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A tavalyi évben elhunyt
Czakó Tamás sebész fõor-
vos kapta meg az 1988-ban
alapított Bugyi István Em-
lékérmet, melyet felesége,
Czétényi Zsuzsanna vehe-
tett át február 13-án, csütör-
tökön a megyeháza dísz-
termében.

Papp Zoltán fõorvos el-
mondta, hogy az idén hu-
szonnyolcadik alkalommal
átadott elismerés történeté-
ben eddig két alkalommal
fordult elõ, hogy a díjazott
személyérõl nem vitázott a
bizottság. 1988-ban Zsoldos
Ferenc, idén Czakó Tamás el-
ismerésérõl elsõre egyhangú
döntés született. Czakó Ta-
más Szentesen kezdte pálya-
futását és õt érte az a meg-
tiszteltetés, hogy Bugyi Ist-
ván professzor utolsó mûtét-
jénél asszisztálhatott.

A fõorvos fényképekkel il-
lusztrált visszaemlékezésben
osztotta meg kollégája és ba-
rátja életének néhány kedves
pillanatát. Ezt követõen kol-
légája, Molnár Gábor ismer-
tette a díjazott életútját, majd
Czétényi Zsuzsanna. Fejeze-
tek férjem naplójából címmel
mondott beszédet, melyben
Czakó Tamás hátrahagyott
gondolatait, számára fontos
tanításokat, és olyan idézete-
ket emelt ki, melyeket férje
magáénak vallott.

Az elismeréssel járó ha-
gyomány szerint a díjazott
szakmai elõadással készül,

melyet édesapja helyett fia,
Czakó Gábor kutató kémi-
kus tartott, az atomi felbon-
tású mozifilmek kémiai re-
akciójáról. Késõbb megosz-
totta velünk, hogy mennyire
örültek volna, ha édesapja
vehette volna át ezt az elis-
merést. Õ személy szerint
örült a meghívásnak és az
elõadásra való felkérésnek,
hiszen eddig Szentesen még
nem volt alkalma tudomá-
nyos elõadást tartani. 

Kalmár Mihály, a kórház
fõigazgatója, beszédében az
intézményre vonatkozó stra-
tégiai tervezés jelentõségét
emelte ki. Rámutatott azokra

a fõbb hiányosságokra, me-
lyeknek a pótlása a jövõben
elengedhetetlen. 

A Dr. Bugyi István Kórház
Ünnepi Tudományos Ülésén
Földesi Irén fõorvos, Tóth Eri-
ka adjunktus és Papp Zoltán
fõorvos tudományos mun-
kásságának elismerésére is
sor került. Bendéné Berkó Ilo-
na izotópvezetõ asszisztens
szakdolgozói tudományos
munkásságért kapott elisme-
rést. A rendezvényen a díja-
zottak szakmai elõadását is
meghallgatták a jelenlévõk. 

L.É.
Czétényi Zsuzsanna vissza-

emlékezése a férjére a 3. oldalon
olvasható.

Egy kis botlatókõ
nagy teherrel

Botlatókövek emlékeztetnek a náci
deportálásokra, mely Magyarországon
éppen 70 évvel ezelõtt történt. Szente-
sen a Havas-ház elõtt található egy
feliratos kõ, a második világháborúban
elhurcolt Havas József emlékére.

7. oldal

Meghatódott,
majd mesélt

Mészáros Júlia, volt mûvelõdési osz-
tályvezetõt köszöntötték születésnap-
ján volt kollégái és osztálytársai a me-
gyeháza dísztermében. A 80 éves ünne-
pelt meghatódott, de hamar visszatért
humora, és szívesen mesélt életérõl.

5. oldal

Január 1-tõl fokozatosan
lép hatályba az új lakbér-
támogatási rendszer. A lejá-
ró és új szerzõdéseket már
az új feltételekkel köti meg
az önkormányzat. A támo-
gatás sávosan emelkedett,
azonban a feltétele is szigo-
rodott. A rendelet célja,
hogy ne nõjön tovább az
önkormányzat lakbérbõl
származó hátraléka, illetve
az eddigi tartozásaikat mi-
nél nagyobb arányban befi-
zessék a bérlõk.

Az önkormányzati bérla-
kásokban, zömében szociális
bérlakásban élõk tartozása
meghaladta a 25 millió forin-
tot, ráadásul a hátralékok
egy része behajthatatlan kö-

vetelés. Az önkormányzat
hiába teszi ki a tartozókat,
attól még nem jut a pénzé-
hez. A tavaly év végén elfo-
gadott rendelet ezen a hely-
zeten kíván javítani. Szirbik
Imre polgármester szerint,
aki szociális támogatást kap
a város közösségétõl, annak
tenni is kellene valamit
azért. Amennyiben a bérlõ fi-
zeti a lakbért és még a hátra-
lékát is törleszti, akkor az
önkormányzat a törlesztéssel
megegyezõ összeggel csök-

kenti a hátralék összegét. A
lakbértámogatás mértéke az
egy fõre jutó jövedelem
nagyságától függ. Amennyi-
ben az egy fõre jutó jövede-
lem nem éri el a 15 ezer fo-
rintot, akkor a támogatás
mértéke a lakbér 90 százalé-
ka, 40-50 ezer forint között
csupán a lakbér negyede, 50
ezer forint felett nem jár.
Összkomfortos lakás eseté-
ben a havi lakbér 254 forint
négyzetméterenként.

(folytatás a 3. oldalon)

Szigorodó
kilakoltatás

Inkább az orvosok béré-
rõl, mint a betegekrõl szól a
központi orvosi ügyelet vál-
lalkozásba adása. Az önkor-
mányzat szociális és egész-
ségügyi szakbizottságának
elnöke, Chomiak Waldemar
a testületi ülésen az ügyelet
céghez való kiszervezését,
azaz a vállalkozásban mû-
ködtetést javasolta.

Mint fogalmazott, szabad
országban senki nem kény-
szeríthetõ arra, hogy munkát
végezzen, ha nem felel meg
a munkabér. Az orvosoknak
is jogában áll méltányos bért
kérni a munkájukért. Való
igaz, az ügyeleti díj 2008 óta
változatlan, 800 forint körüli
óradíj marad az ügyeletes
orvos zsebében. Ezért az ösz-
szegért jobbára vidéki orvo-
sok vállalják a feladatot. Az
önkormányzat pályázatot ír
ki az orvosi ügyelet feladata-
inak ellátására.

A kérdés annak kapcsán
merült fel, hogy az ügyeletet
koordináló kistérségi társu-
lás megszûnésével az önkor-
mányzat vette át a feladatot,
de a helyszínt és  feltételeket
továbbra is a mentõszolgálat
biztosítja. A mûködtetés gaz-
dasági és elszámolási felada-
tait a Városi Intézmények
Gazdasági Irodája kapta
meg. A Központi Orvosi
Ügyelet feladatellátásához
kapcsolódó készlet- és esz-
közvagyon 2013. december
31-tõl a kistérségi társulástól
térítésmentes átkerült az ön-
kormányzata tulajdonába
azzal, hogy a vagyontárgya-
kat január 1-tõl kizárólag az
önkormányzat és az érintett
települések által megkötött
feladatellátási szerzõdés ke-
retében mûködtetett orvosi
ügyelet használhatja.

Chomiak Waldemar bi-
zottsági elnök a legutóbbi

képviselõ-testületi ülésen el-
mondta, az OEP havonta 3,2
millió forintot ad az ügyeleti
díjazásra. A kistérségi társu-
lás további 800 ezer forint
közremûködési díjat fizetett
a mentõszolgálatnak, mely
összeg felhasználásáról az
OMSZ nem számolt be. Az
egészségügyi bizottság be-
számolója szerint jelenleg
11 háziorvos szakorvos, 10
szakápoló és 12 gépkocsive-
zetõ látja el az ügyeleti szol-
gálatot, azonban az orvosi
létszám hosszú távon nem
elegendõ a feladatok ellátá-
sához. Az orvosok hétköz-
nap bruttó 1700 forintot kap-
nak az ügyeletben eltöltött
óráért. Az összegbõl a levo-
nások után nem egészen 800
forint marad meg, az ápolók
és gépkocsivezetõk ennek az
összegnek a feléért dolgoz-
nak.

(folytatás a 3. oldalon)

Kiadó az orvosi ügyelet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Pályázati forrásnak kö-
szönhetõen másfél millió
forinttal költhet többet idén
a Télbúcsúztató Karneválra
az önkormányzat, sõt évrõl-
évre egyre több támogatóra
tesz szert. A tizenharmadik
alkalommal tartandó ren-
dezvényen, február 21-én és
22-én színvonalas, szóra-
koztató programokon ve-
hetnek részt a látogatók. 

A karnevál sajtótájékozta-
tóján Szirbik Imre polgármes-
ter elmondta, szerencsére
nem a kemény telet kell el-
ûzni, remélhetõleg a tavaszt
köszönthetjük a jövõ héten.

Kiemelte, hogy nem tucat-
rendezvényrõl van szó, ha-
nem a város egyik kiemelt
programja nyújt kikapcso-
lódást a lakosság részére.

Deim Éva idegenforgalmi
referens megosztotta velünk,
hogy a sportcsarnok befoga-
dóképessége véges, ezért az
intézmény elõtti zöldterüle-
ten kivetítõn is látható lesz a
mûsor.

Bertók Róbert rendezvény-
szervezõtõl megtudtuk, hogy
a csarnok környékén  húsz-
huszonöt faházban kézmûve-
sek magyar termékeivel és
gasztronómiai kínálatával is

várják a karneválozókat. Vé-
leménye szerint mindez el-
maradhatatlan része a télbú-
csúztatónak.

21-én, pénteken a karnevá-
li idõszámítás kihirdetése
után szlovén busók riogat-
nak az utcán és az iskolák-
ban egyaránt. 18 órától Tóth
Gabi és a Supernova élõ kon-
certje szórakoztatja majd a
látogatókat, szombaton pe-
dig a tinik nagy örömére 20
órától a ByTheWay koncerte-
zik. 

Pénteken még nem, de
szombaton útlezárásra, for-
galomkorlátozásra lehet szá-
mítani a Bocskai, a Jövendõ,
a Kígyó utcában és a karne-
váli felvonulás útvonalán.

Lantos Éva

Tizenharmadik
télbúcsúztatás

Posztumusz adták át a
Bugyi István-emlékérmet

Czakó Gábor és Czétényi Zsuzsanna a Bugyi-emlékéremmel.

Szentesi Élet
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Városunkban valamennyi
aradi vértanúról utcát ne-
veztek el elõdeink, tiszte-
legve az 1849. október 6-án
kivégzett honvéd táborno-
kok emléke elõtt. Damja-
nich János némileg kiemel-
kedik a sorból, ugyanis az õ
nevét az utcán kívül egy is-
kola, valamint egy laktanya
is viseli, udvarán a tábor-
nok mellszobrával. A na-
gyobb figyelmet annak kö-
szönhette, hogy 1849 febru-
árjában közvetlen kapcso-
latba került városunkkal, itt
ütve fel fõhadiszállását. En-
nek részleteirõl eddig szin-
te semmit sem tudtunk. Az
elmúlt év õszén azonban
megjelent egy tanulmány
Hermann Róbert kiváló
hadtörténész tollából „Dam-
janich János Szentesen” cí-
men, amelybõl megismer-
hetjük a Damjanich-hadtest
Szentesre kerülésének és el-
vonulásának történetét.   

Hermann Róbert megál-
lapítása szerint az elmúlt
150 évben több összefoglaló
munka és sok száz szakta-
nulmány született az 1848/
49. évi szabadságharc had-
történetérõl, de viszonylag
kevés figyelem jutott eddig a
délvidéki hadmûveleteknek,
vagy azoknak az eseményso-
roknak, amelyek egy-egy

hadjárat befejezése s egy
újabb hadmûvelet megindí-
tása közötti idõszakban ját-
szódtak le. E kevésbé feldol-
gozott idõszakok közé tarto-
zik annak az egy-másfél hó-
napnak a története, amikor a
bácskai és bánsági magyar
csapatok jelentõs része
Vécsey Károly és Damjanich
János vezérõrnagyok vezeté-
sével felvonult a Közép-Ti-
szához, hogy a cs. kir. fõse-
reg elleni támadásban részt
vegyen. 

Az elõzményekhez tarto-
zik, hogy az Országos Hon-
védelmi Bizottmány (OHB)
parancsa értelmében Damja-
nich bánsági hadtestének
Aradig kellett visszavonul-
nia, s ott bevárnia a további
utasításokat. Fõerõi január
25–26-án érték el Újaradot; õ
maga Óaradon állította fel
fõhadiszállását. Aradi tartóz-
kodása idején hadtestének
létszáma alaposan megcsap-
pant, ugyanis január végén
segítséget küldött Bem sere-
gének a Maros völgyébe
(mintegy 3500 fõt és lövege-
ket), továbbá Aradon ha-
gyott kb. 1500 fõt 35 löveg-
gel. Ezáltal eddigi hadteste
nagyjából hadosztálynyi erõ-
re olvadt le: gyalogsága ösz-
szesen négy teljes zászlóalj-
ból (3., 9., 28., ill. 61. és a 62.

gyalogezredek megmaradt
századaiból egyesített zász-
lóalj), valamint a 800 fõnyi
lengyel légió gyalogságából
állott, a lovasságot pedig a 2.
(Hannover) huszárezred al-
kotta, kiegészülve 36 löveg-
gel.

Csapatai (mintegy 8000 fõ)
Aradról február 6-án érkez-
tek Orosházára. Damjanich
itt kapta kézhez Kossuth La-
jos levelét, amelyben az
OHB elnöke mielõbbi Szen-
tesre vonulását sürgette.
Damjanich megígérte, hogy
9-én indul, de alakulatai
ténylegesen csak február 10-
én és 11-én vonultak be
Szentesre. A késedelem oka
az volt, hogy Vécsey Károly
hadteste az ezt megelõzõ na-
pokban Szentesen idõzött, és
csak febr. 10-én vonult to-
vább Törökszentmiklósra,

noha Vécsey az erre vonat-
kozó hadügyminiszteri uta-
sítást már febr. 7-én megkap-
ta. Vagyis Damjanich addig
nem vonulhatott Szentesre,
amíg a Vécsey-hadosztály
nem vonult el onnan. Emlí-
tést érdemel, hogy Damja-
nich még Orosházáról fel-
szólította Hódmezõvásár-
hely tanácsát, hogy február
12-re vagy 13-ra 15 000 adag
kenyeret süttessen, s „azt ak-
korára Szentesre, mint állo-
mányunk helyére okvetlen
elszállítani tartsák hazafiúi
kötelességüknek”. 

Ezekben a februári napok-
ban a szerb felkelõk több
magyar települést elfoglal-
tak, és Szegedet is veszélyez-
tették. Kossuth a hadügymi-
nisztérium útján utasította
Damjanichot, hogy saját ve-
zetése alatt egy erõs alaku-
lattal vonuljon Szegedre, ott
egyesítsen minden erõt, és
verje vissza a „rabló ráco-
kat”. Damjanich február 14-
én Szentesen kapta a rende-
letet, s Kossuthoz intézett le-
velében tiltakozott seregé-
nek újabb megcsonkítása el-
len. Úgy vélte, szakítani kell
a csapatok „folytonos elda-
rabolásával”, mert ellenkezõ
esetben nem tudják felvenni
a küzdelmet a fõváros felõl
délre tartó cs. kir. fõerõkkel.

Fenntartásai ellenére nem ta-
gadta meg a parancsot, ha-
nem a 3. honvédzászlóaljat 4
löveggel február 15-én útnak
indította Szegedre. Idõköz-
ben visszaverték a szerbeket,
ennek ellenére a Délvidék új
teljhatalmú országos biztosa
– Batthyány Kázmér – egy-
elõre nem akarta visszaadni
a zászlóaljat Damjanichnak.
Az alakulat február 27-én
végre gõzhajóra ült, s estére
Szentesre érkezett. Itt más-
nap pihenõt tartott, s márci-
us 1-jén Kunszentmártonba
vonult tovább. Ugyanekkor
vonult Szentesrõl Szegedre a
61. és 62. sorezred egyesített
zászlóalja. 

Damjanich tábornok Szen-
tesen állomásozó többi ala-
kulata is szinte állandóan
mozgásban volt. A 9. hon-
védzászlóalj már 1849. febr.
11-én Szentesrõl továbbvo-
nult Csongrádra, majd 15-én
visszatért Szentesre. Február
21-én az alakulat Hódmezõ-
vásárhelyre vonult, de már
másnap visszatért Szentesre,
ahonnan 24-én Kunszent-
mártonra, 25-én Tiszaföld-
várra vonult tovább. A 28.
honvédzászlóalj február 18-
án indult el Szentesrõl Csép-
ára, onnan pedig Tiszasasra.
A lengyel légióról annyi tud-
ható, hogy febr. 12-én és 13-

án Szentesen állomásozott.
A hadosztály lovasságát al-
kotó 2. huszárezred pontos
érkezése és távozása nem is-
mert, de az tudható, hogy
febr. 16–20. között Szentesen
állomásozott. 

Nem ismert pontosan,
hogy Damjanich tábornok
meddig tartózkodott Szente-
sen. Február 15-én még
Szentesrõl írt levelet Dem-
binszkinek, az új magyar fõ-
parancsnoknak, a következõ
levele február 25-én már Ci-
bakházán kelt, amelyben tu-
datta a fõparancsnokkal,
hogy hadosztálya egy részét
Cibakházára és Tiszaföld-
várra vonta, de Szentesen,
Mindszenten és Tiszasason
továbbra is négy gyalogzász-
lóalj, két lovasszázad és 8 lö-
veg állomásozik. Damjanich
szentesi tartózkodásának
utolsó nyoma egy hosszú,
sajátkezû fogalmazvány,
amelyet február 27-én Mé-
száros Lázár hadügyminisz-
terhez intézett. Hermann Ró-
bert szerint Damjanich még
ezen a napon, vagy másnap
elhagyta Szentest és Cibak-
házára ment, hogy Vécsey
Károly vezérõrnaggyal e-
gyüttmûködve, megkezdje a
Szolnok visszafoglalását cél-
zó támadást.

Labádi Lajos

Most, hogy nyilvánosság-
ra került a soros  választás
napja, gõzerõvel indult be a
pártok propaganda gépeze-
te. Ezzel elkezdõdött – foko-
zott várakozás mellett – az
ilyenkor szokásos ígérgeté-
sek ideje, a választópolgárok
megdolgozása érdekében!
Gondolom, még mindannyi-
an vissza tudunk emlékezni
az elmúlt négy évet  meg-
elõzõ idõkre, akkor sem volt
hiány ígérgetésbõl, szinte
már az ígéretek földjén érez-
hettük magunkat. Úgy any-
nyira, hogy  a most regnáló
kormánynak  sikerült a  par-
lamentben  a megtévesztett
szavazók jóvoltából  akkora
többséget szerezni, hogy  az
el telt négy év alatt az tör-
tént  amit õk akartak! Így
aztán  nincs, vagy alig van
olyan korábban meghozott
t ö r v é n y  a z  o r s z á g b a n ,
amely ne esett volna át vál-
tozásokon. Tehát mondhat-
juk, hogy az eltelt négy év,
az újítások, reformok jegyé-
ben múlt el. Ezek között vol-
tak olyanok, amelyek meg-
értek a változtatásra, míg a
másik része jobb lett volna,
ha marad változtatás nélkül!
Ennek ellenére, a miniszter-
elnök  a minap jelentette ki –
ha igaz: „Én csak egy sze-
gény, korlátozott hatáskörrel
rendelkezõ  miniszterelnök
vagyok.” Most már csak azt
kellene tudnunk, hogy e ki-
jelentésével dicsekedni akart
vagy sajnáltatni magát.
Merthogy  a nagy többség-
gel rendelkezõ Fidesz és
párttársának parlamenti tag-
jai az országházban szolgai
módon, párthûséget mutat-
va minden eléjük került,

változtatásra ajánlott témát
megszavaztak. Ez arra int-
heti a most választásra ké-
szülõ állampolgárokat, hogy
szavazatukat úgy tegyék
meg, még egyszer  hazánk-
ban ne fordulhasson elõ az
az állapot, hogy ismét egy
párt, annak egy embere ke-
zébe kerülhessen teljhata-
lom, akár jobbközép, akár
bal liberálisnak  titulálják
magukat. Annál is inkább,
mivel a történelem már több
esetben is igazolta, hogy a
hatalom birtokosa  saját ha-
talmától megrészegedve,
magát csalhatatlannak kezdi
hinni és rendszerint úgy is
cselekszik! Amely aztán
elõbb-utóbb demokratikus
vezetésbõl diktatórikus  ve-
zetésbe csap át. A jelenlegi
kormány  alapvetõ hibája,
hogy nem  tudta, vagy nem
akarta  az eltelt négy év alatt
sem a saját maga által meg-
jelölt feladatokat végrehajta-
ni. Többek között pl. a be-
ígért munkahelyek  csak tö-
redéke jött létre. Ezt kívánta
kompenzálni  a nagyszámú
közmunkaprogram, amely a
statisztikát javította, de  ez
nem szolgálja a biztos, hosz-
szú távú munkanélküliség
felszámolását!

A kényszerbõl ideiglene-
sen vagy véglegesen  hazát
változtató munkavállalók
száma  hazánkban igen ma-
gas. Ez egy szalonképesnek
feltüntetõ megállapítás sze-
rint  természetes, máskor is
volt ilyen, mivel az érintet-

tek világot látnak, sokat ta-
pasztalnak, idõvel visszatér-
nek saját hazájukba és emel-
lett még milliárdokat külde-
nek haza! A baj az, hogy
ezek a magasan képzett,
szakmákkal rendelkezõ sze-
mélyek, a magyar adófize-
tõk pénzébõl tanultak zöm-
mel, szereztek magas  kép-
zettséget és most nem az õ
hibájukból, idegen országok
javára tudják csak hasznosí-
tani. Hazai munkahelyek hi-
ánya miatt! Megállapítások
szerint a magyar egészség-
ügy rosszabb helyzetben
van, mint akár négy évvel
ezelõtti idõkben volt. Mutat-
ja ezt többek között az
egészségügyi intézmények
leromlott külsõ és belsõ ál-
lapota. A mûszerezettség
nagymérvû elhasználódása,
nem utolsó sorban  az orvo-
sok, a  szakszemélyzet nagy-
számú  elvándorlásából  ere-
dõ munkaerõ hiánya is. Ide
tartozik még  a gyógyítás-
hoz elengedhetetlen  pénz-
keretek szûkítése, mely elõ-
idézi  a sokszor  felháboro-
dást kiváltó túlzott fogadási
idõpontok eltolódását. Kor-
mányunk szócsövei útján,
minden elképzelhetõ módon
azt súlykolja, hogy  jobban
teljesítünk! Kérdés, miben?
A kiváló propagandában
biztosan!  Már hosszabb idõ
óta szinte slágerként hat a
rezsicsökkentés minden
megoldást ígérõ áldásos ha-
tása. Ez a mi családunknál –
két fõ – 2013-ban összesen

32.410 forintot eredménye-
zett. Ez az összeg bizony
nem ment meg minket az
éhenhalástól. Ami még ezzel
a témával összefügg, ezek az
összegek nem a költségve-
tésbõl, hanem a szolgáltatók
megadóztatásából erednek,
mely elõbb-utóbb  a szolgál-
tatás egységárainak meg-
emelésébõl  kompenzálódik
a szolgáltatóknak.

Új jelenség lesz a mostani
választásnál, hogy azok a
magyarok, akik az orszá-
gunk szétdarabolása kap-
csán  más országokhoz ke-
rültek, kettõs állampolgársá-
guk  révén, egy párthoz  tar-
tozó hûségnyilatkozatként,
teljes joggal adhatják le sza-
vazatukat. Arra a pártra
amelynek köszönhetik ket-
tõs állampolgárságukat!
Kérdés, hogy az érintett párt
és annak tagjai mindezt eti-
kusnak tartják? További kér-
dés, hogy azok a külhoni
magyarok akik szavazni
fognak, nem lesz lelkiisme-
retfurdalásuk, mivel sokuk
nem is léphetett soha ma-
gyar földre, de ha léptek is,
honnan ismernék a magyar
valóságot, mivel ebben mi
magunk sem tudunk sok
esetben helyesen eligazodni!
Jó lenne, ha ezek a kétségek
mind a belsõ állampolgárok-
ban és a kintiekben is, vok-
suk leadása elõtt felmerül-
nének a szavazás alkalmá-
val.

Soós  János  

Damjanich tábornok fõhadiszállása Szentesen

Olvasónk írja

Felfokozott várakozás
Kéthetente jelentkezõ Mit

szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ ese-
ményekrõl, ügyekrõl, me-
lyekrõl mi is tudósítottunk.
Mostani számunkban Dezsõ
Imre csomagoló-targoncást
(képünkön) kérdeztük.

– Szentesen jelenleg közel
800 fõ közfoglalkoztatott sze-
mély van, ebbõl 450 tanul az
ún. alapkompetencia-fejlesztõ
képzésen vagy szakképesítést
nyújtó oktatáson. A november
1-jével indult programot egy
hónap munkával kezdték, ezt
követõen négy hónapig tanul-
nak, majd április 30-ig ismét
dolgozni fognak.

– Még nem hallottam errõl a
programról, viszont jó ötletnek
tartom. A különbözõ képesíté-
sekkel talán könnyebben bol-
dogulnak majd az emberek. Én
is próbálok több dolog felé ori-
entálódni, képezni magam.
Mostanság muszáj több lábon
megállni, mivel nem mindig
lehet tudni, mit hoz a holnap! 

– Bakó Dániel szentesi fia-
tal gazda geotermikus energiá-
val fûtött paprikatermesztése
nyerte a legfenntarthatóbb
vállalkozás díját az Európai
Parlamentben. 

– Kifejezetten pozitívnak
tartom, hogy a megújuló ener-
giák felhasználása kezd komo-
lyabban utat törni! Jóval kör-
nyezetkímélõbb és talán ez
lesz a jövõ. Örülök neki, hogy
Szentesen is megjelent ez a faj-
ta energiafelhasználás. Remé-
lem, pár éven belül már ez lesz
az általános és támogatást is
nyer majd.

– Oxigénhiány miatt pusz-
tult el 26,5 mázsa hal, de még
most sem tudják megmondani
mitõl alakult ki a kedvezõtlen
életkörülmény a vízben. 

– Sajnálatos dolog, ami tör-
tént! Még az ilyen mértékû

halpusztulás is felettébb felka-
varó, elég csak a tiszai cián ka-
tasztrófára visszaemlékezni.
Sok munkával fog járni mind-
ezt a kárt  rendbe hozni. Ha ki-
derül, hogy szándékos károko-
zás volt, remélem, elfogják és
megbüntetik a felelõsöket! 

– Babazászlót tûzhet ki
azon intézmény, ahol vala-
mely munkatársnak gyermeke
születik - jelentette be Farkas
Sándor országgyûlési képvise-
lõ a Házasság hete rendezvé-
nyéhez kapcsolódva.

– Hatalmas öröm egy gyer-
mek születése. Pozitív, ha egy
szeretõ pár belevág eme hatal-
mas feladatba! Viszont nem ér-
tem ennek a zászlónak a miért-
jét. Az életfa adományozását
sokkal többre tartom személy
szerint! 

– Több fórumon is kritizál-
ták a lakosok a hó eltakarítá-
sának hiányát a város útjain
és járdáin. A hóesés után egy
héttel is még sok helyen nehe-
zen lehetett közlekedni gyalog
és kerékpárral. 

– Õszintén szólva, nem lepõ-
dök meg ezen! Évek óta azt ta-
pasztalom, hogy maximum a
fõutcán és annak közvetlen kö-
zelében takarítják el a havat. A
kis utcákon áldatlan állapotok
vannak még egy-két héttel a
havazás után is. Néha életve-
szélyes még a gyalogos közle-
kedés is. Remélhetõleg talál-
nak rá végleges megoldást!

Mit szól hozzá
Dezsõ Imre?

Damjanich tábornok



(folytatás az 1. oldalról)
A bizottság az elõterjesz-

tésben leírta, hogy a jelenlegi
szolgáltató orvosi pihenõ-
szobája nem mindenben fe-
lel meg az elõírásoknak és a
tisztasága sem mindig meg-
felelõ. Utóbbi felvetésre Ollai
Istvánné elmondta, hogy õ
megnézte az ügyeleti szobát
és tisztának találta, tapaszta-
latát a helyszínen készített
fényképekkel támasztotta
alá.

Chomiak Waldemar hang-
súlyozta, hogy csak szakmai
kérdésrõl van szó az ügyelet
átszervezése kapcsán. A há-
ziorvosként dolgozó képvi-
selõ véleménye szerint infor-
máció hiánya miatt nem volt
megalapozott a testület tava-
lyi döntése, ezért összehívta
a háziorvosokat, a szakma
képviselõit és így született a
határozati javaslat. 

A vitában Szabó Zoltán
nem kötelezõ pályázat kiírá-
sát javasolta, mint a konyha
esetében, míg Demeter Attila
jogi kérdéseket vetett fel.

Halmai István szerint a nyer-
tes vállalkozás döntse el,
mennyit fizet majd az orvo-
soknak. Móra József leszögez-
te, hogy a jól mûködõ rend-
szert nem szabad megváltoz-
tatni. Horváth István nyílt pá-
lyázat kiírását kezdeményez-
te, amelyre az önkormányzat
is tehet ajánlatot. Krausz
Jánosné támogatta a pályáza-
tot, de elõtte egyeztetést kért
az orvosok és az OMSZ kö-
zött, hátha a párbeszéd ered-
ményre vezet. Szirbik Imre a
betegekre hívta fel a figyel-
met, akikrõl nem esett szó a
vita kapcsán. A polgármester
véleménye szerint szakkép-
zett, felkészült, elérhetõ or-

vosra van szükség, aki szak-
szerû ellátást képes adni a
rászorulónak. A képviselõ-
testület végül nyílt pályázat
kiírását támogatta az orvosi
ügyelet feladatainak ellátá-
sára, a három ellátó, a kór-
ház, a mentõk és a város
konzultációját követõen. A
mentõszolgálat és az önkor-
mányzat maga is pályázhat a
feladat ellátására, de más
nyertessel is köthet közre-
mûködõi szerzõdést a város.
Mindaddig, amíg más ellátás
nem kerül szóba, a mentõ-
szolgálat biztosítja a térség-
ben az orvosi ügyelet ellátá-
sát úgy, mint az elmúlt közel
20 évben.
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Czakó Tamásnak, a Bugyi
István-kórház 2013 szep-
temberében elhunyt sebész
fõorvosának ítélték idén a
Bugyi István Emlékérmet.
Az elismerést felesége,
Czétényi Zsuzsanna vette át
február 13-án, csütörtökön a
megyeházán rendezett ün-
nepi ülésen. Írásunkban
szeretett férjére és nem
mindennapi munkásságára
emlékezik.

Férje halála után találta
meg felesége azt a naplót,
melyet 2007-ben kezdett írni
„Drága Feleségemnek és
Gyermekeimnek" megszólí-
tással. Élete eseményein kí-
vül lejegyzett számára fontos
és megszívlelendõ gondola-
tokat olvasmányaiból is. Fe-
lesége szerint túl jó ember
volt erre a világra, az anyagi
dolgok egyáltalán nem érde-
kelték. A család és a betegek
foglalták el az elsõ helyet az
életében. Számtalanszor for-
dult elõ, hogy aktuális tevé-
kenységét félbe hagyva ro-
hant be a kórházba. Az elsõ
években sokszor péntek reg-
geltõl hétfõ délutánig bent
voltak a kórházban az orvo-
sok ügyeleti hétvégéken. Na-
gyon találó volt Bugyi tanár
úr szellemes mondása: „A
sebészfeleségek olyan özve-
gyek, akiknek még él a fér-
jük!" Egyszer összeszámolta,
hogy több mint ezer napot
töltött éjszakai ügyeleti
munkával. Öt óra negyven
perckor kelt minden reggel,
hét óra elõtt indult munká-
ba. Naponta átlagosan ki-

lenc-tíz órát töltött a kórház-
ban. Magánrendelést viszont
sosem vállalt. Ha nehezebb
esete volt, vagy aggasztotta
egy beteg állapota, hétvégén
is bement a kórházba. Kevés
szabadideje miatt kifejezett
hobbija sosem volt. A tudo-
mányos életet állandóan fi-
gyelemmel kísérte, rendsze-
resen olvasta a szaklapokat.
A számára érdekes cikkeket
összegyûjtötte, témánként
dossziékba rendezte. Czakó
Tamás úgy gondolta, hogy
ha ideje lesz, a nyugdíjas
évek alatt folytatja ezt a tu-

dományos munkát. Cikkeket
szeretett volna még írni, de
sajnos a két évbe minden
már nem fért bele. Szeretett
teniszezni, futni, úszni, de
egyiket sem mûvelte ver-
senyszerûen. Nem nézett te-
levíziót, ha ideje engedte, in-
kább olvasott. Az 1976-ban
vásárolt kerékpárja hûsége-
sen bevitte dolgozni minden
reggel. Sokat mosolygott,
mégis így írt a naplójában:
„nyugodtnak lenni, többet
mosolyogni”. Czakó fõorvos
önmagát mindig fegyelmezõ
ember volt, akinek egy csú-
nya szó nem hagyta el a szá-
ját, csak a jót látta az embe-
rekben. A Nobel-díjas Teréz
anyát tartotta egyik példaké-
pének. Munkája során õ is
arra törekedett, hogy szere-
tetet sugározzon az emberek
között.

Czétényi Zsuzsanna vége-
zetül egy szép gondolatot
emelt ki férje naplójából:
„...vajon mi magunk személy
szerint merünk-e odaadni
mindent azért a néhány em-
berért, aki ránk van bízva?“
Õ igyekezett ennek a feladat-
nak eleget tenni!

Lantos Éva

Egy idézet Czakó
Tamás naplójából

A Koszta József Múzeum várja az érdeklõdõket február 19-én, szerdán fél 5-kor Vidovics Fe-
renc órásmester vetítéses elõadására, melynek címe A felújított Szent Anna-templom torony-
órájának bemutatása. Ezt követõen megszólal Susanna, a zenegép. A belépés ingyenes!

Újra szól Susanna

(folytatás az 1. oldalról)
Csányiné Bakró-Nagy Vera

közigazgatási irodavezetõ
lapunknak elmondta, hogy
az önkormányzat felmérést
végzett a mintegy 450 bérlõje
között. A kiküldött kérdõ-
ívek 86 százalékát kapták
vissza és dolgozták fel. Kide-
rült, hogy a hátralékosok
nagy része nem azért nem fi-
zet, mert nem akar, hanem
anyagi helyzete miatt nem
tud. A bérlõk felénél az egy
fõre jutó jövedelem nem éri
el az 50 ezer forintot, a se-
gélybõl és táppénzbõl élõk
jövedelme ennek az összeg-
nek a fele, míg a nyugdíjból
élõknél valamivel meghalad-
ja a 60 ezer forintot. Az ösz-
szes lakbérhátralék három-
negyedét azok a bérlõk hal-
mozták fel, ahol az egy fõre

jutó átlagjövedelem nem éri
el a 40 ezer forintot. Össze-
hasonlításul, a létminimum
összege 66 ezer forint volt
2012-ben egy fõre.

Az alacsony jövedelmû,
szociális bérlakásban élõ em-
bereket továbbra is támogat-
ja az önkormányzat, cserébe
szigorúbban jár el a hátralé-
kot felhalmozókkal szem-
ben. Akik rendesen fizetik a
lakbért és az addig felhalmo-
zott hátralékot is törlesztik,
azok esetében ugyanannyi-
val csökkenti a hátralék ösz-
szegét. A támogatás feltétele
a város és a bérlõ között lét-
rejött szerzõdés mellé úgy-
nevezett végrehajtási záradé-
kot kell aláírni közjegyzõ
elõtt. Ezzel vállalja a bérlõ,
hogy 3 hónapot meghaladó
tartozás esetén önként el-

hagyja az ingatlant, ellenke-
zõ esetben végrehajtás indul
ellene. Az irodavezetõ fel-
hívta a bérlõk figyelmét, ha
valaki egy-két havi támoga-
tott lakbérrel elmarad, azt
mindenképpen jelezze az ön-
kormányzatnak és kérjen se-
gítséget. Amennyiben 3 hó-
napot késik a lakbérrel, ak-
kor az önkormányzat fel-
mondja a szerzõdést és ki-
költözteti a bérlõt az ingat-
lanból. A kilakoltatási mora-
tórium április 30-áig tart, az-
az a végrehajtó a lakóingat-
lan kiürítését addig az idõ-
pontig halasztja el. A kilakol-
tatási folyamat nem áll le,
így tartozás esetén a határ-
idõt követõen azonnal életbe
léphet. A rendeletváltozás
meglepetést okozhat az ed-
digi gyakorlattal szemben,
az elsõ kilakoltatások meg-
történésével.

Eddig mintegy 20 esetben
írtak alá végrehajtási zára-
dékkal kiegészített szerzõ-
dést a már lejárt bérletek ese-
tében, illetve az új bérlõkkel.
Amennyiben a rendszer mû-
ködik és a hátralékok nem
nõnek, akkor tovább emel-
kedhet a támogatottak köre.

Besenyei

Szigorodó kilakoltatás

További 4 térfigyelõ kame-
rával bõvült az eddig 21 ka-
merából álló rendszer a vá-
ros területén a rendõrség ál-
tal javasolt helyeken. A kép-
viselõ-testület tavaly áprilisi
ülésén három, majd további
egy kamera telepítését hagy-
ta jóvá. A kiépítés költsége
közel egymillió forinttal ha-

ladta meg az eredetileg há-
rom kamerára betervezett 3
milliót. A szükséges összeget
a gyógyfürdõ vízforgatójá-
nak felújítására elkülönített
forrásból biztosította az ön-
kormányzat. Az új kamerá-
kat a Koszta J. u – Zrínyi u.
sarkán, a Szt. Imre herceg u.
– Szt. Anna u. keresztezõdé-

sében, a Hajnal u. – Szele-
vényi út csomópontjában, és
a Dósai Molnár M. u. – Deák
F. u. keresztezõdésében sze-
relték fel.  A kamerák képei a
rendõrkapitányságon kiala-
kított központban nyomon
követhetõk. Az önkormány-
zat idei költségvetésében
újabb térfigyelõ kamerák ki-
helyezésére tervezett anyagi
forrást.

25 kamera figyel

A hajléktalanszálló folya-
matosan szinte telt házzal
mûködik, az enyhe tél nem
okozott krízishelyzetet. A
kedvezõ idõjárás segítette
az éjjeli menedékhely bõví-
tési munkáit.

A hajléktalanszállót igény-
be vevõ emberek vegyes ösz-
szetételû társaságot alkot-
nak. Többen dolgozni jár-
nak, míg mások a téli köz-
foglalkoztatási program ke-
retei között valamilyen kép-
zésen vesznek részt.  A közel
50 férõhely fele éjjeli mene-
dék, másik fele térítésköte-
les, munkásszállóra emlé-
keztetõ lakhatást tesz lehetõ-
vé. Itt 2, 4 illetve 6 ágyas szo-
bákban laknak, rendelkezé-
sükre áll egy konyha, közös-
ségi hely, mosási, mosdási le-
hetõség. A húsz férõhelyes
éjjeli menedékhelyet igénybe
vevõknek reggel  e l  kel l

hagyniuk a szálláshelyet. Õk
hideg idõben a nappali me-
legedõben lehetnek, ahol
délben a központi konyha jó-
voltából 20 fõ számára ebé-
det biztosítanak. 

Ottjártunkkor  építkezés
zaja, légkalapács, kutyauga-
tás és madárcsicsergés foga-
dott a Rákóczi utcán lévõ in-
tézményben. Berki András, a
Hajléktalan Segítõ Központ
vezetõje lapunknak elmond-
ta, hogy számos úton veszít-
heti el valaki az otthonát,
amelynek sokkal prózaibb,
hétköznapibb okai lehetnek,
mint gondolnánk. Ilyen egy
család felbomlása, válás
vagy éppen egy nagy kiadás,
hiteltartozás, amivel az em-
ber nem tud megbirkózni.
A hajléktalanná válás jelen-
tõs katalizátorának nevezte
egyes esetekben az alkohol-
függõséget is.

A tél egy kiemelt, ún. krí-
zis idõszak, amikor nem
csak hajléktalanoknak, ha-
nem olyan lakosoknak is me-
nedéket nyújtanak, akiknek
a háza lakhatatlanná válik
vagy egy nagy havazás, hó-
fúvás zárja el otthonát a kül-
világtól. Idén az enyhe tél-
nek köszönhetõen, szeren-
csére nem volt ilyen jellegû
probléma.

A TIOP pályázat keretein
belül megvalósuló éjjeli me-
nedékhely bõvítésrõl Berki
András elmondta, meglátá-
sa szerint a munkálatok jó
ütemben haladnak és várha-
tóan határidõre elkészül a
két szárny közé építendõ új
épületrész. A hideg idõ és a
havazás miatt rövid idõre le-
állt a kivitelezõ, de az eny-
hülést követõen ismét nagy
erõkkel fogott a munkákhoz.

B.V.

Hajléktalan helyzet

Kiadó az orvosi ügyelet

Czakó Tamás: „nyugodtnak
lenni, többet mosolyogni.

A Dósai Molnár M. és a Deák Ferenc utcák keresztezõdését is kamera figyeli ezentúl.

Az államé lett

A mentõállomáson 2005-ben összesen 17 millió forintot
fordíthattak az ügyeleti rendelõ kialakítására, orvosi esz-
közök és mûszerek, valamint gépjármû beszerzésére bel-
ügyminisztériumi támogatásból. A fejlesztés végeredmé-
nyeként így egy helyen mûködött a felnõtt és a gyermek-
orvosi ügyelet. A kistérségi társulás megszûntével a Sima
Ferenc utca 29. szám alatti épületen elvégzett munkákból
származó felújítási értéket, vagyonnövekményt az állam
birtokába adták.

Czakó Tamás Hódmezõvásárhelyen született, 14 éves
korában egy csontvelõgyulladás a sípcsontjában megha-
tározta a jövõjét. Meg kellett operálni a lábát, ezért több
hónapot töltött kórházban, és ekkor döntötte el, hogy or-
vos lesz. Az egyetem elvégzése után, 1976. október 1-jén,
a szentesi kórházban kezdte meg munkáját, ez volt elsõ
és egyetlen munkahelye. 2011-es nyugdíjazása után is
folytatta lelkiismeretes munkáját az intézményben. Csa-
ládja, barátai és kollégái 2013 szeptemberében vettek tõle
végsõ búcsút.

Mind országosan, mind pedig a városban kevés a
szociális bérlakás száma. Ennek fõ oka az új lakástörvény
megjelenése, mely lehetõvé tette a benne lakók részére a
lakások megvásárlását. A városban 1300 bérlakás volt,
jelenleg ez a szám 450 körüli. Csányiné Bakró-Nagy Vera
képviselõ-testületi ülésen elmondta, hogy a megvásárolt
bérlakásokat fel kellett volna újítani, melyre nem volt
fedezet, mivel akkor a lakbérek is nagyon alacsonyak
voltak. A jelenlegi helyzet nagyon rossz a munkaerõ
mobilitása miatt. 
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Sokkal több vendég volt
a megszokottnál a termál
gyógyfürdõben február 7-
én.  A törzsközönség mel-
lett sok új vagy a fürdõbe
csak ritkán járó vendég töl-
tötte meg a medencéket és a
büfét. A kupola alatt a für-
dõzök a medencékben és
azok szélén üldögélve kis
csoportokba verõdve be-
szélgettek, pihentek. Mind-
eközben a büfé felõl Szabó
Kornél szolgáltatta a hangu-
latfokozó zenét.

– A régi örökzöldektõl,
akár 20-as évektõl a mai na-
pig táncolható slágereket ját-
szom – mondta el lapunknak
Kornél, aki nagyon örült an-
nak, hogy sikerült megtán-
coltani néhány fürdõzõt, sõt
egy dal erejéig még a mikro-
font is átadta egy bájos kar-
cossággal rezonáló hangú

vendégnek. A fürdõ öreg ró-
kái ugyanúgy élvezték az
emelkedett hangulatot, mint
az a középkorú hölgyekbõl
álló csoport, akik egy jó
csajbulinak szánták az estét. 

Stemmer József, a Dr. Bugyi
István Kórház mûszaki veze-
tõje elmondta, hogy 2013
második felétõl a kórház új
vezetõséggel dolgozik, akik
az akkor tapasztalt állapotok
hatására különféle intézke-
déseket kezdeményeztek a
fürdõ korszerûsítésére és
népszerûsítésére. Ez a gyere-
kek úszásoktatásának meg-
oldásával kezdõdött, ami
egy három és fél millió forin-
tos beruházás volt. Mind-
eközben újra elõkerült a
gyógyvízzé minõsítés kérdé-
se, melynek megoldása nyár-
ra várható. A fürdõ partit
most kísérleti jelleggel ren-

dezték meg a dolgozók és a
büfések javaslatára, a jöve-
delmezõség fokozásának ér-
dekében. Stemmer József
hangsúlyozta, hogy a gyógy-
fürdõ jelleget mindenképpen
meg kívánják tartani és nem
szeretnék egy vendéglátó
egységgé, hovatovább kocs-
mává alakítani. Az újítás
csakis a gyógyászati rendelé-
sek utáni idõszakra terjedhet
ki és a nyitvatartási idõ sem
változik. Ha a közönségtõl
pozitív visszhangot kap a
kezdeményezés, akkor el-
képzelhetõ, hogy havonta
egyszer sor kerülhet erre a
hétvégi fürdéssel egybekö-
tött szórakozási lehetõségre.
Legközelebb február 21-én,
pénteken lesz alkalom táncra
perdülni a melegfürdõ par-
kettjén.

B. V.

Kísérleti parti a gyógyfürdõben
Képzeljünk el egy olyan

világot, ahol a termelõ és a
fogyasztó közösen vállal-
nak felelõséget egymás jó-
létéért, rendszeresen talál-
koznak és a gazdaságot is
bármikor meg lehet nézni.
A fogyasztó elõre kifizet
egy pár hónapnyi zöldséget,
ezzel lehetõvé téve azt,
hogy a gazda biztonsággal
nekiindulhasson a szezon-
nak. Ezért cserébe a termelõ
minden héten friss, szezo-
nális biozöldséget biztosít
szûk vásárlói körének. 

Kiss László a Csongrád me-
gyei Évkerék Ökotanyából
szombaton a Dózsa-házban
mutatta be másfél hektáros,
egyedülálló családi zöldség-
termesztõ gazdaságukat,
amit négy évvel ezelõtt indí-
tottak feleségével, Kiss Kovács
Orsolyával. Az országban még
csak néhány tíz hasonló el-
ven mûködõ gazdaság van,
ami a köznyelvben dobozos
rendszerként kezd elterjedni. 

– Egyetemi diplomával il-
letve doktori fokozattal
rendelkeznek. Mi motiválta
önöket, hogy belemerüljenek
a kétkezi munkába és egy
ilyen egyedülálló gazdaság
kialakításába?

– Mind a ketten besokall-
tunk az általánosnak mond-
ható életformától és ott élt
bennünk a vágy, hogy jó mi-
nõségû zöldségek folyama-
tosan rendelkezésünkre állja-
nak. Aztán rájöttünk, hogy
akár meg is termeszthet-
nénk, hiszen mind a ketten
agrárvonalon végeztünk. 

– Mi 40 zöldséges dobozt
állítunk össze hetente, ami
70 családot lát el. A múlt év-
ben azt kértük, hogy négy
hónapra kötelezõdjenek el,
májustól szeptemberig, amit
havi részletekben, tagdíj for-
májában fizettek be.

– Mit tehet az, aki Szen-
tesrõl szeretne rendelni?

– Igazából nem sokat,
mert mi nem szállítunk ház-

hoz zöldséget és nagyon nö-
vekedni sem szeretnénk. Je-
lenleg is több család van vá-
rólistán, mert nagyon kicsi a
lemorzsolódás. Akikkel mi
szerzõdésben vagyunk, azok
minden csütörtökön vehetik
át a zöldségeket egy szegedi
iskola aulájában. 

– Ezt csak úgy lehet csi-
nálni, ha az ember minõségi
terméket állít elõ. Aki nem
hiteles az biztosan kiesik eb-
bõl a rendszerbõl, mert a fo-
gyasztók ugyanúgy ellenõr-
zik a gazdát, mint a minõsí-
tõ szervezet. Az elején na-
gyon sok munkával jár. Mi
150 fajtával dolgozunk és a
biotermesztésben egészen
más fajták kerülnek szóba,
mint a konvencionális gaz-
daságokban és a palántákat
is saját magunknak kell elõ-
állítani. Sok a munka, de ha-
talmas élmény – mondta
Kiss László.

Baranyai Vitália

Közösségi mezõgazdálkodás

Az Évkerék Ökotanyán idényzöldségeket és különlegességeket is termesztenek.

Koraesti könnyed bulihangulat a melegfürdõben.
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Gyökereit kutatva érke-
zett városunkba egy szente-
si kötõdésû, Argentínában
élõ mûvésznõ, Carolina
Mitchell. Az egykori várme-
gyei fõispán, Bonczos Mik-
lós dédunokájának útját
egy dokumentumfilmes
stáb is végigkíséri. 

MTVA-s pályázati támoga-
tásból készül az a közel egy-
órás, õsszel a Duna TV-n
látható dokumentumfilm,
melynek több jelenetetét is
városunkban rögzítették a
múlt héten. A dédapja múlt-
ját kutató Carolina Mitchell,
Argentínában élõ, szentesi
gyökerekkel rendelkezõ fes-
tõmûvész, kiállítási kurátor
látogatását veszik filmre,
melynek hangsúlyos ré-
szei Szentesen játszódnak.
Ugyanis a dédapa a múlt
század harmincas-negyvenes
éveiben az akkori megye-
székhelyen töltött be vezetõ
politikai szerepet: fõispán,
majd országgyûlési képvise-
lõ volt.

A Dédapáim és én címû
film jeleneteit Nagy Anikó
rendezõ irányításával rögzí-
tik, Szentes mellett fábiánse-
bestyéni, budapesti helyszí-
neken és a mûvésznõ lakhe-
lyén, Buenos Airesben. A
megyeháza természetesen
nem maradhatott ki a film-
bõl, s Carolina Mitchell szin-
te gyermeki lelkesedéssel jár-
ta be a dédapja egykori hiva-
tali helyiségeit, melyekbe
2006-ban a Koszta József
Múzeum állandó kiállításai
költöztek. Az emeleten lakott
a fõispán, a hátsó részben
voltak a kiszolgáló helyisé-

gek, tudta meg a dédunoka
Pintér Zsófia kiállítási mediá-
tortól. A múzeumban tett sé-
tájuk során számtalan részle-
tet hallott az eredetileg is
megyeházának készült épü-
letrõl. A földszinti levéltár-
ban – mely a kezdetektõl,
1883-tól az épületben mûkö-
dik – Labádi Lajos fõlevéltáros
szolgált érdekes adalékokkal
a fõispán korából. A stáb a
fõispán lakóházában, a Tóth
József utca 19. szám alatti,
Arany János utcai bejáratú
épületnél  is járt, melyet egy-
kor Szentes legszebb házai
között emlegettek.

Carolina 2010-ben Buda-
pesten, a Balassi Intézetben
írt disszertációjában dolgoz-
ta fel dédapja történetét, erre
figyelt fel Nagy Anikó, aki
akkor a Duna Televízióval
forgatott. Majd adódott a pá-
lyázati lehetõség, s a rendezõ
úgy gondolta, megfilmesíti a
gyökereit hazánkban keresõ
argentin mûvész útját.

A dédunoka most járt elõ-
ször Szentesen, s varázslatos
meglepetésnek tartja, amit itt
látott. Édesanyja Szentesen
született, 1950-ben ment ki
Argentínába, s bár Carolina
már ott jött a világra, szinte
folyékonyan beszél magya-
rul. Elárulta, odakint magyar
cserkészcsapatba, s a szom-
bati magyar iskolába, a Zrí-
nyi Ifjúsági Körbe járt. Fon-
tosnak érezte, hogy megta-
nuljon magyarul, mert csa-
ládjától azt hallotta, a ma-
gyar nyelv a mi kincsünk, ra-
gaszkodni kell hozzá, bárho-
vá kerüljünk is.

D. J.

A fõispán dédunokája
Argentínából

Szokatlan nézõpontból, fentrõl igyekszik meglátni és lát-
tatni a szépet, a rendszert, a játékosságot és a pusztulást Ma-
rosi Kata. A fiatal szegedi festõmûvész képei láthatók ebben a
hónapban a Tokácsli Galériában.

A 38 éves Marosi Kata a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola
elvégzése után a Pécsi Tudományegyetem mûvészeti karán
diplomázott, s tíz éve oktat a Szegedi Tudományegyetem
rajz-mûvészettörténet tanszékén. Marosi Katát, saját vélemé-
nye szerint az vezérelte az alkotásban, hogy a magasból min-
dent észre lehet venni, nem marad rejtve semmi, sõt, kirajzo-
lódnak az összefüggések. Megnyitó beszédében Szuromi Pál
mûvészeti író alapos betekintést adott a fiatal, ámde már be-
érett alkotó szemléletmódjába, mely a természeti és urbánus
tájakat égbe emelt nézõpontból ábrázolja.

Marosi Kata alkotásait szemlélve a tragikus körülmények
között elhunyt Erõss Zsolt jutott a mûvészeti író eszébe: a
hegymászók isteni látószögébõl, ahogy a festõ látomásában,
is izgalmas látásmódot nyernek az ábrázolt témák. Szuromit
a távol-keleti filozófiára is emlékezteti ez az egyszerre föld-
közeli és kozmikus látószög.

Marosi Kata festményei március 1-ig tekinthetõk meg a
Tokácsli Galériában. D. J.

Isteni látószögbõl

Születésnapja alkalmából ünnepséget szerveztek volt
munkatársai Mészáros Júliának (középen). A városháza mû-
velõdési osztályának nyugalmazott vezetõje február 11-én
töltötte be 80. életévét.

Szûknek bizonyult a megyeháza vörös terme, s a díszterem
is percek alatt megtelt kedden este, Mészáros Júlia köszönté-
sére. Bensõséges beszélgetésre készültek eredetileg Kruzslicz
Pállal – akinek éppen negyven esztendeje lett a fõnöke Mé-
száros Júlia –, s az újságíró-mûvelõdésszervezõ a nagy létszá-
mú hallgatóság elõtt is igyekezett az est fõszereplõjének em-
beri arcát megmutatni. Paulovics Tamás Babits-szavalattal ér-
kezett.

A beszélni mindig imádó Mészáros Júlia meghatódott a
nagy érdeklõdés láttán, de hamar „humoránál és mesélõked-
vénél volt”. Gimnáziumi élményeinél hosszabban idõzött,
nem véletlenül: életének három periódusa is ott játszódott.
Tanítónõ akart lenni, de a készségtárgyak nem mentek neki
jól, így maradt számára a gimnázium, ahol éppen a Rákosi-
korszak alatt töltött négy évet. – Ebbõl semmit sem éreztünk,
tanáraink olyan tapintattal és jó módszerekkel tanítottak,
amit mi magunk is megpróbáltunk pályánkon követni –
mondta Mészáros Júlia.

Mesélt pályakezdésérõl, arról, hogy Csanyteleken a hetedi-
kes fiúosztállyal bizony „felsült”, akkor rájött, nem ér semmit
a módszertani kézikönyv. Kérvényezte is, hogy Szentesre ke-
rülhessen, de elutasították, mondván, a nehézségeken segítse
át a hivatástudata. Így is történt. Késõbb, már itt Szentesen,
szülõvárosában kollégiumi nevelõ, majd igazgató lett, de
1970-ben elcsábították a mûvelõdési osztályra. Háromszor
ugrott bele ismeretlen munkaterületbe élete során, s mint
mondta, a közmûvelõdést máig is tanulja. 

Az ünnepségen számos volt kollégája, diáktársa megjelent,
többen a nagy plénum elõtt intéztek hozzá kedves szavakat,
mint Magyar Jánosné, aki versbe foglalta közös iskolai emlé-
keiket.

Az est zárásaként Takács Gabriella és Nagy János mûvészta-
nárok elõadásukkal köszöntötték az ünnepeltet, majd Szirbik
Imre polgármester mondott pohárköszöntõt. D. J.

Meghatódot t ,
majd mesél t

Manapság világszerte ün-
neplik a Valentin napot. Az
emberek lázasan kutatnak
az ajándékboltokban vala-
mi jelképes apróság után.
Sokszor gondot okoz a ké-
szülõdés, pedig az igazság
az, hogy egész évben egy-
formán kellene törõdnünk
egymással. Az igazi értékek
az apróságokban rejlenek.
Errõl tesz tanúbizonyságot
Anti Sándor és felesege, Gi-
zike néni hatvanhét év há-
zassága. A Dr. Sipos Ferenc
Parkerdõ Otthonban keres-
tem fel õket, hogy történe-
tükkel példát mutassunk a
felnövekvõ generációnak és
választ adjunk az örök kér-
désre: mi a jó házasság tit-
ka?

Anti Sándor szülei Kiskõ-
rösön laktak, az édesapja a
MÁV-nál volt állomásfõnök
valamikor régen. Gizike néni
szülei sem laktak tõlük
messzire. 

–  A szüleink és a nagyszü-
lõk is jóban voltak, innen az
ismeretség. Én elkerültem
Kiskõrösrõl Kaposvárra. Ka-
tona lettem, fogságba is ke-
rültem – kezdett a történetbe
Sanyi bácsi.

A két fiatal sokáig nem is
hallott semmit egymásról.
Anti bácsi 1947 elején jött ha-
za a fogságból. A vasútállo-
máson nagy meglepetés érte.

– Kit láttam, na, kit? Hát

Gizikét a nõvérével – mond-
ja mosolyogva. 

– Hazakísértek és meg-
ígértem Gizikének, hogy
meg fogom látogatni. Többet
jártam ki, mint kellett volna,
így az lett a nóta vége, hogy
a szüleimnek bejelentettem,
kérjék meg a kezét, mert én
el akarom venni a Gizikét fe-
leségül. – emlékezett vissza.
Az esküvõt 1947. december
27-én tartották. Ahogy össze-
kerültek, Gizike fél évig oda-
haza volt, Sanyi bácsi Pestre
járt dolgozni, csak hétvégen-
ként találkoztak, majd Gizi-
ke néni is felkerült Pestre. 

– Megszületett a fiam, utá-
na a lányom is – teszi hozzá
elmerengve. – Rengeteget
költöztünk.

– Valamikor a háború után

Koreába utaztam egy szer-
számgyárba mûvezetõnek.
Nyolc hónapig tanítottuk
ezeket az egyszerû embere-
ket esztergálni, gyalulni. Egy
világútlevél volt a kezem-
ben, mehettem bárhová. Egy
orvos barátom hívott Auszt-
ráliába, de itthon volt a fele-
ségem két gyerekkel. Ötven-
hat után hazajöttem Koreá-
ból. Szegények voltunk, de
soha nem voltunk munka
nélkül. Volt egy kikötésünk:
soha nem veszekszünk, plá-
ne nem a gyerekek elõtt.
Úgy fekszünk le aludni,
hogy már kibékültünk. Nem
nyúlkálunk egymás zsebébe,
nem bontjuk fel egymás le-
veleit. Kisebb viták persze
voltak, hiszen ahol mosatlan
van, ott kanál, tányércsö-

römpölés is van – ezzel a ha-
sonlattal él Sanyi bácsi. 

Azóta eltelt hatvanhat év,
ez a 67., hogy együtt vannak.
Gizike néni hamarosan be-
tölti a nyolcvanhét évet, Sa-
nyi bácsi pedig a 91. életévét
tapossa. Két gyermekük van
egy fiú és egy lány, jelenleg
mindketten Münchenben él-
nek. 

– Így maradtunk mi itthon
kettesben és még vagy 10
évig együtt akarunk lenni –
szögezi le Anti bácsi. – Nem
adjuk föl, aki valami nagyon
akar, azt be tudja tartani, én
meg ezt akarom. 

Rengeteg szép emlékkel
gazdagodtak. Olaszországot,
Svájcot, Kínát, Romániát is
megjárták. Sanyi bácsi
úszott, olimpiai kerettag
volt. Gizike néni nagy has-
sal, várandósan járt ki a ver-
senyekre. 

Nem sokkal késõbb kerül-
tek Szentesre, amikor Sanyi
bácsit az akkori Kontaktához
helyezték át dolgozni. Gizike
néni is ott kapott munkát,
így alig volt idõ, amit külön
töltöttek. 

Sanyi bácsi és Gizike néni
szerint a hosszú, boldog há-
zasság titka az, hogy alkal-
mazkodjanak egymáshoz a
párok, egymás hibáit próbál-
ják elnézni, segítsék a mási-
kat. Ne fújják fel az aprósá-
gokat, legyenek toleránsak.
Ne vitázzanak feleslegesen.
Öleljék meg este egymást,
hogy boldogan keljenek fel
reggel.

Lantos Éva

Esti ölelés, boldog ébredés

„Tíz évig még együtt leszünk“

Elkészült a Zenével a Rákbeteg Gyermekekért Alapít-
vány kisfilmje, melyben Seres Antal mellett Szekeres Adrien
és Mezõ Misi szólítják meg az embereket, hogy  személyi
jövedelemadójuk 1 százalékával segítsék a zeneterápiás te-
vékenységet.

A Seres Antal zenész és a Fivérek zenekar menedzsere,
Ombodi Csilla által két éve létrehozott alapítvány idén már
gyûjtheti az adó 1 százalékokat. Hetente látogatják a szegedi
gyermekklinikia onkológiai osztályát, tevékenységükre már
mûvész-körökben is felfigyeltek.

– Olyan zenészeket kértünk fel a reklámfilmben szerepelni,
akik egyrészt hiteles emberek, másrészt közvetlen, személyes
kapcsolatban vagyunk velük, és akik már figyelték eddigi
alapítványi munkánkat – mondta Ombodi Csilla. Az alapít-
vány elnöke hozzátette: a felkért mûvészek azonnal igent
mondtak. A szentesi gimnáziumban végzett Szekeres Adrien
énekesnõ és a Magna Cum Laude együttes frontembere, Me-
zõ Misi beszél a mintegy 40 másodperces kisfilmben a zene
gyógyító erejérõl. A zenész már 15 gitárt is szerzett a beteg
gyermekek számára. A forgatásra ingyenesen megkapták a
Thália Színház néhány termét. Sõt, utólag is érte kellemes
meglepetés Antalékat, ugyanis Szabó-Kimmel Tamás, miután
látta a film nyersanyagát, maga ajánlkozott közremûködõ-
nek. Így aztán a többek között a The Voice mûsorvezetõje-
ként is megismert ifjú színész lett a reklámfilm narrátora. Az
MTV stábja Papp Róbert vezetésével szívvel-lélekkel dolgo-
zott a szegedi klinikán, ahol a 12 éves Bencét is filmre vették,
az utolsó filmkockákon õ „kapaszkodik a gitárba”, ahogyan
Antal fogalmazott. A visszaesõ rákbeteg kisfiúnak szinte a
kamerák elõtt jósoltak négy napot. Bence mégis küzd, most
az élteti, hogy anyja kérésére Antallal megtanulja gitáron ját-
szani a Szóljon hangosan az ének címû dalt, aminek követke-
zõ sora nyer különösen értelmet a kritikus állapotban lévõ
kis beteg számára: „...Ameddig csak élek, énekelek én”.

Az alapítvány mûszereket is vásárolhat az 1 százalékokból,
de elsõdleges céljuk az ország több pontján zenei táborok in-
dítása, hogy a gyógyulófélben lévõ gyermekek élete részévé
váljon a zene, a valahová tartozást jelenítse meg számukra,
egyfajta lelki kapaszkodóként. Mivel a rákbetegség lelki ere-
detû is lehet, a cél ugyanezen az úton visszaintegrálni a gye-
rekeket a közösségbe a zeneterápia segítségével.

A reklámfilm már látható közösségi portálokon, illetve a
www.zenevelarakosgyermekekert.hu oldalon.

darók

Hiteles mûvészek
az alapítvány mellett

A Zenével a Rákbeteg Gyermekekért Alapítvány
adószáma: 18 27 41 30 – 2 – 06

Számlaszám: 10 40 28 36 – 50 52 65 90 – 65 75 10 22
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Szinte minden hétvégén
pályára lépnek, és bejárják
a környéket a Szentesi Juni-
or FC fiatal labdarúgói. Leg-
utóbb a Dr. Papp László
sportcsarnokban szerveztek
tornát a legkisebbeknek. 

Az elmúlt hétvégén az U8-
as korosztály labdarúgói a
városi sportcsarnokban lép-
tek pályára, ahol a házigaz-
dákon kívül a Kiskunfélegy-
háza, a Pusztaföldvár, a Bé-
késcsaba, a Sándorfalva, a
Csongrád és a Mindszent ha-
sonló korosztályú labdarú-
gói léptek pályára. A Junior
FC fiataljai végül a 3. helyen
végeztek, a torna legjobb
szentesi labdarúgójának pe-
dig Döme Brúnót választot-
ták. Az ovisok a Szent Erzsé-
bet iskola tornatermében
mutatták meg tudásukat,
Jernei Csaba tanítványai kö-
zül a legjobb szentesinek
Tomcsik Zétényt választották,

nem utolsó sorban a pompás
góljainak is köszönhetõen.

– Kiváló alkalom a tavaszi
felkészülésre, hogy szinte
minden hétvégén mérkõzé-
seket játszhatnak fiataljaink
– mondta Némethy László, a
Szentesi Junior FC szakmai
vezetõje. – Korábban Török-
szentmiklóson, Röszkén,
Orosházán jártak a csapata-
ink, de terveink szerint a
márciusi szabadtéri bajnoki
rajtig még Orosházán, Szar-
vason, Kiskunhalason, Szol-
nokon lépünk pályára a fel-
készülés jegyében. Igyekez-
tünk úgy összeállítani csapa-
taink programját, hogy erõ-
sebb és kevésbé erõs csapa-
tokkal is találkozzanak, le-
gyen meg a sikerélmény is,
de játszanak a srácok jó gár-
dák ellen is.

Február 16-án a Klauzál-is-
kolában rendezi a Junior FC
a Bozsik-tornát, melyen dél-

elõtt a 2005-ös, délután a
2004-es korosztály labdarú-
gói játszanak mérkõzéseket,
majd március közepén kez-
dõdhet a szabadtéri bajokság
tavaszi szezonja.

Némethy László a mûfü-
ves pálya létesítésérõl szólva
elmondta, hogy igazi csoda
lesz a mûfüves nagypálya,
amelyet a mostani salakos
pálya helyén alakítanak
majd ki kispadokkal, vil-
lanyvilágítással kiegészítve.
– Biztos, hogy mindent meg
kell tenni a pálya állagának
megóvása érdekében, éppen
ezért már megbeszéléseket
folytatunk a Sportközpont
vezetésével arról, hogy be
kell keríteni a Kurca - parti
sportlétesítményt. 

A tervek szerint már idén
használatba vennék a szente-
si labdarúgók a mûfüves pá-
lyát.

HV

Minden hétvégén
pályán a juniorok

Könnyedén lépett túl an-
gyalföldi ellenfelén a Hun-
gerit-Szentesi VK nõi vízi-
labda-csapata a tavaszi
idénynyitón. Szombaton
erõsebb ellenfél, a Szeged
látogat a ligeti uszodába. A
nõi mérkõzés után a férfiak
a Szolnokkal mérkõznek
ugyanitt.

Hosszú idõ után játszott
újra bajnoki mérkõzést a
Hungerit-Szentes. Nõi vízi-
labdázóink a második hely-
rõl vágtak neki az alapsza-
kasz folytatásának, és fölé-
nyes gyõzelmükkel továbbra
is tartják pozíciójukat a ta-
bellán. Egy pillanatig sem
volt kérdéses, hogy melyik a
jobb csapat, a Szentes végül
15-2-re nyert a fõvárosban
úgy, hogy akár kétszer ennyi
gólt is szerezhettek volna a
lányok. – Valóban lõhettünk
volna akár harminc gólt is,
de a helyzeteink közül na-
gyon sokat elpuskáztunk –
mondta Gyõri Eszter, a Hun-
gerit játékosa. – Jó volt újra
tétmérkõzésen medencébe
szállni, az egész csapat várta
már a bajnokság folyatatását.
Igaz, nem mindig tudtunk
teljes kerettel gyakorolni, hi-
szen a válogatottak és a légi-
ósok is csak késõbb csatla-

koztak a csapathoz. Gémes
Alexa még nem te l jesen
egészséges, továbbra is érzé-
keny a válla, Kádár Ildi pedig
betegséggel bajlódik. A hét-
végén, a Szeged ellen már
nehezebb dolgunk lesz, de
természetesen ellenük is sze-
retnénk begyûjteni a bajnoki
pontokat.

Valóban, az õsszel nagyon
megszenvedett a Szeged el-
len idegenben a csapat, en-
nek ellenére a Szentes a
szombati, megyei derbi esé-
lyese. A találkozó 16 órakor
kezdõdik. A hölgyek mérkõ-
zését követõen, 18 órától a
Valdor-Szentesi VK férfi
együttese is medencébe szál,
a mieink az idei szezon
egyik bajnokaspiránsa, a
Szolnok ellen játszanak.
Ahogy a hölgyeknél a Szen-
tes, úgy a férfiaknál termé-
szetesen a Szolnok a párharc
esélyese. HV

A Szeged és a Szolnok
ellen idehaza

Városunkban a tehetség-
gondozás a versenysportok
terén is megmutatkozik.
Cikksorozatunkban arról is
beszámolunk milyen az
utánpótláscsapatok helyze-
te, mibõl gazdálkodnak a
klubok és, hogy a különbö-
zõ korosztályokban össze-
sen hány gyerek sportol. 

A szentesi és hódmezõvá-
sárhelyi Kosárlabda Klub
azért jött létre, hogy segítse a
két egyesület közös munká-
ját. Azonos felkészülési terv
és edzések, közös tornák,
kupák és bajnokság szerve-
zése, utazások bel- és külföl-
di tornákra.  – áll a kosárlab-
da klub honlapján. Marossy
Gyulával, a klub elnökével
beszélgettünk a változások-
ról, jövõbeni tervekrõl.

– 1995 novemberében let-
tem a klub elnöke. Akkor
még csak felnõtt csapat volt,
a fiam és a csapat kérésére
vállaltam el ezt a feladatot.
Indultunk az MB II-ben, bár
nem volt igazán szentesi ér-
zületû a csapat. Úgy tudtunk
csak kiállni, hogy szegedi,
hódmezõvásárhelyi játéko-
sok is játszottak, de jó ered-
ményeket értünk el. Általá-
ban harmadik helyen végez-
tünk – mondta Marossy
Gyula.

Elmesélte azt is, hogy nem

sokkal a felnõtt csapat meg-
szilárdítása után elgondol-
kodtak, mit kellene tenni an-
nak érdekében, hogy több
szentesi játékos legyen. 

– Szabó Dénessel és az ak-
kori vezetõedzõvel úgy dön-
töttünk, hogy megpróbálunk
egy olyan agilis fiatal mene-
dzsert szerzõdtetni, aki szak-
képzett és jól össze tudja
fogni a helyi kosárlabda
sportágat. Még egy évig ját-
szott együtt a felnõtt csapat,
utána a gyerekek toborzásá-
ra fektettük a hangsúlyt. Az
eredmények azt mutatják,
hogy ez megtérülni látszik –
részletezte – A szerb szárma-
zású Aleksandar Preskar (Sale)
vezetõedzõ, konkrét elkép-
zelésekkel érkezett, ezért
szabad kezet kapott a fiatal
csapat felépítésében. Jelenleg
hetven tagja van a klubnak.
Többnyire fiú kosarasokról
beszélhetünk. 

Mint megtudtuk, a tehet-
séges lányok elmentek Szen-
tesrõl, de szerencsére most is
vannak 2005-ös, 2006-os lá-
nyok a csapatban. Sale a 98-
as, vagyis a legidõsebb kor-
osztállyal kezdett elõször
foglalkozni. Közülük többen
vettek részt a korosztályos
válogatottban próbajátékon,
Halász Ákos az U16 váloga-
tott kerettagjai közé tartozik.

Az öt fizikailag legerõsebb
játékos felkerült a felnõtt
csapathoz, amit három évvel
ezelõtt indítottak újra. 

– Azzal a problémával
küzdünk, hogy Sale mellé
igazi jó, szakképzett edzõt
találjunk. Kerestük Szerbiá-
ban és Magyarországon is.
Nagyon fontos lenne a szak-
képzettség  – osztotta meg
gondolatait az elnök.

Beszámolt arról is, hogy
annyit járnak edzõmeccsek-
re, amennyit csak lehet. Ro-
mániába, Szerbiába, Bulgári-
ába, Franciaországba, Finn-
országba, csak hogy néhány
helyszínt említsünk. Szente-
sen hagyományosan minden
évben megrendezik a kor-
osztályos Húsvéti Tornát,
ahol külföldi csapatokat is
vendégül lát a klub. 

– Az elsõ tornán finoman
szólva is csak tanultuk a ko-
sárlabdát, azóta alig-alig ta-
lálunk legyõzõre. Sokat fej-
lõdtek a gyerekek. Nagyon
sokat köszönhetünk a szü-
lõknek anyagilag is, arról
nem is beszélve, hogy az
utaztatásból is kiveszik a ré-
szüket  – avatott be minket
az elnök.

A támogatásokkal kapcso-
latban Marossy Gyula ki-
emeli a TAO-t, mint a finan-
szírozás egyik alappillérét. A

tavalyi évben közel hétmillió
forintot hívhattak le, idén 12
millió forintos forrásról foly-
nak az egyeztetések a Ma-
gyar Kosárlabdázók Orszá-
gos Szövetségével. Több
nagyvállalat és kisebb vállal-
kozás is segíti a kosárlabda
klub mûködését. Az edzések
a sportcsarnokban és a Klau-
zál-iskola tornatermében
folynak. A sportcsarnokban
8200 forint a pályabérlet
óránként, melynek felét az
önkormányzat finanszíroz-
za. Az iskola tornatermét a
klub újíttatta fel és Dévay Ist-

ván igazgatónak köszönhetõ-
en irodát alakítottak ki. To-
vábbi parkettafelújítást ter-
veznek, jelenleg 15 milliós
árajánlat birtokában vannak.
Ezen kívül még kettõ külsõ
palánk beszerzését is terve-
zik. Az iskola külsõ „reko-
rtán” pályáját a kosarasok
befektetésének köszönhetõ-
en, már éjjeli világítás mel-
lett is lehet használni.

– Az iskola tornaterme az
egyik otthonunk, nagyon jó
az együttmûködés az intéz-
ménnyel – mondta Marossy
Gyula, hozzátéve, a két egy-

házi iskolában is tervezik a
kosárlabda beindítását.

– A jövõben új vezetõség
felállítását szeretnénk, most
folynak a tárgyalások. Örül-
nénk, ha meg tudnánk tarta-
ni a nyári tábort és a külföldi
meccseket is. A késõbbiek-
ben szeretnénk beindítani
egy kosaras osztályt a gim-
náziumban. Természetesen
lenne igény sportszállóra is,
ahol el tudnánk szállásolni a
sporteseményekre érkezõ
csapatokat. A ligetben levõ
régi játszóház – ahogy én is-
merem – épületének újbóli
hasznosítására való törek-
vést is nagyon jó ötletnek
tartom. Lantos Éva

Szerb mentalitás segíti a kosárlabdát

Továbbjutott a Csongrád Megyei Labda-
rúgó Szövetség által kiírt téli, mûfüves baj-
nokságban a Szentesi Kinizsi labdarúgó
csapata. A Kinizsi a harmadik helyért mér-
kõzhet a Mindszent ellen szombaton.

Az elmúlt hétvégén rendezték a téli nagy-
pályás labdarúgó-torna második fordulóját.
A Szentesi Kinizsi gárdája a Kistelek, az
Algyõ és a Szegedi VSE ellen játszott 2-szer
25 perces találkozókat. A mieink kikaptak a
házigazda Algyõtõl 2-1-re, viszont pontot
szereztek a Szeged ellen ( 1-1 ), és Mihály két,
valamint Hidas találataival 3-0-ra legyõzték a
Kistelek gárdáját, így csoportjuk másodikja-
ként a B-csoport második helyezettje, a
Mindszent ellen mérkõzhetnek a téli torna
harmadik helyéért. – Úgy gondolom mind-
három mostani mérkõzésünkön megfelelõ

teljesítményt nyújtottak a srácok, bár a végé-
re kissé elfáradtunk – mondta Bozóki Zoltán
vezetõedzõ. – Szerencsére sokan voltunk, így
mindenki lehetõséget kapott a játékra, azt
gondolom a fiatalok sem vallottak szégyent.
Természetesen voltak hibáink is, ezeket
igyekszünk kijavítani a bajnoki rajtig.

A Kinizsi ezen a hétvégén, vasárnap, im-
már 90 perces találkozón, Hódmezõvásárhe-
lyen játszik majd a Mindszent ellen a bronz-
éremért. Bozóki Zoltán elképzelései szerint a
tavaszi folytatásig más csapat ellen már nem
játszanak mérkõzést, a keretet két részre
bontják majd és természetesen, ha a pályavi-
szonyok lehetõvé teszik, akkor egymás ellen
mérkõznek majd meg a Kinizsi labdarúgói. 

hv

A bronzért játszik a Kinizsi

Megéri jól teljesíteni. Az fizikailag legerõsebb öt játékos már bekerült a felnõtt csapatba.

Angyalföldi SI DSE –
Hungerit-Szentesi VK 2–15
(0–1, 0–5, 1–3, 1–6)

Nõi vízilabda OB I, 8. for-
duló. Budapest, Margit-szi-
geti uszoda,100 nézõ. Vezet-
te: Marjay, Kun.

Hungerit-Szentes: Gundl
– Gyõri 1, HEVESI 2, VAN
DER SLOOT 5, Rácz 2,
Kövér-Kis 1, Gémes. Csere:
Terefou (kapus), Etiebet 1,
Magyar 1, Barucz, Vida 1,
Dudás 1. Edzõ: Tóth László.

Gól – emberelõnybõl: 0/3,
illetve 2/8. 

Ötméteresbõl: –, illetve
2/3. 

Fotó: Szentesi Gyors
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Európa sok országában
kicsi, alig észrevehetõ
botlatókövek emlékeztet-
nek a történelem egyik
vészkorszakára, a náci de-
portálásokra, mely Magyar-
országon éppen 70 évvel ez-
elõtt történt. Szentesen is
található egy feliratos kis
macskakõ a Havas-ház
elõtt, a második világhábo-
rúban elhurcolt Havas Jó-
zsef emlékére, aki a koráb-
ban itt mûködött patika tu-
lajdonosa volt.

Nemrégiben hívták fel fi-
gyelmünket az Ady Endre
utcán, a gyermekorvosi ren-
delõ elõtti járdaszakaszon
szerénykedõ kis térkõre,
melynek felirata idén, a Ma-
gyar Holokauszt Emlékévé-
ben szomorú aktualitást kap.
Érdeklõdésünkre helytörté-
netben járatos, lokálpatrióta
emberek sem tudtak infor-
mációval szolgálni.
Internetes cikkekben vizsgá-
lódva kiderült, hogy egy
úgynevezett botlatókõrõl
van szó, s az egyik tudósítás
már igen közel vitt a szentesi
alkotás idejének beazonosí-
tásához. E szerint egy német
szobrászmûvész, Günter
Demnig 2012. szeptember 28-
án Budapesten négy áldozat
emlékére köveket helyezett
el saját kezûleg a járda bur-
kolatába, majd másnap to-
vábbutazott Szentesre és Bé-

késcsabára. A Havas Józsefre
emlékezõ kõ elhelyezésének
más írásos nyomát nem lel-
tük. A legkézenfekvõbb ma-
gyarázatnak az tûnt, hogy a
botlatókõ megrendelõi eset-
leg nem akartak médiavissz-
hangot, hanem szépen
csendben, szûk körben állí-
tottak emléket. Aztán a
botlatókõ már betöltheti ren-
deltetését, vagyis, aki séta
közben észreveszi, talán le-
hajol, elolvassa, és egy pilla-
natra elgondolkozik a felvé-
sett szövegen.

Utánaolvastunk: a német

képzõmûvészben 1993-ban
fogalmazódott meg az ötlet,
hogy botlatókövekkel, azaz
az utcába ágyazott, macska-
kõ nagyságú kis réztáblákkal
emlékeztesse az utókort a
náci uralom alatt elhurcolt és
megsemmisített zsidókra, ci-
gányokra, ellenálló katoliku-
sokra és a terror egyéb áldo-
zataira, méghozzá az elõtt a
ház elõtt, ahol az illetõ utol-
jára lakott. Rádöbbent, hogy
egész egyszerûen elfelejtet-
ték az emberek azokat, aki-
ket a környezetükbõl hurcol-
tak el – így viszont, vissza-

adva a nevüket annak a
helynek, ahol egykor laktak,
talán emlékezni fognak rá-
juk.  Egyébként személyesen
nem kötõdik a holokauszt-
hoz, mégis már ez vált élete
küldetésévé.

Mindenhol, ahonnan meg-
rendelés érkezik, õ maga he-
lyezi a járdafelületbe a
botlatóköveket, Magyaror-
szágon 2007-ben Budapesten
az elsõt. A legtöbb esetben a
túlélõ hozzátartozók és le-
származottak megrendelése
alapján készíti el Demnig,
aki már több mint 40 ezer
botlatókövet helyezett el
Európában, tudtuk meg
Landwehr Klárától, a Kultunio
Alapítvány kuratóriumi el-
nökétõl. Ez a szervezet koor-
dinálja Magyarországon a
botlatókövekkel kapcsolatos
ügyeket, s mint megtudtuk,
120 euró a költsége, enge-
délyt a helyi önkormányzat-
tól kell kérni. Megerõsítette,
hogy sajnos még mindig na-
gyon kevesen tudnak a
botlatókövekrõl, de úgy érzi,
nagyon szép módja ez a
megemlékezésnek.

Havas József gyógyszerész
a szentesi zsidó hitközség
egyik prominens, tekintélyes
tagjának számított. Közis-

mert, népszerû ember volt.
A Harruckern utcai gyógy-
szertárát, mely Magyar Ki-
rály néven mûködött, más
felekezethez tartozók is szí-
vesen látogatták. A zsidótör-
vények az õ sorsát is végle-
gesen befolyásolták. Elsõk
között deportálták. 1944 áp-
rilisában Gunst Sándor hit-
községi elnökkel, Lampel
Béla bankigazgatóval, Kál-
mán Géza iskolaszéki elnök-
kel, Wellisch István ügyvéd-
del együtt Bácstopolyára
hurcolták, onnan vitték õket
tovább Auschwitzba, Dacha-
uba, ahol megölték vala-
mennyiüket. Neve a szentesi
izraelita temetõben felállított
holokauszt emlékmûn talál-

ható a mintegy 800 áldozat
neve között. Házát máig Ha-
vas-házként emlegetik a vá-
rosban.

Egy szép vasárnapon,
mindössze húsz percet vett
igénybe a botlatókõ elhelye-
zése a Havas-ház elõtt, s va-
lóban, maga a német mûvész
rakta le – tudtuk meg egy
informátorunktól. Havas Jó-
zsef Budapesten élõ unokája
kérte az engedélyt – értesül-
tünk a mûszaki osztálytól.
Szûk családi körben, illetve
néhány ismerõs jelenlétében,
minden publicitás kizárásá-
val került a szentesi járdába a
40 ezer botlatókõ egyike,
mint a Havas örökösök ke-
gyeleti emléke. D.J.

Egy kis botlatókõ nagy teherrel

Kos
Ha folyamatosan elégedet-
len a párjával, két lehetõsé-

ge van. Vagy õszintén szembenéz a
problémák okával és vállalja saját fele-
lõsségét ezek kialakulásában, vagy vé-
get vet a kapcsolatnak.

Bika
Ha úgy érzi, hogy párja túl-
ságosan csak önmagával

foglalkozik, Önt pedig elhanyagolja, va-
lószínûleg épp fordított a helyzet és
azért hangsúlyozza annyira saját igé-
nyeit és szükségleteit.

Ikrek
Gyakorlatias természetének
köszönhetõen több ötlete is

támad, hogyan lehetne bizonyos dolgo-
kat jobban, hatékonyabban elvégezni.
Próbálja is ki ezeket a gyakorlatban és
meglátja majd milyen elismerést és
eredményt ér el velük.

Rák
Tudja, hogy mit akar, és
nem engedi, hogy bármi el-

terelje az útjáról. Ha sikerül megtartani
ezt a céltudatosságot, meg fogja találni
az eszközöket is, amelyek segítségével
elérhet bármit, amit akar.

Oroszlán
Elmélyült, filozofálgató han-
gulatban van. Intuíciója és

érzékenysége egészen kifinomult most.
Környezete ezt abból érezheti, hogy ki-
találja legtitkosabb gondolataikat is,
még mielõtt azokat egyáltalán megfo-
galmaznák. 

Szûz
Élénk társasági életre szá-
míthat ezen a héten. Szíve-

sen találkozik barátaival, új ismerõsöket
szerez és szinte valamennyi rendezvé-
nyen vagy összejövetelen a figyelem
központjában áll. 

Mérleg
Egy új kapcsolatban elõször
mindig meg kell ismernie,

hogy párja hogyan fejezi ki érzéseit. Elõ-
fordulhat, hogy mostani kedvese nem
beszél arról, hogy mit érez Ön iránt, mert
úgy gondolja, hogy a szexben mindent
elmond. 

Skorpió
Valaki olyasmit terjeszt, ami
miatt mindenki óvatosabban

közelít Önhöz. Élvezze ki azt az idõt, amíg
mindenki engesztelhetetlennek és szigo-
rúnak tartja. Hamarosan rájönnek majd,
hogy az ön szíve vajból van.

Nyilas
Türelme sok fölösleges fe-
szültségtõl megvédi. Nem

megy bele felesleges erõfitogtatásokba
és a provokatív kérdések is leperegnek
önrõl. Ez a  nyugalom nem csak egész-
séges, hanem tiszteletet is ébreszt a kör-
nyezetében élõkben.

Bak
Szétszórtságot tapasztalhat
önmagán ezen a héten. Az

ilyen mentális állapotokra az egyik leg-
jobb módszer, ha felír magának egy fel-
adatot és mindig visszatér annak megva-
lósításához.

Vízöntõ
Ha úgy érzi, megváltozott
kedvese viselkedése és már

nem támogatja az ön „ügyeit”, gondol-
kodjon el rajta; vajon mi mindent változ-
tatott meg fokozatosan. Számoljon utá-
na, mennyivel kevesebb ideje van rá.

Halak
Kerülje most párjával a nyílt
összecsapásokat. Inkább ké-

nyeztesse, járjon a kedvében. Úgyis biz-
tos lehet benne, hogy végül azt fogják
tenni, amit ön szeretne. Neki legalább azt
az érzést hagyja meg.

Február 14-21.
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Szép sikereket ért el a Kiss
Bálint iskola kötélugró csa-
pata a Mórahalmon megren-
dezett egyköteles országos
bajnokságon. A két napos
versenyen a Kiss Nikolett,
Andrikó Noémi, Molnár Móni-
ka, Varga Máté, Vass Vivien
összetételû serdülõ formáció
4x30 másodperces gyorsasá-
gi kategóriában 2., a szaba-
don választott gyakorlatával
megosztott 2. helyet érte el,
így összetettben is ezüstér-
met szerzett. Gyermek páros
versenyben a Podmaniczki
Panna, Varga Dorina kettõs 1.,
a Rózsa Bettina, Nyíri Sára pá-
ros 2. helyet ért el összetett-

ben. Serdülõ párosban Varga
Máté, Molnár Mónika 3. lett
az összetett értékelésben. A
serdülõ fiúk között Varga
Máté 1., Varga Márk 3. helye-
zést ért el. A mini korcso-
portban Pataki Lili szerezte
meg az 1. helyet összetett-
ben. A gyerek formációt a
Podmaniczki Panna, Rózsa
Bettina, Nyíri Sára,Varga
Dorina összeállítású csapat
nyerte meg. Varga Máté elsõ
helyezést ért el a fiúknál a
válogatón.

A 2010-ben alakult Kiss
Bálint Kötélugró Klub veze-
tõje Mihály Ferencné, edzõje
Molnár Gábor.

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. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: Kass-
Madách: Az ember tragédiája cí-
mû kiállítás látható a megyeházán.

Városi könyvtár
Pozsár Éva festményeibõl nyílt

kiállítás, amely február végéig lá-
togatható nyitvatartási idõben.

Tokácsli Galéria
Marosi Kata festõmûvész kiállí-

tását március 1-ig tekinthetik meg
a látogatók nyitvatartási idõben. 

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Tavaszváró kiállítás látható a

Deák Ferenc-iskola rajztagozatos
diákjainak munkáiból.

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.

Galéria Kávéház és Étterem
Felületek és formák címmel lát-

ható fotókiállítás. Virág Mihály bé-
késcsabai fotográfus anyagát
március 3-áig látható nyitva tartá-
si idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Február 13-17. 
17.30 óra Tad Jones csudála-

tos kalandjai – spanyol animáci-
ós film

20 óra A nagy szépség –
olasz-francia játékfilm.

Február 20-24.
17.30 óra Csodabogarak - Az

elveszett hangyák völgye – fran-
cia animációs kalandfilm

Február 20-24.
20 óra Franciadrazsék, avagy

francia Borat robbantani Eiffel-
torony! – francia vígjáték

Február 22-én és 23-án 15.30
órai kezdéssel is vetítik a Francia-
drazsé címû vígjátékot a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Február 14-tõl

Unatkozó milliomoscsemeték szó-
rakoznak Mexikóban. Egy átmula-
tott éjszaka után egy gazdaság mel-
lett visz az útjuk. Megszólítanak egy
ott dolgozó parasztot:
- Hé Sancho! Ha megengeded,
hogy levágjunk a bal kezed kisujjá-
nak a végébõl fél centit, akkor
adunk neked egymillió dollárt.
A paraszt gondolkodik nagyon, de
végül nem vállalja a dolgot. Pár óra
múlva azonban a cséplõgép letépi a
fél karját. Nézi a csonkot, ami a ke-
ze helyén maradt, és vidáman gon-
dolja:
"Micsoda szerencse, hogy nem
egyeztem meg az uraságokkal a
másik kezem kisujjában, most len-
ne két csonka kezem."

Bemegy a skót a cipõboltba:
- Mennyibe kerül ez a cipõ? - kérdi.
- Húsz font - válaszolja az eladó.
- Ötöt adok érte!
- Húsz font!
- Na, egye fene, hat!
Az eladó méregbe gurul, megragad-
ja a skótot a nyakánál, és kidobja a
boltból. A vevõ hamarosan újra
megjelenik:
- Mondja, tényleg hagyna elmenni?

- Mennyi a pálinka és az aszpirin
összege?
- 11, ugyanis a pálinka üt, az aszpi-

rin meg hat, és ugye üt meg hat az
tizenegy.

Apuka sétál a gyerekével egy kas-
tély romja körül. Mindenütt ledõlt
falak, ledõlt oszlopok, elgurult kö-
vek. A kisfiú odafordul az apjához
és megkérdezi:
- Ugye itt tanult anya vezetni?

A híres tudós tanítványa sugárzó
örömmel szalad a tudóshoz:
- Heuréka! Megtaláltam a tökéletes
oldószert. Az összes ismert anya-
got oldja!
- Hmm. Ez felvet egy érdekes prob-
lémát!
- És mit?
- Miben akarja tartani?

- Amikor így mosolyog rám, már a
következõ találkozáson jár az
eszem!
- Óh, istenem! Maga folyton híze-
leg!
- Hízelgésrõl szó sincs. Fogorvos
vagyok.

A tanító panaszkodik a szülõknek a
kis Elemérre:
- A maguké a legrosszabb gyerek
az osztályban. Nem lehet vele bírni!

És ami mindennek a teteje: még
egyszer sem hiányzott!

A jövendõbeli jogász vizsgázik.
- Mi a bigámia büntetése? - kérdi
tõle a bíró.
- Két anyós.

Két rab beszélget:
- Téged miért ítéltek el?
- Szerelmes lett belém az anyósom.
- És?
- Elcsavartam a fejét.

A fiú gyengéden átöleli a lányt a
parkban, és a fülébe súgja:
- Drágám, mondj legalább két szót,
ami örökre összeköt bennünket!
- Terhes vagyok.

Barátok egymás között:
- Hogy sikerült az autóvezetõi vizs-
gád?
- Nem tudom, mert amikor kijöttem
a kórházból, a vizsgabiztos még
nem tért magához.

Két barát az erdõben sétál:
- Látod azt a hatalmas fát ott? -
kérdezi az elsõ.
- Igen.
- Képzeld, tavaly két perc alatt fel-
másztam a tetejére.
- Na ne mondd, mert úgysem hi-
szem. Volt tanúd rá?
- Hogyne. Egy medve.

Pótfûtés

Kötélugró bajnokok
A Szentesi Vendégszeret Egyesület következõ körsétáját a

múzeummal közösen szervezi. Február 22-én, szombaton 14
órától Mikor van farsang címmel tart elõadást Nagy Géza Ba-
lázs teológus, 15 órától farsangi családi kézmûves foglalko-
zásra várja az érdeklõdõket Palásti Szilvia múzeumpedagó-
gus. A rendezvények helyszíne a Koszta József Múzeum.

Farsangi körséta
A zenekar 2011 nyarán ala-

kult azzal a szándékkal,
hogy olyan együttest hozza-
nak létre, amely magas szín-
vonalú, igényes zenével ké-
pes szórakoztatni a közönsé-
get. Mindemellett repertoárja
mindannyiunk zenei ízlését
tükrözi, éppen ezért fontos-
nak tartják, hogy a közönség
minden koncerten, illetve
rendezvényen átélje az élõ
zene varázsát. Február 15-én,
szombaton 22 órától minden-
kit várnak a szervezõk a Fel-
sõpárti Sörözõbe. Belépõ 22
óráig ingyenes utána 500 fo-
rint.

Black Five

koncert és buli

Günter Demnig



Kicsinek bizonyult a Fidesz
irodája a megnyitás 10 éves
évfordulójára rendezett ösz-
szejövetelen. A vendégeket
Monspart Sarolta tájfutó világ-
bajnok mozgatta meg, majd
beszélt a helyes étkezés és a
mozgás fontosságáról. El-
mondta, hogy a nõk az egész-
ség életmód karmesterei,
ugyanis õk teszik az ételt a
család asztalára. A szülõk
életmódjukkal is mintát ad-

nak gyermekeiknek. Feledy
Péter a Kádár-korszak iránt
érzett nosztalgia kapcsán tar-
tott elõadást. Az újságíró, rá-
dió- és tv-riporter a rendszer-
váltás elõtti 2-3 évbõl sorolt
fel olyan adatokat, nyilatko-
zatokat, amik a szocialista
rendszer összeomlását vetítet-
ték elõre.

Az évforduló kapcsán Far-
kas Sándor választókerületi el-
nök, országgyûlési képviselõ

lapunknak elmondta, hogy
2004-ben a megyeházáról köl-
töztek át a jelenlegi, önkor-
mányzattól bérelt helyiségbe.
A pártirodaként és képviselõi
irodaként használt helyet a tíz
év alatt szépítgették, bõvítet-
ték, mára azonban kinõtték. A
választások után szeretnének
egy nagyobb helyre költözni.

A résztvevõk filmeket és
fényképeket láthattak az el-
múlt évtizedbõl és baráti be-
szélgetés során eleveníthették
fel emlékeiket.

BG

Ünnepelt a pártiroda

Szentesen több sószoba is
üzemel, ahol megfázás, kö-
högés, légcsõhurut, hörghu-
rut, arcüreggyulladás, fül-
gyulladás, asztma, allergia,
ekcéma és krupp tüneteit is
sikeresen kezelték. A böl-
csõdében 2011-ben létesítet-
tek sószobát a gyerekek
egészségének megõrzése ér-
dekében, ahol téli idõszak-
ban hetente egyszer ötven
percet töltenek el. 

Egy speciálisan erre a célra
kialakított helyiségben só-
barlangokat utánzó klímát
állítanak elõ egy ún. so-
madrin oldat párologtatásá-
val, ami nem más, mint egy
evõkanál nagy tisztaságú só
feloldva 5 liter desztillált
vízben. A bölcsõde igazgató-
nõje, Szõllõsi Ágnes elmondá-
sa szerint a sószoba haszná-
lata óta lecsökkent a hiány-
zások száma. Lerövidültek
és enyhébb lefolyásúak a be-
tegségek, az asztmás és aller-
giás tünetek.

Margit néni 80 éves, meg-

fázott és második antibioti-
kum kúráján volt túl, mégis
egyre nehezebben kapott le-
vegõt. Egy ismerõse a hima-
lája sókezelést javasolta.
Húsz alkalmas kúrát követõ-
en Margit néni mintha meg-
fiatalodott volna. Nõvére,
Veronika is ellátogatott egy
helyi sószobába azért, mert
évek óta nem tudott a hátára
feküdni, ám a sókúra ered-
ményes lett.

Hasonló pozitív hatások-
ról számolt be Molnár Fe-
rencné, aki a városban üze-
meltet egy himalája sószo-
bát. Itt a bölcsõdével ellen-
tétben a só por alakban kerül
a levegõbe, aminek magas
koncentrációja miatt a helyi-
ség klímája csíra-, vírus- és
baktériummentes.

– Három unokám közül a
legidõsebb allergiás, asztma-
tikus tünetekkel küszködik
csecsemõ kora óta és állandó
pulmonológiai kezelés alatt
áll – mondta Molnárné. Egy
újságcikkben olvastak elõ-

ször a szegedi sószobáról,
ahol tíz nap alatt olyan ha-
tást értek el, hogy a fiúnak
sokkal ritkábban kellett
használnia a sóval mûködõ
Ventolin inhaláló készüléket.
Amikor Molnárék házából
minden gyermek kirepült,
egy üresen maradt helyisé-
get alakítottak sószobává.
Egy kezelés ötven percig tart
a finom sóval beterített szo-
bában, ahová pici babák és
felnõttek is járnak. Az orszá-
got bejárva döntöttek a
himalája só alkalmazása
mellett, ami 84 féle nyomele-
met és ásványi anyagot tar-
talmaz. Szintén jó hatású a
parajdi só, és van az ország-
ban olyan hely is, ahol Uk-
rajnából származó sót hasz-
nálnak.

Hetyei Erika pulmonoló-
gus lapunknak elmondta,
hogy a légutakban lévõ lera-
kódásokat a belélegzett só
felszabadítja és ezáltal a vá-
ladék könnyen felköhöghetõ. 

B.V.
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Bejelentés érkezett az egyik helyi bevásárló-
központból, hogy egy fiatalkorú tolvajt fogtak
az ott dolgozó biztonsági õrök. A helyszínre
érkezõ rendõrök a fiatal ruházatának átvizsgá-
lásakor óvszert és fülhallgatót találtak a gya-
núsítottnál, melyek az áruházból származtak.
A tolvaj ellen lopás miatt indult eljárás.

Egy másik üzletben is tolvaj járt. Az egyik
ott vásárló idõs személy a fizetéskor a pénztár-
nál két sorsjegyet kapott ajándékba, melyeket
meg is nézett annál a pultnál, ahol fizetést kö-
vetõen a táskákba lehet pakolni az árut. Mivel
az egyik sorsjegy nyertes volt, ezért a vásárló
visszalépett a pénztárhoz, hogy beváltsa a
szelvényt. Ez idõ alatt õrizetlenül hagyta tás-
káját és a pénztárcáját a pulton, amit egy
szemfüles tolvaj egy pillanat alatt meglovasí-
tott. Így, bár a sorsjegyen nyert a vevõ, sokkal
többet, nevezetesen okiratait, bankkártyáját és
készpénzt is bukott az aznapi vásárláson.

Eljárás indult egy ismeretlen férfi ellen, aki
Szentesen és a környezõ településeken is több
embert becsapott azzal, hogy elromlott jármû
javításához kért szerszámokat, használati tár-
gyakat, amelyeket aztán nem szolgáltatott
vissza jogos tulajdonosuknak. Volt, aki annyi-
ra hiszékeny volt, hogy még a gépkocsiját is
kölcsönadta az ismeretlennek, amit aztán a
bûnözõ „elfelejtett” visszavinni. Szerencsére a
szentesi rendõrök a gépkocsit azóta megtalál-

ták, vissza is szolgáltatták a tulajdonosnak, a
csalót azonban azóta is keresik a nyomozók.

Két férfi verekedett össze az egyik
fábiánsebestyéni sörözõben néhány nappal ez-
elõtt az éjszakai órákban. A két – feltehetõen it-
tas – férfi között elõbb szóváltás alakult ki,
majd ezt követõen elcsattantak a pofonok. El-
lenük garázdaság miatt folytat vizsgálatot a
rendõrség.

Hv
Pénteken kevéssel éjfél elõtt Szentesen, a

Vecseri-foki utcában egy Bobcat munkagép
kapott lángra, a tûzoltók megfékezték a lángo-
kat.

Február 9-én, szombaton Szegvár és Mind-
szent között egy személyautó borult az árok-
ba. A jármûvet vezetõ hölgy szerencsére csak
könnyebb sérüléseket szenvedett, a szentesi
tûzoltók kiszabadították és átadták a mentõ-
söknek.

Február 10-én, hétfõn az esti órákban egy
ezüst színû Ford Focus  személygépkocsi ha-
ladt Kunszentmárton felõl Szentes irányába a
45-ös számú fõúton, amikor a 20-as kilométer-
nél az útpadkára hajtva megpördült az úton és
a vele szemben közlekedõ fehér Suzuki
Swiftnek ütközött. A baleset következtében
négyen megsérültek, õket a mentõk kórházba
vitték. 

Nyert a sorsjeggyel,
közben ellopták a táskáját

A bölcsisek hetente 50 percet töltenek a sószobában.

Született: Pusztai Gábor és Szentes Zsuzsannának
(Rákóczi F. u. 173.) Gábor, Szabó János és Szabó Ildikó-
nak (Nagynyomás tanya 16/A) Kinga, Báthory Sándor
Zsolt és Majzik Andreának (Apponyi tér A ép.) Adél,
Bélteki János Zsolt és Vig Gabriella Bettinának (Dósai
Molnár u. 7.) Szonja, Pusztai Endre és Kovács Katának
(Õze L. u. 1.) Zoé nevû gyermeke.

Házasságot kötött :  Rigó Nikodémusz és Dienes
Mirtill (Lõrinc u. 21.).

Elhunyt: Gere Sándor (Kiss Ernõ u. 67.), Butyka Já-
nos (Soós u. 24.).

Családi események

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 17-ig: Szent Damján Gyógyszertár
(Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17 óráig. Február 17-március 3. Dr.
Bugyi István Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) minden nap, hétvégén és
ünnepnapokon is! 8–20 óráig. Készenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) február 15-
16-án Bikádi Péter, Bem u. 21., telefon: 30/248-44-94.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü február 17-21.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Húsleves házi tésztával és

paradicsomleves
A menü: Vadas sertés, zsemlegombóc
B menü: Kemencés csirkefalatok,

kukoricás rizs
Kedd: Pirított tarhonyaleves és

zellerkrémleves
A menü: Borsos tokány marhából,

tészta, saláta
B menü: Csõben sült csirkecomb,

sült burgonya, saláta
Szerda: Lencseleves virslivel és

zöldborsóleves
A menü: Bácskai rizseshús vagy

szecsuani sertésfalatok
currys rizzsel

B menü: Csirkés-zöldséges
rakott tészta

Csütörtök: Magyaros burgonyaleves és
karfiolleves

A menü: Piedone-féle húsos bab vagy
sonka-ropogós
sárgaborsófõzelékkel

B menü: Görögös csirkemell,
zöldséges rizs

Péntek: Tárkonyos sertésbecsinált-
leves és tyúkhúsleves
csigatésztával

A menü: Tüzes-borzas chiliszósszal,
burgonyapüré, saláta

B menü: Csirkemell csíkok
fokhagymás pácból tejszínes
pennével vagy sajtos-tejfölös
penne (vega)

www.galeriakavehaz.hu (X)

A könyvtárban

február 17-én, hétfõn 18

órakor Mennyit ér az ember?

címmel a gondolkodók klub-

ja tart foglalkozást. Vezeti:

Berényiné dr. Papp Erzsébet.

Só a légúti problémákra

Szentes Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet a
Hajléktalan Segítõ

Központ
INTÉZMÉNYVEZETÕI

(magasabb vezetõ)

beosztásának ellátására.
A pályázati kiírás a

www.szentes.hu és a
www.kozigallas.gov.hu

honlapokon megtekinthetõ.

Dr. Komáromi Zoltán
az ellenzéki összefogás pártjainak képviselõjelöltje.

Lakossági fórum (jelölõ gyûlés):
Február 17. (hétfõ) 17.00 óra

Szentes,
Ifjúsági és Mûvelõdési Ház

(Tóth József u. 10-14.)

Vendég: Újhelyi István,
az Országgyûlés alelnöke

A helyszínen aláírásával támogassa
az összefogás jelöltjét!

A MAGYAR KÖZÉPKOR VIRÁGKORA SOROZATBAN
február 19-én, szerdán 18 órakor I. (Nagy) Lajos (1342-1382)
címmel Poszler György tanár tart elõadást a könyvtárban.


