmérsékletet, a relatív
nedvességet, a csapadék-
mennyiséget, a szélirányt és a

szélsebességet. A hóhelyzet
viszont nem volt rekord-
közeli, mert 2003. február 6-
án Szentesen a bökényi csa-
padékmérõ állomás 65 cm-es
hóvastagságot mért, és ez a
szentesi rekord érték, termé-
szetesen 1975-tõl számítva. 

Bíró Dániel

Három hideg-
rekord megdõlt 

A Pollák Antal Mûszaki
Szakközépiskola, Szakiskola,
a Zsoldos Ferenc Középisko-
la és Szakiskola tagintézmé-
nye a tavalyi évben sikerrel
pályázott szakmai együtt-
mûködésre a magyar nyelvû
szakképzõ iskolák számára
hirdetett Határtalanul-prog-
ramban. A Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt. 2. 391.320

forinttal támogatta az
együttmûködést, melyre a
Pollák szakközépiskola a pá-
lyázati célországban, Romá-
niában keresett azonos szak-
mai képzést nyújtó intéz-
ményt. Így a sepsiszentgyör-
gyi Puskás Tivadar Szakkö-
zépiskolával közösen való-
síthatják meg a pályázat cél-
kitûzéseit, melyekben szak-

mai projektekre és kulturális
együttmûködésre is sor ke-
rül. Kovács Attila tagintéz-
mény-vezetõ beszámolt ar-
ról, hogy a program kereté-
ben 42 diák 5 kísérõvel Er-
délybe utazhat, illetve fo-
gadhatja az ottani tanintéz-
mény szintén 47 fõs csoport-
ját. A megvalósítandó szak-
mai feladatok között szere-
pel közös weboldal készíté-
se, egy másik projektben a
multimédiás csoport video-
filmet készít, mindezek té-
mája a két látogatás alkalmá-
val készült fényképek, DVD-
re rögzített filmek felhaszná-
lásával. Pollák-vívmánynak
számító LEGO-robotokat is
építenek a két iskola tanulói,
összesen ötöt. Ezek közül két
robot magyar, illetve román
zászlókat lenget – nyílt kul-
csú szoftverrel programoz-
zák õket, mely rengeteg le-
hetõséget kínál.

A Pollákban a kulturális
hagyományok ápolása is
fontos, minden évben szín-

padra állítanak egy-egy da-
rabot, ebben a tanévben a
Lúdas Matyira esett a vá-
lasztásuk. Ezt is közösen
mutatja be a két iskola diák-
jaiból összeállított társulat, a
szentesi bemutató már sikert
aratott. Mindössze egy nyil-
vános fõpróbát tartottak,
már az erdélyiekkel együtt,
hiszen a partnerintézmény
diákjainak itteni látogatására
a napokban került sor. A Pol-
lák három napra látta vendé-
gül a határon túli gyerekeket
és kísérõtanáraikat február
13-15. között. Városnézés,
korcsolyázás is szerepelt a
programban, majd ellátogat-
tak vendégeikkel a szegedi
számítástechnikai múzeum-
ba, s Ópusztaszerre is.

A szentesi szakközépisko-
la a projekt folytatásaként
május 21-24. között utazik
majd Romániába. A projekt-
zárón pedig bemutatják a
közös munkával elkészült
termékeket.

Darók József

A feltételek további romlá-
sát okozza a normatív támo-
gatások között a pénzbeli
szociális juttatások több mint
50%-os csökkentése, ami 70
millió forint kiesést jelent.
A központi költségvetésbõl
nem finanszírozott önkor-
mányzati terhek közel 100
millió forinttal növekedtek a
2%-os áfa kulcs emelkedés
hatására valamint a mini-
málbér, illetve a garantált
bérminimum változásával.
Mindezek ellenére végsõ cél
a költségvetési egyensúly
biztosítása forráshiány nél-
kül. A részletekrõl Szirbik Im-
re polgármester beszélt la-
punknak.

– Milyen fõbb számokat
tartalmaz a költségvetés?

– 8,8 milliárd forint a vá-
ros idei költségvetése, ebbõl
5 milliárd mûködési, 3,8 fej-
lesztési kiadás. A tavalyi
tervhez képest a mûködésre
nyolc százalékkal kevesebb
összeg jut, az áfakulcs és a
minimálbér emelkedése és a
szociális normatív támoga-

tás csökkenése miatt. Ez a ki-
esés 170 milliárd forint körü-
li összeg, ami ha nem lenne,
akkor forráshiány nélküli,
egyensúlyi költségvetést
tudnánk készíteni. A hiány
ellensúlyozására az intézmé-
nyektõl átlagosan három
százalékos tartalékképzést
kértünk, vagyis ha másképp
nem sikerül egyensúlyba
hozni év végéig a költségve-
tést, ekkora összeget az in-
tézmények nem használhat-
nak fel.

– Mire nem jut pénz, vagy
mire jut kevesebb?

– A város a saját bevételét
7–9 százalékos növekmény-
nyel tervezi a tavalyihoz
képest, ami súrolja a kocká-
zatos bevételek határát, de
nagy erõfeszítéssel teljesít-
hetõ. Az állami támogatá-
sok azonban nominálisan is
csökkennek. Emiatt idén fe-
lére csökken a sportra és a
különféle rendezvényekre
szánt támogatás és csökken-
teni kell a civil szervezetek-

nek adható támogatásokat
is. De megtartjuk az eddig
önként vállalt feladatainkat,
többek között a méltányos-
ságon alapuló szociális tá-
mogatásokat és nem szün-
tetünk meg kedvezménye-
ket. Létszámleépítésre most
úgy néz ki nem lesz szük-
ség, azonban az intézmé-
nyek a megüresedõ álláshe-
lyeket nem töltik be. Az
óvodai és általános iskolai
beiratkozások után nézzük
át a létszámokat, de a mai
adatokat ismerve nem lesz
szükség munkatársak elkül-
désére. Teljesen bizonytalan
viszont a közigazgatási át-
szervezés ilyen jellegû hatá-
sa.

– Lesz-e lehetõség fejlesz-
tésekre?

– Közel négymilliárd fo-
rintot tervezünk fejlesztések-
re. Vannak folyamatban
lévõ munkák, mint például
a Klauzál óvoda felújítása.
Elkezdõdik két kerékpárút
építése, egyik az Ipartelepi
úton, a másik a kunszent-
mártoni út mellett. Elindul a
városközpont rekonstrukció-
ja, a szennyvíztisztító telep
fel-újításának elõkészítése,
és a külterületek ivóvízjaví-
tó programja.

Besenyei

A túlélés költségvetése

Ma még nehéz a fenti kér-
dést megválaszolni, de a
szentesiek megpróbálják el-
ûzni a havat és hideget feb-
ruár 24-én és 25-én. Ebben is-
mét segítséget nyújtanak a
korántok, azaz a Szlovéniá-
ból érkezõ jelmezesek. A 11.
alkalommal megrendezésre
kerülõ télbúcsúztató karne-
vál történetében 2003-ban
volt hasonlóan havas februá-
ri idõjárás, amikor hóbuckák
között ûzték a telet a farsan-
golók. Idén a hangulatot fo-
kozandó, borvigadalom is
várja karnevál résztvevõit
egy 200 négyzetméteres fû-
tött sátorban. A hideg ellen
forralt bort kínálnak a borá-
szok. Gulyás Ferenc, csongrá-
di szõlõsgazda is kínálja a tõ-
ke levét ezen a két napon. –
A kulturált borfogyasztás és
a magyar bor népszerûsítése
az elsõdleges, amiért a Gu-
lyás Pince is képviselteti ma-
gát ezen a rendezvényen. Az
utóbbi években minden lehe-
tõséget megragadunk a ha-
zai bor reklámozására, ami-
nek már látszik eredménye,
mert sokat javult a bor meg-
ítélése. Én is itt leszek mind-
két nap és beszélgetek az ér-

deklõdõkkel – mondta. Most
nem csak a csongrádi  borvi-
dékre jellemzõ  kékfrankos,
kadarka és cabernet illetve
kövidinka és zöld veltelini
valamint kékfrankos rozé faj-
tákat lehet megkóstolni, ha-
nem a hideg miatt  forralt
változatban is kínálnak fehér
és vörösbort.

A télbúcsúztató egyik új-
donsága a péntek délutáni
farsangi kincsvadászat, ahol
a legsikeresebbek másnap
fánkra válthatják megszer-
zett kártyáikat. A másik,
hogy elsõ alkalommal a
sportcsarnok melletti sátor-
ban egy kivetítõn  is követ-
hetõek a beltéri események,
így például a középiskolások
esti tehetségkutatója, vala-
mint ezt követõen Kocsis Ti-
bor fellépése. Nem maradhat
el a szombat délutáni jelme-
zes felvonulás a fõutcán az
Ifjúsági parkig, ahol ismét
meggyújtják a téltemetõ
máglyát. A tavaly életbe lé-
pett jogszabályok miatt a
sportcsarnokban egyidõben
legfeljebb 1250 fõ tartózkod-
hat, ezért a szervezõk folya-
matosan nyomon követik a
ki- és belépõk létszámát.

Sikerül-e
a téltemetés?

Határtalanul – LEGO-robot és Lúdas Matyi

Tízmilliókba kerül a tél

Fotó: Bíró Dániel

• SZENTES IS KÉPVI-
SELTETI MAGÁT a 35.
Nemzetközi Idegenforgalmi
Kiállításon és Vásáron, amit
Budapesten, a Hungexpo te-
rületén rendeznek meg. Már-
cius 1-jén, csütörtökön az A
pavilon 312/C standján mu-
tatkozik be településünk.

A Városellátó Intézménynek 2,3 millió forint többlet-
költséget jelent eddig a havazás – tájékoztatott Kiss Fe-
renc, a városellátó csoportvezetõje. Az összegben 12
munkagép üzemanyaga, a dolgozók túlórája és a külte-
rületeket tisztító alvállalkozók díja is benne van. Az
utakra 25 tonna sót szórtak ki. Az elsõ hóeséses hétvé-
gén két mûszakban, utána nyújtott mûszakban közel öt-
venen tisztították az utakat, járdákat, parkolókat és
buszmegállókat. Nagyhegyen, a Berekben, Mag-
yartésen, Lapistón és Kajánújfalun alvállalkozók végez-
ték saját gépükkel a hóeltakarítást. A napokban a ki-
sebb forgalmú mellékutcákat is igyekeznek teljesen
megtisztítani a hótól a városellátó gépei.

1883 óta mérnek

Szentesen 1883. január 1-jén kezdõdtek meg a meteoro-
lógiai mérések az OMSZ – akkor még Meteorológiai és
Földdelejességi Magyar Királyi Központi Intézet – kere-
tein belül, és folyamatos adatsor áll rendelkezésre napja-
inkig. Ennek nagy része még papíros formában az OMSZ
irattárában található. Szentes állomás adatai csak 1975-tõl
napjainkig van digitalizálva, tehát a fentebb leírt rekor-
dok is kizárólag erre az idõintervallumra vonatkoznak.

„A források szûkülése, a jogszabályi elõírások teljesítése
miatti többletköltségek tovább növelték a prognosztizált
mûködési forráshiányt, a fejlesztések tekintetében pedig
változatlanul csak a legfontosabb feladatok végrehajtásá-
hoz szükséges saját, illetve a hitel forrásokkal lehetett szá-
molni úgy, hogy e területet is komoly korlátozások érintet-
ték” – áll az önkormányzat 2012. évi költségvetésében.
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Tüzelõvel nem készültek
fel az emberek a hidegre –
tudtuk meg a szentesi fatele-
peken. A tûzifaforgalmazók-
nál, így a Kolozsvári utcai
fatelepen is arról számoltak
be lapunknak, hogy a hideg
idõ miatt egyre többen kere-
sik fel õket.  A gáz ára az
egekbe szökött, a fatüzelés-

sel a fûtést jóval kevesebb
összegbõl meg lehet oldani.
A telepen az akácfa a legke-
resettebb, ami hasítva má-
zsánként 2600 forintba kerül,
de gyakran elõfordul, hogy a
pénztárca vastagsága hatá-
rozza meg, milyen fajtát kér-
nek. Sokszor mindegy a vá-
sárlóknak, csak fa legyen. A

megrendelt mennyiségekre
általában egy-két napot vár-
ni kell, mert bizonytalan a
beszállítás a rossz útviszo-
nyok miatt, és így a telepet
sem tudták feltölteni telje-
sen. 

A telepre a fát Dunántúl-
ról, jórészt Zala megyébõl,
esetleg külföldrõl, Erdélybõl
hozzák, méteres darabokra
vágva. Sokan a szállítást in-
kább maguk oldják meg, ki
kerékpárral és zsákokban, ki
utánfutóval, vagy egyéb al-
kalmatossággal érkezik. Va-
lamiért nem bíznak abban,
hogy a kiszállított fa súlya
tényleg annyi mint amit kifi-
zetnek. Mostanság jellemzõ,
hogy csak néhány mázsa fát
visznek egyszerre, ami el-
tarthat körülbelül egy hóna-
pig, aztán jönnek az újabb
szállítmányért.

Czombos István vásárolni

érkezett a telepre. Rendsze-
resen idejár, saját kocsijával,
utánfutóval. Egy-egy alka-
lommal 5-6 mázsa fát visz el,
melyet 2-5 30 cm-es dara-
bokban kér. Hasítani már õ
hasítja. Azt mondja, jót tesz
egy kis mozgás, ki lehet tõle
melegedni is. Náluk otthon
több fajta módon fûtenek. Je-
lenleg a legkedvezõbb a be-
rakott csempekályha, ami
tartja a meleget, de van köz-
ponti fûtésük is Egy havi
adag ez, amit most elvisz, és
a lakásban mindenütt 20 °C-
nál magasabb a hõmérséklet.
Régebben gázzal fûtöttek,
ami ma már nekik, nyugdíja-
soknak megfizethetetlen. Ma
a gázt csak fõzésre használ-
ják. A kazánjuk úgy van ki-
építve, hogy abban akár
szénnel és fával is lehet tü-
zelni, de a fa jelenleg kedve-
zõbb, és kevésbé is kormol.
Arról nem is beszélve, hogy
sok éghetõ szemetet el tud-
nak tüzelni.

G. Sz. I.

• A DEÁK-ISKOLA 20 diákjá-
nak 33 alkotása tekinthetõ meg az
ifjúsági házban. Az emelt szintû
óraszámban történõ rajztanítás
mára már mûvészeti neveléssé
szélesedett, és talán ez is közre-
játszik abban, hogy egyre színvo-
nalasabb képekkel jelentkeznek a
„mûvészpalánták”.  A héten ked-
den nyílt kiállítás március 23-ig
tekinthetõ meg az intézmény nyit-
va tartás idejében.

Szombaton, február 18-án
10 és 17 óra között folytató-
dik az Egészség a célke-
resztben lakossági szûrõ-
program. A fókuszba a hét-
végén a tüdõ, a száj- és a
prosztatabetegségek kerül-
nek a Dr. Bugyi István Kór-
ház rendelõintézetében,
melyek veszélyeire hívták
fel a figyelmet a szakterüle-
tek orvosai elõadásukban.

Bognár Andrea a szûrést
megelõzõ elõadásában a
száj, fogágy betegségeirõl
beszélt. Elmondta, hogy a
felnõtt lakosság 15–20 száza-
léka súlyos fogágy betegség-
ben szenved, a betegségek
speciális konzervatív és se-
bészi parodontális kezelést
igényelnek. A fogágy-beteg-
ségek már egész kiskorban
akár 4-5 éves korban is vi-
szonylag gyakran jelentkez-
nek, majd a kamaszkorban
és várandósság idején a né-
pesség 50 százalékánál válik
jellemzõvé. A fogszakorvos
szomorú ténynek nevezte,
hogy Magyarország az élet-
korhoz viszonyított halálo-
zási adatok alapján 46 ország
közül az elsõ helyen szerepel
a szájüregi rosszindulatú da-
ganatok tekintetében. Ha-
zánkban évente 3 ezer em-
bernél diagnosztizálnak száj-
üregi daganatot, amely
évente 1700 ember halálát
okozzák. 2011-ben 1432 férfi
és 305 nõ halt meg a szájüreg
rosszindulatú daganata kö-
vetkeztében. Bognár And-
rea hangsúlyozta, hogy a
szûrésnek azért is van fontos

szerepe, mert az idõben fel-
fedezett és kezelt szájüregi
rák az esetek 80 százaléká-
ban meggyógyítható 

Vigh Mária tüdõgyó-gyász
szakorvos hangsúlyozta,
hogy a szûrésre azokat ki-
váltképp várják, akik hosz-
szabb ideje köhögnek min-
dennap vagy a napok több-
ségében, akik a kortársaiknál
gyorsabban elfáradnak fizi-
kai erõkifejtésre, akik elmúl-
tak 40 évesek, és akik jelen-
leg vagy korábban dohá-
nyoztak. Lakatos Ákos a
prosztata három leggyako-
ribb megbetegedésérõl, a
prosztatatúltengésrõl, a
prosztatitiszrõl, azaz a
prosztata heveny vagy idült
gyulladásos megbetegedésé-
rõl, valamint a prosztatarák-
ról beszélt. Utóbbiról elhang-
zott, hogy az a férfiak eseté-
ben a második leggyakoribb
rosszindulatú daganat, Ma-
gyarországon körülbelül
1200 beteg hal meg proszta-
tarákban minden évben. A
prosztataszûrést pedig azért
fontos idõben elvégezni, a

panaszmentes férfiak eseté-
ben is, mert a tünetek meg-
mutatkozása elõtt felfedezve
jól gyógyítható a prosztata-
rák.

A fõorvos kitért a férfiak-
nál jelentkezõ szexuális za-
varokra, és azok okaira is.
Elmondta, hogy a szexuális
zavarok korai jelei lehetnek
bizonyos betegségeknek,
köztük például a cukorbe-
tegségnek. Utalhatnak töb-
bek között a magas vérzsírra
és koleszterinre, a proszta-
tabetegségekre. Lehetnek
gyógyszerek, például nyug-
tatók és antidepresszánsok
mellékhatásai. A merevedési
zavarok miatt nemcsak a fér-
fi, hanem a nõ is szenved a
párkapcsolatban, hiszen 43
százalékuk gondolja önma-
gát kevésbé vonzónak. A
merevedési zavarok befolyá-
soló tényezõje lehet az alko-
hol és a dohányzás is, hiszen
az alkohol kisadagban gát-
láscsökkentõ, fokozza az iz-
galmat, nagy adagban vi-
szont az erekció gyengül.

Cseh-Lakos

Hétvégén folytatódik az Egészség a célkeresztben

Szûréssel az életért

Az együttlét sajátos formájával kénytele-
nek megküzdeni mostanság a hajléktalan-
szálló lakói és munkatársai: olyanoknak is
helyet kell szorítani, akik jó idõben nem
maradhatnának. 

Ahogy közeledik a délidõ, egyre többen
ülik körbe a Rákóczi utcai Hajléktalan Segítõ
Központ nappali melegedõjének asztalait.
Miközben a népkonyha fõztjére várnak, gya-
núval a szemükben méregetnek, ki lehet ez
az idegen, ki akar közéjük telepedni. Kell né-
mi bátorítás, mire egyikük odaül és szóba
elegyedik velem. Az idõs férfit Kajtár Sándor-
nak hívják, másfél éve lakója a szállónak.
Elõbb a munkaviszonya szûnt meg, aztán el-
adták a házat, amiben lakhatott. Mikor ott-
hontalanná vált, elsõ éjszakáját az utcán töl-
tötte, aztán inkább beköltözött sorstársai
mellé. 

– Fel sem tûnt igazából a zsúfoltság, mert
általában ennyien szoktunk lenni. A hideg
miatt ebédre szoktak sokan kijönni, de utána
megy mindenki, amerre tud. Valaki tanyán,
vagy a városban egy félreesõ helyen húzza
meg magát, de olyan is van, aki egybõl a
kocsmába megy innen – avat be a 66 eszten-
dõs férfi. Alighogy befejezi a mondatot, már-
is kiderül, miért nem egyszerû ez itteni
együttlét. Egy 40 körüli részeg tántorog be a
melegedõbe, hangosan hõbörög valamin. A
többiek megvetõen néznek rá, míg kezelnek
vele, s amint emelné a hangját, csitítják, mert
úgy nem hallják a tévét. Egy gondozó szól
neki, hogy telefonált az anyukája, de meg-
nyugtatták, hogy nem fagyott meg a gyer-
mek. – Imriske, ugye nem lesz kiabálás! – fi-
gyelmeztetik még egyszer. 

Azt utóbb tudom meg a többi lakótól,
hogy rendhagyó esetrõl van szó: csak a kö-
nyörtelen hideg miatt engedik be a szállóra

az ittas személyeket, akikkel õk is nehezen
tudnak szót érteni. Az elmúlt két hétben ki-
lenc embert vittek be a szállóra a polgárõrök
és a rendõrök. Volt, akit egyenesen a söntés
mellõl, mert már zárt volna az italbolt. Hogy
tudjanak hol éjszakázni, az éjjeli menedék-
hely szobáiba matracot terítettek le nekik.
Ezt még könnyedén elviselték a sorstársak,
de azt már nem, hogy nem tisztálkodtak,
nem alkalmazkodtak, hanem hangoskodtak,
sokszor pedig nem hagyták pihenni a többie-
ket, holott a lakók közül néhányan a szálló-
ról járnak munkába.

A melegedõ másik asztalánál egy közép-
korú férfi olvas. Krimit, mint mondja. Kana-
lát, akár a többi ebédre várakozó, õ is kiké-
szítette. Nagyon vigyáznak rá, mert fogyó-
eszköz. Az edény is hiánycikk az aprócska
konyhán, pedig fõznének a lakók, ha mást
nem, hát teát. – Nagy Béla vagyok, nyugod-
tan leírhatja a nevem – mutatkozik be. Nem
kell nógatni, szinte magától meséli, hogy fél
éve került Orosházáról Szentesre. Alkalmi
munkákból élt, ismerõseinél húzta meg ma-
gát, de nem akart tovább a terhükre lenni,
ezért egy hete kijött a szállóra. Ahogy az
elõtte érkezõknek, úgy neki is át kellett esni
az orvosi vizsgálaton. Az sem zavarta az elsõ
éjszaka, hogy többen forgolódtak a szobá-
ban, õ nyugodtan aludt. Úgy érzi, a körül-
ményekhez képest jó itt, hajlékot kap és en-
nivalót. – Minél hamarabb szeretnék saját
lábra állni, albérletbe költözni – fakad ki be-
lõle végül. Feltápászkodom, hogy átadjam a
helyem, mert szinte már nincs üres szék,
amire a népkonyha vendégei leülhetnének.
Mire hozzálátnak az ebédhez, Imriske karjá-
ra dõlve alszik.

Kép és szöveg:
Bíró Dániel

Mindegy, csak fa legyen

Rablás, személyes szabad-
ság megsértése, lopás, robba-
nóanyaggal való visszaélés
és más bûncselekmények mi-
att összesen 29 év fegyház-
büntetésre ítélt múlt héten
egy szentesi, egy csongrádi
és egy mindszenti férfit a
Szegedi ítélõtábla. Mindhá-
rom vádlott munkanélküli,
bûncselekmények elköveté-
sébõl tartották fenn magu-
kat. A táblabíróság – miként
korábban az elsõ fokon eljá-
ró Békés Megyei Bíróság is –
megállapította, hogy a vád-
lottak a bûncselekményeket
jelentõs anyagi haszonszer-
zés céljából követték el. A
sértettek ismert vállalkozók
és vállalkozások voltak,
akikrõl a vádlottak tudták,
hogy nagy összegû kész-
pénzzel rendelkeznek. A trió
Békés és Bács-Kiskun me-
gyében követte el a bûncse-
lekményeket 2007 márciusá-
tól 2009 júliusáig. Kiskunfél-
egyházán a másodrendû
vádlott, a csongrádi Kajtár
Attila – egy ismeretlen bûn-
társával – egy pénzváltással
foglalkozó vállalkozót rabolt
ki. Néhány hónappal ké-
sõbb, Szarvason az elsõren-
dû vádlottal, a szentesi Répás
Lajossal egy vállalkozót ra-
boltak ki, ahonnan több mil-

lió forint készpénzzel, valu-
tával és vagyontárgyakkal
távoztak. A másod- és har-
madrendû rendû vádlott
2008. június 7-én fegyvernek
látszó tárggyal és viperával
bement, Szarvason egy kft.
pénztárába, s onnan 7 millió
forintot vittek magukkal.
2008 novemberében, alapos
elõkészítés után, berobban-
tották az OTP egyik bank-
automatáját, majd magukkal
vittek több mint 11 millió fo-
rintot. A szentesi és csongrá-
di illetõségû vádlottak 2009.
július 26-án buktak le, ami-
kor Tiszaföldváron 18 és fél
millió forint értékben ciga-
rettát akartak ellopni az
egyik ingatlanból, de tetten
érték õket. Egyiküket a hely-
színen elfogták, a másikat
pedig késõbb. A mindszenti
vádlott két héttel késõbb ke-
rült rendõrkézre. Lefoglalták
a tulajdonában lévõ személy-
gépkocsikat, és azokban cse-
kély mennyiségû kábítószert
találtak. Kiderült, hogy õ
maga is fogyasztott kábító-
szert. Az ítélõtábla Répás La-
jost jogerõsen 7 év, Kajtár At-
tilát 12 év, a mindszenti Ma-
sina Endrét pedig 10 év fegy-
házra ítélte.

Munkatársunktól

Hét év fegyház a
szentesi rablónak

A kanál itt több,
mint evõeszköz

Korábban Józsa Géza tartott nagysikerû elõadást.



Népi motívumokkal dí-
szített, fából készült dom-
bormûvek, fejek, mángor-
lók – valamennyi szemet
gyönyörködtetõ darab – ke-
rülnek ki a kis faragók ke-
zébõl a Szivárvány mûvé-
szeti iskolában. Nem csak a
fiúk, de a lányok is igazán
élvezik, ahogy vésõjük nyo-
mán alakulnak a fatömbök,
derült ki, amikor látogatást
tettünk mûhelyükben.

A Mûvészetek Háza 2006-
os megnyitása óta mûködik
ez a tanszak, rajz-festés-
mintázás fõtárggyal és kéz-
mûves kötelezõ tárggyal,
ahol jelenleg közel 20, zöm-
mel általános iskolás diák,
köztük 3 középiskolással, is-
merkedhet a faragás alap-
jaival is. Ez az országban

mindösszesen három helyen
szerepel a mûvészeti oktatás
keretein belül. A Szivárvány-
ban hétfõn és szerdán 2-2
órában zajlanak a foglalko-
zások Cseh Lajos vezetésével.
Diákjai elõször faismeretet
tanulnak, hogy tisztában le-
gyenek a fafajták sajátossá-
gaival, valamint eszközhasz-
nálatot. Megismerkednek a
népi díszítõ motívumokkal,
jellemzõen ebbe az irányba
terelgeti õket tanáruk. Ké-
sõbb kerülhet sor a szaba-
dabb szellemû alkotásokra,
Cseh Lajos vezetésével és ki-
egészítve az ötleteivel. Ki-
sebb fatárgyaktól a teknõkig,
sík dombormûvet (relief),
használati eszközöket, címe-
reket is készítenek. A fa mel-
lett egyéb organikus anya-

gokkal, bõrrel is dolgoznak,
s papírmaketteket, linómet-
szést készítenek.  Kiváló az
iskola eszköztára, bár a gé-
pekkel leginkább a tanáruk
dolgozik, nem adja a kiseb-
bek kezébe.

Rendszeresen szerepelnek
pályázatokon, s nagy büsz-
keségük, hogy tavaly január-
ban az öt legtehetségesebb
gyerek a könyvtárban egy
nagyszabású kiállításon mu-
tathatta be legsikerültebb
munkáit, összesen 70 tárgyat
lehetett akkor megcsodálni.

Ezen a táj nem bõvelkedik
fában, így a faragásnak sincs
hagyománya, mondja a Cseh
Lajos, aki jelenleg a Horváth
Mihály Gimnázium tanára.
A nyíregyházi fõiskolán kez-
dett faragással foglalkozni, s

városunkban és a környezõ
településeken számos szo-
borparkot, dombormûvet,
játszóteret alkotott már, nem
akárkitõl leshetik el tehát a
diákok a mesterség fogásait.

Ügyesedik a kezük, látás-
módjuk, önuralmuk, kon-
centrációjuk is fejlõdik, ma-
gyarázza a tanár, hogy a fia-
talok milyen készségeire van
kedvezõ hatással a faragás.
Mivel több korosztály van
együtt, egymást is megtanul-
ják tisztelni a gyerekek. Cseh
Lajos örül annak, hogy ilyen
ügyes és aktív diákokkal
foglalkozhat.

A fiúk mellett a lányok is
szorgalmasak, akiknek csak
eleinte nehéz a fa megmun-
kálása, kezük elõbb-utóbb
megszokja, hozzáerõsödik,
állapította meg tanáruk.
Többen is a mûvészeti iskola
nyári táborában figyelnek fel
a fafaragásra, így Mácsai Kata
is, aki harmadik éve jár ide.
Elsõ vizsgáján egy tányér
nagyságú madarat faragott a
kislány.

Vangel Erik egyike volt a
tavaly a könyvtárban kiállí-
tóknak. Szobrokat, dombor-
mû-faragásokat is készített
már, melyekrõl azt mondja:
van, amelyik kicsit döcögõ-
sen megy, de végül mindig
kész lesz vele. Almási Dániel
4. éve jár a tanszakra, mint
meséli, nagyapja garázsában
talált egy botot, s elkezdte
faragni. Anyja javasolta,
hogy járjon ide, azóta kapott
már ajándékba ügyes kezû
fiától olyan dísztárgyat, ami-
ben tükör is volt. A fiú is sze-
repelt a könyvtári kiállítá-
son, de mivel vegyész szeret-
ne lenni, a faragást csak hob-
binak tartja.

Kép és szöveg: D. J.
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Pályájuk kezdete szinte
végletesen különbözött. Ki-
sebb csoda a zenei értelem-
ben vett találkozásuk. Vélet-
lenek persze vannak, amit
tartós együtt muzsikálással
megpecsételten én sorsszerû-
ségnek hiszek.

Binder Károly és Borbély Mi-
hály lényegében azonos kor-
osztályt képvisel. Joggal téte-
lezhetõ fel, hogy személye-
sen régóta ismerik egymást.
Az elsõ duó lemezük azon-
ban csak negyvenes életéve-
ikben, 2000-ben jelent meg.

A zongorista Binder – alig-
hanem a nemrég elhunyt
Szabados György hatására – fi-
atalon mintegy kísérleti esz-
köznek tekintette hangszer-
ét, komoly eredményeket ér-
ve el rajta, amelyeket (fontos
koncerteken túl) maradan-
dóan, lemezeken tudott do-
kumentálni. Akkori munkás-
sága legalább annyira közelí-
tett a kortárs muzsikához,
mint a jazzhez. Közben –
akarva vagy akaratlan -
szembe ment az akkori „jazz
tanszak” nagyhatalmú rekto-
ra, a szintén zongorista
Gonda János szemléletével,
aki amerikai jazz-zongoris-
ták magyar epigonjainak
áradatát képezte volna.
Binder Károly viszont azon-
nal Egyéniséggé, mára tan-
székvezetõ egyetemi tanárrá
(is) vált, a legteljesebb teret
engedve a fiatal muzsikus-
egyéniségeknek. (Nem lehet
könnyû Gondának elviselnie
mindezt.) Tanítványai közül
Blaho Attilát (Harcsa Veronika
zongoristáját) már üdvözöl-
hettük Szentesen. Most (pon-
tosabban február 17-én, pén-
teken 19 órakor) a mesteren
a sor, a Zene-Világ-Zene

hangversenysorozat szoká-
sos helyszínén.

A fúvós hangszerek ava-
tott mûvésze, Borbély Mi-
hály a szentendrei illetõségû,
magyarországi délszláv nép-
zenei hagyományok ápolása
végett  létre jött  Vujicsics
együttes alapító tagja. (Váro-
sa, Pomáz csak egy ugrásra
van a mûvészetek Budapest-
közeli fellegvárától.) Legél-
vezetesebb saját munkáiban
erõs népzenei ízekkel fûsze-
rezi a jazzt. A Vujicsics gyer-
mekei (egyetlen kivétellel
teljes létszámban vér szerint
is), a Söndörgõ születésnapi
koncertjén – vendégként –
akkora fúvós „párbajt” ví-
vott a macedón csocsek-
király Ferus Mustafovval,
hogy nem csak a közönség,
de a „nagy öreg” is elismerõ-
en bólintott Misi aktuális
szó ló ja  u tán ,  szemében
olyasféle kérdéssel, hogy „a
fenébe, te ezt is ennyire jól
tudod, de vajon honnan?”

Binder-Borbély lemez kife-
jezetten duóban tudomásom
szerint három készült. Közös
munkájuk száma természe-
tesen több ennél. Legkülönö-
sebb közülük a talán világvi-
szonylatban is példa nélküli
Retropolis címû 1998-as al-
bum, amelyen archív nép-
dalfelvételekhez adtak (nem
csak ketten) határozott, még-
is nagyon odaillõ jazz-alapo-
kat, egy idõutazás-szerû cso-
da létrejöttét segítve.

Effajta zenei csemegét nem
tálal(hat)nak fel a szentesi
koncertjükön, mégis egyfajta
nagyon személyes, színes és
izgalmas mini-univerzumot
fedezhet fel magának, aki
megtekinti a fellépésüket.

Olasz Sándor

Faragással ügyesedik a kezükFurcsa páros a jazzben

Binder-Borbély duó

Minden évben nagy érdeklõdés kíséri az Esküvõ és
Baba-Mama kiállítást és vásárt, ezt tapasztaltuk a hatodik
alkalommal megrendezett eseményen is. Az esküvõk min-
den fontos kelléke felvonult a standokon: a menyasszonyi
ruháktól, a süteményeken át, a fotóalbumokig. A színpa-
don látványos bemutatók váltották egymást volt konty-
show, divatbemutató, s a nagy napra való készülõdés pilla-
natait folyamatában is figyelemmel kísérhettük. Képünkön
sminkes és fodrász csinosítja a lányokat.

Február elsõ napján ren-
dezték meg a Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskolá-
ban az általános iskolások
prózamondó versenyét. A
felsõ tagozatos diákok egy
szabadon választott mûvet
(mese, novella) vagy egy mû
részletét mondták el a zsûri
elõtt. Külön díjazták az 5.-6.
osztályosok és a 7.-8. osztá-
lyosok elõadását. Az elõbbi
korcsoportban Bácskai Mi-

hályné, Sutka Rozália és Pin-

térné Horváth Anikó, az utób-
biban Perjés Gáborné, Ombódi

Csilla és Szurmik Zoltán hall-
gatta meg a gyerekeket és
választotta ki a legjobbakat. 

A következõ eredmények
születtek: 5.-6. osztály 1. Var-

ga János (Szt. Erzsébet, fk.:
Ráfiné Gáspár Annamária) 2.
Ráfi Anna (Szt. Erzsébet, fk.:
Ráfiné Gáspár Annamária) 3.
Dimák Stella (Kiss Bálint, fk.:
Karikó-Tóthné Puskás Gabriel-

la). 
7.-8. osztály 1. Szalay Ró-

bert (Kiss Bálint, fk.: Karikó-

Tóthné Puskás Gabriella) 2.
Jenei Zoltán (Kiss Bálint, fk.:
Vanó Éva) 3. Rácz Boróka (Kiss
Bálint, fk.: Fekete Nagy Kata-

lin).

Prózával
versenyeztek

Ha mellément egy csepp
ital, nem számított hibának
az elsõ szentesi koktélver-
senyen, ellenben nagyon is
értékelték a kisugárzást, a
kellõ önbizalmat, és persze
az ízeket.

Az I. Wenneker Szentes
Classic Open versenyt meg-
álmodó Bodzás Balázs bármi-
xer, barista (kávémixer) most
csak a szervezésben, míg tár-
sa, Kalydy Gábor a verseny-
ben is megmérette magát.
Utóbbitól megtudtuk, már
az ötlet is, hogy elsõ ízben
Szentesre hozzanak egy
ilyen versenyt, az õ és isme-
rõsei versenyzési vágyából
adódott. Úgy gondolták, egy
itteni versengés jó felvezetõ-
je lenne az év többi verse-
nyének.

A Chicago étteremben a mi-
xerek ezúttal a klasszikus ka-
tegóriában álltak pult mögé.
Szentesrõl ketten próbálkoz-
tak, de elfogadták a meghí-
vást a környékbõl, a fõváros-
ból, Szolnokról, Martfûrõl is.

Kalydy Gábortól megtud-
tuk: a klasszikus mûfaj az
old school-stílust, vagyis a
hagyományos, csokornyak-
kendõs italkeverést jelenti .
Ez a rendezvény is a koktél-
kultúra népszerûsítését szol-
gálja, mely hazánkban még
csak mostanában kezd elfo-
gadottá válni. Ennek ellenére
már komoly történelme van,
hiszen Aczél Miksa már az
1800-as évek végén megje-
lentette koktélos könyvét,
mely azóta is fennáll, de azt
tudni kell, hogy ez egy titkos

könyv, csupa olyan recepttel,
amit a szakma nem szeretne
kiadni a laikusoknak. 

A koktélkeverés laza, bol-
dog munka, nem kell izgul-
ni, beijedni, szólt a szakmai
tanács Erdélyi Zsuzsannától,
aki úgy jellemezte a jó mi-
xert: nem félénk, de nem is a
„ki, ha én nem” típus, -
olyan, akitõl kérnénk még
egy italt. Egy mixeriskolát
vezet Zsuzsanna, aki a kós-
toló volt, zsûritársa, Haraszti
Ferenc profi bártender pedig
a mozdulatokat figyelte.

Gábor elsõ versenyén 3.
helyen végzett, s megkapta a
legtecnikásabbnak járó kü-
löndíjat. A másik szentesi,
Ódor András flair-versenye-
ken már régóta részt vesz, de
klasszikusban mos próbálta
ki magát, s 2. lett, valamint õ
szolgáltatta a legjobb ízt: le-
vendulás, licsis koktélt ke-
vert, melybe 3 cl Bombay gin
is került.

A mixerversenyek másik
vállfaja, a látványosabb flair
(az ún. dobálós italkeverés)
most csak bemutató formájá-
ban volt jelen a szentesi étte-
remben, igaz, a közönség így
sem csalódott: a 2010-ben
magyar bajnok Szilágyi Ti-
bor parádés produkciójába a
versenyzõk is beszálltak. Mi-
vel a szentesi verseny fogad-
tatása jó volt, biztató hír a jö-
võre nézve, hogy a szerve-
zõk is felbátorodtak, így akár
a flair versennyel is kiegé-
szülhet majd a 2-es sorszá-
mú Szentes Open.

Kép és szöveg: darók

Ahol a lazaság
alapkövetelmény

Több mint egy évtizede
hagyomány már a Koszta Jó-
zsef Múzeumban így Zsu-
zsanna-nap tájékán, hogy
felcsendül a Susanna nevû
zenegép. Azért, hogy a mu-
zeális – száz évesnél is idõ-
sebb – masina versenyt da-
lolhasson a pacsirtákkal,
szükség volt Vidovics Ferenc
órásmester munkájára bõ tíz
évvel ezelõtt.

A rekonstruálás mintegy
két évébe telt a mesternek és
fiának, valamint Juhos Attila
zongorahangolónak. Az ese-
ményt az utóbbi években ér-
dekes elõadás is kíséri, ezút-
tal Vidovics Ferenc órás a sa-

ját mesterségének mûhelytit-
kaiba avatja be a laikusokat
és a mûszaki érdeklõdésûe-
ket egyaránt „Az idõ és az õ
mérése” címû vetítéses elõ-
adásán.

A mindig sok érdeklõdõt
vonzó eseményrõl azért sem
érdemes lemaradni, mert a
szentesi „öreg hölgy” évente
csupán egyszer, ez alkalom-
ból szólal meg. Egyesítsük
tehát óráinkat, hogy le ne
késsünk a zenegép újbóli
megszólalásáról: a program
február 18-án, szombaton 14
órakor kezdõdik a múzeum
megyeházi épületében.

Susanna és az idõ

Fotó: Darók
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A Szentesi Kosárlabda
Klub ifjú tehetségei beju-
tottak a magyar korosztá-
lyos kosárlabda bajnokság
legjobb 16 csapata közé.

Aleksander Preskar (Szale)
edzõ szeretne minél több já-
téklehetõséget adni a gyere-
keknek, viszont a bajnoki
mérkõzések lebonyolítása ezt
igen megnehezíti. Szentes
kisváros, itt nincs a kosárlab-
dának hagyománya, így a
mérkõzések szervezésére –
hazai pálya! – sem biztosítot-

tak kellõ lehetõséget a szö-
vetség részérõl. Ez azzal járt,
hogy a szentesi gyerekeknek
kellene állandóan utazni a
vidéki helyszínekre, ahol a
bajnokságot kétnapos tor-
nákkal bonyolítják le. Ezek
olyan külön költségek (uta-
zás, szállás, játékvezetõ, te-
rembérlet), melyek egy hazai
rendezés esetén lényegesen
kevesebbe kerülnének. Ezért
több csapattal egyetértve
visszaléptek ezektõl a küz-
delmektõl, a 17. és az 54. he-

lyezett csapatok között szere-
pelnek. Ebben a csoportban
ugyan erõsnek tûnnek – a
legjobb 10-be is lett volna
esélyük bekerülni –, de így
lehetõséget tudnak adni a fi-
atalabbaknak arra, hogy
mérkõzés-tapasztalatokat
szerezzenek anélkül, hogy az
az eredmény rovására men-
jen. Itt most négyes csoport-
ban játszanak, ahol a Kecske-
mét „B” csapata mellett a
Nagykõrös és a Hódmezõvá-
sárhely a szentesiek ellenfele.  

Másrészt – folytatta az
edzõ –  részt tudnak venni a
vajdasági bajnokságban,
ahol a megfelelõ szakmai fej-
lõdés is biztosított. Kemé-
nyebbek, gyorsabbak a mér-
kõzések, a játékvezetõk is a
mai nemzetközi trendet kö-
vetik.  A szomszéd ország-
ban, Csókán játszanak hazai
környezetben, tõlük ezt a tá-
mogatást kapták. Amennyi-
ben kétnapos tornát szervez-
nek például Zomboron, ak-
kor ott a helyi gyermeknél
kapnak szállást és ételt. Az
utazásban nagy segítséget
nyújt a MetalCom Zrt. azzal,
hogy mikrobuszt biztosít a
meccsekre való eljutáshoz.

Az utánpótlás folyamato-
san jelentkezik – elsõsorban
a fiúk – velük talán egy ki-
csit könnyebb dolga is van
Aleksander Preskarnak. Jó
lenne, ha Szentesen is lenné-
nek utcai kosárlabdapályák,
hiszen egyre népszerûbb ez
a sport Magyarországon is.

Hétvégi eredmények:
Szentesi KK–Vásárhelyi

KS 95–60, Szentesi KK–
Nagykõrösi Solymok 72–30.

Csapatnévsor: Kajla Viktor,
Gáspár Ádám, Szanyi Ádám,
Orgona Gergõ, Halász Ákos
(kapitány), Keller Máté, Forgó
Dániel, Gergely Dávid, Lantos
Levente, Litovszky Roland, Me-
gyeri Dominik.

Kép és szöveg:
Garai Sz. Imre

Két meccs, két vereség, de
micsoda különbség a két el-
bukott derbi között! A
KALO-MÉH CS&K Szente-
si VK férfi vízilabdacsapata
a Szolnok otthonába a tisz-
tes helytállás, a Kaposvár-
hoz pedig a kötelezõ gyõze-
lem reményében utazott, de
végül mindkét helyszínen
pont nélkül maradt Lukács
Dénes együttese. A követke-
zõ három mérkõzésre ráadá-
sul csapatkapitányát is el-
vesztette a gárda.

– Kértem, hogy lassítsuk a
hazaiak játékát, úgy ahogy
korábban itthon is tettük, en-
nek ellenére belementünk a
rohanásba, és ebbõl nem jöt-
tünk ki jól – emlékszik vissza
a szolnoki találkozón történ-
tekre Lukács Dénes vezetõ-
edzõ. – Az elsõ negyedet kö-
vetõen rendeztük sorainkat,
sajnos a harmadik negyed-
ben gyakorlatilag kontrafa-
ultok sorát kaptuk kiállítá-
sokkal megspékelve, a végé-
re pedig fizikálisan is és lét-
számilag is elfogytunk.

A kaposvári vendégjáték
és az ottani 6–5-ös vereség
azonban sokkal mélyebb se-
beket ejtett a csapatban és a
trénerben egyaránt. Lukács
Dénes nem titkolta, meg kel-
lett volna nyerniük a mérkõ-
zést, hiszen gyakorlatilag há-
rom negyeden keresztül ve-
zettek tanítványai, amikor…
De ezt már maga az érintett,
a csapatkapitány, Németh Dá-
niel meséli el: – A harmadik
negyed lefújásakor ítéltek el-
lenem végleges kiállítást
brutalitásért, amiért a csapat
négy perces emberhátrányba
került. Semmivel sem volt
durvább, keményebb ez a
mérkõzés, mint az ilyenkor
szokásosak, ráadásul a
kulcsfontosságú szituáció-

ban nem történt szabályta-
lanság. Centerpozícióból in-
dultam vissza a kapunk felé
feltett karokkal, amikor az
ellenfelem próbált rámúszni,
majd a vizet kezdte verni. Én
továbbra is hátráltam, rám
úszó ellenfelemet letoltam
magamról, aztán már jött is a
büntetés. Aki ismer, tudja,
hogy nem jellemzõ rám a
brutális játék, most sem tör-
tént ilyesmi, sajnálom, hogy
ilyen nehéz helyzetbe került
miattam a csapat. Sajnos
nem játszottunk jól, ennek
ellenére továbbra is úgy ér-
zem, hogy nyerhettünk vol-
na. Három meccsre biztos el-
tiltanak, ráadásul a klub ve-
zetõsége szóbeli és pénzbeli
büntetéssel sújtott, ennek el-
lenére ott leszek a csapat va-
lamennyi mérkõzésén, szorí-
tok a srácoknak, hogy nélkü-
lem is eredményesek legye-
nek az elõttük álló mérkõzé-
seken. 

– Gyõzni mentünk, veresé-
get szenvedtünk, így a baj-
nokság folytatását, céljaink
elérését saját magunknak ne-
hezítettük meg- folytatta
Lukács Dénes. –  Dani kiállí-
tását követõen négy percig
nem támadhattunk a negye-
dik negyed elején, a kapuban
Horváth, a mezõnyben a Sza-
bó Botond, Weszelovszky, Szabó
Zoltán, Szõke négyes ember-
felettit játszott, hiszen nem
tudtak gólt lõni nekünk. A
maradék nyolc percben hat
kontrát ítéltek ellenünk, és
bár a végén fórt kaptunk,
Szabó Zoli sajnos fölébom-
bázta. A BVSC ellen szomba-
ton mindkét csapat számára
roppant fontos mérkõzés kö-
vetkezik a nyolc közé kerü-
lés szempontjából, ellenfe-
lünk ráadásul felszálló ág-
ban van. H.V.

Vízilabda

Fontos pontok
vesztek Kaposváron

Véget ért a Hungerit-ku-
páért zajló kistérségi terem-
labdarúgó bajnokság, ame-
lyen 38 csapat vett részt. A
sorsolás szeszélye folytán
több csoportban is az utolsó
fordulóban került sor az 1-2.
hely sorsát eldöntõ mérkõzé-
sekre. Igazi „vérre” menõ
küzdelmek során volt olyan
találkozó is, amelyet félbe
kellett szakítani, és idõ elõtt
le kellett fújni.

Talán kevesebb probléma
lett volna, ha ezeket a kiéle-
zett mérkõzéseket nem egy
játékvezetõ vezeti, de termé-
szetesen ez sem adhat fel-
mentést a játékosok agresz-
szív magatartására. A szer-

vezõk igyekeztek mindenki
számára kulturált környeze-
tet és lehetõséget biztosítani,
és jogos volt az az elvárásuk,
hogy a játékosok is hasonló-
an viselkedjenek. 

Gyõztesek

A csoport:  1. Gallér SE (18
pont), 2. Sz+B Kft. (17), 3. Fo-
ciguruk (14). Gólkirály:
Lekrinszki Gábor (Belvárosi
Favágók), legjobb kapus:
Molnár Tamás (Gallér), leg-
technikásabb játékos: Mihály
Róbert (Sz+B). 

B csoport: 1. Kurca Menti
Hódítók (20), 2. Álomkony-
ha Stúdió (20), 3. Szemicilin
(16). Gólkirály: Skorka Zol-
tán (Kurca MH), legjobb ka-

pus: Csatordai Endre (Álom-
konyha Stúdió), legtechniká-
sabb játékos: Borák Jenõ
(MetalCom). 

C csoport: 1. Tengeralattjá-
rók (22), 2. Mayern München
(17), 3. Bundás Liba (15).
Gólkirály: Szeles Ádám (KÁ-
OSZ), legjobb kapus: Szabó
László (Tengeralattjárók), leg-
technikásabb játékos: Szabó
Csaba (Mayern München).

D csoport: 1. Legator (20),
2. Fila 11 (18), 3. ErKá (15).
Gólkirály: Varga Zsolt (Lega-
tor), legjobb kapus: Boros Gá-
bor (Legator), legtechniká-
sabb játékos: Kósa Ferenc
(Young Boys).

Garai

Kosárlabda utánpótlás

Nincs hazai pálya

Nem a legszebb befejezés

A város beterjesztett 2012-es költségveté-
si tervezetében mindössze 26,7 millió forint
jut a helyi sportegyesületek támogatására –
ez az összeg fele a tavalyi 53 milliós keret-
nek.

2011-ben 117 milliós támogatásra nyújtott
be igényt 24 sportklub és 7 diáksportkör. Ta-
valy vezette be az önkormányzat, hogy a
sporttámogatási keret 80 százalékát a ver-
senysport kapja, s azon belül a négy kiemelt
sportág – az úszás, a versenytánc, a karate és
a vízilabda – az összeg legfeljebb négyötö-
dén osztozhat. Az elmúlt évben így 35 millió
jutott a négyeknek. Ha hasonló elvek szerint
határoznának a pénzrõl márciusban, akkor
legfeljebb 17 millió marad a kiemelt sport-
ágaknak. Arról, hogy idén összesen mennyi
támogatásra tartanának igényt a klubok,
még nem készült el az összesítés a városhá-
zán, de azt megtudtuk, hogy másfélszer any-
nyi pályázat érkezett, mint 2011-ben. A léte-
sítményhasználatra vonatkozó támogatási
keret (15 millió forint) maradna a tavalyi
szinten, az viszont érdekes, hogy egyre több
sportág költözik ki a sportcsarnokból, mert
így sem bírják a bérleti díjat fizetni. 

Úgy tûnik, mindenki a város pénzébõl sze-
retné mûködtetni a szakosztályokat – mond-
ta lapunknak Móra József, a támogatásokról
döntõ sportbizottság elnöke. A képviselõ
hozzátette, módosulni fog az elosztási rend-
szer, ezért változtatni kell a hatályos sport-

koncepción is. A tavalyi szisztéma aktualizá-
lását azzal indokolta, hogy a kiemelt sport-
ágak közül az egyik, a vízilabda látvány-
sportág lett, így kiaknázhatja a társasági adó
nyújtotta lehetõségeket, utánpótlás-nevelésre
külsõ forrásokat vonhat be. Az is szempont
lehet majd, hogy a kiemelt sportágak egyiké-
nél nem nagyon mutatkoztak eredmények,
illetve az sem mellékes, hogy egy szentesi
úszó kijuthat az idei londoni paralimpiára.

Egymillió forintra mindenképpen szüksé-
günk lenne – nyilatkozta Makra Zoltán. A
Szentesi Vasutas SC elnöke szerint ennyi
pénzbõl el lehetne indítani az NB II-es baj-
nokságban a futsalcsapatot, illetve a 15 éven
aluliaknál az utánpótlás-nevelést, továbbá
segíteni lehetne belõle a vívószakosztályt,
amelynek közel 30 fõs a létszáma. A sportve-
zetõ kiemelte: tisztában vannak az önkor-
mányzat pénzügyi helyzetével, tudják, a föl-
dön kell járni, ezért mindent megtesznek,
hogy a hiányzó forintokat elõteremtsék. A
Szentesi Kinizsi tavaly mintegy 4 millió fo-
rintot kapott a várostól, idén ugyanennyit
kértek – tudtuk meg Garai Szabó Imrétõl. Az
egyesületi elnök hozzátette, bár 2,7 milliós
forrást hívhatnak le a társasági adó kedvez-
ményen keresztül a labdarúgók számára, de
hónapokba telhet, mire hozzájutnak a pénz-
hez. Közben a kézilabdázók, az ökölvívók és
az asztaliteniszezõk felkészítése és verse-
nyeztetése is sok kiadást jelent. B.D.

Félpénz jut idén a sportra

Versenytáncban a legna-
gyobb hazai eseményt, a
standard és latin magyar baj-
nokságokat rendezték meg a
hétvégén Budapesten a Fo-
lyondár utcai Vasas Sport-
csarnokban. A Szilver TSE
fennállása óta a legjobb ered-
ményt könyvelhette el a két-
napos versenyen, számolt be
Szatmári-Nagy Szilvia: négy
bajnoki címet hoztak el a
versenyzõi a megszerezhetõ
hatból. A bajnokok mellett a
2. helyezettek is kvalifikálták
magukat a világbajnokság-
okra, így a Szilver még to-
vábbi három párossal ott le-
het a világversenyeken. 

A felnõttek standard baj-
noksága elõtt volt a legna-
gyobb kérdõjel: folytatja-e
László Csaba a fantasztikus
sikerszériáját. Nos a veret-
lenség új partnerével, Páli
Viktóriával sem szakadt meg.
(Képünkön a páros.) Ezzel
megvan mindössze két és fél
hónapos közös pályafutásuk
elsõ bajnoki gyõzelme, Csa-
ba pedig túllépte a 30. bajno-
ki címet. Idén a legfõbb célja-
ik között szerepel, hogy a jö-
võ évi kolumbiai világjáté-
kokra (a nem olimpiai sport-
ágak olimpiájára) kvalifikál-
ják magukat, ehhez az elsõ
50-be kell kerülniük a világ-

ranglistán. Külön említést ér-
demel a Hegyes-Kis páros,
akik az idén már négy bajno-
ki címnél tartanak, ezúttal az
ifjúságiaknál is táncoltak fel
kétszer is a dobogó tetejére.

Eredmények: 
Felnõtt standard magyar

bajnokság: 1. László Csaba–
Páli Viktória, 2. Szepesi József
–Farkas Bettina, 4. Budai
Attila–Barna Lilla.

Ifjúsági latin magyar baj-
nokság: 1. Hegyes Bertalan
János–Kis Violetta.

Junior standard magyar
bajnokság: 1. Rónyai Zoltán –
Farkas Boglárka, 3. Katona
András–Kovács Klára Nikolet-
ta, 6. Tisza Dániel–Haddad
Sabrina.

Ifjúsági standard magyar
bajnokság: 1. Hegyes Bertalan
János–Kis Violetta, 2. Jéri
Tamás–Szepesi Lilla, 3. Kis
Vencel–Bori Ildikó, 6. Borda
Tamás–Korom Eszter.

Felnõtt Latin Magyar Baj-
nokság: 2. Stefano Vidoni–
Tóth Orsolya.

Junior latin magyar baj-
nokság: 3. Rónyai Zoltán –
Farkas Boglárka, 5. Tisza Dáni-
el – Haddad Sabrina.

Az elmúlt év kiváló spor-
tolóit köszöntik február 18-
án, szombaton 10 órakor  a
Dr. Papp László Városi
Sportcsarnokban. Az ünnep-
ségen díjakat adnak át a
2011-es év kiváló sportolói-
nak, az élsportolók és edzõk
elismerésére is sor kerül, va-
lamint  az „Év sportolója, az
„Év edzõje” címek és az
„Életmûdíj” átadására is.

A legjobbakat
köszöntik

A Szilver négy bajnoki címe



Rékasi Károlyt (képün-
kön) hajlamosak lehetnénk
az egyik sok éve futó napi
sorozat rosszfiújaként el-
könyvelni, ha nem mutatná
meg idõnként másik, komo-
lyabb oldalát is. Ahogyan
tette azt legutóbbi önálló
estjén is, ahol ismételten
meggyõzõdhettünk arról:
szuggesztív erõvel mond
verset. A hétfõ esti elõadást
követõen elárulta érdek-
lõdésünkre, mi érdekelte
Wass Albert megformálásá-
ban, s mi mindent kapott
tõle, és arra is van tippje,
mit kellene tennünk, ami-
kor esik a hó.

– Engem az író személyi-
sége fogott meg – mondja. –
Wass Albert számomra – és
azt gondolom, mivel nem
vagyok egy bonyolult lélek,
más számára is – egyértel-
mûen, könnyen felfogható-
an beszél olyan dolgokról,
amik nélkül lehet élni, csak
nem nagyon érdemes. Ilyen
az önmegismerés problémá-
ja – sokan nem képesek rá, s
közben elmúlik az életük.
Miért baj ez? Mert aki nem
tesz lépéseket az önmegis-
merés felé, az nem tud célt
sem szabni életének. Vágyai
lehetnek, de nálam a cél az,
ami mögé tudunk rendelni
bizonyos tevékenységeket.
Nagyon sokan élnek ma Ma-
gyarországon, vágyakozás-
sal, ábrándozással, csak nem
tudják mögé rendelni azt,
amivel közelebb kerülnének

vágyott életükhöz, társuk-
hoz.

Lépten-nyomon azt látom
az országban, – mert hála
Istennek, a Wass Albert-est
kapcsán elég sokat autó-
zunk, ez volt a 102. elõadás
egy év leforgása alatt – hogy
rengeteg ember mélabúsan,
búskomor arccal jön-megy,
teszi a dolgát. Elfelejtettünk
örülni, derûvel kilépni az
utcára, rámosolyogni az em-
berekre. Ezt próbálom kibe-
szélni magamból: hahó, em-
ber, te, aki itt ülsz, vagy a
szomszédod, jogosultak
vagytok arra, hogy jól érez-
zétek magatokat a bõrötök-
ben! De ezért tenni kell va-
lamit, képessé kell tennünk

magukat arra, hogy fölis-
merjük a jó dolgokat, amik
körülöttünk vannak. Példá-
ul ne istencsapásának te-
kintsünk a telet, hanem
örüljünk annak, hogy olyan
területen telepedtek le õse-
ink, ahol négy évszak van.
Vigyük el a gyereket szán-
kózni, vagy vágjuk magun-
kat hanyatt, és csináljunk
egy angyalkát. Nem kell
szégyellni, hogy olykor úgy
viselkedünk, mint a gyere-
kek. Van egy mondás: akit
szeretnek az istenek, azt
megtartják gyereknek. Ne-
kem ennyi mindent ad Wass
Albert.

– Feleségével, Détár Eni-
kõvel az utóbbi években

többször is vendégszerepel-
tek Szentesen. Ezen kívül
van esetleg más – nem szak-
mai – kapcsolata is a város-
sal?

– Enikõ papája itt élt a csa-
ládjával, sajnos, egy baleset-
ben életét vesztette. Úgy-
hogy Enci mindig nagy iz-
galommal jött, most is emlí-
tette, ahogy megtudta, hova
jövök: „Ott született az én
papám”.

– Csongrád környékén for-
gatták már több éve a Tüs-
kevár új változatát, mely-
ben szerepet kaptak Détár
Enikõvel. Ön sem tudja, ho-
va tûnt ez az alkotás?

– Valóban sokáig „aludt”
a film, 6 évvel ezelõtt forgat-

tuk, sõt a lányunk is játszik
benne, aki akkor még kö-
zépiskolás volt. Legnagyobb
meglepetésünkre a film ren-
dezõje (Balogh György, – a
szerk.) jelentkezett kará-
csony környékén, azzal,
hogy január elején néhány
jelenet utószinkronját nyélbe
kellene ütni, mert még ab-
ban a hónapban mozikba
kerül a film. Azóta se hallot-
tam róla, hogy mozikba ke-
rült volna, de úgy gondo-
lom, a rendezõ konok, ma-
kacs ember, s elõbb-utóbb
csak betuszkolja a filmet az
õt megilletõ helyre, a nézõk
elé.

– Mennyire kap szabad
kezet, hogy a sorozatbeli
szerepét kedve szerint for-
málhassa?

– Mindannyian kaptunk
13 éve egy karakterleírást.
Az én kezemben egy 13 so-
ros leírás jellemezte Bartha
Zsoltot, de ez akár egysoros-
ra is összehúzható, mert az
a szándékom, hogy egy na-
gyon jól körbehatárolható
figurát varázsoljak ebbõl a
pasasból. Arra is odafigye-
lek, hogy Bartha Zsolt 2012-
ben nehogy megegyezzen a
régivel, mert ennyi idõ alatt
a személyiségünk jócskán
változik, észrevétlenül. Én
ezt a pluszfeladatot adom
magamnak, hogy folyama-
tosan toljam odébb egy ki-
csit egy személyiségét, ezzel
a játékkal ajándékozom meg
magam. (darók)
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Kos (03.21.-04.20.)
A héten kicsit másképp
áll a dolgokhoz, de nem

dughatja homokba a fejét a problé-
mák elõl. Általában rendben van-
nak a pénzzel kapcsolatos dolgai,
mégis lehet valami, amirõl elfeled-
kezett, s ez okozhat némi galibát. 

Bika (04.21.-05.20.)
Kedvére való, lelket me-
lengetõ napok követik

egymást, sikeres lesz ott is, ahol
egyébként nem várná. Könnyedén
veszi a legfaramucibb akadályokat
is, s még egy nagyon jó megálla-
podásra is szert tehet.

Ikrek (05.21.-06.20.)
Nagyszerû alkalmat kínál
most a sors arra, hogy

egy régen sutba dobott álmát, tit-
kos vágyát megvalósítsa. Kiváló az
esély arra, hogy a változásokkal
együtt még plusz pénz is álljon a
házhoz.

Rák (06.21.-07.20.)
A kedve ellentmondhat
az idõjárásnak, hisz igen

kedvezõ napok jönnek, új ismeret-
ségeket és barátságokat köthet, s
ezek nagy segítségére lehetnek a
közeli és távoli jövõben egyaránt.
Karrierjében viszont egyáltalán
nem mozdul szinte semmi.

Oroszlán
(07.21.-08.20.)
Ismerje be, hogy túlter-

helt. Ez érezhetõ, és környezete is
látja. Ráadásul ahelyett, hogy a pi-
henésre, vagy legalább pár órányi
lazsálásra keresne alkalmat, in-
kább még bevállal néhány nehéz
feladatot ezen a héten is. 

Szûz (08.21.-09.20.)
Minden a tervei és re-
ményei szerint alakul,

már-már kissé furcsállja is a hely-
zetet, de inkább nyugodjon bele,
bizony megesik, hogy önnek is
épp a legjobbkor és a legjobban
jönnek össze a dolgok. Emellett te-
le van fölösleges energiakészletek-
kel.

Mérleg (09.21.-10.20.)
Sok akadály gördülhet
majd ön elé, melyeket bi-

zony egytõl-egyig meg kell oldania.
Munkája, vállalkozása, vagy tanul-
mányai terén is fel kell készülnie kü-
lönbözõ kellemetlen helyzetek keze-
lésére, és kommunikációs gondok
is nehezíthetik életét. 

Skorpió (10.21.-11.20.)
Hangulata a szokásosnál
is változékonyabb lesz,

minden apróságot magára vesz, és
olyan konfliktusokba is belegaba-
lyodhat, amelyekbe máskor sosem.
Ez az érzelmi és hangulatingadozás
alaposan megviseli, és igen nagy
feladatot jelent.

Nyilas (11.21.-12.20.)
A következõ napok arra
sarkallják, hogy minél

gyorsabban és alaposabban átgon-
dolja, milyen új dolgokba vághatná a
fejszéjét, így elõidézve a változást és
a vele együtt járó siker lehetõségét.
Egyik fõ vonulata a változásoknak
lehetne a tanulás vagy a mozgás.

Bak (12.21.-.01.20.)
Most igen nyugtalan,
nem találja a helyét, ne-

hezére esik szinte minden, konflik-
tusok, viták bonyolítják a következõ
napokat. A különbözõ történésekre
inkább ne, vagy csak késõbb rea-
gáljon, így a nehézségek egy része
tudatosan elkerülhetõ. 

Vízöntõ (01.21.-02.20.)
Beköszönt egy hullámzó,
változékony, érzelmekkel

teli idõszak, számos váratlan konf-
liktus nehezítheti dolgos-szorgos
mindennapjait. Ugyanakkor lesznek
pozitív események is, melyek kár-
pótolnak a nehézségekért. 

Halak (02.21.-03.20.)
Kaphat egy-két kellemet-
len konfliktushelyzetet,

szemrehányást, vagy kérdõre vo-
nást, attól függ, épp ki áll majd ön-
nel szemben. Nehéz az ilyen negatív
helyzetet elkerülni, de tegyen meg
mindent a béke fenntartásának ér-
dekében. 

Február 18-24.
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Hozzávalók: 40 dkg füstölt

húsos sonka, fél dl olaj, 1 vö-
röshagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, 1 ek. fûszerpaprika,
80 dkg burgonya, só, õrölt
bors, 4 zöldpaprika, 4 para-
dicsom.

Elkészítése: A sonkát csíkok-
ra vágjuk, a forró olajon meg-
futtatjuk, és hozzáadjuk az
apróra vágott vöröshagymát
és a zúzott fokhagymát. Pár
percig tovább pirítjuk, majd
lehúzzuk a tûzrõl, és meg-
szórjuk fûszerpaprikával.
Összekeverjük, hozzáadjuk a
cikkekre darabolt burgonyát,
és annyi vizet öntünk rá,
hogy háromnegyedig ellepje.
Ha felforrt, sózzuk, borsoz-
zuk, és fedõvel letakarva kö-
zepes tûzön kicsit elõfõzzük.

Beletesszük a szeletelt zöld-
paprikát, a cikkekre vágott
paradicsomot, összekeverjük,
és fedõ nélkül, lassú tûzön
készre fõzzük. Ha elkészült,
paradicsommal, és zöldpapri-
kával díszítjük. 

Krumplis pogácsa
olajban sütve 

Hozzávalók: 1 kg krumpli,
annyi liszt, amit felvesz, 1 to-
jás, só, 2-3 ek. tejföl, olaj a sü-
téshez.

Elkészítése: A krumplit meg-
fõzzük, áttörjük, ha langyos-
ra hûlt belekeverjük a tojást
és a tejfölt. Megsózzuk, majd
a lisztet fokozatosan adagol-
juk és gyúrjuk, amíg lágy
tésztát nem kapunk amit már
ki lehet nyújtani és nem ra-
gad. Körülbelül  fél cm vas-
tagra nyújtjuk, ha szeretnénk,
hogy kicsit ropogósabb le-
gyen akkor vékonyabbra,
mert várakozás közben kicsit
összébb ugrik a tészta. Kör
formával kiszaggatjuk, majd
forró olajban kisütjük. Mind-
et szaggassuk ki mielõtt el-
kezdjük sütni, mert gyorsan
pirul, nem lesz idõ közben
újakat csinálni.

A Szentes Városért Közala-
pítvány tisztelettel kéri az
adófizetõ lakosokat, hogy
adójuk egy százalékának fel-
ajánlásával segítsék tevé-
kenységét: városszépítés, ok-
tatás és egészségügy, mûvé-
szeti csoportok, sport- és kul-
turális programok, tanulói
ösztöndíjak, helytörténeti ki-
adványok támogatása. Adó-
szám: 18450046-1-06. Kö-
szönjük! 

Labádi Lajos 
elnök

Egy százalék

...február 18-án, szombaton
15 órakor Csõregh Éva festõ-
mûvész Idõ-kép címû kiállí-
tása nyílik, melyet  Bucsány
György ny. középiskolai ta-
nár ajánl az érdeklõdõk fi-
gyelmébe.

...február 20-án, hétfõn 18
órakor a Gondolkodók klub-
ja tart összejövetelt Mese és
gondolat Shakespeare-nél és
Vörösmartynál címmel. A
klubot vezeti: dr. Papp Erzsé-
bet ny. gimnáziumi tanár.

...február 22-én, szerdán 18
órakor Kádár János a "legvi-
dámabb barakk" fõnöke cím-
mel tart elõadást Poszler
György tanár. 

A könyvtárban...

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 február 25-
ig, nyitva tartási idõben.

Városi könyvtár
Február 18-án, szombaton 15

órakor Csõregh Éva festõmûvész
Idõ-kép címû kiállítása nyílik. A
tárlatot megnyitja Bucsány
György ny. középiskolai tanár. A
festõmûvész munkái március 9-
ig láthatók.

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 
A Deák Ferenc Általános Iskola

rajztagozatosainak kiállítása láto-
gatható nyitva tartási idõben. 

Galéria Kávéház
Az Árnyékfogó Fotográfiai Al-

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

Õze Lajos Filmszínház
Február 16-20.
17.30 óra Táncoló talpak 2. –

ausztrál animációs film,
20 óra Szilveszter éjjel– ame-

rikai romantikus vígjáték.
Február 23-27.
17.30 óra Jack és Jill – ame-

rikai vígjáték,
20 óra Rumnapló – amerikai

kalandfilm.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Február 17-tõl

A süni elmegy az erdei orvosi
rendelõbe.
- Segítsen rajtam, drága doki, bal-
eset ért - zokogja. - Egy ronda
tüske belefúródott a lábamba.
Húzza ki, legyen olyan jó!
- Ugyan, sünike! Úgyis annyi tüs-
kéd van, hát most eggyel több
lesz, és kész!
- Nem úgy van az, doktor úr, mert
az én tüskéim másokat szurkál-
nak, de az az egy engem!

A férj hazamegy a vadászatból és
a felesége kérdi, hogy van-e vala-
mi. Mire a férj:
- Képzeld, elejtettem egy nyulat.
- Na és? Hol van? - kérdi a fele-
ség.
- Mondom, hogy elejtettem!

A tízéves kis Beethoven ül a zon-
gorája mellett, és a billentyûket
veri. Közben néha abbahagyja a
zenélést, és lejegyzi a jobb dalla-
mokat.
Egyszer hirtelen abbahagyja a

zongorázást, benyúl a zsebébe,
elõvesz egy kis darab papírt, do-
hányt szór bele, cigarettát sodor
belõle, majd rágyújt.
Nagyban cigarettázik a kis Bee-
thoven, amikor az apja hirtelen
belép, és így korholja a fiát:
- Ejnye, ejnye, Ludwig, ez ma már
a negyedik Symphoniád!

Meghal egy ember és felkerül a
Mennyországba. Békésen telnek
napjai, ám az egyik napon valami
halk csilingelést hall. Nem tudja
mire vélni a dolgot, így hát meg-
kérdi Szent Pétert:
- Tudod, fiam, ha valaki a földön
hazudik, akkor mi csilingelünk 
egyet, hogy mindenki tudjon róla
- válaszol Péter.
Nagyritkán hallható a csengettyû.
Ilyenkor emberünk jót derül ma-
gában. Egyszer azonban nagy

csengetés, csörgetés, harangzú-
gás. Megijednek a Mennyország
lakói, szaladnak Szent Péterhez,
hogy mi történt:
- Ja, fiaim, a Földön megkezdõ-
dött a választási kampány.

A KGB épülete mellett Moszkvá-
ban nagytakarításkor egy papagáj
kirepül a kalitkájából, ki a lakásból
és átrepül a KGB épületére. A tulaj
felhívja õket:
- Ha elfogják a papagájt és elkez-
dene beszélni, már elõre meg-
mondom, hogy se én, se csalá-
dom egyetlen tagja nem ért egyet
a politikai nézeteivel!

- Milyen kasztrendszer van most
most Magyarországon?
- Sik-kasztrendszer!

Pályáztatás: eljárás, melynek so-
rán állami tisztviselõk jogszerûen
és szabályosan állami megbíza-
tásokhoz juttatják barátaikat és
rokonaikat.

Pótfûtés

Rékasi Károly: „Feleségem édesapja Szentesen született“

Hahó, ember, ismerd fel a jó dolgokat!

Burgonyás ételek



270 ezer forint értékû gáz-
olajat és hegesztõtrafót lop-
tak el Magyartésrõl a tolva-
jok február 9-ére virradóra.
A bûnözõk lefeszítették a la-
katot egy ottani épületrõl,
majd elvitték az üzemanya-
got és a mûszaki berende-
zést. Szintén gázolajat loptak
Nagymágocson, az egyik la-
kóház udvarából, a tettesek
összesen 50 liter gázolajat
pumpáltak ki két mezõgaz-
dasági vontatóból.

Szögvasat szeretett volna
lopni két férfi egy nagynyo-
mási telephelyrõl az elmúlt
szombaton a délutáni órák-
ban, de tettenérték õket. A

9000 forint értékû vas is elõ-
került, a férfiak ellen lopás
miatt indult büntetõeljárás.

Elloptak egy mobiltelefont
az egyik szentesi általános
iskola tornatermének öltözõ-
jébõl. A 10 ezer forintos ké-
szüléket és a tolvajt még ke-
resik a rendõrök.

Ugyancsak két férfit fog-
tak el a rendõrök- ezen a na-
pon – Szentes külterületén,
akik szintén vasat szerettek
volna lopni. A gyanúsítottak
15 darab vasráccsal igyekez-
tek elsétálni, amikor igazol-
tatták õket.

82 ezer forinttal és okirata-
ival teli pénztárcáját felejtet-

te az egyik szentesi zálog-
házban egy férfi, természete-
sen mire visszaért a hely-
színre, már csak hûlt helyét
találta értékeinek.

Megrongálta szomszédja
redõnyét és az ablakot is be-
törte egy Zrínyi utcai lakos.
A férfi ellen rongálás miatt
indított büntetõeljárást a
rendõrség.

100 méter rézbõl készült
fûtéscsövet loptak el egy
nagymágocsi telephelyrõl. A
bûnözõk kibontották a kerí-
tést, majd a gazdasági épü-
letbe behatolva magukkal
vitték a színesfémet.

hv
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M. u. 71/A) Dorka, László
Flórián és Papp Andreának
(Bercsényi u. 130/A) Luca,
Deák Zoltán és Kollár Eriká-
nak (Kinizsi u. 1.) Hanna,
Debreczeni-Kiss Dániel és
Antalfi Nikolett Anikónak
(Aulich L. u. 2.) Bianka nevû
gyermeke.

Elhunyt: Varga Imréné
Herpai Anna (Tiszavirág u.

8.), Bárkai Franciska (Nagy-
tõke, Tanya 8.), Dudásné
Lantos Ilona (Burián L. u.
6/A), Fábián-Tóth Jánosné
Fodor Ilona (Csillag u. 2.),
Battancs Mihályné Ákhim
Anna (Bercsényi u. 48.), Fe-
kete Andrásné Vas Julianna
(Zrínyi u. 43.), Kovácsházi
András (Új u. 5.), Kádár Im-
re Vilmos (Nagygörgõs u.
22/A).

Családi események

(folytatás az 1. oldalról)
A magyar gazdaság nem

jeleskedik mostanság, de
több uniós tagország hason-
lóan szorult helyzetben van
– kezdte a helyszínválasztás
indoklását Wolf Vierich, a
Vitala Group elnöke, akit 12
tagú nemzetközi szakértõi
küldöttség kísért el Szentes-
re. – Hosszabb távon sokkal
fontosabb, hogy Szentes gyé-
ren lakott, számos természeti
kinccsel rendelkezik, továb-
bá itt a sok termálvíz, ami
különösen vonzóvá teszi a
várost turisztikai szempont-
ból. A világvárosban élõk,
mint például kollégáim, bár-
mennyi pénzt megadnának
azért a nyugalomért, csen-
dért és környezetért, ami itt
bennünket körülvesz. A tér-
ség könnyen megközelíthe-
tõ, a térség fõvárosai közül

több is 2-3 óra alatt elérhetõ.
Mindezen elõnyök és adott-
ságok irányították a figyel-
münket Szentesre. 

A beruházás elõkészítésé-
nek további ütemezésérõl el-
mondta, várhatóan májusra
kristályosodik ki a részletes
turisztikai terv, az elemzés pe-
dig a november végére elké-
szülõ megvalósíthatósági ta-
nulmányokkal válik teljessé.
Az alapos háttérmunka célja,
hogy olyan fejlesztési progra-
mot állítsanak össze, ahol a
projektelemek erõsítik egy-
mást, illetve mûködtetésük
kifizetõdõ legyen a következõ

évtizedben. Új szolgáltató
iparágat létesítenének, fejlesz-
tenék az infrastruktúrát és a
környezetet is szebbé tennék.
Ha minden olajozottan megy,
és a várossal is megegyeznek
a részlettekrõl, a szükséges
pénzügyi forrás jövõ év elején
rendelkezésre fog állni. Hogy
ez mennyi? Egyelõre 200 mil-
lió dollárt – mai árfolyamon
45,6 milliárd forintot – helyez-
tek letétbe, de a végsõ összeg
elérheti a 400 milliót is. A ki-
vitelezési munkák leghama-
rabb 2014-ben kezdõdhetnek
meg.

Bíró Dániel

Színesfémtolvajokat
fogtak a rendõrök

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü február 20-24.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Lencseleves virslivel és

suhintott tésztaleves
A menü: Rakott zöldbab vagy

pásztortarhonya, saláta
B menü: Zúzapörkölt,

nokedli, saláta
Kedd: Joghurtos burgonya-

leves és sajtkrémleves
pirított kenyérkockával

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

B menü: Milánói makaróni
Szerda: Tojásos leves és

karfiolleves
A menü: Székelykáposzta vagy

sertéspörkölt tésztával
B menü: Natúr csirkemell

sajtmártásban,
párolt rizs

Csütörtök: Lebbencsleves és
zöldségleves

A menü: Sertéssült vadas
mártásban, tészta

B menü: Rántott gomba és
karfiol, svájci burgonya

Péntek: Scsí (orosz raguleves)
és gyümölcsleves

A menü: Mustáros flekken,
burgonyapüré, saláta

B menü: Gyros, sült burgonya,
saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Február 5-én ünnepelte volna
fennállásának egyéves évfordulóját
a helybeli Tücsök Klub. Ezt a febru-
ári zord idõjárás miatt halasztották
el. A születésnapi bulit március 4-
én, vasárnap tartják, melyre min-
denkit várnak. A Tücsök zenekar
február 25-én, szombaton délelõtt
élõ nagyzenekari koncertet ad a
sportcsarnokban a télbúcsúztató
karneváli programok részeként.

Tücsök-
hírek

A Szabadidõs Sportklub is-
mét megrendezi a Gágyor Já-
nos Amatõr Teremlabdarúgó
Emléktornát március 4-én,
vasárnap 8 órai kezdettel
a Dr. Papp László Városi
Sportcsarnokban. A tornán
legfeljebb 12 csapat vehet
részt. 2 fõ megyei I. osztályú
igazolt játékos nevezhetõ
csapatonként.

Jelentkezni lehet a Szabad-
idõs Sportklub Kiss Bálint u.
3. szám alatti klubhelyiség-
ében február 29-ig, szerdán-
ként 15 és 17 óra között. Sor-
solás ugyanezen a napon
lesz 17 órakor. Az emléktor-
nával kapcsolatban bõvebb
felvilágosítás kérhetõ Léhi
Gábortól a 63/314-399 és a
30/468-87-69-es számokon.

29-éig lehet jelentkezni

Gágyor Jánosra
emlékeznek

Kruzslicz Pál újságíró két új
kötetének a Szentesi szó-ké-
pek és A mûvelõdés szentesi
otthonai címû könyvek be-
mutatójára várják az érdek-
lõdõket február 22-én, szer-
dán 17 órakor Csongrádon a
Mûvelõdési Központban. A
szerzõ beszélgetõtársa Góg
János, Juhász Gyula-díjas

költõ. Közremûködik Varga
Nándor, Pozsár Ferenc, Kroka-
vecz András (fuvolán). A
könyvek a helyszínen meg-
vásárolhatók és dedikáltat-
hatók. Ajándék tombolaje-
gyekkel értékes könyvek
nyerhetõk. A rendezvényre a
belépés ingyenes.

Kruzslicz-könyvek

A papírformának megfe-
lelõen simán nyert a Hon-
véd ellen az alapszakasz
zárómérkõzésén, majd meg-
lepetésre kikapott a BVSC-
tõl a Hungerit-UniBauÉpsz-
er- Szentesi VK nõi csapata
a felsõházi rájátszás elsõ
fordulójában. 

A hétközi, Honvéd elleni
meccsen könnyedén nyert
24-9-re a Szentes, felvezetõ-
nek mindenképpen jó volt
tehát ez a bajnoki a sokkal
nehezebbnek ígérkezõ foly-
tatásra. Gyõzelmükkel az
alapszakaszt az élen zárták a
lányok, éppen ezért volt fájó,

hogy rájátszás elsõ meccsén,
a Vasutas otthonában 11-5-re
kikapott Zantleitner Krisztina
gárdája. Ritkán kap ki a csa-
pat, fõleg nem hat góllal, va-
lami tehát nem úgy mûkö-
dött, ahogy korábban. Gundl
Diana, a Hungerit kapusa
szerint sem neki, sem társai-
nak nem ment a játék, de
még idõben kapták a pofont,
amibõl talpra kell állniuk.

– Nagyon vártuk már,
hogy folytatódjon a bajnok-
ság, hiszen több, mint egy
hónapja nem játszottunk tét-
meccset- mondta a szentesi
kapus.- Edzõmeccseken gya-
koroltunk, de azért „éles-
ben” mindig más. Tudtuk,
hogy ennyivel is jobbak va-
gyunk a Honvédnál, a BVSC
elleni vereség viszont arcul-
csapásként ért minket. Nem

ment a védés, a védekezé-
sünk sem állt össze, táma-
dásban pedig a kidolgozott
helyzeteket nem sikerült ér-
tékesítenünk. Elemezzük a
történteket, a Dunaújváros
ellen pedig igyekszünk javí-
tani.

Nem sikerült. A Dunaújvá-
ros nagy csatában ugyan, de
elvitte a pontokat Szentesrõl.
A 8-7-es vereséget követõen
Zantleitner Krisztina vezetõ-
edzõ arról beszélt, hogy –
bár nem örült a vereségnek –
fegyelmezettebb és jobb volt
a játékuk, mint korábban.
Dolgoznak tovább, készül-
nek a folytatásra, a szombati,
Eger elleni összecsapásra. A
Hungerit-UniBauÉpszer je-
lenleg a táblázat 3. helyén
áll, 16 ponttal.

H.V.

Nõi vízilabda

Egerben lehet javítani

200 millió dollárt
szánnak Szentesre

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 20-ig
Eszes Gyógyszertár  (Klauzál u.
6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szom-
bat 8-12 óráig, vasárnap, ün-
nepnap zárva. Február 20-27-ig
Kertvárosi Patika (Köztársaság
u. 29.) hétfõ-péntek 7.30-18,
szombat 8-12 óráig, vasárnap,
ünnepnap zárva. Készenléti tele-
fon: 70/563-51-39.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) február
18-19-én dr. Molnár Béla, Ná-
das stny. 9., telefon: 30-995-
1682.


