
Szentes és Csongrád kö-
zött közlekedve, a hídról
látszik egy nagyobb erdõ-
sáv hiánya a szentesi olda-
lon, a hullámtérben. Traj
Lajostól, a Körös-Maros
Nemzeti Park erdészeti
szakirányítójától érdeklõd-
tünk a fakivágásról. Kide-
rült: a terület magánkéz-
ben van, és a hatóságokkal
egyeztetve történt az irtás.
A kitermelt fák helyén ter-
mészetes úton, magról és
sarjról újul meg az erdõ. 

– Még tavaly november-
ben történt a fakitermelés
mintegy 3,8 hektáros terüle-
ten. A meglévõ erdõterület
felén vágtak ki szürke és fe-
kete nyárt, fehér fûzet. A fák
egy része természetes mó-
don magról, egy része sarjról
hajt újra. A Körös-Maros
Nemzeti Park erdészeti szak-
irányítója kijelölte azokat a
„hagyásfákat”, amelyeknek
a termése biztosítja majd az
erdõ felújulását. Az Alsó-
Tisza-vidéki Vízügyi Hatósá-
gának volt egy olyan kérése,
hogy az erdõterületen úgy-
nevezett pásztákat kell ki-
szárzúzózni – tájékoztatott a
Körös-Maros Nemzeti Park
erdészeti szakirányítója.

– Ezek a szakkifejezések
pontosan mit jelentenek?

– Azt, hogy a munkálato-
kat úgy kellett végrehajtani,
hogy nagyvízi lefolyósávo-
kat kellett biztosítani, az ár
levonulásának – mondta Traj
Lajos.

– Az erdõtörvény  szerint a
saját pénzen telepített erdõt
tulajdonosa bármikor meg-
szüntetheti.

– A 2009-es erdészeti tör-
vény az irányadó. Gyakorla-
tilag a Körös- Maros Nemze-
ti Park munkatársát is be
kellett vonni a munkafolya-
matba, mert a természetvé-
delmi szempontokat õ kép-
viseli. Ilyenkor a szakember
olykor az erdészeti szem-
pontokkal is szembemegy,
vagy szembemehet. Kijelöl-
het olyan területet is kiha-
gyásra, amely-
ben harkály,
vagy denevér-
telep, esetleg
különleges ál-
latfaj találha-
t ó .  H a g y á s -
fákat is kell
hagyni a fatö-
meg öt száza-
lékában, erre
figyelni kell a

tulajdonosnak és a fakiter-
melõknek is.

– Ezek szerint, bár magán-
erdõrõl beszélünk, mégis na-
gyon erõs állami kötöttségek
vannak, ha kitermelést akar
végrehajtani a tulajdonos?

– Amikor Natura 2000-es
területen történik kivágás,
akkor a szakszolgálatnál be
kell jelenteni, mert az ott elõ
állatok táplálék- vagy élethe-
lye. A Körös-Maros Nemzeti
Parknak van olyan termé-
szetvédelmi szolgálata,
amely összehangolja, hogy a
Natura 2000-es erdõterülete-
inek erdészeti és természet-
védelmi céljai is egyensúlyba
kerüljenek. Az országos er-
dõállomány adata alapján
minden nyilvántartott erdõ-
re rá lehet keresni.

(folytatás a 3. oldalon)
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Új lelkész szolgál
hamarosan

Új egyházi vezetõt kapott Csongrád megye Juhász

András Szeged-Kálvin téri esperes személyében.

Gilicze Andrásné lelkipásztor zsinati képviselõ lett. A

hónap közepén új lelkipásztort keresnek a nagy-

templomi egyházközség élére.
3. oldal

Szilver-keringõk
Philadephiától Ottawáig

Egy évtizede az USA és Kanada nagyvárosaiban

lépnek fel újévi koncerteken a Szilver TSE táncosai.

Legutóbb 19 páros kapott lehetõséget, akik rengeteg

élménnyel gazdagodtak. Összefutottak Alonsóval,

jártak Lakers meccsen, az óceánban is fürödtek.

5. oldal

Kormoránok a Kurcán
A horgászok a Kurca felsõ szakaszán a víz befagyásá-

ig láttak kárókatonákat, az utóbbi napokban pedig a

kutató melletti vízfelületen halászik pár madár. Szá-

muk szerencsére elmarad a tavaly és tavaly elõtti mér-

téktõl. Az idei télen még nem tapasztaltak jelentõsebb

kormorán kárt a Kurcán. 

3. oldal

A rendkívül csapadékos
õsz jelentõs területen oko-
zott vízelöntést Nagyhe-
gyen és Nagynyomáson. A
károk enyhítésére és a to-
vábbi belvizek megelõzésé-
re az önkormányzat csator-
nát épít a Soós dûlõ térségé-
ben, a mintegy 5 milliós
munkák decemberben kez-
dõdtek. A nyomási részen
mûszaki okokból egyelõre
nem oldható meg elvezetõ
csatornák kialakítása.

Belvízmentesítheti a Soós
dûlõ térségét az a csatorna,
amelynek kialakítását de-
cember elején kezdte meg a
Szentes Városellátó Nkft. A
Kunszentmártonra vezetõ
45. számú út alatti átvezetés-
sel és mintegy 600 folyómé-
ter nyílt- illetve zártszelvé-
nyû csatorna építésével vár-
hatóan 70 centiméteres víz-
szintsüllyedés érhetõ el, így
több hektár kertészeti terüle-
ten szûnhet meg a tartós víz-
állás. Az elvégzendõ munka
5,2 millió forintos költségét
az önkormányzat biztosítja a
költségvetés általános tarta-
lékának terhére. 

A munkákat december ele-
jén kezdték meg a Kunszent-
mártonra vezetõ fõút alatti
átfúrással és egy 30 centimé-
ter átmérõjû csõvezeték le-
fektetésével, amit a kiépített
zárt csatornába kötöttek be a
kerékpárút mellett. Lajos Já-
nos, a Városellátó Nonprofit
Kft. munkatársa elmondta,
jelenleg a belvíz lefolyására
várnak, és amint az idõjárás

lehetõvé teszi, megkezdik a
nyílt csatorna mélyítését a
befogadótól kezdõdõen a
dûlõút mellett kialakítandó
130 méter hosszú, zárt csa-
torna irányába. A nyílt sza-
kaszt is burkolják majd,
megelõzendõ a csatorna ki-
mosódását. A levezetett bel-
víz a Nagypatéi nyílt csator-
nán át folyik a Veker csator-
nába gravitációs úton. 

A Soós dûlõt, a Kunszent-
mártoni út oldalát megelõzõ-
en széles mélyvonulat ha-
rántolja, ezért belvizes idõ-
szakban több hektáron borít-
ja víz. A munkára készült
terveket az önkormányzat
egyeztette az érintett ingat-
lantulajdonosokkal és a köz-
útkezelõ  Magyar  Közút
Nkft-vel. 

Nagyhegyen is gondot
okoz a belvíz, a témában
Dömsödi Mihályné és Sípos
Antal képviselõk is érdeklõd-
tek a mûszaki irodán. Kide-
rült, a városrész csapadékví-
zét  befogadó Nagyvölgy
csatorna jelenleg is túlterhelt
esõs idõszakban, ezért jelen-
legi állapotában a vízügyi
hatóság nem engedélyezi
Nagyhegy csapadékvíz elve-
zetõ hálózatának fejlesztését.
A fogadó kapacitása bõvíté-
séhez elsõsorban a torkolati
átemelõ teljes rekonstrukció-
ja és közbensõ átemelõ bõví-
tése szükséges, és akkor vál-
na lehetségessé a Szeszfõz-
dei csatornának a Nagy-
völgy csatornába való bekö-
tése is. Ráadásul a hálózat

fejlesztéséhez számos helyen
elengedhetetlen az utcák ûr-
szelvényének növelése is,
ugyanis a legtöbb dûlõn, il-
letve utcában jelenleg még
zárt csapadék csatorna sem
építhetõ hely hiányában, mi-
közben a városrész lakossá-
ga nyíltárkos rendszert sze-
retne.

A csapadékvíz elvezetésé-
re a Termál-tó sem megfele-
lõ, bár a tározóba jelenleg is
folyamatos a vízbeáramlás.
Abban az idõszakban, ami-
kor a csapadék- illetve belvi-
zet annak mennyisége miatt
a Kurca, illetve a Veker-ér
nem tudja fogadni optimáli-
san, a Paté II. csatorna men-
tén idõlegesen víz alá kerül a
csatorna mellett lévõ fás te-
rület, illetve megemelkedik a
talajvízszint a Termál-tó és a
Kunszentmártoni út zugá-
ban lévõ kiskertek területén.
Amennyiben a nagyhegyi
városrész teljes egészében
csatornázásra kerülne, az je-
lentõsen megemelné a Ter-
mál-tó vízszintjét, mert a
Nagyhegy városrész jelentõs
részérõl ide kerülnének be-
vezetésre a csapadékvizek,
amiket a Nagyvölgy-csator-
na nem is tudna fogadni. Eb-
ben az esetben a csatornázási
költségek mellett komoly
költségû mûszaki munkákat
követelne meg a megnöve-
kedett vízmennyiség elveze-
tése a tóból – olvasható a
mûszaki iroda válaszában.

Besenyei

Új csatorna csökkenti a
belvizet Nagynyomáson

Tarvágás a Tiszán:
legális vagy illegális?

„Még tavaly novemberben
történt a fakitermelés mint-
egy 3,8 hektáros területen, a
Tisza árterében. A meglévõ
erdõterület felén vágtak ki
szürke és fekete nyárt, fehér
fûzet.“

Gyorsabban lefolyik a belvíz a Soós dûlõ környékérõl az új csatorna elkészülte után.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Az ortodox szokásoknak megfelelõen ün-
nepi liturgia keretében újraszentelték a felújí-
tott görögkeleti Szent Miklós templomot ja-
nuár 4-én Arszeniosz Kardamákisz metropoli-
ta, Ausztria metropolitája, Magyarország és
Közép-Európa Exarchája vezetésével, Kalota
József érseki vikárius, Nacsinák Gergely
economus atya, Borisz atya és Julianus atya
szolgálatával. Az eseményen megjelent Gö-
rögország magyar nagykövete, Dimitris
Giannakakis és konzulja, az Országos Görög
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, valamint
Szirbik Imre polgármester.

A város egyik legrégebbi épületének és fel-
tehetõen elsõ templomának külseje és rész-

ben belseje a Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal által kiírt pályázatán elnyert 40
millió forintból újulhatott meg. A liturgia so-
rán mind az oltárt és a templom fogadóterét
megszentelte Arszeniosz metropolita, majd
economussá szentelte Borisz atyát. Továbbá
lelkiismeretes szervezõ-építõ munkájáért egy
ajándékot adott át Horeftos Konstantinnak, a
Szent Miklós templom gondnokának.

A városközpontban álló templomot  két és
fél évszázada görög bevándorlók építették.
A görög közösség kezdetektõl szerves és
hasznos részét képezte a város életének, nap-
jainkban is rendszeres hitélet folyik a temp-
lomban Borisz atya vezetésével.

130 éve: a Szentesi Lap,
1884. december 20-án megje-
lenõ száma beszámolt arról,
hogy „Hajmeresztõ testvér-
gyilkosság történt Szegeden
a múlt szombaton. A rémes
esetrõl a Szegedi Híradó a
következõket írja: Magyar
György már régóta titkos
szerelmi viszonyban volt a
szomszédjukban atyjával la-
kó Menyhárt Etellel, aki a
környékbeliek elõtt régebb
idõ óta nem a legjobb hírben
áll, mert állítólag gyakorta
volt hol egyik, hol másik le-
génnyel éjjelenként titkos ta-
lálkozása s egy ízben már a
szülei házából is megszö-
kött, hogy kalandos vágyai-
nak eleget tehessen. A fiatal
Magyar György szülei ez ok-
ból nem rossz szemmel néz-
ték fiuknak a kétes hírû
leányhoz való vonzódását
s szigorúan eltiltották a
szomszédbelí látogatásoktól.
A legény azonban fülig belé
volt szerelmesedve a nem
éppen eszményi szépségû
Etelbe, s bár titkon és ritkán,
de mégis föl-föl kereste
olyan alkalmakkor, amikor
észrevette, hogy a leány aty-
ja távol van a háztól. Így sur-
rant be szombaton kora reg-
gel is a Menyhárték házába.
A kis Erzsike még aludt, de a
szerelmeskedésük és hancú-
rozásuk zajára fölébredt, s
gyermeki ártatlanságában
azzal fenyegette õket, hogy
elbeszéli a dolgot az édesaty-
jának. A legény és leány ösz-
szenéztek. Ha a kicsike csak-
ugyan csacsogni találna, vé-
ge lenne a viszonyuknak.
Szinte egyszerre villant meg
mindkettõjük agyában a bor-
zasztó gondolat, hogy a
gyermeket, bármi módon, el
kell némítaniuk. A leány
adott kifejezést elõbb a ször-

nyû gondolatnak. A legény
némán egyezett bele s a tett-
hez azonnal hozzáfogtak.
Magyar György megragadta
a kis Erzsikét s mostoha test-
vére, Etel, elõbb a szájába
gyömöszölt egy zsebkendõt
s aztán a kis áldozat orrát
befogva, mindaddig így tar-
totta, míg csak a pihegését
érezte. Mikor a gyermek hal-
va volt, begöngyölték az ágy
dunnájába s mindketten tá-
voztak a házból. A leány a
piacra, a legény pedig a
nagybátyja tanyájára ment,
ahol odamenetele okául azt
adta elõ, hogy otthon össze-
civódott az apjával és átall
hazamenni. Éjfél tájban két
rendõr állított be a tanyára,
ezek a legényt, aki az ellen-
állást meg sem kísérelte, el-
fogták s bekísérték a város-
ba. – Minthogy ez ügyben a
rendõri elõvizsgálat teljesen
be van fejezve, a bûnösöket
á t s z á l l í t o t t á k  a  k i r á l y i
ügyészség börtönébe. – A ke-
gyetlen módon meggyilkolt
kis áldozatot vasárnap te-
mették el nagy néptömeg
jelenlétében.” – Emberölés
Kisteleken. A szegedi test-
vérgyilkossághoz majdnem
hasonló eset történt ugyan-
csak a múlt szombaton Kis-
teleken. Az eset röviden a
következõ: Pisák Mihály és
Rehák Pál 20 éves legények
ketten szerettek egy leányt.
Rehák rossz szemmel nézte,
hogy a leány Pisákot jobban
szereti nálánál, azért elhatá-
rozta, hogy elteszi láb alól.
Tettét végre is hajtotta. Kiste-
lek község utolsó házától
mintegy 900 lépésnyire ma-

gával csalta a mit sem sejtõ
Pisákot s itt kegyetlenül
meggyilkolta. Ezután, mint
aki semmi rosszat sem köve-
tett el, hazaballagott. A holt-
testet csak másnap találták
meg. Az áldozat mellett volt
kalapja, mely alatt 5 forintos
bankjegy, távolabb pedig egy
nagy kés volt. Miután Pisá-
kot aznap többen látták
Rehákkal menni, a gyanú
egyenesen ellene volt, s nem
eredménytelenül, mert már a
szegedi börtönben van, s be-
ismerte gonosz tettét. 

90 éve: az Alföldi Újság
1924. november 22-diki szá-
mában tudósított egy brutá-
lis bûnügyrõl „Borzalmas
gyilkosság Tiszakarádon” cí-
men. Az írásból kiderül,
hogy: „Borzalmas gyilkossá-
got követett el egy magáról
megfeledkezett, minden em-
beri érzésbõl kivetkõzött fiú
Tiszakarádon. Édesanyját
egy vasdarabbal többször
fejbe vágta, azután hogy
végleg elpusztítsa, a padlás
gerendájára felakasztotta.
Bodnár Dániel földmûves
más régebben ellenséges in-
dulattal viselkedett édesany-
ja, Bodnár Péterné iránt.
Okot erre édesanyjának a fia
felesége iránt viseltetett el-
lenszenve szolgáltatott. Az
öregasszony – fia állítása
szerint – állandó haragban
állott menyével, gyakran
összeszólalkozott vele, és
folyton békétlenséget, csalá-
di perpatvart szított a fiata-
lok között, úgyannyira, hogy
Bodnár Dániel kénytelen
volt feleségétõl elválni. Ha-
sonlóan gyötrelmes volt

Bodnár második házassága
is. Az öregasszony második
menyét sem szívlelte, és to-
vább rontotta a fiatalok bé-
kés családi életét. A helyzet
végre annyira elmérgesedett,
hogy Bodnár Dániel elkese-
redésében a végsõhöz folya-
modott. Egy megismétlõdõ
viharos jelenet után észre-
vette, hogy édesanyja a pad-
lásra megy. Nyomban utána
sietett, és rövid szóváltás
után egy vasdarabbal úgy
ütötte fejbe, hogy az öreg-
asszony eszméletlenül terült
el a földön. Azután, hogy
magáról a gyanút elterelje,
édesanyját a gerendára fel-
akasztotta, és a padlásról
észrevétlenül eltávozott. Ke-
véssel azután a házbeliek az
asszonyra találtak, és csak-
hamar híre ment a faluban,
hogy Bodnár Péterné öngyil-
kosságot követett el. – Sokan
azonban a kósza hírnek hi-
telt nem adtak és rebesgetni
kezdték, hogy az asszony
nem önkezével vetett véget
életének. A hír a csendõrség-
hez is eljutott, és a megindí-
tott nyomozás csakhamar
megállapította, hogy Bodnár
Péternét saját fia ölte meg.
Bodnár Dánielt azután a
csendõrök – a beismerõ val-
lomása után – bekísérték a
sátoraljaújhelyi ügyészség-
hez.

80 éve: az Alföldi Újság
1934. december 15-én megje-
lent számából városunk la-
kói értesülhettek arról, hogy
„Szentesen keresték a kis-
pesti gyilkosság derekegyhá-
zi tettesét”. A szövevényes
ügy lényege a következõ:

„Vasárnap éjszaka Kispes-
ten, a Zrínyi utcában, két
késszúrással meggyilkolták
Földiák Juliska 28 éves le-
ányt. A lakásból semmi ér-
téktárgy nem hiányzott, így
valószínûnek látszik az a fel-
tevés, hogy a leány nyilván
szerelmi dráma áldozata. A
gyanú Dulka Sándor 24 éves
kispesti cipészsegédre irá-
nyult, aki a gyilkosság felfe-
dezése után eltûnt Kispest-
rõl. Többen látták elrohanni
a Zrínyi utcából. Mivel más-
nap, hétfõn délelõtt Pest-
szenterzsébeten a Duna-par-
ton egy véres kést és egy téli-
kabátot találtak, az a feltevés
alakult ki, hogy a cipészse-
géd a Dunába ölte magát.
A rendõrség rádiókörözést
adott ki felkutatása érdeké-
ben; a rádiógrammot a szen-
tesi rendõrkapitányság is
megkapta. Szerdán a buda-
pesti fõkapitányság bûnügyi
osztályán Dulka egyik kis-
pesti ismerõse bejelentette,
hogy a hajnali órákban, ami-
kor hazafelé ment, a Duna-
parton tanúja volt annak,
amint Dulka, aki kitûnõ ver-
senyúszó, ledobta télikabát-
ját, belevette magát a folyó-
ba és úszni kezdett. Sokáig
nézte a hajnali derengésben,
s úgy látta, hogy átúszta a
Dunát, és a csepeli partokra
lépett ki. A detektívek nyo-
mozni kezdtek Csepelen és
kiderítették, hogy egy fé-
szerbõl ellopták az egyik ko-
csis subáját és több meleg ru-
hanemûjét. Az a gyanú,
hogy az eltûnt cipészsegéd
öltötte magára. Akadt egy
csepeli tanú, aki a személyle-

írás alapján azt állítja, hogy
látta a fiatalembert Csepelen,
rongyosan öltözve. A nyo-
mozás során megállapítást
nyert, hogy a gyilkossággal
gyanúsított Dulka Sándor
szentesi származású, Derek-
egyházán született, és az
utóbbi évekig ott élt, majd
atyjával, aki bognármester,
nemrég Királyságra költö-
zött. Onnan került Kispestre,
ahol mostanáig mint cipész-
mester dolgozott. A dere-
kegyházi csendõrõrs a szen-
tesi rendõrkapitánysággal
karöltve nyomoz a napok
óta hajszolt Dulka Sándor
felkutatására. Az adatok sze-
rint állítólag rokonai élnek
Szentesen, és most ezen a
nyomon próbálják Dulka
tartózkodási helyét felkutat-
ni. Késõbbi jelentés szerint
fölösleges már kutatni a kis-
pesti gyilkost, ugyanis meg-
van – a holtteste. Csütörtö-
kön délután a budapesti
rendõrség kutatást rendezett
a Dunának azon a pontján,
ahol Dulka a Dunába vetette
magát. A rendõrök csáklyák-
kal kutattak a Dunában.
Hosszas keresés után az
egyik csáklya kemény tárgy-
ba ütközött. A rendõrök oda-
eveztek és egy 30 évesnek
látszó férfi holttestét emelték
ki a hullámokból. A kutatá-
son részt vett a meggyilkolt
lány bátyja is, továbbá Dulka
szállásadója. A halottban
mindketten felismerték Dul-
ka Sándort. Miután a sze-
mélyazonosságot megállapí-
tották, a holttestet a pester-
zsébeti temetõ halottasházá-
ba szállították. A rendõrség
ezek után a kispesti gyilkos-
ság ügyében megszûntette a
nyomozást.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (61.)

Kriminális bûnesetek a múltban

Újraszentelték a
felújított templomot

A felsõpárti városrészben
található; a Kiss Ernõ és a
Vörösmarty Mihály utcákat
köti össze. 1895-ig nem volt
neve az utcának. 1902-ben a
vármegye munkásház-építé-
si akciót indított a városnak
ezen a részén, amelynek
eredményeként 130 olcsó
házhelyet mértek ki a szente-
si munkáscsaládoknak. Az
1906. évi városrendezéskor
az új munkástelep utcái is
nevet kaptak. A szóban forgó
utcát ekkor nevezték el a re-
formellenzék egyik vezér-
alakjáról, báró Wesselényi
Miklósról, aki Zsibón szüle-
tett 1796-ban. Családja Nóg-
rád vármegyébõl eredt; a
XVI. század elején költözött
Erdélybe. A bárói címet (és a
„hadadi” elõnevet) Báthory
István erdélyi fejedelemtõl
és lengyel királytól kapták
1582-ben. Felmenõi között
várkapitányokat, tábornoko-
kat, kincstartókat, fõispáno-
kat találunk, mint például
Wesselényi Ferenc gróf,
Magyarország fõkapitánya,
majd nádora. A szülei báró
Wesselényi Miklós huszárka-
pitány, késõbb Közép-Szol-
nok vármegye fõispáni hely-
tartója; édesanyja Cserei Ilo-

na. Ifj. Wesselényi Miklós a
közéleti pályát 1818-ban a
vármegyegyûléseken kezdte.
Az 1820-as évek elején meg-
ismerkedett gróf Széchenyi
Istvánnal, akit elkísért angli-
ai és franciaországi útjára.
Hazatérésük után mindket-
ten az országgyûlés fõrendi
ellenzékének vezéregyénisé-
gei lettek. 1833-ban megje-
lent Balítéletek címû mun-
kája, amely sokáig tiltott
könyvnek számított. 1834-
ben különösen aktív szerepet
játszott az országgyûlésben,
amelynek berekesztése után
perbe fogták. Jogi védõje
Kölcsey Ferenc volt. Elítélése
elõtt, az 1838. évi árvíz ide-
jén tanúsított életmentõ tevé-
kenységével tovább növelte
hírnevét. Vörösmarty Mihály
Az árvízi hajós c. költemé-
nyében méltatta tetteit. Ítéle-
tének kihirdetése után a bu-
dai várban raboskodott. A
fentieken túl, érdemeket
szerzett a kisdedóvás elter-
jesztése, továbbá a földmû-
velés és állattenyésztés kor-
szerûsítése terén. Fogsága
idején megvakult; ettõl kezd-
ve visszavonultan élt. Pesten
hunyt el 1850. április 21-én.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (141.)

Wesselényi
Miklós utca

A város fizetõparkolójának
üzemeltetõje megkezdte a
parkolóbérletek, -engedélyek
árusítását. A 2014. évre ki-
adott lakossági bérletek janu-
ár 20-ig érvényesek.  Az ügy-
intézéshez a jármû forgalmi
igazolványát, illetve a tulaj-
donos vagy üzemben tartó a
lakcím kártyáját is vigye ma-
gával. A parkolási engedé-
lyek igényléséhez az  intéz-
mények ez irányú kérelme is
szükséges. Lakásonként egy
gépjármûre térítésmentes
parkolási bérletre jogosultak
a korlátozott várakozási öve-
zetben lakók, amennyiben a
forgalmi engedélyben be-
jegyzett állandó lakóhely
azonos a személyi igazol-
ványban, vagy lakcímkár-
tyán szereplõ címmel. A Vá-
rosellátó Nonprofit Kft. iro-
dáján parkoló bérlet, chip-
kártya és nyomdai úton elõ-
állított parkoló szelvény is
vásárolható. A Szentesi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal
udvarán található ügyfél-
szolgálatot hétfõtõl csütörtö-
kig 7 és 16 óra, pénteken 7 és
14.30 óra között kereshetik
fel.

B.G.

Lejárnak a
parkolóbérletek
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A karácsonyi ünnepkör le-
zárása lehet a vízkereszt.
Jobbára csak annyi jut errõl
eszünkbe, hogy ekkor illik a
karácsonyfát „lebontani”.
Kevesen tudják, mit is jelent
valójában. Talán sokaknak
az angol drámaíró, Shakes-
peare, ezzel a címmel megje-
lent mûve nyújthat támpon-
tot. Mit illik errõl tudni, ho-
gyan ünneplik a különbözõ
felekezetek? Gilicze András-
né, a Felsõpárti Református
Egyházközség lelkésze, az
Országos Református Nõ-
szövetség titkára beszélt a
vízkeresztrõl.

– Nem is olyan egyszerû
ezt az ünnepet elmagyarázni
– kezdte a történeti áttekin-
tést a lelkipásztor. – Van egy
óegyházi gyakorlat, de tulaj-
donképpen csak a hagyomá-
nyokhoz tudunk visszanyúl-
ni. Errõl nincs szó a Bibliá-
ban, ez nem olyan, mint a
karácsony eseménye. Az
Epifánia (Ephiphania= meg-
jelenés), az az ünnepkör, ami
már karácsony után van, de
a húshagyó kedd elõtt, sok
ünnepet tettek erre az idõ-
szakra. Az egyik a vízke-
resztség, Jézus megkereszte-
lése. A mai ember gondolata-
iban az jelenik meg, hogy a
gyermeket gyermekkorban
keresztelik meg. Jézus 30
éves korában keresztelkedik,
a Jordán folyóban, Kereszte-
lõ János merítette alá. Errõl

van szó az Epifániában: Jé-
zus, mint Megváltó jelenik
meg, ekkor kezdi el a mun-
kásságát. A zsidóknál a ke-
resztség a körülmetélés volt.
Ezt 8 napos korukban hajtot-
ták végre, mert úgy tartják,
hogy a test ekkor nem vérzik
el. Az ortodox egyház ezen a
napon a vizet szenteli meg.
Különbség van a keleti, azaz
ortodox és a nyugati, a ró-
mai katolikus ág között. A
hagyomány úgy tudja, a ró-
mai egyházban úgy maradt
meg, hogy ilyenkor meg-
szentelik a házakat. Felfestik
az évszámot és jeleket. Felír-
ják a C+M+B- t, ezt azt jelen-

ti, hogy: „Isten áldása e há-
zon.” A vízkereszt most hét
közepére esik, de igazi meg-
ünneplése általában vasár-
napra kerül. Jézus munkás-
sága kezdetére emlékeznek a
hívek. Évkezdés – nekünk is
el kellene kezdeni valamit.
Érdemes magunkban megfo-
galmazni, hogy mit szeret-
nék és hogyan, és ahhoz Is-
ten vezetését, áldását kérni.

– Jelölõ közgyûlés volt a
napokban, új egyházi veze-
tõt kapott Csongrád megye.
Egyházmegyénkben: 28 gyü-
lekezet van – mondta a lel-
kész asszony.

– A választott megyei ve-

zetõ Juhász András esperes,
Szeged- Kálvin téri lelki-
pásztor, akit be is iktattak. A
hírt Gilicze Andrásné kiegé-
szítette: – Jelölések nem csak
az esperesi tisztre voltak, ha-
nem más különbözõ terüle-
tekre is. Választani kellett
egy lelkészi és egy világi ve-
zetõt, a tisztségek párhuza-
mosak, esperes és gondnok a
megnevezése. Megyei, világi
képviselõnek Csikai Miklóst
is jelölték, aki hajszállal le-
maradt a már funkcióban le-
võ gondnok mögött, de kö-
szönjük, hogy elvállalta a je-
lölést és lehet rá számítani –
emelte ki a nagytiszteletû

asszony. Hozzátette: zsinati
képviselõként õt jelölték.
Gilicze Andrásné elmondta,
hogy ez azért érdekes, mert
a református egyház tör-
vényhozó testületében, a
„Zsinat"-ban aránylag kevés
nõ van. 

A Szentesi Élet azzal a kér-
déssel is megkereste a lelki-
pásztort, hogy felvilágosítást
kérjen a másik gyülekezet, a
Nagytemplomi Egyházköz-
ség életében lehetséges vál-
tozásokról. Szentesen a köz-
beszédben egy ideje már le-
het errõl hallani: bizonyta-
lanság van arról, ki megy, ki
marad, mi lesz a szolgálattal. 

– A részletek miatt a másik
gyülekezet lelkipásztorát
kellene megkeresni – emelte
ki Gilicze Andrásné, udvari-
asan. Annyit azonban el-
mondott: köztudott, vagy
tudható, hogy január 15-én
egy átadás-átvétel zajlik
majd. Hozzátette: interreg-
num alakult ki. Mivel a hó
közepén, a gyülekezet lelki-
pásztor asszonya lemond,
így keresik az utódját. Vár-
hatóan, amíg megtalálják,
addig is egy nyugdíjas lelki-
pásztor vállalja el a szolgála-
tot. Az interjú alatt is telefo-
nált Gilicze Andrásné és
megerõsítette, hogy még
nincs meg az új személy ne-
ve.

Fehér Mónika
Fotó: Barcza János

Az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár év végén
közzétette honlapján a tava-
lyi kasszamaradvány intéz-
mények közötti felosztásá-
nak szempontjait és az egyes
kórházaknak jutó összegeket.
A Sélleiné Márki Mária fõigaz-
gató aláírásával jegyzett köz-
lemény szerint, a miniszteri
keret maradványából a 2013.
évi konszolidációs támogatás
visszafizetésére kötelezett in-
tézmények számára likvidi-
tásuk megõrzése érdekében
elõlegként, továbbá megha-
tározott intézmények számá-
ra egyéb ellátási érdekbõl
történik kifizetés. A szentesi
Dr. Bugyi István Kórháznak
62 millió forintot ítéltek meg.
A régióban mûködõ egész-
ségügyi intézmények közül
Hódmezõvásárhely-Makó
35,5 millió, Orosháza 48, a
deszki mellkasi betegségek
szakkórháza 21 forintot ka-
pott.

Milliók a
kórháznak

(folytatás az 1. oldalról)
– Mit jelent a Natura 2000

a tiszai hullámtérben zajlott
fakitermelés ügyében?

– Minden egyes erdõnek
besorolása van, amirõl tör-
vény rendelkezik. Az ártér
az mindig Natura 2000 terü-
let, olyan ökológiai hálózat,
amely a legkülönfélébb
elõhelyeket tömöríti. Min-
den erdõnek funkciója van.
Van olyan, ami, a faanyag
termelést szolgálja, vagy te-
lepülésvédelmet lát el, vagy
például major fásítás a célja.
Amikor Natura 2000-es terü-
leten van kiteremelés, akkor
a természetvédelmi szolgá-
lattal együtt kell mûködni,
mert az a terület különösen
értékes, a kitermelés folya-
matába a szervezet bekap-
csolódik. 

– Az erdõtörvény szerint a
tulajdonos elvileg szabadon
dönthet az erdejérõl. Ugyan-
akkor arról is rendelkezik,

hogy a kitermelt faanyag út-
ja követhetõ.

– Ez magánszemély terüle-
te, ahol azt tesz a tulajdonos,
amit akar, de a szervezetek-
kel – mert már nem hatóság
– együtt kell mûködnie. Eb-
ben az esetben, a tulajdonos
egy erdészeti céggel megál-
lapodott, a kitermelt fát
megvásárolták és el is szállí-
tották. Minden jogszerûen
zajlott. Azt azért hozzáten-
ném még egyszer, hogy min-
den típusú fakitermelés beje-
lentés és/vagy engedélykö-
teles. Van az erdõtörvénynek
egy olyan passzusa, amely
azokról a területekrõl is ren-
delkezik, amelyek nem is
minõsülnek erdõnek. Még
ezeken a területeken is na-
gyon komoly szabályozások
érvényesek. Amennyiben
egy területet az erdõállo-
mány adattárában nem tarta-
nak nyilván mint erdõ, azok-
ra a területekre is vonatkozik

a bejelentési kötelezettség,
ha fát akarnak kivágni. Pél-
dául ha egy tanyaudvaron fi-
ókák fészkelnek, akkor ha a
természetvédelmi érdek úgy
kívánja, nem adnak enge-
délyt a fa kivágására. Még
ebben az esetben is felülbí-
rálhatja vagy akár le is állít-
hatja a fakitermelést a szer-
vezet. A bejeletési kötelezett-
ség 30 nap.

– Van-e arra lehetõsége
bárkinek, hogy ezeket a ma-
gánerdõket látogassa?

– Az erdõlátogatás nincs
korlátozva, magát az erdõt
nem lehet bekeríteni. A tör-
vény kimondja, hogy az erdõ
tulajdonosa kénytelen tûrni,
hogy egy csoport odamegy
és mondjuk a tagok ornitoló-
giai megfigyeléseket végez-
nek. Esetleg másik csopor-
tok, vagy egyének gombát,
szedret vagy mondjuk kö-
ményt szednek. Maga az er-
dõ egy olyan tipusú hely,
amelynél a törvény ezt lehe-
tõvé teszi, mert társadalmi
érdeket szolgál. A törvény
rendelkezik arról, hogy a tu-
lajdonos hogyan és mire
használhatja. Idõbeni korlá-
tozásokat is kell tûrnie, pél-
dául kizárólag október 1. és
február 28-a között lehetsé-
ges a fakitermelés. Hivatalo-
san, a Bács-Kiskun Megyei
Kormány Hivatal Erdészeti
Igazgatósága,  Szeged körze-
ti osztály a területileg illeté-
kes felügyelõség, amelynél a
magántulajdonosok erdésze-
ti ügyintézése zajlik.

Fehér Mónika

A horgászok a Kurca felsõ
szakaszán a víz befagyásáig
láttak kárókatonákat, az
utóbbi napokban pedig a
kutató melletti vízfelületen
halászik pár madár. Számuk
szerencsére elmarad a tavaly
és tavaly elõtt tapasztalt mé-
rettõl.

A horgászegyesület már
2008-ban is jelezte, hogy ha-
talmas pusztítást végeztek a
kormoránok a Kurca berki
szakaszán. A természetes vi-
zek akkor is befagytak, és a
melegvíz befolyóknál szaba-
don maradt vízbõl rendkívül
nagy mennyiségû halat pusz-
títottak ki. A kormoránokról
említést tesz a város 2008-
2013 idõszakra szóló környe-
zetvédelmi programja is.
A Csongrádi Sporthorgász
Környezet és Természetvédõ
Egyesület elnöke, Gyapjas Mi-
hály 2012-ben kereste meg a
Gerecz Elemér Sporthorgász
Egyesületet a csongrádi halfa-
unában hatalmas kárt okozó

kormoránok miatt. A Halá-
szati Szövetkezet akkor 600
darab kormorán kilövésére
adott engedélyt, azonban
rendkívül szigorú elõírások
mellett lehetett megtenni. A
szabályok szerint 30 kormo-
ránnál kisebb csapatból nem
lehet lõni. Szõllõsi Béla, a Hor-
gászegyesületek a Tiszáért
Társulás elnöke is panaszko-
dott a kormoránok pusztítá-
sára a Tiszán. A 130 kilõtt ma-
dár boncolásakor megállapí-
tották, hogy 70 százalékuk
gyomrában kecsege, 30 száza-
lékukban pedig márna és sül-
lõ volt. Ezek mind ritkán fog-
ható hengeres halak. Emberek
számára is nehézséget okoz

kifogni egy 52 cm hosszú har-
csát, azonban ezek a madarak
a tapasztalat alapján ezzel is
megküzdenek. Magyarorszá-
gon 10 ezer párról tudnak,
azonban télen Ukrajna felõl
még többen érkeznek. 

A horgászegyesület hor-
gászmestere lapunknak el-
mondta, hogy az idei télen
még nem tapasztaltak jelentõ-
sebb kormorán kárt a Kurcán.
A felsõ szakaszon a víz befa-
gyásáig halászott néhány pél-
dány, a napokban a zöldség-
kutató melletti nyílt vízen lát-
ható 1-2 pár. A horgászok ta-
pasztalata szerint jobbára a
törpeharcsákat fogyasztja a
kártékony madár. BG

Kormoránok a Kurcán

Új lelkész szolgál hamarosan

Január 15-én, csütörtökön
9-11 óra között Szirbik Imre
polgármester, 14-16 óra kö-
zött Demeter Attila alpolgár-
mester tart fogadóórát. A vá-
ros vezetõi hivatali irodájuk-
ban fogadják az ügyeiket in-
tézõ lakosságot.

Fogadónap

Jó a vízminõség
Nincs gond a Kurca vízminõségével, az oxigéntartalma is

megfelelõ, tudtuk meg Darabos János horgászmestertõl.
Az 1-es zsilipnél tapasztaltak habzást a vízen, de az nem
szennyezés eredetû. Belvizek továbbra is kerülnek a csator-
nába, fõként a Vekeren keresztül, azonban nem szennye-
zettek a befolyó vizek. A folyamatosan végzett mérések
szerint megfelelõ a víz oxigénszintje a Kurca teljes szaka-
szán, a víz hõmérséklete 3-4 fok között mozog. 

Tarvágás a Tiszán:
legális vagy illegális?
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Az 1968 áprilisától megje-
lenõ Szentesi Élet teljes
archívuma felkerült a váro-
si könyvtár elektronikus
könyvtárába, sõt DVD-
formátumban is hozzáfér-
hetõ lesz. Ezzel régi hiányt
pótolt Tímár Ferenc infor-
matikus, hiszen korábban
csak 1997-ig visszamenõleg
volt lehetõség a városi heti-
lap régi számait a képer-
nyõn böngészni. 

A helyi értékek megmen-
tése iránt elkötelezett infor-
matikus-tanár, Tímár Ferenc
azon az állásponton van,
hogy a városunk múltját
meghatározó szellemi ter-
mékeknek, közkincseknek,
gyûjteményeknek ma már
digitális formában is meg
kell jelenniük. Úgy gondolja,
a korszellem – ma már meg-
kerülhetetlen az internet –
azt diktálja, a világhálón is
közzé kell tenni, ami koráb-
ban nyomtatásban megje-
lent. A digitális emlékezet
szerinte a legjobb helyen a
közremûködésével 2011 au-
gusztusában létrejött, óriási
tárhellyel rendelkezõ elekt-
ronikus könyvtárban van.
Egy közgyûjteményben  jobb
helyen vannak az értékek,
mivel ott folytatható is az ér-
tékmentõ munka, vélemé-
nyezte Tímár Ferenc.

1968 áprilisában köszönt-
hette elõször a Szentesi Élet
az olvasóit, ez az elsõ lap-
szám, illetve 1997. január 4-i
számig visszamenõleg volt
nyomon követhetõ az újság
a világhálón. – Eleinte az ak-
kori fõszerkesztõ szemelvé-

nyeket küldött az aktuális
megjelenésekbõl, ez volt lát-
ható a szentesinfo szerveren,
majd 1998 márciusától már
hetenként frissítve kerülhet-
tek fel az újság cikkei. Nagy
nóvum volt ez annak idején
– mesélte Tímár Ferenc. 2002
decembere a következõ mér-
földkõ, akkortól cikkenkénti
webes feldolgozásban vált
hozzáférhetõvé a lap tartal-
ma, Tímár Ferenc vezetésé-
vel a TEAM Számítástechni-
ka munkatársai jóvoltából.
2012-tõl pedig már arculathû
pdf-állományként olvasható-
ak a lapszámok. Felmerült
azonban, hogy miért nincs
meg visszamenõleg a teljes
archívum. Hatalmas munká-
ba kezdett Tímár Ferenc,
amikor hiánytalanul digitali-
zálni akarta a Szentesi Életet.
Labádi Lajos fõlevéltáros tá-

mogatta az elképzelését, és
az újság bekötött levéltári
példányait biztosította a
szerkesztõ számára. Tímár
Ferenc közben egyetemen
képezte tovább magát, ott ju-
tott gyorsszkennelési lehetõ-
séghez, ennek segítségével
másolta le az 1968 -75. közöt-
ti lapszámokat. A 2009-ig
megjelent számokat kellett
szkennelnie, azután már a
digitális formátummal dol-
gozott. Szinte 100 százalék-
ban teljessé vált a webes
gyûjtemény, csupán néhány
lapszámot nem sikerült digi-
talizálni iletve kimaradt az
1975 augusztusától '78 már-
ciusáig tartó idõszak, amikor
szünetelt az újság megjelené-
se. Tavaly decemberre ké-
szült el az archívum, s került
fel az e-Könyvtárba, most
pedig már kézbe vehetõ

dupla DVD-korongon is, az-
az 1508 lapszám, több mint
tízezer oldal egy kézben is
elfér. Ezt a legújabb vív-
mányt tervei szerint szerve-
zett program, elõadás kísére-
tében nagyobb plénum elõtt
is bemutatná a szerkesztõ,
idõvel akár megvásárolható
is lehetne.

A felület elérhetõ az
ekonyvtar.vksz.hu címen, il-
letve a városi könyvtár hon-
lapjáról és a szentesinfo.hu-
ról is. Könnyen áttekinthetõ
az újság, a példányok a min-
denkori fejlécekkel találha-
tók meg, lehetõség van té-
mánkénti keresésre. Hama-
rosan az újság hivatalos ol-
dalán is beköszönnek az ed-
dig hiányzó lapszámok, az
aktuális megjelenések pedig
egy hetes késleltetéssel ol-
vashatók. D. J.

Lapunk teljes archívuma
az e-Könyvtárban és DVD-n

Rendõrökkel is járták a hor-
gászvizeket a karácsonyi ün-
nepek elõtt a horgászegyesü-
let  ellenõrei. Az év végi ün-
nepek közeledtével megsza-
porodnak a haltol-vajok a ter-
mészetes vizeken. Egy évvel
korábban több száz méter ha-
lászhálót is találtak a Kurca
városi szakaszán, a használó-
ját azonban nem sikerült kéz-
re keríteni. A karácsonyi idõ-
szakban az ellenõrök naponta
végeztek ellenõrzést az éjsza-
kai órákban is. Csónakból és
terepjáróval kutattak rabsicok
után, gyakran a rendõrökkel
közösen. Idén csupán egyszer
leltek gereblyézésre utaló
nyomokat, illetve egy alka-
lommal a bíróság mögötti víz-
parton figyeltek meg illegális
horgászatot, azonban az elkö-

vetõnek sikerült elmenekül-
nie. 

Kimosódott
a Kurca-part

A tavalyi extrém csapadé-
kos idõjárás miatt a Kurca
vízszintje egész évben a csú-
cson járt, aminek eredménye-
ként a part erõsen bemosó-
dott több helyen is. A vízszint
csökkenések alkalmával a
partélen lévõ fák erõsen meg-
illetve bedõltek a vízfelszín
felé a gyökér kimosódások
hatására. Ezeket a fákat a za-
vartalan vízkormányzás érde-
kében eltávolítják. Tavasszal a
parti zöldfelületi sávban, a ki-
vágott fák pótlásaként, egysé-
ges fasort alkotva több száz
fát tervez telepíteni az önkor-
mányzat.

Megvédték a halakat

A Dr. Bugyi István kórházban elsõként született babát, Vincét
és édesanyját, Farkas Katalint köszöntötte a város nevében
Szirbik Imre polgármester egy nagy Micimackóval. A tömörké-
nyi Bozó László és Farkas Katalin második gyermeke 2015. janu-
ár 2-án 22 óra 7 perckor, 48 centiméterrel és 2710 grammal szü-
letett. Az elmúlt évben nõtt a szülések száma a szülészeten, pél-
dául december 29-én 12 gyermek látta meg a napvilágot, 9 csá-
száros és 2 sima szülés történt az osztályon, ebbõl 1 ikerterhes-
ség - tudta meg a Szentesi Mozaik Józsa Géza fõorvostól.

Vidéki az elsõ baba

A munka szó hallatán az
emberek vagy a saját állá-
sukra gondolnak, vagy arra,
hogy momentán nincs, eset-
leg mások pozíciójára fáj a
foguk, amit sokkal szíve-
sebben töltenének be, mint
az éppen aktuálisat. Váro-
sunkban jelenleg is problé-
mát jelent a munkahelyek
hiánya, viszont a már meg-
lévõk között vannak olya-
nok, amik sokak számára
szimpatikusak lehetnek.
Összegyûjtöttünk néhány
álommunkahelyet, melye-
ket egy cikksorozatban mu-
tatunk be az ott dolgozók
segítségével. Mert Szente-
sen is létezik, akár hisszük,
akár nem.

Idegenforgalommal indí-
tott, olasz nyelvet szeretett
volna tanulni a csongrá-
di gimnáziumban Vargáné
Ágoston Szilvia, aki ebben a
szakmában akart érvényesül-
ni. Az élet felülírta az elkép-
zeléseit. A sors fintorának tu-
lajdonítja, hogy Szegeden
nem indították azt a szakot,
amit tovább akart tanulni, így
Németországig ment, hogy
átgondolja, mivel is szeretne
foglalkozni a jövõben.

Ekkor még meg sem for-
dult a fejében, hogy kozme-
tikus lesz. Münchenben, egy
bajor családnál dolgozott
egy évig. Ezt követõen haza-
tért Szentesre, és munkát ke-
resett a városban. Egy szép-

ségszalonban hoszteszként
kapott állást, ahol nem kel-
lett sok idõt eltöltenie, hogy
magával ragadja a csillogó,
ám buktatókkal teli világ. 

– Beleláttam a szakma elõ-
nyeibe és a hátrányaiba is,
de nagyon megszerettem. Az
ott dolgozó kollégák biztatá-
sára döntöttem el, hogy ez-
zel akarok foglalkozni. Egy
barátnak köszönhetõen kap-
csolatba kerültem Nagyné
Szabó Ilikével, akinél úgy ér-
zem, kiváltság volt tanulni,
lehetõséget kapni a fejlõdés-
re. Tizennyolc éves baráti- és
munkakapcsolatra tettem
szert az õ személyében. 

A kozmetikus szakma kö-
rülbelül tíz évvel ezelõtt vált
felkapottá. Mára már kifeje-

zetten telített a piac. Szilvia
azt vallja, csak az tud érvé-
nyesülni, akiben megvan a
szakma szeretete és alázattal
végzi a munkáját.

– Egy igazán jó szakember
a jég hátán is megél. Egyik
nap még gyakorlati oktatá-
som volt, másnap már üzle-
tet nyitottam a városban.
Meg kellett tanulnom olyan
szolgáltatást nyújtani, ami
után úgy távozik a vendég,
hogy jól érzi magát a bõré-
ben – mondta.

A kozmetika párhuzamo-
san fejlõdik az orvostudo-
mánnyal, így az ebben dol-
gozóknak folyamatosan ké-
pezniük kell magukat, ha
versenyképesek akarnak ma-
radni. Szilvia egy németor-

szági, aacheni képzés kerete-
in belül kapott lehetõséget
arra, hogy a professzionális
kozmetikai szaktudását fej-
lessze. Tudni kell újat mutat-
ni, mindemellett az emberi
oldalára, az empátiára is
nagy szükség van - tudtuk
meg a szakembertõl.

Megtudtuk azt is, hogy
egy kozmetikustól ma már
elvárás a bõrápolás és a
smink elkészítése is.

– Én, személy szerint a na-
túr sminkelést képviselem.
Akik vállalkoznak rá, azok-
nak meg is tanítom. Négy
óra alatt a hölgyek elsajátít-
hatnak egy öt perc alatt fel-
dobható, munkában, hétköz-
napokban hordható, szolid
sminket – mesélte.

Beszélgettünk arról is,
hogy az igények fejlõdésé-
vel, egyre inkább beépült a
köztudatba, hogy esküvõkre,
rendezvényekre illik az alak-
lomhoz illõ, tartósabb smink
viselése. A szolgáltatások kö-
re így az évek során kibõ-
vült. 

– Ezen kívül kiállításokra
is szoktam járni, ahol az ér-
deklõdõk betekintést nyer-
nek a sminkelésbe. Ki is pró-
bálhatják, így a bátortalanab-
bak is belelátnak, kedvet
kapnak ahhoz, hogy rend-
szeresen ápolják az arcbõrü-
ket. Sajnos azt tapasztalom,
hogy az otthoni praktikákkal
gyakran ártanak a bõrüknek,
pedig tanáccsal is szívesen
szolgálok bárkinek, akinek
problémája van – tette hozzá
Szilvia. Ami biztos, hogy
csak az ápolt bõrt lehet szé-
pen sminkelni.

Megtudtuk azt is, hogy a
folyamatosan változó smink
divat – az öltözködéshez ha-

sonlóan – gyakran rossz
irányba tereli a fiatalokat, sõt
az énképüket abszolút nem
reális alapokra helyezi. A
természetes szépség kieme-
lése helyett az egyforma ki-
nézetet erõltetik, ami valljuk
be, nem mindenkinek áll jól. 

– A foglalkozásom másik,
szintén fantasztikus oldala
az arcfestés. Kezdõ kozmeti-
kus voltam, amikor a testvé-
rem gyermekei óvodások
voltak. A csoportba járókat
festettem ki farsang idején,
katicának, kiscicának. Ennek
természetesen híre ment a
városban, így hamarosan a
legtöbb óvodában és iskolá-
ban jelen voltam. Késõbb a
városi rendezvényeken is el-
varázsoltam a gyerekeket –
mesélte mosolyogva.

- Volt egy kislány, akit
óvodás korától ismertem.
Kezdetben arcfestéskor talál-
koztunk. Nemrégiben a sza-
lagavatójára készítettem el a
sminkjét. Ilyenkor érzem,
hogy beért a munkám gyü-
mölcse.

Lantos Éva

Nagy felelõsség mások bõrével bánni

1500 lapszám, 10 ezer újságoldal elfér Tímár Ferenc kezében

A legfontosabb szabály a sminkelésben, hogy a frizura,
az öltözék és a smink mindig összhangban legyen. Minél
idõsebbek vagyunk, annál inkább tartózkodni kell az
élénk színektõl, mivel beépülnek a ráncokba és kiemelik
azokat. Ha kiemeljük a szemünket, az ajkunk már ne
kapjon akkora hangsúlyt, de ez fordítva is igaz. A fiata-
loknak ajánlott a dinamikus, barnás árnyalatok viselése
idén. A matt és a fényes, hideg és meleg színek is divato-
sak. A piros és a bordós árnyalatok arannyal kombinálva
biztos sikert aratnak. Legyen összhangban az alkalom, az
egyéniség és az öltözék! – ajánlja a szakember.

Fotó: Vidovics 
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A Szentesi Családsegítõ
Központ szervezésében de-
cember 22-én adták át a Bap-
tista Szeretetszolgálat és a he-
lyi caritas által összegyûjtött
adományokat rászorulók ré-
szére. Több mint félszáz 5 év
alatti kisgyermek és szülei ka-
pott játékokat és tartós élelmi-
szert ünnepi mûsor kereté-
ben. Közremûködtek a szer-
vezõ intézmény munkatársai-
nak gyermekei, verset szavalt
Biácsi Anna, karácsonyi dalla-
mokat adott elõ Halmai Brigit-
ta és Szõke Anna, a Margaréta
Citerazenekar tagjai, valamint
egy karácsonyi gyermekmese
feldolgozását mutatta be a
Kiss Bálint Református Álta-
lános Iskola szeretetszolgálat
csoportja. A megjelenteket Gál
Antal, a  családsegítõ központ
igazgatója és Vágvölgyi Zoltán,
a Baptista Szeretetszolgálat
önkéntese köszöntötte és tájé-
koztatta a jótékonysági gyûj-
tés részleteirõl. 

Ugyanaznap a helyi caritas
adományait, fõként tartós
élelmiszert mintegy 40 rászo-
ruló személy, nagyobb gyere-
keknek és felnõttek kapták rö-
vid ünnepi mûsort követõen. 

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub Szeretetakció a sze-
gények karácsonyáért akciójá-
nak keretében 130 élelmiszer
csomagot osztottak ki. A
Hungerit Zrt. virslivel és pa-
nírozott termékeivel, az Ár-
pád Agrár Zrt. burgonyával,
kenyérrel, tejjel, és fonott ka-
láccsal támogatta a kezdemé-
nyezést. A három vagy több-
gyermekes rászoruló csalá-
dok további 90 adag meleg
ételt is átvehettek december
24-én helyi vendéglátó egysé-
gek felajánlásaként. Az ünne-
pi mûsor után a gyermekek
ajándékokat is választhattak a
fenyõfa alól, valamint az
anyukák válogathattak az
összegyûlt ruhák közül.

Adakozás
a Kisérben is

A Kisérben 3 éve szervezi
az adventi vasárnapokat Do-
bos András állatorvos. A ren-
delõ elõtti utcaszakaszon év-
rõl évre egyre többen talál-

koznak egy közös beszélge-
tésre. Idén elõször a résztvevõ
közel félszáz ember egy kará-
csonyfát díszített fel és aján-
dékozott egy családnak, majd
újabb ötlettel eldöntötték,
hogy ajándékot gyûjtenek rá-
szorulók részére. Az egy hét
alatt összegyûlt adományokat
személyesen vitték el a gyer-
mekes családok részére. Min-
denhol örömmel és legtöbb
esetben meglepetéssel fogad-
ták a nem várt karácsonyi
ajándékokat.

A hajléktalan szállón
vacsoráztak a

képviselõk
A Hajléktalan Segítõ Köz-

pontba látogattak el decem-
ber 23-án az önkormányzati
képviselõk, a polgármester,
valamint Gilicze András nyu-
galmazott esperes-lelkipász-
tor, hogy baráti beszélgetéssel
és közös vacsora elfogyasztá-
sával tegyék ünnepibbé kará-
csony elõestéjét. Berki András,
az intézmény igazgatója a
gondozottak nevében is meg-
köszönte a vendégek látoga-
tását, egész éves anyagi támo-
gatásukat és az alkalomra ho-
zott ajándékukat. A hajlékta-
lan szállón élõ magányos em-
bereknek sokat jelent az ér-
deklõdés, minden apró figyel-
messég. 

Halmai István, az önkor-
mányzat szociális bizottságá-
nak a külsõs tagja, a helyi
Máltai Szeretetszolgálat akti-
vistája felhívta a figyelmet a
hajléktalanok segítésére és
kérte az intézmény munka-
társait, hogy megfelelõ idõ-
ben és módon osszák szét a
szeretetszolgálat gyümölcs-
és szaloncukor ajándékát. Az
összejövetel résztvevõi egy
perces néma felállással emlé-
keztek azokra, akik már nem
lehetnek közöttük.

A szeptemberben átadott
éjjeli menedékhely december
26-i hatállyal megkapta a mû-
ködési engedélyét. A fedél
nélküliek az ünnepek alatt
birtokba vehették a korszerû
szolgáltatást.

Karácsonyi
adományosztás

A Szentesi Zenebarátok Egyesülete - a mû-
velõdési központ és a sportközpont közös
szervezésében -  ünnepi koncerttel búcsúz-
tatta az óévet december 30-án. A Dr. Papp
László Városi Sportcsarnokban közel ezren
követték figyelemmel a mûsort. A városi Fú-
vószenekar elõadásában indulók, musicalek,
filmzenék csendültek fel. A Bárdos Lajos
Vegyeskar Nagy János karnagy irányításával
egy Bárdos és egy Karai mûvet, majd gospelt
adott elõ. Kónya Krisztina, a Szegedi Nemzeti
Színház magánénekese opera- és musical-
részleteket énekelt. Az estet a csongrádi Al-
föld Néptánc Együttes ifjúsági csoportjának

fellépése is színesítette. Már megszokott,
hogy a szünetben játékra invitálják a közön-
séget, ahol a szerencsések nem csak ajándé-
kot kapnak, hanem egyvalaki vezényelheti a
fúvósokat. Most a Radetzky-induló karmes-
tere Petesné Trupulai Erzsébet volt a koncert fi-
náléjában (képünkön).

Hagyományosan ezen az eseményen kö-
szönti a fúvószenekar a huzamosabb idõ óta
zenélõ tagjait. Idén Takács Ádám, Török Bence
és Rácz József vehetett át elismerést Nagy Já-
nos egyesületi elnöktõl és Mihály Béla kar-
nagytól. 

Zenés óévbúcsúztató

Közel 25 millió forint támogatást nyert 2013-ban a Koszta
József Múzeum az Új Széchenyi Terv TÁMOP - pályázatán. A
közgyûjtemény az Életre kelt történelem - A szentesi Koszta
József Múzeum részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában címû pályázat keretében elsõsorban a kistérség-
ben található nevelési-oktatási intézményekkel kívánta erõsí-
teni partnerségi viszonyát.

Mint az év végén megtartott projektzárón Béres Mária mú-
zeumigazgatótól elhangzott, – korábbi pályázataihoz hason-
lóan – ezúttal is sikeresen kapcsolódtak be az óvodák és isko-
lák formális oktatásába, s erõsítették szerepüket a kulturális
tudás átadásában. 2014 folyamán 11 témában szakkört, vala-
mint 17 témanapot tartottak, s figyelemfelkeltõ címekkel csi-
gázták fel az érdeklõdést. A részt vevõ gyerekek Toldi Mik-
lósnak és korának ruházatáról éppúgy hallhattak, mint a szé-
pítõ gyógyfüvekrõl, a kosárfonásról, a bõrmûvességrõl vagy
az egyiptomi építészetrõl. Nem kevésbé voltak érdekesek a
tanórán kívüli oktatáshoz kapcsolódó témanapok sem az
Egyiptom-interaktív tér létrehozása, Az ókori Róma, Keres-
kedjünk és Madárka témakörökben. A 100 éves épületeink cí-
mû háromfordulós honismereti vetélkedõ keretében történel-
mi sétákat is tehettek a gyerekek. Két nyári tábort is tartottak,
kirándulásokkal is színesítve a gyerekek egy-egy hetét. 

Az Aquincum, a Szépmûvészeti, valamint a Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeumból is érkezett elõadó a foglalko-
zásokra. Öt általános iskola és két óvoda között Szentesrõl a
Felsõpárti Óvoda Rákóczi Ferenc utcai Óvodája vett részt a
programban, csongrádi, nagymágocsi és fábiánsebestyéni in-
tézmények mellett, közel ezer gyermek volt visszatérõ ven-
dég a Koszta-múzeumban. 

D. J.

25 millióból „Életre
kelt történelem”

A Szilver TSE legjobb
táncosai egy magyar szár-
mazású észak-amerikai
koncertszervezõ, Glatz At-
tila meghívására ismét el-
vitték Szentes hírét a nagy-
világba. Újévi koncertek
mûsorában bûvölték el szá-
mos nagyváros közönségét,
s rengeteg élménnyel gaz-
dagodtak, Las Vegasban
például összefutottak
Fernando Alonsóval.

A Glatz Attila szervezõiro-
dájával több mint egy évtize-
de létrejött munkakapcsolat
folytatásaként ismét az Ame-
rikai Egyesült Államok és
Kanada nagyvárosainak
koncerttemeiben léphettek
fel újévkor a Szilver TSE tán-
cosai. Ezúttal 19 páros ka-
pott lehetõséget, hogy nagy-
zenekarok, balett-táncosok,
valamint tenor és szoprán
énekesek mûsorát színesítse
az észak-amerikai kontinen-
sen átívelõ Salute to Vienna
programsorozat keretében.
Az év végén és az új év elsõ
napjaiban táncoltak a páro-
sok, akiknek a gázsi mellett

mindent finanszíroztak a
szervezõk. 

A táncosait ezúttal máso-
dik alkalommal kísérte el
Szatmári-Nagy Szilvia. Az
egyesület vezetõje San
Diegóba és Los Angelesbe
utazott László Csabával, Lász-
ló-Németh Anikóval, illetve fi-
ával, Rónyai Zoltánnal és Far-
kas Boglárkával. A Luxor Ho-
telben szálltak meg, azután
is mindenhol igényes helye-
ken aludtak, mesélte Szilvia,
hozzátéve: Las Vegas-i kité-
rõjükön a Forma 1-es világ-
bajnok Fernando Alonsóval
is fényképezkedtek. Los An-
gelesben a Lakers gyõzelmét
is látták.

Bori Ildikó harmadszor ve-
hetett részt az újévi koncer-
teken. Az õ csapatuk (Kis
Vencellel, illetve Hegyes Berta-
lannal, Kis Violettával) lépett
fel a legtöbb, azaz öt helyszí-
nen, de minden este Phila-
delphiában aludtak. Több
ezres közönség elõtt táncol-
tak, mindenhol sikert aratva,
ám a programba most elõ-
ször bekerült Scrantonban

egy régi templomban volt a
koncert, 400 nézõvel. A pom-
pás helyszínek után nagyon
furcsának érezték ezt a kör-
nyezetet, ám itt volt a leg-
jobb, legaktívabb a publi-
kum. Ildikóék egy szentesi
hölggyel is találkoztak, aki-
nek lánya korábban a
Szilverben táncolt, Phila-
delphiában pedig a román
konzulátus részesítette õket
pazar vendégszeretetben.

26-28 °C lévén az óceán-
ban is meg tudtak mártózni
Schwartz Péterék, aki Makan
Zsuzsanával, Melis Bettinával
és Prozlik Ádámmal Coral
Spings, West Palm Beach és
Miami termeiben lépett fel.
A gazdag városnegyedek
egyik villájába be is jutottak,
a fõszervezõ egyik támoga-
tójának nappalijában is be-
mutatóztak, mesélte.

Új volt az élmény Török
Lászlónak, aki Verebélyi Viktó-
riával, a Pap Balázs-Pap-
Gyurits Diána, s a Bárándi Já-
nos-Demény Dóra kettõssel
elõbb Chicagóban táncolt,
majd Kanada, pontosabban

Ottawa következett, s egyér-
telmûen barátságosabbnak
találták a kanadai embere-
ket. Ugyancsak most debü-
tált Bõdi Richárd, kinek párja
Molnár Renáta volt, s hatal-
mas megtiszteltetésnek vet-
ték a Kósa István-Lucz Lejla
párossal, hogy Torontóba
utazhattak, ahol a Salute to
Vienna 20. évfordulóját ün-
nepelték egy nagyszabású
mûsorral, magyarokkal vol-
tak körülvéve. – Szerették a
koreográfiánkat, és hogy szí-
nészkedtünk is – mesélte Ri-
csi.

Bõdi Dénes másodszor tán-
colt az amerikai kontinen-
sen, tavaly is Kanadában.
Most õ vezette a párja,
Mayerné Zsíros Gabriella, to-
vábbá Szalkai-Szabó Gábor-
Páli Viktória, Sági Balázs-
Forgó Éva Patrícia alkotta csa-
patot, Montrealban és
Quebec City-ben. Elõbbiben
a hideg miatt inkább föld-
alatti járatokban közleked-
nek a lakosok, említette a
táncos, aki nem volt elve-
szett ember az óceánon túl
sem, hiszen itthon is õ szer-
vezi a szilveresek útjait.

Floridában lépett fel a Kósa
András-Prozlik Anna és a Ti-
sza Dániel-Palásti Sára Anna
páros, míg Calgary és
Edmonton koncerttermeiben
táncolt Szepesi József Farkas
Bettinával, Borbás Csaba
Prozlik Diánával, Katona And-
rás Haddad Sabrinával.

Mindannyian visszavágy-
nak az óceánon túlra, 6-8 pá-
rosnak talán lehetõsége lesz
már októberben újra útra
kelni, mivel szóba került,
hogy Mága Zoltán hegedû-
mûvész az amerikai turnéján
számít rájuk, szintén a Glatz
Productions szervezésében.
Közben az újévi koncertekre
Dubai is felmerült lehetséges
helyszínként.

D. J.

Szilver-keringõk
Philadelphiától Ottawáig

Az 1980-ban alakult Jász-
kun Fotóklub kiállítása nyílt
meg a Galéria Kávéház és ét-
teremben január 5-én. A je-
lenleg 24 tagú fotóklub szá-
mos szakmai sikert ért el, fõ
rendezvényük a Jászkun Fo-
tószalon. A szentesi kiállítá-
son Csidér Bálint, Csendes
Edit, Garamszegi Krisztina,
Hídvégi Péter, Kiss László,
Nagy László, Riesmayer József,
Stenczner Anikó és Téglás Béla
képei láthatóak. A tárlatot
Nagy István, a Szentesi Fotó-
kör vezetõje ajánlotta az ér-
deklõdõk figyelmébe, a meg-
jelenteket köszöntötte Csidér
Bálint fotómûvész, a
MAFOSZ alelnöke is, aki be-
szélt a szolnoki klub történe-
térõl. A szentesi klub az el-
múlt évben tartott kiállítást
Szolnokon, most ennek vi-
szonzásaként mutatkoztak
be alkotásaikkal a Jászkun
Fotóklub tagjai. 

A kiállítást február 5-ig te-
kinthetik meg a Galéria Ká-
véház és étterem nyitvatartá-
si idejében.

A Jászkun
fotóklub
kiállítása

Az F1-es világbajnok Fernando Alonsóval Las Vegasban találkoztak a táncosok.

Fotó: Vidovics 
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A Dr. Papp László Városi
Sportcsarnokban rendezték
meg a Téli Palánkos Terem-
labdarúgó-bajnokságot 23
együttes részvételével. A de-
cember végi kétnapos tornán
csoportonként az elsõ két he-
lyezett, valamint a vigasz-
ágon további 2 csapat jutott
a legjobb 16 közé. A tovább-

jutás két csoportban, kör-
mérkõzéses formában dõlt
el. Az A csoportból a Liget
Étterem és a MetalCom, a B-
bõl a Kurcamenti Hódítók és
a Favorit jutott a legjobbak
közé, vigaszágon a Majestic.

Az A csoport mérkõzései-
nek eredményei: Liget Étte-
rem - MetalCom 2-4, Majes-

tic - Old Tigers 6-1, Metal-
Com - Majestic 2-3, Liget Ét-
terem - Old Tigers 13-1, Liget
Étterem - Majestic 3-0, Met-
alCom - Old Tigers 9-1; a B
csoport eredményei: Effektív
- Favorit 1-10, Kurcamenti
Hódítók - Dream Team 4-1,
Kurcamenti Hódítók - Favo-
rit 5-2, Effektív - Dream Te-

am 4-4, Dream Team-Favorit
3-10. 

Végeredmény:
A csoport 1. Liget Étterem,

2. MetalCom, Hódítók, 3.
Majestic, 4. Old Tigers; B
csoport: 1. Kurcamenti, 2. Fa-
vorit, 3. Dream Team, 4. Ef-
fektív. 

Vigaszági mérkõzések:
Majestic - Effektív 10-3,
Majestic - Dream Team 9-0.

Palánkos teremfoci

Jó úton a helyi birkózó
egyesület: a századik hely
környékérõl elõrelépve a ta-
valyi esztendõt már az
51. helyen zárták a klubok
rangsorában. Bõvíteni sze-
retnék sportolóik számát, s
idén még eredményesebben
szerepelni a diákolimpiá-
kon, magyar bajnokságo-
kon. Három rangos verseny
rendezésére kapnak lehetõ-
séget a sportág hazai szö-
vetségétõl ebben az évben.

Elõször arról, hogy az évet
kiváló eredményekkel zárták
egy romániai meghívásnak
eleget téve. A Dr. Papp Lász-
ló Birkózó Sportegyesület 7
fiatal sportolóval képvisel-
tette magát december köze-
pén Temesváron egy nem-
zetközi versenyen. 11 csapat
összesen 110 indulója között
arányaiban a legtöbb elsõsé-
get szerezték négy aranyér-
mükkel, a csapatversenyben
pedig bronzérmet érdemel-
tek ki a szentesiek, tudtuk
meg Mazula Erik edzõtõl.
Egyéniben aranyérmes har-
colt ki  Sántha Gergõ, Kuczora
Attila, Kovács Zsolt, Zsirmik
Tamás, bronzérmet nyert Vaj-
da Szebasztián, Szikora Leven-
te, valamint az 5. helyen vég-
zett Kuczora Márk. – Nagyon
jól szerepeltek a „kis tigri-
sek”, pedig egyikük sem bir-
kózott még külföldön, izgul-
tak is rendesen. Színvonalas
volt az ellátás, a vendégsze-
retetrõl csak a legjobbat

mondhatjuk – számolt be a
birkózóinkat Donka Attilával
elkísérõ Szilágyi Zoltán edzõ.
Elmondta még, hogy három
évvel ezelõtt már kaptak
meghívást ottani sporttársa-
iktól, most ez a kapcsolat
folytatódott, s tervezik, hogy
még szorosabbra fonódjon a
jövõben.A meghívást viszo-
nozni szeretnék, akár közös
nyári edzõtábort is tarthat-
nának.

Ugyenezen a hétvégén az
egyesület a Klauzál Gábor
Általános Iskola tornatermé-
ben rendezte meg a már ha-
gyományos évzáró háziver-
senyét a klub, melyen csong-
rádi és szentesi birkózóik
mérték össze erejüket, csa-
patépítõ, szintfelmérõ jelleg-
gel. Mintegy 80 gyermeket
mozgattak meg a küzdel-
mek, az óvodás korúaktól
egészen a középiskolásokig.
A szervezõk a szülõkkel ösz-
szefogva igyekeztek vidám,
karácsonyváró hangulatot
teremteni a rendezvényen.

– 135 hazai birkózóegye-
sület között az egy évvel ko-
rábbi 100. hely környékérõl
az 51. helyre jöttünk fel, ki-
váló versenyeredményeink-
nek köszönhetõen – büszkél-
kedett Mazula Erik. – Ter-
vezzük a létszám bõvítését,
és minél több dobogós hely
megszerzését a diákolimpiá-
kon és magyar bajnokságo-
kon. Jelenleg a Klauzál és a
Deák iskolákban, valamint a

Nyolcszínvirág óvodában
vannak edzések, szeretnénk
a birkózást elvinni minél
több iskolába, s kiterjeszteni
a környezõ településekre is.

– Három  rangos verseny
rendezését kaptuk meg a
szövetségtõl. Az egyik egy
rangsorverseny Csongrádon,
ami a feljutást jelenti a ma-
gyar bajnokságra, Szentesre
pedig diákolimpiát hozha-

tunk. A harmadik pedig a
strandbirkózó magyar baj-
nokság, a tavalyiról két
aranyérmünk van, Balogh-Sz-
abó Anna és Pulya Krisztián
révén. Szeretnénk, ha a szen-
tesi strand lenne a helyszín –
ez az ott folyó építkezésektõl
függ – vagy a Körös-torok-
ban rendezzük meg – mond-
ta Mazula Erik edzõ.

Darók József

Ötven helyet léptek elõre

Gõzerõvel készül a nõi
Euroliga-selejtezõire a Hun-
gerit-Szentesi VK együttese.
A rangos viadal, melynek a
szentesi sportuszoda lesz a
helyszíne, csütörtökön kez-
dõdik, az elsõ mérkõzésen a
mieink ellenfele a Skif
Moszkva együttese lesz.

Az Eger elleni bajnoki si-
kert követõen egy hetes pi-
henõt kaptak a bajnokcsapat
játékosai, karácsony után vi-
szont úszóedzésekkel kezdõ-
dött a felkészülés elsõ szaka-
sza, január 5. óta pedig egy
holland együttessel közösen
készülnek a mieink a jövõ
heti nemzetközi mérkõzé-
sekre. Minden nap két alka-
lommal gyakorolnak a lá-
nyok a hollandokkal, és
ezekben a gyakorlásokban
mérkõzések is szerepelnek.
Kapusposzton erõsödött a
gárda, hiszen az Egyesült Ál-
lamokból hazatérõ váloga-
tott hálóõr, Bolonyai Flóra is
csatlakozott a kerethez. –
Mindenki egészséges, Bujka
Barbara sérülése is helyrejött,
így teljes létszámban tudunk
gyakorolni – mondta Gyõri
Eszter, a csapat játékosa. –
Flórával egyértelmûen erõ-
södtünk, hiszen a válogatott
meghatározó játékosa, stabi-
labb, eredményesebb lehet
vele a védekezésünk. Bolo-
nyai a sportnapilapnak a hét
elején azt nyilatkozta, hogy
célja továbbra is az, hogy
olyan teljesítményt nyújtson,
amellyel kiharcolhatja a tag-
ságot a nyári világbajnokság-
ra utazó válogatottban, és

Szentesen is vezéregyéniség
szeretne lenni.

– Nagyon nehéz dolgunk
lesz, ami továbbjutást illeti,
hiszen olyan csoportban kel-
lene az elsõ két hely valame-
lyikén végezni, ahol az ellen-
felek között két orosz, egy
spanyol és egy svájci gárda
szerepel – mondta Eszter. –
Sajnos video nem áll rendel-
kezésünkre a csapatokról,
így az egyes országokra jel-
lemzõ játékstílusokból ké-
szülünk, de mindent meg fo-
gunk tenni a továbbjutásért.

A csapat valószínûleg nem
edzi végig a csütörtöki nyitó-
mérkõzésig tartó egy hetet,
egy rövid, frissítõ pihenõt
kapnak majd a lányok, aztán
jöhetnek a mérkõzések.

A párosítások:
Január 15., csütörtök: 18

óra Kinef Kirishi (orosz) -
CN Mataro  (spanyol), 20 óra
Hungerit Szentes - Skif
Izmailovo Moscow (orosz). 

Január 16., péntek: 18 óra
Skif Izmailovo Moscow - CN
Mataro, 20 óra Hungerit
Szentes - SC Kreuzlingen
(svájci).

Január 17., szombat: 11 óra
Kinef Kirishi - Skif Izmailovo
Moscow, 13 óra SC Kreuz-
lingen - CN Mataro, 18 óra
Kreuzlingen - Skif Izmailovo
Moscow, 20 óra Hungerit
Szentes - Kinef Kirishi.

Január 18., vasárnap: 11
óra Hungerit Szentes-CN
Mataro, 13 óra SC Kreuz-
lingen - Kinef Kirishi.

HV

Európában is
bizonyítana

a Hungerit VK

A rövid téli szünetet köve-
tõen a hétvégén folytatódik a
férfi vízilabdabajnokság, a
Valdor Szentesi VK együtte-
se pedig folytathatja a pon-
tok gyûjtését. A csapat a téli
pihenõt megelõzõen – nem
utolsó sorban Weszelovszky
és Vörös kiváló játékának kö-
szönhetõen – végre megsze-
rezte elsõ gyõzelmét a baj-
nokságban. A Pécs elleni 11-
10-es sikert követõen a Ka-
posvár ellen kellene pontot,
pontokat szerezni, ezúttal
idegenben a Szentesnek, im-
már a nagy visszatérõvel,
Komlósi Péterrel kiegészülve.

– Nem volt ilyen szezon-
kezdésre példa pályafutá-
som során, de remélem, töb-
bet nem is fogok megélni
ilyen negatív sorozatot -
mondta a Pécs elleni gyõzel-
met követõen a három gólt
szerzõ Vörös Viktor. – Igyek-
szünk kipihenni magunkat a
téli szünetben, felfrissülni,
aztán folytatjuk tovább a
munkát. Nos, a csapat való-
ban elkezdte a munkát, az
utolsó találkozó után pihe-
nõt kapott a társaság, de
most ismét csatasorba álltak
a legények. Új arcok is fel-
bukkantak a gyakorlások so-
rán, de voltak távozók is. So-
mogyi Balázs szerzõdése le-
járt a Szentesnél, õ Svájcba
tér vissza, a pályafutását
k o r á b b a n  m á r  b e f e j e z õ
Komlósi Péter viszont nagy
erõsségünk lehet. Ahogy azt
Lukács Dénes vezetõedzõ ko-
rábbi nyilatkozataiból sejteni

lehetett, új kapust igazolt a
gárda, a szerb hálóõr jó be-
nyomást tett a szakmai stáb-
ra, így Strahinja Stretkovics
Szentesen folytatja pályafu-
tását. Komlósi Péter már két
hónapja, a szerb kapus egy
hónapja készül a Szentessel,
tehát nem most kapcsolód-
nak be a közös munkába.
Komlósi ráadásul másfél
esztendõt kihagyott, így ért-
hetõ, hogy szüksége volt a
hosszabb felkészülésre.

– Egyelõre ideiglenesen
hagytam abba a pólót... 28
évet töltöttem el a sportág-
ban, lehet, hogy még vissza-
térek, de most azt érzem,
elég volt. Szeretnék kicsit
megnyugodni, olyan dolgok-
ra is idõt szánni, amelyekre
eddig nem volt lehetõségem
– nyilatkozta Komlósi még
2013 márciusában, most úgy
tûnik, eljött az ideje a vissza-
térésnek. Egy játékost még
igazolhat a csapat, és úgy tû-
nik igazolni is fog, de hogy
pontosan kirõl is van szó, azt
minden bizonnyal csak a jö-
võ héten jelentik majd be a
klubnál. – A Szentesnek bent
kell maradnia az elsõ osz-
tályban, ez nem kérdés – nyi-
latkozta Lukács Dénes veze-
tõedzõ a szövetség honlapjá-
nak. – Az alsóházi rájátszás-
ban nem szabad, hogy gond-
jaink legyenek majd. 

A Kaposvár elleni bajnoki
mérkõzés szombaton, 16 óra-
kor kezdõdik a somogyi me-
gyeszékhelyen.

hv

Komlósival
erõsített a Valdor

Temesváron is „haraptak a kis tigrisek”.

Két angyal, egy ördög, s
többek között a Star Wars
szereplõi is futottak a Csong-
rádi kerékpárúton, sõt dok-
tornõ és ápolónõ jelmezben
is akadt résztvevõ a St. Jupát
SE hagyományos szilveszteri
futásán. A száraz, ámde csí-
põs hideg idõ sem riasztotta
el azokat, akik az évet spor-
tosan akarták búcsúztatni.
Az egyesület minden év de-
cember 31-én délelõtt közös
sportolásra hívja a lakossá-
got. Ezúttal összesen 96-an

jelentkeztek, hogy lefussák,
vagy lesétálják, netán gör-
korival gurulják végig a
hosszabb (3,8 km), illetve a
rövidebb (2 kilométeres) tá-
vot.

A Széchenyi-liget bejáratá-
tól eljutni a Tesco körforgalo-
mig, majd vissza 52-en vál-
lalkoztak,  44-en pedig a rö-
videbb sétát, gördülést vagy
kocogást választották. A
gyakorlottabb futók most
sem lazsáltak, az élre álltak,
s visszafelé sportszerûen

buzdították a „megfontol-
tabban” haladókat. A szerve-
zõk kérésének megfelelõen
sokan, 21-en öltöttek jelmezt
az év utolsó futására. Közü-
lük tízen gyümölcscsomag
jutalomban részesültek, az õ
jelmezüket szavazták meg a
legötletesebbnek az esemény
résztvevõi. Orvosnak öltö-
zött kisgyermek nyert végül,
s vihette magával (kis segít-
séggel) a gyümölcskosarat.
Mivel nem a gyõzelem, ha-
nem a részvétel volt a fontos,

a futás végeztével helyezése-
ket nem hirdettek, ám a
résztvevõk között narancs-
csomagokat sorsolt ki Valkai
Zsolt és csapata: 30 csomag
talált gazdára, 25 résztvevõ
ezen kívül még a rendez-
vény grafikájával díszített
pólót is megkapta. Hárman
igazán vidáman zárhatták az
amúgy is jó hangulatú ese-
ményt: 1-1, 3 fõs, 7 éjszakás
görögországi nyaralást nyer-
tek tombolán.

D.J.

Sportos búcsú az óévtõ l



- Jean, hozzon nekem lovat, nyilat,
szüttyõt, parittyát!
- Miért, uram?
- Álmos vagyok.

Mórickának mondja a biosztanár:
- Mondj egy költözõ madarat!
- Fecske.
- Most egy nem költözõt!
- Döglött fecske.

- Mi Palacsinta ország fõvárosa?
- ???
- Lekváros.

Hazaérve mondja az asszony a fér-
jének:
- Most jövök a szépségszalonból.
- Zárva volt?

Pistikét történelemórán felszólítja a
tanár.
- Pistike, mondd meg, mi volt
Olaszország államformája a máso-
dik világháború alatt!
Pistike nézegeti a térképet, majd bi-
zonytalanul megszólal:
- Háááát... csizma?

Az autószerelõnek panaszkodik a
tulajdonos:
- Ha kanyarodom, mindenféle fur-
csa koppanás hallatszik a kocsi há-
tuljából.
A szerelõ megy egy próbakört, és
tényleg hallja a furcsa hangot. Ha

balra kanyarodik, akkor a jobb ol-
dalról, ha jobbra kanyarodik, a bal
oldalról. Felnyitja a csomagtartót,
majd visszaviszi az autót a tulajnak:
- Szerintem meg fog szûnni a kopo-
gás, ha kiveszi a csomagtartóból a
tekegolyót.

- Mi az: Arnold Schwarzeneggernek
hosszú, Brad Pittnek rövid, Madon-
nának nincs, a pápa meg nem
használja?
- ???
- Vezetéknév!

Egy szõke nõ jelentkezik egy állásra
a rendõrségnél. Egy tiszt kérdése-
ket tesz fel neki:
-Mondja, mennyi kétszer kettõ?
-Hmmm…, négy.
-Rendben, és tudja-e mennyi száz
négyzetgyöke?
-Hmmm…, tíz?
-Igen. Még arra feleljen, hogy ki ölte
meg Abraham Lincoln-t?
-Azt nem tudom.
-Akkor most menjen haza, és gon-
dolkodjon rajta holnapig.
A szõke nõ hazamegy, és azonnal
felhívja az egyik barátnõjét telefo-
non:
-Képzeld, nem csak megkaptam az
állást a rendõrségnél, hanem máris
dolgozom egy gyilkossági ügyön!

-Hogy hívják a cukrásztanulók vizs-
gadolgozatát?
-Desszertáció.

-Mi van kiírva a sellõlány ajtajára?
-Halkan gyere be!

-Mi a családi neve, katona? – kér-
dezi az õrmester az újoncot.
-Szarka.
-Nekem ne becézgesse magát!

A vicces kedvû tanárom feleltette
földrajzórán a legrosszabb tanulót.
Szinte semmit sem tudott, úgyhogy
a tanár utolsó kérdése egy kicsit
gyengébb volt:
-Hány lakosa van Európának?
-Hm…hát…úgy…izé…
A srác felfelé nézve szinte mintha
számolt volna, épphogy csak a ke-
zét nem használta, már ezen is rö-
högött mindenki, de a tanár még fo-
kozta:
-Minél tovább vársz fiam, annál
többen lesznek.

Két barát beszélget:
- Ez a hülye óraállítgatás állandó-
an..., 30000 forintnyi büntetést kel-
lett fizetnem miatta.
- Miért kell egy óra visszaállítása
miatt büntetést fizetni?
- Hát én a gáz- és villanyóránkat is
visszaállítottam.
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Néhány éves szünet után
a nyáron újraszervezõdött a
nõi labdarúgás városunk-
ban – középiskolás lányok
igénye volt, hogy focizhas-
sanak, azóta a megyei baj-
nokságban bizonyítanak.

Kispályán voltak kiugró
eredményeik a szentesi lab-
darúgó lányoknak a 2000-es
évek elsõ felében, sikereik
csúcsán NB I-es teremlabda-
rúgó-bajnoki címnek is örül-
hettek. Az elmúlt években
lezárult egy korszak, de nem
véglegesen, hiszen tavaly
nyáron újra elindult valami.
A kezdeményezés a helyi
labdarúgó egyesületekbõl
összefonódott Szentesi UFC
égisze alatt történt a nyáron.
Egészen pontosan Tomcsányi
Ferenc elnökségi tagot kör-
nyékezték meg gimnáziumi
tanítványai: a lányok arról
érdeklõdtek, lenne-e lehetõ-
ségük focizni. Talán a labda-
rúgó világbajnokság hatása
volt, mindenesetre tízegyné-
hányan jelentkeztek az ala-
kuló csapatba. Ez még a
klub szakmai vezetõjét,
Némethy Lászlót is meglepe-
tésként érte, de mint fogal-
mazott, ez is azt mutatja,
van igény a nõi labdarúgásra
Szentesen. Azóta megelége-
désére átlagosan húsz fölötti
létszámban zajlik az edzéslá-
togatottság, Jabniczky Sándor
és Tóth László irányításával, a
bajnoki meccseken összesen
26-27 játékos kapott lehetõ-
séget. Ugyanis a megyei

U17-es bajnokságban szere-
pel a Szentesi UFC gárdája,
az õszi szezonon már túl is
vannak, félévkor a 3. helyen
állnak.

Tíz csapatot osztottak két
(citrom és narancs elnevezé-
sû) csoportra, a mieink ellen-
felei a Szegedi VSE, a Szege-
di AK, az Újszentiván és a
Mórahalom csapata. A baj-
nokságot tornarendszerben

bonyolítják le, minden hely-
színen egy napon négy for-
dulót játszanak le egymás-
sal.

– Várakozáson felüli ez a
3. hely, hiszen a legtöbben
életükben nem fociztak elõt-
te. Teljesen az alapoktól
kezdtük a munkát, onnan,
hogy hová álljanak a pályán.
A lekesedésük viszi õket elõ-
re – magyarázta Némethy

László. Vannak a csapatban,
akik már játszottak futsalt,
két lány pedig a jóval elõ-
rébb járó Nagymágocsról ér-
kezett, velük mindenképpen
erõsödtek. Ez is azt igazolja,
feltûnt a környezõ települé-
seken is, hogy Szentesen is-
mét beindult a nõi szakág,
mondta a szakmai vezetõ. A
december végén a Dr. Papp
László-sportcsarnokban ren-

dezett téli palánkos terem-
labdarúgó tornán két csapa-
tot indítottak, melyek a 3., il-
letve 6. helyen zártak cso-
portjukban. Ez egy lehetõség
volt a lányoknak a bajnokság
adta kereteken túl is „labdá-
ba rúgni”, tanulhattak is,
például egy NB-I-es szegedi
csapattól.

Heti két edzésükön, 90
százalékban a mûfüves pá-

lyán gyakorolnak õk is,
ahogy a fiúcsapatok. Mezük
mellé tavasszal további
edzõfelszerelésekkel is felru-
házzák õket. Kellemes gond,
hogy még kissé nehéz össze-
egyeztetni a lányok elhelye-
zését az öltözõben az egye-
sület többi csapatával.

– Céljaink? Amit elkezd-
tünk, vigyük is végig – fo-
galmazott Némethy László.
– Elsõként a megfelelõ
edzéslátogatottság elérését
céloztuk, s hogy meg tudjuk
szerettetni a sportágat velük,
emellett jó közösséget alkos-
sanak – ezek sikerültek. Len-
ne lehetõség az U19-es baj-
nokságban is indulni, de ez
még korai. Feltettük a lécet,
ezt a 3. helyet tartani kellene,
aztán majd meglátjuk. A baj-
nokságban a két csoport va-
lószínûleg keresztbe fog ját-
szani. 

A szakmai vezetõ hozzá-
tette, nem gondolta volna,
hogy a lányok ennyire meg-
kedvelik a focit, vannak köz-
tük nehéz sorsúak, akik a
sport segítségével ki tudnak
kapcsolódni abból a környe-
zetbõl. Az évzáró ünnepsé-
gükön minden csapatukban,
így a nõiben is díjazták a
„húzóembereket”: Lengyel
Lujzát, Bacsa Szimonettát és
Kovács Rékát.

D. J.

Kos
Új tevékenységekbe vág-
hat bele ebben az idõ-

szakban. Kedvezõ idõszak a szük-
séges változások, változtatások el-
indítására. Ezt akkor érezheti a leg-
jobban, ha az utóbbi idõkben érez-
te, hogy valamivel jobbat akar.

Bika
Ön általában szereti a
szoros kapcsolatokat, de

most jobban is odafigyel arra, hogy
harmóniában legyen a környezeté-
vel. Számtalan támogató, segítõ erõ
és személy áll ön mögött, hogy si-
kerüljenek az elképzelései.

Ikrek
Könnyedén, egyre ügye-
sebben boldogul.

Amennyiben a napokban egészségi
problémákkal küzdött, kisebb bajok
gyors gyógyulását ígérik a csilla-
gok, a nagyobb problémák enyhü-
lését, javulását hozzák el önnek. 

Rák
Nem remélt lehetõségek
tárulkoznak fel ön elõtt

egy régebbi tervének kibontakozta-
tására.  A barátaival, a környezeté-
vel a kapcsolata a szokottnál most
fontosabb lehet önnek. Ha vannak
gyerekei, most együtt új, örömteli
dolgokat fedeznek fel. 

Oroszlán
Életük békés, nyugodt
mederbe kerül. Jó idõ-

szak az otthona szépítésére, csino-
sítására. Most elhatározza magát,
hogy azzá is teszi. Élvezettel teszi
ezt. Már látja lelki szemeivel, hogy
mi hova kerül, és milyen kiegészí-
tõkkel ékesíti fenségesebbé. 

Szûz
Az anyagiakat illetõen
egy olyan idõszakon

megy át, amikor kiváló lehetõségek
nyílnak meg ön elõtt nagyobb pro-
fitra, kiemelkedõ bevételre. Így
kedveskedhet magának is és sze-
retteinek is. 

Mérleg
Különféle javítások, rend-
rakás, átrendezés most

nagyon lehetséges, ami egy kicsi-
vel több idejét és energiáját veszi
igénybe, mint amit erre szánni tud.
A jelenlegi bolygóhatások ébreszt-
gethetnek önben némi kalandvá-
gyat.

Skorpió
Több figyelmet kap a
környezetében lévõktõl,

mint az utóbbi idõben. Fontos
ügyei intézésében is hamarabb
boldogul. Az anyagi helyzete is egy
emelkedõ periódusba érkezett. 

Nyilas
Ebben az idõszakban a
karrierje és az eddig el-

tervezett ambíciói kapnak fõszere-
pet. Van egy hõn áhított pozíció,
munkakör, melyet régóta meg sze-
retne kapni. Most kedvez az idõ,
hogy váltson.

Bak
Most eljött az idõ, hogy
kitárulkozzanak a lehetõ-

ségek annak megvalósítására. Elõ-
fordulhat, hogy a napokban miszti-
kus kalandokban lesz része. Ha ed-
dig még nem volt kapcsolata az
ezoterikával vagy egyéb spirituális
vonallal, lehet, hogy megérti, mi
történik.

Vízöntõ
Az a felmérhetetlen gyor-
saság, amire képes oly-

kor, azzal most rekordidõ alatt túl
van minden teendõjén. Az ötletei-
nek a gyakorlatba való átültetésé-
ben viszont el kel némi segítség. 

Halak
Sokkal dinamikusabb az
eddig megszokottól.

Amennyiben a családi dolgokban
eddig nem volt elõrehaladás, ezek-
ben a napokban lényeges elõrelé-
pések történnek. 

Január 9-16.
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Újra labdába rúgtak a lányok

Január 12., hétfõ
16:30 3D Hõs6os
18:30 Elrabolva 3
20:30 Elrabolva 3
Január 13., kedd
16:30 3D Hõs6os
18:30 Elrabolva 3
20:30 Elrabolva 3
Január 14., szerda
16:30 3D Hõs6os
18:30 Elrabolva 3
20:30 Elrabolva 3
Január 15., csütörtök
16:00 3D Hõs6os
18:00 Dumapárbaj
20:00 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
Január 16., péntek

16:00 3D Hõs6os
18:00 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
20:30 Dumapárbaj
Január 17., szombat
12:30 3D Hõs6os
14:30 3D Hõs6os
16:30 One Direction: A színfalak

mögött
18:00 Dumapárbaj
20:00 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
Január 18., vasárnap
12:30 3D Hõs6os
14:30 3D Hõs6os
16:30 One Direction: A színfalak
mögött
18:00 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
20:30 Dumapárbaj

Mozimûsor

Pótfûtés

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: Régi mûvek
a XXI. sz. vásznain – A Tevan
család nyomdai és kulturális
öröksége. 

Nyitás január 22-én.
Tokácsli Galéria
A Paletta alkotókör és a

Sziklay csoport munkáiból látha-
tó válogatás január 31-ig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Alföldi kézmûves fotográfiák

címmel nyílt kiállítás. A szervezõ
Szentesi Fotókör felhívására az
ország elismert alkotói küldték be
kézmûves technikával készült ké-
peiket.

Városi könyvtár
Krétatáblák címmel Sárréti

Krisztina munkáiból látható kiállí-
tás január 16-ig a könyvtár nyitva
tartási idejében.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás.

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 szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
35 éves a Jászkun fotóklub cí-

mû fotótárlatot láthatja a közön-
ség. A ma is mûködõ Jászkun
Fotóklub 1980-ban alakult Szol-
nokon a Mûvelõdési központban.
Az elmúlt évtizedekben kialakult
egy törzsgárda a klubban, de az
évek során új tagok is csatlakoz-
tak az alkotó csoporthoz, így
most 24 tagú a társaság. 

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 9-tõl

Január 12. 10 óra
Emlékezés a Don-kanyar áldozataira
II. világháborús emlékmû
Január 14.
Implom József helyesírási verseny
Boros Sámuel Szakközépiskola,
Szakiskola
Január 17.
Vincze-napi gasztro barangolás
Szivárvány Mûvészeti Alapítvány

Sport
Január 10. 
Futsal bajnoki forduló U-11,13 
Sportcsarnok
Január 16.
Mezgé Olimpia
Játékos vetélkedõ 7-8. osztályosoknak
FM ASzK Bartha János Kertészeti
Szakképzõ Iskolája

Programajánló

A Szentesi UFC évzáró találkozóján adták át a díjakat a legjobb játékosoknak.



Tizenegy alkotó 55 fest-
ménye látható a hónap vé-
géig a Tokácsli Galériában –
a Paletta alkotókör és a
Sziklay-csoport mûvei töl-
tik meg a mûvelõdési köz-
pont kiállítóhelyének falait.

Két alkotócsoport egy
szakmai vezetõvel – a Palet-
ta alkotókör tagjai is Sziklay
Sándort kérték fel mentoruk-
nak, ahogyan a szentesi fes-
tõmûvésznek egy csoportnyi
egyéni tanítványa is van.
Csiszár György zenetanár fu-

volajátéka vezette fel a me-
gyei alkotódíjjal kitüntetett
szentesi festõmûvész meg-
nyitó beszédét. Sziklay Sán-
dor maga vállalkozott arra,
hogy tanítványairól beszél-
jen, s alkotásaikat a közön-
ség figyelmébe ajánlja. Ama-
tõr festõk mindannyian, de
nem amatõr szinten alkot-
nak- szögezte le. A kijelen-
tésrõl mindenki meggyõzõd-
het: legyenek tájképek, figu-
rális zsánerképek, vagy
csendéletek, mind színvona-

las alkotás. A Kurca a temp-
lommal, az ártér, a Kórógy,
egri utcarészlet, mementó az
orosz frontról, Krisztus arc-
képe a torinói leplen – meg-
annyi téma a 11 alkotó 55
mûvén.

A kiállítók: Apró Ferencné,
Nagyné Szabó Ili, Nagy Imre,
Kispálné Fejes Erzsébet,
Licsicsányi Rózsa, Takács Haj-
nalka, Pozsár Éva, Túri-Kiss
Tünde, Hossó Nóra, Szaszkó Jó-
zsef és Sziklay Sándor.

D. J.

Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

Szentes, Sima F. u. 21.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 30/9-351-024

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu,

szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete,
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

Az óesztendõ utolsó nap-
jai sem múltak el bûncselek-
mények nélkül, néhány egé-
szen elképesztõ eset miatt
kell nyomozniuk a rend-
õröknek. Elsõnek ott van an-
nak a villanyoszlopnak az
ügye, melyet egy az egyben
elloptak az egyik Attila utcai
telephelyrõl. A szolgáltató
kára 40 ezer forint.  Tizenkét
kapcsolószekrény-ajtót is el-
loptak, ezeket egy város széli
teleprõl, a kár 70 ezer forint.
Lószerszámokat is loptak,
ezt az egyik fábiánsebestyéni
zrt.-tõl mégpedig december
23. és 26. között, a kár itt már
jóval jelentõsebb, megközelí-
tõleg 300 ezer forint.

Ittas vezetésen értek az
igazoltató rendõrök egy so-
fõrt január elsején, ráadásul
kiderült, hogy az általa veze-
tett jármû rendszáma egy
másik jármûrõl származik,
így a férfi ellen egyedi
azonosítójel meghamisítása
miatt is eljárás indult.

Loptak az egyik városi
kollégium szobájából. A tol-
vaj az egyik ott lakó személy
pénztárcáját vitte el, benne
12 ezer forinttal és személyes
iratokkal.

Szentes – Mucsihát térsé-
gébõl, a Natura 2000-es terü-
letrõl érkezett a bejelentés,
hogy ismeretlenek – vadka-

csafogás céljából – csapdákat
helyeztek el, melyek körül
kukoricát is elszórtak, hogy
odacsalogassák az állatokat.
A bejelentés szerint egy
quaddal közlekedõ személy-
re lett figyelmes a Körös-Ma-
ros Nemzeti Park munkatár-
sa, aki kihívta a rendõröket.
Az ügyben a rendõrség til-
tott vadászati eszközökkel
elkövetett orvvadászat miatt
indított eljárást.

Tolvajok jártak a Szarvasi
úton is, az egyik itteni telep-
helyrõl alumínium és réz
anyagokat, szerszámokat és
szerszámgépeket vittek ma-
gukkal a tolvajok 1 millió fo-
rint értékben.

Hv

Munkában a tûzoltók

December 28-án az Iparte-
lepi úton délután öt óra elõtt
pár perccel egy személyautó
az úttesten megcsúszott,
majd félig az út menti árok-
ban állt meg. A tûzoltók
drótkötéllel vontatták ki a
jármûvet az árokból. A for-
galmi akadály ezzel meg-
szûnt, az utasok tovább foly-
tatták útjukat. 

December 29-én 9 órakor a
Klauzál Gábor utca egyik há-
zának kéménye részben le-
dõlt, és a szomszédokat ve-
szélyeztette. A tûzoltók du-

gólétra segítségével lebon-
tották a kémény veszélyes
maradványait, majd meg-
tisztították a járdát a törme-
lékektõl. 

December 30-án, 11 óra 30
perckor érkezett a bejelentés
a 105-ös segélyhívóra. A tele-
fonáló elmondta, egy kö-
lyökkutya vízelvezetõ árok-
ba esett. A kutyus önerejébõl
nem tudott kiszabadulni a
keskeny szennyvízelvezetõ-
bõl, a tûzoltók kiérkezésekor
kétségbeesetten sírt. Ásóval,
lapátokkal közel húsz percig
tartott, míg a tûzoltók végre
elérték a rémült kölyökku-
tyát és ki tudták emelni az
árokból. A négyhetes ku-
tyust gazdái azonnal meleg
plédbe takarták. A tûzoltó-
kon kívül az állatvédõk is a
helyszínen tartózkodtak, és
nyomon követték a mentési
munkálatokat. Szerencsére
nem volt rájuk szükség, a
kutya sértetlenül úszta meg
a kalandot. 

Január 5-én fél tízkor egy
tûzesetrõl érkezett bejelentés
a mûveletirányítási központ-
ba, miszerint a Honvéd utcá-
ban egy lakóház melléképü-
lete kapott lángra. A tûz a
szomszédos garázst is veszé-
lyeztette. Két tûzoltóegység
a lángokat rövid idõn belül
eloltotta.

Csapdákkal vadásztak
a vadkacsákra

Született: Szabics Norbert János és Vékony Ágnesnek
(Kossuth u. 11-13.) Olivér, Grecsó István és Kovács Zitának
(Klauzál u. 3.) Gréta, Dudás-Szabó László és Trenka Szilviá-
nak (Deák F. u. 37.) Nikoletta nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Bondor Zoltán János (Dr. Mátéffy F. u.
1.) és Szilas Zsuzsanna (Klára u. 4.).

Elhunyt: Molnár László (Honvéd u. 19.), Tar Imréné Hege-
dûs Julianna (Apponyi tér K ép.), Kõrösi László (Temetõ u.
3/A), Mészáros Lajosné Papp Jolán (Somogyi B. u. 2.), Csi-
szár Istvánné Cseh Erzsébet (Mészáros Lázár u. 6.), Rabb
Károly (Huszár u. 32.), Bánfi Bálintné Törõcsik Mária (Kátai
u. 15/A).

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), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Január 12-19. Dr. Weiss Patika Gyógyszertár
(Rkóczi u. 71.) hétfõ-péntek 7.30-19, szombat 7.30-12 óráig.  Készen-
léti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) január 10-
11-én Hobot Gábor   Darvas J. u. 32., telefon: 30/324-83-26.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü január 12-16.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Csontleves házi tésztával
és paradicsomleves

A menü: Hentes tokány, tészta
B menü: Rántott sajt, kukoricás rizs,

tartár
Kedd: Sajtos

fokhagymakrémleves és
joghurtos krumplileves

A menü: Tüzes sertésfalatok,
sült burgonya

B menü: Milánói makaróni
Szerda: Gulyásleves és

gyümölcsleves
A menü: Rántott sertésmáj,

tökfõzelék
B menü: Csirkemellfalatok gombás

sajtmártásban, párolt rizs
Csütörtök: Disznótoros májleves és

csirkebecsináltleves
A menü: Pásztortarhonya
B menü: Rántott csirkemell,

zöldborsófõzelék
Péntek: Lencseleves virslivel és

májgaluskaleves
A menü: Dónáti sertésszelet, tészta
B menü: Grill csirkecomb,

sült burgonya

www.galeriakavehaz.hu (X)

Ez év nyarára elkészül az
üdülõközpont új wellness
és élményfürdõ részlege. A
megnyitóig lapunk bemu-
tatja mindazokat a szolgál-
tatásokat, amit igénybe ve-
hetnek majd a fürdõ ven-
dégei. Megtudhatják mi a
masszázs ,  a  szauna,  az
infraszauna, a jégszoba,
vagy a Kneipp medence. Ez
alkalommal a fürdõzés ki-
alakulásáról és a gyógyvi-
zek hatásáról olvashatnak. 

Hogyan épül éle-
tünkbe a fürdés?

Az ember és a víz találko-
zása õsidõk óta összefonó-
dik. Az Ótestamentumban
Dániel könyvében Zsuzsan-
na a kertjében fürdik fürdõ-
kádjában. Itt lesték meg õt a
vének, okozva ezzel Zsu-
zsannának sok kellemetlen-
séget. Dávid király is fürdõ-
zés közben pillantja meg
Uriah feleségét, akibe nyom-
ban bele is szeret. India és
Pakisztán határán napjaink-
ban régészek feltárják az
5000 éves város, Mohendz-
so- Daro települést, ahol víz-
vezetékkel és csatornával el-
látott fürdõszobás lakásokat
és közösségi fürdõt találnak.
Mohamed próféta a Korán-
ban írja elõ, hogy minden
mohamedán embernek he-
tente rituális megtisztulási
fürdõt kell vennie, amit úgy
neveznek, hogy Hammam.
A rómaiak kifejlesztik, és fel-
virágoztatják a medencés,
társas fürdõkultúrát, mely
gyakorlatilag mai fürdõkul-
túránk alapja. Az északi né-
pek, az arktikus klimatikus
viszonyok ellenére kifejlesz-
tik sajátos hõlégfürdõzési
kultúrájukat, mely ma már a
világon mindenütt megtalál-
ható a szaunák formájában.

Honnan indul
a víz szeretete?

Induljunk el a fogantatás-
tól. A magzatvíz az, mely a
magzati életben körül vesz
minden  magzatot. Ez a víz
adja a békességet, ez adja a
biztonságot, ez adja a végte-
len szeretet érzését, melyre a
születést követõen is – tuda-
tosan, vagy tudat alatt –
mindannyian vágyunk. De
mire emlékszünk erre már
felnõtten? Tudatosan keve-
sen gondolunk ebbe bele.
Ugyanakkor, ha érintkezünk
a vízzel – legyen az 36 C kö-
rül – ellenállhatatlan vonzal-
mat érzünk, hogy testünk
minél nagyobb felületén
érintkezhessünk vele. Ha pe-
dig elmerülünk az éltetõ
elemben, testünket körülöle-
li, hat ránk a hidrosztatikai
nyomásával, mely minden
irányban állandó erõsségû.
Ezzel is a stabilitást sugallja.
Hat ránk a hõmérsékletével
és felidézi bennünk azt a me-
legséget, melyet édesanyánk
méhében érezhettünk. Igen,
ezt éreztük, a biztonságot, a
mindenünket körülölelõ sze-
retetet, az édesanya gyöngéd
ölelését.

De felnõttként már más
hatást is nyújt az éltetõ elem.
Hazánk unikális gyógyvizei
fájdalmat csökkentenek, köz-
érzetet javítanak, mozgásá-
ban bekorlátozott ízületeink-
nek visszaadják a mozgás
szabadságát. Elfogyasztva
étvágyat növelnek, májat,
gyomrot, vesét gyógyítanak,
vagy gõzét belélegezve, im-
munrendszerünket erõsíti.

Hogyan hatnak a
gyógyvizek?

Összetett hatásról beszél-
hetünk. A víz fizikai tulaj-

donságain – hõmérséklet,
áramlás, felhajtóerõ stb. – kí-
vül a vízben oldott ásványi
anyagok kémiai hatása is ér-
vényesül. Ezek az anyagok a
bõrön keresztül képesek fel-
szívódni szervezetünkben,
miközben a szervezet is ki-
bocsát anyagokat a vízbe.
Fürdés közben a vízfelszín
felett képzõdõ gõzökben ol-
dott anyagokat pedig beléle-
gezzük. Ivókúra esetén a
gyógyvíz a gyógyszerekhez
hasonló módon fejti ki kémi-
ai hatását.

A meleg vizes fürdõk hatá-
sára vérbõség keletkezik, a
görcsös izmok, inak, szala-
gok ellazulnak, ezzel javítva
a mozgásképességet.

A vízben oldott ásványi
anyagok közül a reumatoló-
giában elsõsorban a kénnek
és a rádiumemanációnak
van jelentõs szerepe. A kén
kifejezetten gyulladáscsök-
kentõ hatású és a helyi
anyagcserét fokozza. A rádi-
um gyulladáscsökkentõ és
ingerhatása is elfogadott.

Bizonyított tény, hogy az
idült mozgásszervi megbete-
gedésben szenvedõk egy-e-
gy fürdõkúrát igénybe véve,
az azt követõ évben lényege-
sen kevesebbet töltenek be-
tegállományban.

Nagyon fontos! A fürdõ
csak kúraszerûen használva
gyógyít. Egy-egy fürdõzés
kellemes hatású, de gyógy-
hatásról csak kúra után be-
szélhetünk. A fürdõkúra az
idegrendszert áthangolja, így
is hozzájárulva a krónikus
panaszok megszûnéséhez.

A gyógyvizek javallottak
álmatlanságra, kimerültség-
re, idegesség tüneteire, tehát
egészségünk megõrzésére is!

Szentesi Üdülõközpont

Wellnessre hangolódva

...január 12-én, hétfõn 18
órakor Kötelesség vagy ké-
pesség a szeretet? címmel
tartja összejövetelét a gon-
dolkodók klubja. Vezeti:
Berényiné Papp Erzsébet.

...január 13-án, kedden 18
órakor a filmklub mûsorán A
Muriel esküvõje címû auszt-
rál-francia filmet vetítik.

...január 14-én, szerdán 18
órakor Magyarország a 19.
században. A forradalom
elõtti idõszak címmel tart
elõadást Poszler György tanár.

A könyvtárban...

Rákász Béla szerint csak
kétfajta zene létezik: a jó és a
rossz, de õ rosszat nem ját-
szik. A diszkós mindenkit
szeretettel vár január 10-én,
szombaton 21 órától a Felsõ-
párti Sörözõben. 

Rákász
diszkó

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

DDRR..  KKÉÉRRDDÕÕ  LLAAJJOOSS
szentesi lakos 73 éves korában elhunyt.

Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni
búcsúztatása 2015. január 16-án, pénteken 10 órakor lesz

Szentesen, a Kálvária temetõ központi ravatalozójából
polgári szertartás szerint. Tisztelettel kérjük,
hogy részvétüket egy szál virággal fejezzék ki.

Drága emléke szívünkben örökké él!
GGyyáásszzoollóó  ccssaalláádd

„Nem múlnak el, akik szívünkben élnek
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Õk itt maradnak bennünk csöndesen még”
(Juhász Gyula)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

DDrr..  KKOONNRRÁÁDD  JJÁÁNNOOSS  EEDDEE
OOLLIIMMPPIIAAII  BBAAJJNNOOKK  VVÍÍZZIILLAABBDDÁÁZZÓÓ

életének 74. évében, 2014. november 25-én elhunyt.
BBúúccssúúzzttaattáássaa  22001144..  ddeecceemmbbeerr  1122--éénn  vvoolltt

a Farkasréti temetõben.
A Magyar Olimpiai Bizottság és
a Magyar Vízilabda Szövetség

saját halottjának tekinti.
AA  LLEELLKKII  ÜÜDDVVÉÉÉÉRRTT  TTAARRTTAANNDDÓÓ  SSZZEENNTTMMIISSÉÉRREE

22001155..  jjaannuuáárr  1100--éénn  1177  óórraakkoorr  kkeerrüüll  ssoorr..
Szent Anna Templom, Szentes

Amatõrök nem amatõr festményei
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