
Hamarosan megjelennek
a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program,
azaz a TOP pályázatai. Az
elsõ tizenöt tender keretei-
ben közel 21 milliárd forint-
nyi forrásra pályázhatnak
Szeged és Hódmezõvásár-
hely kivételével Csongrád
megye települései.

A pályázati lehetõségekrõl
Labádi-Fébert Andrea, a Vá-
rosfejlesztési Csoport vezetõ-
je tájékoztatta a Városrende-
zési- fejlesztési és Idegenfor-
galmi Bizottságot, valamint
a meghívott vendégeket és
érdeklõdõket. A részletes be-
számolóból kiderült, a Terü-
let- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében
58 település pályázhat forrá-
sokra, valamint hogy az elsõ
pályázati körben 17 felhívás-
ból 15 jelent meg. A projek-
tek megvalósítására hozzá-
vetõlegesen 21 milliárd fo-
rint áll rendelkezésre.

A pályázati rendszerrel
kapcsolatban Gémes László
ismertette a Csongrád Me-
gyei Közgyûlés álláspontját.
Szegvár polgármestere hang-
súlyozta, egy megyei össz-
koncepciót alakítanak ki,
hogy egyetlen pályázatot
se kelljen forráshiány miatt
elutasítani. Kiemelte, folya-
matosan egyeztetnek a pol-
gármesterekkel, hogy ne
egymással versengjenek, de
minden település találja meg
a számítását és a lakosok mi-
nél magasabb színvonalú
szolgáltatásokat vehessenek
igénybe.

Szentes is gõzerõvel, de
nem ész nélkül veti bele ma-
gát a pályázatokba. A tervek
között szerepel az Ipari Park
fejlesztése, a MAKA út re-
konstrukciója: a tervezés
alatt lévõ rekonstrukció so-
rán a meglévõ útpályaszer-
kezet elbontása után új – az
elõírások szerint méretezett

– 7 méter szélességû aszfalt
pályaszerkezetet építenek
be, kiemelt szegéllyel, víz-
nyelõaknákkal, a meglévõ
zárt csapadékvíz-csatorná-
hoz csatlakoztatva, összesen
mintegy 700 méter hosszan.

Szentes életében kiemelt
figyelem követi a Petõfi Szál-
ló sorsát, az ikonikus épület
rekonstrukcióját két pályá-
zatrész is érinti. Az egyik
projektben a szálló színház
részének felújítása és átalakí-
tása szerepel, a másik pro-
jekt a Zöld Város kialakítása.
Ennek részeként a Petõfi
Szálló egy vagy két szalon-
helyiségét újítanák fel Tour-
inform Iroda és ajándékbolt
kialakítása céljából, valamint
a terv része a teljes utcai
homlokzatok felújítása is –
ez azonban meglehetõsen
bonyolult, mivel a pályázat
csak részleges felújítást tar-
talmaz, azonban a Mûemlék
Védelem csak teljes homlok-
zat felújítást engedélyez.
Emellett szintén a Zöld Vá-
ros projekt része a Széchenyi
liget felújítása és az Eszpe-
rantó-híd felújítása is.

Folytatás a 3. oldalon

Jöhetnek a
milliók Szentesre

Szentes az utóbbi években igen visszaesett
a hétvégi szórakozás nyújtotta lehetõségek
terén, és egyre csökken az élõzenés, könnyû-
zenei koncertek száma is, aminek sok hely-
béli, köztük a fiatalok is a hiányát érzik.
Mint megírtuk, ez a téma napirenden volt a
képviselõ-testület legutóbbi ülésén is. El-
hangzott, hogy a mûvelõdési központnak
többek között az lenne a feladata, hogy az if-
júságnak alternatívát nyújtsanak a progra-
mok terén.

Ehhez képest – ahogyan Antal Balázs Tibor
önkormányzati képviselõ fogalmazott – hétvé-
génként rendszerint zárva tart az intézmény, a
fiatalok pedig az utcán, a Kossuth téren lézen-
genek. Felkerekedtünk hát szombat este és a
véleményükre voltunk kíváncsiak. Elsõ utunk
egy az ifjúság által közkedvelt sörözõbe veze-

tett, ahol a fiatalok szívesen osztották meg ve-
lünk gondolataikat a szórakozási lehetõségek-
kel kapcsolatban.

– Szentessel az a baj, hogy nem tud, és rész-
ben nem is akar széles spektrumú kört kielégí-
teni a szórakozás terén. Nem veszi figyelembe
azt, hogy a fiatalok nem csak diszkózni akar-
nak, hanem például koncertekre járni, közös-
ségi, ifjúsági programokon részt venni. Ezzel
szemben más városok igyekeznek szélesebb
körû szórakozást biztosítani, támogatni a helyi
együtteseket, a fiatalok igényeit. Sajnos sok-
szor szembesülünk vele, hogy a helyiek is el-
mennek más, közeli városokba szórakozni,
magáért az élményért és nem az a céljuk, hogy
leigyák magukat – válaszolt készséggel R.
Evelin.

Folytatás a 3. oldalon
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Pestre készülnek
A drámairodalom egyik legérdekesebb és legmegosztóbb

alkotását mutatták be, saját értelmezésükben a gimnázium

diákjai, akik tervezik a darab budapesti és szegedi

premierjét is. A Börcsök Bálint, Madácsi István és Sikó

Koppány Sebestyén alkotta rendezõhármas tanulmányait a

Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen szeretnék folytatni.

8. oldal

Szalagavatóztak
A múlt hétvégén a Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és a

Pollák Antal Szakközépiskola is megrendezte idei szalag-

avatóját. Pénteken a Zsoldos 187 végzõs diákja sorakozha-

tott fel a közönség elõtt, szombaton a Pollák Antal Szakkö-

zépiskola 43 tanulója kapta meg a szalagot. Természetesen

ezekrõl a szalagavatókról sem maradhatott el a keringõzés

a szülõk és a többi diák elõtt.

5. oldal

Presserrel és Zoránnal
ünnepel az alapítvány

Idén ünnepli 5 éves fennállását a Zenével a Rákos Gyerme-
kekért Alapítvány, amely saját rendezvénysorozattal készül a
születésnapra. A jövõbeli elképzelések között szerepel egy
sokkal nagyobb projekt is, egy gyógyító ház felépítése. Seres
Antal és Ombodi Csilla egy olyan intézményt szeretne létre-
hozni, ahol a gyógyuló gyermekek a zene, tánc és színjátszás

területein is elmélyülhetnek 4. oldal

Nem csak diszkózni akarunk

A berendezés átadója kap-
csán elhangzott, hogy koráb-
ban sok probléma volt ezen
a területen, hiszen a több
mint egy évtizede mûködõ 2
szeletes CT-t például a nyári
magas hõmérséklet miatt
sokszor vissza kellett hûteni,
hogy el tudják végezni a

vizsgálatokat. Az új, pályá-
zati forrásból vásárolt készü-
lék azonban lehetõvé teszi,
hogy rövidebb idõ alatt vé-
gezzék el a vizsgálatokat, és
pontosabb eredményre jus-
sanak, illetve ehhez keve-
sebb energiát használjanak
fel.

Egy másik pályázat révén
282 millió forintos értékben
új röntgengépeket szereztek
be, s ez lehetõvé tette, hogy
lecseréljék a tüdõgondozó 25
éves mûszerét. Ezen felül pe-
dig 133 millió forintos érték-
ben 4 épületben napelemes
rendszer kiépítésére is nyer-
tek pályázati forrást, mellyel
évente 6 millió forinttal csök-
kennek az intézmény ener-
getikai kiadásai. A kórházat
fenntartó Állami Egészség-
ügyi Ellátó Központ által
nyert pályázattal pedig 560
millió forintos értékben ér-
keztek a kórházba mûszerek,
eszközök.

Folytatás a 3. oldalon

Hosszú távú, jövõbe mutató tervezés 

Bõvült az eszközpark

Az idei év elejétõl lehet
igényelni az új, elektronikus
személyazonosító igazol-
ványt, amely már elektroni-
kus formában például rögzí-
ti az ujjlenyomatot és tartal-
mazza a TAJ számot. Az elsõ
ilyen okmányt január 8-án
vehették át Szentesen, azóta

összesen 459 állampolgár
igényelt nálunk személyiga-
zolványt év elejétõl.

Az új személyazonosító
okmány felhasználóbarát, és
lehetõséget biztosít az ál-
lampolgároknak arra, hogy
ügyeiket egyszerûbben, ha-
tékonyabban és gyorsabban

tudják intézni a korábbiak-
nál. Az okmányba az úgyne-
vezett érintõs bankkártyák-
hoz hasonlóan mikrochipet
vezettek be, amelyben szá-
mos információ rögzíthetõ.

A kártya tartalmazza pél-
dául a nevet, születési dátu-
mot, amelyek a korábbi sze-
mélyin láthatók voltak, de
tartalmaz olyan adatokat is,
mint például az adó- és TAJ-
számot, illetve az igazol-
vány tulajdonosának ujjle-
nyomatát és elektronikus
aláírását is.

Folytatás a 3. oldalon

Közel ötszázan igényelték

Elektronikus
személyigazolvány

(Fotó: Vidovics)

220 millió forintos, 32 szeletes CT-vel bõvült a Csongrád
Megyei Dr. Bugyi István Kórház eszközparkja. Így döntõ-
en, azaz egy politraumás beteg esetében például háromne-
gyed óráról néhány percre csökkent a CT-felvételek elké-
szítésének ideje az egészségügyi intézményben. Az eszköz
fedezetéül szolgáló forrást a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium energiahatékonysági pályázatán nyerte el a kórház, az
új diagnosztikai eszköz beszerzése csupán része annak a
közel 1 milliárd forintos fejlesztésnek, aminek köszönhetõ-
en modernizálódik az intézmény eszközparkja.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet



A városban és határon túl
is sok helyen találkozni az
Árpád Szabadidõs SK vala-
milyen programjával, „kéz-
lenyomatával”, például em-
léktáblák sora fémjelzi te-
vékenységüket. A klub el-
nevezése változott az elmúlt
27 évben, a célok alig.

Határon túli kapcsolatok
ápolása, honismeret terjesz-
tése, képességfejlesztés, ha-
gyományõrzés, sorolja Léhi
Gábor, a klub korábbi alapí-
tója, 23 éven keresztül veze-
tõje, ma alelnöke. Egynapos,
illetve külföldi kirándulásai-
kon egyesül a természetjáró
és a honismereti célkitûzés-
ük. Az MHSZ és a Hazafias
Népfront felkérésére létreho-
zott jogelõd civil szervezet-
bõl lett a rendszerváltás ide-
jén Szabadidõs Sportklub,
majd néhány éve beillesztet-
ték Árpád vezér nevét is.

Természetjáró, labdarúgó,
lövész, kézilabda, sportszak-
osztályuk mûködik, utób-
biban nõi csapatuk a megyei
I. osztályban szerepel. Szá-
mos rendezvénnyel jelen
vannak a város közéletében.
– Büszkék vagyunk sokrétû
tevékenységükre, nem sze-
retünk ölbe tett kézzel ülni –
mondja Léhi Gábor. A szoci-
ális feladatokból 1990 óta is
kiveszik részüket. Ennek leg-
szebb példája talán a Szere-
tetakció a szegények kará-
csonyáért elnevezésû kez-
deményezésük. Javaslat a-
lapján juttatnak el élelmi-
szercsomagokat rászoruló
családoknak, tavaly év vé-
gén összesen 200-at, egyen-
ként átlagosan 5 ezer forint
értékben. – Nem ez a fõ pro-
filunk, nem is versenyzünk

egyéb szervezetekkel, de
amit lehet, megteszünk.

Szintén említésre méltó a
könyvgyûjtõ akciójuk: ma-
gyar nyelven nyomtatott kö-
teteket visznek magyarok
lakta határon túli települé-
sekre.

A klub jelenlegi elnöke
Krausz Jánosné, 100 fölött van
a rendes tagok száma, 35 tá-
mogató taggal kiegészülve.
Olyanok alkotják a közössé-
get, akik szeretnek tenni kör-
nyezetükért, embertársai-
kért, tevékenyek, érdeklõ-
dõk, szívesen túráznak, ön-
kéntes munkát vállalnak. Fõ-
leg fiatal nyugdíjasokat talál-
ni a klubban, vezetõségében
pedig diplomás embereket
is, akik értenek a korszerû
dolgokhoz, a könyveléshez.
– Pályázati pénzek nehezen
csorognak, nem dúskálunk,
sûrûn kell segítséget kér-
nünk olyanoktól, akik tud-
nak támogatni – fogalmaz
Léhi Gábor. Nagy öröm érte
viszont a klubot 4 évvel ez-
elõtt, amikor megkapták a
Kiss Bálint utcai telephely-
üknek azóta otthont adó, fel-
újított épületszárnyat. A pin-
cében készülnek a lõverse-

nyekre Ignácz János lövészet-
vezetõ irányításával, aki egy-
ben túravezetõ is. Népszerû-
nek bizonyul a tánckör, Lakos
Piroska tanít be koreográfiát
mintegy 20 fõnek, akik rend-
szeresen fellépnek rendezvé-
nyeiken.

Fontosnak tartja megje-
gyezni az alelnök, hogy
programjaikat nem csupán
klubtagjaiknak kínálják, ha-
nem mindenki igényét igye-
keznek figyelembe venni. A
magyar kultúra napja alkal-
mából megrendezték nagy
hagyományú vers- és próza-
mondó versenyüket zenta-
gunarasi és újszentesi cso-
portok közremûködésével,
23-án vadászvacsorát tartot-
tak. Bükkszentkeresztet, il-
letve környékének történel-
mi helyszíneit fedezik fel
legközelebbi kirándulásu-
kon, s terveznek újabb vártú-
rát is. Tavasz a természetben
elnevezéssel idén is folytató-
dik a felnõtt-ifjúsági, általá-
nos iskolás és óvodás korú-
aknak kiírt kiállítási pályáza-
tuk,  tehát  a  szabadidõs
sportklub idei esztendeje is
tartalmasnak ígérkezik.

D. J.

Még mindig aktív
a szabadidõs sportklub
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A „nagy futás”
aranyai

Vakmerõ és felháborító-
an szemérmetlen csalásnak
esett áldozatul Tóth Mátyás-
né Deák Lídia hódmezõvá-
sárhelyi asszony. A tudatlan-
ság és a babonaság bosszulta
meg magát rajta olyan mód,
hogy egész életében siratni
fogja. A dolog úgy történt,
hogy a jámbor asszonyhoz,
kinek összes vagyona egy ta-
karékosan berendezett ház-
ból állott, beállított nem ré-
gen a csalásairól rendõri kö-
rökben jól ismert Farkas Er-
zsébet s nagy titkolózva el-
mondta neki, hogy a kamrá-
jában 5 véka színarany és 4
véka ezüst van elásva, me-
lyet a „nagy futáskor” rejtet-
tek oda, s melyet csak a „tál-
tosok” segítségével lehet ki-
ásni, akikkel õ érintkezésben
áll. Deák Lídia véghetetlenül
megörvendett ennek a hír-
nek, s kérte Farkas Erzsébe-
tet, hogy beszéljen a tálto-
sokkal, õ kész akármit adni
nekik, csak segítsék hozzá a
kincshez. A furfangos csaló-
nõ ekkor 30 forintot, majd 50
forintot, szóval rendre 835
forintot csalt ki Deák Liditõl
arra a célra, hogy megvesz-
tegesse vele a táltosokat.
A babonás asszony pedig
adott, amit csak kért tõle, s
hogy pénzre tegyen szert, te-
méntelen kölcsönt vett fel a
házára, eladogatta bútorait s
maga egy nyomorult sarok-
ban húzta meg magát, azzal
vigasztalódván, hogy majd
máskép lesz minden, mikor
elõkerül az 5 véka arany és 4
véka ezüst. A legutolsó csa-
lást Farkas Erzsébet úgy kö-

vette el, hogy szomorú kép-
pel beállított Deák Lidihez s
azt mondta: – Baj van, meg-
halt az öreg táltos, s ha azt
akarjuk, hogy a fõtáltos má-
sikat rendeljen ki a kincs-
ásáshoz, az öreget szépen,
selyembe takarva kell elte-
metnünk, dísszel és pompá-
val! Deák Lídia összecsoma-
golta valamennyi selyem-
kendõjét, s 100 forintot is
kérve kölcsön, odaadta mind
a csalónõnek, hogy temettes-
se el szépen az öreget. Töb-
bet aztán nem is látta Farkas
Erzsébetet, de még a táltoso-
kat sem, mert azok eltûntek.
Hanem a napokban végsõ
elkeseredésében felment a
rendõrséghez, elmondta sír-
va az esetét, s kijelentette,
hogy nem bánja már, ha nem
is ássák ki az aranyakat, csak
eltûnt pénzét és holmiját ad-
ják vissza neki. A rendõrség
aztán vizsgálatot indított a
dologban, s bár még Farkas
Erzsébetet, aki dorozsmai il-
letõségû, nem tudta kézre
keríteni, annyit máris meg-
tudott, hogy a csalónõnek
társa is volt egy cigányasz-
szony, Irhás Antalné szemé-
lyében. A vizsgálat folyik.
(Szentesi Lap, 1897. ápr. 28.)

Megörült
fõszolgabíró

Nagy szenzációt kelt most
Arad megyében, hogy Monti
Alajos, Borosjenõ fõszolgabí-
rója a napokban megõrült, és
azután fölszállították Buda-
pestre a lipótmezei tébolydá-
ba. Montin az elmúlt hét vé-
ge felé kezdett erõsebben ki-
törni baja. Mindenkibe bele-
kötött. A borosjenöi kaszinó-
ban szombaton este úgy

megsértette a nagyváradi 4.
honvédezred ott állomásozó
zászlóaljának tisztikarát,
hogy az egész tisztikar ki-
hívta párbajra. Elégtételt
azonban nem adhatott a sér-
tésért, mert másnap oly fo-
kozott mértékben tört ki raj-
ta a baj, hogy orvosai elhatá-
rozták, hogy felszállítják –
amíg lehet szép szerével –
Budapestre a tébolydába. Be-
hozták Aradra, de ott a pá-
lyaudvaron teljes mértékben
kitört rajta az õrültség. El-
szökött az orvos mellõl, egy
arra menõ parasztszekérre
ugrott s teljes erejébõl fojto-
gatni kezdte a rajta ülõ pa-
rasztgazdát. Ha gyorsan a
körülállók segítségére nem
sietnek, megfojtja az ártatlan
embert az õrült. Bevitték ez-
után a másodosztályú váró-
terembe, kiküldve onnan az
utasokat. Ott újra dühöngeni
kezdett, elõbb egy székkel
beverte az ablakokat majd a
tükröket s ledöntötte a vas-
kályhát. Mikor aztán sikerült
kimenekülnie a váróterem-
bõl, az utasokat kezdte ül-
dözni a peronon. Az embe-
rek rémülten menekültek a
dühöngõ ember elõl. Ijesztõ
látványt nyújtott a nagy, erõs
ember, amint vérben forgó
szemekkel, összesebzett vér-
zõ arccal és kézzel kergette
az embereket. Nagy nehezen
sikerült a rendõröknek és
vasutasoknak lefogni az õr-
jöngõ embert, kit aztán ko-
csin visszavittek a városba,
mert közben már elindult a
budapesti vonat. A déli sze-
mélyvonathoz vitték ismét
ki a vasúthoz. Ekkor azon-
ban már teljes erõvel dühön-
gött, s mivel kényszer zub-
bony nem volt kéznél, kezeit
és lábait szíjakkal összekö-
tözve vitték. Négy ember se-
gítette fel egy külön vasúti
kocsiba, melyet az õ részére
kapcsoltak a vonathoz. Mon-
ti családjában átöröklött be-
tegség volt az õrültség. Apja
önkezével vetett véget életé-
nek, öngyilkos módon múlt
ki két bátyja, s jogász korá-
ban maga Alajos is megkí-
sértette az öngyilkosságot,
de akkor mások megmentet-
ték életét. (Szentesi Lap,
1897. júl. 4.)

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (82.)

A hiszékenység
és õrültség áldozatai

Csúnya, csúnyán beszél és
csúnyán viselkedik. Egyszó-
val Deadpool. Wade Wilson
(Ryan Reynolds) gyógyítha-
tatlan rákbetegségben szen-
vedett és megkereste õt az a
kormányszerv, akik Farkast
(rajongóknak Rozsomák)
megajándékozták karmaival.
Wilson esetében azonban ba-
lul sül el a kísérlet, így a bõre
rohadásnak indul és – az elõ-
zetesben szereplõ barátja
szerint- úgy néz ki, mint egy

kifordított... Ezért indokolt
nála a vörös, feszülõs ruha,
mert nem bírnánk sokáig a
srác arcát. 

Így tehát, Deadpool egy
mutáns, aki már feltûnt a
vásznon (X-Men kezdetek:
Farkas), de nem tudott ki-
bontakozni, mivel a stílusa
nem tûri a 12-es karikát.
Õ inkább a badass szuper
/antihõs, aki hagy idõt ma-
gának egy kis bölcselkedésre
két szétloccsantott koponya
között. Leginkább egy átla-
gos tinédzserre hasonlít, aki
kapott egy önregeneráló ké-
pességet és rohadtul élvezi,
miközben parodizálja az
egész szuperhõsös témát.

Ugyanakkor nagy rajongást
mutat Pókember és Amerika
kapitány iránt. Szóval esz-
méletlenül ellentmondásos
figura zseniális harci képes-
ségekkel és hatalmas beszé-
lõkével.

Deadpool eszméletlenül
nagy dumás. Folyamatosan
beszél és minden sora ütni
fog. Sõt, õ az a karakter, aki
végig tisztában van vele,
hogy figyelik, ezért még rá is
játszik mindenre, amit csinál
csak, hogy szórakoztasson
minket. 

Aki szeretne egy, az eddi-
giektõl teljesen eltérõ Mar-
vel-kataktert megismerni
vagy csak jót szórakozni egy
vörösbe öltözött, halhatatlan
dumagépen, annak erõsen
ajánlott Deadpool elborult
világa.

Deadpool

1922-ben a Csehszlovákiához csatolt, de
akkor még színmagyar Révkomáromban szü-
letett. Már 8 évesen eldöntötte, ha majd meg-
nõ, magyar tanító néni szeretne lenni.

15 évesen nyert felvételt a felvidéki Ma-
gyar Református Tanítóképzõ Intézetbe, ahol
néptanítói és kántori oklevelet szerzett.

Pályázat útján a csákvári református egy-
házközség iskolájában lett tanítónõ és helyet-
tes kántor, emellett az Esterházy hercegi ura-
dalmi iskolákban tartott hittanórákat.

1943-ban Imre Ernõ — akkor csabdi refor-
mátus lelkipásztor — felesége lett. Egy nyu-
godt, boldog év után elérte õket a háború.
1944 karácsonyán 6. hónapos áldott állapot-
ban menekülniük kellett. Áprilisban kerültek
vissza Csabdira.

Férje 1946-ban Hollandiába utazott két
éves teológiai doktori tanulmányait végezni,
ahová egy évvel késõbb Irénke is követhette.
A disszertáció elkészültével lehetõségük lett
volna a maradásra, de õk visszatértek Ma-
gyarországra.

Tanulmányait a budapesti Pedagógiai Fõis-
kola matematika-fizika szakán folytatta Öv-
eges professzor úr kedves tanítványaként.

1951-ben Szentesre költöztek, miután fér-
jét itt a Nagytemplomi Egyházközség lelké-
szévé választották meg. A Petõfi Sándor Álta-
lános Iskolában kezdett dolgozni Monori Jó-
zsef igazgatósága alatt. Matematika-fizika
szakos általános iskolai tanári oklevelét Sze-
geden, az Állami Pedagógiai Fõiskolán sze-
rezte meg 1953-ban. 

33 éven keresztül generációknak tanította
a matematikát, nagy odaadással és igen ered-

ményesen - nem csak a kisdiákoknak, hanem
a Dolgozók Iskolája keretében felnõtt tanítvá-
nyainak is. 

Emellett rendszeresen részt vett a gyüleke-
zeti munkában a férje oldalán — beleértve a
vasárnapi istentiszteleteken való szolgálatot
is. Emiatt a kitüntetések, kedvezmények
munkás évei végéig elmaradtak, de ezt ellen-
súlyozta a tanítványainak megbecsülése, sze-
retete. A nyugdíjkorhatár elérése után még
7 évig tanított, mindvégig jókedvûen és fiata-
los lendülettel. 1984-ben vonult nyugállo-
mányba.

Õ maga így sommázta a pályafutását:
„ A Felvidék helyett a viharsarki Szentesen

lettem egyszerre állami tanárnõ és hívõ refor-
mátus gyülekezeti tag. Kivételszámba menõ
párhuzamosság volt ez... 

Sok tanítványomból lett híres ember: köz-
gazdászok, mérnökök, orvosok, sportolók, és
sehol máshol nem kaphattam volna több sze-
retetet és megbecsülést, mint amennyit fér-
jemmel és családommal együtt Szentesen
kaptam. Köszönöm.“

38 évi tantermi munka és a leánykora óta
végzett egyházi szolgálat után a szentesi
Kertvárosban, majd 2007-tõl a Református
Idõsotthonban töltötte nyugdíjas éveit férje,
néhai dr. Imre Ernõ, Szentes díszpolgára, né-
pes családja, barátai és volt tanítványai sze-
retetével körülvéve. Itt ment el csendben, bé-
kében, 2016. február 1-jén. 

Isten nyugosztaljon, Irénke néni! Emléked,
mosolyod megõrizzük.

Tímár Ferenc

Dr. Imre Ernõné
Zanka Irén (1922-2016)

Képünk illusztráció!
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Folytatás az 1. oldalról
A beszerzésekrõl összessé-

gében Dr. Kalmár Mihály fõ-
igazgató lapunknak elmond-
ta, hogy számos új mûszer
érkezett az egészségügyi in-
tézménybe, amelyek meg-
könnyítik, stabilabbá teszik a
betegellátást. A 32 szeletes
CT mellett új eszközöket ka-
pott a központi sterilizáló, a
laboratórium, és a mûtéti
szakmás osztályokhoz is
rengeteg új eszközt került.
A vadonatúj artroszkópos-
torony mellett a sebészeti és

a nõgyógyászati osztály esz-
közparkja laparoszkópos
mûtéti eszközökkel bõvült,
de csúcstechnológiás ultra-
hangkészüléket is kapott a
nõgyógyászati és az urológi-
ai osztály, valamint a belgyó-
gyászat kardiológiai részle-
ge. Külön kiemelendõ a fõ-
igazgató szerint, hogy a
szakrendelõk esetében is van
fejlesztés.

Hiánypótlókat voltak ezek
a berendezések a kórház szá-
mára, az új eszközökkel, a
21. századi modern techno-

lógiával a kollégák szakmai
fejlõdése, a betegellátás biz-
tonsága, és a területi ellátási
kötelezettségben lévõ bete-
gek minõségi ellátása volt a
cél – hangsúlyozta Dr. Mé-
száros János. Az Emberi Erõ-
források Minisztériumának
Egészségügyi Ellátórendszer
mûködtetéséért felelõs he-
lyettes államtitkára felhívta
a figyelmet arra, hogy a gép-
mûszerpark beruházásánál
nem szabad elfeledni azokat
a szakterületeket sem, ame-
lyek a háttérbõl szolgálják a

betegellátást. Ilyen például a
laboratóriumi diagnosztika,
amely olyan orvosszakmai
pluszt tud nyújtani az egész-
ségügyben, mely nélkülöz-
hetetlen a minõségi betegel-
látásban. – Az intézmény
szakmai fejlõdése biztosítá-
sának olyan lépcsõfoka a
most megújult eszközpark,
amely egy hosszú távú, jövõ-
be mutató tervezést tesz le-
hetõvé, és egy biztos egzisz-
tenciális létet teremthet az itt
dolgozó kollégáknak. Szak-
mai biztonságot és az intéz-
mény jövõbeli létét is meg-
alapozó fejlesztéssorozatnak
vagyunk a tanúi, mely meg-
határozza a stabilitás és a fo-
lyamatosság alapját, és azt,
hogy a jövõben a Csongrád
Megyei Dr. Bugyi István
Kórházban a betegeket szol-
gáló magasabb színvonalú
ellátás lesz hozzáférhetõ – je-
lentette ki a helyettes-állam-
titkár.

Farkas Sándor országgyû-
lési képviselõ lapunknak
azt nyilatkozta, hogy a be-
ruházások azt a cél szolgál-
ják, hogy egy olyan kórház
legyen Szentesen, amely a
vonzáskörzetébe tartozó
120-130 ezer embernek a be-
tegellátásban biztonságot,
az itt dolgozóknak pedig
megélhetést nyújtson. Hoz-
zátette, terveik már meg-
vannak, és azon dolgoznak,
hogy az uniós pályázati for-
rások, programok megnyí-
lásakor ismét lépni, fejlõdni
tudjon az egészségügyi in-
tézmény.

Hosszú távú, jövõbe mutató tervezés

Bõvült az eszközpark

Folytatás az 1. oldalról
Az elektronikus személyigazolvány egyben úti okmány is,

alkalmas utazásra EGT országain belül, valamint minden
olyan országba, amellyel külön egyezménye van hazánknak. 

– Az okmánynak van elektronikus azonosítási funkciója is,
amely a korábbiaknál magasabb biztonsági szinten biztosítja
az elektronikus közigazgatási rendszerek igénybe vételéhez
szükséges hitelesítési funkciókat. Hozzá van rendelve elekt-
ronikus aláírás funkció is, amellyel magánszemély minõsített
elektronikus aláírással történõ aláírásra képes. Mindezeken
felül tartalmaz egyéb elektronikus szolgáltatások funkciót is,
tehát az elektronikus kártyakibocsátás egységesítésének alap-
vetõ technológiáját teremti meg – tudtuk meg Dr. Tóth Flóri-
ántól.

A Szentesi Járási Hivatal vezetõje lapunk érdeklõdésére el-
mondta, hogy az egyes hivatalok csak szeparáltan férnek
hozzá az elektronikus személyigazolvány által tárolt adatok-
hoz. Tehát a NAV például csak az adóazonosítóhoz, az orvos
pedig kizárólag a TAJ számhoz a bevezetendõ kártyaolvasók
segítségével. Az is növeli a biztonságot, hogy ehhez az iga-
zolvány tulajdonosának meg kell adnia egy 6 számjegyû
PIN-kódot. Az okmánnyal tehát szinte akkor is lehetetlen
visszaélni, ha valaki elveszíti azt.

A személyiben rögzíteni lehet a tulajdonos elektronikus
aláírását is, azonban aki hivatalos ügyeit interneten keresztül
szeretné intézni, annak rendelkeznie kell egy számítógéphez
kapcsolódó kártyaolvasóval is, mert anélkül a rendszer nem
tudja azonosítani.

Cseh-Lakos

Folytatás az 1. oldalról
Sikeres pályázat esetén

bölcsõde épülhet a Felsõpár-
ton, a Rákóczi utca 109. szám
alatt. Ez a telek jelenleg a ka-
tolikus egyház tulajdonában
áll, így az önkormányzat
egyeztet az egyházzal, hogy
csak pályázóként és építtetõ-
ként, vagy fenntartóként is
beszállna a katolikus egyház.

Szintén kiemelt szerepet
kap a belvízvédelem, ezt a
Nagyvölgy csatorna rekonst-
rukciója, a Hékédi városrész
csapadék és belvízelvezetése
a Veker csatornába, valamint
a Nagyhegyszéli úti csatorna
és mellékcsatorna rekonst-
rukciója szolgálja, a fenntart-
ható települési közlekedésfej-
lesztés érdekében pedig ke-
rékpárút épülne a Kiss Zsig-
mond utcán, ahol az útbur-
kolatot is részlegesen felújíta-
nák, emellett pedig az Iparte-
lepi úttól a TV Toronyig is ki-
építenék a kerékpárutat.

Szirbik Imre polgármester
hangsúlyozta, a meglévõ be-
ruházási elképzelésekhez ke-
resték a pályázatokat. Egy
fontossági sorrendet állítot-
tak fel a célokban, élén a Pe-
tõfi Szállóval, majd a Kiss

Zsigmond utcával. A város-
vezetõ Gémes Lászlóhoz ha-
sonlóan kiemelte, az elõzetes
egyeztetések során frakció-
kon átívelõ kompromisszu-
mok születtek.

Antal Balázs Tibor, a bizott-
ság elnöke is az együttmûkö-
dést emelte ki, amit a Város-

rendezési-, fejlesztési és Ide-
genforgalmi Bizottság ezen
ülése is bizonyított.

– Bízom a Petõfi Szálló és
Szentes sikerében, és abban,
hogy a kistelepülések sem
szenvednek hátrányt – sum-
mázta a TOP-os pályázatok-
ról szóló tájékoztató tapasz-

talatait az önkormányzati
képviselõ.

A pályázatokkal kapcsolat-
ban Labádi-Fébert Andrea, a
Városfejlesztési Csoport ve-
zetõje elmondta, gyors elbí-
rálás esetén is csak 2017-ben
kerülhet sor a tervek megva-
lósítására. M.A.

Jöhetnek a milliók Szentesre

Folytatás az 1. oldalról
Mások a mára sajnos be-

zárt Graffiti Klubot is szóba
hozták. – Nem figyelnek az
ifjúság ízlésére és nincs egy
központ, ahol állandó ren-
dezvények lennének hétvé-
gente. Amilyen a Graffiti is
volt egy idõben. Erre például
megfelelõ lenne az ifjúsági
ház, azonban így általában
valamelyik sörözõben talál-
kozunk és beszélgetünk a
haverokkal. De egyre keve-
sebbet járnak haza hétvé-
gente a fiatalok pont a kevés
lehetõség miatt – mondta
egy nevét nem vállaló egye-
temista. Úgy éreztem, hogy a
kicsivel idõsebbek vélemé-
nyét is megkérdezem az eset
kapcsán.

– A legnagyobb problémát
a szórakozásra fordítható
pénz hiányában látom, emel-
lett egyre kevesebb a fiatal,

mivel nagy részük külföld-
ön, vagy nagyobb városok-
ban próbál szerencsét. Ezen
felül Szentesnek feltétlenül
szüksége lenne egy élõzenés
klubra, hogy bekapcsolód-
hasson az országos zenei
vérkeringésbe a többi, kisebb
városokhoz hasonlóan. Azt
már bizonyítottuk, hogy a
szervezésre meg lennének a
megfelelõ emberek, az inf-
rastruktúra hiányában látom
a problémát – nyilatkozta B.
Péter.

Nos így látják a hétvégi le-
hetõségeket a szentesiek. A
jól ismert diszkó mellett fõ-
leg egy más, állandó kikap-
csolódási lehetõségre, közös-
ségi és ifjúsági programokra,
kulturált idõtöltésre vágy-
nak. Remélik, hogy a jövõ-
ben lesznek változások ez-
ügyben.

Sebõk Tamás

Nem csak
diszkózni akarunk

Csökkent az influenzaszerû megbetegedések száma
Csongrád megyében az elõzõ heti adatokhoz képest, az akti-
vitás továbbra sem éri el a járványküszöböt. Február 1. hetére
vonatkozóan az influenza-figyelõszolgálatra kijelölt 54 orvos
jelentést tett. A 20 százalékos lakossági mintán végzett megfi-
gyelés alapján megállapítható, hogy a megye lakosságának
0,0575 %-a, 44 beteg fordult orvoshoz influenzaszerû tüne-
tekkel, azaz százezer lakosra vetítve 57 fõ a 150 fõs járvány-
küszöbbel ellentétben.

Az influenzaszerû megbetegedéssel bejelentett esetek vál-
tozása járásonként eltérést mutat, a Szentesi Járási Hivatal Já-
rási Népegészségügyi Intézetéhez kapcsolt területen össze-
sen 11 fõ lett beteg (0,0746 %), amely a korábbiakhoz képest
növekedést mutat. 

A 44 betegbõl 15 fõ a 0-14 éves, 12 fõ a 15-34 éves, 11 fõ a
35-59 éves, 6 fõ a 60 éven felüli korosztályból betegedett meg.

Tavaly ugyanebben az idõszakban 135 fõ esetében jelentet-
tek influenzaszerû megbetegedését Csongrád megye terüle-
térõl, azaz háromszor többet mint idén.

Nincs influenza-
járvány

Elhunyt id. Tóth László. A
Szentesi Kinizsi egykori lab-
darúgója, a Magyar Labdarú-
gó Szövetség Játékvezetõ Bi-
zottság tagja, aki 200 NB I-es
és NB II-es mérkõzést veze-
tett, és közremûködött szá-
mos válogatott és kupamér-
kõzésen, 1975 és 1983 kö-
zött a Szentesi Kinizsi elnöki
posztját töltötte be. A sport-
ember az OTP fiókvezetõje is
volt.

Közel ötszázan igényelték

Elektronikus
személyigazolvány

(Fotó: Vidovics)

Sokszor kellett már javítgatni a mindenki által közkedvelt, fából készült hidat.
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Az elõkelõ országos 9. he-
lyen végzett Havrán Árpád,
a Pollák Antal Mûszaki
Szakközépiskola technikus
diákja az Országos Pattan-
tyús Számítógépes Nyomta-
tott Huzalozású Áramkör-
Tervezõ Versenyen, mely ré-
szét képezte a 20. alkalom-
mal megrendezett Gyõri
Mûszaki Szakképzési Cent-
rum Pattantyús-Ábrahám
Géza Ipari Szakközépisko-
lájában szervezett Pattan-
tyús napoknak. Diáktársa,
Hegyi Szabolcs a 25. helye-
zést szerezte meg a szakmai
megmérettetésen, ez a szak-
terület korábban a Pollák
Antal Szakközépiskola ok-
tatásának gerincét képezte
évtizedeken keresztül.

A tervezendõ feladat az
idei évben egy kazánõrláng-
vezérlõ volt. A feladat magas
színvonalú tudást, precizi-
tást, mérnöki szemléletet, és
az alapismeretek hatékony
felhasználását követelte meg
az indulóktól, s mindezek al-
kalmazását a rendelkezésre
álló szûkös idõ, mindössze 2
óra alatt. Az áramkör bonyo-
lultsága mellett rengeteg
megkötést is szem elõtt kel-
lett tartaniuk a versenyzõk-
nek a panel alakjára, mérete-
ire és az alkatrészek elhelye-
zésére vonatkozóan. – Ko-
rábban is vettem már részt
ezen a versenyen, bár akkor
kevesebb sikerrel. Tavaly di-
gitális hõmérsékletkijelezõ,
elõtte digitális erõsítõ meg-
tervezése volt a feladat. A
mostani példában az volt a
bonyolult, hogy bár a koráb-
biaknál egyszerûbb volt a

kapcsolási rajz, a panel fizi-
kai mérete miatt nehéz volt
megtervezni, kevés hely állt
rendelkezésre – mondta
Havrán Árpád, aki zömében
szabadidejében sajátította
el az erõsáramú ismeretek
alapjait villanyszerelõ édes-
apjától, valamint iskolai ke-
retek között felkészítõ taná-
raitól, Ágoston Csabától és
Szemerédi Endrétõl.

A tavaly érettségizett, je-
lenleg technikusként tanuló
pollákos diák elektronikai
alapismereteket tanult a kö-
zépiskolában, de a hobbijá-
hoz is szükségesek ezek az
ismeretek, hiszen szabadide-
jében elektronikai készüléke-
ket javít, köztük hangerõsí-
tõket, de órákat is épít, illet-

ve megfordult már nála retro
televízió is, amely ismét mû-
ködõképessé vált kezei által.
Arra is  van példa,  hogy
édesapja mellett takarmány-
tároló silók, illetve hõmérõ-
hálózatok szerelésén dolgo-
zik, amelyben gyengeáramú
ismereteire támaszkodik. A
számítástechnikában fõként
a szoftverek területén mé-
lyítette el tudását Havrán
Árpád, aki jelenleg német
középfokú nyelvvizsga meg-
szerzésén dolgozik, s a két
éves technikusi képzés után
erõsáramú energetika sza-
kon szeretne diplomát sze-
rezni az Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamos-
mérnöki Karán.

Cs.I.

Dr. Demeter Attila 1994 óta
lakik a 4. választó kerület-
ben, így természetes is volt,
hogy itt indul önkormányza-
ti képviselõ-jelöltnek. Mint
mondja, a körzet viszonylag
nagy területet ölel fel, amely
az elmúlt években folyama-
tosan fejlõdött. A tavalyi év
egyik legnagyobb fejlesztése
épp az üdülõközpontban
történt, ahol immár minden
feltétel adott ahhoz, hogy a
wellness- és sportturizmust
is megvalósítsák. Egyes ré-
szeken a járdafelújítást is
megtörtént, valamint termál-
víz kút is létesült az üdülõ-
központ területén. A fejlesz-
téseket sorolva, joggal vetõ-
dik fel a kérdés a körzet la-
kóiban, hogy az önkormány-
zat milyen módon gondos-
kodik a Dr. Mátéffy Ferenc
utcai óvodáról, ahol jelenleg
is száz százalékos a gyer-
meklétszám. Dr. Demeter At-
tila ezzel kapcsolatban el-
mondta, hogy korábban pá-
lyáztak a felújításra, azonban
nem nyert támogatást. – To-
vábbra is az az elképzelés,
hogy ez az óvoda mûködõ-

képes maradjon. Múlt évben
volt az intézmény 60. évfor-
dulója, és egy nagyon bensõ-
séges rendezvényen talál-
kozhattam úgy szülõkkel,
hogy elmondták véleményü-
ket. Az elsõ lépésben, ha már
a pályázat nem nyert, a vi-
zesblokkot sikerült közel 1
millió forintból megcsinálni.
A tálalóhelyiség rendbetétele
szerepel az idei tervek kö-
zött. Ha a fejlesztési forrás
lehetõvé teszi, akkor az óvo-
da teljes felújítása is megva-
lósulhat – hangsúlyozta az
alpolgármester.

Az oktatás a soros

Idén ünnepli 5 éves fenn-
állását a Zenével a Rákos
Gyermekekért Alapítvány,
amely saját rendezvényso-
rozattal készül a születés-
napra. A jövõbeli elképzelé-
sek között szerepel egy na-
gyobb projekt is, egy gyó-
gyító ház felépítése.

A zene felszabadít és gyó-
gyít, erõt ad a fiatal rákbete-
geknek, hogy végigjárják a
kezelések hosszú útját – ez
hívta életre az alapítványt
2011-ben.

– 15 éve tanítok könnyûze-
nei gitár-éneket, tapasztal-
tam a diákokon a zene gyó-
gyító erejét – mesélte Seres
Antal zenész-elõadómûvész,
az alapítvány megálmodója. 

Seres Antalban egyre in-
kább tudatosult, hogy segíte-
ni szeretne. Belsõ sugallatra
a legsúlyosabb eseteket vá-
lasztotta, rákos gyermekek-
kel kezdett el foglalkozni, s
heti rendszerességgel járt a
szegedi gyermekklinikára,
hogy zenéljen nekik. Késõbb
ezt szervezeti formába öntöt-
ték, így jött létre az alapít-
vány, amelyet immár ötödik
éve Ombodi Csilla igazgat. A
súlyos beteg gyermekek gi-
tároktatása, gyógyítása nem-
csak Szegeden, hanem a fõ-
városban is zajlik. – Beme-
gyek, zenélek nekik egy-két
dalt, majd odaadom nekik a
hangszert. Utána énekfüze-
tet ragadunk, és elkezdõdik
a gitároktatás. A zene erejé-
vel ki tudjuk õket zökkente-

ni – jellemezt a zene és a lel-
kes fiatalok találkozását Se-
res Antal. Általában 5-6 év
az a kritikus idõszak, amikor
nagy a visszaesés esélye a
gyógyuló félben lévõknél. –
Az alapítványnak nagy sze-
repe van ebben a periódus-
ban, a gyerekek kezét fogjuk
– hangsúlyozta Ombodi
Csilla. Antalban, érzékeny
zenészként, sok kérdõjel volt
az elsõ másfél év után, az
alapítvány mélypontjának
nevezte a haláleseteket ,
azonban mindig erõt adtak
neki a szentesi Török Richár-
déhoz hasonló sikertörténe-
tek. Ricsihez ragaszkodik a
Dunaferr SE röplabda csapa-
tának mesteredzõje, az ala-
pítvánnyal azon dolgoznak,
hogyan tudnák elhelyezni az
együttesnél – tudtuk meg. 

Seres Antalt a klinikán
szerzett élmények zeneszer-
zõként is megihlették. – A
Peronon címû dal szerzõje
az egyik egészséges diákom
édesapja, Török Károly. A
Szeretet kell-t is õ jegyzi,
amely szinte az alapítvány
himnuszává vált – folytatta.
Ezeket, s megannyi dalt
együtt adnak elõ gyógyuló-
félben lévõ és egészséges
gyerekek, akik – nem túlzás
– az egész országban turnéz-

nak. Csak decemberben 14
fellépésük volt. Tevékenysé-
güket ismert mûvészek segí-
tik, köztük a decemberben
Szentesen koncertezõ Szeke-
res Andrienn, vagy Mezõ Misi,
aki nemrégiben 15 gitárt
adományozott. Az alapít-
vány tavasszal újra megren-
dezi Szegeden az Árkád fu-
tást. Szeptembertõl pedig, 4
hónapon át, az  ötéves szüli-
napot ünnepelve, olyan elis-
mert embereket hívnak meg,
mint például Müller Péter.
Igazi szenzációnak ígérkezik
a záró koncertsorozat: a vá-
rosba csábítanák Zoránt,
Presser Gábort és Rúzsa Mag-

dit is. A távlati tervek között
pedig a Zene Gyógyító Há-
zának felépítése szerepel. –
Álmunk, ennek létrehozása,
amelyet Szentesen is el tud-
nék képzelni – fogalmazott
Seres Antal, aki Ombódi
Csillával egy olyan intéz-
ményt szeretne létrehozni,
ahol a gyógyuló gyermekek
több hangszeren is tanulhat-
nának, sõt a mûvészet más
területein is elmélyülhetné-
nek, legyen az tánc vagy
színjátszás. Már több profi
session zenész is jelezte,
hogy szívesen tartanának
mesterkurzusokat itt, ha a
projekt megvalósul.

Presserrel és Zoránnal
ünnepel az alapítvány

Szabadidejében hangerõsítõket, órákat épít, retro
televíziót javít

Áramkörtervezésben jeles

A városrehabilitációnak
köszönhetõen Szentes köz-
pontja megszépült az elmúlt
években, a több mint egymil-
liárdos beruházási program
keretében teljesen megújult a
belváros. Míg más körzetek-
ben a járdák vagy az utak ál-
lapota a legnagyobb hiá-
nyosság, addig a 6. választó-
kerületben a fiatalok egy kis
csoportja okoz nagy gondot.

A Kossuth téri rongálások-
kal kapcsolatban történt már
rendõrségi feljelentés, képvi-
selõi interpelláció, de úgy tû-
nik, egyelõre nem igazán le-
het bírni a fiatalokkal – tud-
tuk meg Dr. Szabó Andreától.

A 6. választókerület képvi-
selõje szeretné elérni, hogy
felszereljenek egy térfigyelõ
kamerát, de – mint minden
más fejlesztésnek – ennek is
pénzügyi vonzata van.

– Nem a fiatalok ellen va-
gyunk, a városnak szüksége
van rájuk, de nagy elõrelépés
lenne, ha kulturáltan visel-
kednének. A témáról egy
közbiztonsági fórummal
egybekötve beszéltünk, a

rendõrök is gyakran járõröz-
nek arra, remélem ez majd
megoldást jelent a problémá-
ra. – fogalmazott Dr. Szabó
Andrea.

A képviselõnõ elmondta, a
tavalyi évhez hasonlóan idén
is szeretné a körzetén kívül
esõ városrészeket is támo-
gatni a képviselõi keretébõl.
A 2015-ös keretbõl a Boross
Sámuel Szakközépiskola és
Horváth Mihály Gimnázium
mellett a Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórház „A
szülészet-nõgyógyászati mû-
szerállomány korszerûsíté-
séért" alapítványának és a
Mentõállomás dinamizálásá-
ra is jutott, de a képviselõnõ
fontosnak tartotta az óvo-
dák, a bölcsõde és a Csalá-
dok Átmeneti Otthonának
támogatását is.

– Úgy gondolom, hogy
hasznos ez a keret, ha van
valami kisebb horderejû
probléma, ebbõl könnyedén
meg lehet oldani. Idén ter-
vezzük a Kossuth tér 5. csi-
galépcsõjének lezárását egy
kapuval, emellett szeretném
a Boross Sámuel Szakközép-
iskola melletti parkolórészt
leaszfaltoztatni, illetve fon-
tos lenne még egy körforgal-
mat létrehozni a Horváth
Mihály utca-Kossuth utca-Jó-
zsef Attila utca találkozásá-
nál, mert jelenlegi állapotá-
ban balesetveszélyes az a ke-
resztezõdés. – vázolta 2016-
os terveit Dr. Szabó Andrea,
aki kiemelte, a Sportcsarnok-
kal szemben lenne igény fi-
zetõ parkolók fejlesztésére,
ezt szintén szem elõtt tar-
tják majd.

Tovább fejlõdhet
a belváros

Tavaly több mint 10 ezer
bûncselekményt regisztrál-
tak, de az elmúlt évben nem
történt emberölés Csongrád
megyében. Összesen 487
ezer órát töltöttek a megye
egyenruhásai a közterülete-
ken. 684 személyi sérüléssel
járó baleset történt 2015-ben,
27-en vesztették életüket.
Rendõri eljárásban 10 ezer
735 bûncselekményt regiszt-
ráltak 2015-ben, a 100 ezer la-
kosra jutó bûncselekmények
száma 2705 volt. Az elmúlt
évben nem történt befejezett
emberölés a megyében. A
bûnügyi szakterületen a nyo-
mozáseredményességi muta-
tó 63,6 százalék, ami az el-
múlt hat év legjobb értéke,
jobb mint az országos átlag.
A megye nyomozó hatóságai
1067 esetben – az elmúlt 6 év
legmagasabb értéke – éltek a
bíróság elé állítás jogintéz-
ményével. Csongrád megyé-
ben továbbra sincs veszé-
lyeztetett város vagy község,
valamennyi település rendel-
kezik körzeti megbízottal –
hangzott el a megyei rendõr-
kapitányság éves értékelõjén.

Évértékelõ

Farkas Sándor, a FIDESZ
Magyar Polgári Szövetség
Országgyûlési képviselõje
személyes fogadóórát tart
február 17-én, szerdán 15
órától a Kossuth u. 11. szám
alatti Fidesz irodában.

Fogadóóra

Havrán Árpád (elõtérben) Ágoston Csaba felkészítõ
tanárral és Hegyi Szabolccsal.
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A múlt hétvégén a Zsoldos Ferenc Szak-
középiskola és a Pollák Antal Szakközépis-
kola is megrendezte idei szalagavatóját.
Pénteken a Zsoldos 187 végzõs diákja sora-
kozhatott fel a közönség elõtt, õket az osz-
tályfõnökök mutatták be a megjelenteknek,
az ünnepi mûsor kezdeteként Varga Fanni,
végzõs mondott búcsúbeszédet. Szombaton
a Pollák 43 tanulója kapta meg a szalagot.

Szirbik Imre polgármester is köszöntötte a
Zsoldos középiskola végzõseit és hozzátarto-
zóikat. Beszédében kitért arra, hogy a tudás
és a tapasztalatok mindent megalapoznak
egy ember életében és az elmúlt négy évben
ebbõl jócskán szereztek a diákok.  Kiemelte,
hogy a sikeres élethez tudás, õszinteség, kel-
lõ elhivatottság és a baráti támogatások is
szükségesek. 

Farkas Sándor országgyûlési képviselõ hi-
vatalos elfoglaltsága miatt csak üzenetben
küldte el jókívánságait, az ünnepi hangulat-
ra, a diákok elõtt álló kihívásokra, eddig
nyújtott teljesítményükre, és összetartásukra
is rámutatott. Végül azt tanácsolta nekik,
hogy maradjanak hatékonyak és használják
ki az élet lehetõségeit.

Pintér Etelka igazgató a végzõsök színes
egyéniségét emelte ki, megemlítette a mögöt-
tük és az elõttük álló kihívásokat, valamint
köszönetett mondott a pedagógus kollégák-
nak és a gyermekek szüleinek is. A szalag-
avatóból a végzõs diákok mûsora sem ma-
radhatott ki, melynek a bécsi- és angolkerin-
gõ is része volt.

Szombaton a Pollák szakközépiskola 43 ta-
nulója kapta meg a szalagot. A mûsort Ko-
vács Attila intézményvezetõ kezdte, aki Far-
kas Sándor gondolatatit tolmácsolta. Az or-
szággyûlési képviselõ a szalag jelképességét
is kiemelte az üzenetben, majd néhány taná-
csot követõen kérte a „pollákosokat”, legye-
nek büszkék az iskolájukra. 

Szirbik Imre polgármester kitért az érettsé-
gi kihívásaira és arra is, hogy a fiatalok min-
dig gondoljanak jó szívvel Szentesre. 

Kovács Attila a végzõs osztályok elmúlt
négy évére tekintett vissza. Szinte minden
emléket, minden fontos információt feleleve-
nített, a humorosokat és komolyakat egy-
aránt. Megemlítette a pedagógusok hozzáál-
lását, kiváló munkájukat és a gyermekek
szüleinek is köszönetet mondott.

Az ünnepségen köszöntötték Bodrits
Istvánné tanárnõt is, aki nemrég vonult nyug-
díjba, valamint a 12/a osztály tanulóját,
Sztanó Györgyöt, aki a 2015. évi nyílt erõeme-
lõ Európa-bajnokságon az 54 kg-os súlycso-
portban szerzett ezüstérmet, junior korcso-
portban. 

Az ünnepség zárásaként a végzõsök név
szerint szólítva megkapták a szalagot. Az est
további részében felléptek a Zenével a Rákos
Gyermekekért Alapítvány zenészei, közép-
kori táncot mutattak be a Hunyadiak Öröké-
ben Hagyományörzõ Egyesület tagjai, és a
diákok keringõje sem maradhatott ki.

Sebõk

Nem kell megijedni, nem
súlyzós edzésekre cipelem a
4 hónapos gyerekem. Vi-
szont én már lazán fekve
nyomok az õ lassan 8 kilójá-
val. Szóval mit keresünk az
edzõteremben? Kipróbáltuk
a Maminbaba klubot, latin
hordozós fitness mozgásfor-
mát. 

Minden úgy kezdõdött,
hogy unokatestvéremtõl örö-
költem egy szép zöld, rugal-
mas hordozókendõt. Mivel
már Gergõ súlya is egyre
gyarapodott, az én hátam és
derekam is kezdte felmonda-
ni a szolgálatot, gondoltam
kipróbáljuk a hordozást.
Szentesen Hankóné Králik
Orsi tanítja a mamáknak a
hordozás mûvészetét, mert
valóban mûvészet! A profik
már csak úgy pörgetik-for-
gatják magukon a gyereket,
és benn is csücsül a kendõ-
ben. Egy óra arra volt elég,
hogy az alapokat elsajátít-
sam, de szégyenszemre egy
játék babával, mert Gergõ a
kezdeti nyûgösködés után
megunta a dolgot, és elaludt.
Szóval egy játék babán gya-
koroltam, hogyan kössem

magamra a kendõt és benne
a gyerkõcöt. Legközelebb
Orsi már házhoz jött, hogy
megmutassa a karikás kendõ
használatát, mert ugye a pi-
cik súlya hétrõl hétre gya-
rapszik, és mindig más típu-
sú kendõre van szükség. 

December elején, amikor
Gergõ két és fél hónapos
volt, mentünk elõször Ma-
minbaba órára. Csak jót hal-
lottam, és olvastam errõl a
mozgásformáról. „A szóra-
koztató anyacsinosító, ahol
az anyukák kikapcsolódnak,
mozognak, és a babák is
nagyon jól érzik magukat.
Édesanyjuk közelsége, a lati-
nos dallamok és a ringatózó
mozgás nyugtatóan hat rá-
juk, hatására ellazulnak,
gyakran elalszanak. Ez a
mozgásforma javítja a babák
mozgáskoordinációját, moz-
gáskészségét, fejleszti a rit-
musérzéküket.”

Egy nagyon lelkes, kedves
mama-baba csapat fogadott
minket. A fiam is érdeklõdõ
volt. Elvarázsolták a Vitál-
center színes figurás, játékos
falai, na meg a sok-sok baba,
akik körülvették. Szabó Rita
Zsuzsa hozza formába hét-
rõl-hétre az anyukákat. 1 óra
latin zene, tánc, gyerek a ma-

min. Ha kicsi (mint Gergõ),
még elöl, aztán hátul ül egy
kendõben, vagy kenguru-
ban. Ha nincs sajátunk, ka-
punk Rita kb. 25 darabos
kollekciójából! Létezik baby
outfit is kérem szépen. Nem
elég, hogy a mami sportos
öltözetet vesz, a babáknak is
kötelezõ dress code van. Egy
body, laza melegítõ alsó
vagy harisnya, váltóruha,
mert bizony összeizzadunk
az óra alatt, és az elmaradha-
tatlan pelus, a kicsi feje alá. 

Rita segített felkötni a ken-
dõt (béna kezdõ lévén), és
benne Gergõt. A gyerek el-
kezdett ficánkolni, valahogy
nem tetszett neki a dolog.
Nyûgösködés, nyugi cumi,
és csodák csodájára, 10 perc
után a ritmusos zene, és a
rajtam való ringatózás hatá-
sára elaludt. A fejére húztuk
egy kicsit a kendõt, és édes-
deden szendergett az óra vé-
géig. Én kifáradtam, õ pihent
egyet. Mindkettõnknek jól
esett az egy óra mozgás és
kikapcsolódás. Aztán még
egy óra séta a Kurca-parton,
laza levezetésként. 

Gergõ annyira elfáradt,
hogy hazaérve még 2 órát
aludt, és enni is elfelejtett!

Baba a fedélzeten

Baba az
edzõteremben

E sorok írója nem meghib-
banni a címválasztás elõtt,
ha egyáltalán. Vagy mégis. A
végeredményrõl, illetve a
részletekrõl nem nyitok vi-
tát.  Komolyra fordítva a
szót: aki ismeri Ferenczi
György Rackajam nevû zene-
karát, annak nem új informá-
ció, hogy az utolsó elõtti
(2014-es) albumukat az álta-
luk mûvelt sajátos mûfaj õs-
hazájában, egészen pontosan
egy nashville-i stúdióban
rögzítették egyszeri nekifu-
tásra (a legapróbb momentu-
mokat is a két hangmérnök-
re bízva, akik egyike négy-
szeres Grammy-díjas), és ad-
ták ki itthon Grylluséknál
Rackák menni Amerika cím-
mel. Innen tehát a fenti fura
ötlet.

A Ferenczi-jelenség lénye-
gét a Csík Zenekar egyik
oszlopa, Szabó Attila fogal-
mazta meg legtalálóbban
a  CD k í sérõ  füze tében :
„Az amerikai zenét kereste
itt Magyarországon, végül
Nashville-ben találta meg a
magyart.” Mirõl is van szó?
Arról, hogy a szájharmonika
virtuóz hegedûmûvész, ze-
neszerzõ, szövegíró és éne-
kes (pardon, néha gitáros is)
az akusztikus bluest és a ve-

le rokonságban álló amerikai
mûfajokat ötvözi a magyar
népzenével! Elsõ hallásra
kissé merésznek tûnik az
elképzelés, de a kivitelezés
olyannyira mûködõképes,
hogy az általuk megzenésí-
tett versekre (Petõfi, Gérecz
Attila, Kiss Anna) is igaz a
felvázolt zenei kavalkád.
Annyira kiforrottá vált a stí-
lusuk a sokéves közös mun-
ka következtében, hogy a
Nemzeti Színházban is mu-
zsikálnak a Rackák élõben, a
Betyárjáték címû, február vé-
gén mûsorra kerülõ elõadás-
ban. Amerikába pedig tur-
nézni mennek vissza legkö-
zelebb. Elõbb azonban Szen-
tesre érkeznek: február 19-én
pénteken 19 órakor kezdõ-
dik a fellépésük a Zene-
Világ-Zene sorozat idei elsõ
könnyûzenei eseményeként,
a Zeneiskolában. Hogy mit
jelenthet nekik egy szentesi
koncert – Amerika elõtt?
Meggyõzõdésem, hogy szin-

te ugyanazt: egy „új világ”
(újabb hangversenyterem, új
közönség) felfedezését! Ezek
a fiúk ugyanis nem csak tud-
nak, de szeretnek is muzsi-
kálni. Ugyanakkor, hálásak a
szeretetteljes fogadtatásért, a
tapsokért, a pozitív visszajel-
zésekért.

A mûsoruk gerincét – min-
den valószínûség szerint – a
legnépszerûbb dalaik adják
majd. Ám, ahogyan a humor
(zenei és verbális egyaránt),
úgy a kísérletezés sem áll tõ-
lük távol, ezért nem lennék
meglepve olyan szám halla-
tán akár, amivel Szentesen
lépnek elõször közönség elé.
Ami azonban egészen bi-
zonyos: remek hangulatú,
egyéni hangú, zeneileg mini-
mum európai színvonalú
elõadás részesei lehetünk a 

Zeneiskola széksoraiban.
Én máris türelmetlenül vá-
rom – reményeim szerint na-
gyon nem egyedül!

Olasz Sándor

Rackák jönni
Szentes

– A tehetség, az ember leg-
bensõjébõl jövõ tenni akarás,
amely életünk során, elõbb-
utóbb, valamilyen formában
utat tör magának. Ezt szépen
példázza K. Szabóné Licsi-
csányi Rózsa alkotói életútja
– kezdte beszédét Kálmánné
Szabó Erzsébet, a Szivárvány
Alapfokú Mûvészeti Iskola
és a Mûvészetek Háza igaz-
gatója. A festõmûvész ki-
emelte életében az 1996-os
évet, ugyanis a fõnõvérként
nyugdíjba vonult alkotó kép-
zõmûvészeti munkássága
ekkor kezdett kibontakozni
igazán. A megszerzett tudás,
– ahogy fogalmazott – a fel-
halmozott életút mozaikok
segítségével egy mûvészi
életút épült ki. Hozzátette,
hogy az elsõ kiállítás is '96-
hoz köthetõ.

K. Szabóné Licsicsányi Ró-
zsa biztatói között volt Szen-
tes jeles festõje, Katona Imre

is. Ezután sorra születnek a
szebbnél szebb olajképek,
míg végül elérkezik 2004,
amikor megnyílik Rózsa né-
ni elsõ önálló kiállítása a Pé-
ter Pál Polgárházban. Napja-
inkig közel 20 tárlat nyújtott
ízelítõt a zömmel alföldi tá-
jat, tanyasi vidéket, vízpartot
és mátrai hegyeket megörö-
kítõ festõmûvész munkássá-
gából.

– A közelmúltban töltöt-
tem be a 75. életévemet.
Gondoltam megállok egy
pillanatra, és megmutatom
az ismerõsöknek, hogy az
utóbbi 2-3 év alatt mit festet-
tem – árulta a kiállítás apro-
póját K. Szabóné Licsicsányi
Rózsa. Mint elmondta régen
sok idõt töltött a Mátrában,
ahol helyszíni vázlatokat ké-
szített, melyeket most feldol-
goz. Az alföldi táj jellegzetes-
ségei pedig mind megtalál-
hatók Szentesen. A jó tájkép

szinte utaztatja a szemlélõt,
sétára csábítja – fogalmazott.
A tájképek mellett portrékat
is készített, amelyek nehéz-
ségét abban véli felfedezni,
hogy azt soha sem érzékel-
jük, hogy mások hogy látnak
bennünket. A mûvész az
utóbbi években a Kurca és a
Tisza vidékét festi.

Eddigi, közel 150 képbõl
26-ot hozott magával a festõ,
aki úgy fogalmazott lapunk-
nak, hogy a sors nem pincér
hölgy, hogy rendelést ve-
gyünk fel tõle, ezért bár fia-
tal kora óta a képzõmûvé-
szet elkötelezettje, munkája a
kórházhoz kötötte.

Semmiképp sem jellemez-
hetjük unalmasnak az alkotó
nyugdíjas éveit a festés mel-
lett úszik és három web-
oldalt is mûködtet. A kiállító
alkotásaival rendszeresen tá-
mogatja a helyi szociális in-
tézményeket, képeit a kör-
nyezõ települések kiállítása-
in, de nagyobb tárlatokon is
megcsodálhatták már. 

K. Szabóné Licsicsányi Ró-
zsa a Valóság szépségei  cí-
mû önálló tárlata március 3-
ig tekinthetõ meg a könyvtár
nyitva tartási ideje alatt.

Rozgonyi Ádám

Az Alföld színei

Zsoldososok és pollákosok is megkapták a
szalagot

Szalagavatóztak

Február 6-án önálló kiállítása nyílt K. Szabóné Licsi-
csányi Rózsának, a Paletta Alkotókör tagjának a városi
könyvtárban. Az alkotó 20 év alatt, közel 150 képet festett,
amelyek többségén visszaköszönnek Szentes nevezetessé-
gei is. A mostani tárlat a festõ munkásságának utóbbi 2-3
évét dolgozza fel.

Fotó: Vidovics
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Az eddigieknél gyengébb
évet zárt 2015-ben a Szente-
si Pollák DSE judo csapata,
de Kalydy Zoltán, az egye-
sület elnöke ettõl függetle-
nül derûlátó, és céltudato-
san készíti fel tanítványait a
2016-os esztendõre.

Ilyen gyenge évet szinte az
1992-es induláskor éltünk
meg – kezdi a beszélgetést
Kalydy Zoltán. Az év eleji el-
várások tekintetében több
bajnoki érmet várt a csapat-
tól és úgy érzi, a versenyzõk
agilitása is gyengébb, mint a
kezdetekkor, de mégis mind-
nyájan képesek versenyeket
nyerni. Az elmúlt évben több
kiválóság is elhagyta a vá-
rost, külföldre költöztek,
vagy felsõfokú tanulmányo-
kat kezdtek, és Kalydy Patrí-
cia több világ- és Európa-baj-
nokság után, a tavalyi évben
tanulmányai miatt nem tud-
ta vállalni a versenyzést. A
történet keserédes indítását
követõen azért a kiemelkedõ
teljesítményekrõl is szó esett.
A Szentesi Pollák DSE judo-

sai 2015-ben több mint 50
versenyen képviseltették
magukat és eredményeikkel
öregbítették városunk hírne-
vét. A magyar bajnoki verse-
nyeken felül Ausztriában,
Szlovákiában és Szerbiában
is kiváló teljesítményt nyúj-
tottak. Diák korcsoportban
Németh Bernadett pontszerzõ
helyen végzett a magyar baj-
nokságban, továbbá Õri Jó-
zsef nevét emelte ki a mester,
aki felnõtt másodosztályú
bajnokságban, több váloga-
tottat legyõzve szerezte meg
a 7. helyezést, és ezzel õ is
pontszerzõ lett. Kalydy Pat-
rícia elõzõ években nyújtott
kiemelkedõ teljesítményének
köszönhetõen az egyesület
anyagi támogatást is szer-
zett, amikbõl új szõnyegeket
vásároltak. 

Az utánpótlásra is kitér-
tünk, ahol Kalydy Zoltán a
következõket említette:

– Nagy örömmel látom,
hogy egyre több fiatalt érint
meg a judo szépsége, és ve-
szik fel az ezzel járó életfor-

mát és gondolkodásmódot.
Már a harmadik olyan gene-
ráció repült ki a kezem alól,
akik között sok eredményes
versenyzõ volt, és annak is
örülök, hogy az aktív sporto-
lást követõen kiváló eredmé-
nyeket érnek el a munka vi-
lágában is, továbbá, hogy
gyermekeikkel újra felkeres-
nek és hozzám íratják be ju-
dozni õket.

Zárásként az idei évi célok
is említésre kerültek. Egyik
legfontosabb dologként a fia-
talok technikai tudásának
megalapozását emelte ki az
edzõ, véleménye szerint, ké-
sõbb innen tudnak majd to-
vábblépni a siker felé. 

Aki érdeklõdik a judo
sport iránt, az keresse fel a
Szentesi Pollák DSE-t a Pol-
lák Antal Szakközépiskola
tornatermében. A gyerme-
kek edzése kedden és csütör-
tökön 17  órától zajlik, a fel-
nõttek pedig minden hétköz-
nap 18 órakor lépnek a szõ-
nyegre.

Sebõk

Miskolcon szenvedett ve-
reséget a Valdor-Szentesi VK
férfi vízilabda-csapata. A 14-
13-ra végzõdõ csata a végjá-
tékban dõlt el. 

Fontos mérkõzés várt férfi
vízilabdázóinkra a múlt hét-
végén, hiszen egy ponttal
elõzték meg a csoportban a
miskolciakat, így egy gyõze-
lemmel komolyabb elõnyre
tehettünk volna szert vetély-
társunkkal szemben. A talál-
kozón a hazaiak mindössze
egyszer tudtak két góllal el-
lépni, ám a szentesieknek si-
került az egyenlítés, sõt pár
perccel a vége elõtt Somogyi
találatával már nálunk volt
az elõny. A miskolciak e-
gyenlítettek, majd egy elhi-
bázott szentesi lövést követõ-
en megszerezték a gyõztes
találatot.

Lukács Dénes sem volt bol-
dog a mérkõzés után. – A
zsûri elnöke megadta a talá-
latot, bár számomra értel-
mezhetetlen, hogy hogyan
lehet 4 másodperc alatt vé-
gigvinni a pályán a labdát.

A Szentes legközelebb feb-
ruár 13-án, szombaton 18
órakor játszik hazai meden-
cében a Szolnokkal.

Vereség

Sorozatban játssza edzõmérkõzéseit a
Szentesi Kinizsi megyei elsõ osztályú lab-
darúgó-csapata. A vezetõedzõ, Koncz Zsolt
elégedetlen volt az elsõ két hét edzéslátoga-
tottságával.

A tavaszi szezonra készül a Kinizsi, 3 hét
már el is röppent a hathetes felkészülésbõl.
Az elsõ két hét nem úgy sikerült, ahogy azt
Koncz Zsolt vezetõedzõ eltervezte, aminek
hangot is adott az öltözõben. – Nem is a lét-
számmal, hanem a mennyiséggel, amennyi
edzésen részt vesznek a játékosok, azzal van
a problémám, és ezt el is mondtam a labda-
rúgóknak – mondta a szakvezetõ. – Akinek
ez nem tetszik, annak nem kötelezõ ide járni
futballozni. Azt gondolom, minden körül-
mény adott ahhoz, hogy felkészülésünk za-
vartalan legyen, éppen ezért várok el másfaj-
ta hozzáállást labdarúgóim részérõl. Ami az
edzõmérkõzéseket illeti, mindenkinek igyek-
szünk megadni a terhelés mellet a játéklehe-
tõséget is. A mérkõzések összképét illetõen
elégedett vagyok. Az igazi erõfelmérések ez
után jönnek, hiszen más megyékben, ugyan-
csak az elsõ osztályban, meghatározó szere-
pet játszó együttesek ellen léphetünk pályá-

ra. Kíváncsian várom, hogy mennyire tudjuk
felvenni velük a ritmust, mennyire tudunk
ezeknek a csapatoknak a méltó partnerei len-
ni az összecsapásokon. Igyekszem ifjúsági
korú játékosnak is lehetõséget adni a játékra,
hiszen nekik is szokniuk kell a légkört, a fel-
nõtt mérkõzések iramát, hiszen hosszú távon
rájuk épül majd a szentesi labdarúgás.
Locskai József irányításával másfajta erõfej-
lesztõ munkát végeztetünk a játékosokkal,
ami elõnyére válik majd a labdarúgóknak.
Akinek pedig ez a fajta munka nem tetszik,
azoktól fájó szívvel el kell válnunk. Bízom
benne, hogy mindenki beáll majd a sorba, és
még többet dolgozik majd a sikerért. Amit
õsszel elértünk, az szép eredmény, de még
nagyon kevés, bõven van még hová fejlõd-
nünk. 

A csapat a múlt héten a Kistelekkel és a
Bácskatopolyával játszott, tegnap elõtt pedig
a Kiskunfélegyháza volt az ellenfél. Szeren-
csére valamennyi labdarúgó egészséges, sé-
rülés nem hátráltat senkit sem a munkában,
így a Kinizsi zavartalanul készül a február
27-i, Mórahalom elleni tavaszi rajtra.

hv

Edzõmeccsek sorozatban

A felnõtt kosárlabda csa-
pat a tavalyi bajnok Gátlásta-
lan Tüzelõk ellen játszotta
idei elsõ mérkõzését február
8-án. A bajnokság elsõ mecs-
csét is ugyanezen csapat el-
len játszották a mieink no-
vemberben Szegeden, akkor
4 ponttal maradtunk alul. A
mostani összecsapáson ma-
gabiztosan nyertek a fiúk
100-73-ra, s a folyamatos cse-
réknek köszönhetõen min-
den játékos pályára lépett.
Sarusi-Kis Benedek hosszú idõ
után újra hozta a tõle elvár-
ható harcias, pontokban (17)
gazdag játékát, Halász Ákos a
megszokottak szerint megál-
líthatatlanul szórta a kosara-
kat. Szép betöréseket lehetett
látni Szanyi Ádámtól, aki irá-
nyító poszton próbálhatta ki
magát, és nem utolsó sorban
az idõsebb játékosok is hoz-
ták a kötelezõt. – Összessé-
gében harcias meccset látha-
tott a közönség, annak elle-
nére hogy nem a gyõzelemre
hajtott a szentesi csapat, ha-
nem, hogy mindenkinek le-
gyen játéklehetõsége, hiszen
ez is a célja a bajnokságban
való részvételünknek, illetve
hogy a szeptemberben indu-

ló NBII-es bajnokságra ta-
pasztalatot szerezzenek játé-
kosaink – tudtuk meg Sallai
Zsuzsannától.

A Szentesi KK PR-osa el-
mondta: A kosárlabda kadett
csapat a 16-ba jutásért küzd,
múlt héten a Szentesen meg-
rendezett tornán, három NBI
A csoportos utánpótlás csa-
pat mellett kiharcolta a meg-
érdemelt utolsó szakasz két-
mérkõzéses lehetõségét. A
csapat csütörtökön Szente-
sen, majd szombaton Buda-
pesten lép pályára. A két
mérkõzés lejátszása után az
egyikõjük marad a 16 között.

Junior csapatunk az õszi
idényben veretlenül zárta a
regionális bajnokságot, míg a
régiós döntõn egy vereség és
egy gyõzelem mellett, a har-
madik helyezést érte el a tor-
nán, így nem jutott be az or-
szág legjobb 16 csapata közé,
ezért tovább játsszuk a régi-
ós bajnokságot. Az elsõ for-
dulóban a Vásárhelyi KS csa-
patát látjuk vendégül, egy-
ben ez ígérkezik a legna-
gyobb rangadónak is. A mér-
kõzést hétfõn 18.45 órakor a
játsszák a városi sportcsar-
nokban.

Kosárlabda sikerek

A belgrádi Vízilabda Eu-
rópa-bajnokságon aranyér-
met szerzõ játékost, Bujka
Barbarát, valamint a vá-
logatott segédedzõjeként
résztvevõ szentesi kapi-
tányt, Tóth Lászlót köszön-
tötték kedden.

Szirbik Imre polgármester
elsõként mondott köszönetet
a két sportembernek, amiért
teljesítményükkel öregbítet-
ték a város hírnevét, majd
azt is kiemelte, hogy a ma-
gyar nõi vízilabda válogatott
az a csapat, amely elsõként
jutott ki a riói olimpiai játé-
kokra, egyelõre egyedüli-
ként, ami szintén nagy siker
nekünk, szentesieknek. Be-
szédének zárásaként az erre
az alkalomra készült városi
okleveleket is átnyújtotta, és
jövõbeli jókívánságait is kife-
jezte Bujka Barbarának és
Tóth Lászlónak. A Mûvelõ-
dési- Ifjúsági és Sportbizott-
ság elnöke, Kovács János kö-
szöntõjében elmondta, hogy

nagyon szurkol a szentesi
csapatnak az európai kupa-
porondon való részvételében
és természetesen a váloga-
tottnak is fog majd az olim-
pián. Hozzátette, nagyon
örülne neki, ha Szentes elsõ
olimpiai bajnokait is kö-
szönthetné majd a jövõben,
aminek véleménye szerint
reális esélye van.

Magyar József, a Szentesi
Vízilabda Klub elnöke is

kedves szavakkal fordult a
két sportemberhez. Büszke
arra, hogy mindkettõjük
ilyen kiemelkedõ teljesít-
ménnyel képviselte a klubot.
Bujka, aki német, olasz, hol-
land és görög klubcsapatok-
nál is szerepelt már, nagyon
örül, hogy városunk csapatát
erõsíti. Tóth László beszédé-
ben arra is kitért, hogy õ a
csapat és a szövetségi kapi-
tány, Bíró Attila segítõjeként
szerepelt az Európa-bajnok-
ságon, mégis nagyon büszke
Bujkára, hogy aranyérmet
szerzett a válogatottal, mely-
nek végig kiemelkedõ egyé-
nisége volt.

Sebõk

Európa-bajnokokat
köszöntöttek

Továbbjutott az Euroliga – selejtezõ cso-
portjából és a spanyol Sabadell ellen pró-
bálhatja meg kivívni az Euroliga négyes
döntõjébe jutást a Hungerit-Szentesi VK
nõi vízilabda csapata. A mieink az oda-
visszavágós párharc elsõ felvonását febru-
ár 17-én játsszák Spanyolországban, a
visszavágóra 10 nappal késõbb kerül sor,
Szentesen.

Az orosz Volgográd ellen kezdte a selejte-
zõket a Szentes. A mienk bár többször is ve-
zettek, mégis 12-12-es döntetlennel és egy
ponttal kellett, hogy beérjék a mérkõzést
követõen. Ezután már biztos volt, hogy jö-
het a matek, vagyis az, hogy melyik csapat
hány góllal nyer a szerb Zvezda ellen, és
melyik gárda hogyan végez az UVSE ellen.
A mienk a szerbeket 19-6-ra gyõzték le, így
a vasárnapi, UVSE elleni találkozó elõtt már
lehetett tudni, hogy a Hungeritnek, ha ki-
lenc gólt szereznek, akkor egy négygólos
vereség is második helyet, vagyis továbbju-
tást érhet. 

Szerencsére ennél sokkal szorosabban ala-
kult a mérkõzés, Bujka Barbaráék sokáig jól
tartották magukat, kilenc gólt lõttek, az Új-
pest pedig mindössze egy góllal tudott nyer-
ni, így a mieink együtt örülhettek a továbbju-
tásnak a fõvárosiakkal. A hétfõi sorsoláson
aztán kiderült, hogy a Hungerit ellenfele a

spanyol Sabadell lesz, a két felvonásos csata
elsõ mérkõzésére idegenben kerül sor.

– A legfontosabb az volt, hogy a továbbju-
tást kivívjuk, ami sikerült – kezdet értékelé-
sét Tóth László, a csapat vezetõedzõje. – Az
oroszok elleni mérkõzés volt a döntõ ütközet
a továbbjutás szempontjából. Egy „agyon-
nyert” mérkõzést hoztunk végül döntetlenre,
így egy kicsit izgalmasabbra sikerült a hétvé-
génk. A szerbeket simán vertük, az UVSE el-
len pedig nagyon erõsen kezdtünk, minden-
ki odatette magát, nem lehetett panaszom a
lányokra. Összességében azt gondolom a
vártnál jobban játszottunk, hiszen utoljára
novemberben volt tétmérkõzésünk, azóta pe-
dig mindössze két edzõmérkõzést játszot-
tunk. Ezen a hétvégén napról-napra javult a
teljesítményünk, ha így lépegetünk tovább,
akkor a bajnokságban és a nemzetközi kupá-
ban is tudunk majd maradandót alkotni. A
spanyol csapat nagyon erõs, tele válogatott
vízilabdázókkal, de úgy érzem, mi is egyre
jobb formába kerülünk, igyekszünk mindent
megtenni a továbbjutásért. A bajnokságban
szerdán a BVSC ellen játszott a csapat, szom-
baton az Eger ellen hazai medencében újabb
ütközet következik, de az UVSE elleni bajno-
kit is pótolni kell majd, február 17-én pedig
Spanyolországba utaznak a lányok.

hering

Cél :  négy közé jutás

(Fotó: Vidovics)

Új célkitûzések a
szentesi judosoknál
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Fennállásának 10. évfor-
dulóját ünnepelte a szente-
si drogambulancia, ahol
hallhattunk egy olyan élet-
utat, amely sokak számára
elgondolkodtató lehet. A
szentesi Székely Róbert ar-
ra vállalkozott, hogy elme-
sélje a vele történteteket,
ami alakulhatott volna
másképp is. 2013 óta már
nem rabja a kábítószernek.
Róbert a tapasztalatairól
beszélt, egy igen valóságos
képet festett arról, amit a
drogfüggõsége alatt átélt.
Az elõadás után arra kér-
tem, hogy ossza meg törté-
netét olvasóinkkal is.

ST: Mikor találkoztál elõ-
ször kábítószerrel?

Székely Róbert: A kábító-
szerrel 13 éves koromban ta-
lálkoztam elõször egy szóra-
kozóhelyen, ismerõseimnek
köszönhetõen. Ez volt a can-
abis, ami akkora hatást gya-
korolt rám, hogy szinte napi
szinten használtam. Késõbb,
16 évesen már több kellett.
Az anfetamin következett.

ST: Mi az, ami miatt úgy
érezted, hogy szükséged van
a kábítószerre? Mit éreztél,

amikor a hatása alatt vol-
tál?

Székely Róbert: Azt az ûrt
akartam betöl teni ,  amit
egész életemben éreztem.
Édesanyám egyedül nevelt,
nagyon sokat voltam egye-
dül, annak ellenére, hogy
voltak testvéreim. Ki akar-
tam tûnni az emberek közül,
társaságot akartam magam
köré építeni. Ezt találtam a
megfelelõ módnak. A kábító-
szerek biztosították szá-
momra azt az eufóriát, azt az
önfeledt boldogságérzetet,
amire mindig vágytam. Bát-
rabb voltam, kezdeménye-
zõbb. Egész életemben de-
presszióra hajlamos ember
voltam. Sokáig azt hittem,
hogy a kábítószer hatását
más nem tudja elérni, meg-
adni. 

ST: Mennyi idõ volt, hogy
meg tudtad fogalmazni,
hogy pontosan, miért is
nyúltál a drogokhoz? Tizen-
három évesen még nem hi-
szem, hogy tudatában voltál
annak, hogy mi is hiányzik
valójában.

Székely Róbert: Amikor
arra az elhatározásra jutot-
tam, hogy le akarok állni a
kábítószerekrõl, 22 éves vol-
tam. Akkor jöttem rá, hogy
ezzel csak pótlom azt az ér-
zést, ami valójában nincs
meg.

ST: Ha például a cigaret-
tát vesszük, arról is hihetet-
lenül nehéz leszokni. Ho-
gyan tudjuk a cigarettáról
vagy a kábítószerrõl való le-
szokást összehasonlítani?
Minek kell történnie ahhoz,

hogy az elsõ lépést megte-
gyük? 

Székely Róbert: A cigaret-
tát is nehéz letenni. A leszo-
káshoz a kábítószer esetében
nagy motiváció szükséges.
Vagy valamilyen egészség-
károsodás, vagy olyan kilá-
tástalanság érzése, ahol már
nincs más választás, csak az,
hogy abbahagyjuk. Örökre. 

ST: Nálad mi volt ez a
pont?

Székely Róbert: Én pánik-
beteg lettem a sok kábító-
szertõl, sokszor volt túlada-
golásom. Egyik napon delí-
riumot kaptam, és akkor
kezdtem el Istenhez fohász-
kodni. Annyit kértem, hogy
csak ezt a napot éljem túl.
Ha így lesz, akkor soha töb-
bé nem nyúlok kábítószer-
hez. 

ST: Azóta van, hogy eszed-
be jut az a pillanat? 

Székely Róbert: Igen. Min-
den egyes nap. Ennek ellené-
re, minden nap sóvárgok a
kábítószer után, mikor ki-
sebb, mikor nagyobb mér-
tékben, de az az emlék any-
nyira élesen él bennem, hogy
nem tenném az életemet
még egyszer kockára. Az
életben az embernek sokkal
nagyobb célokat kellene
megfogalmaznia, minthogy
kábítószer túladagolásban
haljon meg egyedül egy si-
kátorban.

ST: Az elõadáson kérdez-
ték tõled, hogy ha vissza le-
hetne pörgetni az idõ kere-
két, akkor változtatnál-e?
Én viszont úgy gondolom,
hogy minden okkal történik.

Jó és rossz egyaránt. Nincse-
nek véletlenek. Az viszont
rajtunk múlik, hogy mit ta-
nulunk belõlük.

Székely Róbert: Ez jogos.
Szerintem, a mostani páro-
mat sem ismertem volna
meg, ha nem járom végig ezt
az utat. Most az elsõ gyer-
mekünket várjuk. A képzõ-
mûvészet iránt is fogékony
lettem, pár éve már tetová-
lok is. Megtaláltam azokat
az örömforrásokat, melyeket
mindig is kerestem, csak
nem jó helyen. Nem állítom,
hogy jobb ember lettem, de
hogy empatikusabb az biz-
tos. Jobban át tudom érezni
az emberek problémáit is.
Más lett a szemléletem. Ha
visszagondolok, igen, kellett
ez a nagy pofon az élettõl.
Csak lehet, hogy egy kicsit
túl keményre sikeredett, de
ezáltal váltam más emberré. 

ST: Mit jelent számodra
egy ilyen nagyszabású ren-
dezvényen kiállni, és bepil-
lantást adni az életed egy
hihetetlenül nehéz periódu-
sába. Felkavarnak az elme-
sélt történetek?

Székely Róbert: Igen, az
elején. Az emlékek feltörnek
bennem. De inkább megerõ-
sítés, látva az érdeklõdõk
tekintetét. Elgondolkodnak
azon, amit mondtam. Volt,
aki az elõadás végén odajött
hozzám és megköszönte, és
azt mondta, hogy le a kalap-
pal. A pozitív visszajelzés so-
kat jelent számomra. A pre-
venció kapcsán voltam már
iskolákban is elõadást tarta-
ni. Tudok örülni a mának.

Az életet választottam

KOS
Civakodások és hatalmi
harcok várhatnak rád a hé-

ten. Fontos, hogy õrizd meg nyugal-
mad, és akkor minden a legnagyobb
rendben lesz!

BIKA
Felszabadult vagy, minden
teher leesik a válladról,

könnyebben mennek a dolgaid. Ez a
párkapcsolatodban is kiváló hangula-
tot eredményez. Tervezz romantikus
programokat!

IKREK
Régóta dédelgetett terveid
megvalósításához most a

csillagok állása is kedvezhet. Készíts
listát a vágyaidról, az a helyes útra
fog terelni!

RÁK
A hivatásodban most min-
den könnyebben alakulhat.

A párkapcsolatodban is könnyedebb
idõszak jelentkezik a héten. Használd
ki!

OROSZLÁN
A napokban az egészsé-
geddel kapcsolatosan ag-

gódhatsz. A természetes gyógymód-
ok felé fordulj, és nyugodtan pihenj!

SZÛZ
Anyagi szempontból elõ-
nyös napok állnak elõtted,

ez az egész héten nyugalmat sugároz
számodra, és a szerelmi életedre is
kihat.

MÉRLEG
A csillagok állása most
egyszerre jelez sikert és

magánéleti problémákat. Magáné-
letedben viharos veszekedésekre,
munkádban elõrelépésre számít-
hatsz!

SKORPIÓ
A héten eluralkodik rajtad
a fáradtság. Tarts pihenõt

a munkádban! Így a szerelemben is
új lehetõségek tárulnak eléd.

NYILAS
A végsõkig feszítheted azt
a bizonyos húrt. Sok ké-

nyelmetlen helyzettel kerülsz szem-
be, de a végsõkig õrizd meg a nyu-
galmad!

BAK
Váratlan csodaként lép be
a szerelem az életedbe,

azonban figyelj a munkádra is! Ne
halogasd teendõidet, mert így anyagi
helyzeteden is segíthetsz.

VÍZÖNTÕ
A lendületed most alább-
hagy, tarts bátran pihenõt,

vegyél ki szabadságot! A hétvégén
új, kedvezõ lehetõségek ütik fel fejü-
ket.

HALAK
Most érkezett el a pillanat,
hogy átgondold párkap-

csolatodat! Ne söpörd a szõnyeg alá
a problémáitokat, nyugodtan beszél-
jétek!

Február 13-20
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Péntek (február 12.)
13:00 Barbie: Titkos ügynökök
14:30 Norm, az északi
16:15 Deadpool
18:15 A fekete ötven

árnyalata
20:00 Deadpool
22:00 Deadpool
Szombat (február 13.)
13:00 Barbie: Titkos ügynökök
14:30 Norm, az északi
16:15 Deadpool
18:15 Deadpool
20:15 A fekete ötven

árnyalata
22:00 Deadpool
Vasárnap (február 14.)
13:00 Barbie: Titkos ügynökök
14:30 Norm, az északi
16:15 Deadpool
18:15 A fekete ötven

árnyalata
20:00 Deadpool
Hétfõ (február 15.)
16:15 Deadpool
18:15 Deadpool

20:15 A fekete ötven
árnyalata

Kedd (február 16.)
16:15 Deadpool
18:15 A fekete ötven

árnyalata
20:00 Deadpool
Szerda (február 17.)
16:15 Deadpool
18:15 Deadpool
20:15 Nagyfater elszabadul
Csütörtök  (február 18.)
16:00 Deadpool
18:00 A Lovasíjász
20:15 Hogyan legyünk

szinglik?
Péntek  (február 19. )
14:30 Norm, az északi
16:00 3D Star Wars:

Az Ébredõ Erõ
18:30 Hogyan legyünk

szinglik?
20:30 Deadpool

Mozimûsor

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások:
Szentes város évszázadai, Al-

sópárttól Felsõpártig, Legelõk
szántók vadvizek, Céhek iparosok
segédek, Susanna – a zenegépek
története

Idõszaki kiállítások:
Árpád népe-Gyula népe – a

honfoglaló magyarok emlékanya-
ga a Közép-Tisza vidéken, láto-
gatható: február 29-ig. A Vizsolyi
Biblia 425 éve c. vándorkiállítás
áprilisig látogatható.

Tokácsli Galéria
Háborút ujságol a vérszavú

ujság”- A Nagy Háború elsõ két
éve három város sajtójának tük-
rében címmel nyílt kiállítás. A tár-
lat megtekinthetõ az intézmény
nyitvatartási idejében keddtõl-
péntekig 9-13 óráig és 15-17
óráig, valamint szombaton 9-13
óráig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Szentesi Mûvelõdési Köz-

pont Díszmadártenyésztõ szakkö-
re Díszmadár börzét rendez feb-
ruár 14-én (vasárnap) 7-11 óráig
a Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban (Szentes, Ady Endre u.
36.)

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Szentesi Mûvelõdési Köz-

pont szervezésében a Mûvelõdési
és Ifjúsági Ház klubjában február
18-án, csütörtökön 19-21 óráig
a KOROK ÉS ALKOTÁSOK AZ
IRODALOMBAN címû sorozatunk
következõ elõadásán Katona Jó-
zsef: Bánk bán címû drámájáról
beszélgethetnek az elõadóval.
A részvétel díjtalan. Elõadó:
Poszler György, tanár 

Városi Könyvtár
A Filmklub keretében február

16-án, kedden 18 órától: A séf
címû amerikai filmet vetítik.

Február 17-én, szerdán 18
órakor Különös esetek a magyar
történelemben: Dobó István (az
egri hõs) hûtlenségi pere címû
elõadást rendezik meg. Elõadó:
Poszler György tanár.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????

Büntetõeljárást indított a Szentesi Rendõrkapitányság is-
meretlen tettes ellen, aki február 6-ra virradóra az egyik,
Szentes külterületén található mezõgazdasági társaság telep-
helyérõl pénzt lopott el.

Egy italozó hely elé támasztotta le kerékpárját egy férfi
Szentesen február 1-rõl virradóra, de figyelmetlen volt, és a
kerékpár kosarában felejtette pénztárcáját. Mire visszament
érte, már csak hûlt helyét találta értékeinek, így a pénzének
és bankkártyájának.

Elfogták a rendõrök azt a tolvajt, aki Szegváron, egy ma-
gánlakásba hatolt be és onnan bútort és használati tárgyat tu-
lajdonított el. Az elkövetõt egy napon belül beazonosították
és elfogták a nyomozók.

Rongálás miatt indult eljárás egy szentesi férfi ellen, akit
fák megnyesésére kértek fel néhány nappal ezelõtt. A férfi
valószínûleg nem volt szakember, éppen ezért nem is bonyo-
lította túl a dolgot, hanem kb. másfél méter magasságban,
vízszintes irányban elfûrészelte a fákat. „Szakértõ” munkája
eredményeképpen minden megcsonkított fát ki kell majd
vágni, a kár pedig meghaladja a 130 ezer forintot.

Büntetõeljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki keddre vir-
radóra az egyik alsóréti telephelyrõl szerszámokat tulajdoní-
tott el. A tolvaj ellen lopás miatt folyik az eljárás.

hering

Pénzt loptak
a kocsma elõl

A Legrand az épületek villamos és digitális adatátviteli infrastruktúráinak
világszintû szakértõje. A Legrand Zrt. az 500 legnagyobb árbevételû és

nyereségû hazai cégek egyike pályázatot hirdet az alábbi pozíció betöltésére:

MUNKA-, TÛZ- ÉS
KATASZTRÓFAVÉDELMI FELELÕS 

szentesi munkavégzéssel
Elvárások:
— Középfokú munkavédelmi és középfokú tûzvédelmi végzettség 
— Angol nyelvismeret
— Terhelhetõség, flexibilitás, önállóság
— Megbízhatóság, pontosság, precíz munkavégzés
— Multinacionális környezetben szerzett tapasztalat elõny
Feladatok:
— Munkavédelmi, valamint tûz- és polgárvédelmi tevékenység teljes

körû ellátása 
— Kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal
Amit kínálunk:
— Versenyképes jövedelem
— Kiemelt juttatási csomag
— Multinacionális környezet

Minimum 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezõk
jelentkezését várjuk.

Fényképes szakmai önéletrajzokat és motivációs leveleket 
a karrier@legrandgroup.hu címre várjuk.

www.legrand.hu

A Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház és a
Magyar Vöröskereszt Szen-
tesi Vezetõsége minden hé-
ten kedden és szerdán dél-
elõtt 07.30 és 12 óra között,
és csütörtökön 14 és 17 óra

között tart véradást a vérel-
látó állomáson.

Ezen felül kiszállásos vér-
adásokat is szerveznek.
Szentesen a következõt feb-
ruár 15-én, hétfõn 10 és 15
óra között a Hungerit Zrt.
orvosi rendelõjében szerve-
zik meg, majd február 29-én,
hétfõn 10-tõl 14 óráig a lakta-
nyában várják a véradókat.

Véradás

A „Földet a gazdáknak!” program keretében Csongrád me-
gyében is megkezdõdik a Magyar Állam tulajdonába és a
Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, 3 hektár feletti, ki-
jelölt földterületek értékesítése. Az errõl szóló jogszabályok
végrehajtása megyénkben 300 földrészlet nyilvános árverezé-
sét jelenti.

Az árveréseket március 1. és 10. között a kijelölt napokon
reggel 8 és délután 16 óra között tartják Szegeden a Csongrád
Megyei Kormányhivatal több épületében, illetve Hódmezõ-
vásárhelyen a polgármesteri hivatalban és a járási hivatal
egyik épületében.

Árvereznek



Szentesi ÉletÉgisz 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:
Halupa Eszter ügyvezetõ

Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.
Telefon, fax: 63/311—563

E—mail: szenelet@szentes.hu,
szentesielet@gmail.com
Kiadja: Szentesi Élet Kft.,

6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép.
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: Rocsa Róbertnek és Antal Anettnek (Vecseri u.
58.) Róbert nevû gyermeke.

Házasságkötés nem volt.
Elhunyt: Pászti Imréné (Csaba u. 5.), Kacziba Istvánné

(Nagyörvény u. 5.), Tóth László Miklós (Horváth M. u. 1.
2/47.), Lévai Imre (Dr. Berényi u. 139.), Dr. Imre Ernõné
(Kossuth tér 4.), Palásti István (Csongrád, Gyulai P. u. 11.).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü február 15-19.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús
Hétfõ:
A menü: Tojásosleves

Rablópecsenye,
hagymás tört burgonya

B menü: Sajtos hagymakrémleves
Rántott sajt,
kukoricás rizs, tartár

Kedd:
A menü: Száraz bableves

Krumplipaprikás
debrecenivel

B menü: Paradicsomleves,
Grill csirkecomb,
sült burgonya

Szerda:
A menü: Zöldborsóleves

grízgaluskával
Házi cordon bleu,
rizibizi

B menü: Csirkegulyás,
Rakott sajtos spagetti

Csütörtök:
A menü: Magyaros Krumplileves,

Csikós tokány, tészta
B menü: Vegyes zöldségleves,

Csirkemell szezámos
bundában, finomfõzelék

Péntek:
A menü: Csángógulyás

Mustáros flekken,
sültburgonya

B menü: Májgaluskaleves
Grassalkovich töltött
palacsinta, zöldséges rizs

6600 Szentes, Petõfi u. 7/a
info@galeriakavehaz.hu
www.galeriakavehaz.hu

SZENTESI ÉTELFUTÁR
Rendelésfelvétel:
06-20/529-88-22

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.

Menü február 22-28-ig.
Hétfõ: Karalábéleves
A menü: Borsos tokány,

rizibizi
B menü: Rizottó
C menü: Párizsi sertésszelet,

rizibizi
Kedd: Hamis gulyásleves
A menü: Tejfölös-karfiolos

csirkeragu,
tésztaköret

B menü: Székely káposzta
C menü: Rántott szárnyas máj,

csõben sült karfiol
Szerda: Meggyleves
A menü: Bakonyi sertésszelet,

szalonnás burgonyapüré
B menü: Búbos hús,

petrezselymes burgonya
C menü: Rántott csirkecomb,

szalonnás burgonyapüré
Csütörtök: Csurgatott tojásleves
A menü: Athéni csirkemell,

zöldséges rizs
B menü: Rántott csirkecomb,

zöldbabfõzelék
C menü: Rántott sertésszelet,

zöldséges rizs
Péntek: Kertészleves
A menü: Aranygaluska

vanília sodóval
B menü: Resztelt sertés máj
C menü: Rántott sajt,

tepsis burgonya
Szombat: Egres leves
A menü: Óvári sertésszelet,

ráczos burgonya
Vasárnap: Karfiol krémleves
A menü: Marhapörkölt,

pirított tarhonya
A megadott ár tartalmazza

a kiszállítás díját is 11-14 óráig,
Szentes területén. 700 Ft / nyugdíjas

menü, 800 Ft / menü, dobozos
csomagolás díja 100 Ft/menü.

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

Gyógyszertári ügyelet: február 15-22-ig a Menta Gyógyszertár
(Szentes, Alsórét 258. - Tesco) hétfõtõl péntekig 8.00-18.00 óráig,
szombaton 8.00-18.00-ig (vasárnap, ünnepnap zárva) Készenléti tele-
fon: 70/563-5139

Készenlét ideje: hétfõtõl-péntekig: 20.00 órától másnap 07.30 óráig,
szombaton: 20.00 órától másnap 08.00 óráig, vasárnap: 20.00 órától
másnap 07.30 óráig.

A Horváth Mihály Gimná-
zium irodalmi-dráma tago-
zatának életében talán elõ-
ször mutattak be kétfelvoná-
sos darabot az iskola, drá-
ma- és színjátszói. Samuel
Beckett  Godot-ra várva cí-
mû, legtöbbször játszott
színdarabja bizony nem tar-
tozik a drámairodalom leg-

könnyebben befogadható al-
kotásai közé.

– Aki hallott a drámáról,
elcsodálkozott, hogy fogjuk
színpadra vinni – árulta el
Baranyai Balázs, a gimnázium
11-es irodalmi-dráma tago-
zatos tanulója, aki Pozzo-t
formálja meg a színmûben. 

Már a tavalyelõtti iskolai

évben elkezdõdtek az elõké-
születek, amelyet több mint
féléves ötletelés elõzött meg.
Majd következett a fáradsá-
gos szövegtanulás, a hosszú
közös munka, amely nem
mindig volt zökkenõmentes.
– Volt, amiben mindhárman
egyetértettünk. Persze, ez
volt a legritkább – mondta
nevetve Börcsök Bálint – a
színjátszó „második fõsze-
replõként“, Estragont alakít-
ja – aki Madácsi Istvánnal és
Sikó Koppány Sebestyénnel ál-
modta színpadra a két-
felvonásos mûvet.

Az ír költõ, próza- és drá-
maíró eredeti darabjához ké-
pest eltérést mutat a drámai-
sok elõadásának idõkezelé-
se. Beckett eredetijében
ugyanis a tér idõtlenséget
sugall, az újragondolt szín-
darabban azonban az idõ
múlását mérõ, négy reflek-
torból és gyertyákból álló
óra is támpontul szolgál.
Másrészt bekerült a színpadi
mûbe, Bergman Hetedik pe-
csét címû filmjének sakkmo-
tívuma is, vagyis a játszma a
halállal. Az alkotói munkát
tanácsaival Szurmik Zoltán
dráma- és magyartanár segí-
tette – tudtuk meg a végzõs
Sikó Koppány Sebestyéntõl,
aki Vladimirt kelti életre
Beckett legismertebb drámá-
jában. 

Sokan kérdezték, és teszik
fel a kérdést most is:  Ki
Godot? Mindenkinek mást
jelent. Koppány rendezõtár-
sai véleményét is megfogal-
mazva úgy látja, Godot a
boldogság. – Ez rövidtávon
lehet szerelem, a család vagy
egy beteljesült karrier. Ehhez
adódik az ember alapvetõ
magatartása, ami ezekben az
elért boldogságokban arra
kényszerítik, hogy azokban
a szenvedést találja meg –
fogalmazott lapunknak.

Nemrég a gimnázium
dísztermében tekinthették
meg az érdeklõdõk a szín-

mûvet, azonban hamarosan
talán más városokba is eljut
a produkció: a drámaisok
ugyanis tervezik a darab bu-
dapesti és szegedi bemutatá-
sát is. Utóbbihoz már a hely-
színt is megálmodták, amely
a zsinagóga lehetne. 

A tervek és álmok szövö-
getése itt nem érnek véget. A
rendezõhármas elképzelései
közt szerepel, hogy tanulmá-
nyaikat a budapesti Színház-
és Filmmûvészeti Egyete-
men folytatják. 

– Óvodás korom óta szí-
nész szeretnék lenni. Ötödi-
kes koromban hallottam a
szentesi gimnáziumról. Ide
azzal a szándékkal jöttem,
hogy utána Pesten folytatom
a megkezdett munkát –
mondta Börcsök Bálint, aki
mindhárom színmûvészeti
egyetemre beadja jelentkezé-
sét. Bálint már filmben is
szerepelt, a belga-magyar-
holland koprodukcióban ké-
szült Vágtázó elme címû al-
kotás hazai bemutatóját már
nagyon várja.

Koppány legnagyobb ál-
ma a 3-4 év múlva induló fi-
zikai színház, de Madácsi
István sem tudja elképzelni
az életét teátrum nélkül: – Itt
bárki lehet az ember, festõ
vagy akár autószerelõ is.

Rozgonyi Ádám

A szentesi önkormányzat a
szabadon élõ galambok befo-
gását tervezi a város terüle-
tén. Az érintett területek
pontos meghatározása miatt
kéri azoknak a közintézmé-
nyek, iskolák, lakóházak stb.
képviselõinek jelentkezését,
akik szeretnék elvégeztetni
területeiken a galambmen-
tesítést, továbbá vállalják,
hogy a csapdák kihelyezésé-
hez a szükséges helyet bizto-
sítják a munkálatokat vég-

zõ vállalkozó számára, és
együttmûködnek vele.

Jelentkezni írásban vagy
személyesen a Szentes Vá-
rosellátó Nonprofit Kft.-nél
lehet (6600 Szentes, Kossuth
tér 6. Dr. Bujdosó Károly; e-
mail: parkolas.szentes@invi-
tel.hu). Kérik megadni a te-
rület pontos leírását, kapcso-
lattartó nevét és elérhetõsé-
gét (telefon, cím). A jelentke-
zés határideje február 19.

Befogják
a galambokatA netbankolás a legdinamikusabb formája

bankszámlánk karban- és kézben tartásá-
nak, amelynek segítségül hívásával napra
készen tarthatjuk pénzügyeinket és tájéko-
zódhatunk számlánk aktuális állásáról is.
A témában megkerestük szakértõnket,
Prievara Gabriellát.

A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
szentesi kirendeltségének vezetõje elmond-
ta, hogy az elektronikus banki szolgáltatás
legnagyobb elõnye az, hogy általa gyakorla-
tilag bárhonnan tudjuk intézni banki ügyein-
ket. Az internet bank napjainkban már na-
gyon elterjedt szolgáltatás. Ezt a lehetõséget
kifejezetten kedvelik az ügyfelek, akik így
munkahelyünkrõl, otthonról is biztonságo-
san, gyorsan tudnak ügyintézni, és be sem
kell menniük számlavezetõ pénzintézetük-
höz. Az e-bank elindításához azonban min-
denképp szükség van egy személyes találko-
zóra, de az ügyfelek többsége már akkor
megigényeli a netbank szolgáltatást, amikor
számlát nyit. Azonban késõbb is bármikor
igényelhetõ ez a szolgáltatási forma a pénz-
intézetek kirendeltségein. 

— Fontos azt is megemlíteni, hogy nem-
csak asztali számítógéprõl, hanem mobilte-
lefonról is elérhetõk ezek az alkalmazások.
Okostelefonról számos banki szolgáltatást
elindíthatunk — átutalásokat, betétlekötéseket
—, de lehetõség van információk beszerzésé-
re is — mondta el Prievara Gabriella, hangsú-
lyozva, hogy az internetbankon keresztül
történõ ügyintézés mindig nagyon bizton-

ságos, hiszen jelszót mindig kér ez a szolgál-
tatás, s telefonunk sem enged be jelszó meg-
adása nélkül. Úgy van kialakítva, hogy ille-
téktelenek ne is tudjanak hozzáférni. A ki-
rendeltség-vezetõ azt is megerõsítette, hogy
ne adjuk meg jelszavunkat senkinek. Az
internetbank a fiatalok körében nagyon nép-
szerû, és egyre elterjedtebb. Ennek többek
között az is az oka, hogy az utalás például
netbankon keresztül sokkal olcsóbb, illetve
hogy gyors és pontos, amely miatt mindenki
számára elengedhetetlenné válik elõbb-
utóbb.

Gazdálkodj tudatosan!

A rovat támogatója a Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezet. Elérhetõ közelségben. 

PPPPeeeessssttttrrrreeee    kkkkéééésssszzzzüüüüllllnnnneeeekkkk    
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A drámairodalom egyik legérdekesebb és legmegosztóbb
alkotását mutatták be, saját értelmezésükben csütörtökön a
Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatos di-
ákjai, akik tervezik a darab budapesti és szegedi bemutatá-
sát is. A rendezõhármas elképzelései közt szerepel, hogy
tanulmányaikat a budapesti Színház- és Filmmûvészeti
Egyetemen folytatják. 


