
A tanácskozáson felvetõ-
dött, hogy vizsgálja meg a
Jogi, Ügyrendi és Közbeszer-
zési Bizottság a fakivágási
engedélyekhez kapcsolódó
illetékmentességet Szentes
területén, illetve amennyi-
ben szükséges, kezdemé-
nyezze a jogszabály módosí-
tását.

A városatyák januári ülé-
sén a környezetvédelem he-
lyi szabályairól szóló rende-
letalkotás kapcsán merült
fel, hogy helytelen az az el-
képzelés, mely szerint belte-
rületen közterületre nyárfát,
fûzfát, gyümölcsfát, mérgezõ
termésû, illetve inváziós fajú
növényeket csak külön enge-
déllyel lehessen telepíteni.

Az elõterjesztett anyaggal el-
lentétben a Városrendezési,-
fejlesztési és Idegenforgalmi
Bizottság szerint – ahogyan
azt a bizottság elnöke, Antal
Balázs Tibor elmondta –, en-
gedélyezni kell a gyümölcs-
fák közterületre való ülteté-
sét, amelyhez Móra József ön-
kormányzati képviselõ hoz-
zátette, hogy a gyümölcsfák
közterületi ültetése még Kiss
Bálint ötlete volt. A bizottság
elnöke, Antal Balázs Tibor
önkormányzati képviselõ azt
is elmondta, úgy gondolják,
hogy a fakivágási illeték
nem etikus. Ezért a város-
atya javasolta, hogy a jogi bi-
zottság vizsgálja meg annak
részleteit, hogy hogyan lehet

a lakosságot mentesíteni a 3
ezer forintos fakivágási ille-
ték alól. 

Tavaszhoz közeledve bein-
dultak a fametszési munkák
is Szentesen, mellyel kapcso-
latban olvasóink jelzéseire
reagálva megkerestük az
önkormányzat fõkertészét.
Baloghné Berezvai Csilla el-
mondta, hogy a gyümölcsfák
ültetésének tilalma úgy me-
rült fel az önkormányzatnál,
hogy sok fatulajdonos nem
tartja tisztán a járdát, holott
erre jogszabályi kötelezettsé-
ge van. Termési idõszakban
pedig a lepotyogó gyümölcs
rothadásnak indul, sok eset-
ben balesetveszélyt is okoz.
A fák visszavágásával kap-
csolatban hozzátette, hogy
az önkormányzat csak olyan
esetekben vág ki fát, amikor
az adott fa állapota ezt meg-
követeli, ilyenkor pótolja is a
kivágott példányt. 

Folytatás a 3. oldalon

Illetékmentességet akarnak

– Annyira kevés örömünk
van a mindennapokban, leg-
alább az étel legyen finom –
így fogalmaztak a Dr. Sípos
Ferenc Parkerdõ Otthon la-
kóinak képviselõi. Az idõsek
véleményére is kíváncsiak
voltak azon az összejövete-
len, melyet Antal Balázs Tibor

önkormányzati képviselõ
szervezett a két intézmény
között.

Az összejövetel fõ célja a
két intézmény jó kapcsolatá-
nak ápolása volt. – A legel-
sõ kérdés, amin el kell indul-
nunk, az étlapok újra szer-
kesztése – monda Nyári Já-

nos, aki nemrég kezdte meg
munkáját az idõsek étkezte-
tését végzõ Központi Gyer-
mekélelmezési Konyhán. A
szakácsmester továbbá hoz-
zátette: a jogszabályoknak és
az idõseknek is igyekeznek
megfelelni. Az idõseknél ki-
alakult étkezési szokásokon
nagyon nehéz változtatni.

– Fontos, hogy mindenki
megelégedjen az étellel és le-
gyen végre jó híre a konyhá-
nak. A panaszlevelek önma-
gukért beszélnek – tette hoz-
zá Antal Balázs Tibor, aki
örömmel közölte, hogy a vá-
ros szociális kertje már fel-
ajánlotta a segítséget. Az új

vezetõ a konyhakertet fon-
tosnak tartja, hiszen a zöld
fûszernövényekkel lehet a
legízletesebben fõzni. El-
mondta, hogy minõségi vál-
tozásokra van szükség, de
gépészeti problémákkal is
foglalkozniuk kell, azonban
annyi mindenképp bizo-
nyos, hogy friss zöldségekre,
minõségi, ízletes ételekre tö-
rekszenek.

A legégetõbb problémák
között szerepelt az árúk fel-
halmozása, az ételek minõsé-
gi problémája, valamint az
egyhangú ízvilág – amely
korábban az ételeket jelle-
mezte –, és feladat a die-
tetikus által írt étlap felülbí-
rálása is. Nyári János hozzá-
tette, hogy a szezonalitást,
ünnepek alakalmával a ha-
gyományok õrzését is szem
elõtt tartják majd az új ételre-
pertoár összeállításában.

A szentesi önkormányzat
által fenntartott központi
konyhán nemcsak idõsottho-
noknak, hanem helyi isko-
láknak is fõznek, amelyekkel
kapcsolatban Nyári János
hangsúlyozta, hogy fontos-
nak tartja az intézményekkel
a jó kapcsolat kialakítását,
hiszen hatékony kommuni-
kációval tudnak újra elis-
mertséget szerezni a Köz-
ponti Gyermekélelmezési
Konyhának. S.T.
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4. oldal

Születés Hete
Májusban már nyolcadik alkalommal rendezik meg Szen-

tesen a Születés Hete Fesztivált. A magas népszerûségnek ör-

vendõ egészségügyi eseményrõl a szervezõ, Agócs Lászlóné

elmondta, hogy a rendhagyó esemény 2008-ban indult útjára

városunkban.

4. oldal

Új szemléletben alakítják ki az étrendet

Terepszemlén a szakácsmester

A gazdaságosabb mûködést és a programok színvonalának
emelkedését célozza az a javaslat, ami szerint egy költségve-
tési szervbe olvasztanák a városi könyvtárat és a mûvelõdési
központot. A tisztázandó részletek mellett egy dolog biztos, a
két intézmény dolgozóinak nem kell félteniük a munkahe-
lyeiket.

Az elmúlt évtizedekben többször volt napirenden a könyvtár
és a mûvelõdési központ összevonásának, egy egységben törté-
nõ mûködtetésének gondolata, mely több ciklus óta foglalkoz-
tatja a képviselõ-testületet. Az összevonástól most elsõsorban
költséghatékonyságot várnak, persze az sem lenne másodlagos
szempont, ha az erejét egyesítõ két intézmény felszámolná a
párhuzamosságokat és a feladatok egyenlõtlen elosztását. Je-
lenlegi formájában a könyvtár is aktív szereplõje a szentesi kul-
turális életnek, rendszeresen szerveznek kiállításokat, mûvé-
szeti és irodalmi eseményeket.

Úgy vélik, az átszervezés adta egyéb elõnyök mellett az
egyébként szûkös anyagi forrásokat is gazdaságosabban lehet
majd felhasználni, valamint hatékonyabbá válik a kulturális
rendezvények koordinációja is. Folytatás a 3. oldalon

Egyesülhet
a könyvtár és a

mûvelõdési központ

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK)
szentesi szervezete február 19-én, a magyar ápolók napján
tartotta harmadik bálját a megyeházán, melynek díszterme
ezúttal is megtelt. A bál legfõbb üzenete az egészségügyi
szektorban dolgozók munkájának megbecsülése volt, ezen
az estén számukra a pihenésé és a kikapcsolódásé volt a fõ-
szerep.

A tábori kórházak fõápolónõje, Kossuth Zsuzsanna születé-
sének évfordulóján tartják a magyar ápolók napját, amelyet a
szentesi egészségügyi szakdolgozók bállal ünnepeltek. Az es-
télyt immáron harmadik alkalommal rendezték meg Szente-
sen, idén is kimagaslóan magas részvétellel, a megyeháza
mindhárom dísztermét megtöltötték a szakdolgozók és érdek-
lõdõk. 

Elõször Szirbik Imre polgármester köszöntötte beszédében a
megjelenteket. Úgy fogalmazott, hogy az egészségügyben dol-
gozók a biztonságot, a nyugalmat, a mosolyt és a reményt ad-
ják számunkra. – Büszke önökre a város, a helytállókra, akik
nap, mint nap gyakorolják hivatásukat, azért, hogy nekünk
egészségünk, nyugalmunk és jövõnk legyen – fogalmazott. 

Folytatás a 3. oldalon 

Báloztak az
egészségügyisek

Elõzõ lapszámunkban már beszámoltunk arról, hogy
rendkívüli képviselõ-testületi ülésen döntött a képviselõ-
testület arról, hogy szolgálati lakással is segíti Nyári János
békéscsabai szakácsmester munkáját, akit a Szentes Város
Szolgáltató Kft. foglalkoztat. Március 1-tõl a Központi
Gyermekélelmezési Konyha új vezetõje ellátogatott a Dr.
Sípos Ferenc Parkerdõ Otthonba, ahol szakemberekkel
együtt beszélték meg az eddigi problémákat az ételekkel
kapcsolatban, és megoldást kerestek. A közeljövõben a
szakácsmester az oktatási intézményeket is felkeresi.

Több olvasó is megkereste lapunkat azzal, hogy vélemé-
nyük szerint nem a megfelelõ módon történik a közterüle-
ten lévõ fák visszametszése, kivágása. Ilyen fametszésrõl
adtak hírt például a Rákóczi utcán, illetve a Daru utca és a
Somogyi Béla utca sarkán, de a Kiss Zsigmond utcánál is. A
képviselõ-testület januári soros ülésén is téma volt az ut-
cákra ültetendõ fák kérdése.

Fotó: Vidovics

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Az 1920-as évektõl Magyarországon a tanyaközpontoktól
a nagyvárosokig emlékmûvek, emléktáblák sokaságát avat-
ták fel, amelyek a két világháború közötti idõszakban sok-
rétû szerepet töltöttek be. Olyan szimbolikus terek jöttek
létre, ahol a hozzátartozók nyilvánosan is kifejezhették
gyászukat, a helyi hatalom képviselõi ugyanakkor évrõl év-
re megszervezhették rendezvényeiket. Sok településen a
megemlékezések eleinte a temetõkben zajlottak, majd fo-
kozatosan a köztéri emlékmûvek kerültek elõtérbe. Szente-
sen is hasonló folyamat játszódott le akkor, amikor 1926-
ban felavatták Pásztor János alkotását, amely 1927-tõl a he-
lyi emlékezési gyakorlat legfontosabb helyszínévé vált. 

Korábban ezt a funkciót az 1924-ben, a Kálvária temetõben
felállított Hõsök emlékoszlopa töltötte be, amelyet Szentes és
több vármegyei nagybirtokos támogatásával Titze Miksa ez-
redes hathatós közremûködésével a hadisírgondozó bizott-
ság emelt. Az 1923-ban megalakult szervezet egyik feladata a
város temetõiben nyugvó, nem helybeli vagy hozzátartozó
nélküli katonák sírjának ápolása volt. Több alkalommal inté-
zett felhívást a város lakosságához azért, hogy támogassák
adományokkal tevékenységüket. A Kálvária temetõben 1922
novemberében már tartottak megemlékezéseket, amikor egy
emléktáblát is felavattak. Ekkor hangzott el Gálfy Sándor tol-
mácsolásában Derzsi Kovács Jenõ világháborúról írott verse
is. A Kálvária temetõben felállított emlékmû azokhoz a sírok-
hoz kapcsolódott szorosan, amelyekben 79 magyar, 1 német,
7 olasz, 5 orosz, 1 szerb, 6 osztrák és 5 román, minden bi-
zonnyal Szentesen elhunyt katonát helyeztek örök nyuga-
lomra. A katonák többségét az emlékmû közvetlen közelében

hantolták el, de voltak olyanok, akiket máshol a temetõben
vagy éppen a Kiséri (Berekháti) sírkertben. Az olasz katoná-
kat 1934-ben exhumálták, földi maradványaikat pedig elszál-
lították. Az emlékmû felszentelését Hanauer István váci püs-
pök végezte 1924. május 17-én, majd a hadisírgondozó bi-
zottság nevében Lakos István fõjegyzõ adta át azt a római ka-
tolikus egyháznak. 1925-ben a Kálvária temetõben, az obe-
liszknél tartották a Hõsök, illetve a halottak napi megemléke-
zéseket, amelyek hasonló szerkezeti elemekbõl épültek fel.
1926-ban a halottak napját még a Kálvária temetõben szer-
vezték meg, 1927-tõl azonban már ez az alkalom is az Erzsé-
bet téren felállított emlékmûhöz kapcsolódott. A helyszín
megváltozása többek között azzal magyarázható, hogy Pász-
tor János alkotása sokkal inkább kötõdött az elsõ világháború
helyi emlékezethez, mivel az elhalálozott szentesi katonák
neveit tartalmazta. Szerepet játszhatott az is, hogy a település
központjában felállított emlékmû méreteiben monumentáli-
sabb, kivitelezésében pedig sokkal mûvészibb képet muta-
tott, mint a temetõben található társa. Az elsõ világháború
100. évfordulója megfelelõ alkalmat teremthet arra, hogy az
emlékmû és közvetlen környezete megújuljon. Az utókornak
nemcsak a szentesi hadbavonultak, hanem a város temetõi-
ben nyugvó, nem helybeli katonák emlékének az ápolása is
kötelessége, mint ahogyan erre számtalan példát találhatunk
idehaza és külföldön egyaránt.

Mód László

Hõsök
emlékoszlopa
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Korábban már írtunk ar-
ról, hogy az 1935-ös kivétele-
sen rossz gazdasági év válsá-
gos helyzetet idézett elõ
Szentesen. A május végén
bekövetkezett fagy, az egész
határt letaroló jégverés, majd
az utána következõ, s az év
legnagyobb részében eltartó
szárazság évek óta nem lá-
tott rossz termést eredmé-
nyezett. Szinte az egész ha-
tárban megsemmisült a ter-
més; 2115 gazda szenvedett
2/3-nál nagyobb kárt. Az
élelmezési nehézségek – ke-
vés kivétellel – a város vala-
mennyi lakosát érintették.
A felállított ínségkonyhákat
1100-an vették igénybe; az
iskolás gyermekek közül kö-
zel ezren szorultak ingyen
reggelire és ebédre. Az év
végére az ínségsegélyben ré-
szesülõ családok száma
meghaladta a 2500-at, csa-
ládtagokkal együtt a 7800
fõt. 

Az általános ínség 1936-
ban tovább folytatódott, ad-
dig soha nem látott mérete-
ket öltött. A nyomor kialaku-
lásához hozzájárult az évek

óta tartó nagyarányú mun-
kanélküliség. A munkát kérõ
munkásküldöttségek folya-
matosan ostromolták a váro-
si és megyei hatóságokat, ke-
vés eredménnyel. Az 1936.
január végére kialakult hely-
zetrõl Kozma György fõis-
pán drámai hangú levélben
tájékoztatta a belügyminisz-
tert, szorgalmazva az elõ-
irányzott ínségsegély össze-
gének felemelését. Beszá-
molt arról, hogy kötelességé-
nek érzi, hogy teljes tárgyila-
gossággal tegyen jelentést
arról, hogy milyen a helyzet
Csongrád vármegyében, és
mi az a minimális segítség,
amit az eddig megállapított,
de még fel nem használt
közsegélyen kívül Csongrád
vármegyéhez feltétlenül el
kell juttatni, ha nem akarják,
hogy emberek éhen haljanak
vagy a rossz táplálkozás mi-
att megbetegedések legye-
nek. 

Leírja, hogy a vármegye
különbözõ vidékein tartott
helyszíni szemlék alapján el-
mondható, hogy a nyomor
egészen rendkívüli. A rossz

táplálkozás miatt szórványo-
san elõfordulnak olyan be-
tegségek, amelyek a rossz
táplálkozásra és a nyomorú-
ságra vezethetõk vissza, de
aggasztó a tüdõbaj szaporo-
dása is, és észlelhetõ a gyer-
mekek között az angolkór,
amely egyes vidékeken a ha-
tósági orvosok jelentése sze-
rint a gyermekek 50–70 szá-
zalékára jellemzõ. A nyomo-
rúság a legnagyobb mértékû
Szentesen és a mindszenti já-
rás községeiben. Szentesen
2000 vagyontalan és munka-
nélküli család van mintegy
10 ezer lélekkel, akikrõl ed-
dig gondoskodott, s ezen
felül mintegy 300 munka-
képtelen teljes ellátásáról.
Hozzátette, hogy a város ín-
ségadója legfeljebb 300 mun-
kaképtelen ellátására elegen-
dõ, és ahhoz hogy az új ter-
mésig katasztrófa nélkül el-
juthasson Szentes, számítása
szerint 120 ezer pengõ újabb
segélyre van minimálisan
szükség, mely csak arra ele-
gendõ, hogy a nagyobb ka-
tasztrófát elkerüljék. Kérte,
hogy a város ínségsegélyét a

már megállapított 80 ezer
pengõrõl 200 ezer pengõre
emeljék fel, mellyel az éhen-
halásokat reméli elkerülni. 

– Ha azonban az igényelt
összeget bármely oknál fog-
va nem kapnám meg, tiszte-
lettel jelentem, hogy a bekö-
vetkezendõkért felelõsséget
nem tudnék vállalni – zárta
megrázó jelentését Kozma
fõispán. 

A nyomor enyhítésére irá-
nyuló hatósági intézkedések
kevésnek bizonyultak. Az el-
következõ hetekben, hóna-
pokban folytatódott a kilá-
tástalan küzdelem a megél-
hetésért. Február közepén
a szociáldemokrata városi
képviselõk indítványozták
egy kormányhoz intézendõ
felirat megszövegezését, a-
melyben az építõipari és
földmunkások munkához
juttatása érdekében nagyobb
szabású állami közmunkák
beindítását követelnék. In-
dítványozták továbbá az ín-
ségmunkán dolgozó munká-
sok napi bérének 100 száza-
lékos felemelését, rossz idõ
esetére pedig a munkások
gyorssegélyben részesítését.
A képviselõ-testület a felirat
elkészítését megszavazta
ugyan, de nem lett foganatja.

Két hónappal késõbb a
szociáldemokrata városi kép-
viselõk egy felirattervezetet
terjesztettek a közgyûlés elé,
amelyben követelték a 8 órás
munkaidõ és a munkanélkü-
li segély sürgõs törvénybeik-
tatását. A polgármester nem
engedélyezte az indítvány
megvitatását, mondván: – az
elõterjesztés politikai termé-
szetû, és meghaladja a kép-
viselõtestület hatáskörét. Az
elkövetkezõkben az ínség
szerencsére enyhült, de a
szegényebb rétegek nélkülö-
zése az egész korszakban jel-
lemzõ maradt.

Labádi Lajos

80 évvel ezelõtt

Súlyos ínség Szentesen

Évezredek óta ti-
tok,  hogy hogyan
építették a piramiso-
kat. Beszélnek pa-
pokró l ,  ak ik  meg
tudták változtatni a
gravitáció mértékét,
mondanak olyat is, hogy
csak az alapot építették meg,
majd feltöltötték vízzel és
egyre magasabbra emelték
annak segítségével a mesteri-
en megmunkált kõtéglákat.
Erre a kérdésre még nincs
konkrét válasz.

Sajnos ettõl a filmtõl sem
kapjuk meg a választ, vi-
szont megismerhetünk he-
lyette egy izgalmas történe-
tet. Az ókori Egyiptomban
járunk, Széth, a káosz istene
(Gerard Butler) átvette a
trónt az országban és azt csi-
nálja, amihez a legjobban ért,
káoszt. Nem sokan mernek
szembeszállni vele, sõt, kife-
jezetten jól járnak vele néhá-
nyan, mert egyik eszköze a
behódoltatásra az, hogy iste-
ni hatalmával pénzt oszt az
embereknek. Egy viszont

mégis  akad,  aki
szembe mer szállni
vele, egy férfi, akit
úgy hívnak, hogy
Bek.  Õ sincs ám
e g y e d ü l ,  t á r s u l
hozzá Hórusz is,

az istenek királya, hogy ket-
ten keljenek birokra Széth-tel
és megelõzzék az isteni
Egyiptom hanyatlását. A
filmben a legtöbb egyiptomi
fõisten szerepet kap, mint
például Ré (a nap istene),
Thoth (a Hold és a bölcses-
ség istene) és Anubisz (a ha-
lottak istene). Alex Proyas (A
holló, Én, a robot) utoljára
hét éve jött ki új filmmel, ez
volt A képlet (Nicolas Cage-
el a fõszerepben), és most
egy egetrengetõ fantasyvel
rukkolt elõ. 

Kötelezõen ajánljuk ka-
landfilmeseknek és azoknak,
akik végigizgulnának (vagy
harcolnának) egy háborút is-
tenekkel, mítikus egyiptomi
szörnyekkel és egy mindenre
elszánt hõssel a Nílus orszá-
gában, Egyiptomban.

Egyiptom istenei
– Gods of Egypt

Kétnapos törzsgyakorlás-
nak adott otthont a közel-
múltban az MH 37. II. Rákó-
czi Ferenc Mûszaki Ezred
laktanyája. A kiképzésen
olyan katonai szakemberek
vettek részt, akik egy estle-
ges ideiglenes biztonsági
határzár építésének vezeté-
sét biztosítani tudják. 

A gyakorlás célja egy hely-
színi vezetési elem létrehozá-
sa volt annak érdekében,
hogy felkészüljenek a felada-
tok vételére, kidolgozásukra,
illetve az alárendelt erõk irá-
nyítására. Mégpedig azért,
hogy egy esetleges ideiglenes
biztonsági határzár felállítása
esetén a katonák és polgári
szakemberek, a kivitelezésére
koncentrálva hatékony mun-
kát végezhessenek. 

A feladatok gyakorlása so-
rán – kezdve a logisztikai
biztosítás, az anyagszállítás,
a tárolás, az utánpótlás szer-
vezésétõl, a humánerõforrás
tervezéséig – az összes felme-

rülõ kérdést megválaszolták,
a problémákat megoldották.
Feldolgozták a korábbi, határ
menti mûszaki munkálatok
tapasztalatait, illetve kiemelt
figyelmet kapott a változé-
kony, hideg idõjárás, és a te-
repviszonyok is.

A törzsgyakorlás során a
résztvevõk – Antal László ez-
redes, a mûszaki ezred pa-
rancsnokának vezetése mel-
lett – felkészültek arra, hogy
megteremtsék a  legjobb
munkafeltételeket az építést
végzõ állomány számára, ez-
által biztosítva a folyamatos,
problémamentes, optimali-
zált munkavégzést, a mun-
kahelyek és a munkarend ki-
alakítását, adatbázisok létre-
hozását. Az elõtervezést be-
fejezve a helyi vezetési elem
képes arra, hogy rövid idõn
belül nagy létszámú, egy
idõben, több megyében és
helyszínen jelen lévõ kötelé-
kek munkáját koordinálja és
vezesse.

Törzsgyakor lás
az ezrednél 

A már 26 éve mûködõ
Szentesi Szívügy Klub követ-
kezõ rendszeres összejöve-
telét március 2-án, szerdán
délután 4 órakor tartják a

Szentesi mûvelõdési és ifjú-
sági házban. A rendezvény
keretében a szervezõk nõna-
pi teadélutánt is tartanak az
érdeklõdõknek, s természe-
tesen aktuális kérdésekrõl is
szó esik ezen a március eleji
délutánon.

Szentesi kubikosok az 1930-as években

Szívügy
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folytatás az 1. oldalról
A városvezetõ sikert, bol-

dogságot, jó egészséget és
õszinte barátokat kívánt az
ápolóknak és az orvosoknak.
Ezután elhangzott Irinyi
Tamás, a MESZK Csongrád
Megyei Területi Szervezet el-
nökének jókívánsága is.

Török Jánosné, a MESZK
szentesi szervezetének elnö-
ke felidézte Kossuth Zsu-
zsanna értékteremtõ mun-
kásságát. – Hazánk minden
ápolójának fejet kell hajtani
emléke elõtt, hiszen olyan
szellemi örökséget hagyott
ránk, amely a ma és a jövõ
ápolói számára is példaérté-
kû – fogalmazott. Kiemelte a
szentesi szervezet tavaly
szeptemberi szakmai ver-
seny elsõ fordulójában elért

eredményeit: a 4, 4 fõs csapat
a 2., 3., 6. és 8. helyezéseket
ért el, illetve elnyerte a kü-
löndíjat is. Lapunknak adott
interjújában Török Jánosné
hangsúlyozta: a MESZK he-
lyi szervezete szociális ala-
pot hozott létre, amelybõl a
nehéz társadalmi helyzetbe
kerülteket, gyors segéllyel
támogatják. A kérelmezõk
valamennyi esetben kaptak
juttatást. 

Dr. Kalmár Mihály, a kór-
ház fõigazgatója kérte az
egészségügyi szektorban
munkát vállalókat, hogy ne
veszítsék el hitüket válasz-
tott hivatásukban, és becsü-
letüket sem, hiszen – ahogy
fogalmazott – Magyarország
kincsei, szaktudásuk pedig
lehetõvé teszi, hogy a világ

bármely pontján megállják
helyüket. Elmondta, jó évet
zárt az intézmény és példát-
lan az év végén elnyert több
mint 1 milliárdos támogatás.
Az ebbõl vásárolt új mûsze-
reket az osztályvezetõk köz-
remûködésével szeretnék be-
mutatni, hogy minél többen
megismerjék, hogy ezen esz-
közök hogyan segítik az
ápolók és orvosok munkáját,
és a betegek gyógyulását. –
A kórház több mint 100 éves
múltja stabil fundamentum.
A környékben élõ mintegy
100 ezer ember biztonságban
érezheti magát – emelte ki.

A szentesi EFI Boldogság
Klubja által készített piros
szív asztali díszek is az egész
éves áldozatos munkáért já-
ró hálát jelképezték. Név-
napja alkalmából virágcso-
korral köszöntötték Ágoston-
né Gyovai Zsuzsannát, aki se-
gédkezett az ünnepi hangu-
lat megteremtésében, a va-
csora elkészítésében.

A minõségi és felhõtlen
szórakozást a csongrádi-
szentesi kötõdésû Abebe Dá-
niel, Bebe garantálta. Nem
maradhatott el a tombolahú-
zás sem, melynek díjai érté-
kes nyeremények voltak.

Rozgonyi Ádám

Folytatás az 1. oldalról
Antal Balázs Tibor, a képvi-

selõ-testület Fidesz frakciójá-
nak vezetõje elmondta, hogy
azt szeretnénk, ha egy intéz-
ményi struktúrába, egy költ-
ségvetési szervvé lehetne
összevonni a könyvtár és a
mûvelõdési központot. Ez
azt jelenti, hogy megszûnné-
nek a párhuzamosságok a
közmûvelõdésben, valamint
az is lényeges, hogy az egye-
sített intézmény költségveté-
si szervként, nem pedig gaz-
dasági társaságként mûköd-
ne. 

A képviselõ az intézmé-
nyek ingatlanjai kapcsán
hangsúlyozta, az épületeket
is rangjuknak megfelelõen
kellene hasznosítani, szerin-
te elfogadhatatlan, hogy pél-
dául a város egyik legimpo-
zánsabb, patinás épületében
aerobicot tartsanak.

A tervezet szerint az új

költségvetési szervben min-
den korábbi intézménynek
megmarad a jelenlegi szer-
vezeti felépítése, szakmai
önállósága. A könyvtár költ-
ségvetési szervvé alakulásá-
val feleslegessé válna azon-
ban a külön gazdasági igaz-
gató és nem szükséges a
felügyelõbizottság sem, ez
harmincmillió forintos meg-
takarítást jelentene.

– A megtakarítás nem úgy
fog jelentkezni, hogy dolgo-
zót kell elbocsájtani, sõt, a
munkavállalóknak is helyre
lenne állítva a bérük a közal-
kalmazottak jogállásáról szó-
ló törvény szerint – cáfolta a
leendõ elbocsájtásokról szóló
pletykákat Antal Balázs Ti-
bor.

Ha a két intézmény együtt
mûködne tovább, a jelenleg
minimálbérrel foglalkozta-
tott alkalmazottak helyzete
is rendezõdhetne, mivel a

béreket a költségvetési szer-
veknél a fizetési besorolás
határozza meg.

Az elképzelések szerint a
változtatások nem csak gaz-
dasági elõnyökkel járnak, de
a helyi kulturális életbe is új
színt visznek majd.

– Nagy szükség van arra,
hogy a város által kínált
programok megszólítsák a
fiatalokat, Szentesnek ezen a
téren bõven van kötelezett-
sége. Ezért is szükséges egy
struktúraváltás, egy szakmai
megújulás, fiatalos, lendüle-
tes gondolkodás – fogalma-
zott Antal Balázs Tibor.

Azt, hogy a két intéz-
ményt milyen módon lehet
összevonni és egy új költség-
vetési szervet létrehozni egy-
elõre nem tárgyalja február-
ban a testület, döntés legha-
marabb a márciusi ülésen
várható.

Majzik Attila

Egyesülhet a könyvtár
és a mûvelõdési központ

Immáron kilencedik alka-
lommal köszönték meg a
szentesi véradók önzetlen
segítségét a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kór-
ház Vérközpontjában. Az
önkormányzat felajánlásá-
ból 6000 darab strandbelé-
põvel, a Hungerit Zrt-tõl pe-
dig szintén 6000 darab aján-
dékutalvánnyal jutalmaz-
zák mindazokat az önkénte-
seket, akik karjukat nyújt-
ják embertársaikért.

A vérellátó állomáson
Agócs Lászlóné, a Magyar Vö-
röskereszt szervezetének he-
lyi elnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd felkérte
Szirbik Imre polgármestert, és
a Hungerit Zrt. marketing
menedzserét, Szabó Pétert,
hogy adják át a felajánláso-
kat Dr. Furák Ilonának, a
vérellátó fõorvosának, aki a
tavalyi évet is értékelte.

– 2015-ben 6011 fõre rúgott
a véradók száma. Az új vér-
adók között 407 új önkéntest
számláltunk. Az elõzõ évhez
képest 234 megjelenéssel
csökkent azonban a véradói
létszám, emiatt 179 egység-
nyi vérrel tudtunk keveseb-
bet levenni tavaly. Így ná-
lunk is észlelhetõ a véradói
aktivitás csökkenése, csak-
úgy, mint ahogyan az egész

ország nézve tendenciaként
mondható el. Az arányok
csökkenése a demográfiai
változásokban, a fiatalok
külföldre távozásában kere-
sendõ – fejtette ki a fõorvos-
nõ. 

Dr. Furák Ilona kitért arra
is, hogy a nehézségek ellené-
re így is teljesíteni tudták a
régió által elõírt mennyisé-
get, majd megköszönte az
önkormányzat és a Hungerit
Zrt. felajánlásait, melyekkel
továbbra is a véradásra ösz-
tönzik az embereket.

Régiónkban mindezek el-
lenére elég jó arányban jár-
nak vért adni az emberek,
február közepén Mindszen-
ten hetvenen, a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. szentesi te-
lephelyén negyvenen jelent-
keztek. Ezt a hajlandóságot
mi magunk is tapasztaltuk,
hiszen a sajtótájékoztató
alatt folyamatosan érkeztek
a kórház vérellátó osztályára
az önkéntes véradók.

Sebõk Tamás

Véradókat
jutalmaztak

Folytatás az 1. oldalról.
A LED-világítás kialakítá-

sa sok esetben indukálta a
megvilágítás miatt is több
utcán, és egyéb közterülete-
ken is a fák visszavágását, de
azt nem a Szentes Városellá-
tó NKft., hanem a szolgálta-
tó szakemberei végezik. 

A fakivágásokkal kapcso-
latban több esetben is inter-
pellált Sipos Antal önkor-
mányzati képviselõ, aki
lapunk megkeresésére el-
mondta, hogy a Nagyhegy-
széli út mellett lévõ erdõ ese-
tében megkapta az erdészeti
hatóság válaszlevelét, mely-
ben leírták, hogy csak olyan
egyedeknek a kivágása tör-
tént meg, amelyek 5 éven be-
lül amúgy is kipusztultak
volna. – Véleményük szerint
nem szükséges a terület ko-
molyabb erdészeti gondozá-
sa, hiszen a területen lévõ fa-
fajokra jellemzõ, hogy a na-
gyobb facsemeték elnyomják
a kisebbeket, így nem szük-
séges az erdõ ritkítása –
idézte Sipos Antal, aki sze-

rint az ilyen jellegû munká-
kat nem szabad kizárólag a
természetre bízni, hanem
szakemberek bevonásával
kell a gyérítési munkákat el-
végezni. Kertépítõ, dísznö-
vénykertész emberként a té-
mával kapcsolatban hozzá-
tette, hogy néhány esetben
abszolút szakszerûtlen mó-
don történik meg a város
közterületein a fák vissza-
metszése, amelyet inkább
csonkolásnak lehetne nevez-
ni. A lakosoknak feladata
lenne ugyan, hogy a házuk
elõtti szakaszon metsszék a
fákat, azonban sokan nem

rendelkeznek az ehhez szük-
séges szerszámokkal. Kitért
arra is, hogy a gyümölcsfák
ültetése azért nem jelent
problémát, hiszen ma már
vannak olyan fafajok, ame-
lyeket megfelelõ metszéssel
úgy lehet alakítani, hogy fel-
felé növekedésük megálljon,
és a termés fejmagasságban
leszedhetõ legyen. Ezeknek
a fajtáknak a biopermete-
zésére is fejlesztettek már ki
anyagot, tehát az sem jelent-
het nehézséget, hogy ezeket
az egyedeket közterületen
kell permetezni.

Cseh-Lakos 

Illetékmentességet akarnak

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Szentes Térségi Szervezete

tisztelettel meghívja Önt

SZENTES TÉRSÉGI KAMARAI
BESZÁMOLÓJÁRA, GAZDASÁGI

ÉS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓJÁRA
Az ülés napirendi pontjai:
1. Tájékoztató Szentes Város gazdasági
helyzetérõk, a vállalkozásokat érintõ
tevekrõl
Elõadó: Szirbik Imre, Szentes Város
polgármestere
2. Tájékoztató a 2015 . évi megyei szintû
kamarai munkáról
Elõadó: Nemesi Pál, a CSMKIK elnoke
3. Tájékoztató a 2015. évben végzett térségi
kamarai munkáról és a 2016. évi
célkitûzésektõl
Elõadó: Horváth István, a térségi szervezet
elnöke

4. Tájékoztató kamarai pénzügyi támogatási
lehetõségekrõl
Elõadó: Horváth István, a térségi szervezet
elnöke

A rendezvényen a részvétel díjtalan.
Program: 
13.30-14.00 Regisztráció
14.00-16.00 Elõadás
16.00-16.30 Konzultáció

Idõpont:
Március 1. kedd 14.00 óra

Helyszín:
Aranykalász Étterem

Szentes, Apponyi tér 18.
JELENTKEZÉS:
Telefonon: 30/388-7429
E-mailben:szentes@csmkik.hu oldalon,
a Rendezvények menüpontban

Nemesi Pál Horváth István 
a CSMKIK elnöke a CSMKIK Szentesi Térségi 

elnöke

Báloztak az egészségügyisek

CSONGRÁD MEGYEI 
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZENTESI KÉPVISELETI IRODA
cím: 6600 Szentes, Tóth József u. 13. 

tel.: 30/388-74-29
e-mail: szentes@csmkik.hu

Fotó: Vidovics

Fotó: Vidovics

A rendezvényt támogatták:

Adidas Márkabolt (Dr. Tóth Gyuláné);
Ági Virágbolt; Anikó Virágbolt; Aranyszi-
get Szociális Otthon; Árpád Agrár Zrt.; Ba-
bilon Könyvesbolt; Balogh Zoltán; Berényi
Ferenc; Bors Károly (Fekete Kerámia); Bö-
be Fotó; Csillagvirág Papír Írószer; Chica-
go Étterem, Billiárd és Bowling Pub;
Csányi Éva fodrász; Cserkeszõlõ Fürdõ és
Gyógyászati Központ; Dancsó Erika Fod-
rász Szalon; Délkertész; Díszfaiskola
Szentes; Elixír Egészségbolt; Família Di-
vat; Flamingó Virág; Fókusz Élelmiszer
(Szentes, Boros S. u. 60.); Fuszekli Fehér-
nemû; Füsti Cukrászda; Gabi Gyermekdi-
vat; Gulyás Norbert és T. Kovács István;
Halmai Ramóna és Gyovai Anita-Harmó-
nia Szolárium és Szépség Stúdió; Heuréka
Ajándék; Holdvilág Virágbolt; Hungerit
Zrt. (Magyar József vezérigazgató); Hunor
Coop; Gyógyászati Segédeszközök Boltja;
Józsa Istvánné; Jutka Virágbolt; Kecskés
Istvánné; Kehely Üveg-Porcelán; K&H Ke-

reskedelmi Bank; Keller Ferencné Gyógy-
növény Bolt; Kiss Alfréd, Legrand Zrt.;
Lurkó Gyerek Divat; Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Kamara; Mihály Fer-
encné, Dr. Németh Éva-Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórház Fõgyógyszerész;
Nóra Divat; P. Dussmann (kórház élelme-
zés); Olga Kozmetika; Opal Ékszerüzlet;
Optic World; OTP Szentesi Fiók; Pedro
konyhája Kft.; Pepe GSM; Piedone Max
Férfi Ruházat; Presztóczki Veronika; Pri-
mamix Kereskedés; Replant Cardo Kft.;
Royal 03 Vendéglátó; Sirály Papír-Írószer-
Nyomtatvány Üzlet; Szentesi Üdülõköz-
pont; Szentes Város Önkormányzata;
Szentesi SÉF KFT; Szilvia Divat; Textilház
(Kossuth tér); Termoker Kft.-Szûcs György
Szentes, Villogó u.; Tokaj Kereskedõ Ház;
Török János, Váczi-Vill Kft.;Viki Virág-
bolt; Virág Sarok (Jókai utca), valamint
minden olyan magánszemély, aki bármi-
lyen módon támogatta a rendezvény meg-
valósulását, sikerét.
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Növekszik a belvízhely-
zet környékünkön, az Alsó-
Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság mûködési területén
belül Kunszentmártonon
II. fokú belvízvédelmi ké-
szültség van érvényben. Az
Alsó-Tiszán a következõ
napokban a vízszint stag-
nálni, minimálisan emel-
kedni fog. I. fokú árvízvé-
delmi készültség elrendelé-
se nem várható.

Az elmúlt 24 órában az
ATIVIZIG mûködési terüle-
tére átlagban 0,3 milliméter
csapadék hullott, de az Al-
só-Tiszán a következõ na-
pokban a prognosztizált idõ-
járásnak megfelelõen várha-
tóan a vízszint stagnálni, il-
letve minimálisan emelkedni

fog, de I. fokú árvízvédelmi
készültség elrendelése nem
várható. A vízállás csütörtö-
kön reggel Csongrádnál 550,
Mindszentnél 567, Szegednél
502 centiméter volt.

Az ATIVIZIG teljes mûkö-
dési területén összesen 95
szivattyútelep van, melybõl
jelenleg 43 üzemel, 35 szi-
vattyútelep I. fokú, 8 szi-
vattyútelep pedig II. fokú,
azaz 24 órás üzemû készült-
ség mellett. Az igazgatóság
területén a belvízzel elöntött
terület nagysága 15 550 hek-
tár, ebbõl 7 900 hektár vetés-
szántó. A legnagyobb elöntés

Csongrád megyében van,
összesen 11 650 hektár – tud-
tuk meg Dr. Kozák Péter vé-
delemvezetõtõl, aki hozzá-
tette, hogy az ATIVIZIG gát-
és csatornaõrei a vízkor-
mányzó mûtárgyakat folya-
matosan ellenõrzik, és szük-
ség szerint szabályozzák, va-
lamint az elöntött területek
felmérését végzik. A szivaty-
tyútelepi gépészek a szivaty-
tyútelepek folyamatos üze-
mét biztosítják. A belvíz jobb
levezethetõsége érdekében
több csatornán kézi uszadék
kiszedést végeznek a szegedi
vízügy munkatársai.

A gyógypedagógus, terá-
piás  kutya  fe lvezetõ  és
habilitációs kutyakiképzõ fi-
atal hölgy elmondta, ked-
denként, heti váltásban tartja
az Élet-Morzsa Egyesület
gyerekek számára kutyaterá-
piás foglalkozásait, illetve a
kutyusok terápiás tanítását.
Jelenleg már hét terápiás ku-
tya képzése folyik, velük ta-
lálkoznak a gyerekek kéthe-
tente kedd délutánonként.
Zsófi, a menhelyrõl örökbe
fogadott vizsla a maga tíz
évével a rangidõs, de ott van
Petra két másik vizslája, a
most legaktívabb három-
éves Csipesz, valamint a
másfél éves, Mogyoró is.
A terápiás kutyák különböz-
nek, a vizsla az érzékenysé-
gével tûnik ki, de a félénk
gyerekeknél a kistestû eb az
elõnyösebb, mint a Woody

névre hallgató westi, de ta-
lálkoztunk tûrõképesség te-
kintetében kiváló stafford-
shire terrierrel is. – Olyan a
kutya, amilyennek tanítják.
Zsófi esete bizonyítja, hogy a
menhelyeken is találni kin-
cseket – magyarázta Petra.

A tanuló-fázisban lévõ ál-
latok a kutyasuliból kerül-
nek ide, amelyek gazdái fon-
tosnak érzik a képzésüket.
Van a kutyák között olyan,
amelyiknek szintén terápia
volt, hogy gyerekekkel dol-
gozhat, utalt Petra az egyik
kutyus régi élményére, ami-
kor letámadták az utcán, az-
óta tartott a fiataloktól. S
hogy kiknek segíthetnek
négylábú barátaink? Az
egyesület foglalkozásaira jár
hallássérült, szorongó, autis-
ta gyermek is, s megszokták
már, hogy a kutya átsegíti

õket a problémás helyzete-
ken. Petra elmesélte: az
egyik kisdiákkal mindig vele
tartott egy kutya az iskolába
is, 5-10 percig ott ült az órán
is, s ez segített.

A kistérségbõl is járnak
hozzájuk gyerekek, de Pet-
ráék is egyre több helyre
kapnak meghívást többek
között a Református Idõsek
Otthonába és számos óvodá-
ba, és iskolába is.

Hogyan is lesz egy hétköz-
napi kutyából terápiás eb?
Legalább egy éves felkészí-
tés szükségeltetik hozzá,
mely egy ún. temperamen-
tum-vizsgából, majd ezt kö-
vetõen a terápiás vizsgából
áll.

– A kutya számos szociális
készséget fejleszt a gyermek-
ben, ezért szorgalmazom az
otthoni kutyatartást is.
Gyógypedagógusként látom,
a kutyaterápia egyfajta pó-
tolhatatlan hidat képez gye-
rek és pedagógus között.
Alzheimeres idõseknél a me-
mória szinten tartása a cél,
õk is meg tudnak nyílni ne-
künk, a kutya visszahozza
régi emlékeiket – magyaráz-
ta Petra.

Az egyesület régi vágya
egy városi kutyapark, ahol a
kutyák zárt helyen szalad-
gálhatnának, kutyakiképzõ
jelenlétében. Bekerülhetnek
egy közegbe, felkészülhet-
nek arra, hogyan viselkedje-
nek, ha találkoznak más ku-
tyákkal. A város központi ré-
szén képzelték el a helyet és,
már õsszel beadták a kérel-
met az önkormányzatnak, je-
lenleg válaszra várnak.

Darók József

A gyerekek kedvence
a terápiás kutya

Belvízhelyzet

Májusában már nyolcadik alkalommal ren-
dezik meg Szentesen a Születés Hete Feszti-
vált a megyeházán. Az évek óta magas nép-
szerûségnek örvendõ egészségügyi ese-
ményrõl a szervezõ, Agócs Lászlóné elmond-
ta, hogy 2008-ban indult útjára, mikor is az
országos szervezõség egy levelet küldött a
helyi szervezõknek, majd ezután a képzése-
ket elvégezve Szentesen is megrendezték az
országos méretû fesztivált, melynek szerve-
zésébõl és lebonyolításából már évek óta szá-
mos önkéntes, valamint védõnõ és szülésznõ
is kiveszi részét.

– Kezdetben három napot is felölelt a
programsorozat, amely rengeteg érdeklõdõt
vonzott, többször zsúfolásig megtelt a me-
gyeháza nagyterme, majd két napra sûrû-
södtek a rendezvények, és elõreláthatólag ez
idén sem változik – hangsúlyozta az önkor-
mányzati egészségügyi referense, aki egy-
szersmind a Vöröskereszt Szentesi Szerveze-

tének vezetõje is.
Sokszínû programjaik között szerepeltek

szüléssel, terhes-gondozással, természet-
gyógyászattal kapcsolatos tájékoztató elõ-
adások, melyeket idén szeretnének ismét az
érdeklõdõk elé tárni. Már-már rendhagyó
módon ebben az esztendõben is rajpályáza-
tot hirdetnek a szervezõk, melynek a Baba
születik a családban címet adták. Minden 5
és 14 év közötti gyermek elkészítheti pálya-
munkáját, amelyet A/4-es méretû papíron
kell elkészíteni bármilyen technikával. Fon-
tos hogy az alkotások hátlapján fel kell tün-
tetni a készítõ pontos nevét, címét, az intéz-
mény nevét, valamint annak címét.

Agócs Lászlóné azt is hozzátette, hogy az
idei rendezvényre már számos elõadó jelent-
kezett, így várhatóan május 19-20-án is nagy-
szerû elõadásokat hallhat az érdeklõdõ kö-
zönség.

Sebõk

Újra dalra fakadt a szente-
si múzeumban Susanna, a
zenegép. – 8 éves hagyo-
mány, hogy Zsuzsanna nap-
kor, egy évben egyszer meg-
szólal a megújult zenegép –
fogalmazott Béres Mária mú-
zeumigazgató köszöntõjé-
ben, majd átadta a szót Han-
ga Józsefnek, aki az attrakció
elõtt a kecskeméti Hanga
Óragyûjteményt mutatta be.  

– Életemet az órák körül
töltöttem – kezdte elõadását
az órásmester, aki gyermek-
kora óta gyûjti a ketyegõ
csodákat, és az órásmester-
séghez kapcsolódó emléke-
ket. Gyûjteményében 18 to-
ronyóra található, melyek
némelyike a 8-10 mázsa
súlyt is eléri. A nagyobb álló-
és faliórákból, több mint 50
darab, az asztali órákból
megközelítõleg 30, ébresztõ-,
zseb- és karórákból mintegy
200 darab képezi tulajdonát.
A gyûjtemény legrégebbi da-
rabjai az 1700-as évek végé-
rõl valók. Jelentõs a kiállítás
1945 utáni része, melyben
sok szovjet, NDK, csehszlo-
vák, néhány jugoszláv vala-
mint magyar és japán óra ta-
lálható.

Hanga József a kecskeméti
Nagytemplom toronyórájá-
ról elmondta, hogy számlap-
ja 4 méter átmérõjû, nagy-
mutatója pedig 242 centimé-
teres. Az óraszerkezet 118
évig mûködött. A toronyórá-

kat emberpróbáló feladat fel-
húzni, hiszen több mint 100
kilós nehezékeket kell meg-
mozgatni – derül ki az elõ-
adásból.

A bemutatót követõen újra
megszólalt a Susanna névre
keresztelt muzeális zenegép,
az érdeklõdõk nagy örömé-
re. Susanna a hagyomány
szerint a nagymágocsi Kár-
olyi kastélyban szórakoztatta
a grófi család tagjait és a ve-
lük együtt élõ személyzetet,
majd egy kocsmába került,
ahol a vendégeknek zenélt. –
Ugyanúgy mûködik, mint
egy toronyóra, csak nagyobb
– jellemezte a masinát Vi-
dovics Ferenc órásmester,
aki önként vállalta a több
mint száz éves zenegép fel-
újítását. Segítségére Juhos

András csongrádi zongorata-
nár volt, aki elvállalta a tö-
rött páncéltõke javítását, a
zongorát pedig új húrokkal
szerelte fel. A zenegép 2001.
februárjában szólalt meg is-
mét.

A szentesi órásmester a
számítógép programozáshoz
hasonlította a muzsikáló
szerkezet tüskéinek beállítá-
sát. A zenegépben egy dob,
egy zongora, egy cintányér
és egy triangulum található,
amelyek a muzsikát szolgál-
tatják. A szerkezethez négy
darab tüskékkel sûrûn behá-
lózott henger tartozik, ame-
lyek közül a három haszná-
laton kívüli a zenegép alsó
részén kialakított fiókban tá-
rolható.

Hazánkban kevesen fog-
lalkoznak a Susanna-hoz ha-
sonló mechanikus hangsze-
rek javításával, gyûjtésével.
Vidovics Ferenc szerint ez
ma már nem számít népsze-
rû szakmának, inkább kurió-
zumnak nevezhetõ. R.Á.

Megszóla l t  Susanna

Dr. Juhász Tünde, Csongrád
megye kormánymegbízott-
ja a „Földet a gazdáknak”
program keretében értékesí-
tésre kerülõ, állami tulajdo-
nú földrészletek árverésének
eljárásáról és az ezzel kap-
csolatos kormányhivatali fel-
adatokról tartott sajtótájé-
koztatót.

A program 2016-ban is
folytatódik, megyénkben 322
darab a Magyar Állam tulaj-
donába és a Nemzeti Föld-
alap vagyoni körébe tartozó,
3 hektár feletti földrészletet
értékesítenek nyilvános ár-
verés útján március 1-tõl

március 10-ig, illetve márci-
us 21-én, melyeket egy re-
gisztráció elõz meg.

Az árverések feltételhez
vannak kötve, többek között
például a résztvevõknek nyi-
latkozni kell a köztartozás
mentességrõl, illetve a NFA-
val szembeni tartozások hiá-
nyáról, de fontos, hogy re-
gisztrációs díjat is kell fizet-
niük, 30 000 Ft/nap összeg-
ben. Az árverésre kijelölt na-
pokon 10 órától kezdõdnek.
A földrészletek értékesítésére
a hirdetményben szereplõ
sorrendben kerül sor, az ár-
verésvezetõ a kikiáltási ár

közlésével felhívja az árvere-
zõket ajánlatuk megtételére.
A licitálás addig tart, amíg
van érvényes vételi ajánlat,
mely semmilyen esetben sem
vonható vissza. Ha nincs ma-
gasabb vételi ajánlat az árve-
résvezetõ a felajánlott legma-
gasabb vételi ajánlat három-
szori kimondásával zárja a li-
citet. Nyertes árverési vevõ 8
napon belül köteles jelent-
kezni az NFA-nál. 

– Az árverési adatokat ele-
mezve megállapíthatjuk,
hogy Csongrád megyében
nagyobb területû, magasabb
kikiáltási árú, jobb minõségû
földek iránt érdeklõdtek a
gazdák – nyilatkozta a kor-
mánymegbízott.

Földárverések

Ismét a Születés
Hetére készülnek

Zsófinak, a vizslának a májaskenyér-teszt volt a legnehe-
zebb kihívás, amikor városunkból elsõként terápiás kutya
vizsgán kellett teljesítenie „kutyapróbáló” feladatokat. A
finomság úgy kerül a történetbe, hogy parancsszóra, bármi-
lyen nagy is a csábítás, bizony nem szabad megenni a fala-
tokat. Ezt a földre szórt jutalomfalatkákkal is lehet model-
lezni, a kutya megtanulhatja azt is, hogy egyszerre csak egy
szemet egyen meg. Mindezeket a Dózsa-ház emeleti termé-
ben láttuk-hallottuk, ahol Csák Petra avatott be a kutyate-
rápia részleteibe és szépségeibe. 

Különleges program minden évben Zsuzsanna napon
meghallgatni a Susanna névre keresztelt muzeális zenegé-
pet a Koszta József Múzeumban. Vidovics Ferenc órásmes-
ter február 19-én megszólaltatta a masinát a nagyközönség
elõtt, amely Hanga József érdekes elõadását is meghallgat-
hatta kecskeméti óragyûjteményérõl.

Fotó: Vidovics

Fotó: Vidovics
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Február harmadik szombat-
ján rendezték meg a rendha-
gyó télbúcsúztató karnevált a
Dr. Papp László Városi Sport-
csarnokban. A tizenötödik al-
kalom az óvodások karneváli

produkcióival kezdõdött már
szombat reggel, ezekkel egy
idõben megnyílt a szabadtéri
gasztronómiai udvar is, ahol
elmaradhatatlan volt többek
között a farsangi fánk és csö-

rögesütés, de derekegyházi
palacsintát is kóstolhattak a
látogatók. A délelõtt folyamán
a szentesi Pom-Pom zenekar
’Ernõ és a Varázslók’ címû
mûsorával is színpadra állt. 

Délután a program az is-
kolás osztályok színes far-
sangi produkcióival folytató-
dott, majd rendhagyóan fel-
sorakoztak a csoportok a
karneváli felvonuláshoz,
mely a sportcsarnok elõl in-
dult az Ifjúsági Parkba, ahol
a tûzé volt a fõszerep. A telet
búcsúztató tûz meggyújtása
után Phlox Tûzzsonglõr csa-
pat adta elõ látványos mûso-
rát a „Gödör” színpadán. 

Az esti programot a Copa-
cabana tánc show elõadása
nyitotta meg, az öttagú csa-
pat tradicionális brazil tán-
cokat adott elõ, de capoeira
bemutatót is láthattunk tõ-
lük, sõt a közönség néhány
tagját is bevonták produkci-
ójukba. A záróünnepségen a
szervezõk munkájának ki-
emelése mellett a Rigó Ala-
jos Általános Iskola megsegí-
tésére szervezett gyûjtés be-
vételét, illetve az önkor-
mányzati felajánlást is átad-
ták az intézmény képviselõ-
jének. A XV. Télbúcsúztató
Karnevál sztárvendége pe-
dig ByeAlex és zenekara, a
Slepp volt, akik egy köny-
nyed pop-rock koncerttel
zárták a programsorozatot.

Sebõk

Gergõ nem egy hajas ba-
ba. Ebbõl következik, hogy
nem az õ haját vágattam le,
hanem anya szépült egy ki-
csit. Az én koromban bi-
zony már havonta kijár egy
festés és vágás, nehogy
megint nagymamának néz-
zenek!

A fiam frizurájáról annyit,
hogy az a pici bébi haja, ami-
vel született, az is elkezdett
hullani két hónapos korá-
ban. Gyerekem kopaszodott
a feje közepén, csak két ol-
dalt maradt haja. Úgy nézett
ki, mint egy öregember.

Ami eddig nem okozott
problémát kétszemélyes kis
családunkban, az most rögtön
logisztikai kérdésként merült
fel. Ha délelõttre kaptam idõ-
pontot Anitától, a fodrásztól,
mi, illetve ki legyen a gyerek-
kel? Apa dolgozik, viszem hát
magammal Gergõt. Bababarát
fodrászatba járok, hiszen Ani-
ta, és a Wellness Centrum tu-
lajdonosa, Icu is szívesen fo-
gadta az ötletet. Icu még
gyermekfelügyeletet is vállalt. 

Mielõtt elindultunk, mege-
tettem és tisztába tettem
Gergõt, balesetek elkerülése
érdekében. Gondoltam csak
kibír 2 órát. Hát nem bírt ki!
És mit nem vitt magával a
tapasztalatlan anyuka, na
mit? Pelenkát és váltóruhát.
Azóta tanultam a dologból.
Másfél órán keresztül bûz-
lött szegény gyerek, de még
a fodrászat is.  Utólag is
bocs, Anita!

Ne érjen az a vád, hogy
csak a kakilás hogyanjáról és
mikéntjérõl értekezek állan-
dóan, bizony más dolgok is
történtek. Újat tanultam az
altatás módszertanáról.

Amikor Gergõ már nem
bírt magával, és mi se vele,
Icu meghallva a nyûgöskö-
dését és sírását, szó nélkül
megjelent az ajtóban, felkap-
ta a gyereket és a babakocsit,
és elviharzott. Nagy csend!
Két perc múlva megjelent az
ajtóban Gergõ nélkül. 

– Hol a gyerek? – kérdez-
tük egyszerre Anitával. 

– Alszik!
– Ezt hogy csináltad?
Hát igen, a kétgyerekes ta-

pasztalat. Gergõ feje mellé
betette a kis pelusát, és rög-
tön elaludt. Ez számomra új
információ volt, soha nem

halottam errõl a módszerrõl,
de Icunál kétszer is bevált, és
most a fiam is elaludt tõle.
Persze szerintem az sem
mellékes, hogy a férfi öltözõ
elõterében állt a babakocsi,
így talán a tesztoszteron-
felhõ is segíthetett a mély
álomba szenderülésben. 

Anya szép, új frizurát ka-
pott, Gergõ pedig hazáig
aludt.

A következõ alkalommal
már Viki, a recepciós lány se-
gédkezett Gergõ pesztrálásá-
ban. Szerencsés a gyerekem,
szinte minden nap 2-3 csaj
udvarolja körül. A férjem
meg is jegyezte, hogy micso-
da rajongói klubja van a fiá-
nak. Szerintem irigykedik is
egy kicsit, hogy huszonéves
modell szépségû lányok vár-
ják tárt karokkal Gergõt. Ne-
ki meg maradok én, a negy-
venes leharcolt anyuka, kial-
vatlan szemekkel (ha épp
nem jártam fodrásznál, ak-
kor 5  napja mosatlan hajjal),
aki boldogan várja haza hi-
tes urát, karján 5 hónapos
gyermekükkel, aki épp most
hányta le. Bár szerintem ezt
semmiért se cserélné el. 

Legalábbis remélem!

Palicska Irén

Baba a fedélzeten

A fordásznál

Szentes 20 éve viseli a
Nemzet Sportvárosa címet,
amelynek évek óta egyik ki-
emelkedõ társulata a Szilver
TSE. Évrõl-évre nyújtott ki-
magasló teljesítményükkel
számtalanszor öregbítették a
város hírnevét, most azon-
ban a 2016-os Magyar Baj-
nokság volt számukra az ed-
digi legsikeresebb, ahol a
versenyzõk 15 kategóriából
14-et aranyéremmel zártak. 

A Táncsport Magyar Baj-
nokságok elsõ hétvégéjén,
január 30-31-én, számos pél-
dát lan  s iker t  ér tek  e l  a
„Szilveresek”, köztük volt a
Hegyes Bertalan-Kis Violetta
kettõs Standard és Latin Ma-
gyar Bajnokságokon szerzett
3. helyezése, továbbá Andrei
Leonte-Forgó Éva párosa is,
akik 6. helyen zártak a Stan-
dard Magyar Bajnokságon.

A Táncsport Magyar Baj-
nokságok 2. hétvégéjén, feb-
ruár 13-án is szép eredmé-
nyek születtek. A Junior II
Standard Magyar Bajnoksá-
gon Rischák Balázs, Gálfi Petra
ezüstérmet, míg Sinkó Péter-
Busa Dóra az 5. helyezést ér-
ték el. Szintén ezen a napon
az Ifjúsági Latin Magyar Baj-
nokságon a Rónyai Zoltán-
Farkas Boglárka duó a 2. he-
lyet szerezte meg. A Profesz-
szionista Standard Magyar
Bajnokságon László Csaba-
Páli Viktória gyõzedelmeske-
dett. A Felnõtt Tíztánc Ma-

gyar Bajnokságon az alábbi
döntõs eredményeink szület-
tek: elsõ helyen végzett He-
gyes Bertalan-Kis Violetta, ne-
gyedik helyet szerezte meg
Csorba Máté-Haddad Sabrina,
5. helyen Bõdi Dénes-Pap-
Gyurits Diána zárt. Egy friss
eredményt is feltétlenül meg
kell említenünk, a Hegyes-Kis
párostól, akik Tíztánc Euró-
pa Bajnokságon képviselték
hazánkat február 20-án Kop-
penhágában, ahol az elõkelõ
17. helyen zártak. 

Szirbik Imre beszédében
megköszönte az egyesület
évek óta tartó példás mun-
káját, amit nem mellesleg a
szövetség képviseletében Sá-
gi István is kiemelt, hiszen
Szatmári Nagy Szilvia lett az
év sportvezetõje. A szövetsé-
gi szavazáson az is eldõlt,
hogy az év edzõje címet
László Csaba és László-Németh
Anikó nyerte, az év formáció-
ja a szintén aranyérmet szer-
zõ Szilver formáció lett
a Bon Jovi produkcióval,
mindezek mellett pedig az
év versenyét is a szentesi
egyesület rendezte meg. 

A versenyzõk példátlan
te l jes í tményét  Szatmári
Nagy Szilvia is kiemelte, és
köszönetet mondott a szü-
lõknek, az edzõknek, vala-
mint támogatóiknak, köztük
a szentesi önkormányzatnak.

Sebõk

Tizennégyszeres
magyar bajnok
a Szilver TSE

A szentesi Télbúcsúztató
karnevál fõ fellépõje Bye-
Alex és zenekara, a Slepp
volt. A fiatal társaság egy
igen impozáns koncertet
adott a sportcsarnokban
összegyûlt közönségének,
fellépésüket megelõzte
Márta Alex és Szeifert Bá-
lint lapunknak adott inter-
júja.

Sebõk – Hogyan, és mikor
kerültetek kapcsolatba a ze-
nével?

Sz.B. – Apukám nagyon
sok zenét hallgatott, és volt
egy komoly bakelit gyûjte-
ménye is, mely számos stí-
lust ölelt fel a reggae-tõl a
punk-rock lemezekig. Meg-
fogott ez a sokszínûség, illet-
ve a basszusgitár hangja arra
csábított, hogy én is elsajátít-
sam a hangszer ismeretét.

M.A. – Nálunk is apámnál
kezdõdött a sztori, csak õ
nem bakelitet, hanem CD le-
mezeket gyûjtött. Én pedig
az az ember akartam lenni,
aki a CD-ken énekel, akiért
rajonganak az emberek, aki a
király. Az elejétõl zeneszer-
zésben utaztam, kezdetleges
zeneszerkesztõ programok-
kal foglalkoztam. Szétvág-
tam különbözõ számítógé-
pes játékok hangjait, azokat
szerkesztettem, szintetizáto-
ron komponáltam, amiket
felvettem kazettás magnóra.
Innen indult zenei pályám.

Sebõk – Mely zenekarok,
elõadók voltak rátok hatás-
sal? 

Sz.B. – A City and Color a
közös nagy kedvenc. Dallas
Green a dalszerzõ, aki egy
kanadai tehetség.

M.A. – És van szakálla és
tetoválása is. Szerintem a
Még Mindig címû dalunkon
nagyon érezhetõ az õ hatása,
bár biztos nem sokan isme-
rik õket. Én mellesleg vaska-
lapos zenehallgató vagyok,
popot egyáltalán nem hall-
gatok, annak ellenére, hogy
a mi mûfajunk is oda vág.
Ami megmaradt az életem-
ben az a metal, az elektroni-

kus zenék, illetve a hip-hop.
Nagy kedvencem Cypress
Hill, de hallgattam Animals
Cannibals-t is. Ezen kezdtem
szocializálódni.

S e b õ k  –  2 0 1 3 - b a n  a z
Euróvíziós Dalfesztiválon
Malmö-ben képviselted az
országot a ’Kedvesemmel’.
Tizedik helyet értél el. Szá-
mítottál rá, hogy ennyire si-
keres lesz a dalod? 

M.A. – Elõzetesen csak azt
vettem észre, hogy nagyon
szeretnek és foglalkoztak a
dalommal. Az volt számom-
ra izgalmas, hogy bekerülök-
e a döntõbe, az már nem szá-
mított, hogy hányadik le-
szek. Szerintem egy dalról
nem mondja meg senki ,
hogy mennyire lehet sikeres.
Abban az évben a svéd dal
volt a legjobb, ami a tizenha-
todik lett. 

Sebõk – Hogyan látjátok
ma Magyarországon a köny-
nyûzene helyzetét? 

Sz.B. – Elég sok produkci-
óban játszom jelenleg, most
például Bródy Jánossal is
együtt zenélek az Aréna
koncerten. Rettenetesen sok
ellenpont és skizoid helyzet
van. Nincs tuti, nincs egy ki-
taposott út. Attól, hogy vala-
ki megnyer egy versenyt,
még a hullámvölgyek elérhe-
tik. Lesz, amikor jól megy a
szekér, lesz, amikor kevésbé.
Az igazság az – és most nem
szeretnék ilyen Coelho lenni
– hogy csak a saját kitartásá-

ra számíthat egy zenész.
M.A. – Hasonlóan látom a

helyzetet, mint Bálint. Itthon
nehéz, kicsi az ország és sok
a zenekar. Viszont, hogy egy
pozitív dolgot is kiemeljek,
az utóbbi években beindult a
fesztiválozás. Az emberek el-
kezdtek az élõzene iránt ér-
deklõdni és cikivé váltak a
’90-es évek pusztítói. A te-
hetségkutatóból kiesett éne-
kesek sem mennek el stúdió-
ba, hogy CD-re énekeljenek,
hanem inkább zenekart épí-
tenek maguk köré, ezzel ki-
küszöbölik azt, hogy nem
CD-n hallgatják meg a szá-
zadik Highway To Hell fel-
dolgozást, hanem zenekaros
elõadásban, ami a minõséget
jócskán megemeli.

Sebõk – Mi az, ami sike-
ressé tesz egy zenekart?

M.A. – A közönség. Nyil-
ván, ha butaság lenne, amit
csinálunk, akkor nem hívná-
nak fellépni. Egyediségre
azonban szükség van. Az
utóbbi idõben szerintem a
zene egyre ízlésesebbé válik
az országban, egyre éretteb-
ben gondolkozik a közönség.

Sz.B. – Ez azonban a visz-
szájára is tud fordulni, amit
a saját bõrömön tapasztal-
tam. Játszottam már olyan
zenét, ami nem volt jó, mégis
mindenkinek tetszett. Tehát
szerintem az ízléses közön-
ség a fontos.

A közönség tesz sikeressé

Tizenöt éves a
Télbúcsúztató Karnevál

Március 12-én, szombaton

a Szentesi Mammográfiás

Szûrõközpont és az Egész-

ségfejlesztési Iroda Szentes

Kistérsége rendkívüli mam-

mográfiás szûrõnapot tart. 8

órától 14 óráig. Azokat a 45-

65 év közötti hölgyeket vár-

ják, akik 2 évnél régebben,

vagy még egyáltalán nem

jártak ilyen vizsgálaton. 

Szûrés

Fotó: Vidovics

Fotó: Vidovics

A legutóbbi Magyar Bajnokságon elért kiemelkedõ sike-
reikrõl tartott sajtótájékoztatót a Szilver TSE a Dózsa-ház-
ban, melyen az egyesület táncosai mellett megjelent Sági
István, a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöke.
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Érmekkel, köztük több
aranyéremmel tértek haza a
Koszta-iskola tornászai a
szegvári Forray Tornaver-
senyrõl. Oroszi Szilviától, a
csapat felkészítõ pedagógu-
sától megtudtuk, hogy négy
csapatot öt kategóriába ne-
veztek be a versenyen. A leg-
kisebbek – Mácsai Kincsõ,
Horpási Dóra, Kuli Réka, Vida
Szonja, Czuczi Adél, Szabó La-
ura és Herczeg Borbála –, akik
között az elsõ osztályosok
mellet még óvodás is szere-
pelt, ugrásban és talajon a 14
csapat közül a második he-
lyen végeztek, míg Réka
egyéniben, ugrásban lett
bronzérmes, a háromszeres
versenyben pedig ez a csa-

pat harmadik lett. A máso-
dik korcsoportosok – Vida
Natasa, Sörös Laura, Õze Vi-
rág, Lénárt Ráka, Kovács Hel-
ga, Szabó Vanessza, Bölcskei
Molnár Zita és Kovács Szemi-
rámisz – csapatban a máso-
dik helyen végeztek, egyéni-
ben Helga és Vanessza ug-
rásban elsõ és második lett,
talajon pedig mindketten
bronzérmet vihettek haza. A
harmadik korcsoportban
szereplõ lányok – Kovács Vi-
vien, Kovács Helga, Szabó
Vanessza, Bátaszéki Vivien,
Gyuricza Kinga és Barna Adél
– csapatban harmadik helyet
szereztek, míg egyéniben ug-
rásban Adél arany, Kinga
ezüst, Bianka és Vanessza

pedig bronzérmet szerzett.
Az õ felkészítõjük Borbás
Edit tanárnõ volt. 

A II. korcsoportos csapat,
miután decemberben a me-
gyei diákolimpián a második
helyen végzett, bejutott az
országos elõdöntõbe, amely-
re márciusban kerül sor
Kecskeméten. A Koszta tor-
nászai közben Debrecenbe is
meghívást kaptak, a 24. alka-
lommal kiírt debreceni tor-
nászviadalon a 14 csapat kö-
zül a negyedik helyet szerez-
ték meg a szentesi lányok. A
kecskeméti erõpróba után
májusban a szegedi Arany-
kupára utazik a csapat, és
még ugyan abban a hónap-
ban Szentesen, a városi
sportcsarnokban rendeznek
elsõ alkalommal országos,
meghívásos tornaversenyt
Oroszi Szilviáék.

hv

A Szentesi Kosárlabda
Klub Vezetõsége a héten
tartott összejövetelt, mely-
nek egyik legfõbb apropója,
a jövõbeni terveik megbe-
szélése volt. Marossy Gyula
tíz éve elnöke a Szentesi
KK-nak, és elmondása sze-
rint az alapoktól kellett fel-
építeniük sikereiket, ami-
ket tovább szeretnének sza-
porítani a jövõben is. Így
fontos fejlesztéseket, célo-
kat tûztek ki maguk elé.

– Novemberben volt tíz
éve, hogy a Szentesi Kosár-
labda Klub elnökévé válasz-
tottak és feltétlenül verbu-
válnunk kellett egy csapatot,
melyben a kezdetekkor csak
pár szentesi játékos vett részt
– nyilatkozta, az elnök. Hód-
mezõvásárhelyrõl, Oroshá-
záról és Szegedrõl hívtunk
vissza szentesi kosarasokat.
A tehetséges játékosokkal ál-
landó harmadik, negyedik
helyen voltunk a bajnokság-
ban, de nem éreztük, hogy
igazán Szentesé lenne a csa-
pat. Két-három év elteltével
találtunk rá Szabó Dénes kol-
legámmal Sale-re (Aleksan-
dar Preskar), a mostani edzõ-
re, aki egyben a klub mene-
dzsere is. Elszántságának,
szakmai tudásának és jövõ-
képének köszönhetõen, az
utánpótlásról is gondoskod-

tunk. Így mára már több
mint, 100 gyermek van a
klubnál – akikkel mind or-
szágos, mind nemzetközi si-
kereket is elértünk. Ezekhez
nagyban hozzájárultak az el-
nökségi tagok és támogató-
ink is.

A klub jövõképe továbbra
is él, újabb és újabb tervek-
kel szeretnék elõre lendíteni,
a szentesi kosárlabdát. A si-
keres fiatalok mára felnõtté
váltak, korosztályos váloga-
tottak lettek és a vezetõség
egyik legfontosabb célja az
lenne, hogy ezeket a fiatalo-
kat Szentesen tartsa. Így arra
a döntésre jutottak, hogy egy
NB II-es felnõtt csapatot sze-

retnének indítani. Marossy
Gyula hozzátette, hogy igen
jó csapat állna rendelkezésre,
amely további sikereket érne
el az Országos Bajnokság
második ligájában. Ehhez
azonban két játékos leigazo-
lását még szükségesnek ér-
zik, és hosszabb távú céljaik
között szerepel egy kisebb
tornaterem felépítése is. A
vezetõség és a támogatók
ígéretet tettek arra, hogy
a jövõben is támogatják a
Szentesi Kosárlabda Klubot,
nem mellesleg több építõ jel-
legû hozzászólással, tovább
emelték az összejövetel szín-
vonalát.

Sebõk

Felnõtt csapatot
indítanának

Egyre nagyobb létszámú gyerekcsapattal
dolgoznak a Szentesi Párducok Kézilabda
Utánpótlásnevelõ Sportiskolában. A hat
esztendõvel ezelõtt elkezdett munka úgy
tûnik új lendületet kapott, az öt általános
iskolai osztály mellett a délutáni edzéseken
– a novemberi újrakezdés után – ismét kö-
zel 30 gyerek kézilabdázik. Március 12. és
14. között pedig immár nyolcadik alkalom-
mal rendezik meg városunkban a Kiss Bá-
lint Nemzetközi Kézilabda Utánpótlás Ku-
pát és Szentesi Kézilabda Fesztivált.

Czesznak György a sportiskola vezetõje el-
mondta, hogy öt osztálynak oktatják rend-
szeresen a kézilabdát testnevelési órák kere-
tein belül, emellett közel harmincan vannak
olyanok, akik a délutáni edzéseken is részt
vesznek. A foglalkozásokat hétfõn, kedden
és csütörtökön tartják a sportcsarnokban,
ahová mindenkit várnak, aki a kézilabda
iránt érdeklõdik és a 2007, 2008, 2009-es esz-
tendõkben született.  A gyerekek idén, és jö-
võre is szivacskézilabdával játszanak, ami a
korosztály sajátossága. Egyre több a
sportágspecifikus foglalkozás, de természe-
tesen a játékos elemekbõl sincs hiány az
edzéseken. 

– Mérkõzésekre egyelõre nem járunk, bár a
szövetségnek ez lenne az elvárása, de az a
véleményem, hogy három hónapos munka
után, amíg a labda megfogása is problémát
jelent még, addig ne tegyük ki a kicsiket ku-
darcélménynek – mondta Czesznak György.
– Nagyon bízom benne, hogy a mostani lét-
számot meg tudjuk tartani, össze tudjuk tar-
tani ezt a kis társaságot, mert a fiúk, akik

most együtt edzenek, legalább olyan tehetsé-
gesnek tûnnek, mint akikkel korábban az or-
szágos döntõben az 5. helyet megszereztük. 

A sportiskola vezetõje beszélt arról is,
hogy két egyesület dolgozik jelenleg a város-
ban, sajnos úgy tûnik azonban, hogy ez egy-
másnak hátat fordítva történik, ami nem
egészséges, és nem szolgálja a szentesi kézi-
labdás érdekeket sem. – Lehet két egyesület,
de akkor is közösen, közös koncepció szerint
kellene dolgoznunk. Ha elhangzik az, hogy
mi mindent megteszünk a szentesi kézilab-
dáért, akkor itt az idõ, be lehet bizonyítani.
Ha az érdekek közösek, akkor meg kell talál-
ni a közös munka lehetõségét. Amit a labda-
rúgók meg tudtak lépni, azt nagyon pozitív
látom. Azt gondolom kézilabdában is együtt
tudna dolgozni az idõsebb és a fiatalabb kor-
osztály. Mindenkinek a munkájára szükség
van, csak meg kell találni azt a területet, ahol
a legjobban át tudja adni a tudását a gyere-
keknek. 

A sportiskola idén is megrendezi a VIII.
Kiss Bálint Nemzetközi Kézilabda Utánpót-
lás Kupát és Szentesi Kézilabda Fesztivált.
Az eseményre – amelyre idén is 90 csapatot
és 2000-2200 városunkba – látogatót várnak,
március 12. és 14. között kerül majd sor. A
tervek szerint Szentesen, Kunszentmárton-
ban és Hódmezõvásárhelyen lesznek a mér-
kõzések, a korábbi helyszínen, Csongrádon
ezúttal a Sághy iskola tornaterme más ren-
dezvénynek ad helyszínt. A szentesi rendez-
vényt az ország öt legnagyobb kézilabda
fesztiválja közt tartják számon.

HV

90 csapatot várnak

Számos elõkelõ ered-
ményt tudhat maga mögött
a szentesi Spartacus SE, hi-
szen a 2015-ös esztendõben
kiírt tájékozódási versenye-
ket rendszerint dobogós
eredménnyel teljesítették,
és a sikereikhez több városi
rendezvény megszervezése
is hozzátartozik.

Az egyesület tagjai a tava-
lyi esztendõben több mint
30 versenyen képviseltették
magukat az ország minden
részén, és tértek haza jobb-
nál jobb eredményekkel. A
szezon egészen márciustól
decemberig tartott számuk-
ra, és voltak olyan hónapok
is, amikor igen sûrû volt a
programjuk. A tavaszi idõ-
szakban már több versenyen
szereztek érmeket, említhet-
jük akár a paksi XVIII. Ba-
kancsos Atom Kupát, vagy a

XVIII. balatonszállási Rezét
Kupát.

A nyár is folyamatos ver-
senyzéssel telt, emellett az
egyesület Pusztabábockán
rendezte meg a Spartacus
Kupát július elején. És ha
már megrendezett esemé-
nyeknél tartunk, több városi
program létrejötte is a Spar-
tacus SE nevéhez fûzõdik.
Ezek közé tartoznak a már-
már hagyománnyá vált ün-
nepi Városismereti Túraver-
senyek, amelyek március 15-
höz és október 23-hoz köthe-
tõk. Ezek mellett szép szám-
mal voltak érdeklõdõk a
Húsvéti Tojáskeresõ verse-

nyen, valamint a december
végi Tés Asszony teljesít-
ménytúrán is. – Az õszi és té-
li idõszak is szintén sikerek-
ben gazdag volt számunkra.
Több dobogós helyezéssel
tértünk haza többek között a
XL. Mátra Kupáról, az Avar
Kupáról, vagy a X. Eltájoló
Kupáról. Az egyesület az idei
szezonra is gõzerõvel készül,
mind a csapat, mind az egyé-
ni versenyeket tekintve, to-
vábbá várjuk a lelkes termé-
szetbarátok, túrázók csatla-
kozását is – mondta el la-
punknak Barát László, az
egyesület elnöke.

Sebõk T.

Sikeres évet zárt
a Spartacus SE

Tornában is sikeres
a Koszta

Rosszul indult a Kaposvár
elleni összecsapása a Val-
dornak, az elsõ negyedben
már 4-1-re is vezettek a haza-
iak, amikor sikerült rendezni
a csapat védekezését, és
Lazics kapus is „megérke-
zett” a meccsbe, aminek kö-
s z ö n h e t õ e n  s i k e r ü l t  a z
egyenlítés. 5-4-es hazai veze-
téssel kezdõdött az utolsó
negyed, amikor is megszórta
magát a Szentes, és 7-7 után
egy másodperccel a vége
elõtt Somogyi Balázs góljával
a gyõzelmet is megszerezte
Lukács Dénes együttese. A
Valdor az alapszakaszt 14
ponttal a hatodik helyen zár-
ta az A-csoportban, így az al-
sóházban szerepelhetnek a
mieink a bajnokság második
szakaszában. Vörös Viktorék
legközelebb szombaton, az

UVSE ellen játszanak majd
hazai medencében. Hír még
a csapat háza tájáról, hogy
tavaly novemberben leját-
szott, Szentes–Szeged után-
pótlás-mérkõzésen történt
ütése után eltiltott Tóth Boldi-

zsár letöltötte négy mérkõ-
zésre szóló eltiltását, így a
továbbiakban Matajsz Márk
edzõ rendelkezésére állhat. 

A nõi Euroliga-negyed-
döntõ visszavágóját pén-
teken 19 órakor rendezik a
ligeti uszodában, ahol a
Hungerit-Szentesi VK együt-
tese ötgólos hátrányból vág
neki a spanyol Sabadell elle-
ni visszavágónak.

Hering Viktor

Alsóházban a férfiak,
Euroligában a hölgyek

Kiválóan szerepeltek a Koszta József Általános Iskola
tornászai a 26. Forrai Torna Országos Meghívásos Tornaver-
senyen Szegváron. A csapat legközelebb Kecskeméten sze-
repel a diákolimpia országos elõdöntõjében, májusban pe-
dig Szentesen rendeznek – elsõ alkalommal – ugyancsak
országos, meghívásos versenyt.

Gyõzelemmel zárta a bajnokság alapszakaszát a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda-csapata. A mieink a Kaposvár
otthonában nyertek 8-7-re, és a hatodik helyen végeztek
csoportjukban. A Szentes a középszakasz küzdelmeit az al-
sóházban folytatja február 27-én az UVSE ellen.

Fotó: Vidovics
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A szentesi Egészségfej-
lesztési Iroda már tervezi
kitelepüléseit, melyeken
köszönhetõen még többen
gyõzõdhetnek meg arról,
hogy tényleg egészségesek-
e?

A január és a február a ter-
vezés jegyében telik – tudtuk
meg Czakó-Kádár Viktóriától.
A szentesi Egészségfejleszté-
si Iroda irodavezetõje több
település polgármesterével,
szociális intézmények veze-
tõivel, az egészségfejlesz-
tésben érintett szereplõk-
kel egyeztet programjaik-
kal kapcsolatban. Elmondta,
hogy falufesztiválokra is ki-
látogatnak, a derekegyházi
palacsintafesztiválon bizto-

san kint lesznek, emellett
Eperjes és Árpádhalom is
terveik között szerepel. –  A
Gondozási Központ és a
Nagymágocsi Kastélyotthon
is jelezte, hogy tartson iro-
dánk egészséges életmóddal
kapcsolatos elõadásokat.
Klubjaink továbbra is üze-
melnek, valamint áprilisban
és májusban folytatódnak.
Szeretnénk, ha csontsûrûség
mérést tudnánk végezni. Je-
lenleg ennek a gépnek a be-
szerzése van folyamatban –
tette hozzá Czakó-Kádár
Viktória. Az alap szûréseik,
tehát a vérnyomás-, a kolesz-
terin-, a vércukorszint-mé-
rés, a testsúly-, a test körfo-
gat, a testtömeg index, a test-

zsír mérés, a nikotinfüggés,
az alkoholfüggés, a depresz-
sziószint és a stressz szint
mérés. Mindemellett vizsgál-
ják a táplálkozás és testmoz-
gási szokásokat is. Így tud-
nak adni egy egészségügyi
alapállapot tájékoztatást. 

A lelki egészség szûrése is
feladataik között szerepel.
Nagy eredménynek tudják
elkönyvelni, hogy akiknek
munkahelyi szûrés kereté-

ben vizsgálták a lelki egész-
ségét, azok mára jobb ered-
ményt mutattak a stressz
szint és a depresszió szint te-
rén. Sokkal jobbak a kolesz-
terin és vércukor eredmé-
nyeik. Ez is azt mutatja,
hogy szükség van a szûrése-
ikre, mellyel visszajelzést ad-
hatnak a pácienseknek. –
Többen is életmódot váltot-
tak – mondta büszkén a
szentesi EFI irodavezetõje.

Lendületben a szentesi EFI

KOS
A hét elejét hatalmas ener-
giával indítod, ami kitart

egészen a hét végéig. Igen kedvezõ
napok állnak elõtted mind párkap-
csolat, mind munka terén.

BIKA
Most legyél elnézõ a kör-
nyezeteddel, többen is fel-

húzhatnak! A héten intézd el azokat,
a dolgokat, amiket eddig magad elõtt
görgettél!

IKREK
Elégedetlenül indítod a he-
tet, de erõltess magadba

egy kis derût és ez a hét végére telje-
sen felvillanyoz, a péntek a te napod
lehet.

RÁK
Légy óvatos a hétfõvel a
csillagok balesetet jelez-

nek. Keddtõl kezeld kitartóan a mun-
kahelyi és párkapcsolati dolgaid.

OROSZLÁN
A hét elején figyelj a pénz-
ügyeidre, ne költs többet,

mint amennyit szabad! Hozz követke-
zetes döntéseket a munkában és a
hétvége derûsen fog telni!

SZÛZ
Hétfõn érzékenyen kezeled
a felmerülõ dolgokat, de

szerdától remek formában találod
magad így remek hétvégédlesz.

MÉRLEG
Fáradtan indul a hét és
most  szükséged lesz

energiatartalékaidra. Mosolyogj min-
den helyzetben. A hétvégén jön a
megérdemelt pihenés.

SKORPIÓ
Jól érzed magad a bõröd-

ben és ez a munkában is
segít elõre jutni. Kiváló csapatjátékos
leszel. A hét második felében ne
erõlködj, pihenj bátran!

NYILAS
A hétfõt az idegesség, a
feszültség uralja, légy ki-

egyensúlyozott! A hét második felé-
ben a pozitív hozzáállásodat a fõnö-
köd is értékeli majd.

BAK
Idegesen, kapkodósan
kezded a hetet, de szerdá-

tól jóra fordulnak a dolgok és a hét
végére elégedett leszel magaddal.

VÍZÖNTÕ
Tartsd kordában a kiadá-
saidat, így ennek köszön-

hetõen a hét végén megvalósíthatod
egyik legnagyobb álmodat.

HALAK
Minden helyzetben légy
optimista és kedves! Csü-

törtöktõl lenyugszol és a hétvége kel-
lemesen fog telni.

Február 28 - március 5.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Február 26. péntek
14:00 Norm, az északi
16:00 Deadpool
18:00 3D Egyiptom istenei
20:00 Ave, Cézár!
Február 27.szombat
14:00 Norm, az északi
15:45 Deadpool
18:00 Ave, Cézár!
20:00 3D Egyiptom istenei
Február 28. vasárnap
12:00 Norm, az északi
14:00 A Lovasíjász
16:00 Deadpool
18:00 3D Egyiptom istenei
20:00 Ave, Cézár!
Február 29. hétfõ
16:00 Saul fia
18:00 Ave, Cézár!
20:00 3D Egyiptom istenei
március 1. kedd
16:00 3D Egyiptom istenei

18:00 Deadpool
20:00 Ave, Cézár!
Március 2. szerda
16:00 3D Egyiptom istenei
18:00 Ave, Cézár!
20:00 Saul fia
Március 3. csütörtök
14:30 3D Zootropolis - Állati

nagy balhé
16:30 Agyas és agyatlan
18:15 Ave, Cézár!
20:15 Agyas és agyatlan
Március 4. péntek
14:30 3D Zootropolis - Állati

nagy balhé
16:30 Agyas és agyatlan
18:15 Ave, Cézár!
20:15 A Fiú

Mozimûsor

Koszta József Múzeum
Január 22-tõl nyitva.
Állandó kiállítások:
Szentes város évszázadai, Alsó-

párttól Felsõpártig, Legelõk szán-
tók vadvizek, Céhek iparosok se-
gédek, Susanna – a zenegépek
története

Idõszaki kiállítások:
A Vizsolyi Biblia 425 éve c. ván-

dorkiállítás áprilisig látogatható.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Mûvelõdési és Ifjúsági Ház

klubjában március 3-án, csütörtö-
kön 19-21 óráig a KOROK ÉS AL-
KOTÁSOK AZ IRODALOMBAN cí-
mû sorozat következõ elõadása. 

Elõadó: Poszler György, tanár

Városi Könyvtár
Február 29-én, hétfõn 18 óra.

Csontváry Kosztka Tivadar: Fo-
hászkodó üdvözítõ címmel mû-
elemzõ elõadást tart Dr. Reisinger
János irodalomtörténész, az MTA-
kandidátusa. A belépés díjtalan, ér-
vényes könyvtári tagság (beiratko-
zás), valamint regisztráció szüksé-
ges.

Március 1-én  kedden 18 órakor
a Filmklubban A Sirály vendéglõ
címû japán filmet vetítik.

Március 2-án, szerdán 17 óra-
kor a Tokácsli Lajos centenáriumi
emlékalbum bemutatója lesz.

Tokácsli Galéria 
Március 4-tõl 26-ig Olasz Attila

festõmûvész kiállítása látható.
Megnyitó március 4-én, pénteken
17 órakor.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????

Elérte Csongrád megyét is az influenza-járvány, egyelõre azonban
csak Hódmezõvásárhelyen és környékén lépte át a járványküszöböt az
influenzások száma, ezért látogatási tilalmat rendelnek el a hódmezõvá-
sárhelyi kórházban és a kakasszéki gyógyintézményben. A megye többi
települései közül van, ahol növekedett és van, ahol csökkent a megbe-
tegedés aránya, a szentesi járásban egyedüliként csökkent.

Szentesen 81 fõ fordult influenzaszerû tünetekkel háziorvoshoz, a fi-
gyelõszolgálatba bevont orvosok jelentései alapján a megyében
összesen 356 beteg. A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordulók száma
Szeged járásban 96, Hódmezõvásárhely járásban 169, nálunk 81 fõ
volt. A múlt héthez viszonyítva tovább növekedett a betegek között a
gyermekek aránya és kissé emelkedett a felnõttek körében a megbete-
gedési mutató. A fiatal felnõttek és idõskorúak aránya csökkenést mu-
tatott az elõzõ héthez képest. Közösségben elõfordult halmozódásról
nem érkezett jelentés a hatósághoz.

Látogatási tilalom

Két digitális EP után a harmadik
nagylemezét a múlt év végén megjelen-
tetõ Cirkusz-KA nevû négytagú társu-
lat ténykedése nem cirkusz: a zenei
mûfaj pedig, amit képviselnek, nem a
ska. A flamenco-ra hajaz elsõsorban
Rock Tamás kiszámíthatatlanul építkezõ
gitárjátéka legalábbis ebbe az irányba
mutat. Eközben Szlávics Anna bárso-
nyos, fátyolos énekhangja és a portugál
nemzeti zenére, a fado-ra hajazó elõ-
adásmódja sajátos, fojtott intimitást köl-
csönöz a produkció egészének, amely
megidézi a tangót, a bossa-novát, sõt a
magyar népzenét is. Ha nem zene vol-

na, akkor izzó parázs lenne, amelybõl
bármikor fellobbanhat a láng… Bármi-
nemû fenyegetettségrõl azonban – ter-
mészetesen – szó sincs.

„Álom-világzene” – így szól a saját,
igen precíz stílusmeghatározásuk. 

Elõadásuk színvonalát jellemzi, hogy
a zenekar magja duóban is fellép, nem
ritkán külföldön. Párizs, Hamburg, Ber-
lin, Barcelona, Bécs, Bern, Brüsszel,
Ljubljana, Wroclaw, Egyiptom valamint
számtalan további, határon túli kon-
certhelyszín szívesen látott vendégei
õk. Fellépéseik mégis bensõséges terek-
ben érik el a kívánt hatást.

Március 4-én, pénteken 19 órakor a
teljes, vagyis a kvartett-formációval ér-
keznek városunkba, és lépnek fel a Ze-
neiskola színpadán, amely – meggyõ-
zõdésem szerint – ideális helyszín eh-
hez a muzsikához. Ez a felállás azt je-
lenti, hogy a minimál hangszerelés ma-
rad, de a ritmusszekció (Szalay Tamás
Géza – nagybõgõ, Clemente Gábor – ütõ-
hangszerek) fantáziadús játéka tovább
görgeti, továbbfejleszti a Cirkusz-KA
mûködésében rejlõ lehetõségeket.

Megélni. A mostot, a pillanatot. An-
nak minden apró porcikáját, momentu-
mát, lényét, ízét, szagát, színét – írta ró-
luk a Kultúrgyom.hu 2015-ben. Súlyos,
de nem életveszélyes, mégis szikrázó,
sûrû belsõ feszültségekkel teli ez a Mu-
zsika! – írták róluk máshol. Találó sza-
vak ezek.

Második nagylemezük, a Tavak és
tengerek nyitó száma dobogós lett az
angol Worldmusic Network világzenei
dalversenyén, amelyek zsûrijében –
mások mellett – a Songlines világzenei
magazin és a BBC Rádió zenei szer-
kesztõi ültek.

Megkockáztatom: ehhez hasonlót
nem hallott még Szentes zeneértõ kö-
zönsége. További jó hír számukra, hogy
az elõadás nem szerepelt az elõzetesen
meghirdetett tervekben, de a bérletek
érvényesek rá.

Olasz Sándor

C i r k u s z - K a ,  v i l á g - s z á m

Uliczki Mária elmondta,
hogy amit mindenképp meg
szeretett volna õrizni vele, az
a '70-es, '80-as évek Magyar-
országa. – Az ekkor szerzett
barátoknak és események-
nek igyekeztem emléket állí-
tani. A három részesre terve-
zett sorozat egy lelki fel-
emelkedésrõl szól. Fontos
célom vele, hogy bármilyen
lelki fájdalomban él valaki,
meg lehet találni a kiutat.

Célközönségem nincs, erede-
tileg saját korosztályomnak
(40-50 év közöttiek) szántam.
Késõbb azonban kiderült,
hogy a nálam sokkal fiata-
labb emberek, akik e korban
még nem is éltek, szívesen
vették, s nagy örömmel ol-
vasták. Ennek oka az lehet,
hogy a könyv eseményeinek
idején velük egyidõs vagyok
– hansúlyozta. 

Amikor az elsõ kötettel

már majdnem kész volt, el-
küldött néhány oldalt ki-
adóknak, melyeket az inter-
neten talált. Nagyon hamar
megtalálta a számára megfe-
lelõt, már-már varázsütés-
szerûen.

– Jelenleg a második részét
írom a munkámnak, mely-
nek címe Úttalan utakon
lesz. Szeretném, ha minél ha-
marabb megjelenne. A har-
madik kötet pedig azt a 10
évet dolgozza majd fel, me-
lyeket Amerikában töltöt-
tem. Motivációm volt a ki-
utazáshoz, hogy korábban
már Magyarországon tanul-
tam angolt, s ez nagyon so-
kat jelentett. Szerettem tud-
ni, hogy mirõl szólnak ked-

venc zenéim szövegei, vágy-
tam a kontinensre. Úgy hit-
tem, itt jobb élet vár rám.
Megadatott a lehetõség,
hogy karácsonyra, látogató-
ba menjek egy ismerõsöm-
höz, majd ott is maradtam.
A családjával laktam kint,
mondhatni ottragadtam. Mi-
kor azt éreztem, hogy nem
illeszkedtem be maximáli-
san, már visszavágytam.
Hogy mi történt kint – ez
mind benne lesz a könyv-
ben. Annyit azonban eláru-
lok: itthon továbbra is ango-
lul beszélünk a fiammal, s
most is vállalok fordításokat
– fedett fel néhány részletet
Uliczki Mária, aki számára
öröm, hogy 2015-ben három
antológiában is szerepelt: két
kecskemétiben, illetve egy
szegediben, s az íróközössé-
gekkel is rendszeres találko-
zásra van lehetõsége.

H.A.

Zuhanás a szentesi írónõ
élménykönyvébe

Akinek esetleg felkeltettük az érdeklõdését, az bátran
felkeresheti az EFI irodást a kórház Sima Ferenc utca 44-
58. szám alatti rendelõintézetében, mely hétfõtõl pénte-
kig 9 és 17 óra között tart nyitva, az ügyfeleket pedig
szintén ezeken a napokon 13 és 17 óra között fogadják
(telefon: 63/313-244, e-mail: efi@szentes-korhaz.hu).

Uliczki Mária közel 10 évet élt Amerikában. Miután ha-
zatért, úgy érezte, írnia kell, s már talált is kiadót trilógiája
elsõ kötetéhez, melynek címe: A zuhanás. Mint mondja,
három éve karácsony környékén érezte, hogy írnia kell. Ek-
kor elõvett egy füzetet, s elkezdett jegyzetelni. Így lett elsõ
írása a könyve A zuhanás címmel, mely két évvel ezelõtt je-
lent meg, szintén decemberben.



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

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Szentesi Élet ugyan továbbra is elérhe-
tõ lesz a www.szentesinfo.hu/szentesielet internetes oldalon, azonban a
megjelenéstõl számított negyedik héten kerül csak fel.

Az aktuális lapszám cikkeirõl készített rövid információkat pedig az újság
megjelenésével egyidõben helyezzük fel Facebook oldalunkra.

Született: Dobrai Róbert Antalnak és Kocsis Anikónak
(Tavasz u. 7.) Benett nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Tarr Sándor (Boros Sámuel u. 27.) és
Hubert Beáta (Apponyi tér 0. 1.lph 2.); Orovecz István és
Fazekas Andrea (Szegvár, Dr. Bartucz Lajos u. 39.).

Elhunyt: Vida-Szûcs Sándor (Nagyhegy 426.),Veres Róza
Mária, (Kossuth tér 4.), Pásztor Imre (Fõ u. 1/B fszt.1.).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü feb. 29 - már. 5.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús
Hétfõ:
A menü: Lebbencsleves,

Töltött káposzta
B menü: Sajtos póréleves

Rántott csirkemáj,
tökfõzelék

Kedd:
A menü: Gölödinleves,

Brassói aprópecsenye,
sültburgonya

B menü: Fûszeres almaleves
Édes-savanyú vagy mexikói
csirkefalatok
párolt barnarizzsel

Szerda:
A menü: Joghurtos krumplileves

Sertéspörkölt,
tészta

B menü: Zöldborsóleves,
Csirkemell steak,
vegyes gyümölcsszósz

Csütörtök:
A menü: Legényfogó leves,

Roston sült császár,
szárazbab fõzelék

B menü: Tárkonyos csirkeraguleves
Rántott csirkemell, rizibizi

Péntek:
A menü: Lencseleves virslivel,

Bakonyi tokány, tészta
B menü: Brokkolikrémleves,

Tejfölös csuka,
petrezselymes burgonya

Szombat:
A menü: Zöldségleves

csirkeaprólékkal,
Bolognai spagetti

B menü: Zöldségleves
csirkeaprólékkal,
Kapros túróval töltött
gombafejek, 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 március 07-13.
Hétfõ: Zöldborsóleves
A menü: Csikós tokány,

petrezselymes rizs
B menü: Rántott halfilé,

petrezselymes rizs
C menü: Rántott csirkeszárny,

sültburgonya
Kedd: Húsleves
A menü: Rakott karfiol
B menü: Vadas sertésszelet,

spagetti köret
C menü: Töltött rántott szelet,

csõben sült karfiol
Szerda: Gyümölcsleves
A menü: Sertésszelet jóasszony

módra,
burgonyapüré

B menü: Húsos kolbászos rakott
burgonya

C menü: Rakott csirkemell, 
burgonyapüré

Csütörtök: Galuska leves
A menü: Sült csirkecomb,

almamártás
B menü: Temesvári sertésragu,

pirított tarhonya
C menü: Rántott csirkecomb,

almamártás
Péntek: Csirkeaprólék leves
A menü: Derelye
B menü: Túrós csusza
C menü: Rántott szárnyas máj,

majonézes
burgonyasaláta

Szombat: Paradicsomleves
A menü: Sült hurka-kolbász,

hagymás törtburgonya,
párolt káposzta

Vasárnap: Olasz zöldségleves
A menü: Mustáros szelet pirított

hagymával,
tepsis burgonya

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 29-tõl március 7-ig a Pingvin Patika
(Szentes, Rákóczi u 12.) hétfõ, kedd, szerda, péntek  7.30-18.30
óráig,csütörtökön 7-18.30-ig szombaton 7.30-12-ig (vasárnap, ünnep-
nap zárva)  Készenléti telefon: 70/563-5139

Készenlét ideje: hétfõtõl-péntekig: 20 órától másnap 07.30 óráig,
szombaton: 20 órától másnap 8 óráig, vasárnap 20 órától másnap
07.30 óráig.

Február 11-ével a Családi Otthonteremté-
si Kedvezmény szabályai ismét megváltoz-
tak. Kirendeltségünkön azt tapasztaljuk,
hogy vannak olyan feltételei a CSOK igény-
lésének, mely az érdeklõdõk számára nem
egyértelmû. Most a legfontosabb változá-
sokról, valamint a gyakran elõforduló kér-
désekrõl szeretnénk tájékoztatni a (leendõ)
igénylõket.

Új lakás vásárlása illetve új lakóingatlan
építése esetén a kedvezmény összege a kö-
vetkezõk szerint alakul: egy gyermek esetén
a CSOK összege 600 000 Ft, két gyermek
esetén 2 600 000 Ft, három gyermek esetén
pedig továbbra is 10 000 000 Ft vehetõ
igénybe.

Használt lakás vásárlása vagy bõvítés ese-
tén az összegek a következõképpen alakul-
nak: egy gyermek esetén 600 000 Ft, két
gyermek esetén 1 430 000 Ft, három gyer-
mek esetén 2 200 000 Ft, négy vagy több
gyermek esetén pedig 2 750 000 Ft.

A lakásra vonatkozó feltételek a követke-
zõk: legalább 12 négyzetmétert meghaladó
alapterületû lakószobával és fõzõhelyiséggel
rendelkezzen, továbbá fürdõhelyiséggel
vagy WC-vel. Feltétel még a közmû-
vesítettség (legalább villanyellását, szenny-
víz-elvezetés, egyedi fûtési mód és meleg
vízellátottság biztosítása.

Fontos feltétel a magyar társadalombiztosí-
tási jogviszony igazolása (TB). Itt kétféle sza-
bállyal is találkozunk: azok az igénylõk, akik
három és többgyermekesek új lakás célú
CSOK-ját tervezik felvenni, ott az igénylõ
(házastársak esetén legalább az egyik fél) a
kérelem benyújtásának idõpontjában és azt
közvetlen megelõzõen összesen, legalább 2
éve folyamatosan (ebbõl 180 napot foglal-
koztatási jogviszony keretében) a magyar
társadalombiztosítási rendszerben az igény-
léskor már biztosítottként kell, hogy szere-
peljen. Az egy-két gyermekesek új, lakás cé-
lú CSOK-ja, valamint használt lakás vásárlási
célú CSOK esetében csak 180 napot szüksé-
ges igazolni.

Szintén fontos kitétel, hogy vásárlásnál a
lakás vételárából legfeljebb 10 százalék fi-
zethetõ készpénzben. Erre az adásvételi
szerzõdés megkötésénél ügyelni kell.

A köztartozás mentesség minden CSOK
igénylésénél (új vagy használt lakás vásárlás,
bõvítés) feltétel, házastársak esetén mindkét
félre igazolni kell.

A finanszírozás egyik forrása, és új elem-
ként jelenik meg: az adó-visszatérítési támo-
gatás, melynek összege a számlával igazolt
költség ÁFA tartalma, de legfeljebb 5 millió
forint lehet. Akkor igényelhetõ, ha az építési
engedély 2008. július 1-je után és még nincs
használatbavételi engedély. A 2015. január 1
napját követõen kibocsátott számlák befoga-
dására kerülhet sor.

Továbbra is van lehetõség a vissza nem té-
rítendõ támogatás mellett kedvezményes hi-
tel igénybevételére.

A fenti információk csak töredékét mutat-
ják be a feltételeknek és tudnivalóknak. Min-
den érdeklõdõnek azt javaslom, hogy keres-
se fel számlavezetõ kirendeltségét, és kérje
az ügyintézõ személyre szabott tájékoztatá-
sát ahhoz, hogy jól átgondolt és felelõs dön-
tést tudjon hozni.

Változások a CSOK-ban

Idõs betegeket fosztott ki
egy ápoló Szentesen. A férfi
a megalapozott gyanú sze-
rint több alkalommal vette el
a rábízott betegek pénzét. A
kórház február 23-án reggel
tett bejelentést a rendõrségre,
hogy ismeretlen személy az
egyik betegtõl az elõzõ éjsza-
ka készpénzt tulajdonított el.
Az elkövetõ a 90 éves páci-
ens állapotát kihasználva
a sértett párnája alatt levõ
pénztárcából 6000 forintot
vett el. A nyomozás megálla-
pította, hogy a cselekmény
elkövetésével az egyik ápoló
gyanúsítható megalapozot-
tan. Az 53 éves K. Józsefet
további két hasonló cselek-
ménnyel gyanúsítja a rend-
õrség. A férfi ellen védeke-
zésre képtelen, illetve a bûn-
cselekmény felismerésére,
vagy elhárítására idõs korá-
nál vagy fogyatékosságánál
fogva korlátozottan képes
személytõl való elvétellel el-
követett kifosztás bûntett-
ének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás. A férfit a

szentesi rendõrök õrizetbe
vették és elõterjesztést tettek
elõzetes letartóztatására.

Betörtek az egyik külterü-
leti tanyába Szentes határá-
ban. A tolvajok gépeket vit-
tek el innen, ám egy nappal
késõbb valamennyi eltulaj-
donított tárgyat megtalálták
a rendõrök. A bûncselek-
ménnyel két férfit gyanúsít a
rendõrség. A tolvajok az ello-
pott gépeket elrejtették, majd
amikor tovább szerették vol-
na szállítani azokat, akkor
zavarták meg õket a rend-
õrök.

Szórakoztatóelektronikai
berendezéseket tulajdonítot-
tak el egy lakatlan lakásból
Szentesen. Az elkövetõket
még keresik a rendõrök. El-
loptak egy 100 ezer forint ér-
tékû kerékpárt Szentes bel-
városából. A kerékpárt más-
nap megtalálták az egyik zá-
logházban, így vélhetõen az
elkövetõ is napokon belül
rendõrkézre kerül majd.

HV

Betegek pénzét
vette el

Keressük
Szentes

családi ízeit,
a recept

lehet leves,
fõétel, egytálétel,

sütemény!

A legjobb receptek készítõjükkel együtt
bekerülnek a Szentesi Élet hetilapba.

Jelentkezni folyamatosan lehet névvel,
az étel képével, telefonszámmal vagy

e-mail címmel, szentesi recept jeligével
a receptszentesielet@gmail.com címen,

vagy személyesen
az újság szerkesztõségében,

a Szentes, Kossuth tér 5. szám alatt.

Gõgös Eleonóra

HHHHIIIIRRRRDDDDEEEESSSSSSSSEEEENNNN    IIIINNNNGGGGYYYYEEEENNNN!!!!
Szerkesztõségünk várja olvasói, azaz magánszemélyek

apróhirdetéseit a hirdetesszentesielet@gmail.com e-mail címre.
Az apróhirdetés ingyenes, hossza maximum 250 karakter
hosszúságú, és tartalmaznia kell a hirdetõ elérhetõségét!

Nem jelenik meg a hirdetés, ha:
• más nevében adják fel,
• spam hirdetések,
• az illegális tartalmakat tartalmazó hirdetések,
• a hirdetõk egymásnak történõ üzenése céljából

feladott hirdetések,
• indokolatlanul hiányos tartalmú vagy kellõ

információt nem nyújtó, a termékrõl, a valóságnak vélhetõen nem megfelelõ
adatokat vagy megtévesztõ információt tartalmazó hirdetés,

• nem a kategóriának megfelelõ hirdetés.

Figyelem! A Szentesi Élet nem felel az elhelyezett
apróhirdetések helyességéért vagy valóságtartalmáért!


