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Badár városi legendái
Badár Sándor a színmûvészetit nem próbálta meg,

végül tanár sem lett, karakterére mégis minden film-
rajongó emlékezik. Hallhattuk a Dumaszín-házban,
láthattuk a Fábry Show-ban, de leginkább annak örü-
lünk, ha mint a „földink“, a mi színpadunkon áll és a
városi legendákon együtt nevethetünk vele. Kedden
Kovács András Péterrel gyógyítottak, mert õk a mi
„bohócdoktoraink”.

4. oldal

Lelkünk fogyókúrája is
lehet a nagyböjt idõszaka
Az Érdy-kódexben negyvenlõböjtnek is hívják azt

az idõszakot, amelyet a keresztény közösségek évrõl-
évre ebben az idõszakban tartanak. A húsvét elõtti
negyven nap a bûnbánat idõszaka. Bár a tudás elér-
hetõ az interneten akár egy pillanat alatt, manapság
mintha nem az információkkal, hanem a kivitelezés-
re szánt idõvel lennénk bajban.

7. oldal

Télûzés gólyalábasokkal,
fánkkal, palacsintával

Hivatalosan is kezdetét vette Szentesen a tavasz a
hétvégi karneválon. A leghidegebb évszak kiûzésé-
ben nemcsak a VagaBanda gólyalábas busói, elefán-
tos pasája, vagy Jani, a Maci segített, hanem a lelkes
közönség is. Amerikai hotdog, hamisítatlan magyar
kolbászok, fánk és palacsinta, óvodás és iskolás far-
sangi mûsor és Vastag Tamás koncertje is hozzájárult
a télbúcsúztató sikeréhez. 5. oldal

Teherautók folyamatosan
hordják a kitermelt agyagot
az Ipartelepi út, Kossuth és
Rákóczi utca útvonalon, nem
kevés bosszúságot okozva –
fõként esõs idõben – az arra
közlekedõknek és rontva az
útburkolat minõségét is. Az
elõzetes számítások alapján

körülbelül 130 ezer köbmé-
ter agyagot épített be a kivi-
telezõ a régi, már nem hasz-
nált szeméttelepbe. A hulla-
déktest alatti terület alászi-
geteléséhez szükséges anya-
got a Szentes 1 jelû agyag
bányából szállítják, a pontos
mennyiségrõl a napokban

készülnek kimutatások, kö-
zölte érdeklõdésünkre a
DAREH Konzorcium részé-
rõl Bognár László. Mint írta,
az utak állapotáról és állag-
megóvásáról a DAREH kon-
zorcium a szentesi önkor-
mányzat illetékesével és a
Magyar Közút Kht.-val is
egyeztetett. A közútkezelõ-
vel közösen folyamatosan el-
lenõrzik az utak állapotát és
a Közút Kht. részérõl szük-
ségesnek ítélt ideiglenes javí-
tásokat elvégzik.

(folytatás a 3. oldalon)

Az új szabályzat szerint az
interpellációs válaszokkal
kezdõdött rendhagyó idõ-
pontban, szerdán délután a
képviselõ-testület februári
tanácskozása. Legfontosabb
napirendi pont a 2015. évi
költségvetés tárgyalása volt,
amit végül egyhangúlag el-
fogadtak a képviselõk.

A város idei gazdálkodása
egyrészt az elõzõ években
meghozott döntések  folyta-
tásáról, a korábbi döntések
pénzügyi kihatásairól szól, az
unió új fejlesztési ciklusához
kapcsolódva, másrészt az új
testület elképzeléseirõl szól,
egy új szabályozási rendszer-
ben, fogalmazott Szirbik Imre
a napirenddel kapcsolatban.
A polgármester elmondta,
nem kötelezõ költségvetési
koncepciót készíteni, de a
kezdetben kimutatott jelentõs
forráshiány miatt szükséges-
sé vált a részletes pénzügyi
tervezés. A pénzügyi egyen-
súly biztosításához az ipar-
ûzési adóból származó bevé-
tel 10 százalékos többletével

számoltak, az önkormányzati
intézményeknek költségveté-
si tartalékot kellett képezni-
ük, amit a bevételeik függvé-
nyében használhatnak csak.
A bevételek között számol-
nak a tavalyi év várható
pénzmaradványával is. Jó hír,
hogy a pénzügyi nehézségek
ellenére a város nem emeli a
helyi adót és újabb adónemet
sem vezet be. A jövõre nézve
biztos alapot ad az idei költ-
ségvetés, fogalmazott a pol-
gármester, egyben megkö-
szönte a költségvetés kialakí-
tásában közremûködõk mun-
káját. Antal Balázs Tibor, a Fi-
desz frakció vezetõje a válto-
zás költségvetésének nevezte
az elmúlt másfél hónapban
elkészült anyagot. Hangsú-
lyozta, hogy az egyeztetések
során meghozott intézkedé-
sek hatására megszûnt a ter-
vezés kezdetekor fennálló
200 millió forint mûködési hi-
ány és egyes intézményeknél
fizetésemelés is történt a dol-
gozóknál. Felhívta a figyel-
met az Üdülõközpont bi-

zonytalan költségvetésére,
amit az új létesítmény mû-
ködtetéséhez szükséges ki-
adások okozhatnak. Nagyon
fontosnak tartja az önkor-
mányzati társaságok és intéz-
mények gazdálkodásának át-
világítását és a mûködésük
szerkezeti átalakítását. A kép-
viselõ szerint fontos, hogy
mûködõképes maradjon a
város, ezért csak a magasabb,
legalább 70-80 százalékos tá-
mogatottságú fejlesztési pá-
lyázatok beadását szorgal-
mazza.

Dömsödi Mihályné (Pálmá-
sok Szövetsége) kérdésére
Szirbik Imre elmondta, hogy
az oktatási intézmények át-
adásakor nem tisztázódtak a
tulajdonosi mûködtetési vi-
szonyok. Az iskolák telek-
könyvileg az önkormányzat
tulajdonában maradtak, de
bizonyos kérdésekben a nem-
zeti tulajdon részei és nem az
önkormányzati körbe tartoz-
nak.

(folytatás a 3. oldalon)

Elfogadták a változás
költségvetését

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Városunk sem hiányoz-
hat a legnagyobb hazai tu-
risztikai seregszemlérõl, az
idén 38. alkalommal meg-
rendezett Utazás kiállítás-
ról. Szentes a sportos olda-
láról mutatkozott be a több
száz kiállítót felvonultató
eseményen a Hungexpo
Budapesti Vásárközpont-
ban.

Úgy tartják szakmai kö-
rökben, hogy aki nincs ott
az idén február 26-án, csü-
törtökön szakmai nappal
megkezdõdött, s vasárnap,

március 1-jén záródó sereg-
szemlén, az nincs is rajta a
turisztikai palettán. A szak-
mai napon a városvezetés is
fellátogatott az Utazás Kiál-
lításra, valamint helyi cé-
gek, a Hunor Coop és a
Hungerit Zrt. is képviseltet-
ték magukat (utóbbi ter-
mékkóstolóval). Sportosra
vették a bemutatkozást a
szervezõk, az önkormány-
zat turisztikai irodája és az
Üdülõközpont, így a nyitó-
napon fiatal vízilabdázókkal
is népszerûsítették Szentest.

A település turisztikai von-
zerejét ezúttal elsõsorban a
sport irányából közelítették
meg: az új fedett uszoda, a
strand és a kalandpark, a
mûfüves pálya, valamint a
készülõ wellness fürdõ szol-
gáltatásai a kiemelt kínálat.
Mák Viktória idegenforgalmi
és marketing referenstõl
megtudtuk, a rendezvényen
megújult installációkkal je-
lenik meg a város, az Üdü-
lõközpont is feltüntette új
logóját a totemoszlopán.

(folytatás a 3. oldalon)

Sportos város
az Utazás kiállításon

Bányaagyaggal szigetelik
a szeméttelepet

A szentesi téglagyártás jövõjét félti olvasónk, aki felhívta
a figyelmünket a nagymértékû agyagkitermelésre a 2010-
ben bezárt téglagyár melletti területen. A bányászott agya-
got a Rákóczi úti volt szeméttelep rekultivációjánál hasz-
nálják szigetelõanyagként, ami megakadályozza a hulladék
talajvízbe jutását. A milliárdos költségû beruházás nyárra
készül el, addigra az utakban keletkezett károkat is helyre-
állítják.

Fotó: Vidovics Ferenc
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Dr. Csúcs János és a többi
túsz hazaérkezésekor a város
román katonai megszállás
alatt állt. A legfõbb hatalom a
román helyõrségi parancs-
nok kezében volt, aki napi-
parancsokkal, tiltásokkal irá-
nyította a várost. A helyi új-
ságok szigorú cenzúra alatt
álltak, így alig érkeztek hírek
az országos történésekrõl. A
lakosok arról sem tudhattak,
hogy a Vörös Hadsereg júli-
us 20-án komoly támadást
indított a tiszai arcvonalon,
amelynek eredményeként jú-
nius 21-én kiverték a romá-
nokat Szentesrõl, Szegvárról
és Mindszentrõl. Három
nappal késõbb megindult a
románok ellenoffenzívája. Jú-
lius 25-én a szentesi tiszai
hídfõ a román túlerõ miatt
elesett, a hídfõ védõi a Tisza
jobb partjára vonultak vissza.
A Szentesre visszatérõ romá-
nok bosszúhadjáratba kezd-
tek, amelynek legdurvább
megnyilvánulásaként július
26-án brutálisan kivégezték
Árvai Bálint 44 éves cipészt,
a helyi Szociáldemokrata
Párt egyik vezetõjét. A ro-
mán csapatok majd csak
1920. március elején vonul-
tak ki a városból.

A forradalmakkal terhelt
zavaros idõkben Csúcs János
visszavonultan élt, majd a

konszolidáció kezdetén szol-
gálattételre jelentkezett. A
Bethlen-kormány hatalomra
jutását követõ évben, 1922
õszén õt nevezték ki Csong-
rád vármegye fõispánjává.
Kinevezését szokatlan mó-
don az ellenzéki pártok is
szimpátiával fogadták. Ezt
igazolja, hogy az október 5-
én elhangzott székfoglaló be-
szédét az ellenzékinek szá-
mító Alföldi Újság a követke-
zõképp értékelte: „Az új fõis-
pán beiktatási beszédének az
a legértékesebb része, mely-
ben kijelenti, hogy a pártpoli-
tikán felülemelkedõ, a köz-
békét és nyugalmat biztosító
kormányzati irány híve. Leg-
jobban az ragadott meg ben-
nünket, midõn kijelentette,
hogy a társadalmi osztályok
egymással való összhangzás-
ba hozása, a törvényhatóság
kebelébõl a diszharmónia, a
gyûlölség kiküszöbölése a fõ
célja… Õszintén megvalljuk,
hogy Csúcs János dr. fõispáni
programját másmilyennek el
sem tudtuk képzelni. Közéle-
ti pályafutása elõttünk folyt
le, ismertük annak minden
fázisát. Nem tudunk olyan
mozzanatáról, amelyik sze-
mélyes gyûlölködés, bosszú,
vagy egyéni önzés uralta
volna… Ha Csúcs János –
programjához híven – meg

tudja valósítani azt, hogy a
vármegyéje területén, a köz-
gyûlési teremben, s künn a
társadalomban egyformán
megszûnjön a régi ellentét,
gyûlölség, s ha az emberek
más és más úton, de egy cél
felé tudnak haladni az õ irá-
nyítása mellett, akkor a mai
nehéz napokban jelent ez
annyit, mint normális idõk
évtizedes munkája.”     

A fõispáni méltóságban el-
töltött rövid idõ alatt is jelen-
tõs közhasznú tevékenységet
fejtett ki. Egyik alapítója és
mûködtetõje volt a szentesi,
csongrádi és dorozsmai nép-
fõiskoláknak. A népfõiskolai
tanfolyamok az iskolán kívü-
li népoktatás intézményének
számítottak. Szentesen 1921
novemberében indult az elsõ
tanfolyam 69 tandíjfizetõ
hallgatóval. A népfõiskola
második évi mûködésének
ügyét Csúcs János fõispán
karolta fel. Ekkor már három
külön tagozatban mûködött
a tanfolyam, 19 elõadóval.
Hallgatói létszám 142 fõ volt
(ebbõl 40 gazdálkodó és föld-
munkás, 68 iparos, 34 keres-
kedõ és alkalmazott). Emel-
lett a vármegye területén le-
folyt segélyakciókat zömmel
õ kezdeményezte és irányí-
totta. 

Dr. Csúcs János alig múlt

54 éves, amikor élete teljé-
ben, hosszú betegség után
1924. szeptember 10-én el-
hunyt. Az életútját és mun-
kásságát méltató helyi újsá-
gok kiemelték, hogy a fõis-
páni tisztség a korai idõktõl
politikai jellegû beosztásnak
számított, de Csúcs Jánosra
ez nem volt igaz. „Õ hivatá-
sát komolyan vette; elsõsor-
ban tisztviselõ volt, puritán,
kötelességtudó tisztviselõ,
politikával soha nem foglal-
kozott. Nem kötelezte el ma-
gát semmiféle politikai párt-
nál, magasabb kegyekre nem
pályázott; összeköttetéseket,
amelyekbõl magának politi-
kai tõkét kovácsolhatott vol-
na, soha nem keresett. Volt,
aminek lennie kellett: elsõ

tisztviselõ, aki csak egy köte-
lességet ismer, politikától
mentesen, attól nem zavarva
dolgozni, mindig csak dol-
gozni a közért, az alája ren-
deltek boldogulásáért. Ruha
kellett a szegényeknek, kul-
túrát kellett fejleszteni, népis-
kolákat alapítani, segélyakci-
ókat lebonyolítani, munkás-
szövetségek boldogulását
elõmozdítani, azoknak mun-
kaalkalmat szerezni. Minde-
nütt ott volt, ahol a munka,
az ész, a kultúra fegyvereivel
kellett küzdeni a maradiság,
az elfogultság ellen. Nem
voltak kitüntetései, pedig le-
hettek volna. Az õ kinevezé-
sével egyedül közigazgatási
tudását, és tehetségével páro-
sult hihetetlen szorgalmát
honorálták. Politikát nem
vártak tõle, és talán ahhoz
nem is értett. S mert éppen a
mostani politikai szenvedé-
lyektõl fûtött közélet köze-
pette, attól nem függve, puri-
tán becsületességgel, tisztán
megállta helyét, ez volt talán
a közigazgatási pályán hosz-
szú mûködésének legelsõ ér-
deme” – írta az Alföldi Új-
ság.      

A megye és a város halott-
ját 1924. szeptember 13-án a
megyeházi közgyûlési te-
remben ravatalozták fel. „A
vármegyeháza fekete drapé-

riával bevont hatalmas dísz-
terme szorongásig megtelt a
gyászolókkal. Sokan kiszo-
rultak a megyeháza elõtti tér-
re, ahol türelmesen megvár-
ták a gyászszertartás végét”
– tudósított a helyi lap. A ko-
szorúkkal és virágokkal borí-
tott ravatalnál Böszörményi
Jenõ református lelkész mon-
dott megható imát. „Szem
nem maradt szárazon az
ékes szavú lelkész búcsúbe-
széde alatt.” Utána felzengett
a zsoltáros ének, majd dr.
Nagy Sándor alispán bú-
csúztatta el a vármegye szék-
házától dr. Csúcs Jánost. Ezt
követõen a megyei hajdúk
vitték le a vállukon a fekete
érckoporsót, és a gyászolók
sokaságától kísérve, átmen-
tek a református nagytemp-
lomba. Itt Harsányi Pál egy-
házkerületi esperes tartott
gyászbeszédet, majd megin-
dult a sokaság a Szeder-te-
metõbe, ahol dr. Négyesi Im-
re polgármester méltatta
Csúcs János érdemeit. „A
szentesi cigányzenészek ad-
ták meg a végsõ búcsúzta-
tást. Bánatos hegedûszó mel-
lett lebocsátották a sírba a
koporsót, amelyre a gyászoló
közönség zokogásától kísér-
ve komoran hullottak a
göröngyök…” 

Labádi Lajos

145 éve született dr. Csúcs János fõispán (II.)

Közbékét és nyugalmat biztosító kormányzást hirdetett

2014 .  december  18 -án
Hódmezõvásárhelyre utaz-
tam a leányomhoz, és haza-
felé vezetõ  úton  Szentesen
megálltam, és bementem az
Aldi üzletbe vásárolni. Mivel
már sötétedett, több minden
volt a kezemben, a bepako-
lás során a pénztárcám le-
esett a földre, amit én csak
itthon (Tiszakécskén) a haza-
érkezésem után vettem ész-
re. Nagyon megrémültem,
mert a szokottnál több pénz
70-80 ezer forint volt benne,
és az összes bank és egyéb
(metro, shell, stb.) kártyáim.
Másnap délelõtt elküldtem
egy Szentesen élõ volt kö-
zépiskolás barátnõmet, néz-
zen szét a parkolóban, és ér-
deklõdjön esetleg az üzlet-
ben, hogy leadták-e véletle-
nül. Sajnos nemleges volt a
válasz.

Nagyon sajnáltam a dol-
got, a bankkártyát természe-
tesen letiltattam, és a többi
vásárlási kártya pótlására is
intézkedtem.

2015. február 19-én, ismét
egy visszaút során, bemen-
tem Szentesen  az Aldi üzlet-
be, és a fizetés során megkér-
deztem a pénztáros hölgyet,
hogy  két hónapja elvesztet-
tem a tárcámat, tud-e vala-
mit esetleg róla. Õ nagyon
kedvesen azt felelte, van itt
több is az irodában, rögtön
szól a vezetõnek, és kérte,
hogy vele  beszéljük meg az
azonosítókat. Jött is a vezetõ
és miután megmondtam a
nevemet, (mert azok minden

kártyán rajta voltak) bement,
és kis idõ múlva egy pénz-
tárcával tért vissza. Kinyitot-
ta, és elõször a kártyákat
néztük, amin szerepelt a ne-
vem. Utána én mondtam ne-
ki, hogy a pénz ugye nincs
benne, de õ  tovább hajtotta,
és benne volt 72 ezer forint.
Az örömtõl és a meglepetés-
tõl alig tudtam megszólalni,
és talán még azóta is úgy ér-
zem, ez egy csoda, talán a
mai világban még nehezeb-
ben elképzelhetõ.

A családom és az ismerõ-
seim is csodálkoznak a sze-
rencsés fordulatom. Most
úgy érzem, hogy addig nem
nyugodhatok, még a becsü-
letes megtalálónak a cseleke-
detét meg nem köszönöm.
Szeretném a világon  min-
denkinek elmondani, hogy
vannak még ilyen emberek.
Nem tudom, hogy a város-
nak és szellemének köszön-
hetõ, vagy az illetõ egyén tu-
lajdonságának. Bíznunk kell
a jövõben, ameddig ilyen
esetek elõfordulnak.

Természetesen az Aldi dol-
gozóit is megkövetem, és a
viselkedésük véleményem
szerint példaértékû.

Kérem valamilyen formá-
ban tegyék közzé a történe-
temet, ha önök is úgy ítélik
meg, hogy ez nem minden-
napi, és segítsenek hozzá,
hogy a becsületes megtalálót
megismerhessem, illetve be-
szélhessek vele.

Tisztelettel
Sántáné Szász Eszter

Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
a szentesi lakosságot kér-
dezzük olyan, a várost érin-
tõ eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Szabó Csaba föld- és kéz-
mûvest  kérdeztük. 

– Életbe lépett a város bel-
területére érvényes, a közös-
ségi együttélés alapvetõ sza-
bályairól szóló helyi rende-
let. Az új szabályozás meg-
tiltja többek között a szóra-
kozóhelyek teraszainak haj-
nalig tartó mûködtetését, a
közterületi alkoholfogyasz-
tást.

– Olyan szavak szerepel-
nek egy mondatban, hogy
közösség, tiltás, szabályozás,
egy közösséget nem lehet til-
tásokkal szabályozni, az
ilyenek számomra nem kö-
zösségek, a közösségeket a
kölcsönösség szabályozza.
Ezek önmaguktól mûköd-
nek. Megtiltják a közterüle-
ten levõ alkoholfogyasztást,
miért? Nem a kultúra része
lenne kint a tavaszi frissen
serkenõ fûben letelepedve
meginni egy kiváló palack
bort vagy egy pezsgõt, per-
sze a hozzá illõ pohárból?
Mint ahogy Budapesten te-
szik ezt az emberek ezrével,
kultúráltan! Akkor a közte-
rületen levõ dohányzást is
meg lehetne tiltani. Füstöl-
nek és százmillió számra do-
bálják el a csikkeket közterü-
leten. Én a kultúrálatlansá-
got tiltanám meg!

– Minden év õszén, ván-
dorkupa jelleggel kerülne
megrendezésre az a nemzet-
közi utánpótlás torna, ame-

lyet a vízilabda klubbal kö-
zösen Sipos Edit emlékére
szervez  Szokolayné Farkas
Mária, a Csúcsrajárók ala-
pítvány a vízilabda utánpót-
lásért elnöke.

– Habár sohasem állt közel
hozzám a vízilabda, mint
küzdõsport (túl alattomos és
agresszív), nem tartom az öt-
letet elvetendõnek. A fiam
sok éven át szerepelt a Szen-
tes csapatában. Szép sikere-
ket értek el, és tekintve a
sport városi szintû színvona-
lát és sikerességét, jó ötlet-
nek tartom a nemzetközi tor-
na megrendezését, amely ne-
vét egy méltán neves szente-
si pólósról kapná.

– Idõnként kaotikus közle-
kedési állapotok uralkodnak
a belvárosban, legalábbis
ami az Erzsébet teret és a
Tóth József utca becsatlako-
zó szakaszát illeti. Nagyvá-
rost idézõ forgalmi dugók,
hosszú kocsisorok, türelmet-
len szülõk a Kiss Bálint is-
kola környéke reggelente.

– Az autójukkal lassan az
iskola felé araszoló szülõk

még kikérdezhetik az este
együtt megtanult leckét a
gyermeküktõl, mert nagy a
forgalom, és borzasztó ve-
szélyes világot élünk. Mu-
száj pont az iskolakapunál
letenni a gyermekeket a zse-
bükben lapuló okos telefo-
nokkal, nehogy baj legyen,
pedig a leselkedõ veszély le-
het, nem is kint a világban,
az utcákon, közterületeken
van, hanem az otthonokban?

– Március idusával új,
vagy ha úgy tetszik, régi idõ-
számítás kezdõdik a hazai
kereskedelemben. A 200 négy-
zetméternél nagyobb alapte-
rületû üzletek nem nyithat-
nak ki vasárnap, a „kicsik”
is csak akkor, ha aznap a tu-
laj üti a kasszát. 

– A város peremén gomba
módra kinõtt szendvicspanel
dobozáruházak, amikben té-
len meleg van és nyáron hi-
deg, és mindig szól bennük a
Sláger rádió, vagy valami
hasonló, amikben semmi
sem az, ami az ott kapható
zöldség, nem zöldség, a tej
nem tej, a hús nem hús, a
csoki nem csoki... a tudatos
vásárló kenyeret a pékétõl
vesz, a bort pedig a borszak-
üzletbõl és teát pedig szakér-
tõtõl, a teakereskedõjétõl
(csakhogy a szentségeket
említsem). A vásárnapi bezá-
rás talán majd a helyi terme-
lõi piac felé terelhet embere-
ket, ahol hiteles emberektõl
hiteles portékát lehet vásá-
rolni, ami a multikban egyál-
talán nincs meg.

– A Dr. Bugyi István kór-
ház több osztályát is érint-
heti az egészségügy tervezett
átszervezése. Konkrétumok-

ról senki sem beszél az infor-
mációk hiánya miatt vagy
mert nem akar. Lapunk kór-
házi körökbõl úgy értesült,
hogy az onkológiát, a gégé-
szetet, a szülészetet, a sür-
gõsségi ellátást és a króni-
kus belgyógyászatot is érinti
az átszervezés és nem biztos,
hogy mindet negatív irány-
ban. 

– Hét hektáros földi para-
dicsom teniszpályákkal, foci-
pályákkal, télen-nyáron hí-
vogató meleg termálvizes
medencékkel, milliónyi vi-
rágágyás szalviákkal, rézvi-
rágokkal, kánnákkal, dáliák-
kal és tagetesekkel, a széllel
táncoló bambuszokkal, kis
folyócskával benne a renge-
teg halfélével, a pettyes mo-
csári teknõsökkel, a vadka-
csákkal és a hangosan éneklõ
békahaddal, a bokrokon tu-
catjával napozó vérvörös dé-
li szitakötõkkel, a törött szár-
nyú gólyával, Luluval, ki ott
vészelte át a telet általunk
táplálva, a hatalmas égig érõ
jegenye nyarakkal, melyek-
rõl letekintve kicsinek tûnt a
világ, a trópusi klímájú pá-
rás üvegházzal benne a zöld
dzsungellel, fehér ruhás mo-
solygós angyalokkal, a fi-
nom ártézi vizes kúttal, a ti-
tokzatos EÜ iskola ablakán
belesve megpillantott csont-
vázzal és a velem együtt nö-
vekvõ  fák százaival, ez volt
az én Hölderlini gyerekko-
rom színhelye, a szentesi
kórház."... engem zúgó liget-
nek zsongása nevelt fel, sze-
retni virágok közt tanultam,
az istenek karján így nõttem
én.” Ha az átszervezések
legfõbb szempontja a bete-
gek érdekét szolgálná, akkor
nem is lenne hír e hír, de ez
még nálunk nincs így. Politi-
kai döntések, politikusok
hozzák, kik se istent, se em-
bert nem ismernek, csak az
egyes szám elsõ személyt.

Mit szól hozzá
Szabó Csaba?

Olvasónk írja

Becsületes
megtalá ló
kerestet ik
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(folytatás az 1. oldalról)
A tavaly elkészült imázs-

kiadványból és a most meg-
jelent városismereti kalauz-
ból, valamint a kifestõbõl is
vittek magukkal. 

A további napokon itteni
elõadókkal igyekeztek a lá-
togatók figyelmét városunk-
ra irányítani, pénteken fellép
a Zenével a Rákos Gyerme-
kekért Alapítvány Seres An-
tal gitáros tanítványaival, va-
sárnap pedig a Tücsök Zene-
kar ismerteti meg a legkiseb-
beknek szóló dalait a kiállí-
tás nézõivel. Bemutatkozik
tovább a bokrosi Vadnyugati
város is, jelmezes szereplõk-
kel és játékokkal. Folyamato-
san pereg egy Szentest be-
mutató film is a város stand-
ján.

A legrangosabbanak szá-
mító Utazás kiállításon a be-
nyomások kialakítása is na-
gyon fontos,a virtuális vilá-

gon kívül is, ennek biztosan
lesz hozadéka, magyarázta
Mák Viktória, miért érdemes
személyesen is megjelenni.

A város több más turiszti-
kai seregszemlén is bemutat-
kozik, így a múlt héten Belg-
rádban, Újszentesen farsangi
meghívásnak tettek eleget,
vendéglátóikat visszahívták
a karneválra, majd követ-
kezik Debrecen, Temesvár.
Sankt Augustinban április
25-én a tízéves testvérvárosi
kapcsolat alkalmából Szen-
tes-hidat avatnak a  német
város lakói, míg a szentesiek
lecsót fõznek, s fellépnek a
Jövõnkért mûvészeti iskola
néptáncosai. Kulturális és
üzleti kapcsolatok is fonto-
sak lesznek ezen a látogatá-
son, mondta a referens. A
nemzetközi kapcsolatokat
egyébként is szeretnék erõsí-
teni, többek között a június-
ban esedékes testvérvárosi

kulturális fesztiválon, de a
tervek szerint a szeptemberi
Térfesztiválon is találkozha-
tunk testvérvárosi csoport-
tal.

A tavaly felállított turiszti-
kai marketing csoport hosz-
szú távú, öt éves koncepciója
nyáron kerül a képviselõ-tes-
tület elé, de készül egy rövid
távú stratégia is. Prioritás
volt eddig a sportturizmus,
de a júniusra elkészülõ
wellness-fürdõ célközönsé-
gét is meg kell határozni,
hogy már az idei, azaz az el-
sõ nyarat is ki tudják hasz-
nálni. Csomagajánlatokat
dolgoznak ki különbözõ kor-
osztályoknak, a sportköz-
ponttal, a kalandparkkal, és
más intézményekkel össze-
fogva, amelyeket folyamato-
san kiajánlanak a jövõbeni
turistáknak.

D. J.

Sportos város
az Utazás kiá l l í táson

(folytatás az 1. oldalról)
A Magyar Közút Nonpro-

fit Zrt. kommunikációs osz-
tályvezetõje, Pécsi Norbert
Sándor tájékoztatása szerint
az eddigi keletkezett hibákat
kijavították. A szállítások be-
fejezése után, várhatóan ta-
vasszal a társaság ismét mé-
réseket végez, és meghatá-
rozza a szükséges helyreállí-
tási munkákat. Addig is a
közutak tisztán tartásáról, az
okozott szennyezõdések el-
távolításáról a kivitelezõnek
kell gondoskodnia.

A kivitelezés ütemterv sze-
rint halad, a régi hulladékle-
rakó esetében a hulladéktest
alatti terület szigetelése a na-
pokban befejezõdik. A rend-
kívül csapadékos idõjárás
nehezíti a kivitelezést és be-
szállítást, de ezt kapacitás
bõvítéssel ellensúlyozza a ki-
vitelezõ, így a munkák júni-
us 30-iki befejezési határide-
jét nem veszélyezteti. Az
agyaggal aláágyazott sze-
métdombok az elõzetes becs-
lések alapján 7-8 méter ma-
gasságúak lesznek a teljes fo-
lyamat befejezését követõen.
A megfelelõ szigetelõ és szi-
várgó rétegek kialakítását
követõen füvesítik, elõsegít-
ve a beilleszkedésüket a kör-
nyezetbe. A rekultiváció el-
sõdleges célja a lerakókkal
érintett területek természeti
környezet állapotának hely-
reállítása, a környezeti ele-
mek szennyezõdéstõl való
elhatárolása, megóvása, az
eddigi szennyezések mini-
malizálása és a fenntartható-
ság biztosítása.

Arra is kíváncsiak vol-
tunk, hogy mennyibe kerül a
teljes, dél-alföldi rekultiváci-
ós program és azon belül a
szentesi a három szemétte-
lep (Termál, régi, berki) költ-
sége külön-külön. Azonban
a projekt árbontásáról a
DAREH társulás jogosult
nyilatkozatot tenni és tõlük
még nem kaptunk választ.
Lapinformáció szerint a
Szentes-Termál szeméttelep
nettó 50 millió, a Szentes-ré-
gi nettó 1 milliárd és a
Szentes-Berki hulladéklera-
kó nettó 140 millió forintba
kerül.

A Délkelet-Alföld Regio-
nális Hulladékgazdálkodási
Rendszer (DAREH) Létreho-
zását Célzó Önkormányzati
Társulás honlapja szerint a
térségi szintû rekultivációs
programban összesen 76
hulladéklerakójának rekulti-
vációja valósul meg, ebbõl 37
a II. ütemben. Ezzel párhu-
zamosan zajlik az I. ütem is,
amelybe 39 lerakót vontak
be. A projekt elszámolható
bruttó összköltsége 5,2 milli-
árd forint, melyet a támoga-
tási szerzõdés értelmében
teljes mértékben az uniós
forrás fedez. A teljes költsé-
gen belül az elsõ ütem 2,052
milliárd, a második ütem
1,850 milliárd forintba kerül.
A DAREH-II konzorcium
tagjai a Közgép Zrt., a Bács-
ka Mérnöki Kft. ,  a West
Hungáris Bau Kft. és a
Westberg Kft.

A p á l y á z a t  k e re t é b e n
Szentesen több mint 125 ezer
négyzetméternyi területet

rekultiválnak. A munkák a
régi hulladéklerakó területén
indultak elsõként 2014. má-
jusban. Ez a szentesi projekt-
elemek közül a legrégebbi,
legnagyobb és a legnagyobb
szakmai kihívást jelentõ
helyszín, amelyen tavasz óta
folyamatos a munkavégzés.
Eddig a mélyebben fekvõ
hulladék kitermelése és szét-
válogatása zajlott, és a hulla-
déktest egy részének alászi-
getelését is elvégezték. A
Szentes-Termál hulladéklera-
kó rekultivációs munkálatai
szeptember 8-án kezdõdtek,
és tavaly év végén befejezõd-
tek. A berki hulladéklerakó
esetén a helyszíni kivitelezé-
si munkálatok 2014 decem-
berében kezdõdtek. Ott úgy-
nevezett fáklyázásos gázke-
zelést alkalmaznak, mivel a
nemrégiben még használat-
ban lévõ lerakóban felhal-
mozott lakossági hulladék
bomlása és a gázképzõdés
még folyamatban van. A ki-
építésre kerülõ gázkezelõ
rendszer technológiának  ki-
választása a hulladéktestben
keletkezõ gázok mennyisé-
gének figyelembevételével
az engedélyezési idõszakban
történt meg. Az építendõ
gázgyûjtõ rendszer a re-
kultivált lerakóban képzõdõ
gázokat fáklyázó berendezés
segítségével ártalmatlanítja,
azonban nem alkalmas a
depóniából származó gázok
hasznosításra. 

A teljes projekt befejezési
határideje ez év június 30.

Besenyei

(folytatás az 1. oldalról)
A város tárgyalásokat kez-

deményezett az iskolákat
mûködtetõ KLIK-kel az ok-
tatási intézmények felújításá-
ra majdan beadható pályáza-
tok elõkészítésére.

Dr Chomiak Waldemar (Fi-
desz) felhívta a figyelmet,
hogy a Dózsa ház Közösségi
tér elsõsorban fiatalok szá-
mára készült, hétvégi nyitva
tartással. Ezen kívül kérte a
polgármester együttmûkö-
dési készségét az egészség-
ügyi bizottsággal és adjon
meg minden szükséges in-
formációt az orvosi rendelõk
fejlesztésével kapcsolatban.

Kovács János (Fidesz) pozi-
tívnak nevezte, hogy 2015-
ben sem csökkent a sporttá-
mogatás. A város idei költ-
ségvetését egyhangúlag fo-
gadta el a testület.

Az önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságok
felügyelõ bizottságába a
megbízási idõ lejárta elõtt
választott a testület új tago-
kat 5 évre kérdés és vita nél-
kül. Horváth István (Pálmá-
sok Szövetsége) lemondott a
Pendola Szentes Kft. felü-
gyelõbizottsági tagságáról és
nem vállalta el az újabb jelö-
lést sem.. A Szentes Spa és
Medical Kft. felügyelõ bi-
zottságában dr. Stern Sándor
képviseli a várost a testület

többségi döntésének értel-
mében.

A törvényi kötelezettség-
bõl adódóan a testület meg-
határozta az önkormányzat
következõ három évben vár-
ható bevételeinek, illetve
adósságot keletkeztetõ ügy-
leteibõl eredõ fizetési kötele-
zettségeinek összegét. Elfo-
gadták a város településszer-
kezeti tervének módosítását
Mentettrét tervezett útháló-
zata, a város kerékpárút-
hálózata a Kiss Zsigmond
utca és Batthyány utca sza-
kasza, valamint a néhány he-
lyen a területfelhasználás
módja esetében. A képviselõ-
testület „Magyartés-Zalotai
természetvédelmi terület“ el-
nevezéssel várhatóan Védet-
té nyilvánították a Hármas-
Körös Szentes közigazgatási
külterületéhez tartozó hul-
lámterét, továbbá Magyartés
északi határa menti ingatla-
nokat mintegy 790 hektár te-
rülettel. Elfogadták a város
kezelésében és használatá-
ban lévõ révfülöpi, szigligeti
és mátraszentimrei üdülõk
mûködésének felülvizsgála-
tát és fejlesztési terveit. Dön-
tött a testület az indítható
óvodai csoportok gyermek-
létszámáról, és a beíratás
idõpontjáról, ami ebben az
évben április 20-21.

A Központi Gyermekélel-

mezési Konyha mûködésé-
nek hatékonyságát egy bi-
zottság vizsgálja meg és az
üzemeltetésérõl a vizsgálat
eredményének függvényé-
ben döntenek. Az önkor-
mányzat tavaly pályázatot
írt ki a konyha üzemeltetésé-
re, melyre hat ajánlattétel ér-
kezett, azonban csak most
mondta ki a testület a pályá-
zat eredménytelenségét. 

A Kiss Bálint iskola kör-
nyékén jelentkezõ közleke-
dési problémák megoldására
a hivatal mûszaki irodája
megvizsgálja a Hajdús Lajos
utca kinyitásának lehetõsé-
gét a közlekedési szabályok-
nak megfelelõen. Móra József
(MSZP) szerint az iskola fõ-
bejáratán keresztül jobb len-
ne a bejárás reggelente. Antal
Balázs Tibor (Fidesz) szerint
mindenképpen figyelembe
kell venni a szülõk igényeit.

Levették napirendrõl a
többségi önkormányzati tu-
lajdonú gazdasági társasá-
gok vezetõinek javadalmazá-
sát és célprémium feladatait
meghatározó elõterjesztést. 

Az ülés elején Horváth Ist-
ván díszpolgárként tanács-
kozási jogot kért az  új szer-
vezeti és mûködési szabály-
zat szerint, azonban a testü-
let nem járult hozzá a meg-
szólalási lehetõségéhez.

Besenyei

Elfogadták a változás
költségvetését Kivágták a víz felé hajló fákat és cserjéket a

Kurca városi szakaszán a Makai híd és a
Csongrádi úti híd közötti szakaszon az el-
múlt hetekben. A tavaly õsz óta tapasztalt
rendkívül csapadékos idõjárás hatására jelen-
tõsen megemelkedett és tartósan magasan
maradt a vízszint a csatornán. Idõnként gyor-
san csökkent is a vízállás, ami miatt a part
erõsen bemosódott és a vízszint csökkenések
alkalmával a partélen lévõ fák erõsen meg-,

illetve bedõltek a vízfelszín felé a gyökér ki-
mosódások hatására. Ezeket a fákat távolítot-
ták el a zavartalan vízkormányzás érdekében.
Pótlásuk a tavaszi idõszakban, várhatóan
március közepén kezdõdik meg a közmunka-
programban. A parti zöldfelületi sávban több
fajból álló, de egységes fasort telepít az ön-
kormányzat hamarosan. A több száz darab
fejlett facsemete beszerzésére és elültetésére
1 millió forintot tervezett a költségvetés.

Fasor lesz a Kurca parton

Bányaagyaggal szigetelik
a szeméttelepet

A Csongrád Megye Gaz-
daságáért díjat idén Bozó
Zoltán, a MetalCom Táv-
közlési és Rendszerintegrá-
ciós Kft. ügyvezetõje vehet-
te át Nemesi Páltól, a
Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnö-
kétõl. A díjátadóra 2015.
február 21-én, a Kamara
Francia Üzleti Estjén került
sor.

Az idei év díjazottja, Bozó
Zoltán elektromûszerészként
végzett, késõbb marketinget
tanult. Dolgozott az Antenna
Hungáriánál, majd egy hazai
borászatnál, de közben saját
ötletein gondolkodott. 1991-
ben két társával vállalkozást
alapított, ahol másodállás-
ban dolgozott, s az évek so-
rán egyértelmûvé vált, hogy
a távközlésben nagy fellen-
dülés várható. Társai nem
voltak bizakodóak, így a

szentesi üzletember elindult
a maga útján.

Vállalkozása, a MetalCom
Távközlési és Rendszerinteg-
rációs Kft. az 1999-es meg-
alapítása óta évrõl évre ered-
ményesen mûködik, és mára
éllovas a távközléstechnika
ágazatában. 

2011-ben a vállalkozás a

nemzetközi terjeszkedés re-
ményében külföldi, többségi
befektetõket vont be a cégbe,
azonban a 2014-es évben a
vállalat menedzsmentjének
stratégiai döntése alapján
magyar befektetõk bevoná-
sával megvásárolta a cég
többségi tulajdonát a külföl-
di tulajdonostárstól és 2015
elején a társaság egyesült a
többségi tulajdonos kft.-vel.
Ma a cégcsoport – az alvál-
lalkozói bázisával együtt –
300- 350 fõnek ad munkát. 

Bozó Zoltán küldetésének
érzi a társadalmi felelõsség-
vállalást, támogatja a sportot
és a rászorultakat. 2010-ben
Az év üzletembere kategóri-
ában megkapta a Presztízs
díjat.

2012-tõl a CSMKIK Elnök-
sége, a Szentes Térségi El-
nökség és az MKIK Nemzet-
közi Kollégiumának tagja.

Bozó Zoltán elismerése

Kivágták a víz szélén álló fákat, az új csemetéket beljebb ültetik a parton.
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A korábban megválasz-
tott bírósági ülnökök meg-
bízatása hamarosan lejár.
Újból választásukra – vár-
hatóan – a képviselõ-testü-
let áprilisában tartandó ülé-
sén kerül sor.

Kérjük és várjuk mindazok
jelentkezését, akik szívesen
töltenék be a tisztséget a
Szentesi Járásbíróságon.

Ülnök az a választójogo-
sult magyar állampolgár le-
het, aki büntetlen elõéletû,
30. életévét betöltötte, de a
70. életévét nem érte el.

Ülnököket a Szentesi Já-
rásbíróság illetékességi terü-
letén lakóhellyel és választó-
joggal rendelkezõ magyar ál-
lampolgárok, helyi önkor-

mányzatok és társadalmi
szervezetek jelölhetnek.

A bírósági ülnökké jelölés
és annak elfogadásáról szóló
nyilatkozat nyomtatványa
beszerezhetõ a Szentesi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal
Jegyzõi Irodájában (Szentes,
Kossuth tér 6. I. em. 206-os
szoba.)

Az ülnök jogaira és kötele-
zettségeire vonatkozó tájéko-
zató Szentes város honlapján
(www.szentes.hu) és a  Hiva-
tal Jegyzõi Irodáján tekinthe-
tõ meg. 

Jelentkezésüket 2015. már-
cius 31-ig adhatják le a fenti
címen. További tájékoztatást
kérhetõ a 63/510-304, 510-
308, 510-384 telefonszámon.

Bírósági ülnökök
jelentkezését várják

Március 2-án, hétfõn 18 órára várják az érdeklõdõket a
Márvány Fotómûhely (Békéscsaba) tagjainak Objektív 2014.
címû fotókiállítására a Galéria Kávéház és Étterembe. A kiál-
lítást megnyitja Nagy István fotómûvész, köszöntõt mond Ka-
tona Péter, a Márvány Fotómûhely elnöke.

A fotómûhelyt néhány lelkes amatõr fotós 1997-ben hozta
létre, hogy hobbijukat szervezett formában tudják gyakorol-
ni. Mára már a digitális technika került elõtérbe. Képeiken a
múlt emlékeinek, a természet, illetve az épített környezet tár-
gyainak, ezek részleteinek bemutatásával hívják fel a figyel-
met a körülöttünk levõ múltbéli és új értékek szépségeire,
vagy ezek lassú pusztulására, de készítenek portré és tárgy-
fotókat is.

Kiállítók: Barabás Ferenc, Bontovics Ilona, Buchan Andrásné,
dr. Blahut Károly, Dunai Katalin, ifj. Nagy Károly, Katona Péter,
Kis Csaba, Kiss Tímea, Kucsara Tibor, Kucsera Zsolt, Machlik Ger-
gely, Maczik Eleonóra, Mazán Erzsébet, Méhes Miklós,
Monostoriné Hrabovszky Éva, Nagy Károly, Pauló Andrea, Petró
Zsolt, Tejsi András, Virág Mihály.

A kiállítás megtekinthetõ május 4-ig a kávéház nyitvatartá-
si idejében.

Bemutatkozik a
Márvány Fotómûhely

Badár Sándorról csaknem
mindenki tudja, hogy a drá-
matagozatra járt. A színmû-
vészetit nem próbálta meg,
végül tanár sem lett, karak-
terére mégis minden film-
rajongó emlékezik. Több
mint 50 filmben szerepelt,
melyek nagyobb részét az
ugyancsak szentesi gyöke-
rekkel rendelkezõ Szõke
Andrással vittek vászonra.
Hallhattuk a Dumaszín-
házban, láthattuk a Fábry
Show-ban, de leginkább
annak örülünk, ha mint a
„földink“, a mi színpadun-
kon áll és a városi legendá-
kon együtt nevethetünk ve-
le. Kedden Kovács András
Péterrel gyógyítottak, mert
õk a mi „bohócdoktoraink”.

– Legendás osztályba jár-
tam – kezdte a történetmesé-
lést a Karinthy-gyûrûs hu-
morista. Hevesi Tamás, Jantyik
Csaba, Ternyák Zoli, és a drá-
matagozat nagyon jó alapo-
kat adott az élethez, a min-
dennapokhoz.

A beszélgetésben szóba
került Ternyák Zoli színmû-
vész önpusztító élete. Arra a
kérdésre, hogy õ hogyan élte
túl élete kihívásait, azt vála-
szolta, hogy a tanáraitól, és a
karate edzéseken kapott hit

és kitartás, valamint a sok
ember, akiknek a sorsát meg-
ismerhette, jelentett olyan
belsõ erõt, amire késõbb
építkezni tudott. A kollégiu-
mi évekrõl percekig szto-
rizott a duma fenegyere-
ke. Visszaemlékezésében a
csúcspont az volt, amikor
elmesélte, hogy Ternyák Zoli
56-ot játszott a Jövendõ utcai
diákszállón, elfoglalták a rá-
diót és propaganda szövege-
ket olvastak. Az egész kollé-
gium folyosója tûzoltó hab-
bal volt tele, az ajtókat pedig
seprûvel és lapáttal zárták le.
Ez a sztori azóta is kering a
drámaisok között, szájha-
gyomány útján.

A filmszínész azt mondta,
hogy nem voltak rosszak, az
azonban igaz, hogy többet
megengedtek maguknak,
mint amit az átlag gimnazis-
ták. Hozzátette, hogy Hevesi
Tamás itt adta élete egyik
szuperkoncertjét, de a szín-
padi próbák is itt zajlottak.
Olyan erõs volt a fogadtatá-
sa a daraboknak és azok
olyan színvonalúak voltak,
mint amiket akkor profi stú-

dió színpadokon játszottak –
emlékezett a Vattatyúk sze-
replõje. Hosszan beszélget-
tünk arról, hogy miért nem
jelentkezett a színmûvészeti-
re. Azt szûrtem le a monda-
taiból, hogyha nem biztos a
sikerben meg sem próbálja.
Valahogy így történhetett,
hogy még csak be sem adta a
jelentkezési papírját a legen-
dás mûintézménybe egy
olyan ember, aki azután
számtalan filmben szerepelt
és a nevét egy ország ismeri.

A háromgyermekes egy-
kori egyetemi tanársegéd
poénjai a családjára, a nõkre
és a rendõrõkre épült. Ko-
vács András Péter nem akar
megkomolyodni, aminek a
nézõk örültek csak igazán.
Arra a kérésre, hogy hogyan
és mikor alkot, érdekes vá-
laszt adott, a Budai Ciszter-
ciknél maturált humorista.

– Nem vagyok az elmém
ura, a lehetõ legkülönösebb
helyzetben vannak hihetet-
len ötleteim, amelyeket mi-
nél hamarabb le is kell je-
gyeznem – emelte ki a
poéngyáros, majd folytatta:

az írással „csúszik ki“ még
több is, hiszen folyton gon-
dolkodom, aztán amilyen
gyorsan tudom le- és beírom
laptopra, telefonba, hogy el
ne vesszenek.

A civilben jogtudós azt is
elmondta, hogy nem esett
nehezére egy nyolcvan ezer
forintos, tanársegédi fél ál-
lást „szögre akasztani” egy
stand up-os, országos hír-
névvel járó karrierért. A
Károli Egyetem egykori ta-
nára elárulta, hogy feltöltõd-
ni is munkával szokott. Há-
rom lábon áll a vállalása.
Forgatókönyvet ír a Munka-
ügyek irReality Show szá-
mára, zenél a  Duma Swing
produkcióban és járja az or-
szágot a stand uppal. A
Showder Klub humorkoor-
dinátora tíz év múlva is szín-
padon képzeli el magát és
bár hívták mûvészeti iskolák
tanítani, nem vállalja, mert
ezt ösztönbõl kell csinálni,
az pedig nem tanítható-
emelte ki a szintén Karinthy-
gyûrûs humorista.

Fehér Mónika

Badár városi legendái

Március 2-án ünnepelné 40. születésnapját a két éve elhunyt
Sipos Edit. Az egykori  világ, Európa és magyar bajnok vízilab-
dás emlékére tartanak csendes megemlékezést a uszodában ta-
valy felállított szobránál március 1-jén, vasárnap este 18 és 19
óra között. A szervezõ Szokolayné Farkas Mária, a
Csúcsrajárók alapítvány a vízilabda utánpótlásért elnöke vár
mindenkit, aki szeretné elhelyezni az emlékezés virágait, és
vagy mécsest gyújtana Sipi emlékére.

A csendes megemlékezésen részt vevõk az uszoda pénztárá-
nál jelezzék, hogy a megemlékezésre jöttek és az ott kapott kar-
szalaggal ingyen bemehetnek 18 és 19 óra között.

Sipos Edi t re
emlékeznek

Apró késéssel de annál lelkesebben érkezett testvérével,
Balázzsal az X-Faktor felfedezettje Szentesre a télbúcsúzta-
tó karnevál sztárvendégeként. Meglepetésként a show
nemcsak a színpadon zajlott, Frank Sinatra interpretálója a
mûsor közepén kilépett a rajongókhoz és azok koszorújá-
ban folytatta az éneklést. A rajongók – bár rövid programot
kaptak és csak egy ráadást – ostromát jól bírta a sztár, aki
nem fukarkodott az autogramokkal és selfikkel sem.

– Nem régen ért véget a Sztárban sztár, ahol érted is izgul-
hattunk. Nagyon jó kritikákat kaptál, nemcsak a zsûritõl és
a show-beli ellenfeleidtõl, hanem a szakmától is.

– Nagyon szépen köszönöm, igyekszik az ember. Fontos
volt számomra ez a verseny, más oldalaimat is megmutathat-
tam, szeretem a kihívásokat.

– Az X-Faktorban ismertünk meg, hogyan tudtad elérni,
hogy a rivális csatornához igazolj?

– Annak már öt éve, 2010-ben volt az ominózus tehetség-
kutató, a szerzõdés már lejárt, kifutott és mivel zökkenõmen-
tes a kapcsolat így semmiféle nehézséget nem okozott, hogy
a TV2-es szerzõdésem elõtt az RTL-lel a részletekrõl meg-
egyezzünk. Ez a munkafolyamat 3-4 hónapig tartott. Diplo-
matikusan kell ezeket a dolgokat kezelni, soha nem szabad
egy ajtót sem bezárni magunk mögött, ezt otthon tanultam és
ennek a szellemében építem a karrieremet.

– Maradjunk még a tehetségkutatóknál. Téged egy ország
akkor ismert meg, amikor az RTL felfedezett, kinek ajánlod
ezt a fajta pályakezdést? Városunkban is több fórumon/isko-
lában képzik a tehetségeket, elõtted is felléptek tehetséges fi-
atalok.

– Mindenkinek, aki komolyan gondolja. De ha valamiben
nem vagy biztos, akkor azt javaslom, hogy várj egy évet, ta-
láld ki magad és csak akkor jelentkezz. A részletek finom
hangolására már menet közben nem lesz idõd. Fontos, hogy
legyen koncepciód, hogy mit szeretnél elérni a mûsorral, ak-
kor is, ha nem te leszel a befutó. Frank Sinatra, vagy éppen
Michael Jackson is ilyen fórumon indult el.

– A tavaly Afrikában forgott celebes mûsort követõen hall-
hatóak voltak olyan pletykák, hogy neked nem is kell az ott
megkereshetõ pénz, hiszen néhány hónap alatt milliós nagy-
ságrendû összeget keresel. 

– Ezek a pletykák így nem igazak. A pénzem a zenébe fek-
tetem, tavaly év végén készült el egy karácsonyi zenei album
a MAO-val. Nekem ez az életem, úgy érzem jó döntést hoz-
tam, hogy bevállaltam, bár elment rá a pénzem. Fellépések
nélkül azonban nem tudnám elképzelni, ez tesz boldoggá.

A Dal 2013-14-es szereplõje azt is elmondta, hogy életében
a zenével megosztott elsõ helyen van a családja, amit imád.
Új hobbija lett a futás, amibe nehézsége ellenére is beleszere-
tett. Amire pedig ultra büszke, az a karitatív munka, ame-
lyért kitüntették. A fiataloknak szóló kampány, a „Kulcs a net
világához” –  arra hívja fel a figyelmet, hogy az interneten át-
gondoltan osszák meg a tinik adataikat, mert akár bûncselek-
mények áldozatává válhatnak. A továbbtanulásról azt mond-
ta, hogy nappali tagozatos képzésekbe egyelõre nem tud be-
levágni. Évek múlva azonban elképzelhetõ, hogy a jogi pálya
szóba kerül, errõl már édesapjával is beszélt, aki egyetemi
professzor és állatorvos. F. M.

Vastag Tomi hisz a
tehetségkutatókban

Immár harmadszor zeng-
ték a költészet dicséretét a
versmondók és versírók
újabb találkozóján a városi
könyvtárban. Az évek során
Kárpát-medenceivé bõvült
versünnepen kortárs költõk
Radnóti-díjas szavalók tol-
mácsolásában hallhatták sa-
ját mûveiket. A Székely
Könyvtár újabb tíz köteté-
vel bõvült a helyi biblioté-
ka gyûjteménye.

Február 20-án este pohár
borok felett hangzottak köl-
temények, ebbõl a környe-
zetbõl indult a Krúdy Gyula
Baráti Kör, mely az évek so-
rán számos irodalmi estet
rendezett. A társaságból nõtt
ki önálló, és eredményes
amatõr szavalóvá Paulovics
Tamás, akinek meghívására
az ország számos szegle-
tébõl, de Székelyföldrõl,
Zilahról és a Délvidékrõl is
érkeznek évrõl–évre a ma-
gyar költészet képviselõi és
mûveik lelkes interpretálói.

A vers gyönyörködtet, fel-

emel, stresszoldó hatású, de
olykor dráma is, mely mé-
lyen megérint – erre is, arra
is hallhatott példát a rendez-
vény másnapján a versmon-
dók és versírók találkozójá-
nak könyvtári közönsége. A
szervezõ – aki áprilisban
önálló estre, májusban újabb
kötetre készül – most sem
maradhatott ki a versmon-
dók sorából, s Mirtse Zsuzsa
Álomidõ címû költeményét
mélyen elérzékenyülve, el-
csukló hangon adta át. Rad-
nóti-díjasok nyitották a dél-
elõttöt, visszatérõ versmon-
dó vendég, de talán több is
annál, a szegedi Antal Anikó,
Fabulya Andrea, s a szekszár-
di Kató Hajnalka, akik már
szinte hazajárnak ide.

Szép pillanatok sorát gya-
rapította, amikor Szirbik Imre
polgármester átvette Lövétei
Lázár Lászlótól, a Székelyföld
címû folyóirat fõszerkesztõ-
jétõl a százkötetes Székely
Könyvtárból újabb tíz köny-
vet, ezzel harmincra bõvült a

szentesi könyvtárban megta-
lálható sorozat darabszáma.

Elõször jött városunkba a
kolozsvári Széman Emese Ró-
zsa, aki az erdélyi szavaló-
mûvészetrõl írja doktori
dolgozatát. Mint elárulta,
Latinovits mûvészete  inspi-
rálta, s indította el a vers-
mondás terén. Az esemé-
nyen Lövéteitõl is szavalt. -
Úgy érzi az ember, mintha
valami jó írt volna. Félreértés
ne essék, ez nem azt jelenti,
hogy jó a vers. Ha valaki ki-
választotta, azt a szöveget,
alkalmasnak tartotta elmon-
dásra, akkor az ember hajla-
mos azt hinni, tényleg érde-
mes volt papírra vetni. Ha
például egy könyvári kör-
nyezetben elhangoznak szö-
vegek, máris békülékenyeb-
bek vagyunk ezzel a világ-
gal, amivel – valljuk be –
rengeteg probléma van – fo-
galmazott a Székelyföld fõ-
szerkesztõje érdeklõdésünk-
re, hogy milyen érzés, ha sa-
ját versét hallja. Szepesi Attila

költõ azt tette hozzá: – Min-
dig izgalmas számomra, mit
fog választani az illetõ. Most
például meghökkentõ élmé-
nyem volt: Változat egy Ba-
bits-versre címû régi dolgo-
zatomat mondták el, ezt én
teljesen elfelejtettem, olyany-
nyira, hogy egyik kötetem-
ben sem szerepel. Fogalmam
sincs, honnan vette a szava-
ló, de magamban azt mo-
tyogtam, nem is olyan rossz,
talán még elõveszem egy
majdani verseskötetembe.
Lehet egy nagyon feszes, rí-
mes, akár antik ritmikájú
verset is prózásítani, viszont
abszolút szabad egy próza
határán lévõ szöveget klasz-
szikus, antikos feszességgel
elõadni. Csak hiba ne legyen
benne, az gyakran elõfordul.

A József Attila-díjas költõ
még elmondta, azért jönnek
szívesen Szentesre, mert úgy
érzik, hogy itt a helyükön
vannak.

Darók József

Otthonra leltek nálunk a verselõk
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Tévedés, hogy a rock and
rollnak nevezett õrületet
Elvis szabadította volna a
világra! Azóta vagyok biz-
tos ebben, amióta a rock
and roll õsének számító
rockabilly (gondoljunk pl. a
tragikusan fiatalon elhunyt
Buddy Holly bõgõhúr-szag-
gató, tempós nótáira) feléb-
redt végre az ötvenes évek
vége óta tartó Csipkerózsi-
ka-álmából, mi több: bõ két
évtizede Magyarországon is
újjászületett!

Gitár, nagybõgõ (véletle-
nül sem basszusgitár!) és
dob – ez a klasszikus rocka-
billy trió-felállás. Ezt követi
az 1998-ban alakult Mystery
Gang is, akikrõl ki merem je-
lenteni: õk nem az egyik, ha-
nem A legjobb magyar
rockabilly banda!

Ennek ellenére az „újkori”
magyar lemezkiadók nem is-
merték fel (vagy nem merték
felvállalni) a bennük rejlõ
üzleti lehetõséget. (Nem is
értem a dolgot. Vagy mégis?)
Az elsõ „bakelit” kislemezt a
japánoknak, az elsõ CD-t az
angoloknak, a másodikat az
amerikaiaknak, a harmadi-
kat pedig a németeknek en-
gedték át. 2010-ben jött ki
végre az elsõ magyar nyo-
matú Mystery Gang-koncert-
album Live and Wild cím-
mel, 2012-ben pedig egy sor-
lemez, miközben keresztül-
kasul turnézták a világot.
Sõt. Hallhattuk a muzsikáju-
kat két magyar filmben, mi
több: az énekesük, Egri Péter
nem kis szerepet alakított a
Made in Hungária címû mu-

sical filmváltozatában! (Any-
nyira jól, hogy számomra õ
hozta az egyetlen hiteles fi-
gurát ebben a moziban.)

Fergeteges koncerteket ad-
tak / adnak mindenütt, im-
már klasszikussá vált rocka-
billy slágereket saját szerze-
ményekkel vegyített mûso-
raikkal. Szédítõ ritmust dik-
tálnak, amit képtelen egy
helyben állva hallgatni, aki-
nek nem víz csordogál az
ereiben! Ismernek minden
trükköt, amit kitaláltak bár-
hol ebben a mûfajban. A
hangulat tetõfokán például
Singer megpörgeti a nagybõ-
gõjét (anélkül persze, hogy
kiesne a játékból vagy a rit-
musból), majd egyéb, kvázi
cirkuszi mutatványokat is
végrehajt a hangszerével,
miközben vigyorog, mint a
töklámpa. Ilyenkor teljes
életnagyságban csodálhatjuk
meg elálló füleit, hiszen ha
akarjuk ha nem, csak rá fi-
gyelünk. Megéri, mert hatal-
mas fazon. Megnyugtatásul
közlöm: a zenekar többi tag-
ja sem kevésbé!

A Mystery Gang lép fel te-
hát (2011. májusi koncertjük
után ismét) Szentesen márci-
us 7-én, szombaton 20 órától
az ifjúsági házban, a Zene-
Világ-Zene Graffitis prog-
ramsorozatában. (Hogy mi-
ért ekkor és miért nem az
eredetileg meghirdetett idõ-
pontban, arra egy korábbi
írásomban utaltam.) A nagy-
bõgõ már hangol. Nincs te-
hát mit tenni. Gyerünk, tánc-
ra fel!

Olasz Sándor

Ismét jön a
rockabilly banda

Az egyik legnépszerûbb
táncmulatságnak bizonyult
városunkban a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara szervezésében im-
már második alkalommal
rendezett bál.

A Megyeháza Konferencia
és Kulturális Központ mind-
három termét megtöltötték a
bálozók, mintegy háromszá-
zan, akiket elõször Szirbik
Imre polgármester köszön-
tött. Mint mondta, fõhajtás
illeti azokat, akik az adott
körülmények között dolgoz-
va, erejüket megfeszítve, em-
berségüket minden pillanat-
ban odatéve a legtöbbet ad-
ják a betegeknek: egészsé-
gük helyreállítását. Nem fe-
ledkezett meg azokról a dol-
gozókról Kalmár Mihály, a
Dr. Bugyi István kórház fõ-
igazgatója, akik aznap este is
a  betegágyak mellett tették a
dolgukat. Szót ejtett az intéz-
mény utóbbi idõben felme-
rült átszervezésérõl. Azt le-
szögezte, hogy a szentesi
kórház mintegy 450 szakdol-
gozója, 120 orvosa, 230 szak-
vizsgával az országnak
olyan kincse, hogy aki ezt el-
engedi, nem ért az egészség-
ügyhöz. Jelen pillanatban er-
rõl szó sincs, a tárgyalások
arról szólnak, hogy a kórház
a jelenlegi formájában mû-
ködjön tovább, tette hozzá.
Nem hogy szûkíteni, de még
bõvíteni is szeretnék a palet-
tát, a 2012-ben megszûnt fer-
tõzõ osztállyal. Beszélt a kór-
házban 48 tanulóval tavaly
beindított ápolói iskoláról,
melynek igény szerint lehet
folytatása. A kórháznak és
szociális otthonoknak is jó
szolgálatot tehet ez a képzés.

Örömteli pillanatok követ-
keztek, amikor jutalomban
részesült az országos szak-
mai versenyen 11. helyezett,
megyei gyõztes csapat két
tagja, Lõrincz Tiborné és Már-
ton Hajnal. Ezután félretették
a szakmát és a zenéé, vidám-
ságé volt a fõszerep. Öröm-

teli a nagyszámú érdeklõdés,
a jegyek kapósak voltak,
hallhatták a jelenlévõk Török
Jánosné Katitól, a kamara he-
lyi szervezetének elnökétõl.
A rendezvény mellé álltak a
város intézményei, a kórház
menedzsmentje, illetve vál-
lalkozók, így tombolán aján-

dékokat tudtak kisorsolni. A
sokak által csak „meszkes
bálnak” elnevezett esemé-
nyen fellépõk is szórakoztat-
ták a közönséget: a Kállai
Dávid-Szõke Ivett páros a tán-
cával, Kiss Kata énekével, a
Feel Good tánciskola látvá-
nyos koreográfiájával, majd

a vidámságot képviselte a
„Moszkvai Balett két neves
mûvésze”, Pirinyica Jusz-
tinova és Szása Rogyan-
sztky, azaz Rágyánszky Sán-
dor és felesége, Piroska, akik
a házassági évfordulójukra
készült, s ott elhíresült mû-
sorukat mutatták be a bálon.

Hivatalosan is kezdetét
vette Szentesen a tavasz a
hétvégi karneváon. A leghi-
degebb évszak kiûzésében
nemcsak a VagaBanda gó-
lyalábas busói, elefántos
pasája, vagy Jani, a Maci se-
gített, hanem a lelkes kö-
zönség is. Amerikai hotdog,
hamisítatlan magyar kolbá-
szok, kinek-kinek eperbor,
a gyerekseregnek fánk és
palacsinta, óvodás és isko-
lás farsangi mûsor és  a
sztárfellépõ Vastag Tamás
segített, hogy a hangulat
emelkedett és méltó legyen
a télbúcsúztatóhoz.

Bár ragyogó napsütés volt
pénteken az esemény meg-
nyitóján, a legtöbb apróság
orra piros volt a hidegtõl. A
VagaBanda gólyalábasokra
azonban még az is szívesen
ácsorgott a hidegben, aki a
gyermekkorát mar régen elfe-
ledte. A kikiáltó ügyesen vé-
gezte a dolgát, a busó álarco-
kat olyan apróságok is ma-
gukra öltötték, akik bevallá-
suk szerint féltek a mutatvá-
nyosoktól. Vivien, azt mond-
ta, már nagyon fázik és sze-
retné elõvenni a szoknyát,
amit a mama varrt. 

Zelina György Gyálról érke-
zett. Párja ékszereket, õ kol-
bászt és szárazárut kínált.
Már többször voltak Szente-
sen, szinte hazajárnak, imád
itt lenni, anyagilag azonban
nem annyira volt jövedelme-
zõ a 2015-ös karnevál a szá-
mukra. Ha nem megy a hen-
tesbolt a vásárokon, akkor

gyógyítani kezd. A keleti ta-
nokat nemcsak ismeri, alkal-
mazza,  de könyvet is irt a té-

makörben, „Keleti gyógy-
módok” címmel. Lételeme a
beszélgetés, kapcsolattartás és

olykor amíg egy-egy kolbász
gazdára talál, még a lelki
problémákat is megoldja – di-
csekedett a gyáli író.

Az amerikai hotdogot is
áruló, Fejér megyébõl érke-
zett pár a pénteki fekete dél-
után után nagyon várta a
szombatot. Mivel hosszú ide-
je hétvégente járjak az orszá-
got, lassan úgy ismerik, mint
a tenyerüket. Ahova mennek,
ott meg is szállnak, a rendez-
vényekrõl, az országban fel-
lelhetõ fesztiválokról és vásá-
rokról akár útikalauzt is írhat-
nánk, de ez nincs tervben –
árulta el Farkas Zsolt, aki hoz-
zátette, inkább árulni és a
vendégekkel beszélgetni sze-
retnek. 

Másnap korán keltek az
ovisok, akikkel megtelt a
sportcsarnok. A szülõktõl és a
nagyszülõktõl szinte egy
gombostût sem lehetett leejte-
ni. A produkciók mind ügyes
koreográfiával, a korosztály-
nak megfelelõen készültek.
Varázslatos volt a „Hópihék
tánca”, rendkívül ötletes volt
a „Tök jó kertészek” mulat-
ság, ahol a lányok tökök vol-
tak és eljátszották, hogy ki-
bújnak a földbõl, a fiú kis ker-
tészek segítségével. A Pom-
Pom együttessel a picik több
dalt is együtt énekeltek. 

Délután már az iskolásoké
volt a terep. A közönség mint-
ha kicserélõdött volna. Míg
az ovisok a csarnokban fut-

károztak és kacagtak, vagy
éppen biciklovaztak és arcot
festettek, addig a nagyok már
jóval megfontoltabbak voltak,
olykor a szerepük szövegét
hangosan mormolva-gyako-
rolva sétálgattak, vagy össze-
bújva sutyorogtak. Tinik,
mondhatnánk, hiszen kattog-
tak a vakuk és minden pilla-
natot szerettek volna megörö-
kíteni és a közösségi oldalak-
ra küldeni.

A délutáni téltemetés emlé-
kezetesre sikeredett, mert va-
lakik egy nappal korábban
meggyújtották a tûzet, a
rendõrség nyomoz az ügy-
ben. Más atrocitás nem volt.
Amíg körbejártuk a várost a
VagaBanda elefántos gólyalá-
basaival, Malackával és Mici-
mackóval a teherautó plató-
ján, addigra már elkelt a nagy
máglya melege, ahol a pol-
gármester mondott köszön-
tõt. Közben kitakarították a
sportcsarnokot és folytatódott
a mulatság. Sportembereké
lett a színpad, akik Csongrád-
ról érkeztek. Utána szívhez
szóló, gyönyörû dalokkal lep-
te meg a közönséget Seres
Antal és a növendékei. Este
Vastag Tamás lépett színpad-
ra, a bulit karaoke zárta. „Jö-
võre találkozunk”- mondta
egy fiatal srác a kijárat felé a
haveroknak negyed 11 felé és
elhajtott a biciklijén. Sikeres
rendezvényt tudhat maga
mögött a város, és mire az új-
ság a standokon lesz, már a
tavasz is beköszönt, hiszen el-
ûztük.

F.M. - D.J.

Báloztak az egészségügyisek

Elégedett a 14. télbúcsúztató karnevál fogadtatásával és
látogatottságával a fõszervezõ, Mák Viktória. Az idegen-
forgalmi és marketing referens elmondta, a város apraja-
nagyja nagyon várta már az eseményt, az ovisok és az ál-
talános iskolások készültek a farsangi versenyre. Közben
tetemes mennyiségû finomság sült a serpenyõkben: 17 is-
kolás és 9 ovis csoport kapott a kertbarátok fánkjából, de
a központi konyhán dolgozóknak is köszönet jár, akik
nem is gondolták,  hogy ilyen sok palacsintatésztát kell
készíteniük. A palacsintát derekegyházi és árpádhalmi
vendégek sütötték, de Újszentesrõl is érkezett delegáció.
A szlovén busók ezúttal nem tudtak jönni, helyettük a
miskolci Vagabanda gólyalábas csoport ûzte a telet. Hogy
a rendezvényen a jövõben lesznek-e újítások, változások,
nem tudni, de a referens reméli, következõ évben a jubi-
leumi 15. télbúcsúztatót is megrendezhetik.

Télûzés gólyalábasokkal, fánkkal, palacsintával

Az alábbi önzetlen támogatóknak monda-
nak köszönetet a rendezvény szervezõi:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kama-
ra, Kórház Menedzsment, Szentes Város Ön-
kormányzata, Dussmann Kórházélelmezés,
Actavis, Ági Virágbolt, Anikó, Virágbolt,
Aranysziget Szociális Otthon, Árpád Agrár
Zrt., Babilon Könyvesbolt, Balogh Zoltán,
Bors Károly fekete kerámia, Böbe Fotó, Chi-
cago Étterem, Billiárd és Bowling Pub,
Csányi Éva fodrász, Cserkeszõlõ Fürdõ és
Gyógyászati Központ, Csillagvirág Papír Író-
szer, Dancsó Erika Fodrász Szalon, Díszfais-
kola Szentes, Dr. Németh Éva Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház fõgyógyszerész, Edit Virágvarázs
Csongrád, Elixír Egészségbolt, Família Divat,
Flamingó Virág, Fuszekli Fehérnemû, Füsti
Cukrászda, Gabi Gyermekdivat, Galéria Ká-
véház és Étterem, Gardrób Nõi- Férfi Ruhabi-
zományi, Gulyás Norbert és T. Kovács István,
Gyógyászati Segédeszközök Boltja, Halmai
Ramóna és Gyovai Anita Harmónia Szolári-
um és Szépség Stúdió, Heuréka Ajándék,

Holdvilág Virágbolt, Hungerit Zrt., Hunor
Coop Zrt., Józsa Istvánné, Jutka Virágbolt,
K§H Kereskedelmi Bank, Kecskés Istvánné,
Kehely Üveg- Porcelán, Keller Ferencné
Gyógynövény Bolt, Kiss Alfréd, Kossuth tér
Textilház, Legrand Zrt., Lurkó Gyerekdivat,
Mariann Virágüzlet, Mihály Ferencné, Nóra
Divat, Novo Nordisk, Olga Kozmetika, Opal
Ékszerüzlet, Optic World, OTP Szentesi Fiók,
Pedro konyhája Kft., Pepe GSM, Pfizer,
Piedone Max Férfiruházat, Presztóczki  Fer-
encné, Presztóczki Veronika, Primamix Ke-
reskedés, Replant Cardo Kft., Royal 03 Ven-
déglátó, Sanofi, Sirály Papír-Írószer-Ny-
omtatvány Üzlet, Szentesi SÉF Kft.. Szentesi
Üdülõközpont, Szilvia Divat, Termoker Szen-
tes Kft., Tokaj Kereskedõház, Török János,
Váczi-Vill Kft., Vida-Szûcs Éva Hajstúdió, Vi-
ki Virágbolt, Virágsarok Jókai utca, Yee-lo
Pizzéria és Sörözõ, Zöldért konyha, Vitamin-
kuckó és minden olyan magánszemély, aki
bármilyen módon támogatta a rendezvény
megvalósulását, sikerét! (X)

Rágyánszky Sándor és felesége,
Piroska vidám elõadása.

Fotó: Vidovics Ferenc
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Az elmúlt hét végén került
sor a 2015. évi téli dobóbaj-
nokság küzdelmeire a Pus-
kás Ferenc Stadionban. A
szentesi atléták öt verseny-
zõvel képviseltették magu-
kat. A szakmai vezetés a
megerõltetõ téli alapozás
után nem várt kiugró ered-
ményeket a versenyzõktõl. A
minimális elvárás egy bajno-
ki dobogós helyezés volt,
melyet Seres Andrástól remél-
tek. A versenyzõk a napos,
de hûvös, szeles idõben
megrendezett versenyen jól
helytálltak. A felnõtt nõk
diszkoszvetõ számában
mindhárom szentesi lány
döntõbe jutott. Váradi Kriszti-
na jól versenyezve ötven mé-
ter feletti dobásával néhány
centiméterre elmaradva a
második helyezettõl bronz-
érmet szerzett. Papp Anita
hetedik, Kocsis Alexandra

nyolcadik lett. A nõi súlylö-
késben a végleges gyõzelmet
borítékolni lehetett,a békés-
csabai Márton Anita gyõzött
az elvárásoknak megfelelõ-
en. Váradi Krisztina az igen
elõkelõ második helyen vég-
zett.

A férfi diszkoszvetõk küz-
delmében Seres András kis
deréksérüléssel küszködve
dobásról dobásra javítva vé-
gül a dobogó második foká-
ra állhatott fel. Benkõ Márta
edzõ rövid értékelésében el-
mondta, hogy a versenyen
nyújtott teljesítmények azt
jelzik, a felkészülés eredmé-
nyes volt. Az elmúlt idõszak-
ban még soha nem voltak a
téli versenyeken ennyire jó

formában a versenyzõk.
Váradi Krisztina 50,77 méte-
res dobása megközelíti az
egyéni csúcsát, ugyanúgy
Papp Anita is 41,34 méteres
eredményével közel van az
egyéni legjobbjához. Seres
András mozgásán látszott az
óvatosság, de még így is
59,45 métert dobott. Most
egy kis könnyítés következik
a munkában, Váradi Kriszti-
na  és Seres András március
közepén Portugáliába utazik
az Európa kupára. Mindenki
nagyon örül annak, hogy
Szentes a Liériában megren-
dezendõ kupaküzdelemben
két válogatott versenyzõvel
képviselteti magát.

Benkõ Szabina

Ezüstös dobások

Szombaton Nagykõrös adott ott-
hont az idei elsõ regionális csel-
gáncs rangsorversenynek. A neve-
zés nyitott volt, így más régiókból és
Romániából, Szerbiából is neveztek.

A Petõfi Dzsúdó SE versenyzõi az
alábbi eredményeket érték el: Diák C
korcsoport (2005.): 45 kg Pörneki
Richárd 1. hely, Diák B korcsoport
(2004.) 29 kg Bartucz László 5.
hely. Serdülõ korcsoport (2001-
2002.) 55 kg Harmath Botond 5.
hely

Edzõk: Tóth Béla és Tóth Gellért

Petõfi dzsúdó

A Szilver TSE kiválóan
kezdte az évet: újabb öt baj-
noki címmel gyarapodott
dicsõséglistájuk a hétvégén
megrendezett táncsport ma-
gyar bajnokságon Sziget-
szentmiklóson, a nemrég
nyert négy aranyérem mel-
lé. Számos kimagasló ered-
mény született gyermek ka-
tegóriától kezdve egészen a
felnõttek korosztályáig. 

Az alábbi eredményeket
érték el: Junior I tíztánc ma-
gyar bajnokság: 1. Urbán Ist-
ván-Urbán Lilla, 3. Kollár Sza-
bolcs-Prágai Szimonetta.

Junior II latin magyar baj-
nokság: 3. Mészáros Bence
Levente-Balanescu Liliána, 4.
Gál Krisztián-Pindur Cintia
Réka.

Ifjúsági latin magyar baj-
nokság: 3. Csorba Máté-Had-
dad Sabrina, 6. Rónyai Zoltán-
Farkas Boglárka.

Felnõtt standard magyar
bajnokság: 1. Szepesi József-
Czakó-Szepesi Judit, 2. Hegyes
Bertalan János- Kis Violetta.

Gyermek II latin magyar
bajnokság: 1. Kohon Patrik-
Kávási Éva, 5. Papp Ádám Ist-
ván-Gál Dalma.

Junior I standard magyar
bajnokság: 1. Urbán István-
Urbán Lilla, 3. Kollár Szabolcs-
Prágai Szimonetta.

Junior II tíztánc magyar
bajnokság: 2. Mészáros Bence
Levente-Balanescu Liliána, 6.
Rischák Balázs-Gálfi Petra.

Ifjúsági tíztánc magyar baj-
nokság: 2. Rónyai Zoltán-
Farkas Boglárka, 3. Csorba Má-
té-Haddad Sabrina, 4. Tisza Dá-
niel-Bálint Nikoletta, 6. Katona
András-Palásti Sára Anna.

Felnõtt latin magyar baj-
nokság: 2. Hegyes Bertalan Já-
nos-Kis Violetta.

Professzionista standard
magyar bajnokság: 1. László
Csaba-Páli Viktória.

Az elsõ versenynap igazán
örömtelien telt, hiszen a test-
vérpáros, Szepesi József és
Czakó-Szepesi Judit több év
kihagyás után újra megmu-
tatta tánctudását, amellyel
kivívták maguknak a 2015-
ös év standard magyar baj-
noki címet. Judit  ezzel mél-
tón búcsúzik versenytáncos
pályafutásától, táncpedagó-
gusként folytatja tovább. Ez-
úton gratulálunk és további
sok sikert kívánunk nekik. 

A Szilver megkapta a
2014-ben legeredményesebb
klub díját, illetve Hegyes
Bertalan János és Kis Violetta
tíztánc magyar kupát vehe-
tett át, Rónyai Zoltán és Far-
kas Boglárka pedig standard
magyar kupát érdemelt ki
versenyeredményeikért és
ranglistavezetõ pozícióju-
kért. Az év edzõ párosának
László-Németh Anikót és Lász-
ló Csabát választották meg.
Az év formációja pedig a
Szilver TSE (Bon-Jovi-kore-
ográfia).

A Szilver öt bajnoki címe

Továbbra is teremtornákon készülnek a ta-
vaszi folytatásra a Szentesi Junior FC korosz-
tályos csapatai. Az U17-es korosztályú csapat
Kunszentmártonban lépett pályára, sajnos
kevés sikerrel, hiszen a fiatalok a hatodik he-
lyen végeztek, csakúgy, mint a tizennégy
évesek. A nyolc évesek Tiszaföldváron ját-
szották a meccseiket, és az ötödik helyen zár-
tak egy tíz csapatot felvonultató tornán. Ezen
a héten a 11, 13, 15 és 17 évesek a futsal me-
gyei döntõjében játszanak a makói, szegedi
és hódmezõvásárhelyiekkel. Két tornát is
rendez majd a Junior FC, az egyiket, egy
nyolccsapatos, U7-es tornát a Szent Erzsébet
iskola tornatermében, míg a 9 évesek viada-
lát a sportcsarnokban rendezik vasárnap. Ez
utóbbin a Ferencváros korosztályos együtte-

se is pályára lép majd. A klub vezetõsége fel-
vette a kapcsolatot a Ferencváros utánpótlás
vezetõségével, többek között Keller Józseffel,
egy esetleges együttmûködés reményében. A
Ferencvárosnak szerte az országban vannak
utánpótlás-partnerei, ezek közé csatlakozhat
be a Szentesi Junior FC is. Egyelõre a tárgya-
lások még az elején tartanak, de az elsõ lé-
pést már megtette a két klub az együttmûkö-
dés felé. – Igyekszünk kilépni a megyei kere-
tek közül – mondta Némethy László, a klub
szakmai vezetõje. – Olyan motivációs ténye-
zõ lehet ez a gyerekeink számára, amibõl re-
mélem, majd sokat tudnak meríteni a srácok,
elvégre egy fõvárosi, nagy hagyományokkal
bíró egyesület látókörébe kerülhetnek.

hv

A Fradival egyeztet
a Junior FC

Egy hét alatt három mér-
kõzés várt, vár a Valdor
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapatára. Az elsõ kettõt el-
vesztette a Szentes, szomba-
ton pedig megyei rangadó
következik a Szegeddel,
idegenben.

Egy hete a Vasas otthoná-
ba látogatott Lukács Dénes
együttese, ám a fõvárosi lá-
togatásban nem volt sok kö-
szönet, hiszen az angyalföl-
diek, gólokban gazdag mér-
kõzésen, 15-11-re legyõzték a
mieinket. Az elsõ negyedben
már 5-2-re vezetett a Vasas,
majd a második és a harma-
dik nyolc percet is megnyer-
te a hazai gárda, így hiába
volt jobb az utolsó nyolc
percben egy góllal a Valdor,
négygólos fõvárosi gyõze-
lem született. Pedig elõzete-
sen háromesélyes mérkõzés-
rõl szóltak a várakozások,
sajnos azonban a gyenge ka-
pusteljesítmény döntõnek
bizonyult. Ezt emelte ki Luk-

ács edzõ is a mérkõzést kö-
vetõen, aki arról beszélt,
hogy 50 százalék alatti ka-
pusteljesítménnyel nem lehet
vízilabdában rangadót nyer-
ni, ráadásul a védekezésünk
is gyenge volt ezen az estén.
A szerdai mérkõzés sem volt
könnyebb, sõt, az Eger to-
ronymagas esélyesként érke-
zett Szentesre szerdán, és a
vendégek el is vitték a bajno-
ki pontokat a ligeti uszodá-
ból. Folytatás szombaton
Szegeden, a 7. helyen álló
megyei rivális ellen.

Valdor-Szentes-ZF-Eger 7-
12 (2-3, 3-4, 2-3, 0-2)

A Valdor Szentesi VK a
bajnokság utolsó helyén áll 6
ponttal, 19 forduló után. Az
õket megelõzõ 11 pontos
UVSE-Hunguest Hotels egy
mérkõzéssel kevesebbet ját-
szott.

H.V.

Megyei vízilabda
rangadó

Zsúfolásig telt a szegvári
Forray Máté Általános Isko-
la és AMI tornacsarnoka a
25. alkalommal megrende-
zett Forray Tornán. 9 iskolá-
ból, egyesületbõl három
korcsoportban 40 csapat
versenyzett. Több mint 260
tornász mutatta be gyakor-
latait a népes és lelkes kö-
zönség és a versenybírók
elõtt. 

A megnyitón és az ered-
ményhirdetés elõtt különféle
bemutatók színesítették a
programot, a  nézõk láthat-
ták a szentesi Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola
kötélugróit is.

Eredmények:
Lányok
I. kcs 2 szeres verseny: 
4. Szentes, Koszta J. Ált.

Isk. 67,0 (Herczeg Borbála,
Czakó Nikolett, Oczella Marga-
réta, Kuli Réka, Minda Erika,
Mácsai Kincsõ, edzõ Oroszi
Szilvia).

10. Szentes, Koszta „C”
(Sarusi Kis Nóra, Szegi Véda,
Szegi Lilla, Vida Szonja, Szabó
Laura, Bubor Sára, edzõ
Oroszi Szilvia).

I. kcs 3 szeres verseny:
2. Szentes, Koszta 103,25

(Fazekas Dorina, Vida Luca,
Schmidt Brenda, Vida Natasa,
Kardos Vanessza, Lénárt Réka,
edzõ Oroszi Szilvia).

II. korcsoport:
3. Szentes Koszta 108,1

(Gyuricza Kinga, Kovács Petra,
Barna Adél, Bátaszéki Vivien,
Kovács Helga, Szabó Vanessza,
edzõ Oroszi Szilvia).

Egyéni összetett 3. Kovács
Helga (Koszta) 27,45

Ugrás 2. Bátaszéki Vivien
és Szabó Vanessza 9,25; 3.
Barna Adél 9,2 (mindhárman
Koszta).

A versenyt a NEA pályá-
zat támogatásával rendezték
meg.

Pólyáné
Téli Éva

25. Forray torna

Seres András

Váradi Krisztina

A Szepesi-testvérek hölgytagja bajnokként vonulhat vissza

Folytatódik a nõi bajnokság

A Hungerit - Szentesi VK nõi együttese a görögországi

Euroliga - negyeddöntõt követõen szombaton Szegeden

játszik majd bajnoki mérkõzést. A mieink délelõtt 10 órá-

tól szállnak vízbe a megyei rangadón. A következõ

mérkõzésüket szerdán a fõvárosban a listavezetõ UVSE-

Centrál ellen játsszák. 



- Mi az abszolút pletyka?
- ???
- Amikor a néma elmondja a süket-
nek, hogy a vak látta a bénát sza-
ladni.

A kisfiút az anyja az iskola kapujá-
ban várja, mert ez volt az elsõ napja
az iskolában.
- Na, és mit tanultatok ma? - kérde-
zi tõle.
- Képzeld anya, ma megtanultam ír-
ni! - feleli a kisfiú büszkén.
- Igen? Egyetlen nap alatt? És mit
írtál?
- Azt nem tudom, olvasni még nem
tanultam meg.

- Látja ott azt a két hölgyet?
- Látom!
- Elárulom magának, hogy a balol-

dali a feleségem, a jobboldali pedig
a szeretõm!
- Érdekes, nálam ez éppen fordítva
van!

- Gratulálok asszonyom, önnek
gyönyörû kislánya született.
- Peddig nekem azt mondták, fiam
lesz!
- A francba, már megint nem a köl-
dökzsinórt vágtam el.

A bolondok házában az egyik ápolt
kedveskedni akar az új orvosnak:
- Tudja, doktor úr, hogy mi magát
mindannyian sokkal jobban szeret-
jük, mint az elõdjét?

- Valóban? És miért?
- Valahogy olyan közülünk valónak
érezzük...

Szeretem az extrém sportokat, mert
közben rengeteg új barátot ismerek
meg: mentõsöket, baleseti sebé-
szeket, gyógytornászokat és ked-
ves embereket, akik kihívták a men-
tõket!

A milliomos gyereke iskolába
megy. Az elsõ számtanórán kérdezi
a tanítónéni:
- Mennyi hatszor hét?
A gyerek nem tudja. A tanítónéni
felszólít egy másik gyereket, aki
megmondja a helyes eredményt:
- 42.
Erre a milliomos gyereke:
- Csak? Én megadok érte 46-ot is!
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Az Érdy-kódexben negy-
venlõböjtnek is hívják azt
az idõszakot, amelyet a ke-
resztény közösségek évrõl-
évre ebben az idõszakban
tartanak. A húsvét elõtti
negyven nap a bûnbánat
idõszaka. Bár a tudás elér-
hetõ az interneten akár egy
pillanat alatt, manapság
mintha nem az informáci-
ókkal, hanem a kivitelezés-
re szánt idõvel lennénk baj-
ban. A lelke mélyén majd
mindenki érzi annak szük-
ségességét, hogy a télen el-
fogyasztott nehezebb éte-
lektõl megszabadítsa a tes-
tét és az elveszített kilók
mintha egy derûsebb lelket
is megteremtenének. Az
utca embere egyértelmûen
hisz a megtisztulásban,
sokan ilyenkor kezdenek
fogyókúrába. Az általunk
megkérdezett lelkészek lel-
ki tartalommal töltik meg a
fejünket. A lelkünket és a
szívünket azonban már ne-
künk magunknak kell meg-
tisztítani.

– Melyek azok a fontosabb
pontok, szimbólumok ame-
lyekkel az önök egyháza ün-
nepel? – kérdeztük Veres-
Ravai Réka evangélikus lel-
készt.

– A böjt nálunk is sokban
hasonló a többi keresztény
egyházhoz, nálunk is húsha-
gyó keddel kezdõdik, ez
csak egy viszonyítási pont,
de innen kezdjük mi is a böj-
töt. Ami látványosabb, az a
böjt elsõ vasárnapja, az oltár
-terítõ színe lila lesz, ami a
bûnbánat színe, a böjtölés, a
magunkba fordulás színvilá-
ga. Innentõl a vasárnapok is
arról szólnak, hogy mit is je-
lent a böjt. Én úgy fogalmaz-
tam meg magamnak, hogy
nem csak a testi dolgokról
való lemondás, hogy nem
eszünk húst, hanem olyan

szinten lemondani a vágya-
inkról, saját elképzeléseink-
rõl, az életérrõl, a világról,
hogy nem a saját elképzelé-
sünk szerint indulunk neki.

Ezeket a dolgokat Isten
formálja meg bennünk. A
böjt az az idõszak, amikor
hagyom, hogy Isten hasson
az életünkre, hiszen õ min-
dent tud rólunk. 

– Több helyen a hús mel-
lett még tojást és tejet sem
fogyasztanak sõt, húst sem.
Ez a megtisztulásra irányít-
ja a figyelmet. Az evangéli-
kusok ezt szigorúan betart-
ják?

– Nálunk nincs ilyen elõ-
írás. Sok mindenben közel
vagyunk a katolikusokhoz,
belõlük váltunk ki. Az elsõ
vasárnapon minden a megkí-
sértés körül zajlik, Jézus
megkísértése a pusztában, az
ember megkísértése az éden-
kertben. Minket milyen kí-
sértések érnek és ezeken ho-
gyan tudunk Isten segítségé-
vel felülemelkedni? Termé-
szetesen fontos a test meg-
tisztítása, de legyen egyen-
súlyban, ne csak a testünk
böjtöljön, hanem a lelkünk is.

– Az utcán a fiatalok arról
beszéltek, hogy talán osz-
tályfõnök, vagy más segítség
kellene, hogy megtalálják el-
veszett életük fonalát. Töb-
ben arról panaszkodtak,
hogy nagyon sok lelki terhet
hordoznak és szeretnének
böjtölni is, elvonulni, vagy
akár templomba menni, de
erre a mindennapokban alig
van lehetõségük.

– Ebben egyet tudok érte-
ni, annyira sok a minden-

napi ember teendõje, annyi
teher és tennivaló rakódik
az emberre, valóban na-
gyon nehéz idõt elcsípni
erre. Szinte azon kapom
magam, hogy az idõvel
nehezebb gazdálkodnom.
Ugyanakkor fontosnak tar-
tom, hogy segítséget nyújt-
sak és ezt meg is teszem.
Tavaly volt arra lehetõsé-
gem, hogy a  Deák Ferenc
iskolába menjek osztályfõ-
nöki órára. Mivel hasonló
korú gyerekem van, így
könnyebben megtaláltam
velük a szót. Középpontban
voltak a lelki terhek-, gon-
dok. Jó lenne, ha ez a jövõ-
ben is folytatódna. Termé-
szetesen nemcsak iskolás-
korúak keresnek meg prob-
lémáikkal és nekik is igyek-
szem segítséget adni.

Mit tanít a Biblia a böjt-
rõl? – tettük fel a kérdést Fe-
hér Csaba református  lelki-
pásztornak.

– A Biblia szerinti böjt
majdcsak ugyanarról szól,
mint amikor egy sportoló
vagy mûvész lemond bizo-
nyos dolgokról annak érde-
kében, hogy a teljesítménye
jobb legyen: megnyerjen egy
versenyt, vagy tökéletesen
eljátsszon egy zenemûvet –
mondta a hittantanár. A ke-
resztény ember is azért böj-
töl, azért mond le egy idõre
valami számára fontos do-
logról, hogy ezáltal még kö-
zelebb kerülhessen Istenhez,
hogy akaratát még jobban
megértse és teljesítse - sorol-
ta a  lelkész. Lemondok vala-
mirõl, hogy helyette jobban
figyeljek Istenre és az Õ
ügyeire. Elfordulok a világ-
tól és magamtól, hogy he-
lyette odaforduljak Istenhez
és embertársaimhoz. Ez a
Biblia szerinti böjt, ebbõl pe-
dig már látható az is, hogy
böjtölni szinte mindennel le-
het: evéssel, ivással, munká-
val, szórakozással, beszéd-

del, a sor csaknem végtelen.
A lényeg, hogy az mindig
önkéntes legyen, és sohase

öncélú – figyelmeztetett Fe-
hér Csaba.

Fehér Mónika

Március 2., hétfõ
16:15 Shaun, a bárány - a film
18:00 Rendíthetetlen
20:30 Amerikai mesterlövész
Március 3., kedd
16:15 Shaun, a bárány - a film
18:00 Blackhat
20:30 Amerikai mesterlövész
Március 4., szerda
16:15 Shaun, a bárány - a film
18:00 Rendíthetetlen
20:30 Amerikai mesterlövész
Március 5., csütörtök

14:30 Shaun, a bárány - a film
16:00 Amerikai mesterlövész
18:30 Whiplash
20:30 Birdman avagy (A mellõzés

meglepõ ereje)
Március 6., péntek
14:30 3D Csingiling és a Soharém

legendája
16:00 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
18:00 Sráckor
21:00 Kódjátszma
Március 7., péntek
10:00 3D Csingiling és a Soharém

legendája
11:30 3D Hõs6os
13:30 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!

15:15 3D A hobbit - Az öt sereg
csatája
17:45 Foxcatcher
20:00 A szürke ötven árnyalata
22:15 A fekete ruhás nõ 2. - A

halál angyala
Március 8., vasárnap
09:45 3D Shaun, a bárány - a film
11:15 3D Hõs6os
13:00 Csingiling és a Soharém

legendája
14:30 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
16:15 Whiplash
18:15 A mindenség elmélete
20:30 Kódjátszma

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
nyitva tartási idõben.

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
Szabó Csaba helóta "Kávéházi

rengeteg" címû kiállítása március
végéig tekinthetõ meg. A békés-
csabai Márvány Fotómûhely tag-
jainak munkáiból nyílik kiállítás
március 2-án, hétfõn 18 órakor.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Február 27-tõl

Lelkünk fogyókúrája is lehet
a nagyböjt idõszaka

A könyvtárban
Március 3-án, kedden 14

órától nõnapi kézmûves fog-
lalkozásra várják az érdeklõ-
dõket.

Március 4-én, szerdán 18
órától Különös esetek a ma-
gyar történelemben:

Szent Imre herceg halála
címmel tart elõadást Poszler
György tanár.

Az IH-ban
Március 3-án, kedden fél

5-tõl kézmûves foglalkozás-
sal várják a gyerekeket a
szervezõk. 

Március 5-én, csütörtökön
19-21 óráig Korok és alkotá-
sok az irodalomban címû
elõadássorozatban Georges
Simenon Maigret felügyelõ
történeteirõl beszélgethetnek
Poszler Györggyel az érdek-
lõdõk.

Március 7-én, szombaton
9.30-12 óráig a Tücsök Ját-
szóház programjaira várják
az érdeklõdõket. A délelõtt
folyamán lesz kézmûves-
kedés nõnapra, zenés torna,
kalandpark – játékos vetélke-
dõk, mozgásfejlesztõ gyerek-
torna, kutyás játékok és Tü-
csök koncert.

Március 9-én, hétfõn 18
órakor nõnapi gálamûsorra
várják a közönséget a me-
gyeházára, ahol operett és
musicalválogatást hallhatnak
Savanyu Gergely és Simon
Andrea elõadásában. A belé-
pés díjtalan!

Március 9-én, hétfõn 17
órakor Életünk népdalaink
tükrében... sorozat elsõ elõ-
adásán Katonadalok címmel
szervez elõadást a Zöldág
Hagyományõrzõ Szakkör. A
rendezvényt megnyitja Móra
József, a Honvédség és a Tár-
sadalom Baráti Kör elnöke. A
belépés díjtalan!

Programok

Kos
Ezen a héten a bolygóállá-
sok arra figyelmeztetik,

hogy erõs feszítõ erõvel kell szembe-
néznie. 

Bika
A pénzügyeit érintõ dönté-
seit lehetõleg jól fontolja

meg. Óvakodjon az elhamarkodott dön-
tésektõl, melyeknek késõbb több kárt
okozhatnak, mint hasznot önnek. 

Ikrek
Tele van energiával és fá-
radhatatlan. Most önmagá-

nak kell meghoznia a fontos döntése-
ket. Ne hagyja magát befolyásolni.  

Rák
Engedjen meg magának né-
hány olyan apróságot, me-

lyek dekoratívak és illenek az ön stílu-
sához. Régi és új tervei is  végre életre
kelnek.

Oroszlán
Most könnyedén köthet új
barátságokat. Népszerûsége

ebben az idõszakban még önnek is
szokatlan szinten megugrik. 

Szûz
A munka meglehetõsen
nagy nyomást gyakorol ön-

re. Minden kitartására most szüksége
lesz, sõt a kiváló sasszemére is, hogy
idõben felismerje a rejtett hibákat.

Mérleg
Környezetében egy kicsit fe-
szültnek mondható a légkör.

Viszont ez nem fogja lényegesen kibil-
lenteni az egyensúlyából. 

Skorpió
Vigyáznia kell a napokban a
türelmetlenséggel, mert az

átvonuló bolygók egy kicsit ingerléke-
nyebbé tehetik a megszokottól. 

Nyilas
Egy vitás kérdés felmerülése
esetén elõbb gyõzõdjön

meg a tényleges igazáról és csak utána
foglaljon állást. 

Bak
Ha gondolatait vagy esetleg
gondjait megosztja a napok-

ban a partnerével, barátaival, házastár-
sával, számíthat segítõ jó tanácsokra
és gyakorlati segítségre is. 

Vízöntõ
Amennyiben új üzleti part-
nerre tett szert, legyen foko-

zottan körültekintõ a pénzügyeit érintõ
döntéseiben, mert könnyen elõfordulhat
valamilyen ármánykodás.

Halak
Amennyiben testvérrel,
szomszéddal terveznek va-

lami újat, bátran belevághatnak, mert
hosszú távon jól fog prosperálni. 

Február 27-március 6.
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Március 8., 10 óra családi vasárnap, március 15.,10 óra
ünnepi istentisztelet a református templomban, március
29., 10 óra virágvasárnapi istentisztelet, március 31., 18
óra nagyheti zenés istentisztelet (Nagy János orgona és
Rácz József trombita), április 3., 17 óra nagypénteki isten-
tisztelet, április 5., 10 óra húsvét vasárnapi ünnepi isten-
tisztelet úrvacsorával, április 6.,  10 óra húsvét hétfõi ün-
nepi istentisztelet úrvacsorával.

Frits Dominika és Péntek Bernadett végzõs középiskolások,
akik azt mondták, hogy bár õk a böjtöt nem tartják, de na-
gyon tisztelik azokat a személyeket akik böjtölnek. Egyelõre
nagyon pörgõsek a mindennapjaik, de az elcsendesedés, a
magukba fordulás nekik is hiányzik.

Lovas Imréné és a férje vál-
lalkozók, így náluk szinte
mindennapos az idõvel való
harc. A húsvétot már nagyon
várják, de elõtte rengeteg
munkájuk van, így böjtölni
aligha lesz idejük. Újabban el
is utaznak húsvétkor és ak-
kor a család, a szabadidõs
programok jelentik a kikap-
csolódást, feltöltõdést. 

Patai István: – Ismerem az
imádságokat, van imaköny-
vem is, ha harangoznak,
mindig gondolok Istenre.
Mostanában nagyon nehéz
az életem, sokat böjtölök,
mert kevesebb a pénzem en-
nivalóra. Szeretném, ha re-
ám tekintene az Úr és meg-
segítene. Már nagyon vá-
rom.



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

Betöréses lopás kísérlete
miatt indult büntetõeljárás
ismeretlen elkövetõ ellen a
szentesi rendõrkapitánysá-
gon. A gyanúsított városunk
egyik áruházába hatolt be,
majd a széfhez vezetõ, belsõ
ajtót próbálta felfeszíteni, ám
a betörésbiztos ajtó ellenállt
az erõszaknak. Igaz, közel
800 ezer forintos kár keletke-
zett benne, de megvédte a
széfet.

Ismeretlen tettesek hatol-
tak be egy városszéli ingat-
lanba, ahová valószínûleg
ún. „tollaskulccsal" jutottak
be. Ez az a kulcs, amely nem
biztonsági zárakat játszi

könnyedséggel nyit, tehát
könnyû feladat elé állítja a
betörõket. A bejárati ajtókat,
és a kapukat érdemes tehát a
valamivel drágább, de biz-
tonságosabb zárakkal ellátni.
Az elmúlt héten lapunk is
beszámolt arról a besurranó
tolvajról, aki számos lakásba
hatolt be, de több alkalom-
mal is sikerült a házigazdák-
nak megakadályozniuk a lo-
pást, így csak néhány ezer
forintot tudott zsákmányol-
ni. Azóta újabb próbálkozá-
sai voltak a nõnek, de ismét
lebukott, több helyszínen is.
És ha még itt is minõségi
zárral lettek volna bezárva

az ajtók, arról nem is beszél-
ve, hogy ha be lettek volna
zárva egyáltalán, talán be
sem tudott volna jutni ezek-
be a lakásokba.

hv

Február 22-én, vasárap 9
órakor a katasztrófavédelem
segítségét kérte egy család,
mert nem tudtak bejutni idõs
rokonukhoz. A tûzoltók ké-
ziszerszámokkal feszítették
fel a Rákóczi Ferenc utcai
családi ház ajtaját. A mentõ-
szolgálat a szentesi sürgõssé-
gi osztályra szállította az
idõs asszonyt.

Széfet védett az ajtó

Született:
Szarvas Péter és Szarvasné Szeri Nikolettnek (Klauzál u.

40.) Péter, Csendes Zoltán János és Kozma Anitának (Dózsa
Gy. u. 73.) Panna nevû gyermeke.

Elhunyt:
Sebõk Sándorné Kató Ilona (Nagyörvény u. 86/A), Papp

István (Kováts K. u. 3.), Mata Ferenc (Dr. Udvardi L. u. 26.)
Korcsmáros Lajos (Derzsi K. J. u. 37.)

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
(mentõállomás) 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: Március 2-ig Szent Damján Gyógyszertár
(Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17, szombat-vasárnap zárva.
Március 2-9-ig Dr. Bugyi István Kórház Gyógyszertár (Sima F. u. 44-
58.) hétfõ-péntek 8-17-ig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü március 2—6.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Vegyes zöldségleves és
gyümölcsleves

A menü: Hétvezér tokány, tészta
B menü: Resztelt csibemáj

törtburgonyával
Kedd: Szárazbableves és sajtos

fokhagymakrémleves
A menü: Császár roston,

sült burgonya
B menü: Csirkés tavaszi rakott

tészta
Szerda: Sertésbecsinált leves és

zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Paprikás krumpli füstölt
kolbásszal vagy bácskai
rizseshús

B menü: Rántott csirkemell,
vegyes gyümölcsszósz

Csütörtök: Magyaros krumplileves és
grízgaluskaleves

A menü: Olaszos húsgombóc
spagettivel vagy magyaros
rakott burgonya

B menü: Grassalkovich palacsinta,
burgonyapüré

Péntek: Szentesi disznótoros leves
és frankfurtileves

A menü: Makói aprópecsenye,
pirított tarhonya

B menü: Rántott zöldséges
vagy cápaharcsa,
petrezselymes rizs

www.galeriakavehaz.hu (X)

„Kávéházi rengeteg” cím-
mel nyílt meg Szabó Csaba
helóta kiállítása a Galéria
Kávéház és Étteremben
szombaton. A többnyire
kisebb méretû, hulladék
anyagból készült mintegy
400 képkeret különbözõ ága-
kat, gallytöredékeket mutat
be. Csaba ebben is a termé-
szet szeretetét mutatja meg,
amit más már kidobna, azt õ
újrahasznosítja képkeret-
ként. Az ágtöredékeket az el-
múlt két évtized alatt a
Zempléni hegységtõl az Er-
délyi Szigethegységig kalan-
dozó túrái során gyûjtötte

be. Hasonló alkotásaiból
mintegy 300 látható a pesti
Rengeteg Romkafé nevû ká-
vézóban, sõt otthonában is
még száz darab vár bemuta-
tásra.

A képekben kevés a szim-
metria, mint ahogyan az er-
dõben is. Az alkotások között
feltûnik egy-egy bekeretezett
tükör is, hogy a látogató ma-
gát is beleláthassa az ágren-
getegbe. Szabó Csaba vallja,
aki sûrûn jár erdõben, az ma-
ga is fává válik, gyökeret
ereszt, belé költözik az erdõ,
és a természet részévé válik.
A meghívóban leírtak szerint

„ahogy a kis ágacskákból
ágak lesznek, majd gallyak s
majd azokból hatalmas fa, a
fákból erõ, az erdõbõl renge-
teg, ahogy egy megértett és
megélt másodpercbõl, per-
cek, órák, napok, hetek....”

A megnyitón három drá-
mais diák (képünkön): Gácsi
Dorka, Lukács Eszter (9.d) és
Mátyás Liza (10.d) olvasott fel
irodalmi mûvekbõl részlete-
ket. A kiállítást maga az alko-
tó nyitotta meg. A különleges
alkotások március végéig te-
kinthetõk meg, a kávéház
nyitvatartási idejében.

bes

Ágakból képek

Március 4-én, szerdán 14
órakor a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Szentes Térségi Szervezete
várja az érdeklõdõket a
Szentes térségi kamara be-
számolójára, valamint gaz-
dasági és pályázati tájékozta-
tójára az Aranykalász Étte-
rembe.

Elõadást tart Petrik Sándor
igazgató (Csongrád Megyei
Kormányhivatal Fogyasztó-
védelmi Felügyelõsége) a
kiskereskedelmi szektorban
történõ vasárnapi munka-
végzés feltételeirõl. Ezt köve-

tõen Szirbik Imre polgármes-
ter a város 2015. évi gazdasá-
gi helyzetérõl, a vállalkozá-
sokat érintõ tervekrõl tart tá-
jékoztatót. A 2014. évi me-
gyei szintû kamarai munká-
ról Szeri István tiszteletbeli
elnök (Csongrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara)
ad tájékoztatást. Az elmúlt
évben a térségben végzett, il-
letve az idei célkitûzésekrõl
és a pályázati támogatási le-
hetõségekrõl beszél Horváth
István, a térségi szervezet el-
nöke. A részvétel díjtalan.

Kamarai beszámoló
Ismét megrendezi városis-

mereti túraversenyét márci-
us 15-én a Szentesi Spartacus
Szabadidõs Sport Egyesület.
A szervezõk célja megismer-
tetni a résztvevõkkel a város
történetét, épületeit, mûalko-
tásait és azokat a rejtett kin-
cseit, amelyeket még város-
lakóként sem vesznek észre.
A versenyen kizárólag író-
eszköz és óra vehetõ igény-
be. A 2-6 fõs csapatok neve-
zését általános iskolás, csalá-
di (szülõ és 14 éven aluli
gyerek) és felnõtt kategóriá-
ban várják március 11-ig, le-
hetõség szerint e-mailben
baratl72@gmail.com, vagy
személyesen a Dózsa-ház-
ban.

A csapatok március 15. 8-
9.30 óra között rajtolnak el a
Dózsa-ház Közösségi tértõl,
az eredményhirdetésre vár-
hatóan 13 órakor kerül sor
ugyanott. További informá-
ció és a nevezési lap elérhe-
tõsége: http://kozter.cssk-
szentes.hu/

* * *
A Szentesi Spartacus Sza-

badidõs Sport Egyesület
Sebõk Mária, Hercz Szilvia,
Surányi Tibor, Bugyi Zsolt, Ba-
rát László összetételû csapata
szoros küzdelemben a máso-
dik helyezést szerezte meg
tavaly, a nyolc fordulóból ál-
ló Országos Természetjáró
Tájékozódási Túrabajnok-
ságban.

Városismereti túra
március idusán

A Szívügy Klub legköze-
lebbi összejövetelét március
4-én, szerdán 16 órakor tartja
az ifjúsági házban. A nõnapi
teadélutánt sok süteménnyel
rendezik és közkívánatra le-
vetítik a Közép-Dunántúli ki-
ránduláson készült filmet is.

Szívügy nõnap

A Szentes Városi Könyvtár
NK Kft. köszöni mindazok-
nak, akik személyi jövede-
lemadójuk 1 %-val támogat-
ták. Az elmúlt évben befolyt
összegbõl könyveket vásárolt
az intézmény. Továbbra is
kérik az adózókat, hogy adó-
juk 1%-val támogassák a
könyvtárt.

A rendelkezõ nyilatko-
zaton a kedvezményezett ne-
ve: SZENTES VÁROSI
KÖNYVTÁR NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

Adószáma: 18460708-2-06
Köszönjük támogatását! 

A Pálmások Szövetsége ti-
zennyolcadik véradó akcióját
szervezi március 5-én, csü-
törtökön 14-17 óra között a
Kiss Zsigmond utcai Vérellá-
tó Állomáson. Kérjük a már
többszörös véradókat, és
akik még eddig nem voltak,
jöjjenek el és adják vérüket
embertársaink egészségéért,
életének megmentéséért! 

Véradás

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub tisztelettel kéri
klubtagjait és szimpatizánsa-
it, hogy a 2015. évi személyi
jövedelemadójának 1 %-át
ajánlja fel kulturális-, sport és
gyermekprogramjaink sike-
res megvalósításának támo-
gatására. Adószám: 19084530
-1-06. Minden támogatónak
köszönjük az elmúlt évi fel-
ajánlását, melyet a fent meg-
nevezett programokra hasz-
náltunk fel. 

Egy százalék

FFFFIIIIZZZZEEEESSSSSSSSEEEENNNN    EEEELLLLÕÕÕÕ
ééééssss    DDDDVVVVDDDD----tttt    aaaadddduuuunnnnkkkk    aaaajjjjáááánnnnddddéééékkkkbbbbaaaa!!!!

Új elõfizetõinknek egy éves elõfizetésért DVD-t ajándékozunk!
A DVD-n a Szentesi Élet digitalizált lapszámai találhatók meg

1968-2014-ig. Az éves elõfizetés díja 7.280 Ft.
Keresse szerkesztõségünket a Kossuth tér 5. szám alatt (fehérház)

az emeleten. Irodánk megközelíthetõ a csiga- és a gyógyszertár felöli

lépcsõn. Telefon: 63/311-563

Életkép a tájékozódási túrabajnokságon.


