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Városi hetilap

A jó ügy szóvivõje
Szentesi lelkészcsaládból származó szóvivõje van a
Magyar Református Szeretetszolgálatnak. Gilicze
Réka egy holland együttesnek köszönheti állását: jótékonysági turnéjukon tolmácsolt ugyanis az angolul
jól beszélõ lány, amikor találkozott a református szeretetszolgálat vezetõjével, akitõl megtudta, éppen
sajtóst keresnek.
7. oldal

Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft)

Ezrek ûzték a telet

Elbocsátás és
mûfû sem lesz
Több órás vita után fogadta el Szentes 2013-as
költségvetését a képviselõtestület múlt pénteki ülésén. Létszámleépítés nem
lesz az intézményekben, de
új fejlesztést sem indít a város, így mûfüves focipálya
se épül, pedig csak 40 milliós önrész kellene hozzá.
Pásztor Antal képviselõi eskütételével kezdõdött a képviselõ-testület múlt pénteki
ülése. Õ Varga Árpádot váltotta a grémiumban, valamint a pénzügyi és tulajdo-

nosi, valamint a városfejlesztési bizottságban – az MSZPs képviselõ február derekán
mondott le kompenzációs
listán szerzett mandátumáról. A személycsere miatt
Kalmár Ferenc került be külsõsként az önkormányzat
szociális bizottságába.

Kabinetfõnök
sosem volt
Napirend elõtt Bujdosó Tamás azután érdeklõdött, a
városi könyvtár miért nem
pályázott a városközpont rehabilitációs program kom-

munikációs feladataira, mikor a tevékenység a profiljába vág. A fideszes képviselõ
megjegyezte, csak a céginformációkból derült ki számára, hogy a polgármester
volt kabinetfõnökének vállalkozása nyerte el a végül
megbízást. Szirbik Imre erre
azt mondta, kabinetfõnöke
sohasem volt, csupán irodavezetõ segítette munkáját, de
õ már nyugdíjba ment, és tudomása szerint neki nincs
cége.
(folytatás a 3. oldalon)

Lezárják a hidat
április végéig

Fotó: Vidovics Ferenc
Az idei télbúcsúztató karneválon minden eddiginél többen vettek részt, becslések
szerint a másfél nap során 2000-2500 ember fordult meg valamelyik eseményen.
A rendezvényrõl készült képes tudósításunk az 5. oldalon olvasható.

A kluboknál pattog a labda
Sportáganként csak egy
egyesület számíthat önkormányzati támogatásra – az
elsõ olvasatként elfogadott
új sportkoncepciónak várhatóan ez lesz a legtöbb vitát kiváltó passzusa. A korlátozás a labdarúgókat és a
tekézõket érinti leginkább.
A klubok térfelén pattog a
labda – ezt üzeni a múlt pénteken elsõ olvasatként elfogadott új önkormányzati
sportkoncepció. A fejlesztési
irányelveket és a támogatási
keretrendszert tartalmazó

dokumentum felülvizsgálatára a 2011-ben bevezetett, a
látványsportágak támogatására fordítható társasági
adókedvezmény (TAO) és az
egyre szûkülõ városi források miatt volt szükség. A
TAO eddig közel 95 millió
forinttal segítette a szentesi
sportegyesületek mûködését
(részleteket keretes írásunkban olvashat). Az önkormányzati támogatási keret
idén 25,5 millió forint lesz –
ezen kell osztoznia 36 sportegyesületnek és a diáksport-

köröknek. Létesítményhasználatra további 10,5 milliót
szán a város. Az igaz, hogy e
kettõ összege nem éri az
egyesületek között elosztott
tavalyi keretet (37,6 millió
forint), és csupán harmada a
2010-ben helyi sportra fordított pénzeknek, de az is tagadhatatlan, hogy Szentes –
az önkormányzat adatgyûjtése alapján – még így is önmagában többet költ sportra,
mint Szeged nélkül a megye
települései összesen.
(folytatás a 6. oldalon)

Mûtõtömb: már pályázhatnánk
Már be lehetne adni a kórház mûtõtömb
építését célzó pályázatát, de még azt sem
tudni, mekkora összegre pályázhat az intézmény. A térség országgyûlési képviselõje 3
milliárdos támogatásért lobbizik, de úgy,

hogy országosan 35 milliárdot osztanak szét
40 ellátóhely között. Április közepéig lehet
pályázni. Az intézményben jelenleg a beadandó anyag összeállításán dolgoznak.
Cikkünk a 4. oldalon olvasható

HUNOR COOP

Az autósok a Csongrádi út-Kiss Zsigmond-Sima Ferenc-Ady Endre utca útvonalon
juthatnak el a városközpontba, a kerékpárosok pedig a sportközpont felé is kerülhetnek.
Hétfõtõl lezárják a közlekedõk elõl a Csongrádi úti
Kurca-hidat. Az autósokon
kívül a gyalogosok és kerékpárosok is kerülni kényszerülnek az elkövetkezõ
két hónapban. A sportközpont a lezárás idejére biztosítja az átjárást a focipályákon.
A híd felújítása és bõvítése
része a több éve folyamatban
lévõ városközpont rehabilitációs programnak. Az eredeti ütemterv szerint majd

csak áprilisban lett volna
szükség a forgalomkorlátozásra, azonban a kivitelezõ a
tervektõl eltérõ hídszerkezetet talált és ezért kénytelen
módosítani a munkálatokon.
– Nem tudjuk forgalom mellett folytatni a bontást, a biztonságos munkavégzés miatt
teljesen lezárjuk a hidat március 4-tõl április 26-ig – nyilatkozta lapunknak Aszódi
Imre. A kivitelezõ Integrál
Zrt. építésvezetõje szerint a
korábbi forgalomelterelés

nem jelenti a munkák gyorsabb befejezését, az átadás
július közepén várható. A
híd bíróság felõli oldalán elkezdték az új tartószerkezet
zsaluzását. Az eredeti ív vonalát követõ vasbeton boltívet téglával burkolják majd
le, így megmarad a híd eredeti látványa is. A Kurca vízszintje emelkedett az elmúlt
napokban, de ez nem hátráltatja a munkákat.
(folytatás a 3. oldalon)
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Mit szól hozzá
Puskásné Halál Ágnes?

Kéthetente
jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
köz-, és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is beszámoltunk. Ezúttal Puskásné Halál Ágnest (képünkön), a Szentesi Gondozási
Központ igazgatóját kérdeztük.
- Májusban új gyaloghíd
épül az elöregedett Eszperantó-híd kiváltására, amit
nyáron lebontanak.
- Szentes jellegzetes látványossága a híd, a városrész
szimbólumának tekinthetõ.
A Kurca folyó szelídsége, a
táj nyugodtsága szinte a
múltba kalauzolja az arra
sétáló személyeket. Évekkel
ezelõtt felmerült már a híd
kedvezõtlen mûszaki állapota. A tervek alapján figyelembe vették a híd egyedi kivitelezését, így annak
esztétikai értéke megmarad
a jövõ generáció számára,
melyre garanciát a városel-

látó intézmény munkatársai
jelentik.
- Gyógyfürdõként és nem
közfürdõként mûködtetné
tovább az Ady Endre utcai
kupolás medencéket a kórház, ami azt jelenti, hogy
amíg a jogszabályok nem
változnak, 14 éven aluli vendég nem veheti igénybe a
szolgáltatásokat.
- Nagyon sokan és sokféle
véleményt fogalmaztak meg
a témával kapcsolatban. A
melegfürdõben történt változásokat a szentesiek és a térségben élõ személyek is
veszteségként élik meg. Az
oda járó családoknak egyértelmûen kedvezõtlen fordulatot jelentett. Az elmúlt
években gyermekeimmel látogattam a fürdõt, fõleg hétvégéken utaztunk be Szegvárról. A fürdõ méreteibõl
adódóan barátságos környezetet nyújt a pihenni és
rekreálódni vágyó személyeknek. Tavasszal, amikor a
sátrat lebontják, a zöld környezet családiassá teszi a kikapcsolódás hangulatát, élményét.
- Minden eddiginél kevesebb gyermek született tavaly Szentesen: 187. Emiatt
júliustól megszûnhet az
egyik gyermekorvosi praxis.
- A család a történelem során állandó változáson ment
keresztül. Ezek közül is kiemelkedik a családi funkciók
változása. Ezzel együtt az
emberi kapcsolatok minõsége is megváltozott. A repro-

dukciós, vagyis biológiai
funkció változása a legszembetûnõbb, melynek egyértelmû jelei a demográfiai adatokban figyelhetõk meg.
Tradícionális társadalmakban sokkal több a gyermekszületés. Azokban a családokban, ahol több gyermek
van egy családban, az alkalmazkodás, az egymás iránti
felelõsségvállalás, valamint
az élet nehézségeivel, problémáival való megküzdés is
sokkal hatékonyabb, mivel
maguk mögött érzik a családtagok által nyújtott biztonságot és érzelmi támogatást.
- A szemétszállítási díj beszedését saját dolgozóival
végzi áprilistól a városellátó intézmény.
- Minden intézmény, szervezet évek óta keresi a költségcsökkentés lehetõségeit.
A bevezetésre kerülõ új
rendszer, azt gondolom, a
foglalkoztatás erõsítéséhez is
hozzájárul (munkahelymegtartó szerepe is van). A városellátó intézmény munkatársai személyes kapcsolatba, kontaktusba kerülnek a
szolgáltatást igénybevevõkkel. Ezen alkalmakkor lehetõség adódik, hogy közvetlenül megbeszéljék az esetlegesen felmerülõ problémákat, változtatási javaslatokat.
- Kirakták a székely zászlót a városháza erkélyére –
ezzel egy országos kezdeményezéshez
csatlakozott
Szentes. Mint megtudtuk,

Szabó Zoltán a Jobbik önkormányzati képviselõje javasolta a lobogó elhelyezését.
- Fontosnak tartom, hogy
ha még csak emblemati-kusan is, de kifejezzük a szolidaritásunkat a nehéz helyzetben. Minden ember a szívében hordozza ezeket az érzéseket. A székelyek egyszerûségükkel, a munka becsületének fontosságával és öszszetartozásukkal példaként
szolgálnak mindannyiunk
számára. Családunk hosszú
évek óta fogad erdélyi családokat és évente több alkalommal aktívan közremûködünk a számukra szervezett
rendezvényeken. A baráti
kapcsolatokon túl, jelenleg
több szociális szakmai és civil kapcsolatot is magunkénak tudhatunk. Ezek a találkozások megerõsítik személyes kötõdéseinket, elmélyítik barátságunkat és a közös
élmények, emlékek, érzések
folyton növelik összetartozásunkat.
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Utcáink, tereink névadói (107.)

Rákóczi Ferenc utca
A felsõpárti városrészben
található, amely a Kossuth
Lajos és a Damjanich János
utcákat köti össze. A legrégebbi utcák egyike. A XVIII.
században eddig tartott a város keleti része, ezért 1745ben Külsõ sorként említik a
dokumentumok. Mivel itt
húzódott a reformátusok régi temetõje, idõnként felbukkan a Temetõ sor (1749,
1765) elnevezés is. 1750-ben
nevezték Felsõpárti sornak
is. E korai idõkben a temetõ
környékén lehetett egy kisebb erdõ, amelyet a nép
„Szarkásnak” nevezett. 1828tól felbukkan a Szarkás utca
elnevezés, amely tartósnak
bizonyult. Idõközben a Szarkás utca a városrész legnagyobb utcájává nõtte ki magát, és mellette alakult ki a
város külsõ vásártere, ahol a
nagy országos vásárokat, és
az állatvásárokat tartották.
Az 1906. évi városrendezés-

kor a Vásár tér melletti legnagyobb utcát II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) erdélyi fejedelemrõl, a magyarországi
szövetkezett rendek vezérlõ
fejedelmérõl, a Habsburgok
elleni kuruc szabadságharc
vezérérõl nevezték el. Még
ugyanez év októberében az
uralkodó engedélyezte Rákóczi és bujdosó társai hamvainak hazahozatalát. Ebbõl
az alkalomból Rákóczi-ünnepséget tartottak Szentesen,
a városi közgyûlés pedig határozatot hozott az addigi
Vásár térnek Rákóczi Ferenc
fejedelemrõl történõ elnevezésérõl. 1932-ben a teret átkeresztelték; az új névadó
gróf Apponyi Albert (1846–
1933) volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, Szentes
díszpolgára lett. Az utca
azonban 1906-tól folyamatosan a nagyfejedelem emlékét
õrzi.
Labádi Lajos

Múzeumi
matiné É l e t v a n a p i n c é b e n

Tavaszváró matinét rendeznek a Koszta József Múzeum megyeházi épületében.
Március 2-án, szombaton 10
órakor mesével, játékkal,
kézmûveskedéssel várják a
családokat.

A felújított városi diák pincében pénteken újra elindult az
élet. Nem csak a SZIDÖK foglalja el újra a helyét, hanem
más szabadidõs tevékenységeket folytató csoportok találnak
újra vissza. Szombaton ismerkedõs és csapatépítõ tréning
volt, ahol újra megalakult a Marionett Mûhely. A tréninget
beszélgetés és közös pizzázás zárta.

240 éve született Kiss Bálint református lelkipásztor (VII.)

„Bort keveset, azt is leginkább vízzel elegyítve ittam”
Az elõzõ részekbõl megtudhattuk, hogy Kiss Bálint számos tudományágat mûvelt, és többféle mûfajban kipróbálta magát. Aprólékos megfigyeléseit pontosságra törekvõen
rögzítette, és közérthetõ stílusban közzétette. A szentesi eklézsiatörténetben külön fejezetet szánt az egymást követõ
lelkipásztorok bemutatásának. Nem hagyta ki saját magát
sem, meglehetõs õszinteséggel leírva Szentesre kerülésének körülményeit, beilleszkedését, az évtizedek alatt kialakult öltözködési és étkezési szokásait, kedvenc idõtöltését.
E rendkívül érdekes leírásból ismerjünk meg néhány szemelvényt.
Önéletírása elején szólt a
szüleirõl, alsóbb és felsõbb
tanulmányairól, kedvenc tanárairól, külföldi tanulmányútjának fõbb állomásairól. 1799 pünkösdkor ért haza Magyarországra, és egyik
társa hívására május 19-én
részt vett az új hódmezõvásárhelyi templom felszentelésén. Itt látta elõször Szalai
Pál szentesi tiszteletest, aki a
szertartáson prédikált, s akivel hamarosan közelebbi
kapcsolatba került. „Haza
menvén Vésztõre, oly szerencsés voltam, hogy 10 nap
alatt 3 helyre hívtak prédikátornak. Elõször Sasra Bihar
megyében, azután Tarcsára,
június 9-én pedig Szentesre,
az eklézsia két deputátusa:
Borza József és id. nemes
Dobosy Mihály által…
Tarcsán jobban szerettem
volna maradni, ahova már
széjjelnézni át is mentem

volt, mint Szentesre jönni.
Annyival is inkább, mert
Szalai Pált mindenki olyannak mondta, mint egy fennhéjázó, kötözködõ, alkalmatlan kollégát” – írta Kiss Bálint, majd folytatva a történetet, elmesélte, hogy döntése elõtt levelet kapott Kuti
Ádám esperestõl, aki meghagyta, hogy menjen el
Szentesre, ideiglenes helyettesítésre. Engedett atyai jóakarójának, s június 13-án
Szentesre érkezett, és prédikált a következõ vasárnapon. Ezt követõen a szentesi
presbitérium meghívta rendes lelkésznek, amelyet
azonban nem fogadott el,
mondván: már elígérkezett a
tarcsaiaknak. „Másnap küldöttség megy az espereshez,
aki ismét írja, hogy maradjak
itt, és a tarcsaiakról mondjak
le. Azonban a kollégám,
Szalai Pál, a felõle való véle-

kedéssel egészen ellenkezõképpen, szíves szeretettel és
barátsággal viseltetett hozzám; Lakos János kurátor is
minden nap meglátogatván,
sok jót mondott errõl az eklézsiáról; itten maradtam
hát…”
Gondolva az utókor kíváncsiságára, Kiss Bálint leírta saját külsejét, ill. fõbb
emberi tulajdonságait is:
„Magasságom 5 láb 2 hüvelyk (kb. 165 cm), állásom
még eddig egyenes. Ifjúságomban sovány, könnyûtestû voltam, most vaskosabb,
testesebb; járásom mérsékelt
sebességû. Jó hangú, erõs
mellel áldott meg a természet; terhemre a beszéd nemigen van. Ritkás, puha, fekete hajam, ötven éves koromtól kezd tarkulni. Két szememmel ifjúságomban sem
láttam messze, de közelrõl
most is jól látok. Orrom
egyenes; ábrázatom ovális
kerek, színe barnás-piros.
Öltözetem olyan volt, mint a
közelebb levõ kollégáimé,
csakhogy az én köpenyegem
sötétkék volt, a bundám
prémje farkasbõrbõl volt.
Templomba, halotthoz háromszögletes kalapban jártunk 1812-ig, hanem akkor
követvén esperes Kis And-

rás, és a jegyzõ, Juhász István példáját, az egész egyházmegyebeli papság magas
tetejû selyem kalapban kezdtünk járni, ez a szokás most
is. A csizmánkat most hegyesre, majd tompára szabták a divatot követõ csizmadiák. Nyáron viseltem gombos, hosszú, magyar papi
dolmányt, tafota övvel; képemet is abban festette le a
fiam. Az ételben mértéktelen
és válogatós nem voltam;
egyféle étellel is megelégedtem; a heringen és csigán kívül minden szokott ételt, ha
jól készítették, megettem. A
víznek mindenkor jó barátja
voltam, bort keveset, azt is
leginkább vízzel elegyítve ittam; pálinkát, sört, mint
amelyeket egészségemnek
ártani tapasztaltam, felette
ritkán és keveset ittam. A pipázásra kollégám, a kávéra
feleségem kapatott rá, de kívánságból egyiket sem gyakoroltam, hanem csak szokásból; egyiknek sem voltam
rabja. A természetes egyszerûségnek barátja voltam, tükör nélkül borotválkoztam,
hideg vízzel; hajamat magam nyírtam le, borbélyra
ezekért nem költöttem…”
Külön bekezdésben leírta,
hogy élete során milyen be-

Kiss Bálint
(Zoó János festménye, 1881)
tegségei voltak, majd kialakult szokásait taglalta, kitérve társasági életére is: „… Éjszakázni nem szerettem; ritkán talált egész életemben
ébren a 12 óra. Rendszerint
10 órakor feküdtem le, reggel 5–6 órakor keltem fel. Soha az ágyban nem pipáztam,
se nem olvastam, gyertyánál
is nemigen dolgoztam, leginkább járkálva tanultam, és
csak akkor ültem le, ha gondolataimat le akartam írni,
vagy megfáradtam. A barátságos beszélgetésben gyönyörködtem, de csak úgy, ha
az minden nagy gond és ceremónia nélkül folyt. Ha valaki nagyon szeretett beszélni, utat adtam neki, s hallgató lettem. A feszelgést, di-

csekvést, hízelkedést, mások
kedvének nemtelen vadászását másokban se szerettem,
magam se követtem. Inkább
adtam százszor, mint egyszer kértem. Ha két-három jó
barátommal – a paptársam
Dobosy Mihály, a jegyzõ Boros Sámuel öcsém, profeszszor Sípos József, kántor Kása Mihály s Lakos Ferenc komáimmal – együtt lehettem,
több gyönyörûséget s megelégedést találtam benne,
mint a legpompásabb s gazdagabb lármás mulatságokban.”
Megjegyezte még, hogy a
prédikációit és más hivatalos
beszédeit leginkább maga
készítette: „Úgy írtam le azokat szokott stílusommal,
melyben a világosság, a jó
rend, a rövidség kedvesebb
volt elõttem, – a mesterséges
szószaporításnál.” Befejezõ
gondolata így szól: „Már hanyatlik életem napja; mik érhetnek még addig, míg az éjszaka következik, az Isten
tudja. Amíg lehet, azokat is
fel fogom jegyezni, ami pedig tõlem nem telhetik, bízom azt az utánunk következõk hûségére.”
Labádi Lajos
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A patológus is Elbocsátás és mûfû sem lesz
menthet életet
Villányi Erzsébet a patológiai osztályt vezetõ fõorvos kapta idén a Bugyi István Emlékérmet. A fõorvosnõ az orvosi
diploma megszerzése óta dolgozik a kórház patológiai osztályán. Fokozatosan haladt a ranglétrán, miközben négy
évig a líbiai Tripoliban is dolgozott belgyógyászati szakrendelésen. Személyesen is ismerte Bugyi professzort, akirõl csak tisztelettel és szeretettel beszélt lapunknak.
A patológus munkája fontos a szakorvosoknak és a
hozzátartozóknak is. A családtag szeretné tudni a halál okát, de egy esetleges tuberkulózis
fertõzöttség
vagy genetikai betegség
közvetlenül is érintheti. Az
osztályos orvos a betege kezelésének megfelelõsége
után érdeklõdhet, hogy tanácsot kapjon, merre induljon legközelebb. - Szövettani és nõgyógyászati citológiai vizsgálat hiányában
nincs diagnosztika és kezelés. A patológus visszafelé
következtet, ismernie kell
szinte az összes kórképet. A
páciens sokszor nem is tudja, kinek köszönheti a diag-

nózist, talán az életét –
mondja Villányi Erzsébet
fõorvosnõ. - Nálam a boncolás elõtti napon kórlapolvasással kezdõdik a felkészülés. Ismernem kell az
elõzõ mûtétek helyeit, hogy
azok épségben maradjanak
és különösen óvatos vagyok
ha a halál oka ismeretlen.
Régebben többször elõfordult, hogy mûtét közben
küldtek szövetet vizsgálatra
és azonnal eredményt kellett
közölni, mert az alapján döntött a sebész a mûtét folytatásáról – mondta.
Villányi Erzsébet férje után
jött Szentesre a szegedi egyetem elvégzése után, és az akkori igazgató, Bod Péter biztosított állást számára 1969ben. 1973-tól szakorvosként,
1977-tõl alorvosként, 1982tõl adjunktusként, 1987-tõl
fõorvosként, majd 2000-tõl a
patológiai osztály vezetõjeként dolgozik. Pályafutását
értékelve egyhangú szavazattal döntött a kórház tudományos bizottsága a Bugyi
emlékérem odaítélésérõl részére.

– Nagyon meglepett az elismerés, majdnem elsírtam
magam – kezdte a beszélgetést a fõorvosnõ, aki a Szentesi Kórház Kiváló Orvosa
címet 1990-ben vette át. –
Nagyon szerettem a profeszszor bölcs jóságát, egyszerûségét és hatalmas tudását.
Kezdõ patológusként, számomra ma is érthetetlen bátorsággal hívtam fel egyszer
egy diagnosztikai kérdéssel.
Nyugodtan felelt, pedig el is
küldhetett volna, hogy nézzek magam a válasz után –
meséli elsõ közvetlen élményét Bugyi professzorral. Mindig lejött a patológiára,
ha valamelyik volt betegét
boncoltuk.

Villányi fõorvosnõ egyetemista korában döntött a patológia mellett Ormos Jenõ
professzor elõadásainak hatására. Hálával gondol elsõ
tanítójára, Csípõ László fõorvosra, aki délelõttönként a
röntgenosztályt vezette, délutánonként a patológián dolgozott. Elõdje, az osztályt
2000-ig irányító Benkó Gábor ma, 80 évesen is dolgozik.
A fõorvosnõ közel négy
évig dolgozott Líbiában,
Tripoliban belgyógyászati
ambulancián járóbeteg szakrendelésen.
Rendelkezik
arab nyelvvizsgával, beszél
angolul és németül. Mint
mondta a diagnosztizálással
nem volt gondja, a kezelésekkel annál inkább, de megtanulta. Ma is folyamatosan
képzi magát, ennek ellenére
ha olyan elváltozást lát, amivel régen találkozott, akkor
utánanéz az interneten.
Édesapja Kalocsán volt háziorvos, férje is háziorvos, de
lánya és fia más pályát választott.
Besenyei

Újra körséta
A Szentesi Vendégszeretet
Egyesület harmadik éve
szervezi meg az egyre népszerûbb városi körsétáit. A
nyitó esemény mindig március 15-én van, nem lesz ez
másként most sem. A belvá-

ros szobraival ismerkedhetnek meg közelebbrõl az érdeklõdõk, melyhez Labádi
Lajos levéltáros nyújt segítséget. Találkozó: március 15én, pénteken 15 órakor a
Horváth Mihály szobornál.

(folytatás az 1. oldalról)
Szabó Zoltán azért kért
szót, hogy kifejezze: értetlenül áll Farkas Sándor a
gyógyfürdõ ügyében tett –
lapunk február 8-i számában
megjelent – nyilatkozata
elõtt. Szerinte a honatya hozzáállása visszaüthet a 2014es választásokon, még akkor
is, ha a tényekhez hozzátartozik, õ is aláírta a témában
megfogalmazott ombudsmani beadványt. Antal Balázs
Tibor ezzel kapcsolatban emlékeztetett, az országgyûlési
képviselõ mindent megtett,
hogy újra használhassák a
gyermekek a medencéket, de
jogalkotóként egyedül nem
tud felülírni jogszabályokat.
A képviselõ visszautasította,
hogy nem a térségben élõkért dolgozik Farkas Sándor.
A költségvetési vita elõtt a
polgármester úgy fogalmazott, számos jogszabályváltozás érintette az önkormányzatot és intézményeit –
ebbõl az átszervezésbõl 392
milliós mínusszal jött ki a
város. A 2012-es 77 milliós
pénzmaradvány és az intézményi takarékossági intézkedések tették lehetõvé,
hogy egyensúlyi büdzsétervezet került a képviselõk elé.
Kérdésekre válaszként elhangzott: a szûrõprogram
folytatására és a Kiss Zsigmond utca átalakítására egyelõre nem látni forrást, a
sportcsarnokban a parketta
felújítására viszont lesz
pénz. Másfélmillió forintot
különítettek el a Természetes
Napokra, amelyen Szentes
környezettudatosságát mutatja majd be 4 másik város
küldötteinek. Újabb fejlesztések indításához jelenleg
nincs fedezet. Példaként említette a polgármester, hogy
40 milliós önrész kellene egy
új, mûfüves labdarúgópálya
építéséhez, a többit a szakági

A Vörösmarty utcai rendelõhöz évtizedek óta nem nyúlt a tulajdonos önkormányzat.
szövetség állná, de most ennek nincs meg az anyagi háttere.

Pedig szûrni kéne
Chomiak Waldemarnak kevésbé tetszett, hogy csak
szóban ismerik el a szûrõprogram eredményét, mert a
költségvetési tervezetben ennek nincsen látszatja. A
fideszes városatya indítványozta, 2,6 milliót különítsenek el a szûrõprogramra, és
további 6 milliót az önkormányzati orvosi rendelõk
felújítására. Horváth István
azt kérte, jutalmazzák azokat, akik a büdzsé egyensúlyban tartása érdekében
sokat tesznek. Szabó Zoltán
még a szavazás elõtt bejelentette, bár egy sor megszorító
intézkedést hoz a város, elbocsátások nem lesznek,
ezért a Jobbik támogatni fogja az elõterjesztést. – Nem forogtak veszélyben a munkahelyek – szögezte le Halmai
István, aki szerint az állam
adósságátvállalása páratlan
a magyar történelemben, és

az önkormányzat bármennyi
pénzt kap, meg kell köszönni. Antal Balázs Tibor azt
mondta, nagy a hallgatás a
Vitala-ügyben, pedig érintheti a költségvetést is, amit a
Fidesz-KDNP nem fog megszavazni.

Zsebmetszõk
Bujdosó Tamás módosító javaslatokkal élt, mire Móra József megjegyezte: ha nem támogatják, miért akarják módosítani a büdzsét. Szirbik
Imre a vita végén hangsúlyozta, nem jószántából alkalmazott megszorításokat a
város, kényszerhelyzetbe került. Szerinte azt, amit a kormány konszolidáció címen
belerak Szentes egyik zsebébe, a másikból kiveszi. Végül
a többség – Chomiak Waldemarral együtt – megszavazta
az elõterjesztést.
A múzeummal kapcsolatban elhangzott, minél nagyobb hatáskört szeretnének
az intézménynek, így még
tárgyalások folynak arról,
hogy önállóan is végezhesse-

nek régészeti feltárást a szentesi gyûjtemény szakemberei. Horváth István azon véleményére, hogy önállóan
gazdálkodó szerv legyen a
múzeum, a polgármester azt
felelte, több pénz kellene ahhoz, hogy saját apparátusa
legyen a múzeumnak. A képviselõk döntöttek az egyik
gyermek háziorvosi praxis
megszüntetésérõl is. 600
gyermek családját fogják kiértesíteni június végéig, mikor felosztják a körzetet.
Chomiak Waldemar arra is
felhívta a figyelmet, hogy
több, önkormányzati tulajdonban lévõ háziorvosi rendelõ nem felel meg az elõírásoknak, már átalakítani sem
lehet õket. Két háziorvos hamarosan nyugdíjba vonul, de
ha nem fejleszti rendelõit a
város, nem fog a helyükre
jönni senki. A testület arról is
határozott, hogy 2014-re ismét pályázati úton keres
szolgáltatót a helyi személyszállítási feladatok ellátására.
Bíró Dániel

Lezárják a hidat április végéig

(folytatás az 1. oldalról)
Közel 2,5 méterrel szélesítik meg a jelenlegi szerkezetet, és alakítják ki a 2,2 méter
széles kerékpársávot és a 1,5
méter széles gyalogjárdát. A
másik oldalon, a Dózsa-ház
felõl 2,12 méteres járda lesz
beépített ledes világítással.
Az útpálya szélessége nem
változik, a felújítást követõen
a híd teljes szélessége meghaladja majd a 14 métert, a

szerkezet hossza 11 méter
marad.
A kivitelezõ beépít több
védõcsövet a közmûveknek,
a városi szolgáltató elkészíti
a termálvízátvezetést. A hidat kandeláberes világítással
és kovácsoltvas korlátokkal
szerelik fel. A beruházás teljes költsége 71,5 millió forint,
melynek egy része pályázati
forrás, egy részét az önkormányzat saját költségvetésé-

bõl biztosítja. Aszódi Imre
építésvezetõ elmondta: tûntek el eszközeik, ezért kéri ne
vigyenek el semmit az építési
területrõl.
A sportközpont vezetõjétõl
megtudtuk, hogy a lezárás
idejére kinyitják a sportpályákat. Tomcsányi Ferenc elmondta, hogy a gyalogosok
és kerékpárosok számára
biztosítják az átjárást a sporttelepen keresztül.
B.G.

Lapunk múlt heti számában olvasónk arról érdeklõdött, vajon miért
nem a keskenyebb Kiss
Zsigmond utcai hidat szélesítik?
Horváth István képviselõ, a városfejlesztési bizottság elnöke az egyik
legfõbb szószólója a híd
felújításának. A városfejlesztési bizottság többször tárgyalta a témát. A
Csongrádi út – Kiss Zsigmond utca – Batthyány utca – Rákóczi utca forgalmi
tengely tanulmánytervét
tavaly júniusban fogadta
el a bizottság. A képviselõ-testület határozata alapján nyár közepére el kell
készíteni az engedélyezési
terveket, majd ezt követõen a kivitelieket is 2014re. A három, külön-külön
is megvalósítható átépítési szakasz, jelen árakon
kalkulált együttes bruttó
beruházási összege 1,4
milliárd, amit csak pályázati forrásból lehet elõteremteni. A fejlesztés
egyik eleme a jelenleg
csak egyirányú áthajtást
biztosító Kurca-híd helyett egy megfelelõ szélességû híd építése.
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Mûtõtömb: már pályázhatnánk
Már be lehetne adni a kórház mûtõtömb építését célzó
pályázatát, de még azt sem
tudni, mekkora összegre pályázhat az intézmény. A térség országgyûlési képviselõje 3 milliárdos támogatásért
lobbizik, de úgy, hogy országosan 35 milliárdot osztanak
szét 40 ellátóhely között. Április közepéig lehet pályázni.
A kórházi mûtõtömb pályázata kapcsán hasonlóan alakulnak a dolgok, mint 2010
februárjában – csak nehogy
ugyanaz legyen a vége! Három éve is arról szóltak a hírek, hogy kétmilliárdos fejlesztés valósulhat meg a remélt hárommilliárdos helyett,
de végül nem lett az egészbõl
semmi, mert az intézmény
nem nyújtotta be pályázatát
az eredeti határidõre. Információink szerint azért, mert
hiába nõtt az elnyerhetõ támogatási összeg, 2 héttel a beadási határidõ elõtt úgy módosult a feltételrendszer, hogy
a kórházban képtelenek voltak ilyen rövid idõ alatt átdolgozni a projekttervet. Mire elkészültek vele, már lezárták a
pályázatot, és hoppon maradtunk.
Úgy tudjuk, a teljes dokumentáció az irattárba került, a
beruházáshoz érvényes építése engedélye van a kórháznak, vagyis csak le kellene
porolni a pályázati anyagot,
mielõtt benyújtják. A probléma ott van, hogy továbbra
sem ismert, kapna-e elég támogatást a szentesi intézmény a hárommilliárdos fejlesztéshez. Az állami fenntartó GYEMSZI januári közleményében azt írta, a mintegy
35 milliárdos program keretében várhatóan 35-40 pályázat
kap támogatást, egy pályázat
maximum 3 milliárd forinthoz juthat. A pályázatokat

Az új épületet a traumatológia mellé tervezték.
2013. február 15-tõl 2013. április 15-ig lehet benyújtani.
Minden intézmény a saját nevében pályázik, a fenntartó
támogatási nyilatkozatot ad a
pályázathoz. A támogatást elnyert beruházásokat legkésõbb 2015. június 30-ig kell
befejezni. A GYEMSZI lapunkat arról tájékoztatta a héten,
hogy a kórházak eddig a fejlesztési igényeiket nyújtották
be. Jelenleg a beérkezett igények összesítése és értékelése
zajlik, így arról csak késõbbiekben tudnak információt
szolgáltatni, mekkora támogatásra pályázhat a szentesi
kórház.
Értesüléseink szerint jelenleg egy kétmilliárdos projekt
megvalósítása látszik lehetségesnek. Farkas Sándor országgyûlési képviselõ ezt
megerõsítette lapunknak, de
hozzátette, múlt héten találkozott Szócska Mikós egész-

ségügyért felelõs államtitkárral, és jelezte neki, hárommilliárdos fejlesztést szeretne a
szentesi kórház. Konkrét választ akkor nem kapott a kérésre – de ez a fent említett
keretösszeg és a pályázók
számának tükrében érthetõ.
Kórházi forrásaink szerint a 2
milliárdba nem fér bele minden szakmai célkitûzés. Az új
épület egyébként – az önkormányzati tervekkel szemben
nem a Kurca partján, hanem –
a traumatológia és az intenzív
osztály közötti üres területen
épülne fel. A mûtétes osztályok döntõ többsége az új
épületbe kerülne át, illetve
néhány olyan szakmai egység, osztály, melynek munkája szervesen kapcsolódik a
mûtétes osztályok feladatvégzéséhez.
A kórház vezetését is megkerestük, hogy pályázatról érdeklõdjünk. A sajtószóvivõn

Növekvõ kamarai tagság

Varga Antal megyei alelnök, Horváth István térségi elnök,
Tráserné Oláh Zsuzsanna megyei titkár
Folyamatosan emelkedik a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentesi Térségi Szervezete taglétszáma.
A folyamat ellentétes az országos, sõt a megyei tendenciával is. Szentesen a vállalkozók egyharmada még nem rendezte kamarai nyilvántartásba vételét, a mulasztásból adódó meg nem fizetett regisztrációs díjat az adóhatóság behajthatja.
Az iparkamara térségi óta nõ a taglétszám. Szenteszervezete tagjainak alig ti- sen tavaly hat tag lépett ki és
zede vett részt a térségi be- kilenc lépett be a köztestületszámoló ülésen. Horváth Ist- be. A megyei adatok ellentéván térségi elnök sajnálatát tesek, 100 belépõre 152 kiléfejezte ki az alacsony érdek- põ jutott. A tagdíjfizetés is
lõdés miatt, azonban öröm- kedvezõ számokat mutat, a
mel mondta el, hogy 2010 69 társas vállalkozás és 49

egyéni vállalkozó több mint
kilencven százaléka fizetett.
Nem ennyire kedvezõ a kép
a tavaly óta kötelezõ kamarai nyilvántartásba vétel és
5000 forintos kamarai hozzájárulás befizetése területén.
Tráserné Oláh Zsuzsanna megyei titkár beszámolójából
kiderült, hogy a térség mintegy 2500 vállalkozásából eddig közel 1800 regisztrált.
Pontos számadatokkal nem
tudott szolgálni, mivel folyamatosan zajlik a nyilvántartásba vétel. Arra a kérdé-

keresztül azt a választ kaptuk, hogy a Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórház elkészítette és a kijelölt határidõig
megküldte a GYEMSZI felé
az intézményi fejlesztési tervet, a fenntartó által meghatározott formában, a többi kórházhoz hasonlóan. A struktúraváltást megcélzó pályázat
április 15-én lesz beadható,
akkor fogja minden pályázó
egészségügyi
intézmény
megkapni a fenntartói hozzájárulást a projektkoncepció
beadásához. A szentesi kórház – az ütemtervnek megfelelõen – jelenleg a pályázati
anyag összeállításán dolgozik. Arra a kérdésünkre, hogy
mekkora támogatásra pályázik a szentesi intézmény, azt a
választ kaptuk, hogy maximálisan 3 milliárd forintos támogatás hívható le erre a célra.
Bíró Dániel
sünkre, mi lesz a nem fizetõ
vállalkozásokkal, megnyugtató választ adott. – A kamara januárban levélben hívta
fel a vállalkozások figyelmét
a kötelezõ regisztrációra. A
törvény lehetõséget ad a regisztrációs díj adó módjára
történõ behajtására, azonban
ezzel a lehetõséggel csak a
legvégsõ esetben szeretnénk
élni – nyilatkozta. A megyei
kamara titkára tájékoztatást
adott a regisztrált vállalkozásoknak biztosított kamarai
szolgáltatásokról. A köztestület 125 szakma felügyeletét
látja el. Célja az üzleti forgalom biztonsága és növelése,
a vállalkozások presztízsének emelése, a rendelkezésre
álló források növelése. Tevékenységük közé tartozik a
vállalkozás és üzletfejlesztés,
elõadások, rendezvények
szervezése, tanácsadói hálózat mûködtetése, üzleti találkozók szervezése, pályáztatás kamatmentes támogatások elérésére. Varga Antal a
CSMMK alelnöke hozzátette, a megyei kamaránál 50
millió forint kamatmentes
kölcsön áll a pályázók rendelkezésre. A sikeres vállalkozások három év alatt fizethetik vissza és nem csak fejlesztésekre, hanem országos
vagy uniós pályázatok önerejére is fordíthatják az elnyerhetõ 5-7 millió forintot.
Horváth István beszámolójában elmondta még, hogy
tavaly a kistérségbõl 36 vállalkozás igényelt összesen
307 millió Széchenyi hitelt és
26 vállalkozás nyert 248 milliót. Agrárhitelt ketten kaptak 6,5 millió forint értékben.
B.G.
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Több fiatal
vendég jött
Az idegenforgalmi adóból származó bevételek
stagnálásával számol az idei
költségvetés, ezzel szemben
közel felére csökken az idegenforgalmi kiadásokra és
városmarketingre szánt öszszeg. Az adóiroda statisztikai adatai szerint tavaly
nõtt a városban eltöltött
vendégéjszakák
száma
2011-hez képest.
A tavalyi évben több mint
32 ezer éjszakát töltött városunkban közel 11 ezer vendég, azaz nem egész három
éjszakát fejenként. Egy évvel
korábban az összes vendég
éj nem érte el a 29 ezret, ezzel szemben 2010-ben valamivel meghaladta a tavalyi
évit.
A városházán mintegy
húsz bejelentkezett szállásadóról tudnak, közel fele-fele arányban jogi személy, illetve magánszemély. A bevételek háromnegyedét adják a
vállalkozások. A városban
székhellyel, telephellyel rendelkezõ vállalkozó vagy
munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött az elõzõ
évi 362 vendégéjszaka száma
tavaly 1638-ra változott. Némi emelkedést mutat a 18 év
alattiak szállásfoglalása, viszont nem nõtt a 70 éven felüliek városban töltött ideje.
Az idegenforgalmi adóból
származó bevétel emelkedett
két évvel ezelõtt, köszönhetõen az adótétel száz forintos

növelésének. Az idegenforgalmi adó mértéke 2010-ben
200 forint, 2011-tõl 300 forint
fejenként, egy éjszakára számolva. Ebbõl az adótételbõl
az idei költségvetés a tavalyi
évvel megegyezõ, 5,7 millió
forintos bevétellel tervez. A
teljes helyi adó mintegy egymilliárd forintjából elenyészõ az igenforgalomból származó rész.
A város kevesebbet költ
idén városmarketingre és
idegenforgalomra. Elõbbinél
a 2012-re tervezett 4,3 millióval szemben csupán 3,5 millió jut. A hétvégén zajló Utazás-kiállításra, a város turizmus kommunikációjára, egy
többnyelvû, idegenforgalmi
és turisztikai információs kiadvány elkészítésére, turisztikai és idegenforgalmi jelzõtáblák kihelyezésére, várospromóciós film gyártására,
valamint a városi honlap továbbfejlesztésére közel 5 millió forintot terveztek, ami
közel fele a tavalyinak.
A különbözõ túristacsalogató rendezvényekre mint
például a télbúcsúztató karnevál, testvérvárosok kulturális fesztiválja, lecsófesztivál, szárnyas napok további
mintegy 6 millió forintot terveznek. Ezen programok
anyagi fedezetére azonban
pályázatokat is benyújtanak,
amivel csökkenthetik a kiadásokat.
B.G.

Februárban holland vízilabdacsapat edzõtáborozott Szentesen.
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Ezrek ûzték a telet

A kosztás diákok böllérnek öltöztek a farsangon.

A rendezvény kezdetére aktuálissá vált a télbúcsúztató „Hogy a télbõl
tavasz legyen” szlogenje,
ugyanis péntekre több
centiméter hó hullott a
városra. A program sikerét mi sem bizonyíthatja
jobban, mint hogy hétfõre nyoma sem maradt a
hónak és több ezren szórakozhattak a hétvégén.
A másfél napos karnevál
kezdetét a szlovén jelmezesek és busók, valamint a helyi Hunyadiak Örökében
Történelmi Hagyományõrzõk hangos felvonulása jelezte az utcákon és iskolákban. Szombaton a sportcsarnokba várta farsangi maszkabálra a fiatalokat és idõsebbeket a szervezõ mûvelõdési központ. Délelõtt az
óvodások és az általános iskolások 29 csoportjának farsangi mûsorát láthatta a közönség. A fellépõk között
nem hirdettek gyõzteseket,

minden csoport az önkormányzat jóvoltából emléklapot és közösségi tevékenységre fordítható húszezer forintot vehetett át Szûcs Lajos
alpolgármestertõl.
A program délután folytatódott a jelmezes felvonulással, amelyhez több százan
csatlakoztak menet közben.
Óvodás és felnõtt jelmezesek, a hagyományõrzõk, az
elmaradhatatlan busók vonultak el a fõutca két oldalán
nézelõdõ tömeg elõtt. Az if-

júsági parkban felállított
máglyát mintegy ezer fõs nézõsereg elõtt gyújtotta meg
maci jelmezben Szirbik Imre
polgármester, aki reményét
fejezte ki, hogy sikerült a télûzés.

„Szemfényvesztés“
A rendezvényrõl megoszlott a nézõk véleménye.
Többségük örült, hogy történik valami a városban, ami
megmozgatja az embereket,
ráadásul mindez ingyene-

„Ez egy gyerekfarsang“
Szlovéniából 18 jelmezes és busó vett részt idén a karneválon. Civilben mindnyájan dolgoznak, van közöttük
autószerelõ, postás, tanítónõ. Számukra a szentesi egy
gyerekfarsang, ahová szívesen jönnek el. Hazájukban
több évtizedes hagyomány a jelmezes télbúcsúztató, ami
során több száz kurent rázza a kolompokat és riogatja a
lakosokat. Ptuj több napos karneválján ebben az évben is
mintegy száz jelmezes csoport vonult fel, közöttük a
szentesi Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományõrzõk. A rendezvény teljes látogatói száma meghaladta
az ötvenezret.

sen. A középiskolás Lacit is a
felvonulók között szólaltattuk meg. – A délutáni programokra jöttem, nekem tetszik. Este a sportcsarnokba is
megyek, kíváncsi vagyok
Antal Timire – mondta lapunknak. A szintén fiatalabb
generációhoz tartozó Ildikó
és barátnõje a járdáról nézte
a jelmezeseket. – Nem akarunk a tömeggel menni, de
megnézzük a tûzgyújtást és
a koncertet is – felelték kérdésünkre. Egy nyugdíjas férfi szerint szemfényvesztõ
show az egész rendezvény. –
Másra kellene a pénzt költeni, amibe ez kerül – morgolódott. Azt azonban elismerte, hogy sok fiatalt mozgat
meg a program.
A sportcsarnokban a
Zsoldos középiskolából három, a Boros szakközépiskolából kettõ, a Koszta és Deák-iskolából egy-egy osztály
produkcióját láthatta a szépszámú közönség. A legtöbb
szavazatot a Boros 13/A osztálya kapta, így õket választották 2013 Diákcsillagainak.
Azt est sztárfellépõje a
2012-es X-Faktor legjobb
énekesnõje, Antal Timi háromnegyed órás koncertet
adott. A 12. télbúcsúztató
karnevált a hagyományos
lufiesõ zárta. Az 1600 darab
léggömböt gyorsan összekapkodták a gyerekek.
Az idei karneválon minden eddiginél többen vettek
részt, becslések szerint a
másfél nap során legalább
2000-2500 ember fordult
meg valamelyik eseményen.
A téltemetés is sikeres volt,
hétfõre nyoma sem maradt a
péntekre lehulló többcentis
hónak.

Fánksütés is vár
Antal Timire
Élõben lehetett csak rájönni igazán arra, ami a tévébõl
csak részben jött át: a XII.
Télbúcsúztató
Karnevál
sztárvendégének, Antal Ti-
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minek gyöngyszem van a
torkában. Számtalan tehetségkutató versenyen indult 4
éven át, bejárta velük Romániát, s jónéhányat meg is
nyert közülük, ám mint
szentesi fellépése alkalmával
elárulta, ezek nem arra szolgáltak, hogy felfedezzék, inkább arra voltak alkalmasak,
hogy színpadi tapasztalatokat szerezzen. Egy lépcsõfokot jelentettek a céljaihoz,
ezért is jelentkezett aztán az
X-Faktorba. Furcsa számára,
hogy a mindössze 10 ezer
lelket számláló erdélyi
Bánffyhunyadon azok kérnek tõle autogramot, akikkel
együtt felnõtt. – Ugyanaz a
19, már majdnem húsz éves
lány maradtam, aki voltam –
Most hál'istennek a magánéleti dolgaim is jó irányba
haladnak. Normálisan tudom élni az életemet, senki
sem zaklat. Igaz, van egy pár
ember, aki szerelmet vall, ró-

a farsangot, olyankor be is
öltöznek, s az utcán mindenfelé vidám, hangos, parókás,
vagy vállukon seprût viselõ
embereket lehet látni. A
szentesi karneválhoz hasonló nagy rendezvényt azonban nem tartanak. – Sajnos,
farsangi fánkot nem tudok
sütni, de ha megadod a receptjét, akkor simán elkészítem – jelentette ki a fiatal
énekesnõ az elmaradhatatlan farsangi „kellékrõl”.
(Gondoltuk, szaván fogjuk, s
a receptet elküldtük neki!)
A tévémûsorban és a karneválon is elénekelte a Ha ez
a vonat elindult, hadd menjen címû népdalt, ami igazán
illett hozzá, ezért azt is firtattuk, elsõ lemezén jelen lesz-e
a népzenei stílus. – Lesz rajta
egy bónusz dal, ami népzenei ihletésû, de nem teljesen
autentikus formában fogjuk
felvenni, hiszen másfajta ze-

zsákat küld, vagy apróságokat vásárol nekem, de ezeknek csak örvendeni tudok,
ez azt jelenti, hogy valamit
tudtam adni nekik. Sokkal
nehezebb a mostani életem,
de szeretem, ami körülöttem
folyik - mondta Timi. Azt is
elmesélte, korábbi lakóhelyén is mindig megünneplik

nét képvisel majd a lemezem. A rock- és a népzene ötvözete lesz a dal, s bízom
benne, így is fogják szeretni
az emberek – magyarázta az
énekesnõ.
Besenyei Gábor
Darók József
Fotók: Vidovics Ferenc

Progrock a hangversenyközpontban Folytatják a „barátkozást”
„Közkívánatra!” - olvasom a Special Providence
neve mellett a Zene-VilágZene programjait hirdetõ
honlapon. Támadnak kétségeim az effajta megjegyzések láttán, de most meg vagyok gyõzve! (Elnézést kérek a csúcs-szuper magyartanáraimtól - a szerencsés
véletlen kizárólag ezt a minõséget utalta ki nekem.
Megtanultam a leckét, épp
csak erre a percre fejtettem
el.) A Rockélet nevû szaklap
idei elsõ számában ugyanis
a munkatársak (szám szerint hét) 2012-es (különféle
zenei orientációt, ízlésvilágot tükrözõ) kedvenceinek
listáján – egyetlen magyar
zenekarként – négynél ott
virít a csapat harmadik lemeze, a Soul Alert! Továbbá, a Special Providence
honlapján e sorok írásakor
több a külföldi koncertdátum, mint a hazai. Közte japán turné, amire szinte
minden fiatal (és régebb óta
fiatal) magyar formáció vágyik, de nagyon kevés dicsekedhet a megvalósulásá-

val! Ergo: Szentesen is tudhatták mindezt, így a kérés,
valamint az azt követõ
meghívás több mint jogos!
Emlékeim szerint a zeneiskola még nem merészkedett addig, hogy instrumentális progresszív rockzenekart fogadjon a színpadán.
Holott miért ne tehette volna, hiszen a például Special
Providence-t a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem
Jazz Tanszéke, valamint a
Kõbányai Zenei Stúdió tehetséges növendékei hozták
létre 2004-ben! Volt tehát
honnan tanulni, és a négy
fiú alaposan megtanulta a
leckéket, plusz a tanórán kívüli szorgalmi feladatokat.
Utóbbiakkal, vagyis a progresszív rock etalonjaival
most nem példálózom. Annál szívesebben említek kelet-európai formációkat,
magyarokat is, bízva abban,
hogy valakinek valamelyik
a meglepetés, az újdonság
vagy az újra felfedezés erejével hat majd. Ismert és kevésbé ismert nevek, tessék!
After Crying, Butka Suflera,

Collegium Musicum, East,
Fermata, Cz. Niemen, a lengyel Ossian (õket különösen
ajánlom!), SBB, Varga János
Project.
Maradjunk
mégis
a
Special Providence-nél, hiszen õk lesznek a városunk
vendégei március 8-án, pénteken. A koncert 19 órakor
kezdõdik. Biztos vagyok
abban, hogy a zenekar bár
próbára teszi a szentesi zeneértõ közönség tûrõ- és befogadó képességét, tovább
fogja tágítani a zenei horizontot!
Ez az elõadás más módon
is elõre mutat. Létrejötte
egyértelmû bizonyíték arra,
hogy az évekkel, évtizedekkel ezelõtti, hasonló kéréseket zsigerbõl megkontrázó
„nincsráigény”-korszak
rosszabb esetben megtört, jó
esetben lezárult. Mindez
végsõ soron a kulturális intézmények tervezett összevonásának szakmai (nem
pedig gazdasági) hatékonyságán dõl majd el.
Olasz Sándor

Elõadásokat is szervez Széchenyiné Csergõ Judit a baráti körben.
Sajnos, egy ideig úgy tûnt, megszakad vagy legalábbis
bizonytalanná vált a jövõje a több mint 40 éve tartó kapcsolatnak a Budapestre elszármazott szentesiek és a város között. Azonban, mint itteni szervezõjüktõl, Széchenyiné
Csergõ Judittól a hét elején megtudtuk, elhárultak az akadályok, mennek tovább a közös programok, s mint minden
hónap elsõ péntekén, a téli szünet után ezen a héten is felutazhatnak a fõvárosba a találkozóra.
Az utóbbi hetekben kicsit
aggódott a baráti kör szentesi csoportját 1989 óta szervezõ Széchenyiné, hiszen nem
tudták, lesz-e termük az állandó találkozóhelyükön, a
Stefánia úton, ahol tulajdonos-, vagy bérlõváltás miatt
támadtak gondok. Végül
megnyugtatóan alakult a
helyzet, s március 1-jén ismét útra keltek a fõvárosba,
ahol a megszokott helyen, de

másik teremben kaptak lehetõséget a találkozóikra.
Kár lett volna, ha véget ér
a Budapesten élõ szentesiek
baráti körének mûködése,
hiszen tavaly volt éppen 40
éve, hogy hivatalosan megalakult ez a társasági forma.
A baráti kört a szentesi városvezetés is kezdettõl fogva
támogatja. Havi rendszerességgel szervezett találkozóikon legalább évente egyszer

elhangzik beszámoló a szülõváros életérõl, de a „fénykorban” színvonalas kultúrmûsorokkal is várták a budapestieket és a Szentesrõl felutazókat. A Magyar Rádió irodalmi részlegét vezetõ, szentesi származású Dorogi Zsigmondnak elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy
olyan, városunkból indult
mûvészek vendégeskedtek a
baráti kör összejövetelein,
mint Pitti Katalin, Berkes János, Õze Lajos, valamint rajtuk kívül többek között
Oszter Sándor, Moór Marianna, Váradi Hédi, Szabó Gyula
és Sinkovits Imre is tiszteletét
tette. Városunkból is meghívnak közéleti személyeket. Ma
Kása Ferenc ny. kémiaprofesszor az elnökük.
Minden hónap elsõ péntekén (a téli és nyári szünet kivételével) 20-25 fõ buszozik
fel a fõvárosba, ahol szintén
ugyannyien várják õket.
A pestieket évente egyszer
vendégelik meg Szentesen,
a hagyományos júniusi
záróvacsorán. Az utánpótlás
érdekében lehet jelentkezni a
baráti körbe, Széchenyiné
Csergõ Juditnál a 06/305054131-es számon.
(darók)
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A kluboknál pattog a labda
(folytatás az 1. oldalról)
Néhány éve nevesítették a
kiemelt sportágakat Szentesen. A vízilabda, az úszás, a
tánc és a karate vonatkozásában az önkormányzat elvárásként fogalmazza meg,
hogy a sportszervezetek minimum akkora szponzori
vagy egyéb bevétellel rendelkezzenek, amekkora öszszegû a számukra biztosított
városi támogatás. A pályázatok elbírálása során figyelembe fogják venni az egyesület taglétszámát, az aktív
versenyzõ létszámot, illetve
a szakosztályok és az edzõk
számát is. A pénzek elosztása eddig is eszerint történt,
de egy új szabály teljesen átírhatja néhány klub jövõjét.
Mégpedig az, hogy ettõl az
évtõl sportáganként csak egy
egyesületet támogatna a város. Ez különösen a labdarúgást érinti, Szentesen ugyanis három klub mûködik, ahol
egyaránt foglalkoznak utánpótlásképzéssel. Szabó Zoltán, a Jobbik önkormányzati
képviselõje múlt pénteken
azt javasolta, a labdarúgás is
kerüljön be a kiemelt sportágak közé.
A koncepció szerint az
éves keret 5-5 százalékát fordítanák a városi rendezvények és a szabadidõsport támogatására, 10 százalék maradna meg a diáksportra. Ha
azt az elvet is elfogadják végül, hogy a versenysporté a

támogatási keret 80 százaléka, a labdarúgás kiemelése
azt jelentené, hogy az egyesületeknek szánt 25,5 milliós
keretbõl az öt kiemelt sport-

ágra 15,3 millió forint fordítható, és 5 millió maradna a
cselgáncsra, a kosárlabdára,
a kézilabdára, az atlétikára,
valamint a harmadik kategó-

TAO-s forintok
A Szentesi Vízilabda Klub a 2011/12-es idõszakban 48,
az idei szezonban pedig 22 millió forint TAO-s támogatást pályázott meg és hívott le. A Szentesi Párducok USI
elõször 7, majd 6 millió forint pluszforrásra tett szert. A
Szentesi Kosárlabda Klub elõször pályázott ebben a szezonban: 7,7 millióhoz jutott. A három labdarúgó egyesület közül a Szentesi Kinizsi és a Szentesi Farkasok a
2011/12-es szezonban 547 ezer és közel 3 millió forintot
kapott. A mostani bajnoki évben már a HSZATÁK JFC is
pályázott, a három fociklub számára összesen 20 milliós
keret lehívását hagyták jóvá, de egyelõre 600 ezer forint
folyt be, mégpedig a Kinizsi számlájára.

Ütõs lesz a Harcosok klubja

Malkócs László, Petrovics István, Nagy „Lütyõ“ Imre, Faur Csaba, Oroyovwe Isaac „Ziki“
Mintegy tíz mérkõzés, ebbõl négy élõ televíziós közvetítésben a kínálata a Harcosok klubja címû ökölvívó
gálának. A Bertók Róbert és
Rácz Félix által életre hívott
Ferobox Event Team elnevezésû ökölvívó menedzseriroda elsõ országos bemutatkozása a szentesi. A profi
mérkõzések elõtt a Kinizsi
amatõr öklözõi is szorítóba
lépnek március 23-án.
Új és régebbi nevek is feltûnnek a menedzseriroda
sportolói között. A Szentesi
Kinizsi nevelései Faur Csaba,
Petrovics István és Nagy
„Lütyõ” Imre profi mérkõzéseken mutatkozik be a hazai
közönség elõtt. Az amatõrök
között lép szorítóba még néhány kinizsis ökölvívó, így
Oroyovwe Isaac „Ziki” és
Malkócs László is. A tervek
szerint több címmérkõzést is

láthat a népes publikum.
Bertók Róbert arról tájékoztatta lapunkat, hogy Szlovákiából több busznyi szurkoló
érkezik a felvidéki Galántán
élõ „Tomi Kid” Kovács Tamás
hatmenetesre tervezett küzdelmére. Kovács hétfõ óta
Szentesen végzi felkészülését Bertók irányításával.
A GBC nevû szövetség junior bajnoki címéért lép ringbe az eddig hibátlan profi
mérleget felmutató középsúlyú Nagy Lajos Márk. A nyíregyházi öklözõ ellenfele a
cseh Michal Pechacek. Bertók
Róbert nagy csatát vár a cirkálósúlyú szegedi programozó matematikus Nagy
Sándor és Bozai Gyula mérkõzésén, melynek tétje a jelenleg betöltetlen magyar bajnoki cím megszerzése. A német
Universum egykori bokszolója, Bedák Zsolt egy hat me-

netes mérkõzésen térhet
vissza a profik közé. Sérülés
és betegség miatt elmaradhat
Kelemen Balázs WBO EB
övért tervezett és Kovács
„Vipera” Attila magyar bajnoki címmérkõzése.
A Ferobox Event szentesi
rendezvényérõl a Sport csatorna ad 140 perces élõ televíziós közvetítést, várhatóan
este fél 8-tól. A menedzseriroda interneten regisztrált klubtagjai egész évben
kedvezményeket vehetnek
igénybe a rendezvényeken.
A bokszgála szlogenje is
lehetne Kovács Tamás „Tomi
Kid“ Majkával közös, „Ilyen
a boksz“ címû videoklipjében hallható mondat:
„Küzdeni kell, hogy a harcnak a végén a tömeg zúgja a
nevedet”
B.G.

riába sorolt teniszre, a birkózásra, a vívásra és a tekére.
Utóbbi sportág esetében is
létezik a párhuzamosság, hiszen Szentesen két egyesületben is lehet tekézni. Tavaly 300 ezer forinton osztozott a két klub, az egyik mûködésre kapott 200 ezret, a
másik rendezvényre 100 ezret. A kézilabda ügyét is rendezni kell, mert a Szentesi
Párducok Utánpótlásnevelõ
Sportiskolán kívül a Szentesi
Kinizsiben férfi, míg az Árpád Szabadidõ SK-ban nõi
csapat mûködik.
Bíró Dániel

Élen az ifik
A hazai elsõ osztályú tekebajnokság keleti csoportjában szereplõ Szentesi TKSE
legutóbbi két mérkõzését elvesztette. A BE-BE TK Salgótarján és a Gázmûvek MTE
ellen is 3–5 arányban maradt
alul, így a 14. forduló után az
5. helyre esett vissza a tabellán. Az ifik a legutóbbi két
mérkõzésüket 3–1 arányban
megnyerték és õrzik vezetõ
helyüket a bajnokságban. A
Szentesi TKSE hétvégén a tabellán elõttük álló Egri
Nyomda csapatát fogadja.
Az NB-II Dél-keleti csoportjában szereplõ Szentesi
VTE legutóbb a Mezõtúri
AFC otthonába nyert 5–3
arányban és jelenleg a 2. helyen áll a bajnokságban. Az
ifjúsági csapat is gyõzött és
vezeti a tabellát.

Idegenben is
gyõztek
A férfi asztalitenisz NB III
Alföldi csoportjában a Szentesi Kinizsi együttese Szolnokra látogatott, és a bajnokság egyik meghatározó csapatával Szolnoki Honvéd SE
mérkõzött.
Eredmény: Szolnoki Honvéd SE–Szentesi Kinizsi
SZITE 8–10. Szentesi gyõzelmek: Bunda-Csúcs páros 1, TNagy Zsolt 3, Bunda Szabolcs
2, Csúcs János 2, Takács László
2.
Ezzel a gyõzelemmel a Kinizsi megerõsítette második
helyét a tabellán, és ha marad ez a lendületük, akkor
akár felsõbb osztályba is juthatnak. Két hét szünet következik a bajnokságban, így
lesz idõ felkészülni a hátralévõ mérkõzésekre.

Végre játék!
Két és fél hónapos szünetet követõen folytatódott a
nõi vízilabda-bajnokság. A
Hungerit-Szentesi
VK
együttese a Szegedet gyõzte
le 13-8 arányban.
Hosszú szünetet követõen
a negyedik helyrõl folytatta
a bajnoki pontvadászatot nõi
vízilabda-csapatunk. A mieink a Szeged együttesével
mérkõztek a ligeti uszodában, és bár akadtak hullámvölgyek a játékban, végül
magabiztos szentesi gyõzelem született. A találkozó
legjobbjának Kövér-Kiss Réka
bizonyult, aki egymaga ötször volt eredményes. –
Idény eleji mérkõzést játszottunk, voltak jó és kevésbé
eredményes periódusai a játékunknak – értékelte a történteket Hevesi Anita, a Szentes játékosa. – Az elsõ két negyed a vártnál szorosabbra
sikerült, komoly elõnyt adtunk le, átvette a vezetést a
Szeged- rosszul védekeztünk és sok helyzetet elhi-

báztunk-, ám ezt követõen
zsinórban hét gólt szereztünk, míg õk egyet sem, és itt
el is dõlt a mérkõzés.
Sok úszással és súlyzós
edzéssel készült a társaság a
bajnokság második felére, elsõsorban természetesen a
nagy riválisok elleni összecsapásokra, különösen a
BVSC és a Dunaújváros elleni meccsekre. Edzõmérkõzések is szerepeltek a programban, többször játszottak a
Szegeddel, illetve a helyi fiú
serdülõcsapattal gyakorló
mérkõzéseket a lányok. A
Hungerit ezen a héten Dunaújvárosban edzõtáborozott,
ahol két mérkõzést is játszott
egymás ellen a két gárda.
Szombaton, a fõvárosban,
az Újpest elleni bajnoki vár
Zantleitner Krisztina csapatára, meglehetõsen korai, délelõtt 10 órás kezdéssel. Március 9-én aztán következhet
a roppant fontos bajnoki a
BVSC ellen, idegenben.
hv

Hozni a kötelezõt
Három meccs, két vereség és egy gyõzelem a mérlege a
Valdor-Szentesi VK férfi vízilabdacsapatának, már ami az
elmúlt három bajnoki fordulót illeti. A mieink szombaton
az egri fõiskolásokkal játszanak bajnokit a ligeti uszodában.
A Vasastól 13-7-re, az Egertõl 20-6-ra kapott ki férfi vízilabdacsapatunk, és bár elöljáróban mindkét vereség borítékolható volt, az angyalföldiek elleni játék bizakodásra adott okot
az Eger ellen, ám ezen a mérkõzésen semmi nem sikerült, a
vártnál súlyosabb vereséget szenvedett Lukács Dénes együttese. – A Vasas ellen annak ellenére volt tartása a csapatnak,
hogy korábban többen betegek voltak, ám az Eger ellen nincs mit szépíteni – semmi nem jött össze, sokat hibáztunk,
a házigazdáknak viszont minden sikerült – mondta lapunknak Hegedûs Bence, a Szentes játékosa. – Most két olyan mérkõzés következik, amit mindenképpen hoznunk kell, különösen azért mert mindkettõt itthon játsszuk.
Nos, a kettõbõl az elsõt, a Juniorválogatott elleni bajnokit
simán hozta a csapat, különösebb izgulnivalója nem volt
Lukács Dénes vezetõedzõnek, egyedül talán a harmadik negyed sikerült gyengébben, ekkor 3-3 lett az aktuális nyolc
perc eredménye…- Pontosan tudtuk, hogy melyek azok a
mérkõzések, melyeket hoznunk kell a bajnokságban, ha céljainkat el szeretnénk érni, és ez a mérkõzés azok közé tartozott
– értékelte a látottakat a 14-8-as gyõzelmet követõen Lukács
Dénes, a mieink mestere. – A Juniorválogatott már sok együttest meglepett, nagyon jó csapat, nem véletlenül hívott be a
felnõtt válogatott keretbe ebbõl a társaságból négy játékost is
a kapitány, Benedek Tibor. A mérkõzésen fegyelmezetten játszottunk, az történt a medencében, amit mi elterveztünk. Nagyon stabil védekezésre építettük ezt a mérkõzést, kizárólag
a játékra koncentráltunk, és ennek gyõzelem lett az eredménye. 14 gólt szereztünk, ez is örömteli. A mérkõzés végén
azért voltam egy picit mérges, mert a találkozó végén, ötgólos elõnyünknél mi rohantunk elõre, eldobáltuk a labdákat,
ami egy szorosabb mérkõzésen megengedhetetlen.
A vezetõedzõ arra a kérdésre, hogy szombaton, az egri fõiskolások ellen mire számít, roppant egyszerû választ adott:
„Nyerni fogunk!” A mérkõzés szombaton, 18 órakor kezdõdik a ligeti uszodában.
hv
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A válság dacára sok ember hajlandó segíteni a még
nála is rosszabb helyzetben
lévõk problémáinak megoldásában, mondta a Magyar
Református Szeretetszolgálat kommunikációs kapcsolattartójaként
dolgozó,
szentesi lelkészcsaládból
származó Gilicze Réka (képünkön). A szóvívõ életszemléletét nagyban formálta a nélkülözõk megsegítéséért végzett munka.
– Két éves koromban költöztek Szentesre lelkész szüleim, akik Tunyogmatolcson
szolgáltak – mesélte a nyíregyházi születésû Réka. –
Még óvodás voltam, amikor
beindították a cserkészmozgalmat, s bár alatta voltam a
korosztálynak, mégis engedték, hogy csatlakozzam.
Az a nevelés, amit ott kapott, kihat egész életére. - Az
5-6 évesen tett fogadalomtételhez tartom magam ma is,
pedig már nem járok cserkészórákra, az õrsbe, azonban az egyenruhám itt van
velem Budapesten is –
mondta Réka. A cserésztáboroknak, a portugáliai világtalálkozónak, az aktív közösségi életnek köszönhetõen vezetett útja a kommunikációs pálya felé. Elõbb
azonban a debreceni református tanítóképzõ fõiskola
tanító-kommunikáció szakán végzett lány helyettesítõ
tanárként tanított egy ideig
régi iskolájában, a Szent Erzsébetben. A Boros szakkö-

H O L- M I ?
Március 1-jétõl
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segédek. Festõk, grafikusok, szobrászok. A szentesi táj Koszta ecsetjével. A zenegépek története. Idõszaki kiállítás: Szentesi fazekasok
a Tiszavidéki kiállításon. Nyitva
kedd-péntek 9-15, szombaton
10-16 óráig
Városi könyvtár
Március 2-án, szombaton 15
órakor a Kamrából..., konyhából... címû kiállítás nyílik a mûvelõdési központ Kézimunka szakkörének munkáiból. Megnyitja:
Szemerédi Endréné szakkörvezetõ, közremûködik a Tilinkó Dalkör. A kiállított darabok március
22-ig láthatók nyitvatartási idõben.
Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csipke, szövés-fonás, fafaragás elsajátítására van lehetõségük az érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.
Tokácsli Galéria
2012-ben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját a Szent
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A szóvívõ, aki vörösiszapot lapátol és zsákot pakol

Gilicze Réka jó ügyhöz adja magát
zépiskolában arra biztatták
tanárai, hogy kommunikációs irányban folytassa tanulmányait, de egy holland
együttesnek
köszönheti,
hogy végül a szeretetszolgálatnál helyezkedett el. Egy
jótékonysági turnéjukon tolmácsolt ugyanis az angolul
jól beszélõ lány, amikor találkozott a református szeretetszolgálat vezetõjével, akitõl
megtudta, éppen sajtóst keresnek. Bár több állásajánlata is volt, beadta az önéletrajzát, s öt éve már, hogy ott
dolgozik.

Van értelme
a szolgálatnak
A munkájáról megtudtuk,
korántsem csak abból áll –
bár bevallása szerint ezt a
részét kedveli a legjobban –
hogy bemegy a tévébe, kisminkelik, beszél 1-2 percet,
és kész. Ennél sokkal szerteágazóbb a tevékenysége.
Réka, mint egyedüli sajtós,
szinte mindenben részt
vesz: kommunikációs stratégiák tervezésében, honlapok készítésében, de szervezik az egész országban az
önkéntes mozgalmat, intézményi keretek között 30
ezer ellátottnak segítenek.
Réka a gyakorlati munkából
is igazán kiveszi a részét:
Erzsébet-iskola. Ebbõl az alkalomból Szülinapi kiállítás nyílt,
amelyen pedagógusok munkáit
tekinthetik meg az érdeklõdõk.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Deák Ferenc Általános Iskola
tanulóinak rajzait március 4-ig
láthatja a közönség. Arad megye
szépségeibõl kapunk ízelítõt az
Aradi Fotóklub jóvoltából. A március 8-án, pénteken 17 órakor
nyíló fotókiállítást Mircea O.
Boran, az Aradi Fotóklub elnöke
és Kárpáti Lajos hírszerkesztõ
ajánlja az érdeklõdõk figyelmébe.
A kiállítás április 12-ig tekinthetõ
meg nyitvatartási idõben.
Galéria Kávéház és Étterem
Az Aradi Fotóklub fotókiállítása
nyílik március 8-án, pénteken 18
órakor, megnyitja Nagy István,
szentesi fotográfus. A Szebbik
nem címû kiállítás május 6-ig látható nyitvatartási idõben.
Õze Lajos Filmszínház
Február 28-március 4.
17.30 óra Az öt legenda –
amerikai animációs film,
20 óra Ízek palotája – francia
vígjáték.
március 7-11.
17.30 óra Alkonyat-Hajnalhasadás II. rész – amerikai
fantasy,
20 óra Nejem, nõm, csajom –
magyar romantikus vígjáték.
Kedden és szerdán szünnap
van a moziban.

Tavasznyitó
a Buffalóban
Március 2-án, szombaton 22 órától három szentesi zenekar
nyitja a meteorológiai tavaszt a Buffalóban. A sort a fiatalokból álló szentesi Zone63 kezdi, akik a Rammstein-hez hasonlóan industrial metalban utaznak. Tavaly decemberben jelent
meg bemutatkozó klipjük, a „Shadows of the Past”. Õket a
hódmezõvásárhelyi grunge - metal n' roll-t játszó T-34 zenekar követi, a szentesi Monori „Köfi” Attilával a doboknál. Az
est zárásaként az idén decemberben 20. születésnapját ünneplõ Enemy Efforts lép a színpadra.

A szeretetszolgálat rendezvényein Réka mûsort is vezet.
ott van az ételosztásoknál,
beszáll õ is zsákot pakolni,
de lapátolt vörösiszapot is
pár nappal a devecseri tragédia bekövetkezte után.
Telefonját soha nem kapcsolja ki, elõfordul, hogy
hajnali 5-kor keresik. Zsúfolt napjai ellenére
másoddiplomás szóvívõkommunikációs vezetõ képzésre kezdett járni levelezõ
tagozaton, mondván, az állandó tanulást édesapjától
örökölhette, akinek még
nyugdíjba vonulásakor is

érvényes volt a diákigazolványa.
– Ha segíthetünk, nem
számít, hogy sok a túlóra,
mert látom a munkánk eredményét. Az adományosztásnál a családfõ szemében
megcsillanó könny segít átlendülni a nehézségeken, az
adományok többletenergiát
adnak, s olyankor érezzük,
van értelme a szolgálatnak.
Ha az emberek azt látják, valaki még náluk is nagyobb
bajban van, inkább kispórolják, de szívesen adnak. Cé-

gektõl, gyülekezetektõl is érkeznek adományok, s a szeretetszolgálat is buzdítja a
helyi református közösségeket, hogy kutassák fel a településükön élõ rászorulókat.

Itthon is
szeretetben
Mivel Szentesen hajléktalanokkal nemigen találkozni
közterületen, Réka számára
ismeretlen volt az õ világuk.
Ezért a pesti ételosztásokon
idõt szánt arra, hogy megismerje õket, s mélyen meg-

változtatták korábbi szemléletét. Látta a pozitív példákat, hogyan próbálnak kitörni.
Természetesen beszélgetésünk során a szentesi református gyülekezet is szóba
került, s Réka elmondta, a
tagok aktívan kiveszik részüket a segítõ tevékenységbõl, minden hónapban fõznek a hajléktalanszálló lakóinak, de konkrét példát is
említett. Egy válása után krízishelyzetbe került férfin segítettek, befogadták, munkát
adtak neki, évek elteltével
pedig már õ segít másokon,
hozta példának Réka arra,
hogy a sikert nem csak számokban lehet mérni.
Bár évek óta a fõvárosban
él, Réka még mindig szentesinek vallja magát. – A városba érkezve, ha megpillantom a templomtornyot, egyfajta nyugalom száll meg, itt
biztonságban érzem magam
– fogalmaz Réka. – Mivel sokat sportoltam, s nagy a
mozgásigényem, jó idõben
anyukám mindig lenyírt fûvel fogad, hogy kedvemre cigánykerekezhessek a kertben. Hétvégenként jó otthon
lenni, szeretem a szentesi
gyülekezetet, és én is érzem
a szeretetüket.
Darók József

A sportolókat köszöntik
A mûvelõdési
központ programjai
• A Mûvelõdési és Ifjúsági Házban, március 8-án, pénteken
17 órakor az Aradi Fotóklub kiállításának megnyitó ünnepségére várják az érdeklõdõket. Az Arad megye szépségei címû
kiállítást Mircea O. Boran, az Aradi Fotóklub elnöke és Kárpáti
Lajos hírszerkesztõ ajánlja a közönség figyelmébe. A tárlat
megtekinthetõ április 12-ig, az intézmény nyitvatartási idejében.
• A Szentesi Fotókör szervezésében a Galéria Kávéház és
Étteremben is bemutatkozik az Aradi Fotóklub, A szebbik
nem címû kiállításával. A tárlatot március 8-án, 18 órakor
Nagy István szentesi fotográfus nyitja meg. Megtekinthetõ
május 6-ig, a kávéház nyitvatartási idejében.
• Színes orchideák címmel Hûvösvölgyi Ildikó és Kautzky
Armand zenés mûsorát tekintheti meg a közönség a megyeháza dísztermében, március 13-án, 19 órakor.
Az elõadásban részletek hangzanak el a két mûvész által
kedvelt musicalekbõl (Macskák, Vörös Malom), zenés vígjátékokból (Imádok férjhez menni, Charley nénje), Eisemann
Mihály, Fényes Szabolcs, Márkus Alfréd legismertebb dalaiból, valamint verseket is hallhatnak Wass Alberttõl,
Reményik Sándortól, Weöres Sándortól és Romhányi Józseftõl.
A Szentesi Mûvelõdési Központ pódiumbérlete érvényes,
jegyek elõvételben kaphatók a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban, a Babilon Könyvesházban és elõadás elõtt a helyszínen.

Pótfûtés
Egy idõs nénike megszólít egy férfit
a postán:
- Elnézést fiatalember, de megtenné
nekem, hogy megírja ezt az üdvözlõlapot? Tudja, annyira gyötör a reuma, hogy nem tudok rendesen írni.
- Persze - egyezik bele a férfi.
Mikor készen van, megkérdi a nénitõl:
- Tehetek még valamit Önért?
A néni nézegeti az üdvözlõlapot, és
így szól:
- Legyen szíves, írja ide a végére,
hogy „Elnézést kérek a csúnya kézírásomért...”
Egy repülõgép pilóta felajánlotta
Jocknak és Maggienek, hogy elviszi
õket repülni, és csak akkor kell fi-

zetniük 10 fontot, ha egyikük megszólal közben. Ráállnak a dologra, a
pilóta persze kipróbál minden figurát, bukfenc, dugóhúzó, stb. A skótok csak nem szólalnak meg. Leszállás után hátrafordul Jockhoz:
- Nem volt olyan eset, amikor majdnem megszólaltál?
- De igen, egyszer majdnem, amikor Maggie kizuhant.
Nagyapó állandóan a régi szép idõket emlegette, különösen azért,
mert olcsóbb volt az élet. Így sóhajtozott:
„Amikor kisgyerek voltam, anyám
elküldött a boltba, és két vekni kenyeret, 6 almát, egy szál kolbászt,
két liter tejet és még újságot is tudtam venni, összesen 100 forintból!"
Majd hozzátette: „Ez ma már lehetetlen, azok a rohadt kamerák mindenütt ott vannak!"

A 2012-es év kiváló sportolóit köszöntik március 2-án,
szombaton 10 órakor. A Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban tartandó ünnepségen köszöntõt mond Szirbik Imre
polgármester, ezt követõen kerül sor az élsportolók és edzõik
elismerésére, majd átadják az Év sportolója, az Év edzõje címeket és az Életmûdíjat is.

Március 2-8.

HOROSZKÓP
Kos
Távoli utazásra hívják a
csillagok, merjen nagyot
akarni! Nyilvános kapcsolataiban a
kommunikációs hiányosságok
okoznak bajokat.
Bika
Egy új életszakasz kezdete jöhet, most másféle
kihívások várnak önre, másként
kell életfeladatát megvalósítani, ehhez új támaszok kellenek.
Ikrek
Ne kezdjen túlzott költekezésbe, jobb ha elkerüli
a bevásárlóközpontokat, ha nincs
konkrét célja. Felesleges pénzét
költse inkább másra.
Rák
Most felveti a pénz, de
ez nem szabad, hogy
könnyelmûségre sarkallja. Nagyszabású terveivel kapcsolatban
mindig jól jön egy kis szkepticizmus.
Oroszlán
Érdemes nagy fogadalmakat tenni, új kötelezettségeket vállalni, mert a kitartása hosszú idõre garantálja a sikert.
Pénzügyi lehetõségei is bõvülhetnek.
Szûz
Nyilvános események
rendezésébe kezdhetnek
a közösségi életet élni vágyók,
most különös hasznát veheti rendkívüli szervezõi képességének is.

Mérleg
A meddõ viták helyett a
tavaszi nagytakarítással
vezesse le indulatait. Megújulás,
enyhülés jelenlegi kapcsolatába a
hónap végén érkezhet.
Skorpió
Az alkalmazkodás hiánya
vezethet örökös csatákhoz. Meghosszabbíthatja viszont
kellemes napjait, ha a hónap közepén szabadságra megy.
Nyilas
Egyesek azzal ijesztgetik,
hogy le kéne gyõznie az
önben rejlõ lustaságot. Fogdjon
meg egy tanácsot: a változások
mindig belül kezdõdnek.
Bak
Otthonát érintõ sorskérdések vannak terítéken e
hónapban, de ne akarja azokat erõnek erejével megoldani. Adjon egy
kis idõt családtagjainak ötletei
megemésztésére.
Vízöntõ
A hónap elején még fõnökeivel gyûlik meg a
baja, bölcsebb most mélyen hallgatni, és lenyelni az oktalan szemrehányást. Rövidtávon ön, hosszabb távon a fõnöke húzhatja a
rövidebbet.
Halak
Semmi sem alkalmasabb
a szépülésre, megújulásra, mint ez az idõszak. Szokatlan
és merész ötleteit most valósítsa
meg. Ki tudja: még nagyot is alakíthat.

1,5 millió a nyomravezetõnek
Festékszóróval rongálták
meg egy belvárosi ház falát
február 20-án, az esti órákban.
A falat két négyzetméteres területen fújták le festékkel,
tudtuk meg a Szentesi Rendõrkapitányság bûnügyi osztályán.
Elloptak egy laptopot a sürgõsségi osztályról. A tolvaj az
ügyeletes orvos számítógépét
vitte magával.
Öt méter vörösréz-esõcsatornát loptak el a Kossuth téren található református
templom épületérõl. A tolvajok által okozott kár kb. 20
ezer forint.
19 kg vasat loptak el az
egyik mezõgazdasági cég külterületen lévõ telepérõl. A biztonsági szolgálat munkatársai
azonban tetten érték a tolvajt,
aki ellen gyorsított bírósági
eljárás során hoznak majd ítéletet.
Feljelentettek egy vállalkozót a szentesi kapitányságon,
mert a sértett állítása szerint a
vállalkozó a tavaly õsszel átadott terményekért nem fizetett a beszállítónak. A sértett
szerint másfélmillió forinttal
tartoznak neki…
Nagy mennyiségû akácfát
vágtak ki még február 25-e

elõtt a Bánomháti temetõ melletti erdõs területrõl. A tolvajokat még keresik.
Feljelentést tett az egyik
közlekedési társaság a rendõrségen, mert a tehervagonok
kitámasztására használatos
rögzítõ-satukat loptak el ismeretlenek. A vasúti közlekedés biztonsága elleni veszélyeztetés miatt folyik eljárás
az ügyben.
Február 24-én délután családi vitához riasztották a
rendõrséget a Deák Ferenc utcába. L. Zoltán és L. Ádám
több alkalommal nekihajtott
apjuk bejárón parkoló autójának, majd õt magát is el akarták ütni. Késõbb két társukkal, K. Sándorral és K. Istvánnal visszatértek, ismét fenyegetõztek, majd egy vascsövet
is elõvettek. Végül a helyszínen lévõ rendõrök tudták
csak a kedélyeket lecsillapítani. Ezután a testvérpár valamint két társuk ismét autóba
pattant és elmenekültek a
helyszínrõl. Néhány perccel
késõbb állították elõ õket a
rendõrök, akik a vascsövet is
megtalálták az autó csomagtartójában. A Szentesi Rendõrkapitányság felfegyverkezve, csoportosan elkövetett ga-

rázdaság bûntettének megalapozott gyanúja miatt indított büntetõeljárást a négy férfi ellen. A nyomozás feladata
tisztázni, hogy pontosan mi,
és miért történt.
Már másfélmillió forint
nyomravezetõi díjat tûzött ki
a Csongrád Megyei Rendõrfõkapitányság vezetõje annak, aki segít kézre keríteni
egy szentesi betöréses lopás
elkövetõit. A rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen
tettesek január 16-a és 21-e
közötti idõben betörtek a
Szentes, Honvéd utca egyik
családi házába, majd az egyik
szobában elhelyezett lemezszekrényt kivágták, ahonnan
készpénzt, valutát és ékszereket tulajdonítottak el több tízmillió forint értékben. A rendõrség kéri, hogy aki a bûncselekményrõl, annak elkövetõirõl, vagy az eltulajdonított
tárgyakról bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztályán
(Szeged, Kossuth Lajos sgt.
22-24.), vagy hívja a 107-es segélyhívószámot, illetve a Telefontanút a 0680/555-111-es
telefonszámon.
hv

Marika néni szépkorú

Hat új munkahely

B. Nagy László, Káré István és Farkas Sándor
Lapunk megjelenése napján nyílik az a kertvárosi
húsbolt, amelynek kialakításához 12 millió forint pályázati támogatást nyert a
tulajdonos.

Káré István üzletét B. Nagy
László Csongrád megyei kormánymegbízott és Farkas
Sándor országgyûlési képviselõ is meglátogatta csütörtökön. A megyejárás szentesi

Csongrád megyét továbbra is elkerüli – legalábbis
járványszinten – az influenzavírus, bár a múlt héten
Szentesen elérte a megbetegedések száma a járványküszöböt, de a szakemberek
nem rendeltek el látogatási
tilalmat a kórházban. Azóta
csökkenés tapasztalható,
mára 100 ezer fõre 130 megbetegedés jut.
Tombácz Zsuzsanna megyei
tisztifõorvos tájékoztatása
szerint megyeszerte csökkent az influenzaszerû megbetegedésekkel orvoshoz
fordulók száma az influenzafigyelõ szolgálat bejelentései alapján. Erre a hétre Szegeden felére apadt a betegek
száma, Hódmezõvásárhelyen tapasztalható csupán
némi emelkedés. Megtud-

Majdnem járvány

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü március 4-8.

Erdei Ferenc utcai otthonában ünnepelte 90. születésnapját Csatári Lajosné. A szépkorú
Marika nénit 6 gyermeke, 11 unokája és 10 dédunokája köszöntötte, a város nevében pedig
Szirbik Imre polgármester fejezte ki jókívánságát.
(Fotó: Vidovics)
• Szeretettel várják az érdeklõdõket március 3-án, vasárnap 9-11
óráig a Közösségi házban megrendezendõ Tücsök klub Tavaszváró rendezvényére!
• A Szívügy klub legközelebbi
öszszejövetele március 6-án,
szerdán 16 órakor lesz az ifjúsági
házban, ahol nõnapi teadélutánt
tartanak a résztvevõk.

• Egyéniben elsõ, csapatban harmadik helyet szereztek a tûzoltók Szolnokon az
V. Katasztrófavédelmi Ergométeres Országos Bajnokságon. A nemzetközi mezõnyben a legjobb teljesítményt a
szentesi Bugyi Tibor zászlós
érte el, és egyben kiérdemelte a torna legjobb teljesítményéért járó elismerést is.

Táncverseny
U21-es tíztánc magyar bajnokság és junior latin ranglista verseny lesz a Dr. Papp
László Városi Sportcsarnokban március 3-án, vasárnap.
Délelõtt klubközi versenyeket, 15 órától pedig a bajnoki
és a ranglista versenyeket
rendez a Szilver TSE.

állomásán is az volt a cél,
hogy népszerûsítsék a Nemzetgazdasági Minisztérium
által kiírt munkahelyteremtési pályázatot: mikro-,
kis- és közepes vállalkozások munkahelyteremtõ beruházásokhoz nyerhetnek támogatást, foglalkoztatottanként 1,5-3 millió forintot. A
10 milliárdos keretre április
5-ig lehet pályázni. A 12 éve
Szentesen dolgozó Káré István elmondta, a tavaly elnyert támogatásból rendezte
be az üzletét, ahol 6 fõnek
tudott munkát biztosítani. B.
Nagy László és Farkas Sándor gratulált a vállalkozónak, és arra hívták föl a figyelmet, érdemes kiaknázni
a lehetõséget, amely 2012ben 47 megyei vállalkozást
összesen 400 millió forinttal
segített. A pályázatról a
munkaügyi kirendeltségen
lehet bõvebb tájékoztatást
kérni.
Munkatársunktól

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ:
Csontleves és
vilmoskörte-leves
A menü: Rakott krumpli, saláta
B menü: Csirkés-zöldséges lasagne
Sárgaborsóleves és
Kedd:
brokkolikrémleves
A menü: Kolozsvári rakott káposzta
B menü: Teriyaki csirke, sült
burgonya, saláta
Szerda:
Zöldborsóleves és
rumos szilvaleves
A menü: Sólet sonkával,
vele fõtt tojással
B menü: Csibemell sokmagvas
bundában, párolt rizs,
cseresznyeszósz
Csütörtök: Joghurtos burgonyaleves és
vegyes zöldségleves
A menü: Házi cordon blue,
kukoricás rizs, saláta
B menü: Zúzapörkölt, tészta, saláta
Péntek:
Sertésraguleves és
gombakrémleves
A menü: Csikós tokány, tészta, saláta
B menü: Hekk roston petrezselymes
burgonyával vagy
kókuszos rizskók erdei
gyümölcsöntettel
www.galeriakavehaz.hu
(X)

tuk, hogy az ÁNTSZ-hez beküldött mintákból sem lehetett kimutatni az influenzavírust. A tisztifõorvos elmondta, hogy nem logikus a
hirtelen esetszámcsökkenés,
de nem lehet jóslatokba bocsátkozni a jövõ hétre vonatkozóan sem.
Néhány nap múlva hatályba lép egy új rendelet is –
amelyet a Magyar Közlöny
csütörtöki számában már
közreadott –, miszerint nem
kérhetnek pénzt a háziorvosok az influenza és a pneumococcus elleni védõoltások
beadásáért a jövõben a kötelezõ egészségbiztosítás ellátási keretébe nem tartozó

egészségügyi szolgáltatások
körében. Eddig ugyanis a térítésmentesen átvett vakcinák beadásáért nem kérhettek pénzt a háziorvosok,
a patikában vásárolt oltóanyagok befecskendezéséért
azonban maximum az oltóanyag árának megfelelõ öszszeget kérhettek el.
Tombácz Zsuzsanna azt is
elmondta, hogy õ olyan híreket is kapott, melyek szerint
voltak orvosok, akik ingyen
adták be az influenza elleni
oltóanyagot olyan pácienseknek is, akik a gyógyszertárban vásárolták meg orvosi
vényre az oltóanyagot.
Cseh-Lakos

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.
Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás), rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.
Gyógyszertári ügyelet: Március 4-ig: Eszes Gyógyszertár (Klauzál u.
6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-12 óráig. Március 4-11.: Kertvárosi Patika (Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig.
Készenléti telefon: 70/563-5139.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) március 2-3án Molnár Béla, Nádas stny. 9., tel.: 30/995-16-82.

Családi események
Született: Hérány Ferenc
és Marsovszki Mónikának
(Köztársaság u. 25.) Zsóka
Zsuzsanna, Szûrszabó Sándor
Roland és Ács Krisztinának
(Dózsa Gy. u. 67.) Zoé Valentina, Bujtás Péter és Lantos
Ritának (Batthyány u. 6.)
Vince nevû gyermeke.
Elhunyt: Kiss Jenõné Szitó

Emerencia (Topolya u. 5.),
Bakai Istvánné Pap Julianna
(Kristó N. I. u. 6.), Purgel Pál
(Wesselényi u. 67.), Botos
László (Nagyhegyszéli út
14.), Nagy Józsefné Berényi
Erzsébet (Tölgyfa u. 6.), Mihály Imre (Kossuth tér 4.),
Szabó Mihály (Dr. Lakos I. u.
18.).
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