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Júliusban kezdõdik a Felsõ-Kurca teljes és a Berki-zsilip utáni alsó szakasz részleges
kotrása – hangzott el a horgászegyesület vasárnapi közgyûlésén. Jászné Gyovai Ágnes sza-
kaszmérnök tájékoztatása szerint a Bikaistálló és a Zuhogói-tiltó közötti részen több kotró
dolgozik majd egyszerre, hogy befejezõdhessen a munka az október 30-i határidõre.
A kotrással egy idõben történik a Berki-zsilip felújítása is. Tudósításunk a 4. oldalon.

Forráshiány miatt nem
nyert támogatást a Hor-
váth Mihály Gimnázium
két pályázata, miközben
a szomszédvárak gimná-
ziumai együtt 565 millió
forint uniós pénzt fordít-
hatnak a természettudo-
mányos oktatás fejleszté-
sére. Most az épület
energetikai korszerûsíté-
se került napirendre. 

A kitartóan és eredménye-
sen dolgozó pedagógusok-
nak köszönhetõen a mate-
matika-fizika és a biológia-
kémia tagozat évtizedek óta
meghatározó szerepet tölt be
a Horváth Mihály Gimnázi-
umban, ezért is döntöttek
úgy az elmúlt tanév végén,
hogy a természettudomá-
nyos képzés további fejlesz-
tése érdekében pályázatot
nyújtanak be az Öveges-
program keretében. Eszköz-
beszerzésre, a tanárok kép-
zésére és még sok mindenre
jutott volna pénz a megpá-
lyázott 100 milliós forrásból,
ha nyer az önerõt nem
igénylõ beadvány.

De a decemberi elbírálás
után kiderült, hiába minden:
forráshiány miatt nem kap-
ják meg a támogatást. Ez
csak azért érdekes, mert

Csongrád megyében a vásár-
helyi Németh László Gimná-
zium 325 millió, a csongrádi
Batsányi János Gimnázium
pedig 240 millió forint támo-
gatást nyert ugyanezen a ki-
íráson. Pedig égetõen szük-

ség lenne pluszforrások be-
vonására, hisz „repülõvel to-
vább lehet jutni, mint gya-
log”. Hiszen a szentesi intéz-
mény kiemelkedõ szellemi
erõforrásainak – melyet az
innen induló diákok tanári,

mérnöki, orvosi, színészi
vagy akár közgazdász pályá-
ja is vastagon alátámaszt –
méltó hátteret biztosíthatna
a 21. század technikája.

(folytatás a 4. oldalon)

Vízilabda akadémiával erõsít a gim-
názium. Futballakadémiai rendszerû
képzés mintájára az országban elsõként
a szentesi Horváth Mihály Gimnázium
indít ilyen jellegû utánpótlás oktatást.

Az intézményben negyedik éve mûkö-
dõ sportosztály továbbfejlesztésérõl van
szó – nyilatkozta sajtótájékoztatón Tóth

Tamás. A gimnázium igazgatója nagyon
jó lehetõségnek tartja a kezdeményezést.

– A gimnázium elméleti és a vízilabda-
klub sport hátterével a határon túli, el-
sõsorban szerbiai fiatalok jövetelére szá-
mít – mondta az igazgató. Mivel Szerbi-
ában nincs magyar nyelvû középiskolai
képzés, ezért sokan választják Magyar-
országot tanulmányaik folytatására,
ugyanis késõbb itt szeretnének diplomát
is szerezni.

(folytatás a 4. oldalon)

Nem tudta napirendjére
tûzni a szentesi kórház jövõ-
képérõl szóló tájékozatót a
képviselõ-testület múlt pén-
teki ülésén, mert az intéz-
ményt fenntartó GYEMSZI
csak egy nappal a tanácsko-
zás elõtt küldte el – mind-
össze egyoldalas – iromá-
nyát. Mivel a dokumentum-
ban csak feltételes módban
szerepelt a mûtõtömbfej-
lesztés megvalósítása, Hor-
váth István indítványozta,
foglalja határozatba a grémi-
um, hogy tavaszig részlete-
sebb tájékoztatást kér a fenn-
tartótól. Szûcs Lajos alpolgár-
mester kiegészítésként el-
mondta, már megjelent a
szóban forgó pályázati felhí-
vás, a város pedig minden
segítséget megad a mûtõ-
tömb projekt sikeres elõké-
szítéséhez.

Hiába írta a polgármester
a tanyavillamosítási prog-
ramban részt venni szándé-
kozó ingatlantulajdonosok-
nak, hogy a kormány nem

segíti a külterületen élõket,
ez nem felel meg a valóság-
nak – fogalmazott napirend
elõtt Halmai István. A Fidesz-
frakció vezetõje hozzátette:
tudja, hogy eldördült a start-
pisztoly, de ilyen kampány-
ízû levelet nem kellene pos-
tázni, amikor a városvezetõ
azt ígéri, hogy sárdobálástól
mentes lesz a következõ idõ-
szak. – Nagyon visszafogott
voltam, amikor ezt a levelet
megírtam – válaszolt Szirbik
Imre. Elmondta, hogy a szen-
tesi pályázatok az utóbbi
idõben rendre tartaléklistára
kerülnek, pedig jól kidolgo-
zottak, de valamiért – olykor
indokolatlanul – az elbírálás
során lepontozzák õket. Töb-
bek között az uszodafejlesz-
tésrõl és az úttörõház szállo-
dává alakításáról szóló pá-
lyázattal is ez történt. Tanya-
villamosításhoz pedig csak
egy nagyon szûk kör, a je-
lentkezõk töredéke nyert vé-
gül támogatást.

(folytatás a 3. oldalon)

„Eldördült
a startpisztoly”

Július végéig megépítenék a leendõ fedett
uszoda új, 50 méteres medencéjét. A beruházás
felgyorsítása érdekében a Hungerit Vízis-
portokat Támogató Nonprofit Kft. 51 százalé-
kos tulajdonrészt szerzett a Szentesi Üdülõ-
központ Nonprofit Kft.-ben és egyben felemel-
te a cég alaptõkéjét tízmillió forintra – ezt sajtó-
tájékoztatón jelentette be Magyar József és Szir-
bik Imre. Így nem lesz kötelezõ a közbeszerzési
eljárás. Részletek a 3. oldalon.

Nyárra kész
az új medence A Zenével a Gyermekekért Alapítvány egy

Európában is egyedülálló rehabilitációs házat
szeretne létrehozni Szentesen, melyet a tervek
szerint még idén megnyitnának. A nemes ügy-
höz már több neves személyiség is csatlako-
zott, többek között Sebestyén Márta, Zorán, Me-
zõ Misi és Szilágyi Áron. A példamutató egyéni-
ségeket rendszeresen vendégül látnák a Han-
gos házban, ahol a zeneterápia mellett tehetsé-
gek felkarolásával is foglalkoznának.

Lapunk 7. oldalán olvasható írásunkban  be-
mutatunk egy rákból gyógyuló, énekes  kis-
lányt, Gyarmat Noémit is.

Hangos ház

Vízilabda akadémia

Szentesi Élet
Nem a támogatásoktól

jó a gimnázium
A polgármester szerint nem véletlen, hogy a szentesi

pályázatok tartaléklistára kerülnek. Az is elhangzott a
képviselõ-testület múlt pénteki ülésén, hogy a város ed-
dig közel 100 millió forintot fordított a Petõfi Szálló fel-
újítását célzó Vitala-projekt elõkészítésére.

19 tonna halat
telepítettek,
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Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
köz-, és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Gilicze
András (képünkön) reformá-
tus lelkészt kérdeztük.

–  Még soha nem kötöttek
olyan kevés házasságot
Szentesen, mint az elmúlt
esztendõben. 

– Úgy tanultam, hogy a
társadalom legkisebb egysé-
ge a család. Nemrégiben
meg azt, hogy a családjog ott
kezdõdik, ahol a család vé-
get ér. Látszik, hogy sok tá-
madás éri ma a régi értéke-
ket, rendezett kapcsolatokat.
Valamikor azt láttam, hogy a
közös lakásért hajtva olyan
sok különmunkát vállaltak
fel a fiatalok, hogy alig volt
együtt töltött idõ, s mire a la-
kást vagy házat megszerez-
ték, addigra elvesztették
egymást. Ma nõ az  egymás
iránt érzett türelmetlenség,
alig akad jó modell a fiatalok
elõtt, s a munkahely esetle-
ges elvesztése sem összehoz-
za a fiatalokat. Református
lelkészként pedig hozzáte-
szem, hogy leendõ házaspár-
oknak, illetve keresztelõ
elõtt szülõknek, keresztszü-
lõknek ajánlani szoktuk bib-
liaiskolánk sorozatát, ahol
pótoljuk azokat a hiányossá-
gokat, melyeket az iskolák-
ban nem tanulhatnak meg.
Például konfliktuskezelés –
nagyon sok konfliktus ered
abból, hogy nem beszélik, és
nem ismerik az emberek
egymás szeretet-nyelvét.
Mert lehet valakinek szüksé-
ge elismerõ szavakra, és ha
ezt megkapja, akkor hiszi el,
hogy szeretik. De hiába tesz-
nek neki szívességet, vagy
vásárolnak ajándékot, simo-
gatják meg, vagy töltenek
vele minõségi idõt, ha nem
dicsérik meg. Minden em-
bernek szüksége van arra,
hogy saját magát jól ismerje,
és legyen ideje a társát is
megismerni, szeretetnyelvét

beszélni. A rohanó világban
ezen  próbálnak spórolni az
emberek. Ennek lehet ered-
ménye, hogy nem kötelezik
el magukat, csak érdek-,
vagy felszínes kapcsolatok
alakulnak ki. Igaz, hogy nem
a „papír tart össze”, de nél-
küle könnyebb elválni. Is-
mert esetekbõl tudom, hogy
a gyerekeknek egyformán
van szükségük édesapára és
édesanyára, súlyos terheket
cipelõ gyerekeket látok egy-
egy nehéz eset megoldása
elõtt vagy után. Erre is kelle-
ne gondolniuk az összeköl-
tözõknek. A városi statiszti-
ka is indokolja, hogy meny-
nyire szükség lenne a házas-
ságra készülõkkel tudatosan
foglalkozni, erkölcsi-anyagi
kérdésekrõl egyaránt.

– Sorban a negyedik fali-
naptára jelent meg a város-
ról készült fotóiból a gimná-
zium egyik tanárának, Ráfi
Dénesnek.

– Ráfi Dénesnek nagyon jó
szeme van a pillanat megra-
gadásához. Örömmel láttam
munkáit, s már az elsõ nap-
tárból is jutott ajándékba a
testvéreimnek, hiszen õk is
Szentesen születtek. Hollan-
diai vendégeinknek is ad-
tunk néhányat. Pozitív visz-
szajelzés érkezett, nemcsak a
fotók színvonala miatt, de a
képek által felidézett gyerek-
kori élmények miatt is. A vá-
rosközpontnak oly sok épü-
lete újult már meg, lehet ve-
lük dicsekedni. Kár, hogy
még nem minden régi épület
fiatalodott meg, nem mind-
rõl lehet szép felvételt készí-
teni. Az olvasók elõtt bizo-
nyára ismert a Petõfi Szálló
felújításának elhúzódása,
téglagyárak, szélmalom, régi
„módos“ családok házainak
romlása. Bár a „gólyás ház”
és a Péter Pál ház jó példát
mutat, és a Felsõpárton,
Kisérben is szépen gyara-
podnak az átépített, felújított
házak. Zsoldos-unoka révén
fájlalom a Zsoldos téglagyár
sorsát, mely ipartörténeti
mûemlékként pusztul, pedig

Szentesen nagyon jó minõsé-
gû agyag található. Volt
amatõr filmesként értékelem
a fotós szemét és a türelmét,
észreveszi a különlegessége-
ket, amik mellett a hétköz-
napokban csak elszaladok.
De valahol ott van bennem
is a vágy így megörökíteni
egy-egy pillanatot.

– A csütörtöki piacos na-
pokon viszik leginkább a
zacskós vizet a szentesiek az
Apponyi téri Kála Áruház-
ból. 

– Édesanyámról tudom,
hogy nagyon szereti a szen-
tesi víznek az ízét, és sehol
sem találja olyan jónak, mint
ezt. Feltehetõen a szentesi
emberek nem éreznek sem-
mi különleges ízt, ami ve-
szélyre figyelmeztetne, és ar-
ra ösztönözné õket, hogy a
felajánlott zacskós vizet fo-
gyasszák. A szentesi  víz ar-
zénértéke jóval alatta van a
környéken (pl. Eperjes) mért
víz arzéntartalmának. Az is
lehet, hogy a vízfogyasztási
szokásunkban az utóbbi
években nagy teret nyert a
buborékos és buborék nélkü-
li ásványvíz fogyasztása. Le-
het, hogy a médiában még
többet kellene foglalkozni
azzal, hogy hogyan fejti ki
hatását az arzén szerveze-
tünkre.

– Hiába hirdettek ered-
ményt a múlt szerdán, új pá-
lyázatot kell kiírni a szente-
si kórház gazdasági igazga-
tói posztjára, mert a nyertes
Tedásné Harnóczi Gabriella
visszalépett. 

– Mivel Tedásné Harnóczi
Gabriella a január 25-i szám-
ban azt ígérte, hogy mindent
elmond arról, miért volt
kénytelen visszalépni, ezért
felesleges lenne találgatások-
ba bocsátkozni. Az egészség-
ügy átszervezése, a még
mindig hiányzó kórházigaz-
gató még tartogathat meg-
lepetést a pályázóknak.
Amúgy szívesen összefogok
azokkal, akik a kórház régi
renoméját kívánják visszaál-
lítani.

– Több száz fõvel rendez-
ték még nem is olyan régen a
szentesi bálokat, az orvosok
és a pedagógusok összejöve-
teleire emlékeznek sokan a
legszívesebben. Az utóbbi
években a Szilver nyitja az
év elején a báli szezont,
de rendezvényüket nagyobb
táncmulatság már csak 1-2
követi.

– A báli hagyományokat és
a társadalmi érintkezés szo-
kásait felülírja az élet. A sza-
lagavatókat mára zömében
az elsõ félévben megtartják.
A jótékonysági bálok nem-
csak a báli szezonban van-
nak. Az is probléma, hogy
akik nem mûvészeti iskolá-
ban tanulják a társastáncot,
azokat sem igényük, sem
szórakozási szokásuk nem
köti a bálozáshoz. Az eladó-
sorba kerülõk régen társa-
dalmilag elfogadott módon
bálokon ismerkedhettek meg
jövendõbelijükkel. A mai fia-
talok nem elégednének meg
a január-februári bálokkal,
mint szórakozással, és túl
drága lenne több báli ruhát
is elkészíttetni. A diszkó egy-
szerûbb ruhában, akár heti
gyakorisággal, felnõtt kont-
roll nélkül és jóval szeré-
nyebb tánctudással is bizto-
sít felszabadult szórakozást.

A bérbõl és fizetésbõl élõk-
nek komoly spórolást igény-
lõ kedvtelés a bálozás. A tár-
sadalmi kapcsolatokat sem a
bálokon ápolják.

Munkatársunktól

Szalay Ferenc festõmûvész
a nyolcvankettedik születés-
napja elõtt két héttel elköltö-
zött ebbõl a festõi világból.
Messzirõl tekint a számára
oly kedves világra, és elké-
szítheti festményei végleges
leltárát. Hosszú út vezetett a
mosonmagyaróvári szülõi
háztól a szentesi Református
Idõsek Otthonáig.

A Képzõmûvészeti Fõisko-
lán a legjobbaktól tanulha-
tott, és formálhatta a magá-
val hozott tehetségét. Hód-
mezõvásárhely, Szeged és
Mártély varázslatos három-
szögét csak ritkán hagyta el
az utóbbi közel ötven évben.
Festette az alföldi tájat, taní-
totta a Tömörkény Gimnázi-
um tanulóit és gondozta a
mártélyi szélmalom árnyéká-
ban hûsölõ kedves lovait.

Szenteshez sok szállal kö-

tõdött. Számtalan csoportos
és több egyéni kiállításon
megmutatta az alkotásait,
legutóbb 2007 novemberé-
ben önálló tárlattal szerepelt
a mûvelõdési központ galéri-
ájában. 1989-tõl tagja a Kato-
na Kiss Alapítvány kuratóri-
umának, ahol hihetetlen tu-
dásával és szelíd humorával
értékelte mindig a beküldött
alkotásokat. Szerényen vitat-
kozott kedves barátjával,
Dömötör János mûvészettör-
ténésszel. Most újra megbe-
szélhetik az alkotásról és a
végeredményrõl szóló néze-
teiket az égi galériában.

Szalay Ferenc, az alföldi
festészet legjelesebbje már
nem fest több képet. Búcsúz-
nak tõle a mûvészet igaz ba-
rátai és a Katona Kiss Alapít-
vány Kuratóriumának tagjai.

Kruzslicz Pál

Alkotásai élnek tovább

A reformátusok számának
folyamatos növekedése mi-
att az 1761-ben épített temp-
lom szûknek bizonyult, ezért
egyre sürgetõbbé vált annak
kibõvítése, vagy új templom
építése. Takarékossági meg-
gondolásból a presbitérium
elõbb a régi templom kitol-
dása mellett döntött, s a bõ-
vítési terv kidolgozására
Fischer Ágoston kecskeméti
építõmestert kérte fel, aki
számos templomot épített az
Alföldön (pl.: Hódmezõvá-
sárhelyen). Fischer nem he-
lyeselte a szentesiek elképze-
lését, mivel annak megvaló-
sítása esetén egy igen hosz-
szú, keskeny, formátlan épít-
mény keletkezett volna. Ja-
vasolt egy másik bõvítési

módot, kijelentve, hogy õ a
presbitérium által kért kitol-
dást – mint mesterségét gya-
lázó munkát – nem vállalja.

A presbitérium ragaszkodott
elképzeléséhez, és 1807 tava-
szán a fundamentumot is le-
rakatta. Tégla hiányában

azonban leállt az építkezés.
A kényszerszünet alatt az
egyházi elöljáróság meggon-
dolta magát, és mégis csak
Fischer Ágoston tanácsát kö-
vették. Felkérték a mestert,
hogy készítsen rajzot és költ-
ségvetést egy 24 öl hosszú és
12 öl széles (kb. 48 m hosszú
és 24 m széles) építményre.
A tetõzet elkészítésére
Tunkel Ferenc szolnoki ács-
mesterrel kötöttek megálla-
podást, aki akkoriban a deb-
receni templom tetõzetén
dolgozott. Ezeket és a továb-
bi részleteket Kiss Bálint el-
beszélésébõl ismerjük, aki az
építkezés legfõbb „felügye-
lõjének” számított. 1808 ta-
vaszán kiásták az új alapo-
kat, s július 6-án sor került

az alapkõ letételére. Több
kényszerszünet után, 1811-re
az új templom falai elkészül-
tek. Ekkor bontották el a kö-
rülépített régi kistemplomot,
amelyben mindaddig zavar-
talanul folyt az egyházi élet.
Õszre az új templom tetõ alá
került; 1811. október 2-án
megtartották az elsõ isten-
tiszteletet. A templom azon-
ban csak 1826-ra nyerte el
végleges formáját. A refor-
mátus gyülekezet létszáma
ekkor már meghaladta a 11
ezer fõt.

A templomépítés még ja-
vában tartott, amikor elõtér-
be került az új, tágasabb pa-
rókia építésének gondolata.
Amint utaltunk rá, a régi
paplakot az 1760. évi tûz-

vész után a régi alapokon új-
ból felépítették. 1823-ban
már annyira rossz állapot-
ban volt, hogy felújítása he-
lyett új lelkészlak építését
határozták el. Azonban a
pénzszûke és a téglahiány
miatt egyelõre lekerült a na-
pirendrõl. 1836 tavaszán a
presbitérium ismételten ki-
mondta egy kor színvonalán
álló paplak haladéktalan épí-
tését. Szerzõdést kötött
Navaro Ferenc kõmûves-
mesterrel, aki az év végére
elkészítette a Kiss Bálint u. 2.
szám alatt ma is álló föld-
szintes, magas tetejû, oszlo-
pos tornáccal ellátott, nemesi
kúriára emlékeztetõ épüle-
tet. Az új parókia elõszobá-
ból, 6 lakószobából, konyhá-
ból és pincébõl állt, udvarán
gazdasági épületekkel és is-
tállóval.

(folytatjuk)
L.L.

Az 1808–1826 között épült református nagytemplom.

A múlt század elsõ felében
minden háznál volt egy kutya
megkötve, vagy szabadon. A
miénk barna, vékony, Rajna
névre hallgatott, meg volt
kötve. A kódorgókat a mezõ-
õrök lelõtték, a városban Bene
gyepmester emberei hurkos
munkaeszközeikkel elfogták
és a telepre szállították. 

1961-ben gyermekünket ko-
csiban toltam a ligetben. A bo-
korból egy kutya hozzám ro-
hant, lábszáramba mart. Né-
hányan megjegyezték, miért
nem rúgtál bele. Vélemé-
nyem: a kutyák, macskák az
élõvilág egyedei. 

2003-ban egy kiséri asz-
szony panaszkodott: az udva-
rában ugató kutyáját a közeli
szomszédja megmérgezte...
Arra gondoltunk, hogy

mennyit szenvedett az eb el-
pusztulásáig. Való igaz szó-
lás-mondásunk: a kutyát
azért tartják, hogy ugasson.
De olykor rászólnak: hallgass!

Napjainkban az ebeket,
macskákat házi kedvencek-
nek nevezik. Jelentõs szám-
mal vannak a közterületeken,
és szennyezik azt. Sokan erõ-
inket meghaladóan igyek-
szünk az otthonaink elõtti
közterületet rendben, tisztán
tartani. Mégis ajánlatos lába-
ink elé nézni, hogy az ürülé-
kek mellé lépjünk. Már több-
ször sikerült széttaposnom.
Cipõmet vízzel, drótkefével
igyekeztem tisztítani. Még
hányszor kell tisztítani? A
múlt tényei, tapasztalatai ma
is megoldások lehetnének.

Kátai Ferenc

Kutyák és emberek

A Szentes-Felsõpárti Református Gyülekezetben ingyenes
bibliaiskolát szerveznek felnõtteknek. A találkozók alkalmá-
val többet tudhatnak meg a résztvevõk  bibliaismeretbõl,
egyháztörténetrõl, dogmatikáról, etikából és felekezetisme-
retbõl. Az érdeklõdõket február 1., 15., március 1., 8., 15. és
április 5., 19., 26-án várják 18-20 óra között a Jókai u. 71. szám
alatt. Jelentkezni lehet személyesen, telefonon (322-068) és e-
mailen e.gilicze@freemail.hu 

Bibliaiskola

240 éve született Kiss Bálint református lelkipásztor (III.)

A gazdasági reformer és technikai újító

Mit szól hozzá Gilicze András?

Olvasóink írják



A városközpont rehabilitációs projekt elõkészítõ munkái részeként leszerelték a
közlekedési lámpákat a Kossuth utcai keresztezõdésben. A közbeszerzési kiírás elõtt álló
beruházás során az idén elkészül a Petõfi és az Ady Endre utca illetve a Kossuth utcai
csomópont átépítése. Az utcákon egyirányú közlekedési rendet vezetnek be, a
keresztezõdésben új, most már végleges körforgalmat alakítanak ki. 
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A közvilágítás korszerûsí-
tésére pályázik az önkor-
mányzat. A mintegy félmilli-
árd forintos beruházás 4100-
4200 darab korszerû, ener-
giatakarékos LED-es lámpa-
test felszerelését teszi lehetõ-
vé, a jelenlegi elavult, elöre-
gedett, alacsony fényhaszno-
sítású higanygõz lámpák he-
lyett. A lámpacsere nem csak
energiamegtakarítást jelent,
hanem jobb megvilágítást is
eredményez az utakon és
járdákon.

Utoljára tíz évvel ezelõtt
történt csoportos lámpacsere
a városban, akkor az áram-
szolgáltató mintegy kétezer
közvilágítási lámpatestet
váltott korszerûbbre. Az ön-

kormányzat jelenleg nem az
elfogyasztott árammennyi-
ség, hanem a lámpatestek
beépített teljesítménye és a
közvilágítási naptár szerinti
világítási idõtartam szorzata
alapján fizet évente közel 87
millió forintot a közvilágítás-
ért.

A korszerûsítést megelõzõ
tanulmányok, valamint villa-
mos- és fénytechnikai méré-
sek elemzései alapján, a vá-
ros közigazgatási területének
teljes közvilágítási korszerû-
sítése várhatóan 32-35 száza-
lékos energiamegtakarítást
eredményez. 

A tervezett 528 millió fo-
rint összköltségû beruházás
finanszírozása az energiaha-

tékonyság javítása tárgyában
kiírt Európai Uniós támoga-
tással, a megtakarított vil-
lamosenergia költségébõl,
halasztva történik. A támo-
gatás mértéke várhatóan a
beruházás költségének 85
százaléka. Az önrész – forrás
és fedezet hiányában – önerõ
nélkül, harmadik feles finan-
szírozásban történhet, mely-
nek megtérülési ideje várha-
tóan három év. Ezt követõen
kerül az önkormányzat bir-
tokába a több mint négyezer
új LED-es lámpatest. A pá-
lyázat elbírálása ez év szep-
temberre várható, a teljes
lámpacsere – a közbeszerzési
eljárást követõen – jövõ
nyárra készülhet el. Az ön-
kormányzat tervei szerint a
korszerûsítés során mérõhe-
lyeket épít ki, és a jövõben az
elfogyasztott árammennyi-
ség alapján számított össze-
get fizeti a közvilágításért.

B.G.

Félmilliárd
LED-es lámpákra

A napokban zárult le az a
határon átnyúló egyéves prog-
ram, amely uniós támogatás
felhasználásával lehetõvé tet-
te, hogy Szentesen és a romá-
niai Újszentesen euroregio-
nális tehetségközpontokat
hozzon létre a két önkormány-
zat, és vezetõ partnerük, a te-
mesvári Szórvány Alapítvány. 

Szentes 10,5, Újszentes pe-
dig közel 4 millió forintot
nyert közös pályázatával.
Kedden projektzáró rendezvé-
nyen számoltak be a program
eredményeirõl. Szûcs Lajos al-
polgármester elmondta, a két
város közti kötõdés erõsítése
volt a cél, és ebben kiemelt
szerepet kapott az ifjúság, be-
vonásuk sokat lendített a kö-
zösségfejlesztésen. Szentesrõl
a Deák-iskola és a Lajtha Lász-
ló zeneiskola diákjai, pedagó-
gusai vettek részt a tehetség-
gondozásban, 68 tanuló és 5
tanár (mentor), akiket a leg-
jobb helyi szakemberek közül
választottak ki. Öt fejlesztési

területet – sport, képzõmûvé-
szet, zene, tánc és színjátszás –
ölelt föl a program, melynek
keretében tavaly májustól no-
vemberig havonta legalább
kétszer külön foglalkozásokat
szerveztek a gyerekeknek, il-
letve a két város tanárai között
is folyamatos volt a tapaszta-
latcsere. Nyáron Szentesen
sporttáborban, Romániában, a
Bihari-hegységben pedig kép-
zõmûvészeti táborban ismer-
kedhettek egymással a fiatalok
és a mentorok, az együttlétek
alatt szoros barátságok szö-
võdtek. A múlt hét végén Új-
szentesen egy fesztivál kereté-
ben mutathatták be a tehetsé-
güket a magyar és a romániai
diákok. A folytatásról elhang-
zott: a következõ években is
lesznek találkozók a partne-
reknek, akik a következõ uni-
ós pénzügyi ciklusban újabb
közös programokra szeretné-
nek pályázati forrást nyerni.

Munkatársunktól 

Nyertünk Újszentessel

Megújul a csomópont

(folytatás az 1. oldalról)
A Szentes Városi Szolgál-

tató Kft. 2013-as üzleti tervét
vita nélkül fogadta el a testü-
let.

A város aktuális gazdasági
programjának megtárgyalá-
sakor képviselõi kérdésekre
a polgármester elmondta,
orosz piacra segítenék a
szentesi paprikát, s ennek ér-
dekében magyar tulajdonú
céget alapítanának Oroszor-
szágban. A termálvíz további
– villamosenergia elõállítását
célzó – hasznosítása érdeké-
ben izlandi szakemberek be-
vonásával tanulmány ké-
szült, amelyre alapozva
újabb pályázatot nyújtana be
az önkormányzat. 

Vákuumban
Szirbik Imre kitért rá, me-

gyei szinten elérte, hogy tér-
ségünket külön fejlesztési te-
rületként kezeljék, mert a ré-
gió megyeszékhelyei elszív-
hatják a gazdaságfejlesztési
lehetõségeket. Erre Szabó
Zoltán azt mondta, már vá-
kuumba kerültünk, Szentes
népessége vészesen fogy,
már az idõsebbek is kacér-
kodnak a külföldi munka-
vállalással. A jobbikos képvi-
selõ a gyógyfürdõrõl megje-
gyezte, örülne, ha visszake-
rülne a városhoz, mert pél-
dául a 14 éven aluliak kitiltá-
sa ügyében közel 3 hónapja
n i n c s  e l õ re l é p é s ,  e z é r t
ombudsmanhoz kívánnak
fordulni. Móra József figyel-

meztetett: nem a városveze-
tés miatt csökkent a népes-
ség, hanem a hazai gazdaság
átalakulása miatt. Horváth
István arra emlékeztetett,
hogy nem készült a konkré-
tumokat sorjázó akcióterv a
gazdasági programhoz, pe-
dig határozatot hoztak errõl
2011 nyarán. A polgármester
elismerte, hogy ilyen anyag
nem készült, de megjegyez-
te, az akcióterv elemei meg-
vannak, csak össze kell fé-
sülni õket egy dokumentum-
ba.

Mennyi az annyi?
A Petõfi Szálló felújítását

is magába foglaló Vitala-
projektrõl Antal Balázs Tibor
azt mondta, a fejlesztés elõ-
készítése nem átlátható, így
például nem tudni, mennyi
közpénzt fordított erre a vá-
ros, a háttértárgyalásokról
pedig nem kapnak tájékozta-
tást. A Fidesz képviselõje fel-
vetette, mi lesz a szállodával,
ha felújítása és mûködtetése
nem tûnik gazdaságosnak.
Arra is választ várt, hogyan
tudja Szentes visszacsalogat-
ni a fiatalokat? Végül kijelen-
tette, hogy a frakció tartóz-
kodni fog a szavazáskor.
Szirbik Imre válaszában le-
szögezte: elsõdleges cél,
hogy a Petõfi Szálló szállo-
daként újuljon meg és mû-
ködjön a jövõben. A Vitala-
projektrõl elárulta, eddig kö-
zel 100 millió forintot költött
elõkészítésre az önkormány-

zat, ennek 30 százaléka tagi
kölcsön. A grémium többsé-
ge végül elfogadta az elõter-
jesztést. 

A városi intézmények kilá-
tásba helyezett összevonása
kapcsán elhangzott: anyagi
megtakarítást nem eredmé-
nyezne, és létszám sem sza-
badulna fel az átszervezés
révén. Gazdasági szervezet-
ként  i s  mûködhetnének
egyes intézmények – vetette
fel Horváth István, de Hal-
mai Istvánnak más volt a vé-
leménye. A fideszes politi-
kus szerint nem lehet az
egész önkormányzati fel-
adatellátásra ráhúzni a gaz-
dasági társasági formát.
Chomiak Waldemar amellett
érvelt, hogy központosított
beszerzéssel lehetne valódi
megtakarítást elérni. Miért
ne lehetne az idõsotthont és
a gondozási központot kö-
zös gazdálkodás alá vonni –
mondta Móra József. Szabó
Zoltán erre újra megjegyez-
te, hogy ez pénzügyileg nem
old meg semmit, csak elbo-
csátásokkal lehetne takaré-
koskodni, de azt nem akarja
senki. A heves vita végén a
többség úgy döntött, a mú-
zeum önálló intézmény lesz,
és megvizsgálják, kifizetõdõ
lenne-e költségvetési intéz-
ménnyé alakítani a könyvtá-
rat, a többi intézmény pedig
úgy mûködik tovább, ahogy
eddig.

Bíró Dániel 

„Eldördült a startpisztoly”

Egy nonprofit kft. többsé-
gi tulajdont szerzett az
Üdülõközpont Kft-ben, ami
megalapozza a gyors és ru-
galmas uszodafejlesztést. A
Hungerit tulajdonában lévõ
nonprofit vállalkozás nem
csak a fedett uszoda létreho-
zására jött létre, hanem a to-
vábbi üzemeltetést is bizto-
sítja. A beruházás elsõ üte-
me júliusban fejezõdik be, a
teljest létesítményt 2014
nyarán szeretnék felavatni.

A két hete létrehozott Hun-
gerit Vízisportokat Támogató
Nonprofit Kft. szerzett 51
százalékos tulajdonrészt a
Szentesi Üdülõközpont Non-
profit Kft-ben és egyben fel-
emelte a cég alaptõkéjét tíz-
millió forintra – jelentette be
sajtótájékoztatón Magyar Jó-
zsef és Szirbik Imre. Az ügylet-
rõl pénteken döntött zárt ülé-
sen a képviselõ-testület. A tõ-
keerõssé váló új cég a jövõ-
ben nagyobb eséllyel indul-
hat fejlesztési pályázatokon.
A ligeti uszodát mûködtetõ,
eddig száz százalékban az
önkormányzat tulajdonában

álló üdülõközpont az elmúlt
év végén pályázaton nyerte
el a jogot fedett uszoda építé-
sére nyereséges vállalkozások
társasági adójának erre a cél-
ra fordítható részébõl. A be-
ruházás meggyorsítása érde-
kében döntött a város, a vízi-
labda klub és a Hungerit Zrt.
tulajdonosa, hogy a most lét-
rehozott nonprofit kft. szerez-
zen többségi tulajdont az
uszodában, így kikerülve a
kötelezõ közbeszerzési eljá-
rást. Mint Szirbik Imre el-
mondta, ez a döntés techni-
kai esélyt ad az eredményes
beruházásra és a határidõk
betartására. Magyar József
klubelnök elmondta, hogy
rendelkezésre áll a teljes terv-
dokumentáció már jövõ hé-
ten összeülnek a szakembe-
rek és döntenek a meghívá-
sos pályázat részleteirõl. A
három legjobb ajánlatot adó
cég közül választják ki a kivi-
telezõt, akinek a tervek sze-
rint július végéig üzemké-
szen át kell adnia az 50-szer
25 méteres nyitott úszóme-
dencét és a hozzá kapcsolódó

infrastruktúrát. Az épületet
rá egy évre, 2014 nyár végére
kell teljes egészében elkészí-
teni. A beruházás teljes költ-
sége a jelenlegi számítások
szerint 1 milliárd 130 millió
forint, melynek harminc szá-
zalékát a város egy elkülöní-
tett számlára tette. A fennma-
radó 830 millió forintot TAO-
s támogatásokból kívánják fe-
dezni két év alatt. 

Lapunk kérdésére a polgár-
mester leszögezte: a strand
továbbra is a város tulajdoná-
ban marad, a fedett uszoda
jövõbeni üzemeltetését a kö-
zös cég vállalja. Magyar Jó-
zsef szerint komoly kihívást
jelent majd az évi 120 millió
forint körüli mûködési költ-
ség biztosítása.

A beruházás eredménye-
ként a kétszeresére emelke-
dett vízfelület lehetõséget
biztosít a szabadidejükben
sportolni vágyók, az amatõr
és versenyszerûen úszók és a
vízilabdások, valamint az is-
kolások zökkenõmentes moz-
gására.

Besenyei

Nyárra kész az új medence

A kétévente kiírásra kerülõ
Magyar Tájdíj elismerésre a
magyar táj védelme, kezelése
és tervezése érdekében ki-
emelkedõ tevékenységet
folytató helyi önkormányza-
tok, önkormányzati társulá-
sok és társadalmi szerveze-
tek pályázhatnak. Szentes
városa a Kurca rehabilitációs
programját nyújtotta be, me-
lyet február 1-jén, pénteken
Móra József önkormányzati
képviselõ, a pályázat egyik
készítõje mutat be Tatán, a
Föld Napja alkalmából szer-
vezett nyilvános ünnepség
keretében. A Magyar Tájdíjat
elnyerõ önkormányzat kép-
viselheti hazánkat az Európa
Tanács Táj Díja 2013. évi pá-
lyázatán.

Magyar
Tájdíj

A plakátkampány már megkezdõdött Szentesen is.
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A bezárt téglagyár mögöt-
ti 16 hektáros tó kezelésé-
nek átvétele is szóba került
a Gerecz Elemér Sporthor-
gász Egyesület közgyûlé-
sén. A helyi vizeken jövõre
korlátozzák a kifogható ra-
gadozó halak számát és a
ponty méretét. Az egyesület
tavaly 19 tonna halat vásá-
rolt és telepített 13 millió
forint értékben.

A közel ezer fizetõ tagot
összefogó horgászegyesület
a város legnagyobb létszámú
civil szervezete. Tavaly több
mint hetven új belépõt vet-
tek nyilvántartásba és mint-
egy 250 gyermekjegyet adtak
el. Kalamusz Endre elnök tájé-
koztatása szerint a volt tég-
lagyár illetékese megkereste
az egyesületet az üzem mö-
götti tó hasznosításával kap-
csolatban. A tizenhat hektá-
ros vízfelületet sok munká-
val alkalmassá lehet tenni a
horgászatra, azonban a bá-
nyászati és kezelési jog átvé-
telének szabályait még most
vizsgálják. A téma azért is

érdekes, mert 2015-ben lejár
az egyesületi vizek kezelési
joga is, és pályázattal lehet
majd elnyerni horgászati
hasznosításának lehetõségét.

A fogási naplók tanúsága
szerint van hal a szentesi vi-
zekben. Tavaly összesen 256
mázsát fogtak ki, az elõzõ
évinél negyvennel többet. A
Kurcából közel kilenc tonna
pontyot és mintegy 2,5 tonna
amurt zsákmányoltak a hor-
gászok. Baranyi László gazda-
sági felelõs elmondta, hogy
az egyesület tavaly 13 millió
forintból vásárolt 190 mázsa
halat, ami másfél tonnával

marad el az elõzõ évitõl a
megemelkedett halárak mi-
att. Idén alacsonyabb bevé-
telre számítanak, ezért keve-
sebb összeget terveztek halra
költeni.

Jó hír a horgászoknak,
hogy nem változik az enge-
dély ára, így idén a napijegy-
ért és jövõre a területi enge-
délyért sem kell többet fizet-
ni. Kedvezõ szabályozást fo-
gadott el a közgyûlés a nõi
horgászok részére. A követ-
kezõ évtõl a hölgyek féláron
is válthatnak horgászenge-
délyt. Az ötven százalékos
mérséklés feltétele, hogy

csak egy bottal horgászhat-
nak és az évesen engedélye-
zett halmennyiség felét vihe-
tik el, azaz például pontyból
tizenöt, ragadozóhalból tíz
darabot. Utóbbi korlátozást
is jövõre vezeti be az egyesü-
let a saját vizein, vagyis fel-
nõtt engedéllyel évi húsz ra-
gadozóhal vihetõ haza, fajtól
függetlenül. A halállomány
védelmét szolgáló másik
korlátozás 2014-tõl, hogy
pontyból nem vihetõ el a
harminc centiméternél ki-
sebb és a hatvan centiméter-
nél nagyobb méretû.

Ifj. Darabos János horgász-
mester többek között el-
mondta, hogy rendszeres
méréseik alapján, megfelelõ
volt nyáron is a vizek oxigén
ellátottsága. Felhívta a fi-
gyelmet a fogási naplók hi-
bás vezetésére valamint a
szemetelés visszaszorítására. 

A versenyszakosztályt ta-
valy óta vezetõ Várdai Béla
szerint jó hangulatú verse-
nyeket szerveztek, átlagosan
30-40 fõ részvételével. Ver-
senyzõik jó eredményeket
értek el vidéken és terveik
szerint idén ismét összeáll
egy utánpótlás-csapat is.
Tóth Csaba ifjúsági felelõs el-
mondta, hogy télen peca-
sulit, nyáron horgásztábort
szerveztek, melyeken több
mint hatvan gyerek vett
részt. Kérte a horgászokat,
legyenek türelmesek a víz-
parton is a gyerekekkel, és
segítsék õket a horgászatban.
A fegyelmi bizottság elnöke,
Kis-Tóth Tihamér tájékoztató-
jában a fegyelmi ügyek csök-
kenõ számáról számolt be.
Tavaly három fõt tiltottak el
a horgászattól az egyesület
vizein. A közgyûlés a fel-
ügyelõ bizottság tagjává vá-
lasztotta Szaszkó Zsoltot.

Besenyei

(folytatás az 1. oldalról)
A gimnázium tárgyi feltét-

eleit kellõen szemlélteti az
interaktív táblák ügye.  A he-
lyi alapfokú oktatási intéz-
mények mindegyikében van
ilyen berendezés, de a gimi-
ben még egy sincs. Tóth Ta-
más igazgatótól megtudtuk,
4 évvel ezelõtt nyertek 12
darabot, de a központi köz-
beszerzés többször meghiú-
sult, ezért a mai napig nem
kapták meg a digitális eszkö-
zöket. A már futó, nyertes
pályázatok mellett program-
szervezésre és vele tárgyi fej-
lesztésre is pályázott az in-
tézmény, de az 50 milliós be-
adványt – ugyancsak forrás-
hiányra hivatkozva – elutasí-
tották. Most egy újabb kör-
nek fut neki, ezúttal az épü-
let energetikai korszerûsítése
a cél. 

– A járási hivatal vezetõjé-
nek, Tóth Flóriánnak segítsé-
gével egy energiahatékony-
sági pályázatot dolgoztunk
ki, amelynek sikere esetén
megújulhat az iskola fûtési
rendszere, világítása, szige-
telést kapna a födém, és a
nyílászárókat is kicserélnénk
– mondta lapunknak az in-
tézmény vezetõje. A 300 mil-
liós értékû korszerûsítést cél-
zó pályázatot február 5-tõl
lehet benyújtani. Amint lehe-
tõség adódik, új tornaterem
építésére is pályázna az in-
tézmény.  Tóth Tamás szerint

ugyancsak mielõbb forrást
kell találni a gimnázium te-
tõzetének és kerítésének fel-
újítására, mert az elõbbi mi-
att rendre beáznak, az utóbbi
pedig balesetveszélyt jelent
a tanulókra és a Kisér utcá-
ban közlekedõkre egyaránt.
Ezekre talán lesz pénz a vá-
ros 2013-as költségvetésé-
ben. Lapunk rákérdezett er-
re, de Szirbik Imre polgár-
mester azt mondta, az állami
forráskivonások miatt idén
nincs esély arra, hogy ezekre
költsön az önkormányzat.

A külsõn kívül a háttér is
átalakításra vár a gimnázi-

umnál. Áprilistól ugyanis a
megyei intézményfenntartó
központtól az ugyancsak ál-
lami irányítás alá tartozó
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ szentesi járási
tankerületéhez kerül a gimi.
Tóth Tamás szerint mindez
pozitív változást hozhat, hi-

szen 14 év után újra helyi
fenntartóhoz kerül az iskola,
így a tankerületi vezetõ ré-
vén helyben közvetlen kap-
csolat alakulhat ki a felek kö-
zött, és ez az érdekérvénye-
sítést is segítheti. 

B.D.

A már bejegyzett földhasználók számára a termõföldrõl szóló
törvény elõírja, hogy magánszemélyként a személyi azonosítóját
(személyi szám) és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet
esetén pedig a statisztikai azonosítóját (törzsszám) kell bejelente-
nie az illetékes járási földhivatalnál. A rendelkezés szerint a 2012.
december 31-ig földhasználati nyilvántartásba bejegyzett föld-
használóknak március 30-ig eleget kell tenniük új adatszolgálta-
tási kötelezettségüknek. A bejelentésre szolgáló  adatlapot a föld-
hivatalok hivatalos honlapjáról letölthetõek. Az adatközlési beje-
lentés díjmentes akkor, ha azzal együtt egyéb változás bejelenté-
sére nem kerül sor. 

Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területé-
hez tartozó termõföldet használ, a bejelentést kizárólag egy föld-
hivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tün-
tetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántar-
tásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak.

A március 30-i határidõ letelte után a hatóság földhasználati
bírsággal sújthatja azt a bejegyzett földhasználót, aki ennek nem
tesz eleget. Az egy hektár alatti földekkel kapcsolatban a bejelen-
tési kötelezettségnek nincs határnapja jelenleg, a végleges szabá-
lyozás kihirdetéséig a járási földhivatalok ezeknél a területeknél
eltekintenek a jelenlegi határidõ szigorú betartásától és a bírságo-
lástól is.

2013. január 1-jétõl egyébként is kötelezõ bejelenteni minden
termõföld, valamint mezõ-, és erdõgazdasági belterületi föld –
kivéve az erdõ mûvelési ágú területek – használatát a földhiva-
talnak, területi mértéktõl függetlenül. Nem csak a használat, de a
használatban bekövetkezett változás, valamint a használat meg-
szûnése is a kötelezõ formanyomtatvány kitöltésével történik
ezentúl.

A helyi földhivatalba – lehetõség szerint – az internetrõl le-
mentett és már kitöltött nyomtatvánnyal várják az ügyfeleket.
Amennyiben a földhasználónak nincs lehetõsége a nyomtat-
ványt az internetrõl beszereznie, akkor rendelkezésre áll a föld-
hivatalban is. A hivataltól kapott tájékoztatás szerint a bejelentés-
hez a személyazonosságot szükséges igazolni valamilyen doku-
mentummal, a földtulajdont illetve használatot a hivatal saját
rendszerén ellenõrzi.

A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal
sújtja, aminek mértéke a termõföld ingatlan-nyilvántartás
szerinti aranykorona értékének ezerszerese.

Be kell jelenteni
a földhasználatot

Az utóbbi két hétben Magyarországon csak mérsékelten
emelkedett az influenzaszerû megbetegedések száma, az Or-
szágos Epidemiológiai Központ legfrissebb jelentése szerint, az
esetszám még mindig a járványküszöb alatt van. Szentesen és
Csongrád megyében a múlt heti adatokhoz képest nincs válto-
zás, stagnál a vírus terjedése. A héten országos népegészség-
ügyi kampány indult az influenzás megbetegedések terjedésé-
nek megelõzéséért.

A 100 ezer fõre jutó esetszám messze alacsonyabb megye-
szerte, mint a határérték, annak ellenére, hogy január végére
prognosztizálták a járvány miatti legmagasabb megbetegedés-
számot. Tombácz Zsuzsanna megyei tisztifõorvos lapunknak el-
mondta: Szentes vonatkozásában 8 beteget jelentettek a házior-
vosok, de azt is tudni kell, hogy csupán 20 százalékuk jelent
hétrõl hétre a figyelõszolgálat keretében.

A megyében január elején érkezett jelentés arról, hogy a térí-
tésmentes védõoltásokat hány fõ vette fel. Az adatokból kide-
rült, hogy a megelõzõ évhez képest kevesebben éltek a lehetõ-
séggel azok közül, akik ingyenesen oltathatták be magukat az
influenza ellen.

Országosan és megyei szinten is elmondható, hogy az influ-
enzaszerû megbetegedéssel orvoshoz fordulók közül idén sok
(több mint 40 százalék) a 15 és 34 év közötti, arányaiban pedig
a legkevesebben a 60 éven felüliek korcsoportjába tartoznak.

Valószínûleg
nem lesz járvány

Júliusban kezdõdik a Felsõ-Kurca teljes és a Berki-zsi-
lip utáni alsó szakasz részleges kotrása. Jászné Gyovai
Ágnes szakaszmérnök tájékoztatása szerint a Bikaistálló
és a Zuhogói-tiltó közötti részen több kotró dolgozik
majd egyszerre, hogy befejezõdhessen a munka az októ-
ber 30-i határidõre. A kotrással egy idõben történik a Ber-
ki-zsilip felújítása is.

Interneten is nyomon követhetõ a Kurca vízszintje és
hõmérséklete. A vízügyesek által a Zuhogói és a Talomi-
tiltónál kiépített monitoringrendszer 12 óránként mér
adatokat, melyeket az Atikövizig honlapján bárki megte-
kinthet.

A gimnázium mellett a Boros Sámuel szakközépiskola
épületének energetikai korszerûsítését célzó pályázat be-
nyújtásához is hozzájárult múlt pénteken a képviselõ-
testület: az Ady Endre utcai intézményre 275 millió forin-
tot fordítanának. A grémium úgy döntött, a Koszta-iskola
hasonló, korábban elutasított pályázatát is újra felhasz-
nálhatja az állami fenntartó, vagyis ha lesz új felhívás,
csak aktualizálni kell a dokumentumot.

Nem a támogatásoktól jó a gimnázium

26 tonna halat fogtak ki



Hatvan évvel ezelõtt háza-
sodott össze az akkor 24
éves Balogh Imre és a nála öt
évvel fiatalabb Anna néni. -
A kutató helyén volt egy ker-
tészet, ahol együtt dolgoz-
tunk és ott ismerkedtünk
meg – kezdte Anna néni élet-

történetüket. – Háromévi
jegyben járás után keltünk
egybe 1953. január 3-án, mi-
után a férjem novemberben
leszerelt a katonaságtól. A
Pipacs utcában, a szüleim
háza mellett vett házat a fér-
jem, ma is ott lakunk. 

Nehéz életük volt, szinte
mindig dolgoztak, kevés idõ
jutott szórakozásra. - Szüreti
bálba és az öreg Kisék-féle
tánciskolába mentünk tán-
colni – mondta Anna néni.
Mindketten egyszerre men-
tek nyugdíjba 24 évvel ez-
elõtt, Imre bácsi az Árpád té-
eszbõl, Anna néni a ruha-
gyárból. Két gyermekük szü-
letett, 1954-ben és 1959-ben.

Fiukat sajnos néhány éve te-
mették el. Anna néni büsz-
kén mutatta be egyik unoká-
ját. A 32 éves Széll Attila a
Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem elvégzése után az
Új Színházhoz került, jelen-
leg a Gózon Gyula Kamara-
színházban játszik. A hosszú
együttlét titkát firtató kér-
désre Anna néni mosolyogva
felelte: – Sokat kell tûrni, so-
kat kell engedni és szenved-
ni. A férjem elég nyakas ter-
mészetû. B.G.
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A címben jelzett szójáték
nem a szaxofon fejlõdéstör-
ténetérõl szóló kiállításra,
hanem egy különleges kon-
certre invitál. A szaxofon és
az orgona szokatlan, mond-
hatni ritkaságszámba menõ
hangszerpárosítása kerül  -
ezúttal szentesi színpadra.

A SaxOrgan duó 2005 óta
mûködik. Tagjai a zene egy-
mástól látszólag távoli mûfa-
jait képviselik. Nagy László
Adrián a Margit körúti feren-
ces templom orgonistája Bu-
dapesten. Zsemlye Sándor
(alias Zsömi) vérbeli, ugyan-
akkor sokoldalú jazzmuzsi-
kus, és ha olykor úgy hozza
az élet, session-zenész. Neve
a Fusióból, Ferenczi György
és a Herfli Davidsonból,
a „tévésztár” Teából, a
blues-orientált Kiru Gotta
Humble-ból, Vasvári Pál ze-
nekarából, a 9:30 nevû for-
mációból, Presser Gábor kísé-
rõ zenekarából, vagy a
Freestyle Chamber Orchest-
rából lehet ismerõs. 

A két muzsikus célja mégis
egy: a jazz és a klasszikus ze-
ne közti korlátok átlépésével
zenei világokat szintetizálni,
közös nevezõre hozni, vala-
mint a különbözõ stílusok
réteg-közönségét megszólí-
tani, segíteni a megnyílás-
ban, a látszólag ellentétes
pólusok meghatározásában.
Ismert és kevésbé ismert mû-
vek átirataiban, újrafogalma-
zásában keresik a mélyebb,
stílusoktól független invenci-

ót és inspirációt. Megmutat-
ják, hogy minden zenének
közös a gyökere, az alapja, a
különbségek pedig külsõdle-
gesek csupán. A klasszikus
zene kereteibe visszaültetik a
mára leginkább a jazzben élõ
improvizációt, rögtönzést –
ami annak idején nem volt
idegen a „komoly” zenétõl
sem. A duó mûsorán egymás
mellett szerepel Händel ária
és magyar népdal feldolgo-
zása, Bach-concerto lassú té-
tele jazz-improvizációval és
Chick Corea jazz-kompozíci-
ója „klasszicizálva”, Fauré
vagy Rachmanyinov dala, és
a tagok saját szerzeményei.
A speciális hangszer-összeál-
lítás – szaxofon és a „templo-
mi” orgona – izgalmas, még-
is jól harmonizáló hangzást
eredményez. A szoprán- és
altszaxofon mellett feltûnnek
népi fúvós hangszerek is: a
kaval, a tárogató és a duduk
mind újabb és újabb élményt
jelent a hallgatónak, amely
tartósítható: hozni fognak
ugyanis Szentesre a leme-
zükbõl! 

A SaxOrgan muzsikája –
amely Bachtól a jazzig vezet
– a klasszikus zenéhez áll
közelebb. Talán ezért is ke-
rült a koncert csütörtöki nap-
ra: február 7-én, 19 órakor
kezdõdik a Lajtha László
Alapfokú Mûvészeti Iskola
hangversenytermében, a
Zene-Világ-Zene sorozat ke-
retében.

Olasz Sándor

SaxOrgan

(folytatás az 1. oldalról)
Külön elõnyt jelent a kettõs

szerb-magyar állampolgár-
ság, hiszen így nem jelent
gondot egy külföldi sportoló
leigazolása a helyi utánpótlás
csapatba. Errõl Kocsis István
edzõ, testnevelés tanár be-
szélt. A gyerekek edzése a ta-
nításon kívüli idõben, reggel
és délután zajlik, sõt hetente
kétszer sportelméleti képzést
kapnak. A sportosztály erejé-
nek felmérésére és tudásának
bemutatására született meg
2009-ben a szintén országo-
san egyedülálló középiskolás
vízilabda kupa. A sportosz-
tályból többen már a felnõtt
csapatban is játszanak.- Az el-
múlt három évben megrende-
zett kupán a hazai és külföldi
csapatokban több mint há-
romszáz gyerek vett részt és
30-40 szakember dolgozott a
sikerekeiért – mondta Kocsis
István. Az idei 4. HMG Kupát
február 2-án rendezik a ligeti
uszodában reggel 9 órától a
Spartac Szabadka, a Szegedi
Utánpótlás Egyesület, a Tata-
bánya és a Szentesi VK rész-
vételével.

Szirbik Imre reményét fejez-
te ki, hogy a vízilabda akadé-
mián képzett sportolók elvi-
szik a város jó hírnevét és a
gimnázium más szakjaira is

sok fiatalt vonzanak. A pol-
gármester a városról szóló ki-
adványokat ajánlott fel a
HMG Kupa legjobb szentesi
és nem szentesi játékosának.

Magyar József szerint mind-
két félnek elõnyei származ-
nak a klub és a gimnázium
együttmûködésébõl. A Szen-
tesi VK elnöke is ebbe a gim-
náziumba járt és a drámai ta-
gozat létrejöttét hozta példa-
ként. – A drámai tagozat or-
szágosan elismert színészeket
és rendezõket adott az or-
szágnak. Bízom benne, hogy
a sportosztályból jó sportolók,
sportmenedzserek, riporterek
kerülnek majd ki. Azon va-
gyok, hogy támogassam és
segítsem az ilyen kezdemé-
nyezéseket. Felsõoktatás hiá-
nyában az akadémia szolgálja
az utánpótlás bõvítését. A
gimnáziumban nevelt gyere-
kekbõl egy jó csapatot lehet
késõbb összeállítani, ami a 4.-
5. helyezésért küzdhet majd
az OB-I-ben. A szentesi vízi-
labda súlyát jelzi, hogy a szö-
vetségben a klub a második
legtöbb szavazati lehetõség-
gel rendelkezik. Magyar Jó-
zsef a jelenleg zajló elsõ osztá-
lyú bajnokságokban a lányo-
kat a dobogóra, a fiúkat a leg-
jobb nyolc közé várja.

BG

…február 2-án, szombaton 15 órakor nyílik a Paletta Alko-
tókör kiállítása. A tárlatot megnyitja Sziklay Sándor, megyei
Alkotó-díjas festõmûvész. Az alkotókör munkáit február 28-
ig tekinthetik meg az érdeklõdõk.

…február 8-án, pénteken 18 órakor Kácsor Zsolt: Rettenetes
Vlagyimir címû könyvének bemutatójára várják a közönsé-
get. A szerzõvel Poszler György beszélget.

A városi könyvtárban...

Kétéves lett a Tücsök
klub, amit a Tücsök zenekar
február 3-án, vasárnap új
mûsorával ünnepel. Egyesü-
letet alapítottak, valamint
a kedvelõik dalszövegeire
komponált, saját számokkal
is jelentkeznek hamarosan.

A legifjabbak nagy kedven-
ce az ismert gyerekdalokat
játszó Tücsök zenekar 2011
februárjában indította a Tü-
csök Klubot, hogy legyen egy
állandó hely a találkozásra,
ahol a koncerteken szórakoz-
hatnak és játszhatnak a gyere-
kek. A zenekarhoz csatlakozó
Kozma Edit révén a Dózsa-
házban mûködõ Közösségi
térre esett a választás, így ez
lett a  havonta jelentkezõ
klubfoglalkozások helyszíne.
Mint a zenekar másik tagjától,
billentyûsétõl, Mészáros Gá-
bortól, vagyis Murphytõl
megtudtuk, kezdetben nem
tudták, milyen lesz a fogadta-
tás, mostanra már 150 körüli
a klubtagság. Ezidáig csak
egy kártyát kaptak a jelentke-
zõk, azonban mostantól ko-
molyabbra fordul a dolog,
ugyanis a zenészek, az emlí-
tetteken kívül még Labádi
Krisztina és Bányik Boglárka
egyesületet alapítottak a pár-
toló tagokkal. A Szív-Hang
egyesület többek között lehe-
tõséget ad a szülõknek,
szponzoroknak, akik eddig is
keresték a módját, hogy segít-
sék a klubot, hogy ebben a
formában támogassák a zene-
kar foglalkozásait. A február
3-i szülinapi buli keretében
elõadják új mûsorukat, Maci
bácsi születésnapja címmel,
ezen kívül kézmûveskedés is
szerepel a 9 és 11 óra közötti
programban: zászlókat fog-

nak készíteni a 3-10 éves gye-
rekek. Egyébként a két esz-
tendõ alatt a Közösségi teret
szinte kinõtte a klub, már a
ház fenti termeit is birtokba
vették. Honlapjuk is van
(www.tücsökzenekar.hu).

Ez az év több jó dolgot is
tartogat a zenakarnak, hiszen
a korábbi három, ismert gye-
rekdalokat tartalmazó könyv
és CD után a közeljövõben sa-
ját dalaikkal, valamint a hoz-
zá tartozó kifestõvel is jelent-
keznek. Murphy elárulta, az
új lemezen nem térnek el az
elõzõ korongok stílusától, s
mivel hegedû, furulya is szól
a nótákban, népies motívu-
mok színesítik a modern
hangzásvilágot. Dalszöveg-
író-pályázatot hirdettek, s a

beküldött szövegekbõl zené-
sítettek meg jónéhányat, eze-
ket válogatták a lemezre,
mely még gyereknap elõtt
megjelenik, s videoklip is tár-
sul hozzá.  Az interneten köz-
zétett felhívásra a 7 éves kis-
lánytól a negyvenes úriembe-
rig küldtek be pályázatokat, a
téma adott volt: a dalok a ze-
nekar figuráiról, nevezetesen
Maci bácsiról, Pintyõkérõl,
Luca bosziról és Tücsök
Panniról kellett, hogy szólja-
nak. A CD megjelentetésére
az Életjel egyesülettel pályáz-
tak, s amit nyertek, részben
hozzájárul a lemez költségei-
hez, de még várják a támoga-
tókat. 

A Tücsök zenekarral a havi
klubfoglalkozásokon kívül is

lehet találkozni, fellépnek a
Télbúcsúztató Karneválon,
majd március 27-én a Zene-
Világ-Zene sorozatban két
elõadásuk lesz a zeneiskola
hangversenytermében. Júni-
usban már évek óta a Kurca-
parti Coctail Party keretében
tartja záróbuliját a klub, de
mint Murphy elárulta, az is-
mételten megtartandó nyári
táboruk mellett egy Tücsök
tanyát is terveznek. 

Eddigi három meselemezü-
ket egy holland kiadó karolta
fel, s juttatta el magyarlakta
területekre is, így határainkon
túl is ismerik a Tücsök zene-
kar nevét. A sorozat negyedik
darabja is készül már, árulta
el Murphy.

(darók)

Hatvan éve együtt

Szülinapos Tücsök Klub

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Mûszaki Osztá-
lya tájékoztatja a lakosságot, hogy február 1-étõl az EDF
DÉMÁSZ Zrt. megkezdi városunkban a kis-, közép- és nagy-
feszültségû villamoshálózat mentén a zavartalan áramellátás
biztosításának érdekében, a gallyazási és nyiladéktisztítási
munkákat. A munkával a szolgáltató a Hódmezõvásárhely,
Borz u. 68. székhellyel rendelkezõ FÉNY-KERT Kft.-t, mint
alvállalkozót bízta meg.  A nyesési munkák felelõs vezetõje
Mucsi Ilona, Tel.: +36-20-5878-504.A munkafolyamattal kap-
csolatos észrevételeket a fenti elérhetõségen lehet jelezni.

Nyesik a fákat

Vízilabda akadémia
Balogh Imre és Baráth Anna házasságkötésének hatvana-

dik évfordulóját, egyben Imre bácsi 84. születésnapját ün-
nepelte a szûkebb család az elmúlt hétvégén. A gyémántla-
kodalmat titokban szervezték a hozzátartozók, nagy megle-
petést szerezve az idõs házaspárnak.
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Lezajlott az idei elsõ ma-
gyar bajnokság a verseny-
táncban, amelyrõl a Szilver
TSE táncosai ismét kiváló
eredményekkel térhettek
haza, de nem csak a parket-
ten, hanem „papíron” is a
legjobbaknak bizonyultak.

Budapesten a Folyondár
Vasas Tánc-és Sportközpont-
ban felnõtt tíztáncban meg-
védve tavalyi elsõségét, is-
mét bajnoki címet szerzett
Hegyes Bertalan és Kis Violetta
(képünkön), akik mögött az

ezüstérmes pozícióban vég-
zett Budai Attila és Barna Lil-
la. A bajnokpáros az U21
standard magyar bajnoki
aranyérmet is megszerezte,
itt 2. lett Balga Kristóf és Pa-
lásti Sára, akik az ifjúsági
tíztánc bajnokság második
helyét is elérték. Junior latin
kategóriában Rónyai Zoltán
és Farkas Boglárka ezüstérmet
szerzett. A bajnokságok foly-
tatódnak a következõ hetek-
ben, de a bajnokok és a 2. he-
lyezettek már a kontinensvi-

adalokra és világbajnokság-
okra is készülhetnek, Bécstõl
egészen a Távol-Keletig ve-
zet az útjuk. László Csaba és
Páli Viktória augusztusban
a kolumbiai világjátékokon
képviseli hazánkat. Szente-
sen március 3-án  az egyesü-
let az U21-es magyar bajnok-
ságon látja vendégül a leg-
jobbakat.

A fõvárosi bajnokság kere-
tében rendezte meg a Ma-
gyar Táncsport Szövetség a
legjobbak díjátadó gáláját. A
Szilver TSE több elismerés-
ben is részesült, a szentesi
egyesületet választották a
legeredményesebb hazai
táncklubnak, míg vezetõje,
Szatmári-Nagy Szilvia az Év
sportvezetõje díjat vehette
át, a sportág fejlesztéséért
folytatott tevékenységéért,
az utánpótlás nevelésért
folytatott munkájáért, az el-
múlt évi hazai és nemzetközi
versenyeredményekért, vala-
mint a sportszerû és példa-
mutató egyesületkép kialakí-
tásáért.

Díjazták a 2012-es bajnoki
sorozat legjobbjait, az Év pá-
rosának járó díjat László
Csaba és Páli Viktória kapta.

A 2012-es esztendõben az
országos ranglistákon szer-
zett pontszámaik alapján a
Magyar Köztársaság Kupát a
Szilverbõl még a következõk
érdemelték ki:

tíztáncban Hegyes Berta-
lan és Kis Violetta, standard
kategóriában pedig Szepesi
József és Farkas Bettina.

D.J.

Két szentesi vízilabdázó
hölgy is szerepelt a felnõtt
nõi vízilabda-válogatott el-
sõ két világliga-mérkõzé-
sén. Kövér-Kiss Réka és
Miskolczi Kitti a spanyolok
és a görögök ellen is gyõz-
tes csapat tagja lehetett.

Kövér-Kiss Réka a görö-
gök elleni gyõztes mérkõzés
másnapján lapunknak el-
mondta, hogy decemberben
kaptak meghívást a váloga-
tottba Merész András szövet-
ségi kapitánytól, majd január
2-a óta a nemzeti együttessel
készültek a világliga-mérkõ-
zésekre. Elsõ mérkõzésüket
január 23-án játszották Spa-
nyolországban a házigazdák
ellen, majd néhány nappal
késõbb Görögország volt az
ellenfél, itthon. Az elsõ ösz-
szecsapáson idegenben nyert

a gárda 12-9-re, a görögök el-
len pedig 10-8-as sikernek
örülhettek Rékáék.

–Merész András elmondta,
hogy minden esélyem meg-
van arra, hogy tagja legyek a
13 fõs, világbajnokságra uta-
zó keretnek, ehhez azonban
ezeken a világliga-mérkõzé-
seken kellene bizonyítanom
azt, hogy téthelyzetben is
ugyanúgy meg tudom való-
sítani a taktikai elemeket,
mint edzéseken – mondta
Réka. – Sem megilletõdött,
sem lámpalázas nem voltam
a két mérkõzésen, bár adó-
dott egy érdekes szituáció a
görögök ellen, amikor
bekkelnem kellett, de a válo-
gatottban minden poszton
helyt kell állnia annak, aki
bent szeretne ragadni a ke-
retben.

A csoportmérkõzéseket
követõen az elsõ két helye-
zett jut tovább a világliga pe-
kingi szuperdöntõjére, me-
lyet június elején rendeznek
majd Kínában. A mieinknek
– hacsak nem lesznek körbe-
verések – jó esélyük van a fi-
náléra, hiszen a háromcsapa-
tos csoportban két gyõze-
lemmel rajtoltak, így egy

esetleges hazai, spanyolok
elleni siker már Pekingig re-
pítheti a lányokat. – Legkö-
zelebb február 8-án játszunk
mérkõzést, ekkor Spanyolor-
szág lesz az ellenfél itthon, jó
lenne ismét legyõzni õket.
Addig minden nap edzünk a
fõvárosban, és csak február
9-én kapcsolódunk be klub-
csapatunk felkészülésébe –
tudtuk meg Rékától. – Gya-
korlatilag december 19-e óta
nem voltunk a Hungerit
edzésén, kizárólag a váloga-
tottal készültünk. 

A Hungerit-Szentesi VK
február 16-án folytatja a ha-
zai pontvadászatot.

H.V.

Debrecenben, a Fõnix-ku-
pán léptek pályára a Szen-
tesi Kézilabda Utánpótlás
Nevelõ Sportiskola növen-
dékei. A három napos tor-
nán a 10 esztendõs fiúk sze-
repeltek a jobban, õk az
ötödik helyen végeztek.

Az elmúlt hétvégén a
sportiskola 2003-as születésû
fiú és lány csapatai léptek
pályára Debrecenben, az or-
szág egyik legnagyobb kézi-
labda-fesztiválján. A 140 csa-
pat részvételével megrende-
zett Fõnix-kupán összesen
488 mérkõzést bonyolítottak
le a szervezõk, ami valljuk
be, nem mindennapi teljesít-

mény. A szentesi lányok,
korosztályukban a 11. he-
lyen, míg a fiúk – 15 gárda
közül – az ötödik helyen vé-
geztek. – Büszkék vagyunk
fiataljainkra, szépen szere-
peltek, jól teljesítettek a tor-
nán – mondta a sportiskola
vezetõje, Czesznak György a
vasárnapi eredményhirde-
tést követõen. – Örömteli,
hogy srácaink voltak az
egyetlen olyan csapat, ame-
lyik viszonylag szoros mér-
kõzést tudott játszani a nagy
favorit Éles Kézisulival, és
végül egy olyan mezõnyben
végeztek az ötödik helyen,
amelyben ott volt az ország

színe-java. Hiszem, hogy en-
nél az eredménynél még
jobb teljesítményre is képe-
sek lehetünk a késõbbiek-
ben.

A fiatal kézisek nem sokat
pihenhetnek a Fõnix-kupát
követõen, hiszen idehaza
folytatódik a gyermekbaj-
nokság, márciusban pedig a
Kiss Bálint Kupa következik,
több mint száz csapat ven-
dégszereplésével. 

hv

Ötödik hely a Fõnix-kupán

Bajnoki aranyak és
szakmai elismerések

Folytatódott az NB III-as
asztalitenisz bajnokság.
A Szentesi Kinizsi SZITE
együttese fájó vereséget
szenvedett Karcagon, és ez-
zel lépéshátrányba került az
elsõ helyért folyó küzde-
lemben.

A mieink az idei elsõ mér-
kõzésükön rögtön rangadót
játszottak, hiszen az elsõ he-
lyezett a másodikkal csapott
össze Karcagon. Sajnos a két
gárda nem volt egy súlycso-
portban, a korábban az Ext-
raligában és az NB I-ben is
szereplõ játékosokkal felálló
hazaiak földbe döngölték a
mieinket. A 17-1-es vereség-
nél természetesen sokkal
szorosabb mérkõzésre szá-
mított Hegedûs Gábor, szak-
osztályvezetõ. – Úgy tervez-
tük, hogy döntetlen körüli
eredménnyel vagy esetleg

egy szorosabb vereséggel jö-
hetünk el Karcagról, ám csa-
lódnunk kellett, ez nem a mi
napunk volt, nem tudtuk fel-
venni a versenyt ellenfelünk-
kel. Célunk továbbra is az el-
sõ három hely valamelyik-
ének a megszerzése, ám két-
ségtelen, a bajnoki címre és a
feljutásra immáron a Karcag
a legesélyesebb.

A második hely azonban
még meglehet, ehhez viszont
hazai pályán gyõzni kellene
a Kinizsi mögött a harmadik
helyen álló Debrecen ellen,
február 16-án. A karcagi po-
font követõen gyorsan ma-
gához tért a csapat, a Szentes
az elmúlt hétvégén a Tót-
komlóst gyõzte le itthon 11-
7-re, ezzel asztaliteniszezõ-
ink megerõsítették helyüket
a táblázat élvonalában.

hv

Lépéshátrányban az
asztaliteniszezõk

Idei elsõ tétmérkõzésüket Szarvason játszották a
HSZATÁK Junior FC fiatal labdarúgói. A 2000-2001-es szüle-
tésû futballisták harmadikok lettek a tornán.

Kovács László, a csapat technikai vezetõje lapunknak el-
mondta, hogy a nyolc csapat részvételével megrendezett te-
remtornán a mieink a második helyen jutottak tovább a cso-
portjukból az elõdöntõbe, ám ott egy húsz másodperccel a
vége elõtt kapott góllal alulmaradtak a Törökszentmiklóssal
szemben. A bronzmérkõzésen a Szanda Focisuli ellen a ren-
des játékidõ végén 1-1 volt az eredmény, a büntetõrúgásokat
viszont a szentesi labdarúgók értékesítették higgadtabban,
így a HSZATÁK lett a harmadik. – Büszkék vagyunk a játé-
kosokra, mert a tornán a nagy esélyes Békéscsaba mindössze
egy gólt kapott a tornán, azt is tõlünk, és ezzel sikerült is le-
gyõzni õket – mondta Kovács László. – Mostantól kezdve vi-
szont beindul a „nagyüzem”, gyakorlatilag március 10-ig
minden hétvégén pályára lépünk csapatainkkal. 

Február 2-án, szombaton viszont a HSZATÁK rendez tor-
nát, ekkor a Dr. Papp László Sportcsarnokban az U7-es kor-
osztály labdarúgói feszülnek egymásnak, ezen a napon ösz-
szesen 15 csapat vendégeskedik majd városunkban.

hv

Bronzérem
Szarvasról

Szegváron, a Forray-kupán szerepeltek az elmúlt hétvégén
a Koszta iskola fiatal tornászai. A négy szentesi csapat reme-
kül helytállt a viadalon.

Oroszi Szilvia, a csapat egyik vezetõje lapunknak elmondta,
hogy Borbás Edittel és Dömsödi Ferenccel közösen négy csapa-
tot vittek a meghívásos szegvári Forray-kupára. A legkiseb-
bek, akik között még óvodás versenyzõ is rajthoz állt, öt csa-
patból a negyedik helyet szerezték meg. Õk még csak szep-
tember óta vesznek részt a heti két edzésen, így mindenkép-
pen dicséretes a helytállásuk. Az 1. és 2. osztályosok már há-
rom szeren, talajon, ugrásban és gerendán mérték össze tudá-
sukat. Ebben a korosztályban hét csapat közül a szentesiek
lettek a másodikok. Az elsõ és második korcsoportos fiúk is
ezüstérmet szereztek, egyéniben pedig Ponyeczki Soma szek-
rényugrásban harmadik lett.

A szentesi tornászok legközelebb szombaton versenyez-
nek, a mieink ezúttal Szegeden vesznek részt egy megyei via-
dalon. hv

Tornászsikerek

Nagykanizsán rendezték
meg az Országos Egyköteles
Bajnokságot, melyen a Kiss
Bálint Református Általános
Iskola 13 kötélugrója ver-
senyzett mini, gyerek, serdü-
lõ és felnõtt kategóriában. A
verseny egyben egyéni Euró-
pa-bajnoki válogató is volt.
A csapatból hárman, Vass Vi-
vien, Varga Máté és a deszki
Molnár Gábor jelöltették ma-
gukat és eredményeikkel az
I. fordulóban bekerültek a
válogatóba. Még két verseny
alapján dõl el, ki utazhat a

magyar csapat tagjaként Dá-
niába. Az edzõ a deszki Mol-
nár Gábor, a csapatvezetõ Mi-
hály Ferencné tanárnõ.

A csapat tagjai: Andrikó
Noémi, Kiss Nikolett, Nyíri Sá-
ra, Podmaniczki Panna, Rózsa
Bettina, Táborosi Réka, Tóth
Réka, Varga Dorina, Varga Má-
té, Varga Márk, Vass Vivien és
két deszki versenyzõ, Molnár
Mónika és Molnár Brigitta.

A 15 arany, 13 ezüst és 10
bronzérmet szerzõ csapat
megkezdte a felkészülést a
megyei diákolimpiára.

38 érem a kötél-
ugró bajnokságról

Réka és Kitti
a válogatottban

Kövér-Kiss Réka

Miskolczi Kitti

Egy török sportklub meghívá-
sára szerdán ötnapos edzõtábor-
ba utazott Isztambulba a Szente-
si VK férfi vízilabda csapata.
Az ifjúsági és a serdülõ fiúcsa-
pat pedig a horvátországi
Vodice-ben készül a bajnoki rajt-
ra, ahová vasárnap utaztak el.

Edzõtáborok
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Amellett, hogy rákból
gyógyuló gyermekek visz-
szaintegrálását segíti a kö-
zösségbe, tehetségek felfe-
dezése és felkarolása is célja
Seres Antal alapítványának.
Az elsõ tehetséget már bizto-
san megtalálták Gyarmat
Noémi személyében, aki
nyolc, gyötrelmes, kórház-
ban töltött hónap után iga-
zán példamutató lehet sors-
társai elõtt: az alapítvány hi-
vatalos dalának szövegét is õ
írta, a sportban is jeleskedik,
s ott voltunk, amikor feléne-
kelte saját dalát. 

Izgul, persze, hogy izgul
elsõ stúdiófelvétele elõtt
Gyarmat Noémi, pedig mi
ez ahhoz képest, amit átélt
elõtte. De most ez a kihívás:
felénekelni saját szövegét,
melyet Seres Antal zenésített
meg, s melyet Kardos Norbert
(Caramel Lélekdonor címû
dalának szerzõje) hangsze-
relt. Egy kis beéneklés a ta-
nárával, majd elvonulás az
izolált kis fülkébe, ahol fej-
hallgatóval énekli a mikro-
fonba új dalának refrénjét a
kamaszlány: Szerelemre hív
a szó. A helyszín a szentesi
Betafix Sound Studio, tulaj-
donosa, Tamáskovits Gyula
instruálja Noémit: miután
beállítja az énekes hangszí-
nét a mûszereken, hangtérbe
helyezi, majd következik a
felvétel, azután a keverés, s
végül az ún. masterelés, ami
már CD-hangzást eredmé-
nyez.

Szinte napra pontosan há-
rom éve feküdt be a kórház-

ba Noémi, akinél rákot diag-
nosztizáltak. Sokat sírt akko-
riban, de azt mondja, utólag
visszatekinteni sokkal fájdal-
masabb, mert az elején még
nem tudta, mi vár rá. Öt év a
gyógyulási idõ.

Saját dalaival
gyógyul

Nyáron Moszkvában volt
egy beteg gyermekeknek
szervezett táborban, ahol
sportversenyeket is rendez-
tek, s Noémi 60 méteres sík-
futásban és pingpongozás-
ban is elsõ lett. Seres Antallal
való elsõ találkozása emléke-
zetes: egy kezelés után még
bódult volt, de azért elgitá-
rozott egy dalt a zeneterápi-

ára érkezõ zenésszel. Na-
gyon sokat segít neki a
gyógyulásban a zenélés és a
sport is, bizonygatja a gyulai
gimnazista lány. Énekelni,
gitározni mindig is szeretett,
most is jár énektanárhoz, s
szeretne késõbb is énekléssel
foglalkozni, de tudja, kell
még mellé valami más is.

A dalszerzés tavaly a Való-
ság címû szerzeménnyel
kezdõdött, melybe – igaz,
nem tudatosan - beleszõtte
minden érzését. Nem a be-
tegségérõl írt, talán ezt még
nem is akarta, fogalmaz a
lány. A dal olyannyira jól si-
került, hogy az alapítvány
koncertjén a szentesi diákkó-
rus elõadásában csalt köny-

nyeket a hallgatóság arcára a
sportcsarnokban múlt év no-
vemberében. Az alapítvány
dalának is ezt választották.
Azután Antal egyik saját ze-
néjét adta oda Noéminek, ír-
jon rá szöveget, s ezt most
azért rögzítették, mert bene-
vezik a Dal a tiéd-versenyre,
s egy másikra is, ahol a 10
legjobb alkotást megjelente-
tik egy lemezen.

Hangos ház
még idén

A rákból gyógyult gyere-
kek három évvel érettebben
jönnek ki a kórházból, ezért
is nehéz barátokat találniuk
a korosztályukban. Mégsem
panaszkodnak, kényesked-

nek, mint sokszor mi, egész-
séges emberek, állapítja meg
Seres Antal az alapítvány el-
nökével, Ombodi Csillával.

Ezen a héten kezdik végig-
járni az önkormányzat által
felajánlott ingatlanokat Csil-
láék, hogy kiválasszák, me-
lyik a legalkalmasabb a reha-
bilitációs ház kialakítására. A
Hangos ház névre elkeresz-
telt 150 négyzetméteres épü-
letben egyszerre 6-8, heti tur-
nusokban érkezõ gyerek ellá-
tását tervezik, három terem-
ben  lesznek a zenei -, színját-
szás- és sportfoglalkozások.
Az Európában is egyedülálló
rehabilitációs ház célja a te-
hetségkutatás is, de semmi-
képpen sem afféle sztárgyár-
ként. - Ide visszatérnek majd
idõnként a gyerekek, így
egyengetni tudjuk mûvészi
hajlamaikat – mondja Csilla.
Azt szeretnék, hogy gyakorta
jöjjön egy-egy példaadó hí-
resség a gyerekek közé. Már
a Zenével a Rákbeteg Gyer-
mekekért alapítvány mellé
álltak olyan neves személyi-
ségek, mint Sebestyén Márta,
Zorán, Mezõ Misi, illetve Lon-
don vívóbajnoka, Szilágyi
Áron. Szeretnék megnyerni
az ügynek a háromszoros
olimpiai bajnok Kásás Tamás
vízilabdázót, valamint az
egykor a szentesi gimnázi-
umban tanult mûvészeket.
Az ügyet elsõként felkaroló
helybeli vállalkozó, Széles Im-
re azon van, hogy még az
idén elkészüljön a Hangos
ház.

Darók József

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével. Idõszaki kiállítás:  35 éves
a Tájak, korok, múzeumok –
mozgalom. Szentesi fazekasok a
Tiszavidéki kiállításon. Nyitva
kedd-péntek 9-15, szombaton
10-16 óráig

Városi könyvtár
A Paletta Alkotókör mutatkozik

be kiállításával február 2-án,
szombaton 15 órakor. A tárlatot
megnyitja Sziklay Sándor, me-
gyei Alkotó-díjas festõmûvész.
Az érdeklõdõk február 28-ig lát-
hatják a munkákat nyitvatartási
idõben.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Tokácsli Galéria
Felhõjáték címmel Kispálné Fe-

jes Erzsébet munkáit bemutató
tárlat február 2-ig látható.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Deák Ferenc Általános Iskola

tanulóinak rajzait március 1-jéig
láthatja a közönség.

Galéria Kávéház és Étterem
Jantyik Tibor A természet érin-

tése címû kiállítása látható nyit-
vatartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Január 31-február 4.
17.30 óra A messzi dél vadjai

– amerikai filmdráma,
20 óra Börni, az eszelõs te-

metõs – amerikai fekete komédia
Február 7-11.
17.30 óra Hisztéria - angol-

francia-német-luxemburgi
romantikus vígjáték

20 óra Lánybúcsú - amerikai
vígjáték.

Kedden és szerdán szünnap
van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Február 1-jétõl

Az Árpád Szabadidõs Sportklub, a Szente-
si Mûvelõdési Központ és a Honvédség és
Társadalom Baráti Kör támogatásával, a Ma-
gyar Kultúra Napja tiszteletére, január 18-án
az óvodások részére, január 19-én általános
iskolásoknak rendezte meg a már hagyomá-
nyos vers- és mesemondó fesztiválját.

Eredmények, kiemelt óvodások: Arató Csa-
nád (Apponyi), Csernák Dániel

Bíró Lujza (Szent Anna), Mácsai Juliána, Sza-
bó Lázár, Veress Orsolya (Rákóczi), Homoki Ló-
ránt, Nagy Döme, Fodor Menta (Klauzál), Pus-

kás Szilvia, Nagy Mirtill Virág, Bugyi Melinda
Kitti (Farkas Antal), Nagy Zsófia Katalin
(Damjanich), Balogh Vanda (Mátéffy).

1-2. osztály: 1. Márton Bella (Kiss Bálint), 2.
Major Ferenc (Zentagunarasi Október 18. Ált.
Isk.), 3. Lucz Nata (Kiss Bálint). 3-4. osztály: 1.
Róth Petra Katalin (Kiss Bálint), 2. Tari Katalin
(Zentagunaras). 5-6. osztály: 1. Lustyák Máté,
2. Verók Laura és Endrédi Luca, 3. Fülöp László
és Teplán Péter (mindannyian Szent Erzsébet).
7-8. osztály: 1. Tari Orsolya, 2. Fekecs Aranka,
3. Nagy Kinga (mindannyian Zentagunaras).

Verseltek, meséltek a diákok

Egy kutya gondolatai:
- Itt lakom ezzel az emberrel, aki
etet engem, meleg szállást biztosít,
simogat és szeret engem. Ezek
szerint õ az Isten!
Egy macska gondolatai:
- Itt lakom ezzel az emberrel. Etet
engem, simogat, takarít, szállást
biztosít. Ezek szerint én vagyok az
Isten!

A bíró lefúj egy vitatható szabályta-
lanságot, mire az egyik játékos dü-
hösen odakiált:
- Bíró úr, maga teljesen vak?
- Mit mondott? - kérdez vissza a bí-
ró mérgesen.
Erre a játékos:
- Jézusom, ráadásul még süket is!

A menyasszony kérleli a võlegé-
nyét:
- Ha hozzád megyek, akkor ugye
leszoksz a dohányzásról?
- Le én!
- És inni sem fogsz?
- Nem fogok.
- És lóversenyezni sem?
- Azt sem.
- És mirõl fogsz még lemondani?

- A házasságról.

- Ki az abszolút bátor?
- Aki tök részegen, éjjel 4-kor haza-
érve a kezében seprût tartó, tombo-
ló feleségét megpillantva azt meri
kérdezni, hogy:
- Takarítani fogsz, vagy csak elre-
pülsz valahová?

Tegnap három nagy balszerencse
is ért: 
1. A barátnõm szakított velem. 
2. Elütötte egy busz.
3. Elvették a buszvezetõi jogosítvá-
nyom.

Mivel kezdõdik egy férfi szerelmes
levele? 
- Ugye, hogy hiányzom?

- Hallom, találtál melót - mondja az
egyik munkanélküli a másiknak. 
- Ja, ellenõr lettem. 
- És mit ellenõrzöl? 
- A kukákat, hogy van-e bennük va-
lami ehetõ.

Három elítélt beszélget a börtön-
ben: 
- Titeket miért ítéltek el? - kérdi az
egyik. 
- Elkötöttem egy autót, egymillió fo-
rintos kárt okozva. És te? 
- Én loptam az állam pénzébõl, két-
millió forintos kárt okozva. 
- Hát te cimbora? Te mit csináltál? 
- Én három millió forintos kárt
okoztam. 
- Na akkor te vagy itt a legjobb.
Hogy csináltad? 
- Hóvirágot szedtem.

Egy cégnél jogtanácsost keresnek.
Bemegy a jelentkezõ, a felvételis
megkérdezi: 
- Tudja, nekünk becsületes ügyvéd-
re van szükségünk. Annak tartja
magát? 
- Igen. Mondok is egy példát: apám
20.000 dollárt költött a taníttatá-
somra, amit azonnal visszafizettem
neki, amint vége lett az elsõ perem-
nek. 
- És mi volt az elsõ ügye? 
- Az apám beperelt a tandíjért...

Pótfûtés

Olimpiai bajnok és mûvészek Seres Antal alapítványa mellett

Egy tehetséget már felfedeztek

Kos 
Népszerûsége egyre na-
gyobb ugyan, de ezt

csak komoly áldozatok vállalása
árán tudja elérni. Nem szégyen el-
tanulni a jobbaktól a munkamód-
szereiket és alkalmazni azokat. 

Bika 
A világ folyamatosan vál-
tozik és ezeket a változá-

sokat el kell fogadnia! Élete során
törekedjen a tökéletesre és meglát-
ja, hogy ez meghozza az eredmé-
nyét. A hangsúly legyen az ambíci-
óin és vágyai meghatározásán. 

Ikrek 
Szellemileg egyre fris-
sebbnek érzi magát, és

rengeteg dolgot akar majd egy-
szerre megcsinálni, de fontos,
hogy megtalálja az egyensúlyt a
munka és a magánélet között! 

Rák 
Meg kell õriznie a hideg-
vérét még akkor is, ha

úgy érzi megalázó és méltatlan
helyzetbe került. Egy telefonhívás
olyan ajtókat nyithat meg a karrier-
jében, amikre eddig nem is gon-
dolt. 

Oroszlán 
A csillagok állása most
kedvez minden olyan do-

lognak, ami a családi kötelékeket
erõsíti. Keressen egy megfelelõ al-
kalmat, válasszon helyet és kedve-
se nem fog nemet mondani.

Szûz 
A következõ napok a ke-
mény és unalmas mun-

káról szólnak majd. Legyen óvatos
a költekezésekkel, mert váratlan ki-
adásai lehetnek. 

Mérleg 
Kreatív és romantikus
hangulatok határozzák

meg a mindennapjait mostanában.
A jó hír, hogy az elkövetkezõ he-
tekben mindkettõben bõven lesz
majd része! 

Skorpió 
Diplomatikusnak és
csendesnek kell lennie az

elkövetkezõkben – még akkor is,
ha ez nagyon nehezen megy. Ha
így tesz, elérhet olyan célokat is,
amiket kiabálva és erõbõl nem len-
ne esélye. 

Nyilas 
Hiába próbálja eltitkolni a
hibáit, azok elõbb vagy

utóbb úgyis kiderülnek. Február
közepéig többször nyílik majd al-
kalma a karrierjében a bizonyítás-
ra. Mutassa meg, hogy számíthat-
nak önre.

Bak 
Bátorságra lesz szüksége,
hogy szembeszálljon rivá-

lisaival. Próbáljon meg minél több
érvet találni igaza bizonyítására, így
könnyebb lesz meggyõznie õket! 

Vízöntõ 
Mindenki elõtt szabad a
pálya, mindenkinek meg-

van a lehetõsége a bizonyításra.
Ezt ne feledje és szedje végre ösz-
sze magát! Családja támogatja,
csak õk is szeretnék látni a céljait. 

Halak
Tegyen zárójelbe min-
dent, amirõl azt gondolja,

nincs értelme foglalkozni vele! Ta-
karékoskodnia is kell, mert egy vá-
ratlan kiadás jöhet közbe, ami ko-
molyan megterhelheti a kasszát.

Február 2-8.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

A Szentesi Mûvelõdési Köz-
pont díszmadártenyésztõ
szakköre madárbörzét rendez
február 10-én, vasárnap 7-11
óráig a Móricz Zsigmond Mû-
velõdési Házban.

A Szentesi Mûvelõdési Köz-
pont pódiumbérletében febru-
ár 11-én, hétfõn 19 órakor mu-
tatják be Willy Russell: Shirley
Valentine címû lírai komédiá-
ját. Elõadja: Vándor Éva.

Shirley Valentine negyven-
hét, illetve negyvennyolc éve-
sen, mondhatni, ráunt az éle-
tére, annyira ráunt, hogy ösz-
szeszedte minden bátorságát,
karon fogta a vak szerencsét
és útnak indult élni. Az õ
lírizált történetét nézhetjük
végig Vándor Éva energiát
nem sajnáló játékában, egy
aranyosan naiv, önbizalom-
adó estén.

Jegyek elõvételben kapha-
tók a Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban, a Babilon könyves-
házban és elõadás elõtt a hely-
színen, a megyeházán.

A Szentesi Mûvelõdési Köz-
pont szervezésében, a Megye-
háza Konferencia és Kulturá-
lis Központ dísztermében Tari
Annamária pszichológus tart
elõadást február 14-én, csütör-
tökön 18 órakor. Az elõadás
témája: Soha ne mérjük ma-
gunkat másokhoz! Jegyek elõ-
vételben kaphatók a Mûvelõ-
dési és Ifjúsági Házban, a Ba-
bilon könyvesházban és elõ-
adás elõtt a helyszínen.

Shirley Valentine
és Tari Annamária



A Magyar Honvédség
(MH) negyven katonabúvá-
ra vett részt a napokban a
hagyományos téli búvár
összevonáson Szentesen, az
MH 37. II. Rákóczi Ferenc
Mûszaki Ezrednél.

A Magyar Honvédség
több alakulatától – a Honvéd
Tûzszerész és Hadihajós Ez-
redtõl, a Bornemissza Ger-
gely Felderítõ-zászlóaljtól, a
Könnyû Vegyes Zászlóaljtól,
a Bercsényi László Különle-
ges Mûveleti Zászlóaljtól, il-
letve a házigazda szentesiek-
tõl – érkeztek búvárok az
egy hetes kiképzésre. A
honvedelem.hu beszámolója
szerint a megnyitón Szekeres
Tibor õrnagy, az MH Össz-
haderõnemi Parancsnokság
búvártevékenységért felelõs
fõtisztje értékelte az elmúlt
évben elvégzett feladatokat,
majd felvázolta azokat a te-
endõket, amiket a katonabú-

vároknak 2013-ban el kell
végezniük. A rangidõs búvá-
rok jelentései alapján ötletek,
javaslatok is felmerültek. A
katonabúvárok hasznosnak
tartanák, ha el lehetne süly-
lyeszteni egy, a honvédség
rendszerébõl kivont helikop-
tert, illetve egy harckocsit a
Mályi-tóba, s így ezen a he-
lyen gyakorolhatnák, hogy
miként kell a nyílt vízen el-
akadt lánctalpasból, vagy a
vízbe zuhant forgószárnyas-
ból kimenteni a benne rekedt
személyzetet. – Ez a lehetõ-
ség természetesen a pilóták-
nak is hasznos lenne, hiszen
õk így nemcsak medencés,
hanem nyílt vízi körülmé-
nyek között tudnák gyako-
rolni, hogy mit kell tenniük,
ha parancsot kapnak a gép
vészelhagyására – mondta
Márton Róbert fõtörzsõrmes-
ter, „C” fokozatú búvár-ok-
tató, az összevonás fõszerve-

zõje, hozzátéve: a település
jegyzõje támogatná a katona-
búvárok javaslatát, azaz a
harci eszközök tóba süllyesz-
tését. A Magyar Honvédség
egyetlen mesterbúvárától
megtudtuk azt is, hogy 2013-
ban körvonalazódni látszik
egy összetett búvár szakfel-
adat, amelynek végrehajtásá-
ban egyszerre venne részt a
Magyar Honvédségnél szol-
gáló összes búvár. Az össze-
vonás további napjain a
szentesi városi uszodában
vendégeskedtek a katonabú-
várok. Felmérték fizikai álló-
képességüket és az osztályos
fokozatukhoz megfelelõ
szakmai tudásukat. A hét zá-
rásaként játékos feladatokat
hajtottak végre a búvárok.
Volt víz alatti üdítõivó, bir-
kózó, távolságúszó és víz
alatti sétáló verseny.
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Aktívan tevékenykedtek a
bûnözõk az elmúlt napok-
ban Szentesen és környékén.
Az egyik alsóréti tanyából
kisgépeket loptak el január
26-ra virradóra, míg a ruha-
gyár területérõl – a fém miatt
– egy villanyóra-szekrényt
szereltek le a tettesek. Január
25-re virradóra Eperjesen
loptak el villanymotorokat, a
kár közel félmillió forint. 

A Tisza-híd elõtti erdõs te-
rület irtását végzik már na-
pok óta a szakemberek, ám a
tolvajok ezt a „mûveleti te-
rületet” sem kímélték: 7 köb-
méter, már rönkökben álló
fát loptak el innen, több mint
80 ezer forint értékben.

Nem unatkoztak a gyer-
mekotthon dolgozói sem,
sorra kellett bejelenteniük a
kisebb-nagyobb bûncselek-
ményeket, melyeket az in-
tézmény lakói követtek el.

Elõbb egy fiú okozott köny-
nyû sérüléseket egy vereke-
dés során társának, de mivel
az elkövetés módja alkalmas
lett volna arra, hogy a sérü-
lések akár súlyosabbak le-
gyenek, ezért ellene súlyos
testi sértés kísérlete miatt in-
dult eljárás. Január 24-én egy
fiatalkorú fiú vert meg egy
gyermekkorút, ellene szintén
nyomozás indult. Neki
egyébként ez már a sokadik
olyan ügye, ami miatt a nyo-
mozóknak vizsgálatot kellett
elrendelniük ellene. Január
22-én a délutáni órákban a
gyermekotthon egyik lakója
vásárolni indult, amikor két,
szintén az otthonban lakó
társa közrefogta, és amíg
egyikük lefogta a fiút, a má-
sik átkutatta a zsebeit, és el-
vettek tõle 60 forintot. A két
fiatalkorút a rendõrök elõál-
lították. Elrendelték õrizetbe

vételüket, a bíróság gyorsí-
tott eljárás keretében hoz
majd ítéletet. És még mindig
a gyermekotthon: lopás vét-
sége miatt indult büntetõel-
járás ismeretlen tettes ellen,
aki kifeszítette az egyik he-
lyiségben a szekrényajtót,
ahonnan cigarettát tulajdoní-
tott el 700 forint értékben.

Ismét feltörték a kórház te-
rületén lévõ, a szülészeti
osztályon található kávéau-
tomatát. A tettes 30 ezer fo-
rint készpénzt szedett ki a
gépbõl. A sebészetrõl az
egyik beteg pénztárcáját lop-
ták el, szerencsére készpénz
nem volt benne, kizárólag
okiratokat tudott zsákmá-
nyolni a tolvaj.

Ismeretlen tettes egy haza-
felé sétáló úr gyûrûjét és mo-
biltelefonját tulajdonította el
január 27-én, az éjszakai
órákban.

Lapunk információi sze-
rint nagy értékû betöréses
lopás történt múlt héten a
Honvéd utcában. A részle-
tekrõl érdeklõdtünk a városi,
majd a megyei rendõrkapi-
tányságon, ahonnan azt a
választ kaptuk, hogy a rend-
õrség nyomoz az ügyben, de
egyelõre ennél bõvebb tájé-
koztatást nem tudnak adni.

hv

Született:
Félegyházi-Török János és

Radil Bernadettnek (Somo-
gyi B. u. 14.) Zorka, Liszkai
Krisztián és Ádász Ágnes-
nek (Brusznyai stny. 9.) Ta-
más, Dóczi Gábor és Mészá-
ros Andreának (Kiss E. u.
45.) Barna, Szirbik Zoltán Im-
re és Jankai Júliának (Csong-
rádi út 14.) Zsófia Léna,
Szentkirályi Tamás és Bihari
Szilviának (Nádasdy u. 2.)

Bernadett, Drahota-Szabó
Nándor és Házi Editnek
(Nagynyomás tanya 82.)
Nándor nevû gyermeke. 

Házasságot kötött:
Petõ Christián és Gazsi Er-

zsébet Mária (Szent I. herceg
u. 10.).

Elhunyt:
Pataki Istvánné Székely

Eszter (Korsós sor 20.),
Nyáry János (Vásárhelyi út
141.).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü február 4—8.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Korhelyleves és zöldborsó-
leves csirkeaprólékkal

A menü: Sertéspörkölt, tészta
vagy puliszka, saláta

B menü: Rántott pulykamell,
rizibizi, saláta

Kedd: Paradicsomleves és
karfiolleves

A menü: Brassói aprópecsenye, sült
burgonya, saláta

B menü: Görögös rakott tészta
fetával, saláta

Szerda: Lebbencsleves és
vegyes zöldségleves

A menü: Töltött káposzta
B menü: Holstein csibemell,

Batthyány-rizs vagy spenót
Csütörtök: Orjaleves és gyümölcsleves
A menü: Sertésmáj rántva vagy

fokhagymásan, hagymás
törtburgonya, saláta

B menü: Zúzapörkölt, nokedli, saláta
Péntek: Jókai bableves és

csirkebecsinált leves
A menü: Túrós vagy máskos rétes

vagy kocsonya
B menü: Sült keszeg vagy

csuka paprikás máléban,
petrezselymes rizs,
citrommártás

www.galeriakavehaz.hu (X)

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállo-
más) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig  a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás), ren-
delési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Február 4-ig Rákóczi Gyógyszertár (Rákóczi
u. 71.) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-12 óráig. Február 4-11-ig Szent
Damján Gyógyszertár (Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17-ig,
szombat-vasárnap-ünnepnap zárva. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) február 2-3-
án Bikádi Péter, Bem u. 21., telefon. 30/248-44-94.

40 katonabúvár az uszodában

• GYÚRJUK A SARAT
címmel rendeznek múzeumi
matinét február 2-án, szom-
baton. A gyerekeket 10 órától
várják a megyeházi épületbe,
ahol agyagozás, mese és já-
ték is szerepel a programban.
Belépõdíj van!

Február 6-án, szerdán tart-
ják összejövetelüket a szív-
ügy klub tagjai az ifjúsági
házban. A 16 órakor kezdõdõ
találkozón ismertetik a
plitvicei és a szlovén út prog-
ramját, és megnéznek egy
korábbi kiránduláson készült
filmet is.

Szívügy

Bûnesetek sora
a gyermekotthonban

TÁMADÁSJELZŐK, SEGÉLYHÍVÓK
gyors reagÆlÆsœ jÆrırrel,

RIASZTÓK, TŰZJELZŐK
24 �rÆs tÆvfel�gyelettel,

KAMERÁK, KÉPRÖGZÍTŐK
tÆvoli hozzÆfØrØssel,

mezıgazdasÆgi Øs ipari alkalmazÆsok
a 3V Vagyonvédelemtől.

21 Øve folyamatosan
az �n�k szolgÆlatÆban!

Tel.: 30/9285-090, 63/400-134

SSzzeenntteesseenn,,  bbeenntt  aa  vváárroossbbaann
tteerrmmáállffûûttééssûû  ffóólliiaa,,  tteellkkeekk  ééss
ffééll  hheekkttáárr  ffööllddtteerrüülleett  eellaaddóó..
TTeell..::  3300//992288--1155--0011..

550000  ddbb  ffeehhéérr  bbuurrkkoollóókkõõ,,
88,,22  kkWW--ooss,,  33  ffáázziissúú  vviillllaannyy--
mmoottoorr  eellaaddóó..  TTeell..::  7700//557777--
4433--7744..

Apró

Az „Egy szív a gyermeke-
kért” Alapítvány pályázatán
közel 751 ezer forint érték-
ben nyert támogatást a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház. A pályázat
keretében ARDO-Amelux fo-
toterápiás lámpával gazda-
godott a kórház eszközpark-
ja, a fototerápiás lámpát az
újszülötteknél szokásos sár-
gaság kezelésére használja a

jövõben az intézmény újszü-
lött- és gyermekosztálya. 

Az új eszköz beszerzésére
a megemelkedett szülésszám
miatt van szükség az intéz-
ményben, hiszen nemcsak a
beteg új- és koraszülöttek
esetében jelentkezik a sárga-
ság, hanem magas arányban
észlelhetõ az összes szülés-
szám tekintetében.

Készülék a sárgaság kezelésére

Megtartotta alakuló ülését
csütörtökön a Szentesi Járás
Helyi Védelmi Bizottsága. A
szavazatra jogosult és a meg-
hívott tagokon, valamint a
járás polgármesterein túl
részt vett az ülésen Huszár
Tibor, a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgatóhelyettese, to-
vábbá Kajtár István, a Szente-
si Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség vezetõje is. Az ülést
vezetõ Tóth Flórián járási hi-
vatalvezetõ, a bizottság elnö-
ke megköszönte a helyi vé-
delmi bizottságot eddig ve-

zetõ, most leköszönõ elnök,
Szirbik Imre polgármester
több évtizedes munkáját,
majd elfogadták az ideigle-
nes szervezeti és mûködési
rendet, amely B. Nagy László,
megyei kormánymegbízott,
a megyei védelmi bizottság
elnökének jóváhagyásával
válik véglegessé.

A bizottsági ülésen jelenlé-
võ polgármesterek úgy dön-
töttek, hogy a járás mind-
egyik települése és a szék-
hely polgármestere tanács-
kozási joggal részt vesz a bi-
zottság jövõbeni ülésein.

Megalakult a helyi védelmi bizottság


