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Elköltöztetnék a piacot a Villogó utcából

HUNOR COOP

Több, mint egymillió forintos veszteséget termelt tavaly a használtcikk piac.
Fotó: Bíró Dániel
Júniustól megszûnhet a
Villogó utcai piac, aminek
fenntartása veszteséges. Javaslatként felmerült, hogy a
Rákóczi utcai zöldségpiacra
kellene átköltöztetni a használtcikk piacot: szerdán és
szombat délután lehetne
árusítani ruhanemûket, lomot és egyebet. A Villogói
utcai kereskedõk nem örültek a hírnek, szerintük épp
fordítva kellene csinálni.
A vásárlói szokások jelentõs változása miatt a Villogó
utcai piac költségei jelen mû-

ködési formájában már nem
biztosíthatók a bevételekbõl
– olvasható a város 2012-es
költségvetési tervezetében,
amirõl lapunk megjelenése
napján határoz a képviselõtestület. Az is szerepel az
anyagban, hogy a fenntartására az Apponyi téri zöldségpiac bevételeibõl kell forrást átcsoportosítani. Idén
megszûnik az önkormányzat
üzemeltetési kötelezettsége,
ezért az elõterjesztés szerint
a Villogó utcai piacot vagy
más formában, vagy más he-

lyen lenne célszerû üzemeltetni. Átgondolandó a piac
további mûködésének biztosítása az Apponyi téren, a
zöldségpiactól eltérõ idõpontban. Ebben az esetben a
terület hasznosításáról viszont gondoskodni kell.
Tavaly 2,4 millió forintos
bevétele és 3,5 milliós kiadása volt a Villogó utcai piacnak, vagyis több mint egymilliós veszteséget termelt –
tudtuk meg Varga Sándortól,
a Városellátó Intézmény vezetõjétõl. Hogy jelentõsen

Robbant a Tisza jege

csökkent az egykor népszerû
elárusítóhely forgalma, azt a
parkolásért beszedett pénzek összege is mutatja: néhány éve még meghaladta a
másfél millió forintot, 2011ben már csak 920 ezer volt,
erre az évre pedig 800 ezret
terveztek. Június elsejéig a
helyén maradna a piac, hiszen akkor jár le az a kötelezettség, ami még egy 2001-es
pályázat sikere miatt tíz éves
üzemeltetést írt elõ a városnak.
(folytatás a 3. oldalon)

A JÓ SZOMSZÉD
Két év tengeren
Baranyi Katalin tengerjárón dolgozott énekesnõként, a luxushajók biztonságáról és az ott töltött napokról kérdeztük.
Cikkünket a 7. oldalon olvashatják.

Fogadnak
Február 28-án, kedden 9–
11 óra között Szirbik Imre polgármester, 14–16 óra között
Szûcs Lajos alpolgármester a
városházán, hivatali irodájukban fogadják az ügyeiket
intézõket.

Évtizedek a diáksportért

Fotó: Vidovics
Ritkán verõdik össze anynyi sajtómunkás Szentesen,
mint amennyien megszállták a Tisza partot kedden
délelõtt. A honvédség jégrobbantási gyakorlata békeidõben igazi látványosság –
gondolták a kollégák, és
nem csalódtak.
A gyakorlaton a Magyar
Honvédség 5. Bocskai István
Lövészdandár, a 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred,
valamint az 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred
katonái vettek részt. A katonák elõször felmérték a jég
vastagságát és állapotát: a Tiszát a part közelében 10-15,
beljebb helyenként 25 centiméteres jégpáncél borította.
Ezt követõen kiszámították a
jégpáncél felrobbantásához

szükséges töltetek méretét és
elhelyezését, majd terheléselosztó pallók segítségével gyalogutat építettek a befagyott
folyón, hogy a tölteteknek
lyukakat fúrjanak a jégbe.
A program részeként szentesi búvárok bemutatták, hogyan mentik ki társukat, ha
beszakad alatta a jég. A partra húzott katona, Hollósi Péter szakaszvezetõ csöpögõ
ruhában, de vigyázzállásban
fogadta Huszár János dandártábornok, az összhaderõnemi parancsnokság parancsnok-helyettesének gratulációját. Pár perccel késõbb lapunknak azzal viccelõdött,
hogy nem fázik egyáltalán,
pedig nincs alatta semmi.
Aztán hozzátette, nem történt semmi különös, leg-

alább századszor merült el a
jeges vízben. A katonák a Tisza jegét hat, egyenként 1,2
kilogramm TNT-t tartalmazó
robbanótöltettel robbantották föl. A robbanás ereje magasabbra röpítette a jeget,
mint az ártéri fák koronája, a
hat vízoszlop másodpercekig meredt az ég felé. Jóval
nagyobbat szóltak késõbb
azok a kézi töltetek, amiket
közvetlenül a jégre dobtak a
katonák.
A gyakorlaton elhangzott:
legutóbb 2006 telén a tiszalöki vízlépcsõ fölötti folyószakaszon volt arra szükség,
hogy a honvédség szakemberei „élesben" vegyenek
részt a folyón kialakult jégdugók megszüntetésében.
B.D.

Tariné Lantos Piroska (képünkön), a Klauzál Gábor
Általános Iskola korábbi
igazgatója, földrajz-testnevelés szakos pedagógus
kapta az idei városi sportgálán az Életmûdíjat. Irányításával alakult meg
Szentesen 1997-ben az elsõ
Diáksport Egyesület, szervezte és irányította a városi
és megyei diákolimpiai versenyeket, de sokat tett a
Szentes-Csongrád közötti
„G”-átfutás hagyományossá
tételéért is. Ma már leginkább a családja körében tölti
nyugdíjas mindennapjait.
– Hogyan került kapcsolatba a sporttal, a testneveléssel?
– Gyermekkorom óta sportoltam, atletizáltam, a csongrádi gimnáziumi éveim alatt
szereztem meg atlétikából az
elsõ osztályú minõsítést.
Érettségi után a szegedi fõiskolára jártam földrajz-testnevelés szakra, majd a diploma
megszerzését követõen Fóton, Csongrádon, 1984-tõl pedig nyugdíjba vonulásomig
Szentesen, a Klauzál Gábor
Általános Iskolában tanítot-

tam testnevelést. Az atlétika
örök szerelem maradt, de a
labdajátékok is érdekeltek, a
kosárlabdázás, a kézilabda,
sõt még a labdarúgás is.
– Miért tartotta fontosnak
megalakítani Szentes elsõ diáksport egyesületét?
– A Klauzál iskola, mint
sporttagozatos intézmény,
már 1997-ben sem dúskált az
anyagiakban. Úgy gondoltuk,
hogy az iskolától függetlenül,
egyesületként több lehetõségünk lesz pénzt szerezni a
sportra, a versenyekre. Befogadtuk, és mûködtettük az atlétika, a cselgáncs és a birkózó szakosztályokat, és számos
sikert értünk el ezekben a
sportágakban városi, megyei
és országos szinten egyaránt.
Hasonlóan sok örömet és országos hírnevet szereztek nekünk úszóink, vízilabdázóink, kézilabdásaink és labdarúgóink is, ezért ne is kérje,
hogy kiemeljek közülük bárkit is, ez ugyanis lehetetlen
feladat lenne.
– Mára teljesen elszakadt a
diáksporttól, a versenyektõl?
– 35 esztendõt dolgoztam

végig, a sportban, a sportnak,
a versenyeknek éltem, sokszor a családomtól is „megvontam” magam, igyekszem
a tõlük elvett idõt most, a
nyugdíjas éveim alatt pótolni.
Mindemellett figyelemmel kísérem a diáksport történéseit,
jelenleg is én vagyok az iskola
diáksport egyesületének az
elnöke, ám idén már ettõl a
pozíciómtól is szeretnék megválni.
H.V.

(A sportolói ünnepségrõl lapunk 6. oldalán olvashatnak tudósítást.)
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Takarítják a mirhókat
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GONDOLATOK
Akármekkora lelkesedéssel, elragadtatással szeretnéd is kifejezni, amit érzel, feltétlenül kerüld
az ilyen jelzõket: irtó (jó), borzasztóan (örültem), õrülten (tetszett), rettenetesen (meglepett).
Mondd egyszerûen, hogy nagyon
(jó, tetszett, örültél, meglepõdtél)
stb.
Fagyos, havas, síkos úton csak
a lábad alá nézz! Ha máshová,
vagy másra nézel, abból elesés lehet, ami távolról sem elegáns, sõt
inkább kínos, ráadásul veszélyes
is!
„Aki nem dolgozik, ne is
egyék!” Hozzáteszik, hogy ez
bibliai idézet. El ne hidd! A Bibliában ez áll: „aki nem akar”
dolgozni, enni se akarjon. Természetesen csak az erõs, egészséges felnõttekre vonatkozik és nem
a gyermekekre, öregekre meg a
betegekre.

Az önkormányzat a Start
Munkaprogram keretében a
belvíz elleni védekezésre 45
fõ foglalkoztatását pályázta
meg, amely év végéig tart és
napi nyolc órás foglalkoztatást biztosít.
Az önkormányzat a város
belterületén a szennyvíz-csatornahálózat kiépítését befejezte, a csapadékvíz-elvezetõ
hálózat ingatlanok elõtti
árokrendszerét is rendbe tette. A mirhók a csapadékvízhálózat részét alkotják, amelyek csapadékvíz-szikkasztó
funkciót töltenek be. Annak
érdekében, hogy a város
egész területén a csapadékvíz összegyûjtése és elszikkasztása akadálytalanul
megtörténjen, a 17 km hoszszúságú mirhórendszer kitakarítását is el kell végezni.

Ez a munka az aljnövényzettõl, a kommunális- és egyéb
hulladéktól való mentesítést
jelenti. A munkának akkor
van értelme, ha azt folyamatosan takarítják, ugyanis
azok a növények, amelyeket
télen, tavasszal visszavágnak, azokat nyáron és õsszel
újra kell vágni.
A munkákat úgy szervezik
meg, hogy városrészenként
tömbösítve, gyors és hatékony munkavégzésre kerüljön sor. A brigádokat felelõs
mûszaki vezetõk felügyelik.
A munkát nehezíti, hogy a
mirhók nagy része a keresztezõ utcák felõl kerítéssel
van elzárva. A felhalmozódott hulladékot a lehetõ legkevésbé szeretnék az ingatlanokon keresztül kihordani,
ezért a mirhóknál lévõ kerí-

Ismét Kézmûves
Ízek Fesztiválja
A II. Kézmûves Ízek Fesztiváljára várja a Szentesi
Vendégszeretet Egyesület
azon személyek jelentkezését, akik olyan gasztronómiai tudás és tapasztalat birtokosai, melyek a mai korban
lassan feledésbe merülnek,
szívesen megmutatnák és
A szentesi gimnázium
1898–1910 közötti igazgatója, Balázsovits Norbert kezdeményezte, hogy a rangos
intézmény és a tanuló ifjúság külsõ jelvényéül készíttessenek egy díszzászlót,
amely alatt ünnepi alkalmakkor felvonulhatnak. Az
igazgató úr létesített egy
Zászlóalapot, amelybe éveken át gyûlt a pénz a növendékek közremûködésével.
1911-re összejött a kellõ öszszeg, így a tantestület idõszerûnek látta a zászlóbontó ünnepség megszervezését.
Az igényes díszzászlót
Oberbauer A. Utóda budapesti cég készítette. Egyik oldala vörös, a másik zöld nehéz brokátselyem, arany
hímzéssel és arany rojtokkal.
A vörös mezõben az ország
címere van, a zöld mezõben
pedig tölgy- és cserkoszorúban e jelige: „Litteris et artibus” (A tudományoknak és
mûvészeteknek.) A zászlóanyai tisztségre Cicatricis

átadnák tudásukat másoknak is egy fesztiváli forgatagban. (pl. csíramálékészítés, kalács- kovászos kenyér sütés, sajt-lekvárkészítés).
Kézmûvesek jelentkezését
is várják olyan termékekkel,
melyek illenek a fesztivál

tést meg kell bontani a munka megkezdésekor és annak
végeztével helyre kell állítani.
A munka másik része a
Nagyvölgy csatorna - mely
szintén szerves részét képezi
a csapadékvíz-elvezetõ rendszernek – kitakarítása, partjainak rendezése, a harmadik
részben pedig az önkormányzat által telepített erdõk kézi sorápolására kerül
sor.
A polgármesteri hivatal
kéri a lakosság türelmét és
együttmûködését a munkavégzésekkel kapcsolatban.
Ezen kívül azt kérik az ingatlantulajdonosoktól, hogy
a munkavégzés ideje alatt a
kutyákat kössék meg vagy
zárják be.
Polgármesteri hivatal
tartalmához, és arra is vállalkoznak, hogy az érdeklõdõket beavassák a mesterség
fortélyaiba.
További információ:
turizmus.szentes@gmail.com,
Bánvölgyi Petra (70/59-32359), Nagyné Csikai Gabriella
(20/91-88-269), Molnár Lívia
(30/20-30-445).
A fesztivál idõpontja:
április 9-e, húsvéthétfõ 1017 óráig a Dózsa-Házban
(Csongrádi u.2.).

Tudod-e, mi a különbség egy
gond és egy probléma között? Az,
hogy a gondnak nyomban látod
a megoldását, de a problémát
egyelõre erõdön felülinek érzed.
A gáz kényelmes és tiszta módja a fûtésnek, de ellenséges lehet,
még ölni is képes, ha hozzá nem
értõ ember bánik vele. A be- és
kikapcsolás a használó dolga, a
többit szakemberre kell bízni.
Dr. Imre Ernõ

In memoriam
Szabó Ferenc
Február 13-án, hétfõn 82 esztendõs korában elhunyt
dr. Szabó Ferenc, a Dunaújvárosi Vasmû nyugalmazott vezérigazgatója, aki szentesi születésûként városunkban járta
általános- és középiskoláit és élete párjának is szentesi lányt
választott. Házasságukból két gyermek született, Tibor és
Erika.
Egész életét két dolog töltötte ki: a tanulás és a munka,
aminek az eredménye meg is látszott pályafutása során. A
Közgazdasági Egyetem elvégzése után az akkor nagy fejlõdésnek induló Dunaújvárosba vezetett az útja, ahol egyre
magasabb beosztásokba került. Doktori disszertációjának
megírása és a doktori cím megszerzése után 15 tudományos
közleményt írt különbözõ szaklapokba, 30 elõadást tartott a
napi munkája mellett. Csak úgy mellékesen megkapta
(1968, 75, 77, 78, 80, 82, 86 években) a kiváló dolgozó kitüntetést, végül 1980-ban a Munka Érdemrend arany fokozatát is. Szenteshez való kötõdésére jellemzõ, hogy amikor
ideje engedte, szaladt haza. Ez az utóbbi idõben is így volt,
csak a cél változott, már csak az édesanyja sírját látogatta.
A „ Vallomások Szentesrõl” címû kiadványban olvasmányosan írja le a ligeti fákat, a teniszpályákat, a Kurcát és az
István király-napi ökörsütést. A teniszmérkõzéseken labdaszedõ gyerekként a játékosok által egy tányérba dobott 1, 2,
10 filléresek megszámolását és egymás közötti igazságos
szétosztását, mint jutalmat nagy örömmel vették. Mi, a régi
„közgés” osztálytársaid szomorúan búcsúzunk Tõled és fájó
szívvel helyezzük el az elmúlás virágait sírodon! Amilyen
csendes és szerény volt az életed, ugyanolyan volt a földi
életbõl való távozásod is. Szép csendben elaludtál. Nyugodj
békében!
Osztálytársaid és szentesi barátaid, ismerõseid nevében
búcsúzik Tõled:
Zöldi József

Utcánk, tereink névadói (75.)

Kölcsey Ferenc utca
A felsõpárti városrészben
található; a Rákóczi Ferenc
és a Borza József utcákat köti
össze. A korábban névnélküli utca az 1906. évi városrendezéskor vette fel Kölcsey Ferenc költõ és politikus nevét.
Az utcanévadó nemesi családból származott; Szõdemeteren született 1790. aug. 8án. Gyermekkorában himlõ
következtében bal szemére
megvakult. 1796 és 1809 között a debreceni református
kollégiumban tanult, a jogot
is itt végezte. 1810-ben Pestre ment joggyakorlatra. Az
ügyvédkedéshez nem érzett
kedvet, ezért 1812-tõl apai
birtokán, Álmosdon, majd
1815-tõl Csekén élt és gazdálkodott. 1829-tõl Szatmár
vármegye aljegyzõje, 1832/

34-ben a vármegye országgyûlési követe, a reformellenzék egyik vezére, kiváló
szónok. Felszólalásaiban kiállt a nép jogaiért, a jobbágyság felszabadításáért. Hatásos beszédeket tartott a
magyar nyelv, az önkéntes
örökváltság, a papi tized
eltörlése… stb. ügyében.
Költõként és íróként mûfajalkotó újításaival az irodalmi
élet kiválóságai közé tartozott. 1823-ban írt Hymnusa
nemzeti imádsággá vált.
1830-ban a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választották; 1836-tól a
Kisfaludy Társaság tagja.
Élete végén a perbe fogott
báró Wesselényi Miklós védelmével foglalkozott, de védõiratának elkészülte elõtt

megbetegedett, és Csekén,
1838. aug. 24-én elhunyt.
(Két szentesi kötõdésû tudós
foglalkozott munkásságával,
így Angyal Dávid: Kölcsey
Ferenc. Bp. 1927. és Barta István: Kölcsey politikai pályakezdete. Századok, 1959.)
Labádi Lajos

100 éve történt: A szentesi fõgimnázium zászlószentelése

„A tudományoknak és mûvészeteknek”
Lajosnét, Csongrád vármegye fõispánjának feleségét
kérték fel, aki a megtisztelõ
megbízatást elvállalta. Ajándékként a zászlót nehéz, fehér selyembõl készült szalaggal díszítette föl. „E fehér
szalag – amint reáborul a
zászló piros és zöld oldalára
– azt nemzeti lobogóvá avatja” – írta az egyik kortárs. A
zászlóbontó ünnepség idõpontját 1912. február 14-re
tûzték ki.
A jelzett napon a város valamennyi templomában ünnepi istentiszteletet tartottak,
megszentelve a fõgimnázium díszzászlaját. A templomi szertartások befejezése
után a diákság és az ünnepi
közönség a Tóth József Színházterembe vonult, a zászló
ünnepélyes kibontására.
„Megható jelenet volt, ami-

dõn a zsúfolásig megtöltött
terembe bevonult a zászló;
kísérte a zászlóanya és 24 fehérbe öltözött koszorúslány.
A menet fölvonult a nemzeti
színû zászlókkal díszített
színpadra, ahol a zászlóanya, az igazgató és a koszorús lányok vették körül az új
díszzászlót” – olvashatjuk a
gimnázium évkönyvében.
A Himnusz elhangzása
után Szõke József igazgató elmondta zászlóbontó beszédét, melynek folyamán fölkérte a zászlóanyát a zászló
fölavatására. A fõispánné a
következõ jelmondattal kötötte föl a zászlószalagot:
„Fölavatom e zászlót azon
forró óhajtással, hogy az ifjúság egész életét Isten, Király,
Haza és a Tudományok szolgálatára szentelje!” Ezután a
koszorúslányok babérkoszo-

rúval övezték az újonnan
fölavatott zászlót.
Az igazgató úr a zászlóra
hímzett jeligére építette fel
tartalmas, lírikus hangvételû
beszédét: „Litteris et artibus!
Ezt írtuk a zászlónkra, hogy
hirdessék azok az arany betûk azt az arany igazságot,
hogy az ifjúságnak az iskola
falai között a kultúra igaz
eredményeit kell lelkébe vésnie, mégpedig az általános
európai kultúrának azt a
mértékét, amelynek alapján
a testi és lelki fejlõdés évei
alatt jellemes, derék ifjúvá
serdülhet, amely szellemi talizmánnal a szívében oly
kincset gyûjthetett magának,
mely az élet minden szakában, a szerencse minden változásai között gazdag táplálékot nyújt lelkének… Nem
mondom én azt, hogy a mi

iskolánk az élet egész tudományát, az élet egész mûvészetét megtanítja, de állítom
azt, hogy az élet tudományának, mûvészetének, alapjait
rakja le akkor, amikor az ifjúságnak minden benyomásra fogékony szívét, hajlékony lelkét arra neveli, hogy
derék emberré legyen. Erre
az erõs alapra pedig éppen
napjainkban van nagy szükség, amikor az idealizmus
hanyatlóban van, és az élet
sivár, rideg szele bimbójában
fagyasztja meg annyi lélek
nemes virágait, és a szívében
csalódott embert kíméletlenül dobja a gyilkos kétségbeesés örvényébe…” – hangzottak Szõke igazgató úr
bölcs, napjainkban is helytálló gondolatai.
Az avatóbeszéd után a
díszzászlót háromszor meg-

hajtották a zászlóanya elõtt,
„mire a közönség riadó éljen
és tapsviharban tört ki”. Ekkor Szõke József igazgató átvette a megszentelt és felavatott zászlót a gimnáziumi
ifjúság részére, s ígérte, hogy
azt, mint szent ereklyét fogja
megõrizni. Végül felidézte,
hogy a zászlókészítés eszméje Balázsovits Norbert érdeme; erre a „közönség ismét
frenetikus éljenzésben tört
ki; a zászlót az érdemes nyugalomba vonult õsz igazgató
elõtt is meghajtották”. Az
ünnepség végén az egyik felsõbb éves gimnazista elszavalta Mezey Lajos VIII. oszt.
tanuló alkalmi ódáját. A felemelõ nap este hangversenynyel és táncmulatsággal zárult.
Labádi Lajos
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Elköltöztetnék a piacot
Ülésezik a testület –
a Villogó utcából
napirenden a költségvetés
Három fõ témakörrel foglalkozik a képviselõ-testület
február 24-i, pénteki ülésén: gazdaság, oktatás és az önkormányzati törvénybõl adódó módosítások – tájékoztatta lapunkat Szirbik Imre polgármester. Alapvetõen az idei költségvetés elfogadása lesz a fõ téma.
Az év során mintegy két költségvetési fejezethez tartoszázalékos forráshiányt kell zik a vagyonrendelet módosímajd kigazdálkodnia a város- tása, a sporttámogatások arának. Nem változik az idõsek nyának és a Média Kft. sorsáellátása és a gyerekek szociá- nak eldöntése.
lis támogatása. Megmarad a
A képviselõknek szavazni
mindennapos testnevelés és a kell az iskolai beiratkozási
tanórákon kívüli foglalkozá- körzetek módosításáról. A
sok fedezete az iskolákban. A szakmai törvény elõírja a halváros továbbra is fenntartja a mozottan hátrányos helyzetû
mikro- és kisvállalkozások ré- gyermekek arányos eloszlászére fejlesztésre adható ka- sát az oktatási intézményekmatmentes kölcsönt és nem ben, ami jelenleg nem valósul
emelkedik sem a lakosok, meg. Míg a Koszta iskola körsem a vállalkozások adóter- zetében nincs, addig a Klauhe. Szûkül a költségvetés a zál iskola körzetében 13 a
közigazgatás, a sport és a halmozottan hátrányos helyrendezvények támogatásá- zetû gyermekek száma. A tesban. A 2006-ban jóváhagyott tület tájékoztatást kap az okfejlesztési tervet folytatják. tatási törvénybõl adódó inIdén pályázat készül a strand tézményi fenntartói változáélmény- és wellness részlegé- sokról. E szerint az általános
nek fejlesztésére, beadták a iskolák, a pedagógiai szakstrandfejlesztés I. ütemére a szolgálat, a Lajtha-zeneiskola
pályázatot a vízilabda klub- és a kollégium is állami fennbal közösen.
tartásba kerül jövõre. Az óvoKérdés a kórház-rekonst- dák maradnak az önkorrukció, mivel az állam lett a mányzat fenntartásában, és
fenntartója az intézménynek ez kérhetõ az általános iskoés még nincs napirenden a lák esetében is. Furcsa a helyfejlesztés ügye. A város to- zet – mond-ta Szirbik Imre. –
vábbra is vállalja az önerõhöz Az önkormányzat az elmúlt
való hozzájárulást, függetle- években több millió forintot
nül attól, ki lesz a pályázó. A fordított az oktatási intézmé-

nyekre, amelyek jövõre az államhoz kerülnek. A testület
elõtt most is szerepel például
közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás elnyeréséhez pályázat benyújtása, a zeneiskola számára eszközbeszerzéshez. Dilemma, hogy
ebben az esetben az önrész
biztosításával további pénzeket fordítsunk-e olyan intézményre, ami hamarosan állami kézbe kerül?
Önálló képviselõi indítványként kerül a testület elé
az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok ügyvezetõinek és felügyelõ bizottsági tagjainak díjazása. Egy
hónappal ezelõtt már tárgyaltak errõl, de akkor nem született döntés. Az anyagot készítõ Horváth István – eredeti
beterjesztésén módosítva – az
üdülõközpont vezetõjének
kivételével – nem javasolja a
béremelést, de a premizálásukat fenntartja. Szûcs Szabolcs
alapbérét 5 százalékkal emelnék, hogy az megközelítse a
városi könyvtár ügyvezetõjének éves jövedelmét. A társaságok felügyelõ bizottsági
tagjainak, az ügyvezetõ bérének 4-6 százalékát javasolja
fizetni.
A testületi ülés 14 órakor
kezdõdik a városháza dísztermében.
B. G.

(folytatás az 1. oldalról)
Egyelõre ötletszinten merült föl, hogy ha a Rákóczi
utcán mûködne mindkét piac, a csütörtök és a vasárnap
megmaradna a zöldség- és
élelmiszerárusoknak, szerdán és szombat délután pedig a lomosok, ruhások és
egyéb kereskedõk használhatnák az elárusítóhelyet.
– Tíz éve is ezt mondták,
hogy majd ide meg oda rakják a két piacot, aztán nem
lett az egészbõl semmi – fogadták a hírt vasárnap a Villogó utcai piac egyik büféjénél. Az egységet üzemeltetõ
asszony, aki nem kívánta el-

árulni a nevét, azt mondta,
25 éve büfézik itt, becsülettel
fizeti a 86 ezres bérleti díjat
negyedévente, de egyre roszszabbak a kilátások. Szerinte
a zöldségpiac ideköltöztetése mellett több minden szól:
a Villogó utcán sokkal több a
hely az árusok és a vevõk
számára, a két piac vásárlóközönsége egymást erõsítené, a parkolási lehetõségek is
jóval kulturáltabbak, és így
az autóval érkezõk a város
kasszájába fizetnének több
millió forintot. Egyetértett
az elõtte szólóval Csákány
Ignácné, aki 1970 óta kereskedõ. Elmondta, csütörtö-

könként szinte nincs forgalom, legutóbb négyen voltak
árusok, de ugyanúgy elkérik
tõle negyedévente a 22 500
forintot.
Kíváncsiak voltunk a vásárlók véleményére is. A
megkérdezettek túlnyomó
többsége közönnyel fogadta
az elköltöztetés hírét, illetve
volt, aki visszakérdezett,
hogy a Rákóczi utcán hogy
fognak elférni a helyigényes
lomosok. Azt egyikõjük sem
támogatta, hogy a zöldségpiacnak kellene a Villogó utcára áttelepülnie, mert szerintük az nagyon jó helyen van
most.
Bíró Dániel

Turisztikai és KRESZ-táblára lesz pénz, utcanévtáblára nem

Farkas Sándor 55.
M a r a d a n a g y h e g y i ú t v e s z t õ a jövedelemlistán

A mentõk, a tûzoltók és a
taxisok sem boldogulnak a
nagyhegyi útvesztõben, ha
csak a címet adják meg a segítségre szorulók vagy az
utasok. Több dûlõ és zug
névtelen a városrészben, a
portákat még a régi számozás szerint tartják nyilván.
El lehetne keresztelni az utcákat, de az utcanévtáblákhoz szükséges egymillió forint nem szerepel a költségvetésben.
– Elvinne a Nagyhegy 438ba? – kérdeztük az egyik rutinos taxist, hogy teszteljük,
valóban lehetetlent kér, aki
pusztán a cím alapján szeretne szolgáltatást igényelni a
Nagyhegyen. – Fogalmam
sincs, hogy az hol van – érkezett a felelet. A sofõr azt
kérte, mondjuk meg, melyik

utcáról kell lekanyarodni hányadik dûlõre, mert úgy
odatalál. Hozzátette, a diszpécser is így szokta csinálni,
ha felvesz egy rendelést. A
tûzoltóknál is érdeklõdtünk,
õk hogyan boldogulnak
nagyhegyi riasztás esetében.
Elmondták: a híradó ügyeletesek részletesen ki szokták
kérdezni a bejelentõt, milyen útvonalon tudnak
hozzájuk eljutni a leggyorsabban. Eddig ez nem jelentett gondot, de számukra
is segítség lenne, ha egyértelmûbb volna az ingatlanok
nyilvántartása. Az érintett
lakosok szerint is áldatlan
állapotok uralkodnak a
Nagyhegyszéli út és a Szarvasi út közötti területen. – Itt
nehéz megtalálni egy-egy
házat. Ha tõlünk kérnek se-

gítséget nem idevalósiak, azt
szoktuk kérni, ne házszámot
mondjanak, inkább nevet,
úgy könnyebb útbaigazítani
õket. A gázos számlánk is
olyan címre jön, ami nem is
létezik. Szóval áttekinthetetlen az egész – mondta
lapunknak Mind-szenti-Varga
Imre. Szomszédja hozzátette, a postaküldõ szolgálat
autója sem szokta találni a
megadott címeket.
A nagyhegyi útvesztõ
problémájának azért jártunk
utána, mert nemrégiben két
önkormányzati képviselõ is
interpellált ebben az ügyben.
Elõbb Horváth István jelezte,
hogy a Nagyhegyen többször is elõfordult, hogy a
mentõk nem találták meg a
helyet, ahová hívták õket,
aztán Sípos Antal kérte, hogy

Névtelen utcában kínál vételre építési telket az önkormányzat a Nagyhegyen.

a város intézze el a Nagyhegyen az utcák kitûzését, a
házszámok megjelölését. A
helyzet rendezése reményében a polgármesteri hivatal
elküldte az Országos Mentõszolgálat regionális orvosigazgatójának a Nagyhegy

Mindszenti-Varga
Imre: „A gázos
számlánk is olyan
címre jön, ami nem
is létezik. Szóval
áttekinthetetlen
az egész.“
és környékének olyan digitális térképét, amely tartalmazza a helyrajzi számokat,
a házszámokat és az elérési
útvonalakat. Sípos Antal azt
a választ kapta, hogy a hiányzó utcanév- és házszámtáblák beszerzésének költsége mintegy egymillió forint,
a forrás biztosítása esetén a
munkát a Városellátó Intézmény elvégzi.
Végiglapoztuk a város idei
költségvetési tervezetét, de a
fenti célra elkülönített összeget nem találtunk a sorok
között. Más táblákra viszont
különítettek el pénzt. Az idegenforgalmi kiadásokra
szánt 9 milliós keretbõl turisztikai és idegenforgalmi
táblák is készülnének, illetve
a KRESZ-táblák (100 darab)
pótlására – mint ahogy az elmúlt években is – 1,3 millió
forintot tennének félre 2012ben.
Kép és szöveg: B.D.

Farkas Sándor 55. azon a
parlamenti képviselõi jövedelemlistán, amit az e heti
HVG tett közzé. Térségünk
országgyûlési képviselõjének a hetilap gyûjtése szerint
1 millió 633 ezer forint a havi
bruttó összjövedelme, ebbõl
983 ezer forint az, amely
a parlamentbõl származik.
Megyei összehasonlításban
két egyéni mandátumot
szerzett honatya is megelõzi:
a szegedi Bohács Zsolt az 5.
helyen áll 3 millió 28 ezer forintos havi bruttó összjövedelemmel, Lázár János pedig
a 11. 2 millió 23 ezer forintos
járandóságával. A listát
egyébként Gyurcsány Ferenc
vezeti 6 millió 54 ezer forintos összeggel. Kissé lemaradva Farkas Sándortól 57. a
sorban Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere. Makó

képviselõje, Mágori Józsefné a
267. helyen szerepel 1 millió
42 ezer forinttal – õ az összes
jövedelmét az államtól kapja.
Vincze László, Csongrád és
térségének képviselõje 331.,
míg a Jobbik listájáról mandátumot szerzett Varga Géza
– aki 2010-ben szentesi képviselõjelöltként is megmérettetett – 333. a listán. A toplistát a honatyák 2011. végi –
idén február 1-jéig leadott –
vagyonnyilatkozatok alapján
állította össze a HVG. A listán számított jövedelem szerepel, nem pedig egy konkrét hónapé. Az összehasonlítást nehezítette, hogy a törvényhozók nem azonos elvek szerint töltötték ki a nyilatkozatokat, esetenként hiányosan vagy tévesen tüntették fel az adatokat.
B.D.

Gyorsan lebukott
Néhány órán belül elfogta
a Szentesi Rendõrkapitányság azt a 37 éves helyi férfit,
aki hétfõre virradó éjszaka
két garázst is feltört a városban.
A rendõrség ügyeletére
hétfõn érkezett bejelentés arról, hogy ismeretlen tettes
feltört két szomszédos garázst a Veres Péter utcában,
majd azokból gépi szerszámokat, sporteszközöket,
bográcsot és fémhulladékot
vitt magával. A szentesi nyomozók a helyszíni szemlével
párhuzamosan adatgyûjtés-

be kezdtek, melynek eredményeként eljutottak egy
színesfém felvásárlóhoz,
ahol a lopott dolgok egy része elõ is került. A rendõrök
ezután elõállították a bûncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
férfit, akitõl a házkutatás során a többi lopott tárgyat is
lefoglalták.
A Szentesi Rendõrkapitányság a férfi ellen lopás
bûntett megalapozott gyanúja miatt indított büntetõeljárást.
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Szakmája a munkája
és a hobbija is egyben
Hétfõ reggel a munkahelyén találkozunk az év elején hetvenedik életévét betöltõ agrárszakemberrel.
Csikai Miklós (képünkön)
címzetes egyetemi docens,
a Corvinus Egyetem, a
Kecskeméti Fõiskola és
Szentes Díszpolgára, Gábor
Dénes és Újhelyi Imre-díjas
kertészmérnök, aki 1990 óta
az Árpád Szövetkezet – késõbb Agrár Zrt. elnök –
vezér-igazgatója.
Már túl van egy megbeszélésen és sorolja a további
találkozóit. Minden nap van
valami fontos tárgyalása és
ezeken felül még ott vannak
a cég napi ügyei. – Már csak
akkor megyek vidékre,
ha feltétlenül szükséges –
mondja. Az agrárkamara elnöki posztjáról is a sok utazás miatt mondtam le másfél
évtized után, a legjobb idõben. Tiszteletbeli elnök maradtam, de nem vállalok
semmi szerepet ebben a mai
helyzetben, amikor teljesen
súlytalanná vált a kamara.
Szertefoszlani látszik 15 év
munkája – teszi hozzá keserûen.
– Hetvenévesen is napi 8 10 órát dolgozik, vetjük fel
– Apám kálvinista, õseim
kunok. Rossz génekkel vagyok megáldva, mert szeretek dolgozni – mondja. Tíz
éve még napi 12-14 órát dol-

goztam, de lassítanom kellett. Rengeteg kihívás volt az
életemben, ami mindig többre sarkallt. Nélkülözés nélkül, de szegénységben éltünk a három testvéremmel.
Az ötvenes években testvéreimmel és szüleimmel felváltva álltunk sorba a napi
kenyéradagért. Tehénlegeltetés közben könyvet olvastam, egyet-egyet délelõtt
és délután. Annyi szabadidõm azóta sem volt olvasásra. Családi hátterem miatt
kétszer kellett sikeresen felvételiznem, mire másodjára
felvettek az egyetemre.
Esküvõje után egy hónappal – Magyarországról elsõként – Hollandiába mehetett

egy éves üzemi gyakorlatra.
Hazatérése után, 1968-ban
költöztek Csongrád megyébe. Elõször a Mindszenti Tiszavirág Szövetkezet primõr
telepének lett a vezetõje,
majd Fábiánsebestyénbe hívták szakmai vezetõnek az
akkor induló KERTÖV-höz
1976-ban. Hat évvel késõbb
már a Kertészeti Egyetemen
szaktanácsadója, majd a
szaktanácsadás vezetõje,
1983-tól 1990-ig a szentesi
Korai Zöldségtermesztési
Rendszer vezetõje. 1990-ben
az Árpád Szövetkezet tagsága bizalmat szavaz neki és
azóta elnökként folytatja
munkáját.
– Papírforma szerint 2014

nyaráig szól a megbízásom.
A tagság és a tulajdonosok
akarata valamint az égiek
kegyelmébõl egészség és
energia szükséges ehhez a
munkához. Nagyon szeretem csinálni, de úgy gondolom újabb ciklusra már nem
kell vállalkoznom. A részvénytársaság négy igazgatóságának illetve a 11 kapcsolt
vállalkozásnak a vezetõi közül biztosan lesz méltó utód.
– Szabadidejében mivel
kapcsolódik ki?
– Nekem a hobbim a szakmám. Bokroson barack és
szõlõ vár. Ha kell, metszek,
ha kell szüretelek. Ilyenkor
télen a borospincében munkálkodom. Szeretek fotózni,
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szinte mindig magammal
hordom a fényképezõgépem. Nagyon haragszom
magamra, ha olyankor nincs
nálam, amikor kellene. A feleségemmel szívesen megyünk színházba, koncertre
és rendszeresen járunk Gyopárosra a fürdõbe. Az unokáim miatt vannak lovaim,
bár nem nagyon foglalkoznak velük, ritkán járnak lovagolni. Én, ha van egy félórám, kimegyek Bokrosra
megnézni az állatokat.
– Mire a legbüszkébb az
életében?
–A családomra! A három
gyermekemre, a tizenegy
unokámra és hálás vagyok a
feleségemnek és szüleimnek,
hogy megérhettem a hetven
évet. Végiggondolva az életemen, egy tanyasi református lelkész harmadik gyermekeként kevés esélyt láttam arra, hogy felnõttként
bejárjam a világot és befolyásos emberekkel találkozzak.
Az agárkamara elnökeként
megadatott, hogy a Visegrádi Négyek országainak minisztereivel tárgyalhattam,
vagy például európai kamarai elnökökkel kollegiális barátsággal beszélgethettem.
Tisztségembõl kifolyólag eljutottam Kanadába, az Egyesült Államokba, Japánba, jártam Moszkvától Indiáig. Ez
soha az életemben nem adatott volna meg egyszerû fóliázó kertészként. Mindez a
befektetett rendszeres munkának köszönhetõ.
B. G.

Népbetegség és Ki legyen az év onkológusa?
vezetõ halálok
A szív-érrendszeri betegségek volt a témája annak a tudományos ülésnek, amelyet
a szentesi dr. Bugyi István
Kórház és a Szegedi Akadémiai Bizottság Kardiológiai
Munkacsoportja szervezett a
Bugyi emlékévhez kapcsolódva a megyeházán. Ma
Magyarországon az elhalálozások 54 százaléka szív-érrendszeri okokra vezethetõ
vissza. Tavaly a kórház belgyógyászatán 2341 fekvõbeteg közül 761 fõnek, a
járóbeteg ellátáson 10.008 fõnek volt kardiológiai panasza.
– Évrõl-évre nõ a szívbetegek száma kórházunkban is
– mondta Várkonyi Katalin
fõigazgató. Tavaly óta egy 30
millió forintos kardiológiai
vizsgáló készülék szolgálja a
gyógyítást, amelyhez egy labor is csatlakozik. Szakorvosokra még szükség lenne,
kórházunk tudna fogadni jelentkezéseket.
- A belgyógyászati osztály,
amelyen belül a kardiológia
mûködik, 97-98 százalékos
ágykihasználtságú. Ezt már
Gyenes Ágota orvosigaz-gató

mondta lapunknak. Erre a
konferenciára a Dél-Alföld
vezetõ kardiológusai jöttek
el és adtak tájékoztatást. Azt
tudni kell, hogy itt Szentesen
a beteg elõször a sürgõsségi
ellátóhelyen jelenik meg
szívproblémával, ahol egy
alapvetõ diagnózis felállítása
után dönthet úgy a belgyógyász, hogy továbbküldi
Szegedre. A kardiológiai kórkép csapásszerûen éri az embert, ezért az esetek nagy
többségében elsõként a mentõszolgálat találkozik a pácienssel. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetõen a
mentõautókban EKG vizsgálatot tudnak végezni, aminek
az eredménye azonnal egy
központba jut, ahol szakemberek mondják meg a további teendõket és azt, hogy
melyik egészségi intézménybe vigyék a beteget a legjobb
ellátás érdekében.
A fõorvosnõ felhívta a figyelmet, hogy akinek a legkisebb szívpanasza is van, az
keresse fel háziorvosát, aki
elküldheti további kardiológiai vizsgálatra.
B. G.

Zenés áhítat
Március 4-én, vasárnap 16 órától a Felsõpárti Református
gyülekezeti teremben nagyböjti zenés áhítatra kerül sor.
A mûsorban elhangzanak: Wagner-Liszt F.: Zarándokok
kara, J.S.Bach: Ária a János passió-ból és Korálelõjáték 51.
zsoltár. Liszt F.: Evocation, Farkas F.: Stabat mater, Tûz
Tamás: Keresztút X. Liszt F.: Jézust megfosztják ruhájától,
Daróczi Bárdos T.: A szeretet himnusza, Gárdonyi Z.: Szent
Isten, noha néked az egek ülõ széked, Dsida J.:Húsvéti ének
az üres sziklasír mellett, Gigout: h-moll toccata.
Közremûködnek: Andor Csilla (ének), Nagy János (orgona)
és Szalay Róbert (szavalat).

nek „Az év onkológusa- az én
orvosom” címre. A pályázatnak
minimum 2500 karakter terjedelmûnek kell lennie, felsõ határ nincs.
Nyilvános eredményhirdetés:
2012. április 10-én a Nemzeti
Rákellenes Napon lesz.
A pályázat jeligés, a jelige fel-

Egyre
több az
influenzás
Szentesen még csak a járványküszöböt érte el az influenzaszerû megbetegedések
száma, Szegeden azonban
már látogatási tilalmat rendeltek el a klinika valamenynyi osztályán. A 200 százezrelékes küszöbértéket még
csak alulról súrolja a Szentes
és térségére vonatkozó 196
százezrelékes érték, azonban
a növekvõ tendencia konkrétan kirajzolható – tudtuk
meg Tombácz Zsuzsannától.
A megyei tisztifõorvos elmondta, hogy a következõ
3-4 hétben további emelkedés várható, így a figyelõszolgálat jövõ keddi jelentésében is az influenzaszerû
megbetegedéssel orvoshoz
fordulók számának növekedését várja.
A megyében, Szegeden két
beteg mintájában már kimutatták az influenzavírust.
Egy várandós nõnél az influenza A, egy idõs férfinál pedig a B vírus jelenlétét igazolták.
Február 16-án megérkeztek a térítésmentes védõoltások felhasználásáról szóló
jelentések is, amely alapján
elmondható, hogy a Csongrád megyében a kiszállított
54 ezer vakcinából 39 ezret
használtak fel a háziorvosok.
Szentes és környékére összesen 9 ezer vakcina került, de
továbbra is vannak felhasználatlan védõoltások a családorvosok hûtõiben.
tüntetésén kívül a nevüket, címüket, telefonszámukat is adják
meg. A pályamûvek postai úton
(CD-n vagy nyomtatott formában) történõ beérkezési határideje: március 20. Beküldési
cím: Magyar Rákellenes Liga
1507 Budapest, Pf.7. A borítékon
feltüntetendõ: „Az év onkológusa –az én orvosom”
További információ található
a www.pafi.hu-n.

A Magyar Rákellenes Liga
„Az év onkológusa 2012. – az én
orvosom” címmel újra pályázatot hirdet, hogy a pályamûvekben osszák meg velük gyógyulásuk történetét, valamint javaslatot tehetnek arra, hogy kié
legyen „Az év onkológusa 2012.
– az én orvosom” cím és a dr.

Dollinger Gyula-emlékérem. Ha
ön is találkozott olyan orvossal,
akire gyógyulása után is hálás
szeretettel gondol, kérik, hogy
ossza meg velünk tapasztalatát.
Olyan, lehetõleg géppel írt pályamûveket várnak, amelyben
megosztják gyógyulásuk történetét, valamint javaslatot tesz-

Igen magas, több száz fõs
vizsgálati szám mellett zajlott az Egészség a célkeresztben – SzentTest városi program újabb szûrõnapja, melynek házigazdaként a Dr. Bugyi István Kórház adott helyet. A megelõzõ prevenciós
elõadások után sokan érdeklõdtek a vizsgálatok iránt, talán azért is, mert felismerték
annak súlyát, hogy a betegség
idõbeli diagnosztizálása is
fontos a gyógyulás útján.
Pásztor Imre fõorvos és
munkatársai végezték az urológiai szûrést a rendelõintézet
emeleti helyiségében, ahol
összesen 48 férfi jelent meg
prosztatarák szûrésen, illetve
PSA vizsgálaton. A vérvétel
lehetõséget biztosított a koleszterin-, és vércukorszint,
valamint a triglicerid szint
megállapítására is.
A nõk számára is nyitott
volt a lehetõség, hogy vércukor- és koleszterinszintjüket
ellenõriztethessék, hiszen.
Chomiak Waldemar az épület földszintjén jelentkezõk
mindegyikénél elvégezte a
vizsgálatokat. Szintén itt, a
földszinti szájsebészeti rendelõben került sor a szájhigiénés
vizsgálatokra, összesen 55 páciens esetében nézte meg Erdei Márta a szájüreget, a foga-

Nagy érdeklõdés a szûréseken

kat, s vizsgálta meg, hogy
van-e valakinek nyirokcsomó
duzzanata.
A Tüdõgondozóban tömeg
várta a tüdõszûrést, valamint
az allergiavizsgálatot. Vigh
Mária fõorvos és kollégái öszszesen 113 fõ esetében végeztek szûrést. Mellkas PA felvétel történt 22 fõnél, illetve tüdõszûrés 72 fõnél. Tehát öszszesen 94 ilyen jellegû vizsgálatot végeztek el a szakembe-

rek. Légzésfunkciós vizsgálat
65 esetben történt, és 55 Prick
tesztre került sor. A mellkasröntgen-szûrés eredményeként 4 fõnél találtak problémát, Prick teszt alapján al-

lergia miatt 10 pácienst rendeltek vissza, míg légzésfunkciós eltérés alapján 6 szentesinek kell ismételten vizsgálatokra mennie.
Cs. L. I.

A következõ szûrõnapot április 14-én, szombaton 10 és
17 óra között rendezik meg a Dr. Bugyi István Kórházban,
a szûrést április 11-én (szerda) 17 órától ismét prevenciós
elõadások elõzik meg (Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központ). A célkeresztbe ezeken a napokon a
méhnyakrák, mammográfia, bõrgyógyászat, csontsûrûség
mérés kerülnek.
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Szeptember 7-én lesz száz
éve, hogy megnyílt a város
elsõ mozija a Nagy Ferenc
utcában. A jeles évforduló
alkalmából Kruzslicz Pál, lapunk korábbi fõszerkesztõje
kötetbe foglalja a szentesi
filmszínházak történetét.
Ma már hihetetlennek tûnik: sokáig két mozink volt,
1973-ban pedig még 173 ezer
látogatót vonzottak a vetítések.
A Maxi mint bérkocsis címû filmmel nyitott 1912.
szeptember 7-én Szentes elsõ
mozija a Nagy Ferenc utcában, a belépõ fejenként 1 korona volt. A történelmi napról, az elõzményekrõl és a
mozi(k) további sorsáról számos adatot és dokumentumot gyûjtött Kruzslicz Pál.
Lapunknak elmondta, a leánykori nevén tudományos
mozgószínháznak keresztelt
vetítõtermet lovag Prunkl János építtette, és õ is volt az
üzemeltetõje évtizedeken keresztül. Bár városszerte több
helyütt voltak vetítések, például a Petõfi Szálló sörcsarnokában, a színházteremben,
a mai Fehér ház helyén álló
Központi szállóban és kocsmákban, igazi versenytársa
egészen 1939-ig nem volt a
mozinak. Az év nyarán viszont megnyílt a József Attila
utcában a Glória filmszínház,
amit egy budapesti vállalkozó, Cirfusz Antalné mûködtetett.
– Az épület eredeti külsejérõl és a teremrõl nem találtam fényképet kutatásaim során, ezért arra kérem a szentesieket, ha valaki rendelkezik ilyen felvétellel, jutassa el

Könyv készül a
100 éves moziról

Az 1930-as években így nézett ki a mozink.
a Szentesi Élet szerkesztõségébe – üzent olvasóinknak
Kruzslicz Pál, aki a levéltárban fellelhetõ terveket, sajtóanyagokat, fotótárt és plakátgyûjteményt is átnézte, de
csak egy homlokzati skiccre
lelt a valaha még tornyos József Attila utcai moziépületrõl. A Glóriát egyébként
idõvel Barátságnak nevezték
át, majd József Attila filmszínház lett belõle. Sikertörténete 1970-ben zárult, amikor
arra hivatkozással, hogy a fö-

Harangokról – ízes
székely humorral
A Krúdy Gyula Baráti Kör
és a mûvelõdési központ
meghívására látogatott ismét
városunkba Kisgyörgy Zoltán
író, geológus, a sepsiszentgyörgyi Háromszék címû lap
rovatvezetõje. Tulajdonképpen azzal a céllal érkezett,
hogy bemutassa legújabb,
Harangoskönyv – Tornyok
magasában Erdélyben címû
kötetét, ám amint arra számítani lehetett, viccesebbnél-

viccesebb, nemritkán pikáns
anekdotákkal bõségesen teleszõtte mondókáját. Mindezt kellemesen h a n g z ó ,
csak Erdélyben használatos
kifejezésekkel gazdagítva.
Szenteshez, azon belül is az
Eperjesi családhoz rokoni
szálak is fûzik, anyai nagyanyja révén.
A hallgatóság jobbra-balra
dülöngélt a nevetéstõl, ahogyan a magát falujáró ripor-

dém teherbírása nem megfelelõ, és az új vetítõgépet nem
bírná el, a moziüzemi vállalat
bezárta, az épületet pedig átadta a városnak. Sokáig raktárként használták, ma épületgépészeti kereskedés mûködik benne.
A fénykorban a legnépszerûbb szórakozási lehetõség
volt moziba járni. Amíg kettõ
üzemelt, gyakorlattá vált a fiatalok körében, hogy egyik
vetítés után átmentek a másik
filmszínházba, hogy megnéz-

zék az esti elõadást is. 1973ban például 173 ezer látogatója volt a filmszínháznak. A
szerzõ 100 oldalas kötetét,
benne 70 fényképpel, szeptember 6-án fogják bemutatni.
Azon a héten 4 napos szentesi
moziünnepet rendeznek: kiállítás, könyvbemutató és vetítések is szerepelnek a programban, illetve neves szentesi
filmeseket is vendégül látnak
a szervezõk.
B.D.

ternek nevezõ Kisgyörgy
Zoltán mesélt az Erdély öszszes harangját felkutató 30
éves útjáról.
Azzal búcsúzott, reméli,
készülõ könyvét is elhozhatja majd a szentesi érdeklõdõknek, melyben a dél-kelet
erdélyi borvizek (forrásvíz)
történetét dolgozza fel, benne sok-sok magyar voantkozású kitekintéssel is, és –
de ez már nem is meglepetés
– humoros, olykor pikáns
anekdotákkal: Jávor Pál és Jászai Mari is fürdött Kovásznán, s a szerzõ ígérte, potencianövelõ forrásvizet is ajánlani fog.
D. J.

Filmklub

Vacogás helyett szórakoztunk
A Városi Diák Pincében
szombaton egész napos
programot rendeztek a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat képviselõinek. Az
elõrejelzések szerint hidegre
és vacogásra kellett készülni.
Szerencsére a napocska is kisütött és a fûtésünk is mûködött.
A bemelegítõ játékok segítségével még azok is feléb-

redtek, akiknek a reggeli kilenc óra korán volt - köszönjük a játékokat Csillának és
Krisztinek!
A „titkos“ dolgok érdekesek voltak és elgondolkodtatóak. Nem is gondolkodtunk
még el arról, hogy kik is voltak a nagyszüleink, mit is
csináltak és milyen terveik
voltak. Délután a papírból
elkészített békák, és a verse-

nyük – melyik béka ugrik a
legmesszebbre (?!) – sok nevetést hozott. A Sükettréningrõl még soha sem hallottam, nagyon tetszett. A relax
is teljesen új volt nekem.
Feltöltõdtem és jó érzés,
hogy nyugodtan hívhatom
ide az ismerõseimet, barátaimat. Máskor is legyenek
ilyen programok!
A.I.

A városi könyvtárban mûködõ
filmklub mûsorán az Ivan Csonkin
élete és kalandjai címû cseh filmvígjáték szerepel. A Szovjetunió
egyik eldugott falucskájában játszódó történetet február 28-án,
kedden 18 órakor tekinthetik meg.
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Vibrafon-est a zeneiskolában

Fiatal mûvész
fiatal hangszerrel
Ismételten egy újabb és
igen érdekesnek, nyugodtan
mondhatom, kiemelkedõnek
ígérkezõ koncertre hívom fel
a figyelmet. A Lajtha László
hangversenyközpont szervezésében március 2-án, pénteken este 7 órától Mucsi Gergõ
fiatal ütõhangszeres mûvész
tanár vibrafon-estjére kerül
sor.
Személyében
az
idei
ZENE-VILÁG-ZENE program keretében immár másodízben találkozhatunk
Szentesen oktató és alkotó
mûvésszel a színpadon. Az
évek során a szervezõk mindig fontosnak tartották, hogy
városunkban élõ zenemûvészek is megmutatkozhassanak a helyi közönség elõtt.
Mucsi Gergõ otthonosan
mozog e falak között, hiszen
harmadik éve az intézmény
ütõ tanára. Elõadómûvészként viszont elsõ alkalommal
üdvözölheti õt a publikum.
Az est a vibrafonjáték jegyében telik, így egy viszonylag
fiatal, alig több mint nyolcvan éve létezõ hangszer világába kirándulhatunk a szép
mûvek és a kiváló elõadás
segítségével. A változatos,
igényesen összeállított, különbözõ korokat felölelõ repertoárnak köszönhetõen betekintést nyerhetünk e igen
ritkán hallható hangszer
hangzásába.
A populáris és jazz darabok mellett, a barokk vagy
az impresszionista ihletésû
mûvek is helyet kapnak, bemutatva e hangszerben rejlõ
sokszínûséget, gazdag lehetõséget. Hallhatunk – és
külön kiemelném –, egy
Handel átiratot, mintegy

négyszáz esztendõt összekötve vibrafonnal. De hallható lesz olyan újabban keletkezett mû is, mint David
Friedmann darabja Kertész
Ákos közremûködésével, és
sor kerül egy igen nagyívû
darabra is, ez pedig egy vibrafonra és zongorára írt versenymû Káuzli Bálint zongorakíséretével. Erre érdemes
külön figyelmet szentelni,
már csak e két hangszeregyüttes megszólalása miatt
is. Az a hangszer, amit eddig
jobbára a jazz zenébõl ismertünk, most megannyi más
hangot, hangszínt idézve,
feltárva és utánozva mutatkozik meg elõttünk.
Azt hiszem ismét érdemes
lesz idõt szakítani és eljönni
a Kiss Bálint utca 11. szám
alá.
Az a több mint tíz esztendõ, ami e zenei program mögött áll, folyamatosan bizonyítja, hogy Szentesen is létezik olyan helye a zenének,
amelyre érdemes odafigyelni, ahová érdemes eljönni.
Talán ismételten alkalmunk nyílik rátalálni arra,
ami jó, ami emberi és maradandó. Megérint mindannyiunkat a zene magával ragadó hatása, s erre mindig,
minden korosztálynak szüksége és igénye kell, hogy legyen. Ezt meg kell találnunk,
erre rá kell ébrednünk. S,
mert eszembe jutott egy
nemrég olvasott idézet: „a
zene a legnagyobb jótétemény, amit halandók megismerhetnek”. Találkozzunk a
Lajthában!
Mészárosné
Surányi Olga

A hónap mûtárgya
Újdonságot vezetett be
a Koszta József Múzeum:
ezentúl kiállítják a hónap
mûtárgyát.
A havonta központi helyre
kerülõ tárgyak kiválasztásának több szempontját is ismertette Béres Mária múzeumigazgató. A kiállítás-sorozatban szereplõ tárgyak
mindegyike érdekes valamilyen szempontból: kötõdhetnek egy emlékévhez, esetleg
azért kerülnek reflektorfénybe, mert vásárlás, ajándékozás útján jutott hozzájuk az

intézmény, de figyelmet érdemelhet egy-egy mûtárgy a
bravúros restaurálás miatt is.
Egyedi darabokat szeretnének bemutatni, melyeket
érdemes kiemelni a környezetébõl, magyarázta Béres
Mária.
Elsõ alkalommal egy hódmezõvásárhely-csúcsi motívumokkal, kobaltkék festéssel elkészített mosdótálra és
kancsóra esett a választás,
mely Nagybata Márta népi
iparmûvész ajándéka a múzeumnak. A Nemzeti Kultu-

rális Örökség Minisztériumának különdíjával is kitüntetett keramikus a tavalyi,
szegvári Falumúzeumban
rendezett kiállítása után
ajánlotta fel munkáit az intézménynek. A két mûtárgy
február végéig még megtekinthetõ a múzuem megyeházi épületében.
Márciusban a tervek szerint Paulik Tibor ajándékát állítják ki: a Szentesrõl elszármazott mûgyûjtõ két KatonaKiss Ferenc képet adományozott a múzeumnak.

Idõ - kép - emlékek
Csõregh Éva festõmûvész
kiállítását Bucsány György,
nyugalmazott középiskolai
tanár nyitotta meg a városi
könyvtárban. Nem véletlenül, hiszen mint kiderült a
bensõséges hangulatú eseményen: barátság fûzi õket
egymáshoz, mely egészen
addig nyúlik vissza, hogy a
Horváth Mihály Gimnáziumban osztálytársak voltak.
A kiállított képek is közös
emlékeket, élményeket ébresztenek, ismerõs helyeket,
embereket idéznek. Sok ismerõse és barátja látogatott
el a megnyitóra, ahol Csõregh Éva nem is titkolta korát: 80 éves. Terney Béla rajz
szakos pedagógustól sokat

tanult. A kiállító mûvész sok
mindenrõl ismert: amellett,
hogy rajz szakos tanár, ny.
egyetemi oktató, a neveléstudományok doktora, szociológus, a Magyar Rajztanár-

ok egyesületének „Örökös
Elsõ Embere” is. A március
9-ig megtekinthetõ „Idõ –
kép” címû tárlata pedig azt
bizonyítja: nagyszerû festõmûvész.
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A kötélugrás országos bajnokai

Az év sportolóit,
Támogatót keresnek
edzõit köszöntötték

Fotó: Vidovics
Több mint kétszáz szentesi sportolót, edzõt, testnevelõt
köszöntöttek az elmúlt szombaton a hagyományos városi
sportgálán, a Dr. Papp László sportcsarnokban. A kiemelkedõ eredményeket elérõ versenyzõk mellett az Év
edzõje címmel jutalmazták Brezovai Sándort, az Év sportolója címmel tûntették ki a mindössze 15 esztendõs
paraúszó Rácz Nikolettet, az Életmûdíjat pedig Tariné Lantos Piroska vehette át.
Szirbik Imre polgármes- elérõ egyéni versenyzõknek
ter köszöntõjében kiemelte, és csapatoknak a jutalmazáhogy különleges esztendõ az sára. Több mint kétszáz,
idei, hiszen olimpia évébe gyermek, felnõtt és szenior
léptünk, így amellett, hogy korú sportoló, valamint felaz elmúlt év sportolóit kö- készítõik, edzõik, és testneszöntjük, már elõre tekin- velõ tanárok részesültek vátünk: az év sporteseményére. rosi elismerésben. Az ünnepA végeredmény azonban, ség záró akkordjaként különakár olimpián, akár gyerek- díjat kapott a legidõsebb
sportolóként, akár szenior- sportoló, Bakacsi Gyula szeniversenyzõként éri el valaki, or úszó, aki – amellett, hogy
ugyanaz : egy életen át tartó többszörös magyar bajnok szerelem a sport iránt, ami a tavalyi esztendõben, Jaltámegtanít bennünket arra, ban, az Európa-bajnokságon,
hogy tiszteljük a másikat, az 50 méteres hátúszásban
megbecsüljük ellenfelünket bronzérmet szerzett. Emlékés legyõzzük önmagunkat. A lapot kaptak a Szentesi Peköszöntõ szavakat követõen dagógus Fáklya SK kézilabkerült sor a 2011-es esztendõ dázó hölgyei a csapat megkiváló szentesi sportolóinak, alakulásának 50., az NB II-be
a kiemelkedõ eredményeket jutásuk 45. évfordulója alkal-

Szentesi gólkirály
Hetedik helyen zárta a Lemhényi Dezsõ Ifjúsági Kupát a
Szentesi VK utánpótláscsapata. A fiatal pólósok két elsõ osztályú együttes, az OSC és a Szolnok korosztályos együttesét
is maguk mögé utasították, a Pécs pedig a jobb gólaránya miatt tudta megelõzni Kocsis István tanítványait. A sorozat gólkirálya 15 találattal a szentesi Rébeli Sz. Tamás lett. A Vízvári
Györgyrõl elnevezett serdülõ kupában a szentesi fiúk a 11.
helyen végeztek a 15 csapatos mezõnyben.

Sporttámogatás:
lefutott verseny
Múlt héten már beszámoltunk arról, hogy az önkormányzat módosítaná a
sporttámogatási keret felosztásáról szóló tavaly elfogadott rendszert. Az idei büdzsétervezetben 26, 7 millió
forint szerepel ezen a soron,
pont feleannyi, mint amenynyi 2011-ben az egyesületek
rendelkezésére állt. Lapunk
megjelenése napján határoz
a képviselõ-testület, elfogadja-e az új szisztémát, amit
hétfõi ülésén a sportbizottság már jóváhagyott. A grémium kiegészítette a felosztási szempontrendszert. A javasolt változtatás lényege,
hogy a rendezvények, a szabadidõsport és a diáksport
arányaiban több forráshoz
jutna a keretbõl mint az
elmúlt évben, ugyanakkor
egyértelmû, hogy összegsze-

rûen kevesebb jut nekik.
Rendezvényekre 2,1 millió a
tavalyi 3,2 helyett, szabadidõsportra 1,9 millió, diáksportra pedig 2,7 millió forint. A legnagyobb érvágást
a versenysportok könyvelhetik el. A négy kiemelt sportág, az úszás, a tánc, a karate
és a vízilabda 14 millión osztozhat a tavalyi 35 millió helyett. A második kategóriába
sorolt versenysportokra, a
cselgáncsra, a kosárlabdára,
a kézilabdára, a labdarúgásra és az atlétikára 4 millió
marad, míg a teniszre, a tekére és a birkózásra 2 millió
jut, ha megszavazzák az elõterjesztést. A sportbizottság
március 5-i ülésén dönt az
egyes sportklubok támogatásáról.
B.D.

mából. Az Év edzõjének járó
kitüntetésben – bár a díjat
nem vette át - Brezovai Sándor részesült, akinek tanítványai 2011-ben kyokushin karate Európa-bajnokságon, Interkontinentális Világbajnokságon és két Európa-kupán
indultak, melyeken összesen
81 érmet és hat különdíjat
szereztek. Az Év sportolója
Rácz Nikolett paraúszó lett,
aki személyesen nem tudta
átvenni az elismerést, mivel
edzõjével, Kovács Brigittával
jelenleg Kuvaitban edzõtáboroznak. Niki a tavalyi esztendõben országos bajnoki
címeket szerzett, Dániában
100 méter mellen 2., a berlini
Európa-bajnokságon 400 méter gyorson 10., 100 méter
mellen 7. helyezést ért el. Az
Életmûdíjat Tariné Lantos Piroska kapta, aki 27 éven keresztül – nyugdíjba vonulásáig- volt a Klauzál-iskola
földrajz-testnevelés szakos
tanára.
H.V.

A Kiss Bálint Református Általános Iskolában évek óta
sikeresen mûködik a kötélugró szakkör, melynek tagjai immár harmadik esztendeje sikeresen vesznek részt a különbözõ megyei és országos versenyeken. A szakkör vezetõje,
Mihály Ferencné Gitta büszkén mesélte, hogy az elmúlt
hétvégén országos bajnokságon indultak. A zákányszéki
megmérettetésre 12 csapat 62 versenyzõje nevezett öt korosztályban, 9 versenyszámban. Az iskola csapatát 3 korcsoport hat versenyzõje képviselte.
– A kétnapos rendezvényt Húsz oklevelet és 7 érmet
hosszú felkészülés elõzte hoztunk el, hárman országos
meg. Lelkesen készültek a bajnoki címet is szereztek.
gyerekek gyorsasági, állóké– Kik voltak a legeredmépességi, zenés szabadon vá- nyesebbek?
lasztott gyakorlatokkal az
– Varga Dorina (2. osztáegyéni, páros és csapat kate- lyos) mini kategóriában és
góriában. Szombaton az minden egyéni versenyegyéni, vasárnap a párosok számban, így összetettben is
és a formációk versenyeztek, elsõ lett, tehát országos bajmondta a tanárnõ.
nok. Andrikó Noémi és Vass
– Milyen színvonalat kép- Vivien (4. osztályosok) a páviseltek a versenyzõk?
ros versenyszámokban kere– Az ország legjobb kötél- kedtek mindenki fölé, és õk
ugró egyesületeivel szemben párosban lettek országos bajmérettük meg magunkat, és nokok. A formáció kategóbüszkén mondhatom, a ki- riában pontegyenlõséggel
tartó munkát hatalmas siker végeztek a 2. helyen. A csakoronázta. A gyerekek iga- pat tagja még Kiss Nikolett,
zán a legjobb formájukat Táborosi Réka (4. osztályosok)
hozták, maximálisan helyt és Varga Máté (5. o.)
álltak a versenyen. Ezt az
– Az iskolai kötélugrás
eredmények is bizonyítják. szakkörnek, egy igen hasz-

Vízilabda

Labdarúgás

BVSC, Pécs: kipipálva!
A Kaposvár elleni nem
várt vereséget követõen két
nagyszerû gyõzelmet aratott
a KALO-MÉH CS&K Szentesi VK férfi vízilabda együttese. A BVSC és a Pécs elleni
sikerrel a csapat nagy lépést
tett az elsõ nyolc közé kerülés felé.
Lukács Dénes együttese 108-ra gyõzött a vasutasok ellen, majd egy nappal késõbb
hazai medencében a vártnál
is magabiztosabban, 11-3-ra
verték Horváth Tamásék a pécsi együttest. Az elsõ negyedben még csak egy góllal
vezetett a Szentes, majd fokozatosan felõrölte – remek
védekezéssel, és kiváló kapusteljesítménnyel – ellenfelét a KALO-MÉH, így a végére semmi izgalom nem
maradt. Gyõzelmével a csapat 16 pontos és a nyolcadik
helyen áll, hat ponttal megelõzve a 9. BVSC-t. A két
összecsapás legeredménye-

nos szabadidõs tevékenységnek indult…
- Valóban, az amatõr szintrõl indultunk. Igen kemény
munka áll mögöttünk, és
elõttünk is, hiszen továbbra
is szeretnénk versenyeken
részt venni, minél magasabb
szintre eljutni. Ehhez azonban sok pénz kell, mert a nevezés, az utazás mind-mind
igen költséges. Éppen ezért
támogatókat is keresünk, és
nagyon boldog lennék, ha a
pénzhiány nem gördítene
akadályt elénk, nem kellene
egyetlen versenyt sem lemondanunk, mert nem tudjuk kifizetni a nevezési díjat.
– A gyerekek azonban nem
csak a versenyeken szerepelnek.
– Felléptünk már iskolai,
óvodai, városi és sportrendezvényeken, gálamûsorokban. Szívesen megyünk, ha
hívnak bennünket, hiszen
ezek is olyan lehetõségek a
gyerekek számára, amelyeken megmutathatják tehetségüket.
V. É.

sebb játékosa Weszelovszky
László volt, aki mindkét mérkõzésen négy-négy alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. – Félelmetesen jó kondícióval hoztuk le ezt a két
mérkõzést, ezért minden dicséret megilleti játékosaimat
– nyilatkozta a Pécs elleni
bajnokit követõen Lukács
Dénes vezetõedzõ. – Borzasztó mennyiségû edzõmérkõzéssel készültünk januárban ezekre a fontos öszszecsapásokra, ami kifacsarta a csapatot, és elképzelhetõ, hogy a kaposvári mecscsünk is ennek lett az „áldozata”. Biztos vagyok benne,
hogy ez az elvégzett munka
hosszabb távon beérik, és valószínûleg lesznek holtpontjaink, de ha ilyen fegyelmezetten végezzük a dolgunkat, akkor a végsõ célunk elérhetõvé válik.
hv

Farsangi foci
A Szabadidõs Sportklub február 18-19-én rendezte meg a
Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban a már hagyományos
Farsangi Amatõr Teremlabdarúgó Tornát.
A sportszerû küzdelmek során az alábbi eredmények születtek: 1. Laver, 2. Vasárnapi futballhõsök, 3.Dream-Team. A
legjobb góllövõ: Bódi Tamás (Semicillin).

Csúszhat
a tavaszi rajt
Március 10-én rajtolna a
megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság, de a cudar idõjárás miatt elképzelhetõ, hogy a szövetség késõbbi idõpontra halasztja a
tavaszi rajtot. A módosítás
jól jönne a Szentesi Kinizsi
együttesének is, hiszen a
használhatatlan pályák miatt a csapat eddig egyetlen edzõmérkõzést sem tudott lejátszani.
A hét elején még vastag hó
fedte a centerpályát a Pusztai László Sporttelepen,
egyedül a régi Spartacus-pályáról tolták le a havat a pályamunkások, így itt legalább edzeni tudott Bozóki
Zoltán legénysége. – Heti három edzéssel készülünk a
bajnokság folytatására, kétszer a szabadban, egyszer
a sportcsarnokban tudunk
gyakorolni – kezdte a vezetõedzõ. – Addig, amíg nem
esett le a majd’ 30 centiméteres hó, el tudtuk végezni az
eltervezetteket, de késõbb
módosítani kellett a programon. Három hete már le kellett volna játszanunk az elsõ
edzõmeccset, azóta pedig folyamatosan labdás edzéseken kellene részt venniük a
labdarúgóknak, de ez eddig

lehetetlen volt az irreális körülmények miatt. Futball helyett futottunk a ligetben,
erõsítettünk és kispályán
játszottunk a csarnokban,
nagypályás gyakorlások viszont csak a múlt hét péntek
óta lehetségesek a Spartacuspályán. Valószínûleg az
edzõmérkõzéseinket is itt
játsszuk majd le, az elsõt reményeim szerint már ezen a
hétvégén. Még két-három
gyakorló meccsre feltétlenül
szükségünk lenne az elsõ
„éles” mérkõzésünk elõtt.
Az idõ azonban szorít, így
az is elképzelhetõ, hogy
hétközben, villanyfénynél
kell majd játszania a csapatnak. Kérdés, hogy munkanapon, vélhetõen a késõ délutáni, esti idõpontra talál-e
edzõpartnert a Kinizsi vezetése. A bajnoki rajtig még
egy fontos feladat vár a pályamunkásokra: a Kinizsipályát is meg kellene szabadítani a hótól, a játéktér komolyabb károsodása nélkül.
Erre a hétvégére erõsen
plusz fokokat ígérnek a meteorológusok, így a hó is
gyorsabban olvad majd, viszont sártengerben sem kellemes futballozni…
H.V.
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H O L- M I ?
Február 24-tõl
Koszta József Múzeum
Nyitva kedd-péntek 9-15,
szombaton 10-16 óráig
Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti
látványraktár keddtõl péntekig
9–13, szombaton 10-16 óra között látogatható a Széchenyi ligeti
épületben elõzetes bejelentkezéssel.
Idõszaki kiállítás: Mesterségünk címere – az SZTE régészhallgatóinak tárlata.
Tokácsli Galéria
Szabó Csaba helóta Bioglifák
címû kiállítása látható február 25ig, nyitva tartási idõben.
Városi könyvtár
Csõregh Éva festõmûvész Idõkép címû kiállítása március 9-ig
látogatható.
Mûvészetek Háza
Képzõmûvészeti kiállítás látogatható nyitva tartási idõben.
Kézmûves mûhelyek: feketekerámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehetõségük az érdeklõdõknek. Nyitva
tartás: hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Deák Ferenc Általános Iskola
rajztagozatosainak munkáit tekinthetik meg az érdeklõdõk nyitva tartási idõben.
Galéria Kávéház
Az Árnyékfogó Fotográfiai Alkotócsoport (Derecske) 10 éves
jubileumi fotókiállítása március
5-ig látogatható nyitva tartási
idõben.
Õze Lajos Filmszínház
Február 23-27.
17.30 óra Jack és Jill – amerikai vígjáték,
20 óra Rumnapló – amerikai
kalandfilm.

Pótfûtés
A tanító a családról magyaráz az
órán a nebulóknak, és megkérdezi
az egyiktõl:
- Fiacskám, mit szólnál hozzá, ha
kistestvéred születne?
- Azt, hogy csoda történt.
- Miért?
- Mert anyukám két éve meghalt.
Az idõs házaspár kimegy a telekre. A férj kint kapál éppen, amikor
meglát az égen egy sárkányrepülõt. Erre gyorsan beszalad a házba, kihozza a puskáját és rálõ. Az
asszony ijedten:
- Béla mi történt, mit lõttél le?
Erre a férj:
- Hogy milyen állat volt ez azt nem
tudom, de az embert már elengedte!
Az elítélt épp a villamosszékben
ül, és a kivégzésére vár, amikor
hirtelen elkezd csuklani.
- Az õr megkérdezi tõle:
- Mi az utolsó kívánsága?
- Szeretném, ha megijesztene!
Egy társaságban az ikrekrõl van
szó. Egy férfi mesélni is kezd:
- Nekem is volt egy ikertestvérem,
de én sokat szenvedtem miatta.
Gyerekkorunkban ha valami roszszat tett, engem büntettek meg, az
iskolában én kaptam helyette az
intõt, én udvaroltam egy lánynak,
és õ vette el feleségül. De végül
bosszút álltam rajta.
- Hogyan?
- Én haltam meg, és õt temették
el...
Hitler sétálgat a koncentrációs táborban a gyerekek között:
- Na, kisfiam, hát te mi szeretnél
lenni?
Gyerek ragyogó arccal:
- Pilóta!
Hitler:
- Nem úgy gondoltam! Szappan
vagy párna?

Mindig biztonságban
érezte magát a tengeren a
szentesi származású, de 15
éve Budapesten élõ Baranyi
Katalin. Az énekesnõt, aki
az elmúlt tíz évben húsz hónapot töltött tengerjárón
munkával, a luxushajók
biztonságáról és az ott töltött napokról kérdeztük.
Járt a Földközi-, a Balti és a
Karib-tengeren, de hajózott
a Kanári-szigeteknél és
Alaszka partjai mellett is.
– Elsõ alkalommal 2002ben a Földközi-tengeren a
görög szigeteknél töltöttem
hat és fél hónapot egy zenekarral, legutóbb pedig 2010.
októbertõl 2011. áprilisig a
Karib-tengeren voltam. Itt
éreztem legjobban magam,
mert inkább vendégként
bántak velünk, nem alkalmazottként. Sose féltem a
tengeren, sõt az óceán közepén éreztem magam legbiztonságosabban, meséli Katalin.
Nagyon meglepõdött a
Costa Condordia balesete
kapcsán elhangzottakon.
Mint ismeretes, a toscanai
partoknál január 13-án balesetet szenvedett luxushajó
11 magyar utasa közül egy
hegedûmûvész vesztette életét.
– Nem értem, hogy miért
nem történt mentési gyakorlat az induláskor. Ahol én
dolgoztam – elsõsorban angol hajókon – ott már az elsõ
napon elmondtak és megmutattak minden biztonsági
tudnivalót. Fel kellett próbálni a mentõmellényt és a
kijelölt biztonsági útvonalon
el kellett jutni a mentõhajó-
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Két év tengeren

A szentesi származású Baranyi Katalin énekesként a Földközi-tengertõl
a Kanári-szigetekig sok egzotikus helyre eljutott.
kig. Felhívták a figyelmet,
hogy elõtte inni kell, mert
nem lehet tudni mikor juthatunk legközelebb ivóvízhez.
Meleg, réteges ruhába kell
öltözni, nem szabad felvenni
tûsarkú cipõt és ékszert, nehogy megsértse a mentõcsónakot. Ráadásul a hajó saját
zárt láncú televízióin az
egyik csatornán folyamatosan a vészhelyzetekre szóló
tudnivalókat vetítik.
– Kerültek veszélyes helyzetbe a tengeren?
– Az évek alatt egy komoly viharban volt részem,
amikor féltem. Akkor sem
attól, hogy elsüllyedünk, ha-

Eu-totó
A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. egy Európai Uniós játékra invitálja az olvasókat. Az alábbi feladat helyes
megoldásával, a helyes válaszok betûjelét
összeolvasva a magyar elnökség szlogenjét
kapják meg.
Ezt a szlogent kell beküldeni március 15ig a könyvtár címére (6600 Szentes, Kossuth
u. 33-35.). A levelezõlapon kérjük, tüntessék
fel nevüket, címüket és telefonszámukat.
A helyes megfejtést beküldõk között – a
Külügyminisztérium és az eu.kormanyzat.
hu támogatásával –ajándéktárgyakat sorolunk ki.
1. Melyik évben lett Magyarország az Európai Unió tagja?
D) 2006. május 1. E) 2004. május 1. F) 2005.
május 1.
2. Mely országtól vette át az elnökséget
Magyarország 2011. januárjában?
P) Lengyelország Q) Spanyolország R) Belgium
3. Melyik stratégiát fogadták el az EU

nem maga a tudat és dülöngélõ hajó keltette érzés volt
kellemetlen. Az asztalokról,
polcokról leestek a különbözõ tárgyak, törtek a poharak.
– Mit kell tudnia egy énekesnek, hogy hajón dolgozhasson?
– A zenekartól elõre kérnek egy legalább 300 dalból
álló repertoárt. Az 50-60-as
évektõl egészen az aktuális
slágerekig kell ismerni zenéket. Fõként angol nyelvû
számokat játszottunk, de
például egy-két szirtaki vagy
spanyol nótát is éneklek, ha
kéri a közönség. Természetesen társalgási szinten kell be-

külügyminiszterei 2011. április 13-án?
O) Roma Ó) Euro Õ) Duna
4. 2011. június 30-án melyik ország EUcsatlakozási tárgyalásai zárták le?
S) Horvátország Sz) Szlovénia T) Románia
5. A lengyel elnökség számára milyen
ajándékot adott át Orbán Viktor?
C) kecskeméti pálinkát D) makói hagymát
E) tokaji bort
6. Hol volt az EU-s elnökségünk rendezvényeinek kiemelt helyszíne?
T) Budapest U) Gödöllõ Û) Debrecen
7. Mennyi ideig tartott a magyar elnökség?
P) 3 hónap R) 6 hónap S) 1 év
8. Mi az EU2020 stratégia?
Ó) növekedési stratégia P) romastratégia
R) Duna-stratégia
9. Kinek a nevéhez fûzõdik a romastratégia elõkészítése?
P) Járóka Lívia Q) Göncz Kinga R) Deutsch
Tamás
10. Az alábbiak közül melyik az Európapolitikai kormányzati honlap címe?
V) magyarorszag.hu Z) vksz.hu A)
eu.kormany.hu

Gyorsan – finomat
Rakott tarhonya

Virslis finomság

Hozzávalók: 50 dkg tarhonya, 5 dkg zsír, 1 ek. liszt, 2
dl. Tejföl, só, 4 tojás.
Elkészítése: A tarhonyát a
zsíron rózsaszínûre pirítjuk,
felöntjük 8 dl vízzel, sózzuk,
és fedõ alatt puhára pároljuk. A megfõtt tojásokat karikára vágjuk. 12dkg zsírt felolvasztunk, belekeverünk 1
kk. pirospaprikát, felengedjük 1 dl vízzel, hozzáadjuk a
liszttel elkevert tejfölt, az
egészet felforraljuk. A tepsibe soronként lerakjuk a tarhonyát, rá tojást és meglocsoljuk a paprikás lével. Elõmelegített sütõben 25 percig
sütjük.

Hozzávalók: kb. 5 pár virsli,
20 dkg reszelt sajt, 3 dl tejföl,
kevés piros arany.
Elkészítése: A virsliket
hosszában bevágjuk, csak
ügyeljünk rá, hogy ne vágjuk teljesen át, majd egy kivajazott vagy sütõpapírral
bélelt tepsibe fektetjük õket.
A tejfölt összekeverjük a reszelt sajt felével és adunk
hozzá egy kevés piros aranyat. Ezt a virslikre öntjük
egyenletesen, rászórjuk a
maradék sajtot. Alufóliával
letakarjuk a tepsit és 180-200
fokos sütõben kb. 20 percig
sütjük. Az utolsó 5 percben
vegyük le az alufóliát és pirítsuk meg a tetejét.

Májas csirkerolád
Hozzávalók 4 személyre: 4 fél
csirkemell filé, 15 dkg csirkemáj, 5 dkg füstölt szalonna, 1
fej vöröshagyma, 1 ek. zsemlemorzsa, petrezselyem.
Elkészítése: A csirkemellet
kiklopfoljuk, sózzuk, borsózzuk. A májat megtisztítjuk és
felaprózzuk. A szalonnát és
hagymát apró kockára vágjuk. Egy serpenyõben a szalonnakockákat kisütjük, majd
a hagymát megpároljuk benne. Hozzáadjuk a májat, öszszesütjük, végül a zsemlemorzsát hozzákeverjük.
Hagyjuk kihûlni. A kiklopfolt
csirkemelleken eloszlatjuk a
májas masszát, megszórjuk
petrezselyemmel, feltekerjük.
A szokásos módon bepanírozzuk, ha kell fogvájóval
összetûzzük. Bõ olajban kisütjük. Rizibizivel vagy hasábburgonyával tálaljuk.

szélni angolul, ami a hivatalosan használt nyelv, de
elõnyt jelent több nyelv ismerete. Nemrégiben lett volna lehetõség egy német hajó-

társaságnál dolgozni, de
nem vállaltam, mert hiába az
angol nyelvtudás, ha nem
beszélek németül. Számomra fontos, hogy munkán kívül is tudjak társalogni a
vendégekkel.
– Dolgozna még tengeren?
– Ha lenne lehetõség, bármikor visszamennék. Azonban sajnos a világválság hatására manapság egyre csökken az utaslétszám, kevesebb a hajóút, sõt a társaságok egy része megválik hajóitól. Ráadásul más országokból olyan alacsony áron vállalnak munkát, hogy nekünk
magyaroknak, már annyiért
nem érné meg elmenni.
– Azért az éneklést gondoljuk, nem hagyta abba.
– Most Pesten lépek fel két
helyen, hetente két-három
alkalommal, de finoman
szólva nem vagyok leterhelve. Más zenészekkel is vannak fellépéseim, de elsõsorban egyedül, fél playbackkel
dolgozom, mert minél kisebb a létszám, annál nagyobb az esély, hogy megvesznek. Most egy úgynevezett party zenekarral próbálok.
Besenyei

A tévében is látható lesz
Baranyi Katalin 17 évesen kezdett énekelni a mindszenti Hérány Zsuzsa és a nemrégiben elhunyt Vári Lajos párosnál, akiknek sokat köszönhet. 1997-ben, a tanítóképzõ
fõiskola befejezése után került Budapestre, ahol Sík Olgánál folytatta az énektanulást. Az évek alatt több szakmát
is szerzett, így nem jelentene gondot, ha másból kellene
megélnie. Évekig énekelt a Coctail együttesben, Szentesen
utoljára 2008 õszén lépett fel a sportcsarnokban. A legfrissebb hír, hogy a cikk megjelenésének hetében a Fásy Produkció felvételén vett részt, ahol 3 dalt énekelt. Azt most
még nem lehet tudni, hogy mikor kerül adásba, de várhatóan heteken belül látható lesz a képernyõn.

Február 25–március 2.

HOROSZKÓP
Kos (3.21 – 4.19.)
Nem akar változtatni az
életén, mindent a megszokott kerékvágásban kíván folytatni. Az egyik családtagja az ön
szeretetébõl táplálkozik. Használja
ki az önben rejlõ rábeszélõképességet.
Bika (4.20 – 5.20.)
Jobban teszi, ha a kirobbanó energiáit inkább
kordában tartja. Most különösen
nagy eséllyel indul harcba a nem
kívánt kilók ellen, ezért érdemes
izzasztó sporttevékenységbe kezdenie.
Ikrek
(5.21 – 6.21.)
Az elmúlt idõszak hangulata kicsit nyomasztóan hatott a
kedélyére, ugyanis nem rajong a
kötelezõ családi programokért. Kevesebb lesz a teendõje, így nem
kényszerül rá, hogy beossza az
egyébként szûkös idejét.
Rák (6.22 – 7.22.)
A hangulata, a kisugárzása és a megjelenése hibátlan és varázslatos, ezt a távol
élõk is megérzik. Sõt, az ellenkezõ
nemûek körében is jelentõs sikert
arat a héten.
Oroszlán
(7.23 – 8.22.)
Ezen a héten nem szívesen adja fel az otthona kényelmét
és nyugalmát semmiért, szívesebben foglalja el magát a ház körüli
teendõkkel, vagy éppen egy kis
lustálkodással.
Szûz (8.23 – 9.22.)
Nagy életerõ és kirobbanó jó hangulat lesz jellemzõ ezekben a napokban. Lesz
ugyan pár nehéz feladat, de azokat
is gyõzni fogja energiával. Munkahelyén vagy a hivatásában várható
némi változás.

Mérleg (9.23 – 10.22.)
Ismerõseivel konfliktusok
várhatóak. Lépjen túl a
problémákon és a feszültség ahogy
jött, úgy el is illan. A fontos, hogy ne
bántódjon meg dolgokon, mert mások azt nem is biztos, hogy úgy gondolták.
Skorpió (10.23 – 11.21.)
Ezen a héten a karrier építésével kapcsolatos célok
ellentétbe kerülhetnek a kedvesével
kapcsolatos kötelezettségeivel. Nem
kell aggódnia, mert egyéni céljai elérhetõk, amennyiben támogatják egymás reményeit és vágyait.
Nyilas (11.22 – 12.21.)
A héten bizonyos dolgokban hagyja a párjára döntést. Ettõl még a tekintélye nem fog
csorbulni, sõt, az engedékenységét
inkább nagyvonalú gesztusként éli
meg. Anyagiakat is érintõ megállapodással kereshetik meg, legyen elõvigyázatos.
Bak (12.22 – 1.19.)
Megfoganhat önben a
gondolat, hogy olyan vállalkozásba fogjon, ami végre anyagilag is megéri és kézzelfogható eredményeket hoz. Átalakításba is kezdhet otthon, de ez kimerülhet kisebb
csinosításban, vagy átrendezésben.
Vízöntõ (1.20 – 2.18.)
Elsõsorban azok a feladatok hoznak sikert a héten,
ahol ön a fantáziáját és a kreativitását, míg mások a precizitásukat és a
szakmai tudásukat adják a közös
munkába.
Halak (2.19 – 3.20.)
Tart még a lendülete, hát
használja bátran az önben
rejlõ energiákat. Partnerkapcsolata
továbbra is foglalkoztatja, még az is
lehet, hogy csak ideiglenesen, de valakitõl kénytelen lesz megválni, pedig
nagyon szereti.

Tolvaj járt a konditeremben
Több tízezer forintot lopott el ismeretlen tettes a
Bercsényi utca egyik lakóházából, február 14-én a késõ
délutáni, kora esti órákban.
A rendõrök még keresik a
bûncselekmény elkövetõjét,
mint ahogy azt a tolvajt is,
aki – ugyancsak ezen a napon – egy Páva utcai épület
lépcsõházából, az egyik kerékpár kosarából vitt el egy
pénztárcát, 28 ezer forint
készpénzzel, okiratokkal és
bankkártyákkal együtt.
20 kilogrammnyi hul-

ladékfát gyûjtött össze egy
férfi Szentes külterületén, az
egyik zárt hobbitelken, ám
mielõtt a tüzelõvel leléphetett volna, tetten érték.
Csaptelepet és klóradagolót vitt magával ismeretlen
tolvaj néhány nappal ezelõtt
a kórház hõellátását biztosító
épületbõl. Õt is és azt a tolvajt is keresik a nyomozók,
aki az egyik szentesi edzõterem öltözõjét látogatta meg,
és ha már ott járt, ellopott
egy pénztárcát, néhány ezer
forinttal és okiratokkal.

29-én beszámol a kamara

Várják a tagságot
A megyei kereskedelmi és
iparkamara szentesi szervezete beszámoló ülést tart február 29-én, szerdán 14 órakor az Aranykalász Étteremben.
A napirend szerint tájékoztató hangzik el a szakképzést
érintõ változásokról, az elmúlt évi megyei kamarai
munkáról, a gazdálkodó
szervezetek kötelezõ regisztrációjáról, a kamara által biztosított szolgáltatásokról és a
forrásszerzési lehetõségekrõl. Konzultációra is lehetõ-

ségük lesz a megjelenteknek
a térség gazdaságáról Szirbik
Imre polgármesterrel.
Elõadók: Szilágyi János,
képzési igazgató (MKIK),
Nemes Pál elnök (CSMKIK),
Horváth István elnök (szentesi kistérség), Tráserné Oláh
Zsuzsanna kamarai titkár, Tanács Edina szolgáltatási igazgató (CSMKIK).
Az ülés határozatképes, ha
város és a vonzáskörzetben
mûködõ kamarai tagság legalább egyharmada jelen lesz.

F é m t o l v a j t k e re s n e k a
Szentesi Rendõrkapitányság
munkatársai. Az ismeretlen
elkövetõ városunk határában, egy zártkertbe hatolt be,
majd ott összegyûjtött kb. 80
kg fémhuzalt, és angolosan
távozott a helyszínrõl.
H.V.

Látogatási
tilalom
Lapunk 4. oldalán számolunk be arról, hogy az influenzaszerû megbetegedések
száma Szentesen is elérte a
járványküszöböt. A Dr. Bugyi István Kórház tájékoztatja a lakosságot, hogy a fekvõbetegek és az újszölöttek védelme érdekében február 24étõl, péntektõl látogatási tilalmat rendel el.
• A KISS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
„Egészségmagatartás és tudatos
táplálkozás" címmel ingyenes
szakmai programot rendeznek
március 9-én, pénteken.
Program: 10.45–11.30: Egészségmagatartásról és tudatos táplálkozásról Szakály Zoltán tanszékvezetõ (Kaposvári Egyetem)
beszél, ezt követõen kérdéseket
tehetnek fel az jelenlévõk. Reformkenyerek és préselt zöldséglevek
kóstolására is sor kerül.

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü
február 27 — március 2.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.
Orjaleves cérnaHétfõ:
metélttel és almaleves
A menü:
Bolognai spagetti
B menü:
Mozzarella sörtésztában vagy paprikában
töltve, rizibizi, tartár
Kedd:
Szentesi savanyú
disznótoros leves és
grízgaluskaleves
A menü:
Bugaci aprópecsenye,
sült burgonya, saláta
B menü:
Sajtos-sonkás rakott
tészta, saláta
Szerda:
Tarhonyaleves és joghurtos burgonyaleves
A menü:
Disznótoros (hurka,
kolbász, oldalas),
tört krumpli,
párolt káposzta
B menü:
Dónáti csirkemell,
tészta, saláta
Csütörtök: Paradicsomleves és
májgaluskaleves
A menü:
Karaj rántva,
zöldséges rizs vagy
kelkáposztafõzelék
B menü:
Édes-savanyú csibefalatok, zöldséges rizs
Péntek:
Aratógulyás és
csirke raguleves
A menü:
Csikós tokány,
tészta, saláta
B menü:
Szilvás gombóc
vagy mákos nudli
www.galeriakavehaz.hu
(X)

Bajnoki döntõ a tét
7-5-re kikapott Egerben, és
ezzel az alapszakasz harmadik helyén végzett a Hungerit-UniBauÉpszer-Szentesi
VK nõi vízilabdacsapata,
majd ugyanitt a bajnoki elõdöntõ elsõ meccsét is – hoszszabbítást követõen – elveszítette Zantleitner Krisztina
együttese. Február 29-én,
szerdán pedig már az Imperia ellen csatáznak a lányok a LEN-kupa fináléjába
kerüléséért Olaszországban.
– Mindenképpen volt esélyünk a pontszerzésre, hiszen annak ellenére, hogy kihagytunk két ötméterest az
elején, így is 4-4-gyel fordultunk a 3. negyedre- mesélte
a történteket Gyõri Eszter, a
csapat játékosa az elsõ egri
vereséget követõen. – Jól védekeztünk, de a támadások
nem úgy sikerültek, ahogy

szerettük volna. Nem vagyunk rosszabbak, mint tavaly decemberben, dolgozunk tovább, igyekszünk kijavítanunk a hibáinkat, és
szeretnénk már az elõdöntõ
elsõ mérkõzésén visszavágni
az Egernek.
Ez sajnos nem sikerült, és
– igaz, csak hosszabbítást
követõen –, de ismét az egriek örülhettek, így a 14-12-es
gyõzelmükkel egyel közelebb kerültek a bajnoki döntõhöz. A mérkõzés krónikájához tartozik, hogy a mieink
közül négyen pontozódtak
ki idõ elõtt, a csapat pedig
összesen 14-szer játszott
emberhátrányban…
A bajnoki elõdöntõ második, csütörtök esti mérkõzését a rendes játékidõ vége
elõtt három másodperccel
mentette döntetlenre (8-8 )

Láncfûrésszel
vágták a jeget
Befagytak a természetes
vizek is az elmúlt hetekben
tapasztalható kemény hideg
hatására. A halak védelme
érdekében a Szentesi Gerecz
Elemér Sporthorgász Egyesület is levegõztetõ lékeket
vágott a kezelésében lévõ tavakon és a Kurcán. Kalamusz
Endre elnök tájékoztatása
szerint február elején kezdték a munkát, amikor a jég
vastagsága megengedte,
hogy rámenjenek a halõrök.
Hektáronként legalább egy
léket nyitottak láncfûrésszel,
amiket utána megjelöltek és
folyamatosan jégmentesen
tartottak. A munkához az

Orvosi ügyelet: hétköznap 15
órától reggel 7 óráig, hétvégén
és ünnepnap 7 órától 7 óráig
(24 órás) a Sima Ferenc utca
29–33. szám alatt (mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon: 62/474–374.
Gyermekorvosi rendelés:
hétköznap 15 órától 17 óráig,
hétvégén és ünnepnap 9 órától
11 óráig a Sima F. u. 31–33.
szám alatt (mentõállomás), rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.
Gyógyszertári készenléti
ügyelet minden nap 20 órától,
másnap reggel 7.30-ig tart.
Munkaszüneti nap 20 órától
másnap 7.30-ig. Február 27-ig
Kertvárosi Patika (Köztársaság
u. 29.) hétfõ-péntek 7.30-18,
szombat 8-12 óráig, vasárnap,
ünnepnap zárva. Február 27március 3. Menta Gyógyszertár
(Alsórét 258., Tesco) hétfõ-péntek 8.18.30, szombat 8-16.30
óráig, vasárnap, munkaszüneti
nap zárva. Készenléti telefon:
70/563-51-39.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) február
25-26-án dr. Hobot László Kodály Z. u. 15., telefon: 20/3110830.

egyesület védõruhát és mentõmellényeket vásárolt. Egyszerre 3-4 fõ dolgozott, akik
biztosítókötéllel, pallóval védekeztek egy esetleges beszakadás ellen. Az egyesület
kezelésében mintegy 90 hektár vízfelület van, ebbõl a
Kurca felsõ szakaszán, a
Gerecz-, a Pankotai és a
Zsoldos tavon lékeltek a halõrök. A Veker és a Kommün
csatorna kimaradt ebbõl a
munkából. Eddig nem tapasztaltak halpusztulást, de
az olvadás után derülhet
csak ki, átvészelték-e a halak
a fagyos idõt.
E hét közepén még rá le-

az egyébként végig kettõ,
négy góllal vezetõ Szentes
ellen az Eger, és mivel a
hosszabbítás végén sem született döntés, így következhettek a büntetõk. Az ötmétereseket a vendég egriek
dobták jobban, a mieink kétszer is hibáztak, így Kelemen
Attila együttese már 2-0-ra
vezet, és akár be is kerülhet
a fináléba, ha szombaton, hazai közönség elõtt ismét legyõzik a mieinket.
– A negyedik negyedben
engedtük ki a gyõzelmet
a kezünkbõl – mondta Zantleitner Krisztina a találkozó
után. – Többször is átvettük,
hogy hasonló szituációban
hogyan kellene játszanunk,
de fejben egyszerûen nem
voltunk ott a döntõ pillanatokban.
H.V.
hetett menni a jégre, de az
idõjárás kedvezõbbé válása
esetén egyre veszélyesebbé
válik a jégen tartózkodás.
Ezért az egyesület vezetése
kér minden jégre merészkedõ horgászt, hogy csak megfelelõ felszereléssel és legalább egy segítõ jelenlétében
menjen a jégre.
Kalamusz Endre beszámolt kormoránok megjelenésérõl is a Kurca városi szakaszán. Negyven darabot számolt meg belõle az egyesület
elnöke, aki videón is rögzítette a fekete madársereget.
A kormorán védett és mivel
jelentõs mennyiségû halat
eszik illetve sebez meg,
ezért már nálunk is nagyobb
kárt okoz, mint a szabálytalanul horgászó, halászó ember.
BG

Teke

Már nem éllovasok
Hétvégi vereségével elvesztette vezetõ helyét az NB II-es
bajnokságban a Szentesi TE
tekecsapata. A 12. fordulóban
a Kõbányai Tekézõk SE vendégeként 2947 ütött fával, a
házigazda 2985 fájával szemben 6-2 arányban maradtak
alul. Pontszerzõk: Vígh Ferenc
515, Staberecz Mihály 499, Török Gábor 454, Kratochwill József 530, Gulyás Tamás 469. A 3.
helyen álló Szentesi TE legközelebb a 4. helyezett Dunaújvárosi AC csapatát fogadja.

A Szentesi VTE itthon fogadta a Rákoshegyi VSE-t, és
nyert 7-1 arányban. Pontszerzõk: Kovács István 503,
ifj. Csanki István 509, Máté
György 536, Szabó László 512,
Varga Sándor (Orovecz Róbert)
493, Szabó Gábor 509 fa.
A Vasutas jelenleg a bajnokság 5. helyén áll. A Szentesi VTE ezen a hétvégén a
Hódmezõvásárhelyi FTK ellen játszik Szegváron.

Családi események
Született:
Izbéki Sándor és Csige
Hajnalkának (Gaál I. u. 62.)
Hédi, Szolláth Gábor és Kolenyák Katalinnak (Szentes,
Városföld) Zsóka nevû gyermeke.
Házasságot kötött:
Hajdú Róbert (Új u. 2/2.)
és Páger Krisztina (Köztársaság u. 8.), Fábján Zsolt Sándor (Jövendõ u. 17.) és

Balogh-Szabó Renáta (Bocskai u. 2.).
Elhunyt:
Benkõ Lajos (Pöltenberg u.
4.), Bubori Antalné Szénási
Julianna (Kéreg u. 7.), Antalfi
Imre (Lázár V. u. 16.), Dömsödi Béláné Dóczi Erzsébet
(Dr. Sipos Ferenc PO), Lázár
Éva (Deák F. u. 111.), MakaiKis Imréné Dancsó Etelka
(Dr. Berényi I. u. 137.).
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