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A SZEVASZ
mesedarabbal készül

Néhány lelkes pedagógus alapította a Szentes
Városi Amatõr Színkört (SZEVASZ), olyanok, akik
imádják a szakmájukat és a színházat. Mindannyian
foglalkoztak így vagy úgy a színjátszás gondolatával
és akár még azt is bevallják, hogy vonzotta õket a
színész mesterség.

5. oldal

Emlékekre mindenkinek
szüksége van

Összegyûjtöttünk néhány álommunkahelyet, me-

lyeket egy cikksorozatban mutatunk be az ott dolgo-

zók segítségével. Mert Szentesen is létezik, akár hisz-

szük, akár nem. Ezúttal Barna Péter profi fotós beszél

munkájának szépségeirõl.

7. oldal

Nyárra kész az élményfürdõ
Az ütemtervnek megfelelõen halad és a tervezett

június 30-as határidõre átadják az új wellness- és él-

ményfürdõt, jelentette be sajtótájékoztatón Márton

Mária. Az Üdülõközpont vezetõje hozzátette, hat

belépõ-kategóriával tervezik mûködtetni a létesít-

ményt, az árakról a képviselõ-testület dönt majd.

3. oldal

A Dr. Bugyi István kórház
több osztályát is érintheti az
egészségügy tervezett át-
szervezése. Konkrétumok-
ról senki sem beszél az in-
formációk hiánya miatt
vagy mert nem akar. La-
punk kórházi körökbõl úgy
értesült, hogy az onkológiát,
a gégészetet, a szülészetet, a
sürgõsségi ellátást és a kró-
nikus belgyógyászatot is
érinti az átszervezés és nem
biztos, hogy mindet negatív
irányban. 

Február elején kezdte meg
munkáját a Megyei Egész-
ségügyi Egyeztetõ Bizottság.
A megyei kormányhivatal
sajtószolgálatától kapott tájé-
koztató szerint a Csongrád
megyei bizottság tagjai: a
kormányhivatal vezetõje, a
kórházak vezetõi, Szentesrõl
Kalmár Mihály fõigazgató, a
GYEMSZI képviselõje, az
Országos Tisztiorvosi Hiva-
tal képviselõje, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár
képviselõje, az államtitkár-
ság képviselõje. Lapunk
megjelenésének hetéig sem-
milyen döntés nem született,
a bizottságnak nem is ez a
feladata. Március végére, áp-
rilis elejére kell elõkészíteni
minden megyében egy terve-
zetet, amely a megyei struk-

turális változtatásokról szóló
javaslatot jelent, áll a tájékoz-
tatóban.

Kórházi körökbõl szárma-
zó információink szerint az
átszervezés érinti az onkoló-
giát, a gégészetet, a szülésze-
tet, a sürgõsségi ellátást és a
krónikus belgyógyászatot is.
A kórház fõigazgatója a kö-
vetkezõket válaszolta írásos
megkeresésünkre. „A Me-
gyei Egészségügyi Egyeztetõ
Bizottságnak a hétvégéig 3
csomagot kell elkészítenie.

Az egyikben arra vonatko-
zóan kell intézkedéseket
megfogalmazni, hogy a je-
lenlegi jogszabályi környe-
zetben, milyen adósság csök-
kentõ intézkedéseket tarta-
nak a kórházak megvalósít-
hatónak. A másodikban arra,
hogy milyen jogszabályi vál-
tozások mellett lehetne az
adósságot még tovább csök-
kenteni. A harmadikban pe-
dig azt kellene a kórhá-
zaknak megfogalmazniuk,
hogy milyen módon lehetne
az adósságot megszüntetni
2015. év végére. Kórházunk
egyetlenegy intézkedés cso-
magjában sem szerepel, osz-
tálybezárás vagy átszerve-
zés” – áll Kalmár Mihály vá-
lasz levelében.

(folytatás a 3. oldalon)

Nem zárnak be
kórházi osztályt Életbe lépett a város bel-

területére érvényes, a kö-
zösségi együttélés alapvetõ
szabályairól szóló helyi ren-
delet. Az új szabályozás
megtiltja többek között a
szórakozóhelyek teraszai-
nak hajnalig tartó mûködte-
tését, a közterületi alkohol-
fogyasztást és a kizárólag
gyalogos forgalom számára
kialakított helyeken gör-
deszkázást is.

Az új szabályozást az tette
szükségessé, hogy az önkor-
mányzat régi szabálysértési
rendeletét 2012-ben hatályon
kívül helyezte az akkor meg-
jelent törvényi elõírás. Az
alaptörvény alapján azonban
a helyi önkormányzat a tör-
vényben kapott felhatalma-
zás alapján önkormányzati
rendeletet alkothat törvény
által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rende-
zésére, tudtuk meg Csányiné
dr. Bakró Nagy Vera aljegyzõ-
tõl. A rendelettel nem a bün-
tetés a célja az önkormány-
zatnak. Az aljegyzõ szerint
az emberi együttélés normái
szerint élõk ezeket a szabá-
lyokat alapból betartják, a ki-
rívó magatartású embereket
szorítja rá a rendelet a tole-
ráns viselkedésre.

A lakott lakás 50 méteres
körzetében mûködõ vendég-

látó üzlet nem tarthatja nyit-
va a hozzá tartozó teraszt,
kerthelyiséget télen éjjel 24
óra után, nyáron éjjel 2 óra
után.  Ezen idõpontok után
reggel 6 óráig kizárólag nyí-
lászárókkal lezárható és le-
zárt épületben, épületrész-
ben tarthat nyitva, a szá-
mukra kötelezõen elõírt zaj-
terhelési értéket betartva. A
korlátozás alól felmentést
kap az a vendéglátóhely,
melynek az 50 méteres kör-
zetében elhelyezkedõ laká-
sok használói a korlátlan
nyitva tartáshoz és zeneszol-
gáltatáshoz írásban hozzájá-
rulnak. A hozzájárulás idõ-
beli hatálya egy évig tart. Az
errõl szóló rendeletet meg-

kapta minden helyi, éjfél
után nyitva tartó szórakozó-
hely üzemeltetõje.

A rendelet megtiltja a kizá-
rólag gyalogos forgalom szá-
mára kialakított parkokban,
tereken, sétálóutcán, továbbá
emlékmûvön, utcabútorza-
ton, szökõkúton, lépcsõkön,
mellvéden, virágágyásokban
a gördeszkázást, görkorcso-
lyázást, kerékpározást, rolle-
rezést (kivétel: a hat éven
aluli gyerekek kerékpároz-
hatnak és rollerezhetnek a
parkokban, a tereken és a sé-
tálóutcán).

Ugyancsak tilos gépjármû-
vel vagy kerékpárral gye-
pen, füvesített területen, ki-
emelt útszegélyen parkolni,

akkor is, ha azt már valaki
letaposta. Amennyiben az
úttestnek nincs kiemelt sze-
gélye, parkolni az útpadkán
– bármilyen rövid idõre is –
csak az útfelület szélétõl 0,7
méter távolságig szabad.

Nem lehet elhelyezni az 5
méternél keskenyebb úttest
mellé, az ingatlan elõtti köz-
területen, az úttest kiépített
szélétõl 1 méter szélességû
sávban akadályt (szikla, kõ,
vas-, fa- és betonkaró), vala-
mint fát vagy sövényt telepí-
teni. A korábban elhelyezett
akadályt (szikla, kõ, vas-, fa-
és betonkarót) 2015. március
15-ig el kell távolítani.

(folytatás a 3. oldalon)

Megszûnik a terasz-zaj

A Szentes Városért Civil
Fórum és az Árpád Szabad-
idõs Sportklub a holokauszt
70. évfordulója alkalmából
rendezett megemlékezést a
városi könyvtárnál. Az egy-
kori zsinagóga épületének
falán elhelyezett emléktábla

elõtt Kocsis Ferenc szavalatát
követõen Móra József önkor-
mányzati képviselõ emléke-
zett a holokauszt szentesi
eseményeire.

A megemlékezés végén az
önkormányzat, a Szentesi
Romák Nemzetiségi Önkor-

mányzata, a városi könyvtár,
az Árpád Szabadidõs Sport-
klub, a Honvédség és Társa-
dalombaráti Kör képviselõi
helyezték el az emlékezés
koszorúit a 2004-ben állított
emléktáblánál.

Holokauszt megemlékezés

Szentesi Élet

Nem lehetnek mesterséges akadályok az utak mellett.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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130 éve: a Szentesi Lap,
1885. január 31-én megjelent
száma egy szenzációs mûtét-
rõl számolt be „Az orr” cí-
men. Nagyszombatban –
mint a »P. L.« írja – kínos fel-
tûnést keltett annak idején
egy párbaj, melyet T. bírósá-
gi végrehajtó és H. honvéd
hadnagy vívtak. T-nek az or-
rát ugyanis ellenfele egészen
levágta. Az orvosok már-
már egészen lemondtak a se-
besült felgyógyulásáról és
Bécsbe szállították át. Itt elõ-
ször a katonai kórházba ke-
rült, majd midõn baja még
rosszabbra fordult, Billroth
vette gyógykezelés alá. A hí-
res orvos most a következõ
mûtétet vitte végbe. A már
csinált mesterséges orrt eltá-
volítva, a beteg jobb karjai-
nak alsó részén a bõrt kivág-
ta s a kart így az orr helyére
erõsítette gépezettel, mind-
addig, míg a kar húsa oda
nem nõtt. Ekkor aztán új orrt
formált a kar húsából, a
homlok és arc bõrét levágta s

ezt az orra borította rá. A
mûtét sikerült. T. közel két
hónapi kínos szenvedés után
ma már a tökéletes gyógy-
ulás útján van s orra – mint
mondják – nemcsak hogy
sokkal szebb, mint volt, de
senki sem mondaná, hogy
nem vele született.

80 éve: az Alföldi Újság
1935. január 25-én egy visz-
szataszító családi tragédiáról
írt: „Kaszával ölte meg öreg
férjét a fiatalasszony” címen.
A tudósítás így szól: Borzal-
mas módon ölte meg öreg
férjét egy fiatalasszony a
Szeged közelében lévõ Me-
zõkovácsházán. Kuti József
10 esztendõvel ezelõtt, 50
éves korában feleségül vett
egy 28 esztendõs leányt. A
házastársak közötti nagy
korkülönbség állandóan
rossz kihatással volt életük-
re. Az idõs férj és a fiatal me-
nyecske sehogy sem tudtak
összeférni, sosem tudták
összeegyeztetni szokásaikat.
Kuti Józsefnek nem tetszett,

hogy felesége gyakorta fo-
gadja a legények udvarlását,
és könnyelmû, pazarló mó-
don vezeti a házat. Emiatt
sûrû volt közöttük a vesze-
kedés és többször külön is
költöztek. De a 10 esztendõ
alatt ki-kibékültek egymás-
sal. Kutiné megint csak visz-
szajött a tanyára. Egy dara-
big rend és csend volt házas-
életükben, aztán ismét ki-
újultak a veszekedések. Né-
hány nappal ezelõtt az öreg
gazda ismét kiadta felesége
útját. Kutiné kedden megje-
lent a tanyán és a végkielégí-
tésrõl kezdett tárgyalni férjé-
vel. Emiatt összevesztek. Ve-
szekedés közben az asszony
a kis kaszával – amellyel a
takarmányt szokták aprítani
– férjére támadt és összevisz-
sza szurkálta, kaszabolta
egész testén, ahol érte. Vére-
sen, eszméletlenül esett ösz-
sze Kuti József, mire felesége
távozott a tanyáról. Estére
visszament. Akkorra már az
öreg gazda elvérzett és meg-

halt. A gyilkos asszonyt a
csendõrök õrizetbe vették.
Kihallgatásakor azzal véde-
kezett, hogy önvédelembõl
ölt. A férje támadt rá a ka-
szával. Õ kicsavarta kezébõl
a gyilkos szerszámot és csak
a támadások ellen védeke-
zett.

80 éve: az Alföldi Újság
1935. február 3-diki számá-
ban hírt adtak egy „Szentesi
feltaláló nagyjelentõségû au-
tótechnikai találmányáról”,
amellyel megvalósította az
automatikus kapcsolású au-
tót. A közlemény lényege:
Egy fiatal szentesi feltaláló
nagyjelentõségû találmányá-
ról szereztünk értesülést,
amely – ha a folyamatban lé-
võ szabadalmaztatási eljárás
befejezést nyer – merõben új
utakat hivatott megnyitni az
autótechnika terén. A talál-
mány lényege abban áll,
hogy az autók, s általában a
mai gépjármûvek mai kézi
erõvel végzett kapcsolása
helyett az elmés szerkezet le-

hetõvé teszi az automatikus
kapcsolást, vagyis a gépindí-
tástól a direkt sebességig ön-
maga végzi a fokozatos se-
bességváltást. Amellett ez a
megoldás kétszeresére fo-
kozza a gépjármû sebessé-
gét, anélkül azonban, hogy
akár a motor normális telje-
sítményét, helyesebben for-
dulatszámát növelné, akár
pedig több üzemanyagot fo-
gyasztana a rendesnél. Hoz-
záértõ szakemberek máris
élénken felfigyeltek a rend-
kívüli horderejû találmány-
ra. Tudni kell ugyanis, hogy
ilyen irányban évek óta foly-
nak kísérletezések a világ
nagy autógyáraiban, de az
automatikus kapcsolású tö-
kéletes autót eddig még nem
sikerült elõállítani. Ha a ta-
lálmány beválik – amihez a
feltaláló szerint kétség nem
fér –, úgy szentesi feltaláló
nevéhez fog fûzõdni a töké-
letes autó megszerkesztése,
amely régi és lázasan kuta-
tott problémája az autótech-

nikának. A nagyjelentõségû
találmány szabadalmaztatá-
sa érdekében már megtör-
téntek az elsõ lépések, egy-
elõre azonban az az akadály,
hogy nincs együtt a szüksé-
ges – elég jelentõs – összeg,
amibe a találmány bel- és
külföldi szabadalmaztatása
kerül. E nélkül pedig a talál-
mány egyelõre a feltaláló
féltve õrzött titka, amit sza-
badalom nélkül nem lehet
értékesíteni, sem pedig nyil-
vánosságra hozni az eloro-
zás veszélye nélkül. A felta-
lálónak nem ez az elsõ talál-
mánya. Egy hasonló, de ki-
sebb jelentõségû találmánya
évekkel elõbb már szabadal-
mat nyert, miután több száz
pályázó közül az elsõ díjjal
jutalmazták. A fiatal szentesi
feltaláló bízik abban, hogy
sikerül összehoznia a szaba-
dalmazáshoz szükséges tõ-
két, amely a jelek szerint
nem mindennapi hírnévhez
és vagyonhoz juttatja majd.      

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (63.)

Bravúros mûtét – Zseniális szentesi találmány

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Sineger Julianna (képün-
kön) oligofrénpedagógia-lo-
gopédia szakos gyógypeda-
gógust kérdeztük. 

– Ingyenes kéményseprési
szolgáltatás bevezetését ter-
vezi az állam. Az SzVSz kft.
szeptember 1-ig köteles át-
adni a kéményseprõi felada-
tokkal kapcsolatos adatokat
a katasztrófavédelemnek.

– Az ingyenesség beveze-
tését bizonyára sok fogyasz-
tó örömmel fogadja. Ered-
ményes akkor lesz ez az át-
szervezés, ha összehangolják
az érintett cégek a lakossági
és közületi kéményseprést, a
szakemberek megfelelõ esz-
közökkel, tisztességes mun-
kát végeznek, a változás
miatt nem lesz senki munka-
nélküli.

Kíváncsi lennék, hogy mi
indokolja ezt az átalakítást?
Mennyibe kerül az átszer-
vezés? Gazdaságosabb lesz-
e? Milyen minõségi változást
hoz a 23000 fogyasztóra vo-
natkozóan?

– A születésekhez képest
több a halálesetek száma
Szentesen. Tavaly 751 gyer-
mek született, a halálesetek
száma 936, 111 házasság kö-
tés volt 2014-ben, kettõvel
több mint az elõzõ évben.

– A KSH szerint 2014-ben
több a születés, kevesebb a
halálozás, mérsékeltebb a
természetes fogyás hazánk-
ban az elõzõ évihez viszo-
nyítva. Sajnos, nem ismerem
az egy évvel korábbi városi
adatokat. A 111 házasságkö-
tés örömteli, az unokahú-

gom révén, a mi családunk is
növelte ezt a statisztikai szá-
mot.

– A város szálláshelyein
nõtt a szállóvendégek és az
eltöltött éjszakák száma a
tavalyi évben. A szálláshe-
lyek nem szívesen osztják
meg saját adataikat, annyi
tudható, szinte mindenhol a
visszatérõ vendégekbõl van
több.

– A cikkben megszólalók
eredményeihez gratulálok, a
visszatérõ vendégek a jó
munkájukat bizonyítja. A
legjobb reklám az elvégzett
munka. Nagyon tetszett az
errõl szóló cikkben az, hogy
kiálltak a Petõfi Szálló ügye
mellett. Kiderült számomra
az, hogy értenek a munká-
jukhoz, keresik a lehetõsége-
ket, a kapcsolatokat. Munká-
jukhoz további sikereket kí-
vánok!

– Számos nemi betegség
van, amelyre fel kell hívni a
tinik figyelmét, mielõtt sze-
xuálisan is aktívvá válnak,
ilyen a Chlamydia, amely
egy vírusszerû parazita. 

– A legfontosabb a preven-
ció. Igénnyé kell tenni a tu-
dást az egészségrõl, a beteg-
ségekrõl. Elengedhetetlen a

segítségnyújtók és segítséget
igénylõk közötti bizalom
kialakítása, megtartása. A
családnak van a legtöbb le-
hetõsége, feladata, sõt köte-
lessége a megelõzésben. Az
oktatás, az egészségügy csak
a családi alapokra építhet. 

– Egyre jobban elterjed a
köztudatban az Egyenlõ Bá-
násmód Hatóság tevékenysé-
ge. Az ingyenes ügyfélfoga-
dásokat mind többen keresik
fel, ám a tényleges hatáskör-
ükbe sokan mást is beleérte-
nek, akik panaszukkal for-
dulnak a hivatalhoz.

– Nagyon örültem a cikk-
nek. Részletesen tájékoztat
arról, hogy ki, milyen esetek-
ben fordulhat dr. Kiss Évához,
az Egyenlõ Bánásmód Ható-
ság megyei referenséhez.
Több mint 40 évet töltöttem
olyan gyermekek fejlesztésé-
vel, akik sajátos nevelési igé-
nyûek. Magyarországon pél-
dául 1925 óta kezelik a szak-
emberek a diszlexiát, disz-
gráfiát. A sok, jól elvégzett
fejlesztés mellett, gyakori az
olyan eset, hogy egy gyer-
mek nem annyi órában, nem
olyan szakembertõl kapja
meg a terápiát, amelyet diag-
nózisa igényel, ezért az érin-
tett diszkriminálódik. A fel-
zárkóztató fejlesztõ foglalko-
zások igény szerint, a korai
fejlesztéssel kezdõdhetnek,
majd az óvodától egészen a
középiskola végéig tarthat-
nak. A fenntartó és a közok-
tatás irányítás feladata az el-
látás biztosítása. A szülõ fel-
adata, hogy idõben jelezze
az ilyen irányú igényét, az
elakadást, elvigye a szüksé-
ges vizsgálatokra a gyerme-
ket. Ezek a szolgáltatások in-
gyenesen vehetõk igénybe.

F.M.

Mit szól hozzá
Sineger Julianna? A Szentesi Élet 2015. janu-

ár 30-án megjelent cikkhez
kívánok néhány kiegészítést
fûzni.

Az EMMI hivatalos tájé-
koztatása szerint, a Koszta
József Múzeum központi
költségvetési támogatásának
növekedésében a múzeum
2010–2013. közötti teljesítmé-
nyének elismerése játszott
szerepet: a látogatói létszám,
azaz a múzeumpedagógiai
foglalkozáson részt vevõk
számának emelkedése, vala-
mint az intézmény és a ben-
ne õrzött mûtárgyak gondos
kezelése.

A központi költségvetési
és az önkormányzati támo-
gatásokhoz a szentesi múze-
um munkatársai 2010–2014.
között – jelentõs erõfeszítés-
sel – több mint 110 millió fo-
rint uniós és NKA büdzsébõl
származó, szakmai mûkö-
dést segítõ forrást tettek –
pályázati projektek megvaló-
sítása révén.

A Koszta József Múzeum
2013. július 1-jétõl önállóan
mûködõ és gazdálkodó in-
tézmény, mely – takarékossá-
gi okok miatt – nem tart fenn
saját gazdasági hivatalt, ha-
nem gazdasági ügyeit (akár
egy könyvelõ irodában), a ki-
bõvített dolgozói létszámmal
tevékenykedõ Szentesi Mû-
velõdési Központ Gazdasági
Irodája végzi.

A múzeum a központi
költségvetéstõl kapott támo-
gatást szakmai feladatai ellá-
tására fordíthatja, míg a be-
vételeivel csökkentett mûkö-
dési kiadásait a fenntartó
Szentes Város Önkormány-
zata fedezi.

Béres Mária 
igazgató

Koszta József Múzeum 

Jól
teljesített

Az Alsópárt nevû város-
részben található; a Koszta
József és a Villogó utcákat
köti össze. 1857-tõl Béke utca
néven emlegették (1906 óta
egy másik utca viseli ezt a
nevet). Az 1906. évi város-
rendezéskor a szigetvári hõs,
gróf Zrínyi Miklós nevét
kapta, aki 1508 körül szüle-
tett; apja Zrínyi III. Miklós,
anyja Karlovics Ilona. Alig
múlt húsz éves, amikor 1529-
ben részt vett a törökök által
ostromlott Bécs védelmében.
1542-ben horvát bán lett, s
még ebben az évben nagy di-
adalt aratott a török felett
Somlyó mellett, ahol maga is
súlyosan megsebesült. 1543-
ban feleségül vette Fran-

gepán Katalint, akivel hatal-
mas birtokot kapott hozomá-
nyul. Érdemei jutalmául I.
Ferdinánd 1546-ban neki
adományozta az egész Mu-
raközt, Csákvár és Strigó vá-
rakkal. A késõbbiekben is
több sikeres ütközetet vívott
a törökök ellen, ezért tovább
emelkedett a ranglétrán.
Elõbb tárnokmesterré, Szi-
getvár kapitányává, majd
Magyarország nádorává ne-
vezték ki. A német generáli-
sok akadályozták törökelle-
nes küzdelmét, ezért 1566
elején lemondott a tárnok-
mesteri méltóságról és a szi-
getvári kapitányságról. Mi-
kor értesült arról, hogy a tö-
rökök nagy sereggel vonul-
nak Magyarország ellen, is-
mét fegyvert fogott, és szét-
kergette a Segesd várát ost-
romló török hadat. Mivel a
törökök Szigetvár ellen ké-
szülõdtek, Zrínyi visszavette
a várkapitányságot, s min-
dent elkövetett a vár meg-
erõsítésére. Amint ismert, az
utolsó emberig védelmezte
az erõdítményt Szulejmán
szultán hatalmas serege el-
len. A vár ostroma során halt
hõsi halált 1566. szept. 8-án.
Hõsi küzdelmüket déduno-
kája, Zrínyi Miklós (1620–
1644) költõ és hadvezér örö-
kítette meg Szigeti veszede-
lem címû eposzában.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (143.)

Zrínyi Miklós utca

Felhívjuk a szentesi nyugdíjas pedagógusok figyelmét arra,
hogy a díszoklevél adományozása iránti igények benyújtási
határideje március 1.

Erre jogosult az a pedagógus, aki legalább 30 év szolgálati
idõvel rendelkezik, és óvónõi, tanítói, tanári oklevelét 50, 60,
65, illetve 70 évvel ezelõtt szerezte.

Jelentkezni lehet a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármesteri Irodáján személyesen, levélben vagy telefonon
(Kossuth tér 6. sz. I. emelet 202-es számú szoba, telefonszám:
63/510-301). A gyémánt-, vas-, rubindiploma kérelemhez az
önéletrajz mellett a korábbi díszoklevél másolatát mellékelni
kell.

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármesteri Iroda

Pedagógus díszoklevél
igényelhetõ
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Az Országos Mentõszolgá-
lat négymilliárd forintos pro-
jekt keretében korszerûsíti a
mentésirányítás rendszerét,
és mintegy 12 milliárd forin-
tért korszerûsíti a mentõállo-
más-hálózatát, 22 új mentõ-
állomás mellett 60 állomás
újul meg. A korszerûsítés
Tiszakécskén, Orosházán,
Hódmezõvásárhelyen és Ba-
ján már befejezõdött, Duna-

vecsén, Kecskeméten, Kis-
kunfélegyházán, Kiskõrösön,
Kalocsán, Bácsalmáson, Gyo-
maendrõdön, Békéscsabán,
Mezõkovácsházán, Ruzsán,
Szentesen, Szekszárdon és
Pakson van folyamatban. A
felújítások különbözõ álla-
potnál tartanak, de a projekt
befejezési határidejéig, 2015.
november 30-ig lezárulnak.

Korszerûsödik
a mentõállomás

(folytatás az 1. oldalról
Szirbik Imre polgármester a

legutóbbi testületi ülésen
Szabó Zoltán képviselõ kér-
désére arról számolt be,
hogy jelenleg áttekinthetet-
len a kórház helyzete. Két
kormányhatározat született
az elmúlt idõszakban, az el-
sõ augusztusban, amiben az
új mûtõtömb felépítésére el-
nyert pályázatot visszavon-
ták a kivitelezésre fordítható
idõ rövidsége miatt, egyéb-
ként logikus lépésként. Szen-
tes akkor jelezte, hogy igény
tart a beruházásra az Euró-
pai Unió következõ gazdasá-
gi ciklusában. A másik, janu-
árban megjelent kormányha-
tározat hatályon kívül he-
lyezte a 600 milliós eszköz-
fejlesztés pénzügyi forrását.
A polgármester hozzátette,
hogy a kórház vezetése a ki-
alakult helyzet tisztázását
kérte. Szirbik Imre emlékez-
tetett, hogy a Horn kormány
idején a kórházak kapacitá-
sáról a települések vezetõi-
nek kellett megegyezni és
akkor minden település ki-
állt a kórháza mellett. A vá-
ros most is mindent megtesz
annak érdekében, hogy a le-
hetõ legkisebb veszteséggel
jöjjön ki a kórház az egyezte-
tésekbõl. 

– Jelenleg azon dolgozunk,
hogy a kórház minél jobb
státuszba kerüljön a lakosok
biztonságos ellátása érdeké-
ben – nyilatkozta a Szentes
Televíziónak a héten Farkas
Sándor. A térség országgyû-
lési képviselõje szerint a kö-
vetkezõ pár hónapban nem
születhet biztonságos, a jö-
võbe mutató megoldás kór-

házügyben. A meghiúsult
pályázattal kapcsolatban el-
mondta, hogy más forrásból,
újabb pályázatból vagy di-
rekt támogatásból megvaló-
sulhat az eszközfejlesztés. 

Az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár módszertani
útmutatójában városi, me-
gyei, régiós és országos szin-
tû szakmákra osztották az
orvosi ellátásokat. Mivel vá-
rosi kórházak is fenntartanak
megyei szintre sorolt osztá-
lyokat, ezért ezeknek a meg-
maradása lehet kétséges, mi-
vel városi szinten nem szük-
ségesek. Ha bezárják ezeket,

akkor a helyieknek a megye-
székhelyre kell utazniuk ke-
zelésekre. Annyi könnyítést
adna a dokumentum egy-
egy járásnak, hogy egy má-
sik megyéhez tartozzon ellá-
tási szempontból, így az ott
lakóknak kevesebbet kellene
utazniuk. 

A kórházvezetõknek a me-
gyei egyeztetõ fórumokon
február végéig kell újraosz-
taniuk egymás között a fel-
adatokat, azaz megállapod-
niuk arról, hogy a jövõben
az adott területen ki, mit csi-
nál majd, megszüntetve a
párhuzamos vagy felesleges

egészségügyi ellátásokat.
Zombor Gábor egészség-

ügyért felelõs államtitkár
egy háttérbeszélgetésen kije-
lentette, ha nem sikerül a
megyei fórumokon egyez-
ségre jutniuk helyben az in-
tézményvezetõknek, úgy a
megyei kórházak vezetõi
dönthetnek, hol, milyen
szolgáltatás szûnjön meg
vagy maradjon. Intézményt
nem zárnak be, csak átalakít-
ják a feladatait, és a jövõben
nem kórházként, hanem va-
lamelyik megyei intézmény
telephelyeként mûködik.

Besenyei

Nem zárnak be
kórházi osztályt

Kollázskiállítása nyílt a vá-
rosi könyvtárban Szombathe-
lyi Árpádnak, akinek nem
csak a festményei színpom-
pásak, de õ maga is színes
egyéniség – derült ki a tárlat
megnyitóján. 

A sokoldalú kisteleki mû-
vésszel Szûcs Lajos fõtaná-
csos, címzetes igazgató
beszélgetett a rendhagyó
kiállításmegnyitón – a me-
gyei közgyûlésben, egyazon
bizottságban dolgoztak
együtt, innen datálódik is-
meretségük. A csanyteleki
származású Szombathelyi
Árpád elmesélte, tájképfesté-
szettel kezdte, bátyja példá-
ját követve lett festõ. Rajzta-
nárként végzett, ma festõis-

kolát vezet Erdélyben, mû-
vészeti iskolát Kisteleken.
Nagy-Bandó Andrással karika-
túraklubot alakított, majd
nagy ugrással eljutott a
kollázstechnikáig. Errõl azt
mondja, nem bánja, ha a lá-
togatók megtapogatják mû-
veit, mert akkor érezhetik,
több van bennük. A könyv-
tárban kiállított kollázsai kö-
zül több is zenei ihletésû,
nem csoda: az alkotó több
hangszeren játszik. Megtud-
tuk, hogy csakrákat is fest,
melyekkel kitárulkozik a ter-
mészet energiái felé. A meg-
nyitón szó esett a  több köte-
tes szerzõ írói tevékenységé-
rõl is.

D. J.

Szereti, ha kollázsait
megtapogatják

(folytatás az 1. oldalról)
A fát vagy sövényt úgy

kell metszeni, hogy az út be-
látható legyen közlekedés-
biztonsági szempontból,
azonban azokat nem kell el-
távolítani.

A közterületen nem sza-
bad engedély nélkül építõ-
anyagot, tüzelõt vagy egyéb
hasznos, vagy hasznosítható
dolgot kettõ napnál hosz-
szabb ideig tárolni, vagy a
közterületet beszennyezni,
üzemképtelen, a közúti köz-
lekedésben való részvételre
alkalmatlan gépjármûvet 7
napot meghaladóan, közte-
rületen tárolni. Közmûveze-
tés, vagy javítás után kettõ
nap alatt helyre kell állítani a
területet. Megsérti a közössé-
gi együttélés alapvetõ szabá-
lyait, aki közterületre ültetett
zöld növényzetet megrongál,
élõ növényzetre hirdetést
szögez ki, közterületen lévõ
fát engedély nélkül kivág.

3,5 tonnánál nagyobb
össztömegû tehergépkocsi-
val, mezõgazdasági erõgép-
pel, pótkocsival  közterüle-
ten nem szabad megállni két
óránál hosszabb ideig.

Az ingatlan használója kö-
teles megakadályozni a
gyomnövények szaporodá-
sát a kertjében, udvarában,
illetve az ingatlan közterületi
határvonala és az útburkolat
közötti közterületen, illetve e
terület rendjét és tisztaságát
megõrizni.

Fontos szabály, hogy a ha-
szonállat tartásából szárma-
zó trágyát hézagmentes, szi-

lárd falazatú, szorosan záró-
dó fedéllel ellátott trágyatá-
rolóban kell tartani, illetve a
hígtrágya tárolására külön
tárolót kell létesíteni. 

Aki közterületen szeszes
italt fogyaszt, szabálysértést
követ el, kivéve engedéllyel
szervezett rendezvény terü-
letén a rendezvény ideje alatt
és szilveszterkor. A közössé-
gi együttélés szabályait meg-
szegõt elsõ alkalommal írás-
ban figyelmezteti a hivatal, a
következõ esetben azonban
már bírsággal sújtható. A
közterület-felügyelõ ötven-
ezer forintig terjedõ helyszí-
ni bírságot szabhat ki. A köz-
igazgatási bírság összege ter-
mészetes személyek esetén
150 ezer, jogi személyek és
jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ szervezetek esetén
egymillió forintig terjedhet.

A közösségi együttélés
alapvetõ szabályainak meg-
sértése miatt kiszabott bírság
az önkormányzat bevétele és
adók módjára behajtható.

Csányiné dr. Bakró-Nagy
Vera szeretné, ha a kezdeti
idõszakban a közterület-fel-
ügyelõk a rendõrséggel kö-
zösen ellenõriznék a közte-
rületi alkoholfogyasztást, el-
sõsorban az éjszakai órákban
a szórakozóhelyek környé-
kén. Az aljegyzõ hozzátette,
nem az a zavaró, aki fûnyí-
rás közben nyáron megiszik
egy sört, hanem aki éjszaka a
szórakozóhelyek környékén
fogyaszt alkoholt és szétdo-
bálja az üres üvegeket.

Besenyei

Megszûnik
a terasz-zaj Az ütemtervnek megfele-

lõen halad és a tervezett jú-
nius 30-as határidõre átad-
ják az új wellness- és él-
ményfürdõt, jelentette be
sajtótájékoztatón Márton
Mária. Az Üdülõközpont
vezetõje hozzátette, hat
belépõ-kategóriával terve-
zik mûködtetni a létesít-
ményt, az árakról a képvise-
lõ-testület dönt majd.

Június 30-ra használatba-
vételi engedéllyel kell ren-
delkeznie az új részlegnek,
az építkezés ennek megfele-
lõen halad az Üdülõközpont
területén. A fedett uszoda
mellett, 1200 négyzetméte-
ren megvalósuló új wellness
és élményfürdõ szerkezeti
elemei már láthatóak. A fe-
dett uszoda végénél helyet
kapott wellness részleg alap-
szerkezete elkészült és két
héten belül a tetõ alá kerül
az építmény. A nyílászárókat
is gyártják és a tetõfedéssel
egy idõben beépítésre kerül-
nek. Azt követõen az idõjá-
rástól függetlenül folyhatnak
a beltéri munkák.

A fedett uszoda oldalában
kialakításra kerülõ élmény-
medencénél is minden tartó-
elem a helyére került a hé-
ten, és elkezdték betonozni a
medencetestet. Két hét múl-
va befedik és a belsõ mun-
kák is elkezdõdhetnek.

Az üdülõközpont új fõbe-
járatnak földszinti része a
hónap végére szerkezetkész,
a fogadótérben látható víz-
esés és szökõkút gépészeti
része is elhelyezésre került.
A strandra a régi-új bejára-
ton keresztül, az élmény-

részlegbe kizárólag a Csal-
lány Gábor part felõl lehet
majd bejutni. A beléptetõ-
rendszer hatféle jegyet kü-
lönböztet meg a jelenlegi el-
képzelések szerint. Az
úszóknak kínált órásjegytõl,
a strand és fedett uszoda
használatára jogosító jegyen
keresztül a minden részlegbe
belépésre jogosító belépõig
választhatnak majd a fürdõ-
zõk. Valószínûleg emelkedik
a belépõk díja, de a végsõ ár-
ról a képviselõ-testület dönt
majd. Az önkéntes véradók
számára az önkormányzat
által biztosított belépõje-
gyekkel a teljes komplexum
látogatható lesz ebben az
esztendõben, mondta el kér-
désünkre Márton Mária. Az
ügyvezetõ szerint a nyár vé-
gétõl biztosítottá válik a
strand és élményfürdõ biz-

tonságos melegvíz ellátása a
közeljövõben fúrandó új ter-
málkútnak köszönhetõen.

A közbeszerzési eljárás fo-
lyik még a HURO-1101/
172/2.1.3 „Szentes Város
Sportturisztika” címû pályá-
zatból megvalósuló külsõ
medencék felújításával kap-
csolatban. A 33-as medence
vizét leengedték, mert a kö-
vetkezõ hetekben statikai
méréseket végeznek. A me-
dence egyik vége megsüly-
lyedt évekkel ezelõtt és a
szakemberek a felújítása
elõtt arra kíváncsiak, tovább-
ra is mozog-e a medencetest.
Várhatóan márciustól válik
ismét használhatóvá a 33-as.
Az öltözõépület átalakítási
munkálatainak engedélyezé-
si eljárása is folyamatban
van. Az összes, mintegy egy-
milliárd forint költségû

munkálatokkal június 30-ig
kell végezniük a kivitelezõk-
nek.

Az Üdülõközpont új arcu-
lattal jelentkezik, elkészült és
a vendégek megszavazták a
létesítmény új logóját. A pi-
ros és kék színû szívet jelké-
pezõ forma rákerül minden
kiadványukra. Az elsõ be-
mutatkozásra jövõ hét végén
nyílik lehetõség Belgrádban
egy turisztikai kiállításon,
majd egy héttel késõbb a bu-
dapesti Utazás kiállításon
ajánlja szolgáltatásait a szen-
tesi strand. Idén még a ro-
mániai Temesváron, a né-
metországi Sankt Augus-
tinban valamint itthon a
debreceni Utazás és Szabad-
idõ Kiállítás és Vásáron jele-
nik meg kínálatával az intéz-
mény.

BG

Nyárra kész az élményfürdõ

Két éve Kalmár Mihály és Farkas Sándor mutatta be az új mûtõtömb beruházást.
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A szentesi kapitányság is kap az új sebességmérõ eszköz-
bõl. A február elején kezdõdött és egy hónapig tartó tesztüze-
met követõen áll szolgálatba az ország területén összesen 160
darab változtatható helyû Komplex Közlekedési Ellenõrzõ
Pont (KKEP). A VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózathoz
tartozó eszközökkel végzett mérések egyelõre nem járnak
joghatással. Az eszközök a sebesség ellenõrzésen kívül auto-
matikus rendszámfelismerésre, forgalomszámlálásra és a tor-
lódások, észlelésére is alkalmasak. Észlelni képesek a behaj-
tási tilalom megszegését, a záróvonal átlépését, a kötelezõ
haladási irányra vonatkozó elõírásokat megszegését, a fény-
jelzõ készülékek jelzéseire és a vasúti átjárón történõ áthala-
dásra vonatkozó elõírások megtartását, az autóbusz forgalmi
sávok és a leállósávok igénybevételét, valamint a biztonsági
öv használatát is. Az ORFK Kommunikációs Szolgálatának
tájékoztatása szerint a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság számára 8 darab Komplex Közlekedési Ellenõrzõ Pont áll
rendelkezésre a tesztüzemben. Az új eszközök tesztelése vál-
tozó helyeken, többnyire a már meglévõ eszközökkel párhu-
zamosan történik. Információnk szerint a megye hat rendõr-
kapitányságán kívül a megyei fõkapitányság közlekedésren-
dészeti osztálya illetve az autópálya alosztálya is használhat
majd egy-egy készüléket.

A rendõrség felhívja a közlekedõk figyelmét, hogy a már
rendszerben lévõ sebesség ellenõrzõ készülékek ezen idõszak
alatt is alkalmazásban maradnak.

Új sebességmérõ
tesztüzemben

A munkahelyteremtés az
elsõdleges célja Szentesnek
a magyar-szerb, határon át-
nyúló üzleti kapcsolatok
kötésével. A Magyar-Szerb
Kereskedelmi és Iparkama-
ra az évnyitó ülését váro-
sunkban tartotta, melyen
számos Csongrád megyei
kis-és középvállalkozás, va-
lamint vajdasági település
képviseltette magát város-
vezetés szintjén, illetve a
gazdasági szféra területérõl.

Az méri meg az embert,
hogy a szomszédaival mi-
lyen viszonyban van, mond-
ta Szirbik Imre polgármester
a magyar-szerb határon át-
nyúló befektetési lehetõsé-
gekrõl szóló tanácskozáson.
Szentes mindig is szorgal-
mazója volt a határ menti
együttmûködésnek (jó példa
erre a Topolyával több mint
40 éves testvérvárosi kapcso-
lat, mely rengeteg gazdasági
szálat is jelentett). Gazdaság-
fejlesztés, munkahelyterem-
tés – ezeket nevezte elsõdle-
ges céloknak a polgármester.
Mint fogalmazott, olyan gaz-
dasági környezet kell, ami
ezeket indukálja. Ez a ren-
dezvény, melynek elsõ ízben
adhatott otthont városunk,
piacfeltárásban irányadó le-
het. Ráadásul a találkozó
idõpontja azért is fontos, ami
miatt sok önkormányzat is
jelen volt, mert a napokban
kezdõdik el a szerb-magyar
határ menti városok önkor-
mányzatai most kezdik ki-

alakítani a pályázati lehetõ-
ségi elképzeléseket, melye-
ket majd célul szeretnének
kitûzni. 

Az öt sikeres esztendõre
visszatekintõ magyar-szerb
kamara hatodik évét kezdi
meg ezzel a rendezvénnyel,
mondta Jójárt Miklós ügyve-
zetõ alelnök. Alapvetõ cél-
jukként azt említette: szeret-
nék „becsatornázni” a hatá-
ron átnyúló kis-és középvál-
lalkozásokat, az üzleti kap-
csolatoktól kezdve az adás-
vételben, a harmadik piacon
való megjelenésben is segítik
õket, a régióban található, il-
letve a vajdasági kamarák-
kal, önkormányzatokkal.
Versenytársaknak nem iga-
zán, inkább szövetségesek-
nek tekinthetõk a magyar-
szerb vállalkozások, hiszen
különbözõ adottságok jel-
lemzik õket, akár földrajzi,

akár gazdasági értelemben, s
ne felejtsük, míg hazánk már
2004 óta tag, Szerbia most
készül az Európai Unióba.

Két együttmûködési meg-
állapodás aláírására is sor
került az eseményen: a
Magyar-Szerb Kereskedelmi
és Iparkamara és a szentesi
önkormányzat részérõl Jójárt
Miklós és Szirbik Imre, vala-
mint az iparkamara ügyve-
zetõ alelnöke és a Magyar
Jármûalkatrész-gyártók Or-
szágos Szövetsége részérõl
Németh István ügyvezetõ kö-
zött.

A szakmai fórumon a kis-
és középvállalkozások szá-
mára kiírt pályázati lehetõ-
ségekrõl kaphattak tájékoz-
tatást, illetve több sikertörté-
net is hallhattak a résztve-
võk. Szerbia legészakibb
községe, Magyarkanizsa al-
polgármestere, Huzsvár Er-

vin a tájék igen kedvezõ le-
hetõségeirõl és adottságairól
beszélt. Alacsonyabbak az
adókulcsok, adókedvezmé-
nyek, nyereségadó lehet a
befektetésöszönzõ Szerbiá-
ban. Az országban könnyen
lehet céget alapítani, nagyon
jó szabadkereskedelmi meg-
állapodásokkal, 1 százalékos
vámmal rendelkezik. Lehe-
tõségek a mezõgazdaság, a
mezõgazdasági feldolgozó-
ipar és a turizmus terén van-
nak Magyarkanizsán az
apolgármester szerint. Be-
mutatta sikeres vállalkozói-
kat is, és kiemelte, hogy a
községben a lakosság 85 szá-
zaléka beszél magyarul, te-
hát nyelvi akadálya sincs az
üzletkötésnek a „legmagya-
rabb szerbiai településen”.

Darók
Fotó: Vidovics

Jószomszédi
befektetési ötletbörze

Tovább emelkedett az influenzás betegek száma Csongrád
megyében. A jelentések alapján a legnagyobb növekedés a
Szentes járáshoz tartozó településeken tapasztalható. Itt a jár-
ványküszöböt mintegy háromszorosan meghaladó értékekrõl
van adata a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szervének. Ezért továbbra is fenntartja a
február 3-án elrendelt látogatási tilalmat a megye kórházai-
ban dr. Tombácz Zsuzsanna megyei tisztifõorvos.

Több influenzás

Második alkalommal adott
üzleti ebédet Szentesen az
érdi székhelyû, Napra-Forgó
Nonprofit Közhasznú Kft. A
tavaly decemberi találkozó
csak a kezdet volt, most to-
vábbi ismeretségeket kötöt-
tek a szegedi szakemberek.
Az országos hatáskörrel ren-
delkezõ igazgató, Radics Béla
szerint erre a cégnek szüksé-
ge is van. Mivel a kft. köz-
hasznú céllal jött létre, így
uniós pénzekbõl is gazdálko-
dik. Az idõszakos pályázati
források ûrt teremtenek, és
azt egy másik foglalkoztatási
rendszerbõl érkezõ pénzzel
hidalják át. Tevékenységi kö-
rük igen széles, munka-
erõpiaci szolgáltatásokkal és
vállalkozási tevékenységek-
kel is foglalkoznak, így tart-
ják egyensúlyban a költség-
vetésüket. 

A sajtótájékoztatón kide-
rült, profiljukba vág az
egészséges emberek munká-
ba állítása is. Palettájukon
szerepel a kertészeti kisegítõ
munkáktól a call centerig, a
dokumentum archiválás-di-
gitalizálás vagy éppen egy
megváltozott munkaképes-
ségû udvaros, vagy traktoros
elhelyezése is. Mivel Szente-
sen fontos, országos hírnevû
cégek is vannak, így kifeje-
zett üzleti céllal érkeztek.

A polgármesteri hivatalt
Dr. Demeter Attila alpolgár-
mester képviselte, aki szerint
van lehetõsége az együttmû-
ködésnek a Napra-Forgó
nonprofit közhasznú társa-
sággal. – A prezentációjuk-
ban azt olvashattuk, hogy a
„jövõ a valóban felelõs vál-
lalkozásoké”. A vállalkozók
körében felelõsséget az vál-
lal, aki a jövõt célozza meg.
Hozzátenném, hogy a jövõ a
felelõsséget vállaló önkor-
mányzatoké is, ahol elisme-

rik, hogy a középpontban az
ember áll. Ezért az egészsé-
gesek mellett a hátrányos
helyzetû emberekkel is tö-
rõdni kell. Az elmondottak-
kal az elõadók érthetõvé tet-
ték: kölcsönös egymás kere-
sése a munka világában. A
társaság itt Szentesen is elin-
dul a munkát keresõk és a
munkaakadók irányába. Az
önkormányzat dolga, hogy
segítse ebben a feleket. Ezzel
az együttmûködéssel talán a
munkát keresõk és a család-
jaik élete is jobbá, biztonsá-
gosabbá válhat. 

– Megyei és országos ösz-
szehasonlításban is látható,
hogy a munkanélküliségi
mutatók javíthatók váro-
sunkban. Komoly elhatáro-
zása az új testületnek és vá-
rosvezetésnek, hogy a mun-
kanélküliek száma tovább
csökkenjen. Ebben elõrelé-
pést jelenthet, ha a megvál-
tozott munkaképességûek
részére ajánljuk, hogy a tár-
saság által kínált segítséget
igényeljék.

– Szükségét érzem, hogy
támogassuk azokat az em-
bertársainkat, akik egészség-
károsodásuk, vagy bármi
más okból hátrányos hely-
zetben vannak. Segítsük õket

együtt, hogy vissza tudjanak
kerülni a munka világába.
Az elõadáson elhangzottak
nagyon szimpatikus gondo-
latok voltak, ezért a társaság
tevékenységéhez szívesen
vállalunk partnerséget –
mondta az alpolgármester.

Szerkesztõségünk arra is
kereste a választ, miért ép-
pen Szentesre jöttek, hiszen
számos más város is van a
megyében. Radics Béla el-
mondta, hogy mivel kollégái
minden héten egy napot itt
töltenek és egyre több
együttmûködési megállapo-
dás születik, így nagy poten-
ciált látnak a városban. Ami-
kor már õ is megjelenik egy
ilyen üzleti ebéden, akkor
már tudható, hogy komoly
üzlet vagy üzletek vannak
kilátásban. 

Szentesrõl számos cég
képviseltette magát, sokan
azonban üzleti titokra hivat-
kozva elutasították az inter-
jút. Balog Attila, a Kontaset
gyárigazgatója és Kis Tamás-
né, az Aranysziget Otthon
vezetõje lapunknak úgy nyi-
latkozott, hogy egyértel-
mûen igent mondanak az
együttmûködésre az érdi
székhelyû céggel.

F. M. 

Lehetõséget látnak a
városban az üzletemberek Február 20-án immár 14. alkalommal rende-

zik meg a télbúcsúztatót. Pénteken fél 5-kor a
VagaBanda Gólyalábas Társulat mûsorával kez-
dõdik a két napos karnevál.

21-én, szombaton a sportcsarnokban a far-
sangi maszkabál, az óvodások karneváli pro-
dukcióit bemutató program 9 órakor kezdõdik,
közben a Pom-Pom zenekar koncertezik. 13
órakor az általános iskolások mutatkoznak be,
közben a gólyalábas társulat Óriáscirkusz show
elõadásán szórakozhatnak a jelenlévõk. A kar-

neváli felvonulás 16 órakor, a látványos télteme-
tés 17 órakor kezdõdik az Ifjúsági parkban. 18
órakor a Csongrádi fitnesz SE lép fel, amit díjki-
osztás követ, majd a Zenével a Rákos Gyerme-
kekért Alapítvány koncertje, utánuk a sztárven-
dég Vastag Tamás lép színre. A rendezvényt
Windy vs. Tailor karaoke show és diszkó zárja.

Mindkét napon kézmûveskedés, arcfestés,
színes hajfonás, álarckészítés a szabadtéri gaszt-
ronómiai udvarban csöröge fánk, palacsinta és
fánksütés várja a karneválozókat.

Télbúcsúztató karnevál

Hol volt, hol nem volt...
Kezdõdhetne így is a mese,
mert amirõl most írok, azt
valóban tündérmeseként él-
tem meg. Egy évvel ezelõtt
úgy döntöttem, kipróbálom
magam, máshol, messze az
otthonomtól. 

Már a fõiskolás évek alatt
szemezgettem uniós projek-
tekkel. 2014. március elején
elharapódzott bennem az az
érzés, hogy egy életem, egy
halálom, márpedig én meg-
próbálom. Jelentkeztem egy
olasz szervezet EVS projekt-
jére, ahol négy országból ke-
restek fiatalokat. A szoros
határidõ miatt kapkodtam
egy kicsit, de végül határidõ-
re sikerült beadnom min-
dent. Egy hét múlva kaptam
az értesítést, hogy Magyaror-
szágról engem választottak,
rá egy hétre pedig már egy
észak-olaszországi város hi-
vatalosan regisztrált lakosa
lettem.

Be kell valljam, ez a hirte-
len váltás lesokkolt. Hozzá
voltam szokva a több ezer
kilométeres utazáshoz és
külföldi idegen környezetbe
csöppenni sem volt szokat-
lan. Szentes Város Fúvósze-
nekarában eltöltött évek
alatt, valamint a Szentesi If-

júsági és Diák Önkormány-
zat (SZIDÖK) ifjúsági pol-
gármestereként, késõbb a
VE-GA Gyermek és Ifjúsági
Szövetség aktív tagjaként
több országban is megfor-
dultam. Most azonban nem
rövid látogatásra mentem,
hanem életvitelszerûen egy
másik országban készültem
tartózkodni. 

Nyolc hónap alatt sok
minden történt velem azon
kívül, hogy egy rehabilitáci-
ós központban tanultam és
segítettem. Megtapasztaltam
azt, hogy az ottani mentális
problémákra hogyan reagál-
nak, és a klienseket milyen
utakon próbálják visszain-
tegrálni a társadalomba. Ta-
lálkoztam fiatalokkal a világ
minden tájáról, koncerteket
hallgattam, fesztiválokon
vettem részt és beutaztam
egész Olaszországot. Alap-
szinten elsajátítottam az
olasz nyelvet, fejlesztettem
az angol tudásomat és sok
barátot szereztem. 

De mi is az az EVS? Az
Erasmus+ az Európai Unió
programja, mely az oktatást,
a képzést, az ifjúsági terüle-
tet és a sportot támogatja.
Több alprogramon belül se-
gíti a fiatalok mobilitását.

Ezen belül az European
Voluntary Service - melyre
én is jelentkeztem - 18 és 30
év közötti fiataloknak nyújt
lehetõséget arra, hogy kül-
földön próbálják ki magukat
egy ösztöndíj szerû rend-
szerben. A fiatalok több terü-
let közül választva (az ifjúsá-
gi- és gyerekprogramok, a
szociális terület, a kultúra,
mûvészetek, környezetvéde-
lem és a sport) lehetõséget
kapnak tanulásra. Biztosítják
a szállást, étkezést, zseb-
pénzt és ezért a programban
résztvevõk fiatalok vállalják,
hogy a fogadó szervezetük-
nél önkéntes munkát végez-
ve segítik annak munkáját.

Mindezt egy cikkben nem
lehet összefoglalni, hisz úgy
éreztem magam, mint Ha-
mupipõke, aki összetalálko-
zott a Tündérkeresztany-
jával. Ez a kaland szó szerint
mesés volt és mindent finan-
szírozott az Európai Unió.
Ha te is jelentkeznél ilyen
programra, netán más kül-
földi ösztöndíj lehetõséget
keresel, péntekenként 15 órá-
tól megtalálsz a Városi Diák
Pincében (a Földhivatal alatt,
a Micimackó játszótér felõl).

Balogh Csilla Noémi

Tündérmese külföldi
ösztöndíjasként
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Addig nincs baj, amíg csak
a punkok „dübörögnek”. So-
ha nem is volt az. A napi híre-
ket olvasva azonban félõ,
hogy a tankok is elõbújnak
elõbb-utóbb a rejtekükbõl, és
most aligha a Tankcsapdára
gondol bárki is, hanem a cím-
ben jelzett zenekar névadó
(egykor szovjet, ma orosz)
fegyverére. Jelen írás azonban
nem az aktuális külpolitikai
helyzetrõl, hanem zenekarrá
alakult hódmezõvásárhelyi és
szentesi muzsikusok saját ki-
adású, tucatnyi számot tartal-
mazó CD-jérõl kíván szólni.

A trió tagjai: Benyhe Kis
László – gitár, Blaskovics Kristóf
– basszusgitár, ének (õk a vá-
sárhelyiek), valamint a szen-
tesi Monori Attila – dob.
Klasszikusnak számít a felál-
lás tehát, amelynek ismereté-
ben akár a Tankcsapdára is
gondolhatunk mégis csak.
Annál is inkább, mert nem
csupán a két zenekar neve
cseng össze valamelyest, ha-
nem hasonló, punk-rocknak
nevezett zenei stílusban is
mozgolódnak. Az összevetés
alapját mondjuk azt, a TCS
korai, különösen elszánt és
lendületes idõszakának ter-
mése képezi.

Hiba lenne azonban a T*34-
et holmi Tankcsapda-klónnak
titulálni, és kézlegyintéssel in-
tézni el õket. A lemezük
ugyanis (bár nem vadonatúj)
sokkalta értékesebb annál! A
Tankcsapda egykori tagja,
Cseresznye csak szeretett vol-
na ilyen színvonalon gitároz-

ni valaha is. A basszusjáték
rendben, az énekhang kellõ-
képp karakteres, Monori Atti-
la erõteljes dobolása pedig
valóságos motorja a csapat-
nak.

A muzsika ha lehet, dalla-
mosabb, mint nagynevû elõd-
jüké. Álljon itt néhány, nem
véletlenül kiragadott példa,
afféle mazsolázás a CD-rõl! A
Mennék fölfelé címû,  szerel-
mesnek is nevezhetõ szám
például minden tekintetben
tökéletesen eltalált, máris az
egyik kedvencemmé vált! A
Használj ki viszont szövegi-
leg (is) nagyon erõs: agyasan
punkos! („Használ ki és él-
vezd a legszebb árulást!”) A
Lehetek más a banda sokszí-
nûségét mutatja: már-már
metálba hajló ugyanis a mu-
zsika. Azt pedig, hogy lelkük
is van ezeknek a kõkemény

srácoknak, a lírai hangvételû
Csodálatos hely címû daluk
igazolja.

Az anyag csupán egyetlen
szempontból jelentett szá-
momra valamiféle csalódást,
ha egyáltalán: a lemez címadó
dala (Idegen a hely) – bár
szintén nagyon ott van – kriti-
kusabb szövegeket sejtet,
amit nem igazán kaptunk
meg. Ennél nagyobb bajunk
azonban sose legyen! Annál is
inkább, mert ennyire igénye-
sen kivitelezett debütáló le-
mezzel ritkán találkozhatunk.
Az pedig már csak hab a tor-
tán, hogy élõben még na-
gyobb elánnal zúznak a srá-
cok: jó lenne õket minél több-
ször látni Szentesen! Ha pe-
dig már eljöttek, bizonyára
hoznak néhány példányt a le-
mezbõl is!

Olasz Sándor

A dél-alföldi tank

T*34: Idegen a hely
A Crystal együttes Katiját

sokan az ország egyik leg-
szebb hangú énekesnõjé-
nek tartják.  Az együttes
mûködésének 12 éve alatt
olyan slágerek születtek,
mint a „Két utazó”, az „Ezer
Hold „vagy éppen a „Vi-
gyázz Rám”.  

Ír hangzásvilágú, különle-
ges popzenét játszottak.
Munkájukat „Arany Zsiráf”
díjjal is elismerték. Talán ke-
vesen tudják, hogy az együt-
tes gondolata már Szentesen
megfogalmazódott. Kati itt,
a drámai tagozaton, az egyik
fellépése alatt döntötte el,
hogy énekes lesz. Az együt-
tes késõbb olyan sikeres volt,
hogy egy idõben 5 hangle-
mezkiadó is vetélkedett ér-
tük. Az alapító-zeneszerzõ,
Kasza Tibor és Lajtai Kati az
életben is egy párt alkottak,
egymást inspirálva. A
Crystal felbomlása után há-
rom év szünet következett
az énekesnõ életében. Most
újra énekel: a Budapest
Voices tagjaként és dolgozik
a TV2 tehetségkutató mûso-
raiban, mint énektanár. 

Szerkesztõségünk arra ke-
reste a választ, hogy mit je-
lentett Szentes  a mûvésznõ
életében. Vajon mindennek
az alfája és omegája, hiszen a
Crystal együttes alapgondo-
lata is itt indult? Lajtai Kata-
lin elmondta, hogy nagyon
fontos szerepet töltött be a
dráma tagozat, olyan lég-
kört, társakat, tanárokat,
életre szóló barátokat jelen-
tett a számára, akik eldöntöt-
ték a sorsát. – Sokan kérde-
zik tõlem, hogy már gyerek-
koromban tudtam-e, hogy
énekesnõ szeretnék lenni.
Na, én nem tudtam. Szente-
sen jöttem rá, ahova valami-
féle tudatalatti vonzódás
nyomán jelentkeztem, hogy
az éneklés lesz, vagy lehet az
én világom. Hívott a külön-
leges közeg, a játékosság, a

szabad gondolkodás illata –
sorolta. Elég messzirõl, Szek-
szárdról költöztem be négy
évre a szentesi kollégiumba
– emlékezett  az 1992-es kez-
detekre. – Ha nem is volt
minden nap sétagalopp, a
legfontosabb, indító löketet
itt kaptam az éneklés felé. Itt
voltunk osztálytársak Kasza
Tibivel is, aki ugyancsak fon-
tos motorja volt az életem-
nek akkoriban. Az elsõ kö-
zös zenei próbálkozásaink a
gimis években zajlottak, azu-
tán pedig a nagy sikereket
hozó Crystal zenekart is Tibi
álmodta meg, amiben társa
voltam - tette hozzá. Arra is
kíváncsiak voltunk, hogy lé-
lektanilag mi volt a hajtóerõ,
hogyan tudta elfogadni a
sorsát, hiszen az együttes
felbomlása után, néhány
évig el is veszítettük szem
elõl. – A sorsomat inkább
alakítottam, mint elfogadtam
– válaszolta. – Saját döntése-
im vezettek a változásokhoz
és nem annyira a sodródás.
A kis szünet, szusszanás elõ-
ször nem esett rosszul. Bõ-
ven benépesítettem az élete-
met izgalmas tanulmányok-
kal, munkával. Jövõre friss

diplomával már a gyerme-
kek felé fordul és tovább
képzi magát a mûvészetterá-
pia és a mentálhigiéné vona-
lon – tette hozzá. – Pár éve
televíziós produkciókban is
részt veszek oly módon,
hogy a zenei felkészülésben
segítem a gyerekeket, sze-
replõket. Érdekes új világ ez
is. Ami viszont már 2 éve új-
ra a színpadra csalt, az a Bu-
dapest Voices – emelte ki az
egykori drámais. Ez egy
majdnem tisztán a'cappella
felállás. Az énekmûvész el-
dicsekedett azzal is, hogy a
formációnak már van egy le-
meze is: „Alternatívák” cím-
mel és a folyamatos koncer-
tezés mellett már a követke-
zõ album készül. Legköze-
lebb az A38 hajón lesznek
láthatóak, Budapesten, már-
cius 12-én.

Arra a kérdésre, hogy bol-
dog-e, elégedett-e a sorsával,
a fiatal mûvész azt mondta,
hogy hálát és elégedettséget
érez, hiszen megtalálta a jó
arányt a különbözõ elfoglalt-
ságai között, a szeretteit pe-
dig egészségben tudhatja
maga mellett.

Fehér Mónika

Kikristályosodott az élet
Lajtai Kati számára

Lelki finomságot ársztanak Bakacsi Lajos cso-
dálatos festményei –  mindenki ezen a vélemé-
nyen volt a Tokácsli Galériában a szegedi fes-
tõmûvész kiállításának megnyitóján. 

Az 1972-ben a szegedi tanárképzõ fõiskolán
diplomázott Bakacsi Lajos festményeit és linó-
metszeteit tekintheti meg a közönség a hónap
végéig a mûvelõdési központ kiállítóhelyén.
Dr. Apró Ferenc mûvelõdéstörténész méltatta a
mûvész munkásságát. Elmondta, Bakacsi La-
jos a jelenkori piktúrában elõkelõ helyen áll.

Lírába oltott félabsztrakt mûvészete a nézõt
arra ösztökéli, lásson, legyen nyitott a világra.
Képei derûs világlátást, az emberi jó szívsimo-
gató közelségét üzenik. Bakacsi színei az el-
múlt években felerõsödtek, s lelki finomságot
árasztanak. Grafikusként ex libriseket és kis-
grafikákat készít elõszeretettel, ezekbõl a mun-
káiból is kiállított a galériában: linómetszet-so-
rozatban meséli el a Kalevipoeg címû észt
nemzeti eposzt.

D. J.

Kolorista, a lírai fajtából

Néhány lelkes pedagógus
alapította a Szentes Váro-
si Amatõr Színkört (SZE-
VASZ), olyanok, akik imád-
ják a szakmájukat és a szín-
házat. Mindannyian foglal-
koztak így vagy úgy a szín-
játszás gondolatával és akár
még azt is bevallják, hogy
vonzotta õket a színész
mesterség.

Foglalkozásaikat minden
csütörtökön este 6 órakor
tartják a Dózsa-házban, ahol
elsõ szóra termet kaptak és
ezért nagyon hálásak. Mos-
tanság bemutatóra készül-
nek, és talán tájelõadásokban
gondolkodnak. Kifejezetten
baráti alapon mûködnek, te-
vékenységüket önzetlenül
végzik, az elõadásokért nem
kérnek pénzt. Ahogyan  el-
néztem, a mecenatúra vala-
hogyan rájuk találhatna, hi-
szen díszletre, jelmezre min-
dig kellene pénz. Kedves,
baráti társaság látott vendé-
gül, akik maguk is barátokká
váltak a próbafolyamatok
alatt.

Füredi Zsuzsa azt mondta
lapunknak,  már nagyon ré-
gen megfogalmazódott ben-
nünk, hogy amit a hétköz-
napokban a tanítványaikkal
gyakorolnak, azt beemelnék
az itteni próbafolyamatokba.
Szépen lassan kialakult, ki

miért jönne, de jött – tette
hozzá. Ma már nemcsak pe-
dagógusok, hanem két tanít-
vány is a színjátszókör tagja,
dicsekedett az alapító.

A tagok zöme pedagógus,
némelyikük azonban más te-
rületrõl jött. Tornyi Molnárné
Gaál Tímea óvodapedagógus,
drámajáték vezetõ, Kiss Ildi-
kó óvodapedagógus, Füredi
Zsuzsa gyógytornász, drá-
mapedagógus, Csó Jánosné
Ibolya pedagógus, Dunainé
Imre Tünde gyógypedagó-
gus, Dunai József iparban
dolgozik – csoportvezetõ,
Almásiné Szaszkó Edit tanító-

nõ drámapedagógus, Seres
Ferenc és Bárkai Bettina volt
tanítványok, Kozákné Olasz
Erika óvodapedagógus, ama-
tõr színjátszó. Kovácsné Éva
alapító, kórházi dolgozó, az
újszülött osztályon ápolónõ.

Kiss Ildikó lapunknak azt
mondta, hogy tavaly költö-
zött a városba és mivel nem
voltak ismerõsei, keresett
egy helyet ahol akár baráto-
kat is talál. Járt a Horváth
Mihály Gimnáziumba is, a
színház és a színjátszás sze-
retete kódolva volt és van.
Zsuzsával és Tündével a
munkáján keresztül ismerke-
dett meg, õk hívták a cso-
portba. – Sok csoportos drá-
mafoglalkozásom volt gyer-
mekekkel, itt felnõttekkel
folytathatom a játékot, sokat
tanulok ebbõl – tette hozzá
az egykori drámais.

Tornyi Molnárné Gaál Tí-
mea büszkén vállalja, hogy
sokáig kacérkodott a színját-
szással, de végül a gyereke-
ket választotta.  – Mindig is
játszani szeretõ csapatnak
voltam a tagja. A gyerme-
kekkel is nagyon sokat ját-
szottam, ezt folytatom velük
– tette hozzá az óvónõ.

Dunainé Imre Tünde el-
mondta, hogy 15 évig dolgo-
zott a „Rigóban”(Rigó Alajos
általános isk. –  a szerk), ahol
a drámakört vezette. – Zsu-
zsával tartottuk a kapcsola-
tot, majd összefogtunk és el-
kezdtük, ennek lassan 10
éve, de csak tavaly realizáló-
dott a SZEVASZ – emléke-
zett a kezdetekre.

Dunai József azt mondta,
hogy nagyon sok férfiszerep
van és bár benne alig van
szereplési vágy, mégiscsak
szükséges a jelenléte. A tech-
nikai hátteret biztosítja, ze-
nei szerkesztést, fényképe-
zést-dokumentálást, archivá-
lást végez, nagy-nagy öröm-
mel. Meghallgatják és várják
az ötleteit a jelmez- és dísz-
lettervezõi munkálatokban,
sorolta Imre Tünde férje. Jó-
zsef azt is elárulta, hogy idén
már bemutatóra készülnek,
melynek rögzítése is az õ fel-
adata lesz.

Füredi Zsuzsa, amióta az
eszét tudja, irodalmi színpa-
dos volt, majd Miska bácsi-
nál ez a szerelem csak to-
vább mélyült. Amikor jött a
lehetõség, hogy színjátszó-
kört hívnak életre, nem ha-

bozott tovább és belevágott.
– A szituációs- és szerepjáté-
kok a szívem csücske, aho-
gyan Tünde, úgy én is ját-
szottam ilyeneket a gyer-
mekotthonban. Bár sokan
úgy gondolták, hogy két du-
dás egy csárdában nem fér
meg és összeugraszthatnak
minket, Tündével nem így
alakult. Együtt dolgozunk,
egymást inspirálva.

Seres Ferenc „színjátszós”
az életben Bárkai Bettina
párja. Mindketten volt tanít-

ványok, a színház és a drá-
majáték szerelmesei.

A próbán megtudtuk, ta-
valy januárban kezdték el a
közös munkát. A szereplõk
mindent el tudnak énekelni
és táncolni a maguk és a kö-
zönség örömére, bár az egy-
elõre titokban tartott mese-
darab olyan tartalommal bír,
ami a felnõtteknek is érdekes
lehet, de alapvetõen a gyer-
mekek számára készül. A be-
mutató egy óvodában lesz.

F. M.

A SZEVASZ mesedarabbal készül idén

Füredi Zsuzsa

Seres Ferenc és Bárkai Bettina próba közben
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Új elnököt választottak,
egyúttal új vezetõség is ala-
kult a Magyar Birkózó Szö-
vetség tisztújító közgyûlé-
sén. Az elnökség 25 fõs tag-
ságába a szentesi Dr. Papp
László Birkózó Egyesület
vezetõje, Rónyai Zoltán is
bekerült, aki úgy gondolja,
a sportág népszerûsítésé-
ben, az infrastruktúra fej-
lesztésében tudna legtöbbet
tenni. 

Január 30-án tartotta tiszt-
újító közgyûlését a Magyar
Birkózó Szövetség, melynek
alkalmával 70:55 szavazati
aránnyal Németh Szilárd vál-
totta az eddigi elnököt, dr.
Hegedüs Csabát. – A változást
elõsegítõ tagszervezetek
képviselõi úgy gondolták, én
is helyet kaphatok a birkózó-
szövetség elnökségében. Vé-
leményem szerint az elmúlt
évek munkájának, a Dr.
Papp László Birkózó Egye-
sület eredményeinek és a vá-
ros támogatásának közös si-
kere, hogy egy kis egyesület
idáig tud jutni, s nyilván
meghallgatják majd az itteni
aktuális problémákat is, s ez
is befolyásolja a döntéseket,
a sportág vezetését – mondta
Rónyai Zoltán. A helyi klub
jelenlegi vezetõje 1979-ben

kezdett birkózni a Szentesi
Vasutasban, 1987-ig ott ver-
senyzett, majd a Budapesti
Honvédban, '89-tõl pedig a
Vasasban folytatta. 26 éves
koráig versenyzett, a végén
már csak csapatbajnokság-
okon, s bár még van igazolá-
sa szeniorként is, az már a
szentesi egyesülethez köti.

Rónyai Zoltán illusztris
névsorba került az elnökség-
ben, világ és Európa-bajno-
kok mellé. Õk valószínûleg
inkább a szakmai részt fog-
ják képviselni a március fo-
lyamán alakuló bizottságok-
ban, Zoltán a sportág óvo-
dai, iskolai népszerûsítésé-
vel, az infrastruktúra fejlesz-
tésével, a tornatermek álla-
potával, mennyiségével fog-
lalkozó médiabizottságban
tudná magát elképzelni,
ezen a területen tudná a leg-
többet tenni.

Nemcsak a szentesi, ha-
nem az összes kis egyesület
jobb lehetõséghez juthat –
véli Zoltán. – Vannak olyan
klubok, ahol penészesek a
falak, huzatosak a nyílászá-
rók, azok felújítására kelle-
ne, hogy összeg jusson. A te-
remkérdés minket nem érint,
mivel mi iskolai tornater-
mekben tartjuk az edzéseket,

ahol rendezettek a körülmé-
nyek. A mi egyesületünk két
városban, Szentesen és
Csongrádon mûködik, egyre
szorosabb a kapcsolat a két
szakosztály között, heti
rendszerességgel járunk át
egymáshoz edzésre. Most
február 14-én az idei három
saját rendezésû versenyünk
közül az elsõt, egy területi
versenyt a Sághy-szakkö-
zépiskolában tartjuk. A mi
esetünkben elsõsorban az
edzõk anyagi támogatása
vár megoldásra. Itt minden
edzõ másodállásban van, így
nyilván nem várható el tõlük
ugyanaz a színvonal, ráfor-
dítás, mint attól, aki esetleg

fõállásban teszi ezt. Nagyon
ideális helyzet lenne, ha itt
és Csongrádon is valaki csak
a birkózással foglalkozhatna.
Akkor lenne ideje toborzás-
ra, táborszervezésre és edzé-
sek tartására. De két teljes fi-
zetés egy éves viszonylatban
egyelõre nem látszik biztosí-
tottnak – mondta Rónyai
Zoltán. Hozzátette: ha az
elõzõ évekhez hasonló ered-
ményeket tud felmutatni a
Dr. Papp László-egyesület,
ha elõre tud lépni, akkor
jobb helyzetbe kerülhet, nõ-
het a támogatottsága. – Az-
zal, hogy elnökségi tag let-
tem, az erkölcsi sikeren felül
más pozitívummal, elõnyök-
kel ez nem jár, sem nekem,
sem az egyesületnek. Ezt
bármelyik elnökségi tag
elmodhatja magáról, min-
denki szerelembõl, a sportág
iránti elkötelezettségbõl teszi
a munkáját. Az információ-
áramlás viszont talán fris-
sebb lesz a vezetés és köz-
tünk.

Az elnökváltás egyébként
szerinte szükségessé vált, ezt
mutatja a többség döntése is.
- Fontos tudni, hogy ez nem
felülrõl kezdeményezett po-
litikai döntés volt. Németh
Szilárd maga is birkózó volt,

most a Csepeli Birkózó Club
elnöke, tehát van rálátása a
sportág helyzetére. Nem el-
hanyagolható, hogy õ a bir-
kózás érdekeit kapcsolatain
keresztül a jelenlegi helyzet-
ben jobban tudja érvényesí-
teni, s ez elég jelentõs érv a
változtatáshoz. Az új vezetés
felállított egy 12 pontból álló
programot, amin szeretne
változtani. A többség mellé
állt. Az elnökségben korábbi
tagok is vannak, ebbõl is lát-
szik, a szakmai munkájukat
mindenki elismeri, még ha
más vezetõ kerül is a társa-
ság élére. Fiatalodott egyéb-
ként a tagság összetétele, ez-
által rugalmasabb, talán fo-
gékonyabb lesz az új vezetés
az újdonságokra. Pozitív él-
mény volt az elsõ elnökségi
ülés is, lendületesen zajlott a
célok kijelölése, s a szemé-
lyek hozzárendelése. Min-

denki ambíciózus, tenni akar
a birkózásért. 

Rónyai Zoltán a távozó el-
nökrõl elmondta, Hegedüs
Csaba versenyzõként, edzõ-
ként, szakvezetõként is tör-
ténelmet írt a birkózásban,
neki helye kell, hogy legyen
a sportágban, még ha nem is
elnökként. Az õ kapcsolat-
rendszerére is szükség van, s
ha ebbõl összefogás lesz,
még sikeresebb lehet a ma-
gyar birkózósport.

A tavalyi évben világbaj-
nokunk, két Európa-bajno-
kunk is volt, jó lenne ezt az
eredményességet átmenteni
a következõ, olimpiai évre,
fogalmazott Zoltán. Egyetért
a kormány céljával, mely a
sport stratégiai ágazattá
emelésével minél több gye-
reket szándékozik bevonni a
sportolásba, hogy az olimpi-
ai dobogó tetején is minél
több magyar versenyzõ áll-
hasson.

Darók József

Fiatalos lendülettel a birkózószövetségben

Megkezdte a felkészülést
a tavaszi szezonra a Szente-
si Kinizsi megyei elsõ osz-
tályú labdarúgócsapata. A
Kinizsi egymás után játssza
a felkészülési mérkõzéseit,
és a téli, mûfüves bajnok-
ságban is részt vesz a gárda.

Január 20-án kezdték meg
a felkészülést a tavaszi sze-
zonra a Szentesi Kinizsi lab-
darúgói. A pontvadászat feb-
ruár 28-án folytatódik, a Ki-
nizsi Mindszenten játssza
majd idei elsõ bajnokiját – ha
az idõjárás is engedi. – Vala-
mivel hamarabb kellett kez-
denünk a téli alapozást,
hogy a hat hetes felkészülési
idõszakot végig tudjuk dol-
gozni – mondta Bozóki Zoltán
vezetõedzõ (képünkön). – Új
játékos is készül velünk, ne-
vezetesen Molnár Zsolt, akit
a Hódmezõvásárhelyi FC
gárdájától sikerült leigazol-
nunk, de még további labda-

rúgókkal állunk tárgyalás-
ban, az õ sorsuk napokon
belül eldõlhet. Ami a távozó-
kat illeti, Martók István iga-
zolt el tõlünk, õ Mindszen-
ten folytatja pályafutását.

A Kinizsi a téli, mûfüves
bajnokságban is szerepel,
ahol az elsõ mérkõzésen a
Tömörkény ellen 2-1-re, a
Nagymágocs ellen pedig 4-1-
re nyertek. A csoportelsõ-

ségrõl döntõ mérkõzésen a
Csongrád viszont 4-0-ra le-
gyõzte a Szentest, ami azt je-
lentette, hogy másodikként a
Mindszenttel kellett játszani-
uk az elmúlt hétvégén. A ha-
zai pályán rendezett össze-
csapást végül a Mindszent
nyerte 1-0-ra, ami azt jelenti,
hogy a Kinizsi a 13-16. he-
lyek valamelyikéért mérkõz-
het majd a Bordány, a Már-
tély és a Makó együtteseivel.
Ezeken a mérkõzéseken kí-
vül is játszik edzõmérkõzést
a Szentes, mégpedig a Kun-
szentmárton, a Kondoros,
majd újra a Kunszentmár-
ton ellen. – A 18-20 fõs kere-
tünk megmaradt, bízom
benne, hogy tudunk még
igazolni, és akkor nem csak
mennyiségben leszünk meg,
hanem minõségi játékosok-
kal is „gazdagodunk” –
mondta Bozóki.

hv

A BVSC otthonában ara-
tott hétgólos gyõzelmet a
Hungerit-Szentesi VK nõi ví-
zilabda-csapata az elmúlt
szombaton. A 13-6-os siker
azt jelenti, hogy Tóth László
együttese javítani tudott a
hazai, UVSE ellen elszenve-
dett vereséget követõen.
Bujka Barbara sérülése miatt
hetekre kidõlt a sorból.

Kiújult a hátfájása Bujka
Barbarának, ezért a váloga-
tott centere nem játszhatott
sem az UVSE, sem pedig a
BVSC ellen, sõt úgy tûnik,
még hetekig harcképtelen
lesz. A csapat kapitánya, He-
vesi Anita elmondta, hogy
nem kockáztatják a játékát az
orvosok, hiszen egy esetle-
ges rásérülés még nagyobb
kockázattal járna. Arra a kér-
désre, hogy Bujka játszhat-e
a február 18-i, Olimpiakos el-
leni Euroliga-negyeddöntõ
elsõ mérkõzésén, a csapatka-
pitány nem tudott válaszol-

ni. – Orvostól orvosig jár,
gyógytornázik, azon van,
hogy minél hamarabb újra
játszhasson – mondta Anita.
– A BVSC ellen szorosabb
mérkõzésre számítottunk.
Sajnos az elsõ negyedet el-
rontottuk, de a következõ 16
percet 10-2-re nyertük, ösz-
szeállt a védekezésünk, és
támadásban is jól teljesítet-
tünk. Az utolsó negyedben
már a fiatalok is játéklehetõ-
séghez jutottak.

A csapat szerdán már a
Dunaújváros ellen játszott,
erre a mérkõzésre videózás-
sal, kondi- és úszóedzések-
kel is készült a csapat. Heve-
si szerint jól bírják a szerda-
szombat ritmust a bajnok-
ságban, az erõnléttel nincs
gond, és jó, hogy egy gyen-
gébb teljesítmény után pár
nappal már javítani lehet. A
Hungerit szombaton Eger-
ben játszik bajnoki mérkõ-
zést. hv

Fõvárosi és
hazai siker

Február 2-tõl 5 napon ke-
resztül edzõtáborozott Ro-
mániában, Újszentesen a
Szentesi Junior FC két kor-
osztályos labdarúgócsapata.

A klub U17-es és U19-es
korosztályú labdarúgói napi
két edzéssel készültek a  a ta-
vaszi folytatásra. – Március
7-én kezdõdik a tavaszi sze-
zon, és a reményeink szerint
sikeres és eredményes folyta-
tást megalapozta ez az egy
hét Romániában – mondta
Némethy László, a Junior FC
szakmai vezetõje. – Újszente-
sen voltunk elszállásolva és
Temesvárra jártunk be edzé-
sekre, délután pedig terem-
ben készültünk. Edzõmérkõ-
zést is sikerült játszanunk a
Temesvár 1997-es születésû
fiataljaival, ami erõfelmérõ-
nek nagyon jó volt.

A fiatalabb korosztályú
csapatok az elmúlt napokban
különbözõ tornákon vettek
részt. A 2005-ös korosztály a
futsal bajnokságban három
gyõzelmet aratott egy héttel
ezelõtt, õk a 18 csapatos baj-
nokság legjobb négy csapata
közé kerültek, és az elsõ he-
lyért játszhatnak a jövõ hét-
végén. Szintén ez a korosz-
tály, csak a másik csapat Sze-
geden vettek részt egy te-
remtornán, ahol a negye-
dik helyen végeztek, olyan
együttesek társaságában,
mint a Debrecen, a Kecske-
mét és a Békéscsaba. Az U15-
ösök a futsal bajnokságban
két gyõzelem és egy vereség
volt a mérleg, míg az U13-as
korosztály egyszer nyert,
kétszer pedig kikapott. A
2006-2007-es korosztályú
csapat Túrkevén lett ezüstér-
mes, majd Tiszaföldváron
is játszottak mérkõzéseket.
Ezen a héten az 1998-as szü-
letésû labdarúgók Kunszent-
mártonban vesznek részt egy
többcsapatos teremtornán.

hv

Edzõtáborban
Romániában

Két hét múlva bajnoki rajt

11-6-ra kikapott a Ferenc-
város otthonában a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapata. A mérkõzésen eltil-
tás miatt Nagy Márton és Vö-
rös Viktor nem játszhatott,
Lucas Thomas pedig a hol-
land válogatottban szerepelt,
ezért nem állhatott Lukács
Dénes vezetõedzõ rendelke-
zésére. 

A hétvégi bajnoki esélyese
a Ferencváros volt, a több
sebbõl vérzõ Szentes azon-
ban nem adta olcsón a bõrét,
de ennek ellenére végül öt-
gólos hazai sikert hozott a
találkozó. A mérkõzés elõtt
ráadásul Pellei is rosszullétre
panaszkodott, belázasodott,

így még rövidebb lett a szen-
tesi kispad. – Komplett csa-
pattal meglepetést is okoz-
hattunk volna, sajnos keve-
sen voltunk, elfáradtunk a
végére- nyilatkozta a megyei
napilapnak Lukács Dénes a
vezetõedzõ. Lukács lapunk-
nak elmondta, hogy megóv-
ták a BVSC elleni hazai baj-
nokit, erre 72 órájuk volt a
mérkõzést követõen. Az el-
lenfél játékosai közül a min-
dent eldöntõ BVSC-gól elõtt
egy olyan játékos jött vissza,
aki kipontozódott, ami után
a Szentesnek kellett volna 5
méterest dobnia. Ez 9-9-nél,
hat másodperccel a vége
elõtt, valljuk be, komoly san-

szot jelentett volna a gyõze-
lemre.

Nem ment
a Fradi ellenA Hungerit-Szentes le-

gyõzte szerdán a Dunaújvá-
rost a ligeti uszodában.

A mérkõzésrõl hiányzott
Bujka Barbarán kívül a lázas
beteg Miskolczi is. Az elsõ
gólt a vendégek szerezték
közel öt perces játékot köve-
tõen, azonban Rácz D. és Van

Der Sloot találatával fordított
a Hungerit és elhúzott négy
góllal. A harmadik nyolc
percben egy-két vitatható
ítélet borzolta a szurkolók
kedélyét.

Tóth László: – Bolonyai ve-
zérletével kiválóan védeke-
zett a csapat, ezt bizonyítja,
hogy csak hat gólt kaptunk.
Fizikálisan jól felkészített,
erõs ellenfelet gyõztünk le.

FTC–Valdor-Szentes 11–
6 (3–2, 3–1, 3–2, 2–1)

Férfi vízilabda OB I, 17.
forduló. Budapest, Népli-
get, 150 nézõ. Vezette: Csa-
nádi, Vojvoda.

FTC: Gárdonyi (14 vé-
dés) – Swift 1, Roach 1,
Jansik Sz. 1, Paján, Katonás
1, AVRAMOVICS 2. Csere:
Kolozsi, NYÉKI 2, Ernyey
1, REGÕS 2, Marnitz G.,
Irmes. Vezetõedzõ: Varga I
Zsolt.

Valdor-Szentes:
Szretkovics (14 védés) –
WESZELOVSZKY 2, Boros
T. 1, KOMLÓSI, Popovics 1,
Rakonjac 1, Dõry. Csere:
Werner 1, Szabó I Z. Veze-
tõedzõ: Lukács Dénes.

Gól – emberelõnybõl:
8/1, ill. 10/2.

Ötméteresbõl: –, ill. 2/1.

Hungerit-Szentes-Duna-
újváros 8-6 (2-1,4-2,1-1,1-2)

Közép szakasz, felsõház,
4. forduló.

Vezette: Mucskai, Marjay
Hungerit-Szentes: BO-

LONYAI (12 védés) - Heve-
si, VAN DER SLOOT 3, Ká-
dár, Kövér-Kis 1, Pengõ,
Gémes 1. Csere: Gyõri, Far-
kas T. 1, Pócsi 1, Rácz D. 1.
Edzõ: Tóth László.

Dunaújváros: KASÓ (7
védés) - Szilágyi, Menczin-
ger 1, Gurisatti, Horváth B.,
SLAGTER 2, Garda 1. Cse-
re: Ziegler 1, Vályi V.,
Brávik 1, Vályi F., Huszti.
Edzõ: Mihók Attila.

Gól - emberelõnybõl:
11/1, ill. 14/4.

Ötméteresbõl: 1/1, ill. -.
Kipontozódott: Van Der

Sloot.

A Magyar Vízilabda Szövetség elnökségének szentesi
tagja Magyar József. A Hungerit Zrt. vezérigazgatója a
2012 decemberében tartott tisztújító közgyûlésen került a
17 tagú elnökségbe. Javaslatára 2013 szeptemberében
Szentesen tartotta soros elnökségi ülését a szövetség.

A Magyar Táncsport Szövetség  9 tagú elnöki tagságá-
ban két éve tevékenykedik Szatmári-Nagy Szilvia. A
Szilver TSE vezetõje, aki az oktatásért felel a szakszövet-
ségben. Versenyek szervezésében is szerepet vállal el-
nökségi tagként.



Az étteremben a pincér a vendég
asztalánál szervírozza a halételt.
Egy-két perc után a vendég így szól
a pincérhez:
- De uram, ennek a halnak pálinka-
szaga van!
A pincér pár lépést hátralép, majd
megkérdezi:
- Még most is, uram?

Bemegy egy férfi a pszichológus-
hoz, és azt mondja:
- Doktor úr, segítenie kell! Teljesen
kikészít a feleségem. Minden este
elmegy otthonról. Elmegy Larry
kocsmájába, felszed valami pasit,
elmegy a lakására és lefekszik vele.
Már nem tudom, mit csináljak!
Az orvos nyugtatólag:
- Semmi baj. Feküdjön le ide a dí-
ványra, csukja be a szemét és lazít-
son. Így ni... És most szépen, las-
san mondja el, pontosan hol is ta-
lálható Larry kocsmája?

- Azt hiszem, önt keresik fõnök úr -
mondja a titkárnõ.
- Mi az, hogy „azt hiszem”? - för-

med rá a fõnök.
- Nem vagyok egészen biztos ben-
ne. Amikor felvettem a kagylót, va-
laki beleordított: „Te vagy az, te vén
hülye?”

Két béka beszélget:
- Te miért szedsz fogamzásgátlót?
- Mert megvéd a gólyától!

Két skót beszélget:
- Képzeld, az én feleségem szüle-
tésnapja és a névnapja is kará-
csonyra esik.
- Nohát, micsoda véletlen!
- Dehogy véletlen! Mit gondolsz,
miért pont õt vettem feleségül?

Egy cégnél jogtanácsost keresnek.
Bemegy a jelentkezõ, a felvételis
megkérdezi:
- Tudja, nekünk becsületes ügyvéd-
re van szükségünk. Annak tartja
magát?
- Igen. Mondok is egy példát: apám
20.000 dollárt költött a taníttatá-
somra, amit azonnal visszafizettem
neki, amint vége lett az elsõ perem-
nek.
- És mi volt az elsõ ügye?
- Az apám beperelt a tandíjért...
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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, ami sokak számára
szimpatikus lehet. Össze-
gyûjtöttünk néhány álom-
munkahelyet, melyeket egy
cikksorozatban mutatunk
be az ott dolgozók segítsé-
gével. Mert Szentesen is lé-
tezik, akár hisszük, akár
nem.

„Mindig remélj! Légy erõs,
nevess hangosan és játssz
keményen. Élj a pillanatnak.
Álmodj nagyot. Nyisd ki az
elméd, higgy a csodákban.
Bocsáss meg gyorsan, Csó-
kolj lassan. Szeress úgy,
mintha sosem bántottak vol-
na."

Ez Barna Péter számára az
élet esszenciája, mindaz,
amit megörökít bennünk.
Álmokról, érzelmekrõl be-
szélgettünk, a minden nõben
rejlõ kisugárzásról, amit egy
fotós képes elõcsalogatni.

Péter, városunk szülötte-
ként a Kisérben nõtt fel. Pá-
lyaválasztás elõtt álló fiatal-
ként a pék szakmát találta
legszimpatikusabbnak, Sze-
geden szerzett képesítést. Itt-
hon talált munkát és dolgo-

zott egy ideig, míg a szere-
lem el nem szólította egé-
szen Pécs városáig. Itt kez-
dett el komolyan érdeklõdni
a fotózás iránt. Péter a Szen-
tesi Fotókörben végzett el
egy tanfolyamot, ennek kö-
szönhetõen folytathatta az
akkor még igencsak hobbi-
nak mondható tevékenysé-
gét. Pékként dolgozott Pé-
csett, emellett egy ottani
szakmunkásképzõ intéz-
ménybe beiratkozva a fény-
képezést, mint szakmát is el-
sajátította. Mestere, Juhász
Balázs az ország legjobb es-
küvõi fotósai közé tartozik.
Neki köszönhetõen sajátítot-
ta el a mûtermi fotózás tech-
nikáját.

– A péket egyszerûen meg-
fordítottam, visszafelé máris
kép lett belõle – mondta ne-
vetve a fotós. – Számos érde-
kes munkánk volt a mento-
rommal, többek között a pé-
csi uránbányában is fotóz-
tunk 400 méter mélyen,
Villány híres borászainak bo-
rospincéiben. Az ezt követõ
idõszakban kerültem fel Bu-
dapestre, ahol kisebb csoda
folytán találtam egy céget,
aki fotóst keresett – mesélte
Péter.

Ekkor indult be a digitális
világ Magyarországon, így
friss végzettségét kihasznál-
va, a tapasztalatszerzés útjá-
ra lépett. A sok megbízásnak
köszönhetõen kitanulta a
fényképezés különbözõ terü-
leteit. A cég átalakulása után

alkalmi munkákat vállalt, ki-
térõt tett Lajosmizsére, ahol
a riportfotózásba kóstolt be-
le.

– Nyolc fõvárosban töltött
év után döntöttem úgy, hogy
hazatérek. Mivel barátnõm is
szentesi volt, úgy éreztük,
hogy a családalapításra és a
vállalkozás beindítására is
alkalmasabb ez a város –
osztotta meg velünk. – Már
nyolc éve itthon élünk, két

gyermeket nevelünk. A na-
gyobb lányomnak is van
fényképezõgépe, nagy mû-
kedvelõ. 

Péter hét éve indította el
saját vállalkozását, ami azóta
is szépen fejlõdik a családja
támogatásának is köszönhe-
tõen. Két éve költöztette fo-
tóstúdióját a Szent Imre her-
ceg utcába, ahol portfóliókat,
portrékat, reklámfotókat és
tablóképeket is készít. Csalá-

dok fényképezését is vállalja
egészen a kismama fotózás-
tól kezdve. 

– Mindig próbálok meg-
újulni. Sok hölgy érkezik
hozzám igényes portfóliót
kérve. Szexi, stílusos képeket
készítünk, amit ajándékba
adhatnak a párjuknak, vagy
megõriznek, és évek múlva
is jó érzéssel tölti el õket, ha
végiglapozzák. 

Péter elmondta, hogy ta-
lán az egyik legnehezebb do-
log feloldani a fotóalanyo-
kat, kicsalni a bennük rejlõ
érzelmeket, az igazi énjüket. 

– Szentesen egyébként is
nagyon jó fotózni. Jók a fé-
nyek a helyszínek, a hátte-
rek. Van Tiszánk, Kurcánk,
gyönyörû épületeink - tette
hozzá.

A természet fényképezésé-
re nem jut elég ideje, de kitû-
zött célja a mesterével részt
venni egy indiai túrán, ahol
ennek szentelheti az idejét. 

– Amikor a másik hobbi-
mat, a horgászatot élem, ál-
talában társasággal megyek,
ha egyedül vagyok, akkor
gyakorlom a természetfotó-
zást, de szigorúan a pecával
egybekötve.

A fotós a fényképezõgép
másik oldalán sem érzi ké-
nyelmetlenül magát. A csa-
ládját és önmagát is szereti
megörökíteni, hiszen emlé-
kekre mindenkinek szüksége
van.

L.É.

Kos
Egy változás, ami most ön
elõtt áll, nagyon boldoggá

teheti. Jó esélye van arra, hogy a
dolgok egyre jobban alakuljanak
mostanában az ön életében. Pénz-
ügyi helyzete most nincs éppen a
magaslaton, de nem panaszkodhat.

Bika
Sajnos van rá esélye,
hogy bizonyos tetteivel,

akaratlanul maga ellen fordít máso-
kat, legyen tehát óvatos. Ha lebecsül
vagy lekicsinyel másokat, annak kel-
lemetlen és fájdalmas következmé-
nyei lehetnek.

Ikrek
Financiális kérdések kerül-
nek elõtérbe. Ráfordítá-

sok, kiadások összesítése szükséges
az elérendõ cél kalkulálásához.
Együttmûködésekkel, szerzõdésekkel
kapcsolatban felmerülhet némi nézet-
eltérés.

Rák
Bármi legyen is az ok, lel-
ke szinte felpezsdül. elér-

kezik végre a hõn áhított szabadság
ideje. Az átvonuló bolygók arra fi-
gyelmeztetik, hogy könnyedén kikel-
het a medrébõl akár kisebb semmi-
ségektõl is.

Oroszlán
Ennek a hétnek a bolygó
mozgásai jó közérzetet és

megelégedettséget adnak a munkájá-
val kapcsolatban. Amibe sok energiát
fektetett az elmúlt idõszakban, abban
most kezd egy láthatóbbá válni az
elõrehaladás.

Szûz
Sok bajt okozhat azzal, ha
egy birtokolni akaró ma-

gatartást vesz fel. Tele van ambíciók-
kal és tetterõvel. Minden egyes el-
képzelését jegyezze fel, ugyanis szé-
pen sorra meg is tudja valósítani
azokat.

Mérleg
A kollégáival az új elképze-
lések kidolgozásával fog-

lalkoznak a meglévõ teendõk mellett.
Egy könnyedebb lendülettel kezdi ezt
a hetet. Ne a pillanatnyi eseményekre
figyeljen, hanem arra, ami mögötte
van. 

Skorpió
Alig pihen, szinte semmire
és senkire sem jut ideje a

munkáján kívül. Családjára, szerettei-
re is szánjon idõt, ne csak a munká-
nak, az üzleti életének. A folyamat-
ban lévõ ügyei haladását  türelmével
segítheti elõ.

Nyilas
Végre elégedett a karrierje
helyzetével, mely végre

olyan formát ölt, amelyre ön már
régóta vágyakozott. Tökéletesen vég-
zi a munkáját, kapcsolatai pedig
elbûvölõek és színesek. Összegezze
a terveket, melyeket célul tûzött ki.

Bak
Túlságosan érzékeny, túl
büszke és érzelmes lehet.

Az elég nyilvánvaló, hogy mások kér-
déseire elég sûrûn vállrándítással vá-
laszol. Több humorral kezelheti saját
magát, és nem kellene kínosan oda-
figyelnie mások minden egyes sza-
vára.

Vízöntõ
Ne engedje, hogy az ön-
uralma körüli problémák

rátelepedjenek a gondolataira. Mos-
tanában nagyon elfoglalt, de ha a fi-
gyelmét a munkájára összpontosítja,
minden rendben lesz. Anyagi bizton-
sága érdekében minél hamarabb
cselekedjen.

Halak
Valószínû, hogy kételyek
gyötrik. Talán egy kis el-

különültséget érez az életében, amely
érzelmi pangást és mély nosztalgikus
hangulatot eredményezhet. Nem ér-
demes sok programot terveznie erre
a hétre. 

Február 14-20.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPFebruár 16., hétfõ
12:30 3D Csingiling és a Soharém legendája
14:00 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
16:00 3D Jupiter felemelkedése
18:15 A szürke ötven árnyalata
20:30 A szürke ötven árnyalata
Február 17., kedd
12:30 3D Csingiling és a Soharém legendája
14:00 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
16:00 3D Jupiter felemelkedése
18:15 A szürke ötven árnyalata
20:30 A szürke ötven árnyalata
Február 18., szerda
12:30 3D Csingiling és a Soharém legendája
14:00 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
16:00 3D Jupiter felemelkedése
18:15 A szürke ötven árnyalata
20:30 A szürke ötven árnyalata

Február 19., csütörtök
16:30 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
18:15 A szürke ötven árnyalata
20:30 Kingsman: A titkos szolgálat
Február 20., péntek
16:30 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
18:15 Kingsman: A titkos szolgálat
20:30 A szürke ötven árnyalata
Február 21., szombat
13:00 3D Csingiling és a Soharém legendája
14:30 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
16:30 Kingsman: A titkos szolgálat
18:45 A szürke ötven árnyalata
21:00 A bolygó neve: Halál
Február 22., vasárnap
13:00 3D Csingiling és a Soharém legendája
14:30 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
16:30 Kingsman: A titkos szolgálat
18:45 A szürke ötven árnyalata
21:00 A bolygó neve: Halál

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. 

Tokácsli Galéria
Bakacsi Lajos festõmûvész

Harmóniák és kontrasztok címû
kiállítása február 28-ig tekinthetõ
meg nyitva tartási idõben.

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
Szombathelyi Árpád festõmû-

vész képeibõl látható válogatás
március 5-ig.

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
Érzékek és élmények címmel a

Szentesi Fotókör tagjainak mun-
káiból látható kamarakiállítás.

Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház

A metszésrõl hallhatnak az ér-
deklõdõk február 16-án, 17 órá-
tól a Király István Kertbarátkör
összejövetelén.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Február 13-tól

A 90-es évek és napja-
ink legfrissebb, legnagyobb
klubslágerei szólnak február
13-án, pénteken 22 órától a
Center Sörözõben. Dj's:
Hemy&Franz. Belépõ 22 óráig
ingyenes.

Rákász Béla szerint csak
kétfajta zene létezik: a jó és a
rossz, de rosszat nem játszik!

Aki kíváncsi a különbség-
re, február 14-én, szombaton
21 órakor tapasztalatot sze-
rezhet a Felsõpárti Sörözõ-
ben.

Valentin és
Rákász diszkó

Emlékekre mindenkinek szüksége van

Február 14., 20 óra
Angels és a Red Company
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Február 16., 19 óra
Wass Albert igazsága (Pódiumbérlet)
Elõadja: Tomanek Gábor és Nagy
Erika, a Békéscsabai Jókai Színház
mûvészei
Megyeháza 
Február 16., 14 óra
Agyra Gyúrj, játékos indirekt tanu-
lásfejlesztés
Gyermekkönyvtár
Február 17., 18 óra
Wagner és a germán mondavilág
Krúdy Gyula Baráti kör elõadása
Városi könyvtár
Február 17., 16.30 óra
Kézmûves foglalkozás gyerekeknek
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Február 18., 18 óra
Werbõczy a 21. század szemével
Homoki Nagy Mária egyetemi tanár
elõadása
Városi könyvtár
Február 18., 9, 10, és 14 óra
Jancsi és Juliska (Micimackó bérlet)
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
Február 18., 9 óra
Farsangi szûrõnap
„Kezedben az életed”
Sportcsarnok
Február 19., 19-21 óráig 
Korok és alkotások az irodalomban
elõadás Sir Arthur Conan Doyle: A sá-
tán kutyája

Elõadó: Poszler György
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Február 19., 16.30 óra
„Megszólal a Susanna”, interaktív
elõadás
Koszta József Múzeum
Február 21.
Versmondók és versírók találkozója
Városi könyvtár
Február 21., 9 óra
Gasztro-piac
Gólyás-ház

Sport
Február 14., 9 óra
U9-es kézilabda bajnoki forduló
Sportcsarnok
Február 14., 16.30 óra
Regionális teremlabdarúgó bajnok-
ság, Hungerit kupa
Sportcsarnok
Február 15., 10 óra
Csongrád megyei nõi kézilabda baj-
noki forduló
Sportcsarnok
Február 15., 12 óra
Regionális teremlabdarúgó bajnok-
ság, Hungerit kupa
Sportcsarnok
Február 21., 8 óra
Mini tenisz verseny
Országos play&stay verseny
Ligeti fedett pályák
Február 21-22.
Szaunázók hétvégéje
Üdülõközpont
Február 22.
Regionális teremlabdarúgó bajnok-
ság, Hungerit kupa
Sportcsarnok

Programajánló

Különleges, egyedi beállításokra törekszik a profi fotós.
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Büntetõeljárás indult egy
nõvel szemben, aki vélt sé-
relmét haragosa ingatlanain
töltötte ki Szegváron. A há-
rom rongálás kára megha-
ladta az 50 ezer forintot. A
nõ ellen rongálás és garázda-
ság miatt indult eljárás. 

A Kertváros egyik társas-
házának lépcsõházából vitt
el ismeretlen egy lezáratlan
kerékpárt.

Egy indulatos vendég elõ-
zetes szóváltást követõen há-
rom fogát törte ki egy férfi-
nek az egyik szórakozóhe-
lyen a hétvégén. Az elkövetõ
ellen testi sértés miatt folytat
eljárást a rendõrség.

Bankkártya adatokkal való
visszaélés miatt indult eljá-
rás ismeretlen ellen, aki egy
szentesi személy bankkár-
tyájának adataival próbált

400 ezer forint összegben vá-
sárolni interneten keresztül
Szingapúrból. A tranzakciót
a bank monitoringrendszere
észlelte és letiltotta, majd a
pénzt is zárolta. Így a sértett
visszakaphatja a pénzét a
vizsgálat lezárását követõen.
Az utóbbi idõben nemzetkö-
zi szállásfoglalás, külföldrõl
való repülõjegy vásárlás so-
rán kerültek illetéktelenek-
hez a vásárló bankadatai. A
rendõrség felhívja a figyel-
met, hogy csak kellõen lein-
formálható helyrõl illetve
biztonságos honlapon ke-
resztül adják meg a bankkár-
tyájuk vagy folyószámlájuk
adatait. Ismeretlen helyen ne
használják a pin kódjukat
valamint a bankkártya hátul-
ján olvasható számsor utolsó
három számjegyét. Ameny-

nyiben a honlap címsorában
nem látják egy lezárt lakat
képét, akkor a biztonságuk
érdekében kerüljék azt az ol-
dalt.

B. G.

Február 8-án, vasárnap
Szentes és Fábiánsebestyén
között, a 4642-es út 56-os ki-
lométerszelvényénél egy me-
netrend szerinti autóbusz
húsz utasával árokba csú-
szott. A helyszínre a fábi-
ánsebestyéni önkéntes tûzol-
tók érkeztek. A buszt áram-
talanították, majd a tûzoltók
segítségével két munkagép
vontatta ki az árokból a jár-
mûvet. Személyi sérülés nem
történt, a busz utasait sze-
mélyautókkal szállították el
a helyszínrõl.

Bankkártyás csalás

Született: Bakos Gergely Péter és Kiss Gabriellának (Õze L.
u. 22.) Áron, Bende Ferenc és Varga Mariannának (Vásárhelyi
út 105.) Máté, Dóczi Gábor és Dócziné Szendi-Horváth Krisz-
tina Ibolyának (Mentõ u. 42.) Balázs Gábor, Petrik Mihály
Zsolt és István Zsuzsannának (Csík u. 8.) Fanni nevû gyerme-
ke.

Házasságot kötött: Petrity Ervin Péter (Baja, Monostori út
39.)  és Botos Andrea Ilona (Kasza utca 12.).

Elhunyt: Patai Antal (Dózsa Gy. u. 98.).

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 (men-
tõállomás) 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),
rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Február 16-ig Pingvin Patika (Nagyörvény
u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12 óráig. Készenléti te-
lefon: 70/563-5139. Február 16-23-ig Pingvin Patika (Rákóczi u.
12.) hétfõ-kedd-szerda-péntek 7.30-18.30, csütörtök 7-18.30,
szombat 7.30-12-ig.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü február 16—20.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Hagymaleves
sajtgombóccal és tokaji
õszibarack krémleves

A menü: Töltött káposzta
B menü: Rántott csirkemáj,

finomfõzelék
Kedd: Marhahúsleves házi

tésztával és legényfogó
jérceleves

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya

B menü: Gombás-sajtos
csirkecomb, olaszos
spagetti

Szerda: Paradicsomleves és
sütõtökkrémleves pirított
tökmaggal

A menü: Malacsült jóasszony
módra, hagymás
törtburgonya

B menü: Csõben sült tavaszi
csirkemell, zöldséges rizs

Csütörtök: Gulyásleves és
májgaluskaleves

A menü: Rakott zöldbab 
B menü: Rozmaringos sonkás

csirke, penne
Péntek: Parasztcsorba és

csirkebecsinált leves
A menü: Budavári sertésszelet,

sült burgonya
B menü: Gombapaprikás nokedlivel

v. rántott hal
petrezselymes rizzsel

www.galeriakavehaz.hu (X)

Szigetszentmiklóson ren-
dezték az elmúlt hétvégén a
versenytánc magyar bajnok-
ság elsõ fordulóját, amelyen
hagyományosan jól szerepel-
tek, négy bajnoki címmel tér-
hettek haza a Szilver TSE
táncosai. Gyermek tíztánc-
ban és standardben is arany-
érmet nyert, azaz duplázott
a Kohon Patrik-Kávási Éva pá-
ros, a harmadik helyen
mindkét kategóriában Papp
István Ádám és Gál Pálma
végzett. A standard táncok
formációs bajnoki címét
megszorítás nélkül nyerte a

Szilver csapata, a Bon Jovi
slágerekre összeállított, ta-
valy világbajnoki 8. he-
lyezést érõ programjával.
Ugyanígy nem fért kétség
Hegyes Bertalan János és Kis
Violetta gyõzelméhez felnõtt
tíztáncban. A Szilver párosa
sorozatban negyedszer bizo-
nyult a legjobbnak. Mögöt-
tük a bronzérmet Budai Attila
és Barna Lilla vívta ki. Ma-
gyar bajnoki ezüstöt szerzett
junior I latinban Urbán István
Urbán Lillával, ifjúsági stan-
dardben Rónyai Zoltán Farkas
Boglárkával, mögöttük har-

madik Balga Kristóf Molnár
Renátával.

A bajnokságok sora két hét
múlva folytatódik ugyan-
ezen a helyszínen. Szatmári-
Nagy Szilvia, a Szilver veze-
tõje bízik a felnõtt standard
és a profi standard arany-
érem megszerzésében, elõb-
biben két párosa között dõl-
het el a bajnoki cím sorsa,
míg a hivatásosoknál László-
Páli kettõs sikere nem kérdé-
ses, s talán junior I-ben is
gyarapodik az egyesület
újabb bajnoki címmel.

D. J.

Négy bajnoki címmel
indított a Szilver

Vannak olyanok, akik el-
lenzik a Valentin-napot,
mondván ez nem a mi ün-
nepünk, mások – leginkább
a fiatalok – egyenesen tren-
dinek gondolják. Azt azért
valljuk be, pénztárca kérdé-
se is az ünneplés. Egy ebéd
vagy vacsora két személyre
könnyen súrolja a tízezret.
Egy kis apróság 1000-1500
forint alatt van, aki azonban
már díszpárnát, parfümöt
választ szíve hölgyének, an-
nak mélyebben kell a zse-
bébe nyúlnia.

Vegyes érzelmeket és reak-
ciókat vált ki a szentesiekbõl
a Valentin-nap. Egy kétgyer-
mekes anyuka – éppen gyer-
mekeit fegyelmezte – azt
mondta, nem sok tapasztala-
ta van a Bálint-napról, de
nem is igazan érdekli. A gye-
rekei apjával évek óta külön
élnek, meg van a véleménye
a férfiakról. Egy pszichiáter
végzettségû gyógyító más-
ként vélekedik: szerinte na-
gyon kedves ez az ünnep és
egyben lehetõség arra, hogy
apró ajándékokkal, akár egy
közös étkezéssel kifejezzék
egymás iránt a figyelmessé-
güket, akár a szerelmüket
megerõsítve. 

Kora délután egy kisebb
lánytársaság vállalta, hogy
válaszol a kérdéseimre. A
legtöbbnek még nincs barát-
ja, csak kiszemelt, de az ille-
tõ sokszor megközelíthetet-
len. Kata azt mondta, igazá-
ból fogalma sincs mit tegyen,
hogy a fiú észre vegye. A fia-
tal lány arról panaszkodott,

hogy hiába van Valantin-
nap, egy lány mit küldjön
egy fiúnak. Meli üzenni fog
a szegedi srácnak a neten,
hogy a következõ mérkõzé-
sen ott lesz, és ezt a szerel-
mes üzenetet Valentin-napon
postázza. 

A tini fiúk leginkább elpi-
rultak, nevetgéltek vagy sie-
tõsen tovább álltak a kérdés
hallatán. Szerintük ciki a
neten nyilvánosan szívecské-
ket vagy rózsacsokrokat kül-
deni. 

Az egyik virágüzletben azt
a választ kaptam, hogy leg-
inkább ezen a napon indul
be az üzlet, a piros rózsa ára
csütörtöktõl már a duplája.
Az üzletben dolgozó hölgy
megsúgta, akadt olyan kis-
korú vásárló, akinek 30 fo-
rint hiányzott ahhoz, hogy
virágot tudjon venni, de õ
odaadta. 

Egy ajándékboltban szerel-
mes fiatal nõk vásárolgattak

apróságokat kedvesüknek és
reménykedtek abban, hogy
valamit õk is kapnak. Edina
eldicsekedett, neki tavaly
tortát és virágot vitt a kedve-
se, õ pedig finom és különle-
ges vacsorát készített.

Egy idõs házaspárral be-
szélgetve kiderült, szerintük
ez a fiatalok ünnepe. Magdi
néni tavaly már kapott ger-
berát, számára azonban két
puszinál nem ér többet az
ünnep. Azt azonban jó do-
lognak tartják, hogy a fiata-
lok ezen a napon közelebb
kerülhetnek egymáshoz. 

Persze Szentes sem marad
le az õrületrõl, a moziban a
Szürke ötven árnyalata címû
filmet vetítik, gyakorlatilag
aki számít, megnézi. Kinek-
kinek a szíve, a leleményes-
sége és a pénztárcája szab
határt, ami a csillagos ég. Bá-
lint-napra fel, mert jó adni és
kapni is!

F.M.

Idén ne legyen szürke
a Valentin-nap

Mammográfiai szûrésre várják a 45-65 év közötti, 2 éven
belül nem szûrt hölgyeket február 14-én a Központi Diag-
nosztikai Tömb I. emeletén. A Klinikai és Mammográfiás
Szûrõközpont európai uniós támogatással megvalósuló pá-
lyázat eredményeként mûködik korszerû technikai felszerelt-
séggel és megújult környezetben 2013. november 18-tól. A
szûrõvizsgálatra behívó levéllel és anélkül is lehet jelentkezni
az érintett korosztály számára minden hétköznap, rendelési
idõben. Akik hétköznap nem tudnak az ellátásban részesülni,
azok a szombati szûrési napokon vehetik igénybe az ellátást.

Rendkívüli szûrési nap Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal

Jegyzõje
pályázatot hirdet

IDEGENFORGALMI,
TURISZTIKAI-MARKETING

ÜGYINTÉZÕI
munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás
a www.szentes.hu és

a www.kozigallas.gov.hu
honlapokon megtekinthetõ.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Édesanyánk

VVEECCSSEERRII FFEERREENNCCNNÉÉ HHOORRVVÁÁTTHH MMÁÁRRIIAA
türelemmel viselt hosszú betegség után,

életének 62. évében megpihent.
Szeretett Édesanyánktól otthonában (Ady Endre u. 5.)

búcsúzunk egy szál virággal 2015. február 20-án 15 órakor.
Hamvait akaratának megfelelõen otthonában õrizzük.

Gyászoló gyermekei

Táviratcím: 6600 Szentes, Ady Endre u. 5.


