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Új üzemcsarnokot létesít az
ipari park északi zónájában a
Zöld Plasztik Lakics Kft. ez év
elsõ felében. A 120 millió fo-
rintos beruházás eredménye-
ként a cég létszáma a jelenlegi
16-ról 20 fõre bõvül. A fejlesz-
téshez részben Európai Uniós
pályázat, részben az állam
növekedési hitelprogramja, il-
letve az önkormányzat gaz-

daságélénkítõ kamatmentes
hitele valamint önrész bizto-
sítja a pénzügyi forrást. való-
sulhat meg. Az önkormány-
zattal létrejött támogatási
szerzõdést a héten írta alá
Lakics Balázs ügyvezetõ és
Szirbik Imre polgármester. A
20 éves múltra visszatekintõ,
csomagolóanyag gyártással
és forgalmazással foglalkozó

vállalkozás most beszerzett
csomagológépe lehetõvé teszi
a termelés bõvítését és újabb
piacszerzést a versenyképe-
sebb elõállítási ár eredménye-
ként. Több hazai élelmiszer-
lánc mintegy 1600-1700 üzle-
tét szolgálják ki a megrendelõ
által legyártatott csomagoló-
anyaggal.

(folytatás a 3. oldalon)

Koszta –
más szemmel

Akik már számtalanszor látták, azok szá-
mára is új megvilágításba helyezi a város
kiemelkedõ festõmûvésze, Koszta József
alkotásait a nevét viselõ szentesi múzeum-
ban a napokban megnyíló, felújított állan-
dó kiállítás.

5. oldal

Cél a család-barát
koraszülött ellátás
Földvári Nagy Zsuzsi pár szülõvel kar-

öltve ingyenes internetes lelkisegély szol-

gálatot mûködtetett, majd ruhagyûjtésbe

kezdett. Az akkor 300 fõbõl álló közösség

tagjainak száma mára 1500-ra nõtt.

7. oldal

Nem sikerült a bravúr, a Hungerit Szentesi
VK nõi vízilabda-csapata hazai medencében
is kikapott a görög Olympiakos Pireusztól,
így kettõs verséggel búcsúzott az Euroliga to-
vábbi küzdelmeitõl. A csapat a LEN-kupa
legjobb négy együttese között folytathatja
nemzetközi szereplését. 

Jól kezdõdött a visszavágó a mienk számá-
ra, hiszen Kövér-Kis és Van der Sloot egy-egy ta-
lálatával két gólt villámgyorsan lefaragott
négy gólos hátrányából a Hungerit, ám erre
rögtön hárommal válaszoltak a görögök. Sze-
rencsére a mérkõzést remekül kezdõ Szentes
még háromszor vette be az ellenfél kapuját eb-
ben a nyolc percben, így egy gólos elõnnyel
kezdhettük a második negyedet. Ebben a peri-
ódusban a görögök voltak jobbak egy találat-
tal, így félidõben 7-7 állt az eredményjelzõn. A

második félidõ viszont egyértelmûen a vendé-
geké volt, a mieink játéka „beragadt“ egyre
többet hibáztak Tóth László tanítványai, az
utolsó nyolc percre pedig teljesen visszaesett a
Hungerit játéka. – Jól kezdtünk, azt játszottuk,
amit megbeszéltünk, sajnos a harmadik ne-
gyedre visszaesett a játékunk, lelassultunk vé-
dekezésben – értékelte a látottakat a Hungerit
mestere. – Semmi extrát nem nyújtott az ellen-
fél, nem játszottak mást, mint Görögország-
ban, egészen egyszerûen mintha túl korán be-
lenyugodtunk volna abba, hogy nem tudjuk
ledolgozni a hátrányunkat. Egy ilyen csapat
ellen nem lehet lassan, enerváltan vízilabdáz-
ni, mert akkor az történik, ami ma is, gólokkal
nyer az ellenfél. El kell ismernem, ma sokkal
jobbak voltak a görögök.

(folytatás a 8. oldalon)

Vereség után folytatás
a LEN-kupában

Tizenkilenc évesen ült le
egy német robotikai cég ve-
zetõjével tárgyalni a szente-
si Maczelka Márk, aki üzleti
filmek forgatására alapozta
elsõ vállalkozását. Késõbb
dokumentumfilmesként is
sikeres és elismert lett. Ma
már más formája érdekli az
értékteremtésnek, az év ele-
jétõl a SPAR Magyarország
kommunikációjáért felel.  

– A filmek és a filmkészítés
iránti intenzív érdeklõdésem
középiskolás koromban in-
dult. Ekkor döntöttem el,
hogy szeretnék a Horváth
Mihály Gimnázium irodal-
mi-drámai tagozatának film
szakirányán tanulni. Ebben a
döntésemben szerencsére két
akkor még az intézményben
tanító, nagyszerû pedagó-
gus, Perjésné Dózsa Erzsébet

és Papp László (Pappla) támo-
gattak – mesélte a fiatalem-
ber. – Ez az alap bõven elég
volt ahhoz, hogy az egyete-
mi évek alatt bekerüljek gya-
kornokként a Magyar Televí-
zióhoz: amikor meghallot-
ták, hogy Pappla kezei alatt
tanultam, már a kezembe is
vágták a kamerát és kiküld-
tek elsõ híradós anyagomat
leforgatni. 2004-ben felvételt

nyertem a Pécsi Tudomány-
egyetem kommunikáció- és
médiatudomány szakára
szintén a szentesi film sza-
kon tanult barátaimmal, ahol
egy évvel késõbb döntöttem
úgy, hogy belevágok az üz-
letszerû filmkészítésbe. A
vállalkozás képes volt folya-
matos növekedést produkál-
ni, miközben bõvítettük a
szolgáltatások körét, például
kommunikációs tanácsadás-
sal, vagy online marketing
megoldásokkal. Aztán 2008
végén kitört a gazdasági vi-
lágválság, mely nem hagyta
nyom nélkül azokat a hazai
és nemzetközi kis- és közép-
vállalkozásokat és nagyvál-
lalatokat, illetve civil szerve-
zeteket sem, amelyekkel én
is kapcsolatban álltam. Elõ-
ször nem is igazán hittem el,
hogy válság van, hiszen a
vállalatok döntötték a pénzt
a marketingtevékenységük-
be, hogy a fogyasztás vissza-
esését megakadályozzák, de
sajnos ez sem segített, és
2010-re visszaesett a forga-
lom. 2009-ben már volt ben-
nem egy rossz érzés a vál-
sággal kapcsolatosan: õszin-
tén féltem, hogy el fog hú-
zódni, ezért beadtam a je-

lentkezésemet a Pécsi Tudo-
mányegyetem Közgazdaság-
tudományi Karára, egy má-
soddiplomás üzleti képzésre,
befektetve egy „B-tervbe”,
arra az esetre, ha a vállalko-
zás már nem lenne profitá-
bilisan folytatható. Közben
folyamatosan formáltam át a
gondolkodásomat, elérendõ
egy sokkal gyakorlatiasabb
szintet. Sajnos 2010-re a rek-
lámfilmes és kommunikációs
biznisz is talán a rendszer-
váltástól számított legnehe-
zebb napjait élte át. Ekkor
ment tönkre a legtöbb kon-
kurensem, miközben nekem
is voltak nehéz pillanataim.
2012 nyarára gyökeres válto-
zásokat terveztem beiktatni
az életemben. Elhatároztam,
hogy befejezem a másoddip-
lomát, felköltözök Budapest-
re és ami a legfontosabb, be-
fejezem a vállalkozást és
munkát keresek a megbízói
oldalon, kipróbálva a másik
oldalt is a megbízotti oldal
után. Ez 2012 júliusának kö-
zepén 7 nap alatt sikerült.

(folytatás a 3. oldalon)

Túlélés a trendek között

Újabb munkahelyek
önkormányzati segítséggel

Idén 15. alkalommal ren-
dezte meg a Boros Sámuel
Szakközépiskola és Szakis-
kola a gyakorló vállalkozá-
sait bemutató rendezvényét,
a Boros Expót. Ez a színvo-
nalas program egy egész he-
tes rendezvénysorozat ne-
gyedik állomása, hiszen a
Boros hét alkalmából egyéb
megmérettetéseken is be-
mutathatták tudásukat a di-
ákok, mint pl. sportverse-
nyek, angol és német nyelvi
civilizációs versenyek. 

A 15 éves hagyománnyá
alakult kiállítást kezdetben
az iskola falai között rendez-
ték meg, majd az egyre na-
gyobb érdeklõdés miatt elõ-
ször az ifjúsági ház, késõbb
pedig a megyeháza lett a fia-
talok bázisa erre a napra .Az
idén 11 mini cég mutatkozott
be a 9. osztálytól a végzõsö-
kig. Ez az elsõ lehetõség,
hogy a legfiatalabbak is ké-
szülhettek és megismerhet-
ték az érdeklõdõk a ráter-
mettségüket. 

A csapatokat 15-16 fõbõl
álló, azonos érdeklõdésû
osztálytársak alkották, akik
nem csak a szakmai órákon
készültek álommunkájuk be-
mutatására, hanem legalább
egy hónapon keresztül intéz-
ték a hivatalos ügyeket,
csakúgy, mint  egy valódi
vállalkozás esetében. Köny-
velést, számlázást gyakorol-
tak, nyomtatványokat készí-

tettek, plakátokkal, kisfil-
mekkel, kreatív ötletekkel
tették érdekessé tevékenysé-
güket és, hogy mindez létre
jöhessen, még szponzorokat
is felkutattak igen jó eredmé-
nyekkel.

Többen pékséget, cukrász-
dát üzemeltettek, pizzériát
mûködtettek,utazási irodá-
kat hoztak létre, iletve hor-
gászattal, kirándulással fog-
lalkozó csoportot is láthat-
tunk. Az egészségügyi stan-
don a 9-es osztály végzett
valódi vércukor és vérnyo-
másmérést, illetve szemvizs-
gálatra is beülhetett a látoga-
tó, valamint a dohányzás ár-
talmaira is szerették volna
felhívni a figyelmet egy saját
készítésû komoly transzpa-
renssel. 

A szakmai zsûri, mely az
iskola pedagógusaiból állt,

több szempontot figyelembe
véve osztotta ki a legjobbak-
nak járó díjakat, illetve a kö-
zönség külön is szavazha-
tott. Ezek alapján a harma-
dik helyen végzett a Kultur
Pont Kft., második lett a Vi-
láglátó Kft., mindketten uta-
zási irodát vezettek. Az elsõ
helyen a szakmai zsûri és a
közönség szerint is legérde-
kesebbnek talált Egészség-
ügyi csoport (képünkön)
végzett, õk a legfiatalabb
korosztályt képviselték.

A pedagógusok és diákok
összehangolt munkájából ki-
alakult jó hangulatú délután
minden résztvevõt és vendé-
get meggyõzött arról, hogy
milyen fontos az életre való
felkészítés már a középiskola
kezdeti éveiben.

Fazekas Andrea

Diákcégek élesben

Fotó: Hati Attila

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Az 1867. évi kiegyezés
után alakult pártok közjogi
alapon szervezõdtek; 1848-
hoz és a kiegyezéshez kötõ-
dõ viszonyuk szerint külö-
nültek el egymástól. Az
1870-es évek közepére két
nagyobb tömörülés bonta-
kozott ki, amelyek közül a
kormányzást gyakorló Sza-
badelvû Párt az osztrák-ma-
gyar kiegyezés feltétlen hí-
vének számított, míg a Füg-
getlenségi és 48-as Párt az
1848-ban elfogadott áprilisi
törvények változtatás nélkü-
li helyreállításáért küzdött,
elutasítva a közösügyes du-
alista rendszert. A politikai
küzdelmek során a 48-as
pártcsalád több alkalommal
részekre szakadt, majd új-
ból fúzionált. Ez történt
1895. február végén is. Az
újabb pártszakadás növelte
„Március 15.” megünneplé-
sének jelentõségét. Ennek
kapcsán rövid idõre Szentes
is az országos figyelem kö-
zéppontjába került. 

A Függetlenségi és 48-as
Párt újabb szakadásának ki-
váltó oka az volt, hogy a
többségi rész Ugron Gábor
vezetésével radikálisabb fel-
lépést szorgalmazott a kor-

mányzattal szemben, míg a
Justh Gyula vezette kisebb-
ségi csoport inkább hajlott a
kompromisszumokra. A
szentesi 48-as körök tagjai –
Sima Ferenc vezetésével –
zömmel az Ugron-féle irány-
zathoz csatlakoztak, és már-
cius 15-re szervezõ népgyû-
lést hirdettek. Nagy lelkese-
déssel fogadták a hír, amely
szerint ebbõl az alkalomból
a pártvezér Szentesre láto-
gat, és beszédet mond a vá-
ros fõterén. 

A nagy hírnévnek örvendõ
politikus és kísérete már az
elõzõ nap délutánján megér-
kezett. „Ugron Gábor és tár-
sai fogadtatása impozáns
módon folyt le. Annak dacá-
ra, hogy esett az esõ – s az
Alföld specialitása, a jóféle
fekete sár arasznyira beborí-
totta a járdákat –, több ezer
fõnyi tömeg gyûlt össze a
vasútállomásnál. A népván-
dorlás már a koradélutáni
órákban megindult. Az állo-
más elõtti tért és a peront
már 3 óra után akkora kö-
zönség foglalta el, hogy a ké-
sõbb érkezõk egyáltalában
nem kaptak helyet. Ezek az-
tán végigállották a járdát az
állomástól be egészen a

piactérig…” – írta a Szentesi
Lap tudósítója.

A másnapi ünnepet a re-
formátus templomban kezd-
ték. „A reformátusok tágas
templomát megtöltötte a
helybeli és vidéki független-
ségi érzelmû polgárság.” –
írta a kortárs. Gerõcz Lajos
lelkész méltatta a nagy nap
emlékét, majd a tömeg kivo-
nult a fõtérre. Küldöttség ál-
tal képviseltette magát Szeg-
vár, Horgos, Tápé, Tömör-
kény, Tés, Fábián és Algyõ
községek függetlenségi és
48-as pártja; táviratilag
üdvözölte a nagygyûlést
Félegyháza, Csongrád, Kis-
telek, Sándorfalva, Csany. 

Ugron Gábor harsány él-
jenzés közepette lépett a
nagytemplom oldalánál fel-
állított szószékre. Lelkesítõ
szónoklatát a helyi újság
utóbb teljes terjedelemben
közölte; az alábbiakban eb-
bõl emelünk ki néhány sze-
melvényt:

„Tisztelt Polgártársaim!
1848 nemcsak a népek fel-
szabadulásának hajnala, ha-
nem a magyar társadalom-
nak átalakulása is volt. Ad-
dig a jogot egy párszáz ki-
váltságos gyakorolta; a né-

pek milliói joggal nem bír-
tak, csak a munka terhét vi-
selték. Március 15-én a job-
bágyságból egyszerre nép, és
az elnyomott szegény nép-
bõl dicsõ nemzet lett… 1848.
március 15. nagy ünnepe a
magyarnak. Lehet mondani,
másfélszáz esztendõ minden
szenvedéséért, küzdelméért,
elnyomatásáért e napon ta-
lált a nemzet elégtételt. Az a
joga a nemzetnek, hogy
önálló és szabad legyen, az a
joga a magyarnak, hogy az
európai népek családjában
mint nemzet legyen elismer-
ve, e napon érvényesült, és a
magyar nemzetnek, a ma-

gyar népnek soha elfelednie
nem szabad, hogy nekünk a
szabadság útján nem arra
kell törekednünk, hogy a
gazdagokat a szegényekhez
rántsuk le, hanem hogy a
szegényeket emeljük fel a
szívünkhöz, a szegényeknek
juttassunk vagyont, a szegé-
nyeknek juttassunk kerese-
tet. (Éljenzés!)… A nép nagy-
nak és dicsõnek bizonyult,
mert alig vetette el bilincseit,
rögtön megkovácsolta belõ-
lük a kardot, amellyel védel-
mezte a nemzetek jogát,
amellyel védelmezte szabad-
ságát. (Lelkes éljenzés!) Kiví-
vott 11 hónap alatt olyan
harcot, amely példátlan a
nemzetek történelmében;
megdöntötte a zsarnokság-
nak hatalmát, a nemzet lobo-
góját diadallal hordozta az
ország egyik szélétõl a mási-
kig; elvitte Bécs falai alá. S ez
a nemzet megvédelmezte
a zsarnoksággal szemben
nemzeti önállóságát, függet-
lenségét és a nép új szabad-
ságát, s például szolgált Eu-
rópa összes népeinek, ame-
lyek a szabadságért küzdöt-
tek és harcoltak… A nemzet
legjobbjait börtönre vetették,
legdicsõbb vezéreit kivégez-

ték: de mindez hasztalan
volt, mert az a fa, amelyet
szégyenül állított oda a zsar-
nokság, a megdicsõülésnek
vált keresztfájává, s az a bör-
tön, amelybe a magyar férfi-
akat bevezették, az Isten
imaházává lett, ahol Ma-
gyarország szabadságáért
hangzott el minden reggel a
fohász. (Zajos éljenzés!) … 

1848 azt jelenti: legyen a
magyar nemzet lényegileg
független és szabad! Minden
ügyét intézze aszerint, hogy
e három elv érvényesüljön
benne: szabadság, egyenlõ-
ség és testvériség! Ezen el-
vek azok, amelyek vezették
õseinket küzdelmeikben,
amelyek kitartásra buzdítot-
ták atyáinkat…” 

A tudósító szerint, az a vi-
haros éljenzés, amely Ugron
Gábor beszéde után kitört,
alig akart véget érni. „A dél-
után folyamán helybeliek és
vidékiek mindenütt Ugron
Gábor beszédét tárgyalták,
és dicsõítették Ugron tüne-
ményes szónoki képessé-
gét.” Tíz évvel az emlékeze-
tes ünnepség után, Ugron
Gábort Szentes város dísz-
polgárává avatták.

Labádi Lajos

„1848 azt jelenti: legyen a magyar nemzet lényegileg független és szabad!”

120 éve: Március 15. ünneplése Szentes fõterén

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Ötvösné Éva (képünkön) a
Bolt az Egészséghez üzlet-
vezetõje válaszolt.

– Egymásért dolgozunk,
mégsem jut idõ a szeretteink-
re... és folytathatnánk a sort,
de talán érdemes egy pilla-
natra megállnunk, hiszen
vannak olyan emberek, akik
talán pontosan ezen az élet-
formán szeretnének változ-
tatni. A szentesi Deák Albert
és családja  úgy döntött, ma-
guk mögött hagyják a város
zaját és egy nyugalmasabb
tanyára költöznek.

– Nagyon jó a cikk, fontos
témáról ír. Én követhetõ pél-
dának tartom a fiatalok szá-
mára. Települjenek ki, men-
jenek vissza a természetbe.
Az a legnagyobb probléma,
hogy el vagyunk véve a ter-
mészettõl, hogy nem léleg-
zünk együtt vele, ott van az
élet és nem a városban. Amit
megtermelek, az pedig óriási
kincs. Ha én fiatal lennék be-
levágnék, ezt üzenném a mai
fiataloknak, vágjanak bele.
Igazából ez a jövõ és nem az,
hogy a mulitiknál dolgozom,
és még a vasárnapom is rá-
megy.

– Az önkormányzat 2009-

ben készítette el a város kö-
zéptávú stratégiáját. A mun-
ka folytatásaként ez év elsõ
felében a Belügyminisztéri-
um támogatásával és  az ál-
tala kiválasztott szakértõk-
kel  kidolgozásra kerül a vá-
ros új középtávú fejlesztési
stratégiája.

– Megkérdezik az emberek
véleményét arról, hogy mi-
lyen fejlesztések legyenek,
ezt én nagyon jó dolognak
tartom, bár hamarabb kellett
volna meglépni. Egyes épü-
leteknek az állagromlását
már meg kellett volna olda-
ni. Szerintem, ha megkérde-
zünk nagyon sok szentesi
embert, akkor elmondják,
hogy a városban milyen fej-
lesztések legyenek. A belvá-
rosban a Petõfi Szálló sorsa
nem megoldott, többen ag-
gódunk érte, a megoldás
sürgetõ lenne.

– 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 idõ-
szaka. 

– Lelki, gondolati szinten
is tisztítani kell magunkat,
nemcsak testi szinten. Azt
kellene keresnünk, hogyan
tudunk egymásnak segíteni,
hogyan tudjuk egymást szol-
gálni, nem a frusztrációt. A
pozitív gondolatok  azok,
amelyek elõre  viszik az em-
bert. Mindig meg kell vizs-
gálni, hogy mi az ami segít.
Én csak az elõremutató gon-
dolatokat szeretem. Úgy böj-
tölök, hogy testi szinten
megadom a szervezetemnek
azt amire szükség van, a
tiszta vizet a tiszta táplálékot
veszem csak magamhoz.

– A mára megszelídült nõ-
napon már nem megyünk az
utcára a nõi jogokért tüntet-
ni, pedig lehet, hogy kellene.
A munkásmozgalmi eredetû,
a nõk egyenjogúságára emlé-
keztetõ demonstratív nap
mára virág ajándékozásával
letudható. 

– Nem vagyok annyira
konzervatív, hogy egy nõnek
csak a család való. Amit szí-
vesen végez, azt válassza,
hallgatni kell a szívünk
hangjára. Olyan munkát vá-
lasszon magának mindenki –
aki csak teheti –,  hogy  ab-
ban ne legyen frusztráció,
stressz, hanem öröm, bol-
dogság és szeretet. Mindegy
hogy mi, pilóta is lehet, vagy
kohómérnök.

F.M.

Mit szól hozzá
Ötvösné Éva?

Közel hat évvel ezelõtt a
Színes Fór Magazin szer-
kesztõje felkért, hogy lapjuk-
ban indítsak egy sorozatot a
szentesi utcák névadóiról,
mivel tapasztalatuk szerint a
lakosok többsége nem tudja,
hogy ki volt az a személy,
akirõl utcájukat egykor elne-
vezték. Helytörténeti isme-
retterjesztés szempontjából
az ötlet rendkívül jó volt,
ezért szívesen vállaltam a
feladatot. Az akkor legújabb-
nak számító (2000-ben ki-
adott) várostérkép alapján
összeállítottam az utcák név-
jegyzékét, amelyek száma
összesen 234 volt. Megállapí-
tottam, hogy az utcák több-
sége (közel 70%-a) országo-
san és helyileg jelentõs sze-
mélyek nevét viselik. A soro-

zat 2009 júniusában indult el
a magazinban, az utcanév-
adó személyek betûrendjé-
ben. Technikai okok miatt
2010 végén – a 29. rész után
– a sorozat megszakadt. 

A Szentesi Élet akkori
szerkesztõje, Lovas József úgy
ítélte meg, hogy az egyes ut-
cák történetét és névadóit
közérdeklõdés kíséri, ezért a
helytörténeti sorozat árvétele
és folytatása mellett döntött.
Így 2011 februárjától – a 30.
résztõl – a Szentesi Életben
folytatódott a „Szentes utcái-
nak és tereinek névadói” c.
sorozat. A 2015. február 13-
án megjelent számban közöl-
tük a 143., a Zrínyi Miklós
utcáról szóló szócikket. A ré-
gi várostérkép névanyaga
ezzel ért véget. Mivel tud-

tuk, hogy a közelmúltunk-
ban is születtek utcanevek,
segítségért fordultunk a Pol-
gármesteri Hivatal Mûszaki
Osztályának vezetõjéhez,
Czirok Jánosnéhoz a 2000 és
2014 között kialakított új ut-
cák elnevezése ügyében.
Szakszerû tájékoztatásából
kiderült, hogy az elmúlt 15
évben összesen 33 új utcát,
sétányt és teret kereszteltek
el; s ezek közül 15 utca or-
szágos és helyi jeles szemé-
lyiségekrõl kapta a nevét. Se-
gítségét ezúttal is hálásan
köszönjük! Az elkövetkezõ
hetekben-hónapokban kö-
zöljük az új utcákról szóló is-
mertetéseket, amelyekkel zá-
rul többéves, maratoni soro-
zatunk. 

Labádi Lajos

Még tizenöt rész

Utcanévadó sorozatunk
a végéhez közeledik

Hálás köszönetem DR. PAPP ZOLTÁN
PhD, a Dr. Bugyi István Kórház sebész fõor-
vosának a mûtétem színvonalas és sikeres el-
látásáért és az értékes szakmai tanácsaiért.

Figyelemreméltóan kiemelkedõ DR. MOL-
NÁR GÁBOR sebészeti osztályvezetõ fõor-
vosának szervezõ tevékenysége, és hálával

tartozom a sebészeti osztály minden alkal-
mazottjának a lelkiismeretes és körültekintõ
tevékenységéért, amelyet a betegek gyógy-
ulása érdekében kifejtenek.

Prof. Dr. Vincze János
orvosprofesszor

Budapest

Köszönetnyilvánítás

A városközpont közelében,
a Szent Imre herceg utca ele-
jén, a Zsoldos Ferenc Mûsza-
ki Szakközépiskola mellett, a
gimnáziummal szemközt ta-
lálható. A kis terecskének ko-
rábban nem volt hivatalos ne-
ve; az 1991-ben felállított
„Randevú kút” (Máté István

alkotása) tereként emlegették.
1999-ben egykori gimnáziu-
mi tanítványai kezdeményez-
ték, hogy az iskola közelében
lévõ névtelen teret a legendás
hírû gimnázium-igazgatóról,
Szöllõsy Gézáról nevezzék el.
A város képviselõ-testülete
2000 októberében határozatot
hozott a névadásról. Szöllõsy
Géza Máramarosszigeten

született 1901. július 21-én.
Felmenõi középnemesek vol-
tak; apja Szöllõsy Balázs. Szü-
lõhelyén érettségizett 1919-
ben. Az egyetemi tanulmá-
nyait Budapesten kezdte,
majd Szegeden fejezte be ma-
tematika-természettan (fizi-
ka) szakon. Éveken át állásta-
lan diplomás; alkalmi mun-
kákból él. 1928-tól Makón ta-
nított, elõbb a polgári iskolá-
ban, késõbb az állami reál-
gimnáziumban. 1935 júliusá-
tól a szentesi Horváth Mihály
Fõgimnázium tanára; emel-
lett hamarosan a Kulturális
Egyesület titkára, 1939-tõl pe-
dig a kétéves Kereskedelmi
Szaktanfolyam (a mai köz-

gazdasági szakiskola jogelõd-
ének) vezetõje. 1941-ben ha-
zatért Máramarosszigetre,
ahol a leánygimnázium igaz-
gatóhelyettese lett. 1942-ben
a szentesi tanári kar vissza-
hívta igazgatónak. A máso-
dik világháború kritikus évei-
ben, és az azt követõ nehéz
idõszakban vezette a gimná-
ziumot, egészen 1961-ben
történt nyugdíjazásáig. Buda-
pesten tartózkodott családjá-
nál, amikor 1970. szeptember
29-én szívroham következté-
ben váratlanul elhunyt. Szen-
tesen helyezték örök nyuga-
lomra az evangélikus temetõ-
ben. 

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (144.)

Szöllõsy Géza tér

Ugron Gábor



(folytatás az 1. oldalról)
– Egy szombati napon volt

a közgázas diplomaosztóm,
vasárnap felköltöztem Buda-
pestre, s hihetetlen, de hét-
fõn jött egy telefon a SPAR
Magyarország Kereskedelmi
Kft.-tõl, hogy online marke-
ting managert keresnek a
központjukba és rám gon-
doltak. Kedden már az állás-
interjún ültem az akkori fõ-
nökömmel egy budai kávé-
zóban. Ez sorsfordító helyzet
volt a számomra: rögtön
tudtam, hogy én a SPAR-nak
akarok dolgozni: nemzetközi
környezet, egy remek fõnök
ígérete és óriási kihívás, ha-
talmas büdzsével és változni
akarással, melyben részt
akartam venni. Már a követ-
kezõ nap, szerdán jött is a te-
lefon, hogy kezdhetek a kö-
vetkezõ héten. Hihetetlenül
boldog voltam. Még ki sem
tudtam csomagolni, máris
egy hatalmas kalandba keve-
redtem, amely azóta is tart.
2013 végén új pozíciót kínál-
tak a SPAR-on belül: én let-
tem egy Ausztriát, Szlovéni-
át és hazánkat átfogó nem-
zetközi, értékesítés-fejleszté-
si projekt vezetõje, mely ha-
talmas nemzetközi tapaszta-
lattal gazdagított. Ezen meg-
bízás közben kaptam igazán
egy globális képet arról, ho-
gyan kell egy többmillió
eurós projektet felépíteni.

2014 végén az akkori kom-
munikációs vezetõ nyugdíj-
ba készült. Karácsony elõtt
megkérdezték, vállalnám-e,
hogy én legyek az utódja.
Mivel az elõzõ projektre szó-
ló megbízatásom ekkor ért
véget, rögtön igent mond-
tam. A SPAR-nál minden
nap egy kaland, ami most fo-
kozottan igaz: én és a csapa-
tom felelünk a magyar le-
ányvállalat belsõ és külsõ
kommunikációjáért, többek
között a CSR-tevékenysé-
gért, a sajtó- és közönség-
kapcsolatokért, illetve a kor-
mányzati kapcsolatok mene-
dzseléséért, de munkánk ré-
sze a rendezvények szerve-
zése és a szponzorációs tevé-
kenység folytatása is.

–  Egyetemi évei alatt már
foglalkozott kommunikáci-

ós tanácsadással. Egy fia-
talembert mennyire vesznek
komolyan az üzleti életben? 

–  A helyzet az, hogy soha
senki nem kérdezte, hány
éves vagyok, vagy hogy
hány diplomám van. Elõször
19 évesen álltam a legelsõ
megbízóm, egy multinacio-
nális német robotikai cég
szintén német ügyvezetõje
elé. Pólóban voltam és még
névjegykártyám sem volt, de
amikor elmondtam, hogy
milyen filmre van a cégének
szüksége, õ azt mondta,
hogy rendben van, ad egy
esélyt. Ezt a megbízást még
sok másik követte ennél a
cégnél. A megbízókat leg-
többször a referenciák, az
ajánlások és az eredmény ér-
deklik. Az elsõ munkáknál
sokszor szerencsénk volt,
mert ismeretlenül is megbíz-
tak bennünk.

–  Akinek a kreativitás a
munkaeszköze, hogyan gyõ-
zi ötletekkel? 

–  Azt gondolom, hogy aki
nem látja és nem képes értel-
mezni és elfogadni, hogy mi
történik körülötte, az nem
tud majd túlélni abban a vi-
lágban, ahol trendek, mega-
trendek és ellentrendek ala-
kítják a mindennapokat. Né-
ha nagyon nehéz lépést tar-
tani, de heti szinten szánok
arra idõt, hogy ne maradjak
le semmirõl.

– Legtöbben talán doku-
mentumfilmesként ismerik.
A Csernobil Öröksége: a Zó-
na címû alkotásnak komoly
visszhangja volt. Feldolgoz-
tak-e azóta újabb témát?

– Filmes pályafutásom ta-
lán legjobb zárása volt a
Csernobil Öröksége: a Zóna
címû dokumentumfilm elké-
szítése Bendarzsevszkij Anton
újságíró barátommal. Egy
évnyi kemény munka áll
mögötte, mely végül több
mint egymillió nézõt ért el
itthon és külföldön. A film,
büszkén állíthatom, osztat-
lan sikert aratott, de azért a
realitásérzékemet nem vette
el. Magyarországon ebbõl a
mûfajból nem lehet megélni.
Téma most is lenne, csak a
finanszírozás megoldása üt-
közne falakba. Ha három
éve megkérdezik tõlem,
hogy mit csinálnék a legszí-
vesebben, akkor rávágtam
volna, hogy dokumentumfil-
meket. Ma már biztos, hogy
mást mondanék. Az értékte-
remtésnek sokféle változata
van, mely valahol mindig az
igények kielégítésérõl szól.
Szerintem nincs különbség a
réteg -, vagy a széles körben
preferált igény között: min-
denhez kell motiváció, elhi-
vatottság. Nekem ezek a leg-
fontosabb hozzávalóim.

(darók)
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Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc évfordulója
tiszteletére rendeznek városi
ünnepséget március 15-én,
vasárnap a Kossuth téren. Az
ünnepélyes zászlófelvonás 11
órakor kezdõdik, majd nem-
zeti ünnepünkrõl megemlé-
kezik és beszédet mond dr.
Vörös Gabriella. Az ünnepi
mûsorban közremûködnek
Andrádi Zsanett, Lénárt László,
Presits Tamás színmûvészek és
a Jövõnkért Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola néptánc csoportja,
Szentes Város Fúvószenekara
és a 37. II. Rákóczi Ferenc
Mûszaki Ezred díszõrsége.

Az ünnepség befejezéseként
koszorúkat helyeznek el a
megemlékezõk Kossuth Lajos
és Horváth Mihály szobránál. 

Kapcsolódó programok:
március 13., péntek 13 óra

Hajdú Lajos emléktábla-ko-
szorúzás, 18 óra Bárdos Lajos
Vegyeskar koncert (Lajtha-
zeneiskola),

március 15., vasárnap 8 óra
III. városisme-reti túraverseny
(Dózsa-ház), 10-16 óra között
„Az '48/49-es szabadságharc-
ra emlékezünk” rendkívüli
nyitva tartás a múzeumban,
12.30 órától Pilvax Kávéház a
megyeházán.

Meghívó a március
15-i ünnepségre

A Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgató-
ság tájékoztatója szerint idén
eddig mintegy 900 szabadté-
ri tûzesethez riasztották a
tûzoltókat, csak az elmúlt
hétvégén 259 alkalommal. A
biztonságos szabadtéri tûz-
gyújtás és a tûzmegelõzés
szabályai szerint általában ti-
los szabadtéren égetni, kivé-
ve ott, ahol azt jogszabállyal,
külön meghatározott esetek-
ben és feltételekkel megen-
gedik. Belterületen csak ab-
ban az esetben lehet növényi
hulladékot égetni, ha azt ön-

kormányzati rendelet meg-
engedi. Elõzetesen engedé-
lyeztetni kell a tûzvédelmi
hatósággal a külterületen lé-
võ, lábon álló növényzet, tar-
ló, illetve a növénytermesz-
téssel összefüggésben kelet-
kezett hulladék szabadtéri
égetését. Továbbra is megen-
gedett a kerti grillezés és a
tûzön történõ sütés-fõzés a
tûz állandó felügyelete mel-
lett. Jogszabálytól eltérõ
vagy hatósági engedély hiá-
nyában végzett tûzgyújtási
tevékenység tûzvédelmi bír-
ságot von maga után!

Tûzgyújtás szabályok

Aktuális adózási tájékozta-
tót szervez a Csongrád Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara Szentes Térségi Szerve-
zete és a kamarában mûkö-
dõ Enterprise Europe Net-
work a Megyeháza Konfe-
rencia és Kulturális Köz-
pontban március 17-én. 

A piactól az online pénz-
tárgépig, a módosított EKA-
ER-en át címmel Szabó Gábor,
a NAV Dél-alföldi Regionális
Adó Fõigazgatóság, Tájékoz-
tatási Osztály munkatársa

beszél az ún. minimis támo-
gatások változásáról, az áru-
fuvarozókat érintõ adóked-
vezményekrõl, az õsterme-
lõk nyugtaadási kötelezettsé-
gérõl, az online pénztárgé-
pek ellenõrzésének tapaszta-
latairól, valamint a március

1-tõl érvényes EKAER válto-
zásokról. Az érdeklõdõket
kedden 14 órára várják, az
elõadás után konzultációra
is lehetõség nyílik. A prog-
ram a hátralékkal nem ren-
delkezõ CSMKIK tagoknak
ingyenes.

Õstermelõktõl az
árufuvarozókig

(folytatás az 1. oldalról)
A polgármester örömteli-

nek nevezte a helyi vállalko-
zás bõvülését, mert a stabil
gazdaság adhat újabb mun-
kahelyeket és azokon keresz-
tül biztos megélhetési lehe-
tõséget a családoknak.
Szirbik Imre elmondta, hogy
az önkormányzat 4-5 éve
mûködõ vállalkozásfejleszté-
si pályázatán keresztül adott
kamatmentes kölcsönbõl kö-
zel 50 munkahely jött létre.
A most aláírt szerzõdés és a
kapcsolódó oklevél egyben
hosszú távú partnerségi
megállapodás a Zöld Plasz-
tik Lakics Kft. és az önkor-
mányzat között.

Lapunk kérdésére a pol-
gármester kijelentette, ugyan
az idei költségvetés nem tar-
talmaz elkülönített összeget
a kölcsönalapra, azonban a
város határozott célja a vál-
lalkozások segítése a kamat-
mentes hitellel is.

A szerzõdés aláírásán jelen
lévõ városfejlesztési bizott-
ság elnöke lapunknak el-
mondta, hogy a költségveté-
si rendelet módosításával
forrást különít el a képvise-
lõ-testület a vállalkozás fej-
lesztési hitelezés folytatásá-
ra. Antal Balázs Tibor hozzá-
tette, a hitelt a jövõben leg-
feljebb 5 évente vehetné
igénybe adott vállalkozás,

így biztosítva újabb kedvez-
ményezettek bevonását a
vállalkozásfejlesztési prog-
ramba. 

Az ipari parkban mûködõ
vállalkozások jelenleg több
mint 3 ezer embernek adnak
munkát. A legnagyobb cégek
a Hungerit Zrt., Legand Zrt.,
a MA-KA Kft. és a HK-
Ceram Kft. A Zöld Plasztik
Lakics Kft. hamarosan indu-
ló beruházásán kívül folya-
matban van a vetõmag elõál-
lítással foglalkozó Duna-R
Kft. beruházása, valamint a
befejezéséhez közeledik az
AgroTech-Komfort Kft. gép-
gyártó és összeszerelõ telep-
helyfejlesztése.

Újabb munkahelyek
önkormányzati segítséggel

Jövõ héttõl már csak a 200
négyzetméternél kisebb bol-
tok lehetnek nyitva vasárnap,
de csak a tulajdonos vagy csa-
ládtagja dolgozhat. Évente
egyetlen alkalommal, tetszõ-
legesen kiválasztott vasárna-
pon nyitva tarthatnak a bol-
tok, ha azt 15 nappal koráb-
ban bejelentik a helyi jegyzõ-
nek. Többek között errõl is
beszélt a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Fogyasztó-
védelmi Felügyelõségének
igazgatója a megyei iparka-
mara kistérségi ülésén. Petrik
Sándor felhívta a figyelmet,
hogy a dohányboltokra is vo-
natkozik rendelet. Az 50
négyzetmétert meg nem hala-
dó árusítótérrel rendelkezõ
újságosok és a 150 négyzet-
métert meg nem haladó vi-
rágüzletek 6-12 óra, a kizáró-
lag pékárut és tejterméket
árusító boltok 5-12 óra között
nyitva tarthatnak vasárnap is.
A kötelezõ vasárnapi zárva
tartás nem vonatkozik az ad-
venti vásárra, december 24-
ére és szilveszter napjára,
amennyiben az vasárnapra
esik. Vasárnapi munkavégzés
esetén továbbra is jár az 50
százalékos bérpótlék a keres-
kedelemben, ahol a jogsza-

bályok nem tiltják a munka-
végzést, a 100 százalékos bér-
pótlék pedig minden dolgo-
zót megillet az adventi idõ-
szakban és egy, a munkaadó
által választott vasárnap al-
kalmával.

Egyéb napokon reggel 6 és
este 10 óra között fogadhatják
a vásárlókat az üzletek, és a
vevõt a zárórát követõen még
fél óráig kiszolgálhatják.

Vasárnap kizárólag maga a
vállalkozó vagy családtagja
szolgálhat ki, ellenõrzés ese-
tén köteles a helyszínen ma-
gánokirattal igazolni a család-
hoz tartozás valóságát. Az
élettárs nem tartozik a család-
tagok közé. A Polgári Tör-
vénykönyv (Ptk.) szerint
ugyanis segítõ családtag a há-
zastárs, az egyeneságbeli ro-
kon, az örökbefogadott, a
mostoha- és a nevelt gyer-
mek, az örökbefogadó-, a
mostoha- és a nevelõszülõ va-
lamint a testvér, az élettárs
azonban nem. A jogsértõ nyit-
va tartást a hatóság elsõ alka-

lommal 5-tõl 15 napig terjedõ
bezárással, második esetben
30 nap, harmadjára 90 nap,
utána már 1 év bezárással
bünteti.

A tilalom nem vonatkozik a
kereskedelmet kiszolgáló
szolgáltatási tevékenységre, a
szálláshelyen végzett kereske-
delemre, a vendéglátásra,
gyógyszertárakra, illetve a
busz-, vasúti pályaudvarok, a
piacok, vásárok, a benzinku-
tak, valamint a kulturális te-
vékenységet és fürdõszolgál-
tatást kiszolgáló kereskede-
lemre esetleg a világörökségi
területén mûködõ üzletekre
sem. Utóbbi Csongrád me-
gyét nem érinti, mivel nem
található világörökség a me-
gye területén. 

Utólag módosulhatnak a
vasárnapi zárva tartás szabá-
lyai a gyakorlati tapasztalatok
alapján. A Fogyasztóvédelmi
Felügyelõség megyei igazga-
tója szerint nyáron jelenhet
meg az errõl szóló rendelet.

BG

A pékek nyitva tarthatnak

A korkedvezményes és
korengedményes nyugdíj
visszaállítását és a férfiak 40
év munkaviszony után járó
nyugdíjba vonulásának lehe-
tõségét szorgalmazza Korózs
Lajos. Az MSZP országgyûlé-
si képviselõje, szociálpoliti-
kus többek között a szociális
ellátórendszer márciustól
életbe lépett átalakításának
negatív társadalmi hatásairól
is beszélt szerdai lakossági
fórumán. Javaslatait beter-
jesztette a parlament népjó-
léti bizottsága elé, azonban a
kormánytöbbség leszavazta
azokat. Korózs véleménye
szerint ma az öregségi nyug-
díjon kívül minden más
nyugdíjszerû ellátás elvehe-
tõ, visszavonható vagy fel-
függeszthetõ. Ma az átlag-
nyugdíj 112 ezer forint, de a
nyugdíjasok 70 százaléka

nem kap ekkora összeget.
2010 óta a 60 év felettiek szá-
ma 9 százalékkal nõtt, ezzel
szemben az állam által
nyugdíjra fordított összeg
9,5 százalékkal csökkent.
Mára megszûntek a nyugdíj-
kedvezmények, hogy minél
tovább bent maradjanak az
emberek a munka világában.

Elismerte, a szocialista
kormány idejében is volt
szegénység, de az sem igaz,
hogy most csökken a szegé-
nyek száma. A közmunkáért
kapott pénz nem húz ki sen-
kit a szegénységbõl. A hiva-
talos adatok szerint 4,3 mil-
lió ember fizet személyi jö-
vedelemadót, de 2,2 millió
ember jövedelme nem éri el
az egyszemélyes háztartás
létminimumát.

Korózs Lajos hangsúlyoz-
ta, hogy az alaptörvény sze-

rint hivatalosan nincs társa-
dalombiztosítás és március-
tól megszûnt a nyugdíjvé-
delmi alap is. Aki ma mara-
dandó sérülést szenved akár
a munkahelyén is, nem jár
számára rokkantsági nyug-
díj. Kaphat három évig reha-
bilitációs járadékot, utána
azonban csak szociális se-
gélyt vehet igénybe, ameny-
nyiben az önkormányzat tud
adni számára. Félmillió csa-
ládot érint a szociális segély
átalakítása és több tízezer
embert nyomorba dönt. A
baloldali politikus felhívta a
figyelmet, hogy az új szabá-
lyozás belsõ vándorlást in-
díthat el a szociális ellátást
biztosító települések irányá-
ba, amelyek lepusztulnak az
egyre több ellátandó rászo-
ruló miatt.

BG

Hiányzik a szociális biztonság

Túlélés a trendek között

A megyei fogyasztóvédõk tavaly 37 témavizsgálat során
996 ellenõrzést végeztek. A vizsgálatok 38,7 százalékánál
tettek kifogásolást, mely arány az elmúlt év statisztikái
alapján nem érte el az országos átlagot. A jogsértések miatt
kiszabott bírságok összege összesen 32,5 millió forint volt.

Maczelka Márk
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Lapunk tavaly áprilisban
írt arról, hogy a szentesi pia-
con kétszázezret kértek zseb-
be a magukat adóellenõrök-
nek kiadó férfiak és akkor a
rendõrség csalás miatt indí-
tott büntetõeljárást ismeret-
len tettes ellen. A Csongrád
Megyei Fõügyészség most
emelt vádat a magát adóel-
lenõrnek kiadó férfi ellen,
üzletszerûen elkövetett csa-
lás és három rendbeli közok-
irat-hamisítás miatt. Szanka
Ferenc, a fõügyészség sajtó-
szóvivõjének tájékoztatása
szerint a szegedi férfi – isme-
retlen társával – tavaly már-
cius 27. és április 3. között a
szentesi illetve a hódmezõ-
vásárhelyi piacon magát
adóellenõrnek kiadva próba-
vásárlásokat színlelt. A sér-
tettekkel közölték, hogy nem
adtak nyugtát, ezért elkészí-
tettek egy látszólag az adóhi-
vatal által kiállított, jegy-
zõkönyv próbavásárlásról

megnevezésû iratot, melyen
feltüntették az ellenõrzött
személy adatait, azt aláírat-
tatták és hamis névvel õk
maguk is aláírták azt. Majd
elõadták, hogy 20, 50, illetve
200 ezer forint fejében meg-
semmisítik a jegyzõkönyvet,
így az érintettek ellen nem
indul eljárás. Az árusok
mindhárom esetben átadták
a vádlott és azóta is ismeret-
len társa által kért pénzt.

Az adóhatóság tavaly ar-
ról tájékoztatta lapunkat,
hogy az adóellenõreik nem
alkalmaznak mozgó mobil-
csoportot, mindig párban
járnak, azonnali helyszíni
bírságot semmilyen körül-
mények között nem állapíta-
nak meg, és a helyszínen
készpénzt nem vesznek át.
Az általuk kiszabott mulasz-
tási bírság összegét a NAV
számlájára vagy a határozat-
hoz mellékelt csekken kell
befizetni.

Vádat emeltek az
áladóellenõr ellen

Korcsmáros Réka és Kukovecz Pál önálló zenei estjét hallhatja
az érdeklõdõ közönség március 28-án, szombaton 20 órától
Szentesen a Kávézó a Belvárosi Favágókhoz Klubban.

A két fiatal szentesi tehetség közel egy éve alakította ki du-
óját, s azóta egyre több helyen mutatkoznak be.Az egyébként
polgári foglalkozású Réka és Pali egy másik – azóta felbom-
lott – zenekarban találkozott kb. egy évvel ezelõtt, és hamar
rájöttek, hogy közös érdeklõdésük több lehetõséget tartogat
számukra. Népzenei, blues – illetve Eric Clapton feldolgozá-
sokból álló repertoárjukkal felléptek már Szegeden több alka-
lommal, a Lábatlani Blues Fesztiválon, Csobánkán, továbbá
meghívást kaptak még Kapolcsra, a Mûvészetek Völgyébe is,
ahová közel  két órás programmal készülnek. Céljuk, hogy
minél többen megismerjék és megkedveljék õket, de elõadá-
saikban megmaradjon az alkotó munka értéke. A minõséget
szeretnék átadni tartalommal megtöltve. A gitáron, furulyán,
citerán kívül kobozon is ( a lant rokona, pengetõs hangszer )
élvezhetjük kellemes hangzású énekes produkcióikat. A Fa-
vágó klubban immár másodszor mutatkozik be a kis csapat,
remélhetõleg ismét teltház elõtt. (fa)

Két tehetség a
„Favágó klubban“

Idén február utolsó nap-
ján 8. alkalommal rendez-
ték meg a hagyományos
HUNOR COOP bálat, me-
lyen közel 400 dolgozó és
meghívott vett részt. A
nagy létszámra való tekin-
tettel ezúttal már ki kellett
bérelni a szentesi sport-
csarnokot, hogy azt jó-
kedvvel és vidámsággal
töltsék meg a cég bálozó
dolgozói.

Csongrád és Békés megye
25 településérõl érkeztek a

vendégek, sõt idén már az
ásotthalmi bolt is erõsítette a
csapatot. Ez a bál sok dolgo-
zó számára különös öröm-
mel zárult, hiszen az elmúlt
évben végzett munkájuk
alapján több mint harmincan
arany, ezüst és bronzokleve-
let kaptak, melyhez anyagi
elismerés is párosult. 2014.
legjobb boltjai a nagymágo-
csi COOP ABC és a csanád-
palotai SZUPER COOP ABC
lettek. A két üzlet kollektívá-
ja jutalomként egy wellness

hétvégén pihenheti ki a tava-
lyi év fáradalmait. 

Ebben az évben a boltok
között süteménysütõ ver-
senyt hirdettek. A desszert-
ként elfogyasztott, ízviláguk-
ban és kinézetükben is fan-
tasztikus süteménycsodák
méltó befejezést adtak a va-
csorának. Ezt követõen meg-
lepetés vendégek következ-
tek. Elõször 5 szamba táncos
gondoskodott a fergeteges
buliról. A Copacabana bra-
zil-show a riói karneválba

repítette a vendégeket, majd
Miller Zoltán énekes mûsora
fokozta tovább a hangula-
tot. Tánccal, igazi jókedvvel
múlatták az estét a Fuvi
Band jóvoltából.

A bál résztvevõi egy jóté-
konysági akció keretén belül
több mint 200 ezer forint ér-
tékben vásároltak tombolát.
Az összeget a HUNOR
COOP Zrt. kiegészítette fél-
millió forintra, melyet átutalt
a kárpátaljai magyarokat tá-
mogató alapítvány javára.

A Szentes Városi Könyvtár és a Dó-
zsa-ház Közösségi Tér szervezésében
László Gergely és Sebõk Tamás ötlete
alapján egy új kezdeményezés indul
városunkban, mely a rockzenét szere-
tõ közönséget célozza meg. A sorozat
közérthetõen mutatja be a rock-
történelem fontosabb eseményeit, ál-
lomásait, ikonikus alkotóit. 

Az elsõ szemeszter témáiban szere-
pet kapnak többek között olyan stílu-
sok, mint a blues, a rock ’n’ roll, folk-
rock, psychedelic rock és a hard rock.
Az elõadásra látogatók megtudhatják
például, hogy hogyan lett Muddy
Waters egyszerû földmûvesbõl a kor-
szak legnagyobb blues elõadója, vagy,
hogy miért a börtönben élte meg Chuck

Berry dalainak világhírét.
Az elõadásoknak a városi könyvtár

ad otthont. A rocktöri órák elsõ felében
az elõadók ismertetik az adott korszak
kultúrtörténeti és zenei hátterét. Szó
esik továbbá a különbözõ stílusok alko-
tóiról és azok életérõl. Az elõadás közös
zenehallgatással és elemzéssel zárul.

Egy-egy korszak hitelesebb bemuta-
tása érdekében egy filmklub is indul a
Közösségi Tér Dózsa-házban. Ezeken
az alkalmakon a látogatók a korszakok-
hoz kapcsolódó kultusz- és dokumen-
tumfilmeket tekinthetik meg pl.:
Cadillac Records, A nyughatatlan,
Doors.  

Az elõadások és a filmklub idõpontjai:
1. A Blues: március 19.  Filmklub:

március 26.
2. Rock ’N ’Roll/Country: április 2.

Filmklub: április 9.
3. Roots Rock/Folk Rock: április 16.

Filmklub: április 23.
4. Psychedelic/Prog Rock: április 29.

Filmklub: május 7.
5. Beat /Classic/Rockabilly: május

14. Filmklub: május 21. 
6. Hard Rock/Southern Rock: május

28. Filmklub: június 4. 
Az órák minden alkalommal, mind-

két helyszínen 18 órakor kezdõdnek.
A tervek szerint az elõadássorozat

második része õsztõl valósul meg a fent
említett helyszíneken, addig is minden
érdeklõdõt sok szeretettel várnak a
szervezõk.

Rocktöri sorozat és filmklub indul
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A megnyitó szertartástól
kezdve a nap zárásáig, pon-
tosan azt éreztem, hogy
akár a fõvárosban is rendez-
hették volna a szentesi gyó-
gyító napot, mert a színvo-
nalában nem volt eltérés. A
Szentesi Fényesség Táltos
Dobkör nyitó és záró hang-
jai/dobbanásai világokat
nyitottak meg és nemcsak
bennem, a kérdés: teret en-
gedtünk-e nekik.

Elvegyülve a nagy tömeg-
ben, a jó sorsra bíztam, hová
fúj a szél, ki lesz az a gyógyí-
tó, akinek a kezei között én
is idõutazom, vagy regene-
rálódom. Akik eljöttek – fõ-
leg nõk – nagyjából tudták
mire számíthatnak, vagy is-
merték is az ösvényjelölõ
személyt. Olyan emberekkel
voltam együtt, akik titkok
õrzõi és tudói, képességeik
és tudásuk bárhol a világon
megállná a helyét.

A 65 éves Bánfiné Julika
Orosházáról jött. Gyógyító
rezgéstechnikáját  Szegeden
sajátította el. Hangtálai kéz-
zel készültek, Tibetbõl és
Nepálból valók. Arra a kér-
désre, érezte-e szükségét an-
nak, hogy felkeresse Tibetet,

nemmel válaszolt. Julika sze-
rint a tisztaságot és a beava-
tást érintéssel kapja a tálak-
tól, amint dolgozni kezd ve-
lük. Kezelései alatt dimenzi-
ók nyílnak meg, a páciens
idõutazhat, ahogyan velem
is történt. Akinek nincs ko-
molyabb baja, annak, ha
megütik a talpát a tállal, a
hang a fején jön ki. A hangtá-
las asszonyt sokszor kérik fel
a dobkör eseményeinek
megnyitására. A rezgések
különleges világok kapuit
nyitják, a meditáció azonnal
mûködik.

Batka István Gádorosról
jött, az elmúlt tizennégy év-
ben nagyon sok mindennel
foglalkozott. Elmondása sze-
rint az Univerzum hozta elé
azokat az ösvényeket, amin
elindult. Ma már reiki tanár-
ként, a drágakõ gyógyítás
vagy éppen a sámán kártya-
bölcsesség erejével sorsokba
lát bele, ha az illetõ ezt kéri.
A nap közepén beszélgetve
kimerültnek tûnt, István
mondta, hogy ez csak pilla-
natok kérdése, mert ami
energiát adott, azt a Napra
állva az Univerzum gyorsan

visszatölti. Búcsúzásként
hozzátette, hogy akinek ma-
gyarul dobban a szíve, aki
magyarul beszél annak le-
hívható az a tudás, amitõl
erõsebb, egészségesebb lesz.
Akik ma itt összegyûltek, eb-
ben közvetítõ szerepet vál-
laltak – emlékeztetett rá a
„ciprusi mágus” tudását is
bíró tanító.

Mészáros Jánost Szentesen
aligha kell bemutatni. Az
egykori temetési szónokot
több mint négyezer búcsúz-
tatáson hallhattuk. Életpá-
lyáját mesélve kiderült, hogy
voltak vállalkozásai, nem tit-
kolta, hogy a szerencsejáték
birodalmában is megfordult.
Küzdelmeit, esetleges tévút-
jait nem bánja, így talált rá a
mostani küldetésére. Közel
tíz évig Budapesten élt, ta-
nult Salt Lake City-ben. Tu-
dását  például Joe Cheng, dr.
Halmy László és a Herbalife
birodalom is csiszolta. Ér-
deklõdését a transzcendens
világ felé a gyökereiben hor-
dozza. Fõ területe a radi-
esztézia, a táplálkozás- és a

szellemtudományok. Sokan
keresik fel azzal, hogy az ott-
honukban különleges han-
gokat hallanak, bútorok
mozdulnak meg és nem tud-
nak aludni. János azt is el-
mondta, hogy ezzel a terü-
lettel foglalkozni nagy kihí-
vás, de 100 százalékosan tud
segíteni. Ars poeticája más
világokat nyit meg, szerinte
a legfontosabb a megbocsá-
tás.

Erdélyiné Pusztai Katalin, a
rendezvény szervezõje a ko-
ordinátori szerepeket is fel-
vállalta. Bár egész nap csupa

mosoly és nagyszerû segít-
ség volt, azt már szomorúan
mondta, hogy kinõtték a Dó-
zsa-házat. Igyekeztek igazsá-
gosak lenni,  húsz gyógyító-
nak tudtak lehetõséget adni,
pedig többen is jöttek volna
a megyébõl és a környékrõl. 

Az ingyenes rendezvény a
dobkör elõadásával nyitott
és zárt. Közben többször ki-
mentek a kis tisztásra a ház
elõtt, óvodásoknak és a Föld
Anyának dobolni. A táltos és
sámán hagyományok iránt
érdeklõdõket várja a dobkör
kéthetente a Dózsában, ked-
denként hatkor.

Fehér Mónika

Titkok õrzõi a gyógyító napon

Bánfiné Julika

Batka István

Mészáros János

Erdélyiné Pusztai Katalin
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A címben jelzett „teadél-
után” az esti órákra tolódik
természetesen, március 21-
én szombaton, két elõ-
zenekar: a zenekarként fia-
tal, de nem ismeretlen erõk-
bõl álló Karfa Thema vala-
mint a rutinos Sunstroke
társaságában, a Zene-Világ-
Zene speciális („Ifiházas”)
sorozatában. E lap hasábja-
in ezt megelõzõen 2012-ben
számoltam be a banda ak-
kor friss lemezérõl, ideje
volt interjút kérnem Mihály
Gergõtõl, az Angertea gitá-
ros-énekesétõl. Azt – terje-
delmi okból – monológgá
formáltam.

– Nagyok voltak a várako-
zásaink a „Nr. 4: songs
exhaled” címet viselõ leme-
zünkkel kapcsolatosan, hi-
szen az norvég kiadónál jött
ki. Világszerte ismert ven-
dégzenészeink voltak, példá-
ul a Faith No More basszus-
gitárosa. Nagyon pörögtünk
a hazai sajtóban, nagy volt a
szakmai elismertségünk, sõt
megjelentünk az egyik leg-
rangosabb külföldi metál-
portálon, valamint külföldre
is adtunk néhány interjút. A
Terrorizer magazin CD-mel-
lékletén is szerepeltünk egy
dallal. A kicsi, de határozott
lépések összejöttek külföld-
ön is, ám a turné, amit na-
gyon szerettünk volna, nem.
Most azonban körvonalazó-
dik egy olaszországi: remé-
lem nem kiabáltam el! – hall-
hattam a frontembertõl.

– Új számokat még nem

játszottunk koncerteken, vi-
szont írjuk õket, dolgozunk
rajtuk! Tízszámos album lesz
ugyanis a következõ lépé-
sünk, amit a nyáron szeret-
nénk felvenni és õsszel vagy
télen megjelentetni egy finn
kiadónál, bár egyelõre csak
szóbeli megállapodásunk
van velük.

– Az elõzõ kiadónk kifizet-
te a lemezkészítés minden
költségét, de a turnézásba
nem invesztált. Márpedig
egy elkötelezett nagy kiadó a
turné költségeibõl is részt
szokott vállalni – folytatta
Mihály Gergõ.

– Itthon szerencsére egyre
népszerûbb a zenekar, egyre
többen ismerik meg. Az A38
hajón adott koncertünket
például teljes egészében rög-
zítette az M2 tévécsatorna.
(Március 5-én került adásba
a felvétel.) Ott azért nem
akartunk új számot játszani,
mert nem vagyunk biztosak
még a végleges verzióban.
Szentesre érve azonban talán
ez is összejön!

– Lesz egy, a festményeim-
bõl összeállított kiállítás: a
megnyitója közvetlenül a
koncertek elõtt zajlik, a képe-
ket pedig IH büféje melletti
részen helyezzük el. A kon-
certek közötti szünetekben
például meg lehet nézni a
képeimet, amik (az Anger-
tea-lemezborítókról ismerõs)
absztrakt akrilfestmények –
mondta a zenész.

Olasz Sándor

Angertea-„délután“
az IH-ban Könyveiben bizonyította,

hogy ismeri az alföldi be-
tyárvilágot, a székelyföldi
ízeket és embereket, leg-
utóbb pedig török szakács-
könyvvel állt elõ Szentesi
Zöldi László (kis képünkön).
A városunkból származó
külpolitikai újságíró könyv-
bemutatóval egybekötött
gasztronómiai élménybe-
számolóját kóstolóval koro-
názta meg.

Tulajdonképpen minden
adott volt egy török lakomá-
hoz ezen az estén az ifjúsági
házban: sok ember gyûlt
össze, akiket isztambuli ízek
is vártak. Elõbb azonban
Szentesi Zöldi László a leg-
újabb könyvének bemutató-
ján, a Kurca Vidéke Polgári
Egyesület szervezésében a
szerzõ mesélt élményeirõl,
melyet az egzotikus ország-
ban tett utazásai során átélt.
Mint lapunknak a Magyar
Demokrata fõmunkatársa el-
árulta, külpolitikai újságíró-
ként sokat járt török földön
és a környezõ arab országok-
ban, s felfigyelt a rokonszen-
ves ízekre. – Egyre többet ol-
vastam és kutattam, vásárol-
tam a piacokon, gyakran
hoztam haza alapanyagokat,
s elkezdtem török ételeket
fõzni. Ennek az érdeklõdés-
nek az eredménye ez a
könyv is – tudtuk meg a
szerzõtõl, aki baráti társasá-
gának rendszeresen kínál tö-

rök lakomákat. – Van, ami-
kor 20-30 ember is eljön. Két
napig fõzünk, úgy, mint a tö-
rökök. Ez egyfajta illúzió,
mert egészen pontosan
olyan ételeket mi nem tu-
dunk készíteni, hiszen itt
minden más, egy török házi-
asszony másfajta padlizsán-
nal, uborkával dolgozik. Sze-
rencsére az utóbbi 10 évben
egyre több keleti bolt nyílik,
tehát az elengedhetetlenül
fontos fûszereket, alapanya-

gokat be lehet már szerezni.
Próbálkozunk, s egyre jobba-
kat csinálunk.

Az Isztambuli vendégség
nem pusztán szakácskönyv
az író szerint. Hangsúlyosan
a legnagyobb török város ét-
kezési történetérõl szól, de
a fejezetekben Szentesi Zöl-
di igyekezett összefoglalni
a jellegzetes ételtípusokat:
húsételek, utcai ételek, italok
is terítékre kerülnek a szép
felvételekkel gazdagon il-
lusztrált albumban. Olvasha-
tunk Isztambul elmúlt év-
századairól, s a korábbi tö-
rök fõváros jelenlegi helyze-
tébe is betekintést nyújt a kö-
tet. 

Az idén Csongrád megye
média-díjával kitüntetett új-
ságíró tapasztalata szerint
idehaza könnyen megbarát-
kozhatunk a török ízekkel,
ugyanis a magyar konyha
egy része török hatást mutat.

A töltött káposzta vagy a le-
csó is bizonyítottan délrõl
származó étel, szavakat, eljá-
rásokat kaptunk a törökök-
tõl, néha nem is tudjuk,
mennyire törökösen gondol-
kodunk, tette hozzá a szerzõ.

Két évvel ezelõtti Székely-
földi vendégség címû kötete,
s a mostani törökországi sza-
kácskönyv után szívesen
folytatná a gasztronómiai tú-
rázást a jövõben is. – Ez idõ
és kedv kérdése. Fél évig ír-
tam, a tördelés is komoly
munka volt, büszkék va-
gyunk rá, de minden évben
nem tudok újabbat írni. Ter-
vek vannak: érdekel a sváb
és a szerb konyha, a szentesi,
szegedi ízek is. Szó van egy
krétai meghívásról is, majd
meglátjuk.

Saját készítésû menüsorral
kedveskedett a közönségnek
a szerzõ: paradicsomos,
uborkás bulgursalátát kínált,
mellette joghurtos öntetet,
melyet sárgarépás hajndari-
val készített, vagyis reszelt
répát megfuttatott olívaola-
jon, s összekeverte török jog-
hurttal. Volt a tányéron hu-
musz: a fõzött, puhára össze-
tört csicseriborsót kikeverte
szezámmagos pasztával, ke-
rült bele fokhagyma, citrom,
só, kömény. Szõlõlevél, fû-
szeres rizzsel töltve és olaj-
bogyó volt még a török ven-
dégség része.

Darók

Török lakoma „Szentesi” módra

Hamisítatlan tavaszi han-
gulat lengi be ezekben a he-
tekben a Tokácsli Galéria
kiállítótermeit: Rácz Zita
szentendrei selyemfestõ a
virágos rétek világát csem-
pészte be a falak közé, no
meg egy kis Indiát.

A tavaszt idézték Seres
Antal és gitáros-énekes nö-
vendékei is elõadásukban a
megnyitón, de a jelenlévõk a
falakon elhelyezett virág-
özön láttán is azt tapasztal-
hatták, a mûvelõdési köz-
pont galériájában már bekö-
szöntött a várva-várt napsü-
téses, színpompás évszak. 

Klasszikus megnyitó be-
széd helyett kérdezz-felelek
során mutatta be a selyem-
festõt Feleki Angéla mûsorve-
zetõ. Megtudhattuk, az öt-
gyermekes édasanya, Rácz
Zita nagyjából egy évtizede,
negyedik gyermeke születé-
se után talált rá erre a techni-
kára, miután több mindent
kipróbált. 

Temperamentumának a
gyorsan száradó festékkel

való alkotás felel meg legin-
kább, amelyben még nem is
sejti, mi lesz a végeredmény,
amikor nekilát. Mûvein ezer-
színû világ bontakozik ki,
köztük India is megjelenik,
több hónapos ottani tanul-
mányútja során szerzett be-
nyomásai tükrözõdnek a
festményeken. Az alkotó
azonban hangsúlyozta, ez
csak egy kis kitérõ volt szá-
mára, õ ízig-vérig magyar
lány, ezért képein az itteni
virágok, rétek, mezõk világa
bontakozik ki a pipacsoktól
a napraforgóig. Egyediek a
képei, hiszen saját magát
sem tudja reprodukálni eb-
ben a – megfogalmazása sze-
rint – izgalmas folyamatban,
amit a selyemfestés jelent.
Képei szabadtéri tárlatokon
is szerepelnek, az egyik ilyen
eseményen, Balatonföldvá-
ron köttetett az ismeretség
Varróné Szabó Ildikóval, a mû-
velõdési központ igazgatójá-
val, aki meghívta egy szente-
si bemutatkozásra.

D. J.

A pipacsoktól
Indiáig

Akik már számtalanszor
látták, azok számára is új
megvilágításba helyezi a
város kiemelkedõ festõmû-
vésze, Koszta József alkotá-
sait a nevét viselõ szentesi
múzeumban a napokban
megnyíló, felújított állandó
kiállítás.

Szinte napra pontosan egy
éve már, hogy a Tornyai
János Múzeum idõszaki
Koszta-életmû kiállítására
Vásárhelyre utazott a mû-
vész szentesi állandó tárlatá-
nak anyaga. A zöld falú
Koszta-teremben az alföldi
piktúra másik jeles alkotója
mutatkozott be a szentesi
közönségnek, s a Tornyai-
tárlat idõszakában elképze-
lés született arról, hogy meg-
újult formában, új felfogás-
ban térjen vissza a helybeli-
ek kedvelt mûvésze. – Mi
sem gondoltuk, hogy ennyi-
re el fog húzódni, azonban
sikerült forrást szerezni a te-
rem, illetve a folyosószakasz
felújítására – mondta dr. Bé-
res Mária. A múzeum vezetõ-
jétõl megtudtuk: a 2006-ban
átadott, s tavaly márciusig
fennálló állandó kiállítás lá-
togatói ezentúl az eddiginél
több festményt, pontosan 31-
et tekinthetnek meg, de nem
csak a mûvek számában lesz
változás. 

Talán elsõ benyomásra
a falszínben tapasztalható
majd újdonság, sõt – az igaz-
gatónõ szavai szerint – a ré-
gihez hasonlóan az új  szín is
minden bizonnyal meghök-
kenti a látogatókat. Ez a
mályvából induló, a fekete
fokozatos csökkentésével el-
ért terrakotta árnyalat a lehe-
tõ legjobb megoldásnak tûnt.
Ezen a felületen igazán élnek

a képek, mondta. A kísérlete-
zés hetekig tartott, a festõ,
Lantos Zoltán bizonyos fal-
szakaszokat több rétegben is
átfestett, mire rábólintottak a
végleges megoldásra.

A felújítás mellett szólt az
is, hogy a régebbi falbevonat
már elhasználódott, kezdtek
kitûnni az alapozás fehér
foltjai, magyarázta a tárlat
rendezõje. Sipos Anna mûvé-
szettörténész új koncepciót
valósít meg a falakon. Egy-
részt eddig raktáron lévõ
Koszta-képek kerülnek kiál-
lításra, valamint két alkotást
kapott kölcsönbe a múzeum
a Magyar Nemzeti Galériá-
ból, az egyik a festõ anyját
ábrázolja. Oda kerül közvet-
lenül az apa portréja mellé,
mely eddig nem volt része a

tárlatnak. Szintúgy újdonság
az az életnagyságú rajz, me-
lyet Koszta a pályája elején,
valószínûleg az 1890-es
években készített. Akkoriban
még próbálkozott vallásos
témákkal, ezt mutatja ez a
Krisztus-ábrázolás is. Az in-
tézmény Koszta-gyûjtemé-
nye fõleg az érett mester al-
kotásaiból áll, a megújuló ki-
állításon nagyobb szerepet
kapnak a korai, világosabb
színvilágú mûvei. A tárlat
rendezõje a képek elrendezé-
sében az alkotó mûvészi fej-
lõdését igyekezett megjelení-
teni, csoportokat képeznek a
hasonló ecsetkezeléssel ké-
szült festmények, a virág-
csendéletek, a tájban dolgo-
zó, nõalakos képek. A kiállí-
tás anyagát a tervek szerint

idõnként cserélni szeretnék,
mindig új megfogalmazás-
ban láttatva Koszta mûvé-
szetét.

A szerkezetében és tartal-
mában is megújult tárlat két
nyelvû, angol és magyar kí-
sérõszöveget kap, s az új fel-
fogású rendezést példázza,
hogy a Koszta-életmûhöz
kapcsolódva kikerülnek a fa-
lakra kortárs és helyi alkotók
mûvei is. Felhangolták a te-
remben lévõ zongorát, így
koncertek helyszíneként is
funkcionálhat a helyiség.

A szentesi táj Koszta ecset-
jével – a régi címe megma-
radt a kiállításnak, melyet
március 19-én, csütörtökön
délután fél 5-kor Szirbik Imre
polgármester nyit meg. 

D. J.

Koszta – más szemmel
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Több mint kétszáz díja-
zott, bajnoki címek birtoko-
sai és számtalan országos
verseny helyezettjei voltak
hivatalosak az önkormány-
zat hagyományos sportolói
díjátadó ünnepségére a
sportcsarnokba. A rendez-
vény alkalmával díjak át-
adásával ismeri el a 2014.
évben kimagasló eredmé-
nyeket elérõ sportolóit a
Nemzeti Sportváros. Az
idei díszvendég Molnár Ta-
más háromszoros olimpiai
bajnok vízilabdázó volt, a
megjelenteket Szirbik Imre
polgármester köszöntötte.

Minden évben a sportcsar-
nok küzdõterén találkoznak
sportolók, edzõk, szülõk,
képviselõk és a város veze-
tõi, hogy elismerjék a legjob-

bak sportteljesítményét,
megköszönjék mindazok
munkáját, akik a város jó hí-
rét viszik, kezdte beszédét a
polgármester. Szirbik Imre
elmondta, hogy a sport lé-
nyege nem csak az ered-
mény, hanem az az út, ami
az elsõ edzéstõl elkíséri az
embert a versenyekig. Bizo-
nyára mindenki dobogóra
szeretne állni világversenyen
és olimpián, mint az átadón
megjelenõ Molnár Tamás. A
háromszoros olimpiai baj-
nok, világbajnoki és világli-
ga aranyérmes, többszörös
magyar bajnok vízilabdázó
példája mutatja: az út járható

kitartással, önfegyelemmel,
sok lemondással és edzéssel.
A sport nem létezhet a
Minarik Ede típusú szent
õrültek nélkül. Akit egyszer
megcsapott az öltözõk sem-
mihez sem hasonlítható sza-
ga, az soha nem szakad el a
sporttól. Szirbik Imre gratu-
lált az elért eredményekhez
és megköszönte mindenki
munkáját, aki hozzájárult a
szentesi sportsikerekhez, és
kívánta, hogy szóljon a him-
nusz minden versenyzõnek,
mert elérte a legjobb ered-
ményét.

A néhány hete magyar baj-
noki címet szerzett Czakó-

Szepesi Judit és Szepesi József,
a helyi Szilver TSE párjának
látványos táncbemutatója
után következett a díjak át-
adása. Az egyéni eredmé-
nyek elismerésekor összesen
105 fõ, 92 versenyzõ Szirbik
Imre polgármestertõl, 13
edzõ Kovács János bizottsági
elnöktõl vehette át az üveg
plakettet. A csapatverse-
nyekben kimagasló ered-
ményt elért hét csapat serle-
get, a 73 sportoló oklevelet
vehetett át dr. Demeter Attila
alpolgármestertõl. A csapat-
edzõk  üvegplakettet kaptak.
Elõször adták át a sportágá-
ban és egyesületében kima-

gasló sportolónak járó díjat,
amit Halász Ákos korosztá-
lyos válogatott kosá labdázó,
Csatlós Flóra úszó és Vas
Andrásné aerobiktréner vehe-
tett át Kovács Jánostól, a
sportbizottság elnökétõl. 

A különdíjakat Molnár Ta-
más háromszoros olimpiai
bajnok vízilabdázó adta át.
Az év sportolója: Pellei Frank
junior világbajnok vízilabdá-
zó, az év edzõje: Tóth László,
a Hungerit-Szentesi VK baj-
noki aranyérmes nõi együt-
tesének trénere, életmûdíjat
kapott Kõhalminé Forrai Juli-
anna sakkoktató. Az év csa-
pata: a Hungerit-Szentesi

VK bajnok gárdája (Stefania
Terefou, Gyõri Eszter, Hevesi
Anita, Sabrina van der Sloot,
Peggy Etiebet, Gémes Alexa,
Tóth Csenge, Kádár Ildikó,
Rácz Daniella, Farkas Tamara,
Kövér-Kis Réka, Vida Peggi,
Gundl Diána, Magyar Tamara,
Bene Viktória, Dudás Dóra, Tí-
már Maja, Bartucz Dóra, edzõ:
Tóth László, csapatvezetõ:
Benedek Tibor, kapusedzõ:
Horváth György, erõnléti
edzõ: Valkai Zsolt).

A szokásosnál rövidebb,
jól szervezett ünnepségen
közremûködtek Pakó Attila
és diákjai a Lajtha László
Alapfokú Mûvészeti Iskolá-
ból.

BG
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Vidovics

Sportsikereket ünnepeltek

Hazai pályán szenvedett
vereséget a Szentesi Kinizsi
megyei elsõ osztályú lab-
darúgócsapata. A mieink
szombaton kiesési rangadót
játszanak a Kistelek ellen,
idegenben. 

Fegyelmezett játékot kért
labdarúgóitól Bozóki Zoltán,
a Kinizsi vezetõedzõje, csak-
úgy, mint a legutóbbi, Mind-
szent elleni bajnoki mérkõ-
zésen. Az elõzetesen kiter-
velt, megbeszélt taktika már
a negyedik percben semmi-
vé lett, hiszen már nagyon

korán megszerezte a veze-
tést a Sándorfalva. – Sajnos
rosszul kezdtünk, és nem
volt bennünk olyan elszánt-
ság, mint az elsõ tavaszi
mérkõzésünkön – mondta a
vezetõedzõ. – Ráadásul az
elsõ félidõben újabb gólt,
kaptunk, így hiába szépítet-
tünk Hidas révén, az utolsó
elõtti percben végleg megpe-
csételõdött a sorsunk. Azt te-
gyük hozzá, hogy ez a

Sándorfalva kifejezetten jó
csapat, remek labdarúgók al-
kotják, ennek ellenére hazai
pályán többet vártam a csa-
patomtól. 

A védelem közepén ezen a
találkozón Lajos Máté nem
léphetett pályára, a helyette-
sítõje, Koncz Péter megfelelõ-
en pótolta, nem rajta múlt a
vereség. – Kistelekre uta-
zunk, ellenük mindenkép-
pen pontra, pontokra számí-

tok, még akkor is, ha idegen-
ben lépünk pályára. A
bentmaradás szempontjából
döntõ ütközet lehet a szom-
bati – nyilatkozta Bozóki
Zoltán.

A Szentesi Kinizsi jelenleg
a táblázaton a 14. helyen áll,
tíz ponttal. Az ifjúsági csapat
4-2-re verte a Sándorfalvát, a
gárda a negyedik helyen áll
a tabellán.

hv

Kiesési rangadó Kisteleken

Az elmúlt szombaton dél-
elõtt Kõhalminé Forrai Juli-
anna vehette át az Életmû-
díjat az elmúlt esztendõ ki-
váló sportolóit, edzõit kö-
szöntõ ünnepségen. Az õ
esetében azonban nem egy
év munkáját, hanem a sakk-
ban eltöltött több évtizedes
sportolói és vezetõi múltat
ismerte el az önkormányzat.

– Rendkívül boldog va-
gyok, hogy átvehettem ezt a
kitüntetést, sok éves munká-
mat ismerte el ezzel Szentes
városa. Még 1980-ban hatá-
roztam el, hogy sakk-szak-
kört indítok az iskolában, itt
ismerkedtünk meg a sportág
alapjaival, majd késõbb már
versenyekre is jártunk. Meg-
szereztem a középfokú sakk-
edzõi oklevelet, így késõbb
már nem csak gyerekekkel
foglalkoztam, hanem a fel-
nõtt sakk-csapat gondjait is
rám bízták. Jelenleg az NB
II-es és a megyei bajnokság-
ban szereplõ együttesünk
ügyeit intézem, ami nem kis
feladat.

– A család mennyire támo-
gatja ebben a munkában?

– Mindenben mellettem
állnak, és köszönet jár nekik
a megértésükért, türelmü-
kért, különösen a férjemnek,
aki elviseli azt, hogy hétvé-
genként, szombatonként, va-
sárnaponként versenyekre
járok, de volt olyan is, hogy
egy egész hétre elutaztunk a
gyerekekkel versenyre, szó-
val tényleg köszönöm a hoz-
zátartozóimnak a türelmü-
ket. Az egyik fiam pedig itt-
hon segít az adminisztráció
számítástechnikai részében,
de köszönöm a sakkozó tár-
saim támogatását is.

– Van még mindehhez ener-
giája?

– Úgy érzem igen, még
van bennem elég erõ ahhoz,
hogy segíteni tudjam a szen-
tesi sakkozás ügyét, így
ameddig a családom türe-
lemmel viseli mindezt, és az
egészségem is engedi, addig
teszem a dolgomat.

hv

Fáradhatatlan
a szentesi sakk
nagymestere

A 2014-es esztendõ spor-
tolója Pellei Frank vízilab-
dázó lett, aki a tavalyi juni-
or világbajnokságon arany-
érmet szerzett a magyar vá-
logatott tagjaként. Frenkire
idén újabb világverseny
vár, klubjában pedig szeret-
ne a tavaly õszinél eredmé-
nyesebb tavaszt produkálni.

– Gratulálunk, számított
erre a kitüntetõ címre?

– Hallottam, hogy az én
nevem is szóba került, de
úgy volt, hogy nem leszek
itthon, és emiatt már nem is
számítottam rá. Késõbb kap-
tam egy telefont, hogy talán
jobb lenne, ha mégis eljön-
nék szombaton a díjátadóra.
Nagyon nagy megtisztelte-
tésnek érzem a díjat, ami ter-
mészetesen kötelezettségek-
kel is jár számomra, igyek-
szem olyan teljesítményt
nyújtani a medencében, ami-
vel megmutathatom: rászol-
gáltam erre a díjra.

– Tavaly nyáron világbaj-
nok lett, õsszel pedig elké-
pesztõen negatív szériát pro-
dukált klubcsapatával…

– Igen, sajnos az õszünk
nagyon nem úgy sikerült,
ahogy szerettük volna, bár
ennek nagyon sok összetevõ-
je van. Szerencsére most már
úgy tûnik kilábaltunk abból
a gödörbõl, és a szezont
eredményesebben zárjuk,
mint ahogy elkezdtük. El-
sõdleges célunk, hogy meg-
õrizzük OB I-es tagságunkat.

– Milyen feladatok várnak
önre ebben az esztendõben?

– Szeretnék bekerülni Hor-
kai Györgynek a nyári világ-
bajnokságra utazó keretébe,
egy esztendõ múlva pedig a
felnõtt válogatottba.

hv

Jobb idényben bízik
az Év sportolója

Begyûjtötte kilencedik
pontját is bajnokságban a
Valdor Szentesi VK férfi ví-
zilabdacsapata. A mieink a
KSI ellen jó játékkal, végig
vezetve nyertek, és köze-
lebb kerültek az elõttük ál-
ló csapatokhoz.

Csak a gyõzelem – így vár-
ták a szentesi vízilabda szur-
kolók a KSI elleni hazai mér-
kõzést, hiszen ki ellen, ha
nem a KSI ellen nyerhet a
Szentes? A csapat a várako-
zásoknak megfelelõen na-
gyon magabiztosan vízilab-
dázott, sorra szerezték talá-
lataikat a mieink, a védelem
pedig jól zárt, így 13-8-as
Valdor- sikernek örülhetett a
hazai publikum. – Az egész
mérkõzésen szépen építettük
fel a játékunkat, és egy-két
hibától eltekintve fegyelme-
zetten végre is tudtuk hajtani
azt, amit korábban megbe-
széltünk. Három negyeden
keresztül rendben volt a vé-
dekezésünk, az utolsó nyolc
percben mi magunk követ-

tünk el olyan hibákat, amik-
bõl a KSI gólt tudott szerez-
ni, talán könnyelmûek vol-
tunk ekkor. A csapat szerke-
zetén változtatunk egy kicsit,
ez meglephette a KSI-t. Ha a
szabályokat mindenki ismer-
né, akkor most már 13 pon-
tunk lenne, de a csapat tudja
a dolgát, haladunk, me-
gyünk tovább elõre. 

A csapat szerdán az OSC
ellen szerepelt itthon. A talál-
kozót remekül kezdték a há-
zigazdák, hiszen 2-0-ra és 4-
2-re is vezettek, a fordulás-
kor pedig 4-4 állt az ered-
ményjelzõn. A nagyszünet
után kidomborodott a ven-
dégek nagyobb tudása, jobb
erõnléte.

Valdor-Szentes-A-Híd
OSC 7-13 (2-2, 2-2, 1-4, 2-5)

A szombati, Debrecen elle-
ni találkozót viszont a hajdú-
ságiak szeretnék elhalaszta-
ni, bár errõl hivatalos értesí-
tés még nem érkezett a szen-
tesi klubhoz.

hv

Gyõzelem és
vereség

Fotó: Vidovics Ferenc



Vidéki kislány felel az ókori történe-
lembõl.
- Mondd meg szépen nekem, kivel
harcolt Achilles a trójai csatában?
- Plutóval.
- Egyáltalán nem! Törd még a fejed!
- Néróval.
- Nem nem!
- Akkor Hektorral, de, hogy valamelyik
kutyánkkal, az biztos.

Zoli másodikos fia egyik nap lihegve
rohant haza az iskolából az apjához:
- Mindent tudok! Megmondták a fiúk!
Te vagy a Mikulás, a Jézuska, de még
a gólya is...

- Jean, hozza ide a tegnapi szódavize-
met!
- De uram, annak már nincs ereje.
- Nem baj, nem verekedni akarok vele.

- A feleségem ma egy csomó ember
életét mentette meg.
- Hogyan?
- Reggel nem tudta beindítani a kocsit.

Három vállalkozó meglátogat egy mú-
zeumot. Észreveszik, hogy a bejárati
ajtó javításra szorul, így hát mind a

hárman felajánlják, hogy megszerve-
zik a munkálatokat a múzeumnak. Az
elsõ felméri az ajtót, felír néhány szá-
mot, majd közli:
- Azt hiszem, 90.000 forintért meg
tudnám csinálni. 40.000 az anyagkölt-
ség, 40.000 a munkások bére, és
10.000 lesz az én hasznom.
Józsi, a második vállalkozó szintén
méricskél a múzeum ajtaján, számol-
gat, aztán ezt mondja:
- Szerintem ki lehet hozni 80.000-bõl
is. 35.000 az anyag, 35.000 a meló-
sok, és 10.000 nekem.
A harmadik odanéz zsebre tett kézzel,
és foghegyrõl odaveti:
- 280.000 forint.
A múzeum munkatársa teljesen elhûl-
ve
- Hogy jön elõ ekkora összeggel, ami-
kor meg se nézte rendesen, hogy mit
kell csinálni, mint a többiek!
- Roppant egyszerû: 100.000 magá-
nak, 100.000 nekem, a munkával
meg megbízzuk Józsit.
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Három éve adtunk hírt
elõször a szentesi Földvári
Nagy Zsuzsi koraszülötte-
kért végzett önkéntes mun-
kájáról. Ekkor megtudhat-
tuk, hogy õ maga is érintett
szülõ, hiszen gyermeke 610
grammal született és több
mint három hónapot kellett
Budapesten eltölteniük
elõször a SOTE 1-es, majd a
Péterfy kórház koraszülött
intenzív osztályán, mielõtt
hazatérhettek volna ottho-
nukba. Ezután döntött úgy,
hogy tennie kell valamit,
nem csak önmagáért és
csöpp babájáért, hanem
azokért a családokért is,
akik hasonló helyzetbe ke-
rültek. Elsõ lépésként pár
szülõvel karöltve ingyenes
internetes lelkisegély szol-
gálatot kezdtek el mûköd-
tetni,  majd ruhagyûjtést
indítványoztak. Az akkor
300 fõbõl álló közösség tag-
jainak száma mára 1500-ra
nõtt.

– Nagyon büszkék lehe-
tünk, hogy ez a Szentes-
rõl induló kezdeményezés
ilyen szép számmal meg
tudta mozgatni az embere-
ket. Ezek az önkéntesek
nagyban segítik munkánkat,
így elértük, hogy az ország
21 koraszülött intenzív osz-
tályát mi látjuk el a pöttöm-
nyi ruhákkal, citrom méretû
sapkákkal, stb. – mesélte
Zsuzsi. – 2011-ben megala-
kult a csak érintett önkéntes
szülõkbõl álló Koraszülötte-
kért Közhasznú Egyesület, a
KORE, így már hivatalos
nevünk is lett, és szintén
nagy öröm, hogy alig a
megalakulás után 1 évvel az
egyesület tagja lett a Nem-
zeti Beteg Fórumnak. Tagja-

ink az ország több pontján
élnek, jelenleg 50 család, és
1500 önkéntes segítõ alkotja
közösségünket, én egyedüli
szentesiként – folytatta az
anyuka. 

Zsuzsi elmondta, hogy a
statisztikák szerint minden
tizedik terhesség végzõdhet
koraszüléssel, így fontos
szerepe van munkájuknak.
Õ maga hisz abban, hogyha
az elsõ pillanattól kezdve je-
lentõséget tulajdonítanak a
szülõk a kora-babák fejlesz-
tésének, akkor sokkal na-
gyobb az esélyük, hogy tel-
jes életet élhessenek a ké-
sõbbiek folyamán a gyere-
kek és családjaik. Ennek ér-
dekében is óriási lépést tett
meg az egyesület.

– Tavaly novemberben,
Budapesten a Koraszülöttek
Világnapján tartott rendez-

vényen sikerült elérnünk
egy olyan ún. kerekasztal
beszélgetést, ahol a témában
érintett orvosok és szülõk
végre egyaránt rész tudtak
venni. A több mint ezer em-
bert megmozgató találkozó
végül konferenciává alakult,
megnyíltak a kommuniká-
ció különbözõ csatornái,
ami egy máig fennálló és
mûködõ kapcsolattartást
eredményezett a résztvevõk
között. Zsuzsi szerint ez át-
törés.

– Sikerült elérnünk, hogy
az orvos-orvos, fejlesztõk és
orvos-szülõ közötti kontak-
tus mûködjön. Itt minden a
koraszülött gyermekekrõl
szól, ezt mindenki tudja, aki
valamilyen formában érin-
tett ebben. Terveink közé
tartozik, hogy megoldódjon,
hogy a családok babáik mel-

lett maradhassanak az
egész nap folyamán a kora-
szülött intenzív osztályon.
Jelenleg kétszer húsz perc a
megengedett. A KORE által
tett kezdeményezés az el-
múlt három év során oly-
annyira kinõtte magát, hogy
immár európai szinten is is-
mertté és elismertté vált.
Egyre több családhoz jut el
ez az információ, ezáltal
egyre több segítségre, tu-
dásra és támogatásra szá-
míthatnak. Tapasztalatból
tudom, mennyit jelent, hogy
a kislányom mellett marad-
tam a kórházban, amennyit
csak tudtam. Mi annak ide-
jén nagyon következetesen
álltunk Janka fejlesztéséhez.
Szerencsére nyolc éves lá-
nyunk csak egy-két alapfo-
kú fejlesztésre jár. Eleven,
okos gyerek, aki szeptem-

bertõl elsõ osztályos lesz
egy hétköznapi általános is-
kolában.

Zsuzsi büszkén, de szeré-
nyen árulta el, hogy a mun-
kájuknak köszönhetõen a
KORE feltette a Páneurópai
szervezet térképére Magyar-
országot. 

Az Európai Alapítvány
az Újszülöttek Védelméért
(EFCNI) nevû szervezet tö-
möríti az egész Európában
koraszülésben érintett szü-
lõi szervezeteket. Ebben
Magyarországot a csak ön-
kéntesekbõl álló KORE kép-
viseli, azaz Szentes.

– Egyik tagunk önköltsé-
gen jár a külföldi konferen-
ciákra, innen kapjuk az új
információkat, õ a nemzet-
közi kapcsolatok referense
helyettem, én sajnos nem
tudom ezt megoldani, mivel
jelenleg sajnos nincs állá-
som – sorolta Zsuzsi. 

Az alig négy éve alakult
kis csapat sokat tett az idõ
elõtt született apróságokért,
de még mindig újabb és
újabb ötleteket szeretnének
megvalósítani. Terveik kö-
zött szerepel egy védõnõi
támogatói program létreho-
zása, illetve támogatókat ke-
resnek a babaruhák gyártá-
sához szükséges speciális
alapanyagok beszerzéséhez.

– Minden tõlünk telhetõt
megteszünk, de bármilyen
segítség  jól  jön, hiszen sok
más mellett talán a legfonto-
sabb célunk, hogy Magyar-
országon a koraszülött in-
tenzív ellátás család-barát le-
gyen és minden család mie-
lõbb hazatérhessen otthoná-
ba gyermekével. Megerõsöd-
ve, készen állva az életre.

Fazekas Andrea

Március 13., péntek
15:00 Shaun, a bárány - a film
16:45 Focus - A látszat csal
18:45 Üzlet bármi áron
20:30 Chappie
Március 14., szombat
15:00 Shaun, a bárány - a film
16:45 Üzlet bármi áron
18:15 Chappie
20:30 Focus - A látszat csal
Március 15., vasárnap
15:00 Shaun, a bárány - a film
16:45 Focus - A látszat csal
18:45 Üzlet bármi áron
20:30 Chappie

Március 16., hétfõ
15:00 Shaun, a bárány - a film
16:45 Üzlet bármi áron
18:15 Chappie
20:30 Focus - A látszat csal
Március 17., kedd
15:00 Shaun, a bárány - a film
16:45 Focus - A látszat csal
18:45 Üzlet bármi áron
20:30 Chappie
Március 18., szerda
15:00 Shaun, a bárány - a film
16:45 Üzlet bármi áron
18:15 Chappie
20:30 Focus - A látszat csal
Március 19., csütörtök
14:00 Hamupipõke
16:15; 18:30 3D A beavatott-

sorozat: A lázadó
20:30 Éjszakai hajsza
Március 20., péntek
14:00 Hamupipõke
16:15; 18:30 3D A beavatott-
sorozat: A lázadó
20:30 Éjszakai hajsza
Március 21., szombat
14:00 Hamupipõke
16:15; 18:30 3D A beavatott-
sorozat: A lázadó
20:30 Éjszakai hajsza
Március 22., vasárnap
14:00 Hamupipõke
16:15; 18:30 3D A beavatott-
sorozat: A lázadó
20:30 Éjszakai hajsza

Mozimûsor

Pótfûtés

Cél a család-barát koraszülött ellátás

Kos
Olyan dolgokra vágyik,
amelyek pillanatnyilag el-

érhetetlenek az ön számára. Az erõ-
feszítések, amelyeket a céljai eléré-
sének érdekeiben tesz, igencsak ke-
vésnek bizonyul.

Bika
Úgy érzi jól magát, ha aktí-
van tevékenykedhet a hét

elején. Lesz is rá módja bõven. Csak
arra vigyázzon, hogy értelmetlenül nem
vállaljon értelmetlen kockázatokat. 

Ikrek
Kiváló esélyei vannak eb-
ben az idõszakban arra,

hogy egy nagyobb összeget nyerjen
vagy egy hatalmas pénzügyi elõnyre
tegyen szert. Ez a hét igen szeren-
csésnek bizonyul, de sajnos hamar
elmúlik.

Rák
Szellemes, mókás hangu-
latban veti bele magát a

teendõibe. Új ismerõsével legyen
óvatos. A szimpatikus, barátságos il-
letõ a tetszõ felszín mögött valójában
egy számító, alattomos személy.

Oroszlán
Nem tudni, miért, de mos-
tanság túl sokat mereng a

múlt történésein. A munkahelyén a
változás szele felborzolhatja a kedé-
lyeket. Ez kiválthat némi feszültséget
a kollégák között.

Szûz
Több fontos döntést is
hoz. Lényegesen jobb

eredményeket érne el, ha még várna
egy picit a dolgok kikristályosodásá-
ra és arra, hogy több információ bir-
tokosa legyen az ügyben.

Mérleg
A hétnek az elsõ két napja
új perspektívákat, új célok

kapuit nyithatnak meg ön elõtt. A
munkahelyén nagyra becsülik elõre-
látását. Fortuna önre mosolyog. Ettõl
felragyog a kedve.

Skorpió
Fiatalos, lendületes, tele
energiával. Õrizze meg

lendületét, ugyanis számos csodáló-
ja akad gondtalan kisugárzása foly-
tán. Tartsa be ígéreteit, bármilyen ne-
héznek is bizonyul.

Nyilas
Feljebbvalói az eddigi telje-
sítményét értékelve az elõ-

léptetése mellett dönthetnek. Hozza a
lehetõ legjobb formáját. Jövõjét néz-
ve sok minden múlhat ezeken a na-
pokon. 

Bak
A pénzügyei miatt ebben
az idõszakban nem kell

fájjon a feje. Jövõjének átgondolásá-
ra, karrierjének megrendezésére al-
kalmas ez az idõszak. 

Vízöntõ
Karrierjében változások
történhetnek és emellett

meglepetések is várnak önre. Érde-
mes rugalmasan kezelnie a kialakuló
helyzeteket, alkalmazkodva a pilla-
natnyi lehetõségeihez. 

Halak
Kreatív ötleteivel központi
szereplõjévé válhat a kör-

nyezetének a hét során. Váratlan be-
vétel érkezik a hét második felében
Önnek. Otthonában felhalmozódtak a
tennivalók. 

Március 13-20.
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Március 13., 18 óra
Bárdos Lajos Vegyeskar tavaszi kórus-
hangverseny
Lajtha László AMI
Március 13.
Ünnepi áhítat és mûsor
Megemlékezés nemzeti ünnepünk alkal-
mából
Református nagytemplom
Március 14., 15.30 óra
Neverending story – Deák-iskola elõ-
adása
Móricz-mûvelõdési ház
Március 14., 16 óra
Körséta
Az Ativizig tevékenysége és épületének
bemutatása
Ativizig, Kiss B. u. 13.
Március 14., 22 óra
FIRST koncertI
fjúsági ház
Március 15., 7-11 óra 
Díszmadár börze
Móricz-mûvelõdési ház
Március 15., 10 óra
Ünnepi istentisztelet
Református nagytemplom
Március 16.,18 óra
Gondolkodók klubja
Városi könyvtár

Március 17.,  16.30 óra
Kézmûves foglalkozás – gyerekeknek
Ifjúsági ház
Március 17., 18 óra
Filmklub – A Szaturnusz gyûrûjében
Városi könyvtár
Március 19., 19-21 óra 
Korok és alkotások az irodalomban
Alexandre Dumas: A három testõr 
Poszler György
Ifjúsági ház
Március 19., 18 óra
Rock történelem – László Gergely és
Sebõk Tamás
Városi könyvtár
Március 19., 19 óra
„Nehézfiúk” Tuba Quartett koncertje
Hangversenyközpont
Március 21., 19 óra
Klauzál-bál, az intézmény 30 éves
fennállása alkalmából
Klauzál-iskola
Március 21., 20 óra
Angertea koncert
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház 
Március 21., 10-16 óra
Garaboly gasztropiac és III. Szentesi
Magbörze
Mûvészetek Háza
Március 13-14-15.
Kiss Bálint Kupa, utánpótlás kézilabda-
fesztivál
Sportcsarnok

PROGRAMAJÁNLÓ

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

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

Idõszaki kiállítás: A nagy talál-
kozás- Lechner Ödön és a
Zsolnay-gyár

Tokácsli Galéria
Rácz Zita selyemfestõ Tavasz-

köszöntõ címû kiállítása látogat-
ható március 28-ig nyitva tartási
idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Deák Ferenc Általános Iskola

rajztagozatos diákjainak kiállítása
tekinthetõ meg az  intézmény
nyitva tartási idejében. 

Városi könyvtár
„Csip-csup csodák körülöt-

tünk" címmel a Szentesi Mûvelõ-
dési Központ kézimunka szakkör-
ének munkáiból látható kiállítás
március 26-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
Szabó Csaba helóta „Kávéházi

rengeteg” címû kiállítása március
végéig tekinthetõ meg. A békés-
csabai Márvány Fotómûhely tag-
jainak munkái május 4-ig látha-
tók.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Március 13-tól

A több éve mûködõ Casino tag-
jai minden mûfajban otthon érzik
magukat. Zenei kínálatukban hall-
ható külföldi és hazai örökzöldek
széles választéka, (diszkó, pop,
rock, rock & roll, funky) melyet
nõi és férfi énekhang színesít. Bu-
lijukra mindenkit várnak március
14-én, szombaton 22 órától a Fel-
sõpárti Sörözõbe. A belépés 22
óráig ingyenes.

Casino koncert

és buli



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

Született: Benedikti Tamás és Benediktiné Majoros Erzsé-
betnek (Áchim A. u. 2.) Ádám, Illés György és Borbényi Ani-
tának (József A. u. 6.) Kamilla, Bikádi Péter és Gulyás Anna-
máriának (Honvéd u. 24/3.) Gergõ, Farsang Zoltán és Balogh
Eszter Karolinának (József A. u. 8.) Luca nevû gyermeke.

Elhunyt: Komjáti Mária (Babós u. 2/A), Sinka László (Csík
u. 14.), Biró László (Juhász Gy. u. 21.), Törõcsik Antal
Istvánné (Honvéd u. 22.), Varga Antalné (Hétvezér u. 15.),
Szepesi Antalné (Nagyörvény u. 27.), Sárközi Antal (Nagy-
görgõs u. 15/A).

Családi események

Öten mentek tyúkot vásá-
rolni egy Derekegyház mel-
letti tanyára, de lopás lett a
dolog vége. Amíg ketten a
tyúkokat hajkurászták az
udvaron, a társaság többi
tagja a házba lopózott és
zsebre vágták a házigazdák
pénzét. A Szentesi Rendõr-
kapitányság lopás miatt nyo-
moz az ügyben.

Kivágták egy Opel típusú
személygépkocsi jobb elsõ és
jobb hátsó gumiját az egyik
parkolóban. A kár eléri a 60
ezer forintot.

15 darab, két éves gyü-
mölcsfát loptak el egy Szen-
tes határában lévõ tanya te-
rületérõl. A fákat a földbõl

húzták ki a március 7-re vir-
radó reggelre.

Õrizetbe vették, majd elõ-
zetes letartóztatása mellet
folytatják annak a nõnek az
ügyét, akinek az esetérõl az
elmúlt héten lapunkban is
beszámoltunk. A nõ egy la-
kásba surrant be, ahonnan
ellopott egy tabletet. A rend-
õrök másnap a nõ gyereké-
nél megtalálták a lopott tár-
gyat. A besurranó tolvaj
több, hasonló cselekmény el-
követésével is gyanúsítható.

Még tavaly lopott el több
kerékpárt egy férfi, akit most
elfogtak a rendõrök. A szen-
tesen lakó férfi beismerte a
lopásokat.

A szentesi rendõrök elfog-
ták azt a két fiatalt, akik 11
gépkocsit rongáltak meg a
városban. A megalapozott
gyanú szerint K. Dávid és F.
Péter 2015. március 8-án 2
óra körüli idõben összesen
11 gépkocsi visszapillantó
tükrét rongálta meg a Bocs-
kai, Horváth Mihály és Jó-
zsef Attila utcákban. A jár-
õrök a közelben elfogták a 20
éves gyanúsítottakat és elõ-
állították õket a Szentesi
Rendõrkapitányságra.

A két férfi ellen garázda-
ság vétsége elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
indult büntetõeljárás.

hv

Gépkocsikat rongáltak

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

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

Gyógyszertári ügyelet: Március 16-ig Dr. Bugyi István Gyógyszertár
(Kossuth tér 5.) mindennap (hétvégén, ünnepnapokon is) 8-20 óráig.
Március 16-23-ig Dr. Weiss Patika Gyógyszertár (Rákóczi u. 71.) hétfõ-
péntek 7.30-19, szombaton 7.30-12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-
5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü március 16—20.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Aratógulyás és reszelt
tésztaleves
csirkeaprólékkal

A menü: Pásztorpite
B menü: Rántott sajt, kukoricás

rizs, tartár
Kedd: Lencseleves virslivel és

gyümölcsleves
A menü: Hentestokány vagy

körömpörkölt, tészta
B menü: Filézett csirkecomb

roston, sült burgonya
Szerda: Zöldbableves és

grízgaluskaleves
A menü: Töltött fasírttekercs,

krumplifõzelék
B menü: Óvári csirkemell,

rizibizi
Csütörtök: Sertésraguleves és

bakonyi gombás
csirkeleves

A menü: Ecseri töltött karaj,
burgonyapüré

B menü: Csirkepörkölt, nokedli
Péntek: Csontleves

házitésztával
és halászlé

A menü: Sajtos tepsis tartja,
sült burgonya

B menü: Túrós csusza vagy
zöldségpörkölt
rizságyon

www.galeriakavehaz.hu (X)

Hatodik alkalommal ren-
deztek kiállítást a mûvelõ-
dési központ idén 35 éves
kézimunka szakkörének
tagjai a városi könyvtárban.
Általuk készített falvédõket,
terítõket, kötényeket, zseb-
kendõket, konyhai kiegészí-
tõket, kamrabelsõket koráb-
ban már láthattunk, de a ta-
valyi kiállításuk alkalmával
vezetõjük bejelentette: leg-
közelebb „csip-csup csodák-
kal” jelentkeznek. Erre a
szakkörösök nagyot néztek,

ugyan mire gondolhatott
Szemerédi Endréné Irénke,
de a mostani tárlat is bizo-
nyítja, megmozdult a fantá-
ziájuk, összejött a kiállítás
anyaga, sõt, alig fértek a te-
rembe alkotásaik. Harminc-
hatan hozták el a tárlatra
munkáikat, melyek között
találhatók konyhai kiegészí-
tõk, díszként funkcionáló
kézimunkák, horgolt dol-
gok, babaruhák és egyéb,
kreativitást igénylõ dara-
bok, amelyektõl igazán sok-

színû, szép kiállítást nyújt-
hatnak át a látogatóknak.
Emellett a tudást is átadják,
hiszen néhányukkal talál-
kozhatunk a könyvtárban,
akik az érdeklõdõknek el-
magyarázzák a „csip-csup
csodák” készítésének tech-
nikáját. A nyugdíjas éveket
hasznosan, a maguk és má-
sok örömére eltöltõ szakkör-
t a g o k  a z t  v a l l j á k ,  a m i t
Müller Péter: a csoda azé, aki
hisz benne.

D. J.

(folytatás az 1. oldalról)
A csapat így nem jutott be az Euroliga négy

legjobb együttese közé – a UVSE-Centrál gár-
dájának ez sikerült-, a LEN-kupa négyes dön-
tõjében viszont ott lesz a Hungerit, a nemzet-
közi kaland tehát tovább folytatódik.

NÕI VÍZILABDA EUROLIGA NEGYED-
DÖNTÕ, VISSZAVÁGÓ

Hungerit-Szentesi VK–Olympiakosz (görög)
10–15 (5–4, 2–3, 2–3, 1–5)

Szentes, 300 nézõ. Vezette: Cirics (szerb),
Sungu (török)

SZENTES: Bolonyai – Hevesi, VAN DER
SLOOT 3, Miskolczi 1, BUJKA 4, KÖVÉR–KIS
2, Pengõ. Csere: Gyõri, Farkas T, Pócsi, Kádár,
Rácz. Edzõ: Tóth László

OLYMPIAKOSZ: Diamantopulosz – E.
PLEVRITU 2, Manoludaki 2, ABRAMIDU 5,
ASZIMAKI 2, M. Plevritu, Bianconi 2. Csere:
Tecalidu, Szora, Kalogeraku, Southern 2,
Niarhaku. Edzõ:Pavlidesz Theoharisz

Gól – emberelõnybõl: 7/3, ill. 9/6
Gól – ötméteresbõl: 3/3, ill. 1/1
Kipontozódott: M. Plavritu (25. p.)

Vereség után folytatás
a LEN-kupában

Horváth Lajosné Veronka né-
nit 95. születésnapja alkal-
mából köszöntötte a Nagyör-
vény utcai II. számú Idõsek
Klubjában dr. Demeter Attila
alpolgármester és Antal Ba-
lázs Tibor kiséri önkormány-
zati képviselõ. A gondozók
és a klubtagok Szakály Éva
versével és zenés mûsorral
kedveskedtek. Veronka néni
Szegváron élt 15 éves koráig,
majd Szentesre költözött.
Már fiatalon cselédként kez-
dett szolgálni, majd a háztar-
tás körüli munkát végzett
ügyvédnél, fõjegyzõnél és
dolgozott banki telefonos
kisasszonyként is napi négy
órában. Sok viszontagság
után keresztgyermekei lettek
a családja, saját gyermekei-

ként szereti õket és családju-
kat. 1998 óta rendszeres láto-
gatója az Idõsek Klubjának
és a mai napig tevékenyen

mûködik közre a klub életé-
ben. Az elmúlt évben sikere-
sen szerepelt a klub idõsek
Ki Mit Tud?-jában is.

Veronka néni 95 éves

Móricz Istvánné Borika nénit 90. születésnapján a város
nevében dr. Demeter Attila alpolgármester és Bujdosó Tamás, a
körzet önkormányzati képviselõje köszöntötte Keresztes
utcai otthonában. Borika néni tanyán élt és mindig a ház
körül dolgozott. Három gyermekétõl 5 unoka és 7 dédunoka
született. A családot és a vendégeket Borika néni vidáman
fogadta ezen a szép tavaszi napsütéses szombaton.

Borika néni 90 éves

Március 19-én, csütörtökön
9-11 óra között Szirbik Imre

polgármester, 14-16 óra kö-
zött dr. Demeter Attila alpol-
gármester hivatali helyiségé-
ben fogadja az ügyeiket inté-
zõ lakosságot.

Fogadónap

Köszönetemet fejezem ki mind-
azoknak, akik a 2013. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának felaján-

lásával lehetõvé tették, hogy a Dam-
janich János Alapítvány számlájára
40.356 Ft folyt be.

Az alapítvány kuratóriuma 2/
2014. számú határozatának értel-
mében a befolyt összegbõl 30.264
Ft-ot az alaptõke növelésére, a fenn-
maradó 10.089 Ft-ot az alapítvány
mûködési költségeinek fedezésére
fordítja.

Arra kérem a tisztelt adózókat,
hogy a 2014. évi jövedelemadójuk
1 %-ának felajánlásával járuljanak
hozzá az alapítvány céljainak továb-
bi megvalósításához, hogy minél

több, sajnálatos módon rászoruló
honvédségi családtagjuk, rokonuk,
ismerõsük, esetleg társuk, kollégá-
juk részesülhessen az említett támo-
gatásból.

Damjanich János Alapítvány,
adószám: 18452842-1-06

2013. óta felajánlásokat is tudnak
fogadni az UniCredit Banknál
vezetett 10918001-00000037-
30730003 számlára.

Támogatásukat köszönjük!

Kaszanyi Sándor
elnök

1% a Damjanich János Alapítványnak
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Fotó: Lantos Imre

Fotó: Vidovics

Fotó: Vidovics Ferenc


