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Sipos Edit emléktorna
az utánpótlásnak
Nemzetközi utánpótlás tornát szervez a vízilabda
klubbal közösen Sipos Edit emlékére Szokolayné
Farkas Mária, a Csúcsrajárók alapítvány a vízilabda
utánpótlásért elnöke. Emlékét szobor és sétány is õrzi
az uszodában, azonban Edit szemléletét, felfogását is
át kell adni az utánpótlás számára, fogalmazott lapunknak Marcsi.
3. oldal
Március idusával új, vagy
ha úgy tetszik, régi idõszámítás kezdõdik a hazai kereskedelemben. A 200 négyzetméternél nagyobb alapterületû üzletek nem nyithatnak ki vasárnap, a „kicsik” is csak akkor, ha aznap a tulaj üti a kasszát. A
multiknak már most „nagyon fáj”, a Hunor Coop vezére optimista, a Demokratikus Koalíció pedig inkább
a vevõk véleményére kíváncsi.
– Harangszóval bezárok,
ebédre pont hazaérek –
mondta vasárnap délben egy
szentesi kiskereskedõ, miközben belvárosi üzletének
kirakatában megfordította a
„NYITVA” táblát. Õrá nem
vonatkozik a rendelet, tavasszal a három boltja közül
– segítõ családtag híján –
egyet bezár vasárnapra: – Én
és anyukám dolgozunk, a feleségem pedig vigyáz a gyerekekre. Remélem emelkedni
fognak a bevételek és nem
„potyára” dolgozok majd
minden hétvégén – hallottuk
a kereskedõtõl. A „családbarát” rendelet nem érinti a
gyógyszertárakat, a benzinkutakat, a piacokat és nem
„bántja” a trafikokat sem.
A
bevásárlóközpontok
kommunikációja nagyarányú elbocsátásokról és súlyos anyagi veszteségekrõl
szól, bár erre vonatkozó
pontos adatokat nem isme-

Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft)

Internetezik a nagyi
Megnõtt az idõsebb generáció igénye az internethasználatra: míg pár éve alig volt érdeklõdõ a nyugdíjasoknak hirdetett számítógépes tanfolyam iránt,
most háromszoros túljelentkezéssel indultak kurzusok. A Nyugdíjasok Szentesi Szövetsége Egyesülete
szervezésében harmincan ismerkednek meg az
internet alapjaival ezekben a hetekben.
5. oldal

Nem lesz bevételkiesés, sem elbocsátás

Va s á r n a p z á r v a !

A Hunor Coop vasárnap is nyitva tartaná a Kála áruházat.
rünk. Azt viszont tudjuk,
hogy a – Gfk. nemzetközi piackutató felmérésére szerint
– a napi fogyasztási cikkek
piacán a vásárlások száma
szerint jelenleg a szombat
vezet (21 százalék), dobogós
még a szerda (18 százalék) és
a péntek (16 százalék). A vasárnap ebben az összevetésben az utolsó helyen végzett
(9 százalék), a hétfõ mögött
(11 százalék).
A DK nem a multikat sajnálja, inkább azt a 30 ezer
dolgozót akik – Kiss Csaba

Reggeli csúcs
a Kiss Bálintnál
Idõnként kaotikus közlekedési állapotok uralkodnak a
belvárosban, legalábbis ami az Erzsébet teret és a Tóth József utca becsatlakozó szakaszát illeti. Nagyvárost idézõ
forgalmi dugók, hosszú kocsisorok, türelmetlen szülõk. Így
néz ki a Kiss Bálint iskola környéke 7 óra 30 perc táján. A
református iskola igazgatója néhány nappal ezelõtt levélben fordult Szirbik Imre polgármesterhez. Szerinte a helyzet tarthatatlan.
– Tíz perc alatt araszoltunk el az IH-tól a suli bejáratáig és esõben még szörnyûbb a tumultus – mondta
egy anyuka, majd dühösen
becsapta a kocsiajtót. – Nem
merem elengedni a lányomat
biciklivel, ez életveszélyes –
panaszkodott felháborodva
egy másik szülõ. Pedig a bíróság elõtti gyalogátkelõket
reggelente rendõrök védik.
Nem véletlenül. Több száz
gyerek jár a tér két általános
iskolájába. Ezen az útvonalon közlekednek a gimnazisták, a Csongrád felõl a belvá-

Városi hetilap

rosba tartók és a Vásárhelyi
út irányába közlekedõk is. A
helyzetet és a forgalmi dugókat súlyosbítja, hogy a Kiss
Bálint-iskola autóval megközelíthetõ bejárata a Tóth József utca szûkített szakaszára néz. Egy gyors puszi a kocsiból kiugró gyereknek és
máris „beállt” a belváros.
Dr. Szabó Andrea és dr.
Rébeli-Szabó Tamás önkormányzati képviselõk tavaly
decemberi interpellációjukban azt kérték a várostól:
napjában kétszer – reggel és
délután – a gyerekek szállítá-

szerint – a vasárnapi zárva
tartás miatt veszítik el munkájukat. – A kereskedelmi
dolgozók többsége minimálbért kap, 70-80 ezer forintot
visz haza. Bármennyire is
kevés a pótlék összege, a
családoknak szükségük van
erre a pénzre. Március közepétõl a boltok többsége tényleg zárva lesz és minden hetedik szentesi eladó „feleslegessé” válik – mondta a DK
választókerületi elnöke, aki
harmadik hete gyûjti a tiltakozó aláírásokat a szentesi
sa idejére nyíljon meg a Hajdú Lajos utca megyeháza
elõtti szakasza, biztosítva a
körforgalomszerû közlekedést. A mûszaki osztály nem
támogatta a javaslatot, szerintük balesetveszélyes a
Kossuth tér megnyitása. Azt
javasolták: az iskola reggelente nyissa ki mind a három
bejáratot, a szülõk pedig
használják a Hajdú Lajos utca játszótérbõl kialakított
parkolóit. Itt vissza tudnak
fordulni kocsijukkal a Tóth
József utca felé. Karikó-Tóth
Tibor, a református iskola
igazgatója szerint ez nem
megoldás: – Az említett parkolók nem fizetõsek, ezért a
környéken dolgozók itt teszik le egész napra az autójukat. Fél nyolc után egy bicikli sem tud megfordulni
ezen a területen, nemhogy
egy autó – mondta Karikó és
hozzátette: Tíz éve szorgalmazza a Kossuth tér megnyitását.
(folytatás a 3. oldalon)

piacon. Lapzártánkig a
Csongrád megyei választókerületben 1000, országosan
85 ezer aláíró gondolta úgy:
a hét utolsó napján is szeretne vásárolni. A DK március
közepéig legalább 200 ezer
aláírásra számít, ami – a
meglehetõsen bonyolult törvényi elõírások miatt – nem
jelent majd automatikus
népszavazást, de erõdemonstrációnak jó lesz – véli
a helyi politikus.
(folytatás a 3. oldalon)

A béke üzenetét hozta
Böjte atya
Zsúfolásig megtelt a Szent Anna Római Katolikus Templom Böjte Csaba elõadására. A ferences
szerzetes annyi jó dolgot tett már a világban, hogy
kicsik és nagyok is jöttek Szentesrõl, hogy hallják õt,
személyesen is. A hitrõl, a kitartásról beszélt, arról,
hogyan lehet az akaratot edzeni.
7. oldal

Idén nyolc
milliárdból
gazdálkodunk
A képviselõ-testület február 25-én sorra kerülõ tanácskozásán a képviselõk
elé kerül többek között az
önkormányzat idei évre szóló költségvetése, a többségi
önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok vezetõinek javadalmazása és célprémium feladatainak meghatározása, valamint a felügyelõ bizottságok új tagjainak megválasztása. Szó
lesz az indítható óvodai csoportokról, a városi üdülõk
mûködtetésérõl és a Magyartés-Zalotai természetvédelmi terület védetté nyilvánításáról is.
Az önkormányzat 2015.
évi költségvetési rendelete
nem számol újabb hitelfelvétellel, a helyi adók emelésével vagy új helyi adó bevezetésével. A 8 milliárdos éves
költségvetés számszaki adatai szerint az önkormányzat
összes bevétele, illetve a
költségvetési kiadásainak fõösszege több mint fél milliárd forinttal kevesebb az elõzõ évi eredeti elõirányzathoz

képest. A bevételek elmaradása a fejlesztésekre fordítható összegeknél is csökkenést jelent. Az elõterjesztés
leírja, hogy az önkormányzat mozgástere folyamatosan
csökken. Egyre nehezebb
a mûködési költségvetés
egyensúlyának megteremtése, ezáltal az intézmények
folyamatos mûködéséhez a
reális számításokra alapozott
és az alapvetõ szükségleteknek megfelelõ anyagi háttér
biztosítása. A fejlesztési lehetõségek 2015. évben mindössze a megkezdett beruházások befejezésére korlátozódhatnak, mivel a biztonsággal beszedhetõ bevételek
korlátosak, így nincs mód
számottevõ új feladat megvalósítására. A korábban felvett fejlesztési hiteleket a beruházások ütemében veszi
igénybe a város. Újdonság,
hogy az idei költségvetésben
a képviselõk 1 millió forintos
keretet kapnak, melynek felhasználásáról maguk dönthetnek.
(folytatás a 3. oldalon)
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Az elsõ vadásztársaság Szentesen
Az elsõ vadásztársaság
Magyarországon 1850-ben
alakult, tagjai szinte csak fõurak voltak. Ez elsõsorban
annak köszönhetõ, hogy a
nagy területû földbirtokok
egy–egy család kezében voltak. A vadászatokon csak
meghívottak vehettek részt.
Az új vadászati törvény
megalkotásával lehetõség
nyílt a kisseb földbirtokosoknak, hogy egyesülve vadásztársaságokat alapítsanak
vagy a területüket bérvadászatra kiadják. Élve az új lehetõséggel Szentesen is kezdeményezték a vadásztársaság megalakulását.
1883 elsõ felében több helyi vadász összefogásával
kezdeményezés indult egy
helyi vadásztársaság alakítására. A célja volt többek között a vadászat, mint férfias
sport népszerûsítése, a vadtenyésztés- és óvás elõsegítése, a fennálló vadászati törvény szigorú betartatása és
szakszerû gyakorlása.
1883. július 8-án a casino
nagytermében 42 fõvel tartották meg az alakuló gyûlést.
Közfelkiáltással elnöknek
Stammer Sándor kir. tanácsos alispánt, titkárnak Tóth
János ügyvédet, gondnoknak
Beke Kálmánt, pénztárosnak
Dósa Bélát, választmányi tagoknak Kiss Zsigmondot,
Burián Lajost, Ónodi Lajost,
Sima Ferenczet és Albertényi
Antalt választották meg.
1883. július 28.: a Szentesi
Lapban megjelent az új fegyver- és vadászati adóról szóló törvény, mely többek közt
kimondta, hogy vadászni

csak olyan birtokon lehet,
aminek a területe több mint
200 kataszteri hold, vagy
olyan helyen ahol egymás
mellett legalább 50-50 kataszteri hold föld van, és megszakítás nélkül eléri a 200 kataszteri holdat. Ezzel a törvény elõsegítette a kisebb
földbirtokosokat, hogy egyesülve vadászhassanak vagy
bérbe adják a területüket. A
városi tanács 22 helyre adott
ki vadászati jogot ebbõl 10-et
a vadásztársaság 12-õt pedig
magánszemélyek gyakorolhattak.
1890. március 12-én közgyûlést tartottak, ahol elhangzott: nem zárták eredményesen az elsõ hat évet. A
Szentes várostól bérelt vadászterület után 798 forint 60
krajcár tartozás volt, a házi
pénztárból is hiányzott 53 forint. A tagdíjakat sem fizették

A február 20-21-i XIV. Télbúcsúztató Karnevál idején útlezárásokra
lehet számítani a városközpontban.
Mindkét napon lezárják a forgalom
elõl a Dr. Papp László Városi SportSzentesen egykor igen ismert családnak számított a
Csúcs família. Ezúttal egyik
kiemelkedõ tagjáról – Csúcs
Jánosról – emlékezünk
meg, aki szorgalmas munkájával a vármegyei közigazgatás területén ért el jelentõs sikereket, de beírta
nevét az iskolán kívüli népoktatás, a református egyház, valamint a város sporttörténetébe is.
Szentesen született 1870.
február 2-án; apja Csúcs János gazdálkodó, édesanyja
Dunás Varga Eszter. Elemi
iskoláit a Központi Református Fúiskolában végezte; tanulmányait a helyi gimnáziumban folytatta; Debrecenben érettségizett. Ezt követõen jogot hallgatott a budapesti egyetemen, ahol 1893ban jogtudori oklevelet szerzett. 1891 novemberétõl 1894
júniusáig dr. Polacsek (Péter)
Albert szentesi ügyvéd irodájában dolgozott, mint kamarailag bejegyzett ügyvédjelölt. 1894 nyarán Csongrád
vármegye szolgálatába lépett: elõbb közigazgatási
gyakornok, majd hamarosan
tiszteletbeli aljegyzõ lett.
Megpályázta az újonnan
szervezett III. aljegyzõi állást, amelyre az 1895. május

rendesen, sokaknak lemaradása volt. A vadászok reklamálták, hogy belépéskor a
tagdíj fejében évente két-három körvadászatot ígértek.
Hat év alatt fizettek 48 forint
tagsági díjat vadászat pedig
alig volt, amit számukra rendeztek. Így nem éri meg tagnak lenni, drága mulatság,
mondták többen.
A Szentesi Vadásztársaság
1936-ban megtartott éves
közgyûlésén mindenkit meglepett a hír, hogy feloszlatták
az egyesületüket. A jegyzõkönyv szerint azok a miniszteri rendeletek, amelyek az
ez irányban alkotott megyei
szabályrendeletet módosították, olyan rendkívül súlyos
megszorításokat léptettek
életbe, amelyeket a vadásztársaság képtelen volt elviselni. Ugyanis külön vadõr
tartására kötelezte a vadász-

egyesületeket és ennek a terhe – a vadászterületek bérével és az egyéb sokirányú
költségekkel szaporítva –
olyan súlyos a társaságra
nézve, hogy azt képtelenek
voltak elbírni.
Az 1872-ben született vadászati törvény kimondta,
hogy a vadászati jog az ingatlan tulajdon elválaszthatatlan része. Egy 1945-ben
megjelent miniszterelnöki
rendelet a nagybirtokokat
megszüntette és kimondta,
hogy a vadászati jog az ország egész területén a magyar államot illeti meg és a
vadászatot ezen túl csak a
vadásztársaság tagjaként lehet gyakorolni.
Lantos Imre
Az írás teljes terjedelmében a
www.szenteskincsei.gportal.hu
oldalon olvasható.

Útlezárás

között részleges útlezárás lesz a

csarnok elõtt a Horváth Mihály–Bocskai utca közötti szakaszt.
Február 21-én, szombaton 16-18 óra

Kossuth–Tóth József utca útvona-

Bocskai–Brusznyai sétány–Klauzál–
lon a karneváli menet ideje alatt.

2015. február 20.

Versünnep
jeles költõkkel
Versírók és versmondók
III. találkozóját rendezik meg
Baka István emlékére a városi könyvtárban február 21én. Az esemény fõvédnöke
és egyik fõszereplõje Buda
Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas költõ, a Magyar
Versmondók Egyesületének
tiszteletbeli elnöke.
A versnap különlegessége,
hogy a magyarság több régiójának jeles irodalmi képviselõje találkozik Szentesen.
Erdélybõl Markó Béla költõ,
aki 2009-2012 között Románia miniszterelnök-helyettese volt, Zilahról Daniel Sãuca,
a Caiete Silvane költõ-fõszerkesztõje, Fejér László, a Hepehupa – Szilágysági Mûvelõdési Folyóirat fõszerkesztõje,
a Székelyföld folyóirat szerkesztõi, Lövétei Lázár László
és Fekete Vince költõk, valamint Elek Tibor a Bárka, Füzi
László a Forrás, és Kiss László,
a Versmondó fõszerkesztõje.

A szombaton 10 órakor
kezdõdõ találkozón az ország legjobb versmondói –
köztük több Radnóti-díjas
elõadó – tolmácsolásában
halhatja a közönség kortársköltõink kiválóságait, a jelenlévõ szerzõk pedig saját
mûveiket tolmácsolják. A
délután fél 2-kor kezdõdõ folyóirat-kerekasztal résztvevõi a verskedvelõket az irodalmi újságok szerkesztésének rejtelmeibe avatják be.
A széles összefogással
megvalósuló irodalmi rendezvény házigazdája Paulovics Tamás és a Krúdy Gyula Baráti Társaság. A védnökök és a támogatók sorában
ott találjuk Szirbik Imre polgármestert és Szentmártoni
János költõt, a Magyar Írószövetség elnökét.
A találkozó részletes programja a www.vers.hu oldalon
olvasható.

Szent Viboráda
a könyvtártündér
Nemsokára itt a farsang: ki-ki álarcot s –ruhát ölt magára,
hogy igaz valója néhány órára más bõrébe bújjon. S bizony
ilyenkor – maszk mögé rejtõzve – olyasvalakik is az utcára
merészkednek, akik az év többi napját csendes visszavonultságban töltik.
Feltehetõleg ezért nem találkoztak még Kigyelmetek Szent
Viborádával, a könyvtártündérrel, aki zsenge ifjúkorát a szülõi házban töltötte, könyvkötõként szorgalmatoskodva. Felcseperedvén apáca lett, s messze földön hírelték jóstehetségét. Ennek köszönhetõen tudta elõre jelezni a pogányok támadását is, s az õ igaz tanácsára mentették meg kolostora felbecsülhetetlen értékû könyvtárát.
Azóta Viboráda féltõ gonddal óv minden könyvet, de aszkézisét megtartva csak különleges alkalmakkor mutatkozik
közöttünk.
Bizony mondom Néktek, most szombaton, február 21-én
délután, a farsangi karneválon találkozhattok vele. Igaz, arcát eltakarja, de kosara szívmelengetõ, mosolycsalogató jóslatokkal lesz tele. Ki mellé pedig Fortuna is odaszegõdik…
…az biza szerencséjét a Gyermekkönyvtárban meglelheti.

145 éve született dr. Csúcs János fõispán (I.)

Három évtized a vármegye szolgálatában
21-én tartott közgyûlésen
közfelkiáltással megválasztották. Három évvel késõbb
(1898-ban) megyei árvaszéki
ülnökké lépett elõ.
A szorgalmáról és puritán
életvitelérõl ismert fiatalember rendkívül érzékeny volt
a becsületére, ezzel magyarázható, hogy nem egy alkalommal lovagias afférba keveredett. Így például 1900
februárjában – egy elmérgesedett szóváltás miatt – párbajra hívta ki Stammer László gyógyszerészt és Kanfi
Horváth Lajos ügyvédjelöltet. Stammerrel február 12én pisztolypárbajt vívott az
alsócsordajáráson,
nyolc
nappal késõbb pedig Kanfi
Horváthtal kardpárbajt. Az
elsõ összecsapásnál sebesülés nem történt, mivel mindketten a levegõbe lõttek. A
kardpárbaj az elsõ vérig
ment, s igen rövid ideig tartott. Kanfi Horváth Lajos
enyhe vágást kapott az arcán, és ezzel véget ért a párbaj, de a felek nem békültek
ki. Mivel a lovagias viadalok
tiltva voltak, párbajvétség cí-

mén mindhármuk ellen bûnfenyítõ eljárás indult a szegedi törvényszéken. Csúcs
Jánost kihívó félként 14 napi
államfogházra ítélték, míg
ellenfelei 8–8 napot kaptak.
Enyhítõ körülménynek számított, hogy Kanfi Horváth
öt napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
1903-ban megházasodott;
feleségül vette Gerõcz Lajos
református lelkész leányát,
Gizellát, akitõl egy fia született, Kornél. (Dr. Csúcs Kornél késõbb hadbíró lett Budapesten.)
Dr. Csúcs János folyamatosan haladt elõre a hivatali
ranglétrán: 1907-ben a csongrádi járás fõszolgabírójává
választották; 1910-ben pedig
elnyerte a vármegyei fõjegyzõi állást, amelyet 12 éven át
betöltött. Ezt követõen hivatali fõnöke – dr. Cicatricis
Lajos fõispán – 1913. január
elején kinevezte a szentesi
külterületi állami elemi iskolák gondnoksági elnökévé.
Még ugyanez év õszén a város sportegyesületeinek fúziójából megalakult Szentesi

Dr. Csúcs János
Torna Egylet (SZTE) választmányi elnöke lett (az elnök
dr. Cicatricis Lajos fõispán).
A fentiek mellett hosszú
idõn át tagja volt a szentesi
református egyház presbitériumának; 1913-tól a békésbánáti egyházmegye világi
jegyzõje, egyházmegyei tanácsbíró, zsinati képviselõ.
Utóbb a szentesi eklézsia fõgondnoka (1922–24).
Az I. világháború éveiben
vármegyei fõjegyzõként
szervezte a katonai utánpótlás biztosítását, valamint az
egyéb hátországi teendõket.

Felesége a helyi vöröskeresztes kórházban vállalt feladatot. A Berinkey-kormány
idején – 1919. febr. 15-én –
Jócsák Kálmán kormánybiztos-fõispán rendelkezési állományba helyezte a vármegye fõtisztviselõit, köztük
Csúcs János fõjegyzõt. A Tanácsköztársaság kikiáltása
után visszavonultan élt.
1919. április közepén a román csapatok megindultak
Magyarország ellen. A Forradalmi Kormányzótanács a
harc felvétele mellett döntött. A katonai elõkészületeken túl elrendelték, hogy az
ellenforradalom megakadályozására minden nagyobb
településen túszokat kell
szedni a vagyonos polgárok
soraiból. Többszöri felszólításra Szentesen 43 elõkelõ
polgárt írtak össze a túszok
jegyzékébe, köztük dr. Cicatricis Lajos, dr. Nagy Sándor,
dr. Csúcs János és dr. Vecseri
Sándor vármegyei tisztviselõket, dr. Szeder Ferenc János, Cserna Károly, Jurenák
Béla és Csúcs Károly nagybirtokosokat, dr. Négyesi

Imre és dr. Kiss Béla városi
fõtisztviselõket, dr. Péter Ernõ, dr. Lánczi Simon Pál és
dr. Albertényi Adolf ügyvédeket stb. A helyzetük április
27–28-án vált kritikussá,
amikor Szentesre érkezett
egy budapesti vörös különítmény azzal a feladattal,
hogy hajtsa végre a város
anyagi és katonai kiürítését.
Az élelmiszerrel, terménynyel, élõállattal és takarmánnyal megrakott vagonokra felszállították a túszokat is, és a fõvárosba szállították õket. (Másnap éjjel a
román csapatok megszállták
Szentest.) Az elhurcolt túszokat eleinte a Markó utcai
fogházban, késõbb Rákospalotán õrizték. Június 19-én
sértetlenül hazatérhettek
Szentesre, kivéve dr. Kiss Béla városi fõjegyzõt, akit még
április 29-én a kiskunfélegyházi vasútállomáson agyonlõttek.
(Folytatjuk)
Labádi Lajos

SZENTESI ÉLET

2015. február 20.

(folytatás az 1. oldalról)
Az Ady Endre utca egyirányúsítása és a buszközlekedés Tóth József utcára terelése csak rontott az egyébként is lehetetlen helyzeten.
Levelében most azt kérte
Karikó-Tóth Tibor Szirbik Imrétõl, hogy a Hajdú Lajos utcai parkolókat „adják” az iskolának, vagy – ha másként
nem megy – tegyék azokat
fizetõssé, de biztosítsák az iskola részére a törvényben
elõírt 9 darab parkolóhelyet.
Megkerestük a polgármestert, aki az igazgatói levéllel
kapcsolatban annyit mondott: a Kiss Bálint-iskola
problémája közlekedésrendészeti kérdés. Az érintett parkolók közterületen vannak,
megoldási lehetõségekrõl
szakértõk fognak dönteni.
A DAKK cégcsoporthoz
tartozó Tisza Volán Zrt. már
jelezte a városnak: a Drahos
utca irányába közlekedõ helyi járatos autóbuszok használhatnák az Ady Endre utcát, mivel az Erzsébet tér–
Tóth József utca reggelente a
„profik” szerint is „járhatatlan”. A buszok nehezen közlekednek a keskeny utcán,
jobbra kis ívben üggyel-bajjal
tudnak csak ráfordulni az
Arany János utcára.
Móra József önkormányzati
képviselõ szerint nincs szükség a forgalom elterelésére.
Néhány percrõl van szó reggelente, a szülõknek kellene
türelmesebben viselkedniük.

Reggeli csúcs
a Kiss Bálintnál

– Ne felejtsük el, a Tóth József utcát eredetileg egyirányúra tervezték, lakossági
kérésre maradt kétirányú a
forgalom – mondta a képviselõ. A Volán Zrt. felvetésével
kapcsolatban megjegyezte,
ha a társaság a helyközi járatokból kimaradt nagy buszok
helyett a városi közlekedésre
alkalmasabb kisebb Iveco típusokat használná, nem lenne probléma a fordulékonysággal.

A témában leginkább érintett szülõk rendkívül balesetveszélyesnek tartják a reggeli
„csúcsot” és megoldást szeretnének a problémára, minél
hamarabb.
Antal Balázs Tibor, a városfejlesztési bizottság elnöke is
úgy véli: – A közlekedés
szempontjából nem volt szerencsés a belváros rekonstrukciója. 3,5 tonnás súlykorlátozással meg kell nyitni a
Kossuth teret a szülõk elõtt

Sipos Edit emléktorna
az utánpótlásnak
Nemzetközi utánpótlás
tornát szervez a vízilabda
klubbal közösen Sipos Edit
emlékére Szokolayné Farkas Mária, a Csúcsrajárók
alapítvány a vízilabda utánpótlásért elnöke. A két éve
elhunyt világ- és Európabajnok vízilabdás élete
utolsó éveiben fiatalok nevelésével foglalkozott Szentesen. Emlékét szobor és sétány is õrzi az uszodában,
azonban Edit szemléletét,
felfogását is át kell adni az
utánpótlás számára, fogalmazott lapunknak Marcsi.
Halála elõtt néhány hónappal nyitottak bankszámlát az akkor már láthatóan
nagyon beteg Edit gyógykezelésére. Sipi egyik utolsó
kérése volt, hogy a befolyt
összeget a helyi onkológia
felújítására fordítsák. Ez így
történt, de az alapítvány eldöntötte, méltó emléket állít
a vízilabdázónak. Mint ismert, ez az alapítvány kezeli
a Sipos Edit gyógyulásáért
kezdeményezett gyûjtésbõl
befolyt összeget, amit már
nem maradt idõ átadni a
sportoló számára. Az összefogásból lett szobor az uszodában, sétány a ligetben és
felújított betegszobák a kórházban. Õszre két napos
utánpótlás tornát szerveznek
az uszodában és egy ösztöndíjat hoznak létre, amit egy
tehetséges és rászoruló kislány kapna meg.
– Félegyházi létemre a
szentesi vízilabda közelébe a
pólós fiamon keresztül kerültem tíz évvel ezelõtt –
kezdte történetét Szokolayné

Farkas Mária, hogyan is került a Sipos Edit munkásságát megörökítõk közé. – Bence kapusként kezdett Szentesen, majd 3 év után felkerült
a KSI-hez, de 6 év után félbeszakadt a pályafutása sérülés
miatt. Hosszú, rögös utat jártunk be és ezért is hoztam
létre a Csúcsrajárók alapítványt a vízilabdás gyerekek
segítésére – mesélt a kezdetekrõl Marcsi, aki akkor beiratkozott a testnevelési fõiskolára, ahol idén államvizsgázik sportszervezõ szakon.
A fõiskola elsõ évében a
sportandragógián keresztül
kezdett el foglalkozni a kiöregedett vagy megváltozott
helyzetû sportolókkal majd
talált rá Sipos Edit betegségére és választotta dolgozata
témájának a sportoló életét. –
Editet többször láttam az
uszodában, de soha nem beszéltünk addig. Barátnõje,
Bimbó Ildi segített kapcsolatba lépni vele és a halála elõtt
négy hónappal ültünk le elõször beszélgetni. Elsõ mondata az volt, hogy meg fog
halni, majd kérdés nélkül el-

mesélte szinte az egész életét, sérelmeit, miért nem jutott ki az olimpiára. Napokig
a hatása alatt voltam. A dolgozat elkészült, Edit is jóváhagyta, utána nem is beszéltünk. Majd Vidovics Laci keresett meg, hogy Edit testvérén keresztül megtalálták
a dolgozatomat és szeretnék az Edit számára gyûjtött pénzt az alapítványom
számlájára elhelyezni és azt
majd Edit emlékére fordítani. Vidovics Laci azóta már
mással foglalkozik, így én
szervezem az õszi tornát –
emlékezett Marcsi.
– Kötelességemnek érzem
Edit emlékének ápolását, hiszen megtisztelt a bizalmával. Az alapítvány tevékenysége bõvült a hagyományápolással, így az utánpótlás
torna is beleillik, mert át kell
adni Edit szemléletét, életét,
felfogását, és példaképet kell
állítani az utánpótlás korú
lány vízilabdások számára.
Minden év õszén, vándorkupa jelleggel kerülne megrendezésre ez a nemzetközi
utánpótlás torna. Szokolayné
Farkas Mária megköszönte
az eddigi támogatásokat és
várja további támogatók felajánlásait a torna sikeresebbé
tételéhez.
Készül egy film is Sipos
Edit pályafutásáról, életérõl
a fõvárosi Komlósi Oktatási
Stúdió és a Szentes Televízió
gyártásában. A filmet a torna
ünnepélyes megnyitóján szeretnék elõször levetíteni a
szervezõk.
Besenyei

napi kétszer fél órára. Ez tehermentesíti a Tóth József utcát. Így az Ady Endrére –
amelyet az Országos Mentõszolgálat kivonulási útvonalként használ – nem lesz szükség – reagált a képviselõ, aki
a soron következõ testületi
ülésen javasolja, hogy a bizottsági vizsgálja meg a forgalmi helyzetet és tegyen javaslatot a megfelelõ forgalmi
rend kialakítására.
Börcsök
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Vasárnap zárva
(folytatás az 1. oldalról)
A 100 százalékban magyar
tulajdonú Hunor Coop Zrt.
6 szentesi üzlete közül egyik
sem lesz nyitva a hét utolsó
napján és bár a legforgalmasabb Apponyi téri Kála áruház a vasárnapi piac tõszomszédságában van, a vezérigazgató nem tart forgalomkieséstõl: – Meghosszabbítjuk a hétfõi és szombati nyitva tartásunkat. A kiesett vasárnapi pótlékot más jogcímen kapják majd meg az alkalmazottaink. Biztos, hogy
nem lesz kevesebb a bevételünk és nem kell megválnunk egy dolgozótól sem –
véli Mészáros Zoltán, bár éppen két hete finanszírozási
okok miatt búcsúzott el
„édes gyermekétõl” a C+C
raktáráruháztól.
Hasonlóan gondolja Fekete
Tibor, a Szolnok Coop vezérigazgató-helyettese: – A
multik teljesen átalakították
a hazai kereskedelmi kultúrát. A vásárlás lett életünk alfája és omegája, a többségnek ez a szórakozása és a
kulturális élete is egyben. A
kereskedõk többsége most
sem azért nyit ki vasárnap,
mert megéri, hanem mert a
Tesco is nyitva van. Márciustól a központi, a fehérházi és
a Csongrádi úti ABC-ben is

szombat délután ér véget a
heti mûszak.
Kecse Ferenc magánvállalkozóként 70 négyzetméteres
CBA boltot üzemeltet a Vörösmarty utcán. Öt alkalmazottat foglalkoztat, õ a hatodik. A törvény szerint kinyithatna vasárnap, de mivel
egy ekkora üzletet képtelenség egyedül „vinni”, inkább
bezár. Mint mondja: egyáltalán nem bánja: – Én azt hiszem, minden dolgozónak
jár a szabad vasárnap, amikor pihenhet vagy a családjával lemehet a strandra.
Egy, a neve elhallgatását
kérõ szakértõ szerint a kereskedelem létszámhiánnyal
küzd. A dolgozók túlterheltek, a heti beosztás épphogy
megvalósítható a törvényes
kereteken belül. A szférában
550 ezer ember dolgozik,
többségük nõ. A sokat emlegetett vasárnapi pótlékot pedig a munkáltatók 90 százaléka most sem fizeti ki. Sokan úgy vélik: az idegenforgalom és a vendéglátás lehet
a „forradalmi” rendelet egyértelmû nyertese. Reményeik
szerint ugyanis tavasztól a
hoppon maradt vásárlók a
hangulatos kisvendéglõk felé veszik majd az irányt.
Börcsök

Fórum

Lassítják a forgalmat

Szabó Zoltán önkormányzati képviselõ lakossági fórumot tart február 24-én, kedden 17 órától a Szent Korona
Cukrászdában. Az érdeklõdõk a város közügyeirõl
(gazdaság, kultúra, sport,
szociális és egyéb kérdések)
hallhatnak tájékoztatást.

Sebességkorlátozást vezetnek be az Arany János-Klauzál
Gábor utca keresztezõdésében. A Nagygörgõs, a Szûrszabó,
az Arany és a Klauzál utcák csomópontjában körülményes a
gyalogos és kerékpáros átkelés az Arány János utca túloldalára, ezért Krausz Jánosné képviselõasszony kérte, hogy történjen valamilyen beavatkozás az ott közlekedõ gyermekek védelmében. A mûszaki iroda Gyermekek veszélyt jelzõ tábla
és kiegészítõ tábla elhelyezésével 30 km/h sebességkorlátozás vezethetõ be a keresztezõdés környezetében.

Idén nyolc milliárdból
gazdálkodik a város
(folytatás az 1. oldalról)
A képviselõk meghatározzák a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetõinek 2015. évi javadalmazását és célprémium
feladatait. Egy kormányrendelet szerint az ügyvezetõk
személyi alapbére nem lehet
kevesebb havi
420 ezer forintnál, ami két
kft. ügyvezetõje esetében
nem érvényesül, ezért esetükben az alapbér emelése a
szabályzat alapján indokolt.
Az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok felügyelõ bizottságába a megbízási idõ lejárta elõtt választ a
testület új tagokat.
Az indítható óvodai csoportok gyermek létszáma
ténylegesen el kell, hogy érje
a 20 fõt. A csoportok végleges számáról a pontos létszámadatok birtokában, az
óvodai beiratkozásokat követõ, május havi ülésén hozza meg döntését a testület.
Az önkormányzati, valamint
az egyházi óvodák elõrejelzése szerint a tanköteles korú
gyermekek száma 353 fõ, ebbõl 2015. szeptember 1-jével
várhatóan 186 fõ kezdi meg
alapfokú tanulmányait az általános iskola elsõ évfolya-

mán. A jelenlegi adatok alapján még 60 gyermek esetében
szakértõi bizottsági vizsgálat
dönti el, hogy elérték-e az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget, 107 fõ pedig továbbra is óvodában marad.
Az általános iskolai tanulmányaikat megkezdõ gyermekekkel szemben a népesség
nyilvántartó adatai szerint az
óvodaköteles, tehát a 2015.
évben öt éves kort betöltõ
gyermekek száma 243 fõ,
ezek közül azonban 217
gyermek már az óvodákba
jár, így még 18 gyermek felvétele várható. 2015. évben
háromévesek száma 263 fõ, a
négyévesek száma 225 fõ. A 3
évesek közül 837 gyermek, 4
évesek közül 194 gyermek
már óvodába jár, így összesen 210 gyermek beiratkozása várható még ezen korosztályokból. Az óvodai felvételikre április 20-21. között kerül sor.
A testület elé kerül a város
kezelésében és használatában lévõ révfülöpi, szigligeti
és mátraszentimrei üdülõk
mûködésének felülvizsgálata, fejlesztési tervei. A beszámolókból kiderül, hogy a tavalyi évben nem történt fejlesztés vagy felújítás az üdü-

lõkben és idén is csak pályázati lehetõségek függvényében várható korszerûsítés.
A képviselõ-testület „Magyartés-Zalotai természetvédelmi terület" elnevezéssel
várhatóan védetté nyilvánítja
a Hármas-Körös Szentes közigazgatási külterületéhez tartozó hullámterét, továbbá
Magyartés északi határa
menti ingatlanokat mintegy
790 hektár területtel.
A város egyik legjelentõsebb alkotójának állítana emléket a Zrínyi u. 2. szám alatti
Koszta-ház. Koszta József
utolsó lakhelyének emlékházzá alakításával nem csupán egy szép, régi épület
újulna meg, hanem javulna a
város épített környezetének
minõsége, növekedne a lakosság identitása, valamint a
turisztikai vonzerõ. Az épületben jelenleg 4 szociális
bérlakást mûködtet az önkormányzat, az abban lakók
elhelyezésérõl gondoskodni
kell az átalakítás elõtt.
A testület elé kerül a Kiss
Bálint iskola környékén
tapasztalható közlekedési
problémák megoldása, valamint a központi konyha üzemeltetõi pályázata is.
Besenyei
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Újabb hitel a
Marad a
Brüsszeli iroda
görögkeleti egyháznak
súlykorlátozás
a városban
Beterjesztette, majd egybõl
el is napoltatta a jövõ heti
rendes ülésre az önkormányzat idei évre szóló költségvetését a polgármester. A képviselõ-testület egyhangúlag
támogatta, hogy szerdai ülésén tárgyalják részleteiben az
elõterjesztést. Ugyancsak
egyhangúlag fogadták el az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítását.
Az anyag az államháztartási
törvény elõírásaiból adódó
különbözõ idõszaki módosítások átvezetését tartalmazza. A szakbizottságok elfogadásra, illetve tárgyalásra alkalmasnak találták az elõterjesztést. A költségvetéssel
kapcsolatban két kérdést tett
fel Szabó Zoltán. Egyrészt milyen támogatási kölcsönök
megtérülésében mutatkozott
kiesés a hivatalnál, másrészt
a központi konyha állami és
önkormányzati támogatásának mértékérõl érdeklõdött.
Balogh Imre, a Számviteli és
Tervezési Iroda vezetõje válaszában elmondta, hogy a
szociális kölcsönt több rászorult nem tudta tavaly visszafizetni, ezért áthúzódik erre
az évre. A konyhával kapcsolatos pénzügyi kérdéseket a
jövõ heti rendes ülésre kell
tisztázni, ugyanis akkor tár-

gyal a testület a konyha üzemeltetésérõl.
A testület egyhangúlag támogatta 16 millió forint ismételt kölcsön nyújtását görögkeleti egyház részére, a
Szent Miklós templom külsõ
és belsõ felújítására nyert
Leader pályázattal kapcsolatosan. A Konstantinápolyi
Egyetemes Patriarchátus
Magyarországi Exarchátusának Alföldi Görögkeleti
Paróchiája nevében Horeftos
Konstantin egyházközségi
gondnok megköszönte az
eddig nyújtott kölcsönt, amit
határidõre visszafizettek az
önkormányzat részére. A
most igényelt áthidaló kölcsön a pályázaton elnyert támogatási összeg elhúzódó
kiutalása miatt vált szükségessé a munkák befejezése
érdekében. Horeftos Konstantin lapunknak elmondta,
hogy a templom nyílászáróinak javítása, a villámhárító
rendszer kiépítése és a galambriasztó tüskék felszerelése van még hátra kisebb
munkák mellett. A kölcsön
visszafizetési határideje május 31., de az egyházgondnok szerint április végéig
törlesztik a hitelt az önkormányzat felé.
BG

Válogatott tanulók
A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanulói közül
hárman is bekerültek a Szakma Kiváló Tanulója Verseny elõdöntõje alapján a budapesti válogatóba.
Baranyi Gábor István központifûtés- és gázhálózat-rendszerszerelõ (a gyakorlati felkészítést végzõ gazdálkodó szervezet
a Baustudium Szolgáltató, Szakképzési és Átképzõ Kft.), valamint Lóczi Gábor és Orosházi Márk József szárazépítõk (gyakorlati felkészítésüket végzõ gazdálkodó szervezet a MUÉP
Építõipari Szakképzõ és Szolgáltató Kft.)
Csongrád megyébõl 22 tanuló esélyes az országos döntõn
való részvételre, melyet a Szakma Sztár Fesztivál keretében
rendeznek meg április 27-29-e között.

Együttmûködési megállapodást köt Ujhelyi István
MSZP-s európai parlamenti
képviselõ a szentesi önkormányzattal annak érdekében, hogy a településen élõk
és az itt mûködõ civil szervezetek véleményét, kérdéseit eljuttassa Brüsszelbe, és
megadjon minden segítséget
ahhoz, hogy eredményesen
használhassák föl a 2020-ig
tartó költségvetési ciklus 7
ezer milliárd forintos uniós
forrásait. Az MSZP alelnöki
posztját is betöltõ politikus a
a megyeházán tartott képviselõi fogadóórája elõtt sajtótájékoztatón beszélt errõl. Elmondta, hogy az MSZP helyi
irodájában várják az ügyfeleket a jövõben, és kollégái eljuttatják hozzá a felvetéseket. Az EP-képviselõ a szentesi fogadóórájával országjárást kezdett, amely júniusig,
az európai szocialisták budapesti kongresszusáig tart. A
lakossági találkozókon szeretné megtudni, mit várnak
az emberek az európai uniós
Magyarországtól, és tíz évvel
a csatlakozás után, hogy látják, miként sikerült valóra
váltani azokat az álmokat,
amelyekért a közösség tagjai
lettünk. Az így összegyûjtött
véleményeket szeretné beépíttetni az európai baloldal
programjába.
Ujhelyi István szerint veszélyes irányba halad az ország, szembe kell menni az

Orbán-kormány politikájával. Az elmúlt ciklusokban
Európát a konzervatív politika uralta, a baloldal alárendelt szerepet játszott, sokszor megalkuvó politikát
folytatott; ezen változtatni
kell. Az emberbe kell befektetni, az oktatásba, az egészségügybe, a szociális intézményrendszerbe, különben
összeomlik az európai intézményrendszer, mivel a tagállamok polgárai elveszítik a
közösségbe vetett bizalmukat – tette hozzá Ujhelyi István.
A fórumon részt vevõ
Szirbik Imre polgármester
szerint is munkahelyteremtõ
programokra van szükség,
hogy Magyarország és az
Európai Unió versenyképes
legyen a nem európai, fejlõdõben lévõ országokkal.
Megbízható, kiszámítható,
az emberi méltóságot figyelembe vevõ béke kell az embereknek. A polgármester
felhívta a figyelmet, miszerint a 2020-ig tartó uniós
gazdasági ciklusban az uniós
források egy része a határ
menti országokkal együttmûködésben érhetõk el úgy,
hogy a szomszédos országok
veszik át az irányító hatóság
szerepét Magyarországtól.
Az ország és Szentes is kizárólag a hagyományokra épülõ európai közösség részeként tud fejlõdni.
BG

pokkal együtt az egészséges
életmód irányába ható szemléletformálást tûzték ki célul.
Szirbik Imre polgármester köszöntõjében arról is beszélt,
hogy a város folytatja az
évekkel korábban megkezdett egészségügyi felmérõ-,

mellékutakat. Orosháza és
Nagymágocs között a Magyar Közút adatai szerint
mégis naponta több mint háromszáz; a NagymágocsDerekegyház útvonalon pedig több mint 270 súlyos tehergépkocsi közlekedik. E
forgalom 99 százaléka átmenõ forgalom, azaz vonatkozna rá a tiltás. Emiatt az Orosháza–Szentes összekötõ úton
olyan mértékû burkolatromlás következett be, amit az
éves karbantartási keretbõl
már nem tud javítani a közútkezelõ, ezért vezették be a
korlátozást – magyarázta a
szóvivõ.
Pécsi Norbert Sándor
hangsúlyozta: az útvonal
legrosszabb, a csongrádi megyehatár és Nagymágocs közötti szakaszát a most elkészített 7 éves felújítási programban szerepelteti a Magyar Közút Nonprofit Zrt.,
amely ha megvalósul, akkor
felülvizsgálják a tilalom
szükségességét.
A korlátozás december 5tõl érvényes a DerekegyházNagymágocs-Székkutas öszszekötõ út 45-ös fõúttól
Nagymágocson a Székkutasi
útelágazásig tartó szakaszán,
továbbá a SzentetornyaNagymágocs összekötõ út
Árpádhalmi útelágazástól
Nagymágocson a Szentesi
utcáig tartó szakaszán, az
Árpádtelepi bekötõúton, valamint a nagymágocsi bekötõúton is.
Forrás: mti.hu

Új házirend
Versmondók sikere a sporttelepen

Jól szerepeltek a Horváth Mihály Gimnázium diákjai a
Justh Zsigmond vers- és prózamondó versenyen. A versmondók között a 9-10. osztályosok kategóriájában a 20 induló közül az 1. helyet megosztva kapta Mari Dorottya és Kállai Dávid
(10.D). A 11-12. osztályosoknál a 18 versenyzõ között 1. Sikó
Koppány, 3. Madácsi István (11.D) lett. Felkészítõ tanár Szurmik
Zoltán. A közönségdíjat és vele járó Józsa Mihály-emlékérmet
Sikó Koppány kapta meg.

Farsangi szûrõnap az egészségért
Utolsó programját rendezte a héten az Egészségfejlesztési Iroda a „Kezedben az életed! – életmódprogramok a szentesi kistérségben”címû projekt keretében.
A sportcsarnokban az EFI
iroda, a Gondozási Központ,
az önkormányzat, a Boros
Sámuel középiskola és a
Szegvári Reform Életmód
Klub
közremûködésével
egész nap mozgásos játékokon, fizikai és szellemi vetélkedõkön, egészségügyi elõadásokon, kulturális programon vehettek részt a megjelentek. A farsangi szûrõnapon érintés nélküli szemnyomás mérést, szív és érrendszeri szûrést végeztek. A
program egy könnyed bemelegítõ mozgással kezdõdött
Antal Tünde gyógytornász
irányításával. Kádár Ildikó, az
Egészségfejlesztési Iroda vezetõje megnyitójában elmondta, február 28-án befejezõdik a 2013. szeptemberben indult projekt. A szûrõnap egyelõre az utolsó ilyen
program, mellyel az elõzõ
rendezvényekkel, szûrõna-

Többen kifogásolták a 7,5
tonnánál nagyobb össztömegû tehergépjármûvek átmenõ forgalmának kitiltását a Szentes – Orosháza
közti összekötõ úton, szerintük a december 5-e óta
hatályos korlátozás hátrányosan érinti a helyi fuvarozókat. Mostanra minden
érintett fél elfogadta a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
decemberi intézkedését –
mondta az MTI megkeresésére a társaság szóvivõje.
Pécsi Norbert Sándor elmondta: Orosháza, Szentes,
Derekegyház és Nagymágocs önkormányzati képviselõivel, a rendõrséggel és a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelõségével is egyeztettek intézkedésrõl és végül valamennyi érintett belátta, hogy
az átmenõ forgalmat tiltó
közlekedési táblák csupán az
életben levõ KRESZ szabályozást erõsítik meg. Az
egyeztetésen az is felvetõdött, hogy a bevezetett korlátozás miatt a 4401 és a 4642
jelû utakon nõtt a teherforgalom. A Magyar Közút ezért
forgalomszámlálást végez
ezen a két mellékúton is, és
amennyiben a számok is növekedésrõl tanúskodnak, ott
is végrehajtják a szükséges
intézkedéseket.
Pécsi Norbert Sándor kifejtette: a KRESZ értelmében
2013 nyara óta a 7,5 tonnánál
nagyobb össztömegû jármûvek nem vehetnék igénybe a

szûrõsorozatát a kórházzal
együttmûködve. A farsangi
szûrõnap a jókedvrõl is szól,
hiszen az öröm és a vidámság önmagában is az egészséget szolgálja
A Boros Sámuel Szakközépiskola 9. C egészségügyi

szakmacsoport diákjai és a
13. egészségügyi asszisztens
csoportja Dudás-Szabóné Deák
Judit és Kovácsné Gila Erzsébet
osztályfõnökök, valamint
Puskás Nikolett ifjúsági felelõs vezetésével kapcsolódtak
be a programba.

Fotó: Vidovics

Õsz óta termel áramot a sportcsarnok tetõzetére elhelyezett
300 négyzetméter napelem. Az áram a villamos hálózatba kerül, amikor az intézmény áramfelhasználása alacsonyabb a
megtermelt áram mennyiségénél, fordított esetben pedig – például este vagy borult idõ esetén – a hálózatból használ áramot.
A megtermelt és felhasznált áram mennyiségét kétirányú, úgynevezett ad-vesz órán keresztül mérik és számolja el az áramszolgáltató. Rakk László, a Sportközpont vezetõje áramszámlák
hiányában még nem tudta megmondani, a napelemek által termelt áram mennyiben fedezi a sportcsarnok áramszükségletét.
Elkészültek az új pánikajtók is a sportcsarnokban az elmúlt
év végén. Az épület keleti oldalán, a Bocskai utca felõl kialakított ajtókat kizárólag vészhelyzet esetén lehet használni.
A Sportközpont módosította a sportcsarnok házirendjét és elkészítette a Pusztai László Sporttelep házirendjét, meghatározva azokat az alapvetõ szabályokat, ami biztosítja a színvonalas
szolgáltatást. A Dr. Papp László Városi Sportcsarnok esetében a
legfõbb újdonság, hogy meghatározott eseményeken alkoholt
is árulhat a csarnok büféjében. A házirend kiköti, hogy kizárólag az adott esemény szervezõjének jóváhagyásával és kizárólag 5 százalék alkoholtartalom alatti szeszes ital értékesíthetõ.
Rakk László elmondta, a téli palánkos labdarúgó tornán már
árusított sört a büfé, minden gond nélkül. A közönség tudomásul vette és betartotta a házirendet, és nem vitt be kívülrõl másfajta alkoholt a csarnokba. A vezetõ véleménye szerint a jövõben is mûködhet az alkohol árusítás, természetesen a törvényi
elõírások betartásával, azaz kiskorút és részeget nem szolgálhat
ki a büfé. Rakk László hangsúlyozta, a hétvégi télbúcsúztató
karneválon tilos az alkohol árusítás.
A Pusztai László Sporttelepen a házirend szabályainak megalkotásánál figyelembe vették az egyesületek véleményét is. Talán ez is az oka, hogy a klubok betartják a házirendet. Rakk
László a BMX-pályát használókra panaszkodott, a fiatalok nem
veszik tudomásul a nyitva tartást és a zárt kapun átmászva bemennek és felügyelet nélkül használják a skate-pálya elemeit.
Az intézményvezetõ veszélyesnek tartja ezt a szokást, mert
bármilyen baleset esetén nem áll rendelkezésre pályafelügyelet
és a mentõ sem tudja megközelíteni a zárt pályát. A BMX-pálya
hét közben reggel 7 és este 9 óra között, hétvégén reggel 9-tõl
este kilencig tart nyitva. Téli idõszakban, hóban, esõben zárva
tartják biztonsági okokból. Rakk László hangsúlyozta, hogy a
jövõben szigorúan betartatják a házirendet a sporttelepen és a
BMX-pályán is.
Az intézményvezetõ kedvezõ tapasztalatokról számolt be az
új mûfüves pályával kapcsolatban. Egyre több vidéki csapat
használja edzõmérkõzésekre az esõs, sáros idõben is sportolásra kiválóan alkalmas mesterséges burkolatú pályát. A játékosok
is szeretik és a mûanyag is jól bírja a terhelést. Idén a téli megyei nagypályás kupa két fordulóját is a mûfüves pályán rendezték és várhatóan még egy fordulót tartanak itt.
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Át a Szivárványhídon
Emlékeznek még arra a
bûbájos (nem mellesleg:
gyönyörû hanggal megáldott) ifjú hölgyre, aki a Tóth
Bagi Csaba vezette Balkan
Unionban magyar népdalokat énekelt a zeneiskolában
2012 szeptemberében, amikor Al DiMeola virtuóz
olasz harmonikását, Fausto
Beccalossit is megismerhettük? Igen, Guessous Majda
Máriáról van/lesz szó, akit
a barátai – becenevén –
Mesinek szólítanak.
Nos, õ érkezik a „saját jogán” a zenekarával együtt
február 26-án csütörtökön
ugyanoda (nem a megszokott pénteki napon tehát!) 19
órakor, a Zene-Világ-Zene
hangversenysorozat keretében!
Az esemény személyes
megközelítését illetõen az a
legfontosabb tényezõ, hogy
Mesi csodálatos egyéniség!
Szinte mellékes (dehogyis
az), hogy 2011-ben – megérdemelten – megnyerte a
Folkbeats tehetségkutató
verseny népzenei kategóriáját, aminek jutalmául elkészíthette elsõ (szinte kizárólag szóló felvételekbõl álló)
CD-jét Szivárványhíd címen,
amelynek dalai az emberélet
legfontosabb állomásait követik nyomon. 2013-ban pedig kijöhetett – az élet örömeire „szûkített” koncepció
mentén – az ÖröMes, kiteljesítve-összefoglalva-megko-

ronázva (minimális létszámú
zenekara segítségével) addigi zenei pályáját.
Emberi nagysága nem csupán abban áll, hogy remek
interjúalany, amit egy fárasztó napja sem képes megmásítani: akkor is lefegyverzõen nyílt és õszinte. Sokkal inkább abban, hogy zeneakadémiai tanár létére – szabad
idejében – sérült gyermekek
fejlõdésében próbál segíteni
a MUS-E program keretében,
mégpedig a közös éneklés, a
zene erejével!
A nagyközönség számára
alighanem mégis az a legfontosabb, ami a küldetésének bizonyult: az örökölt
vagy magába szívott zenei
kultúrák tudatos ápolása,
terjesztése! Apai ágon marokkói lévén épp olyan természetes közeg számára az
arab világ (gyakran utazik ki
ottani családjához), mint a

magyar. Választott-tanult
nyelve a török, amely közel
hasonló fontossággal bír számára. A három – gondolná
az ember: egymástól igencsak távol álló – kultúra népdalkincseinek legjavát szerves egységbe forrasztva
nyújtja át a közönségnek,
mégpedig triója segítségével.
A zenekar másik két tagja –
Mesin kívül, természetesen –
a férje, Boros Gerzson Dávid,
aki sokoldalú ütõhangszeres
játékos, valamint a Sebõ
együttesbõl ismerõs Barvich
Iván, aki dallam-hangszereket szólaltat meg elsõsorban.
Több nemzet zenei hagyományainak tisztelete, egzotikum, misztikum és nem utolsósorban: egyfajta jó értelemben vett intimitás – egyetlen
mûsorba sûrítve. Lehet ilyen
programra nemet mondani?
Ugye, hogy nem?!
Olasz Sándor

Télbúcsúztató karnevál
Február 20-án immár 14. alkalommal rendezik meg a télbúcsúztató karnevált. Pénteken
fél 5-kor a VagaBanda Gólyalábas Társulat
mûsorával kezdõdik a két napos karnevál.
21-én, szombaton a sportcsarnokba várják
az érdeklõdõket. A farsangi maszkabál, az
óvodások karneváli produkcióit bemutató
program 9 órakor kezdõdik, közben a PomPom zenekar koncertezik. 13 órakor az általános iskolások mutatkoznak be, közben a gólyalábas társulat Óriáscirkusz show elõadásán
szórakozhatnak a jelenlévõk. A karneváli felMegnõtt az idõsebb generáció igénye az internethasználatra: míg pár éve
alig volt érdeklõdõ a nyugdíjasoknak hirdetett számítógépes tanfolyam iránt,
most háromszoros túljelentkezéssel indultak kurzusok.
A Nyugdíjasok Szentesi
Szövetsége Egyesülete szervezésében harmincan ismerkednek meg az internet
alapjaival ezekben a hetekben.
A billentyûket nem hoszszan kell nyomni, mint a
csengõt, az egér pedig nem
tévé távirányító, az asztalon
kell csúsztatni – olykor így
oldják a hangulatot az oktatók a nyugdíjasoknak és kezdõknek szóló internethasználati tanfolyamon. 5-ször
két órában ismerkedhetnek
meg az alapokkal a résztvevõk: hogyan lehet böngészni, honlapot letölteni, de a
két oktató, Berente Zsolt és
Vágvölgyi Zoltán az internet
hasznossága mellett annak
veszélyeire is felhívja a figyelmet a foglalkozásokon.
Vannak, akik minimális ismeretekkel már rendelkeznek, mások esetében tényleg
az alapoknál kell kezdeni. A
sikerélmény azonban hamar
jelentkezik. A 68 esztendõs
Fülep Lajosnak van otthon
egy régi gépe, ki kellene cse-

vonulás 16 órakor, a látványos téltemetés 17
órakor kezdõdik az Ifjúsági parkban. 18 órakor a Csongrádi fitnesz SE lép fel, amit díjkiosztás követ, majd a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány koncertje, utánuk a
sztárvendég Vastag Tamás lép színre. A rendezvényt Windy vs. Tailor karaoke show és
diszkó zárja.
Mindkét napon kézmûveskedés, arcfestés,
színes hajfonás, álarckészítés. A szabadtéri
gasztronómiai udvarban csöröge fánk, palacsinta és fánksütés is lesz.

A Kínai faltól Limáig – Medgyesi tanár úrral

Egy világutazó
a Dózsa-házban
Február 13-án, pénteken
este maratoni elõadás során
a Bajkál tó körül csavarogtunk, majd Kínán keresztül
Peruban is jártunk. Medgyesi István tanár úr elõadása lebilincselõ volt, számos
olyan sztori is helyet kapott, amely máshol nagy
valószínûséggel még nem
hangzott el. Az utazás mára
már relikviává avanzsált
emléktárgyait, belépõket,
levelezõlapokat kézrõl-kézre adva tekinthettük meg.
Talán a Titicaca-tó, Nap es
Hold szigete varázsolt el a
legjobban, de nehéz dönteni, a Machu Picchu és a Tiltott város is jó szívvel pályázhat nálam az elsõ helyre.
Az elõadásokhoz végy egy
nyitott személyiségû, rendkívül kommunikatív, beszélni
szeretõ és tudó embert, aki
nem baj, ha tanár. Ja, és utazni nagyon szeressen és errõl
beszélni is. Hát, pont ilyen
Medgyesi tanár úr. A Dózsaház termében néhány szék
maradt csak üresen, és aki
eljött, csillogó szemmel várta
a az utazót. Nyugodtan énekelhetnénk a „Nagy utazás
címû Presser-számot, és számos más utazással kapcsolatos slágert, mert az elõadásra
mind igaz volt.
A tanár úr sietve elmondta, vitte volna õ a feleségét
is, ha jött volna. A nõknek
nagyon fontos a tisztálkodás
és a komfort kérdésköre, na
egy ilyen nagy utazáson õ
ezzel nem tudott szolgálni,
tehát maradt itthon a ház tüzét õrizni. Dóra lánya azonban szinte minden utazáson
mellete volt és a legjobb útitársa édesapjának. Kínába a

Internetezik a nagyi
rélni, de komolyabbhoz kevésnek érezte a tudását. Úgy
gondolja, nyugdíjasként ez is
egy jó kikapcsolódás, növekedhet a rálátása a világra.
Minden újságot nem járathat, de így megtalálja a napi
híreket. - Azt hittem, sokkal
bonyolultabb az internet
használata, de a fiúk közérthetõen magyaráznak, belénk

sulykolják, nem tudjuk elrontani – fogalmazott.
Vincze Istvánné annak idején, a munkahelyén kész
programmal dolgozott, így
itt, szinte a nulláról indult.
Kicsit idegenkedett a gépektõl, de nagyon szeretné megtanulni, részben, hogy a gyerekek elõtt ne kelljen szégyenkeznie, sõt éppen az õ

5

sugallatukra jelentkezett.
Vallja, hogy a nagymama is
haladhat a korral: levelezhet
a külföldön élõ családtagokkal, a skype is érdekli. Meggyõzõdése, hogy csak úgy
van értelme, ha tovább folytatja a tanulást. A Facebookon való kitárulkozás viszont nem az õ világa. –
Annyi idõm nincs a rengeteg

fia is elkísérte – sorolta az elbeszélõ. Az este folyamán az
is kiderült, hogy számos
esetben voltak életveszélyben, amit annyira azért nem
vettek komolyan. Fölösleges
hõsködés nem volt, inkább a
távozás hímes mezejére léptek. Utcai harcokat, lövöldözéseket, sõt egy alkalommal
késelést látva rohantak, de
megúszták. Az országokban
utazva kiderült, hogy az
édes víz, a tisztaság, a komfort, bizony nagy úr és amikor hazaérkeztek, mindennél
jobban megbecsülték ezeket
a magyaroszági adományokat. Gyönyörû a Bajkál-tó,
ezt nagyon sokszor hangsúlyozta. Elmondta, hogy a
szerpentineken felkapaszkodva hol 3-3, hol 2-2 mozdony húzta-tolta õket. A különleges táj, levegõ és a csodaszép élõvilág elvarázsolta
a tanár úrékat. Kínára rengeteg idõ kellett volna, ha lett
volna – szomorkodott Medgyesi István. A sok tartományban heteket is el lehetne tölteni. „Ott az étkezésre
nagyon vigyázni kell” – figyelmezetett az elõadó. A
tennivalóm mellett, hogy az
internet rabjává váljak –
mondta.
2010-ben és 2013-ban már
hirdetett kezdõknek szóló
számítógép kezelõi tanfolyamokat a Nyugdíjasok Szentesi Szövetsége Egyesülete,
azok iránt azonban meglehetõsen visszafogott volt az érdeklõdés. Az idén januárban megjelent felhívásukra
ugyanakkor háromszoros
túljelentkezést tapasztaltak:
több mint 90-en szerettek
volna részt venni a képzésen, de három turnusban
csupán 10-10 résztvevõ fogadására volt lehetõség. - Mi
sem számítottunk ilyen érdeklõdésre, látszik, egyre nagyobb az idõsek igénye –
árulta el Gondiné Ollai Katalin, az egyesület elnöke. Pályázati pénzük ennyit enged,
150 ezer forintot nyertek a
Nemzeti Erõforrás Minisztériumától. A regisztráltak
névsorát megõrzik, mert további pályázati támogatásból a tanfolyamok folytatását tervezik õsszel. Akkor
már nem csak kezdõknek,
hanem a haladók számára is
meghirdetnék, hiszen a korábbi képzéseken végzettek
szívesen továbblépnének.
Ebben segítségükre lehet a
Kurca Vidéke Polgári Egyesület is.

megérkezés elsõ napján rögtön belefutottak egy olyan
süteménybe, amelyben rovarokból-bogarakból és gyümölcsbõl készült dzsem volt
a piskóta között. „Meglehetõsen bizarr élmény a fogak
között roppanó lekvár” – tette hozzá a mesélõ. A Tiltott
város, a Nyári Palota a Kínai
nagyfal mind-mind egy-egy
estét is megérne, annyi a mesélni való, mondta a pedagógus.
A másik úti cél Peru különleges állataival és a belõlük készülõ selymes gyapjúval nyûgözte le a turistákat
meg azzal, hogy gyakorlatilag nincs víz. Miután landolt
a repülõ, akkor vették észre,
hogy itt a házakat tetõ nélkül
építik, mert negyven éve
nem hullott esõ. A Titicaca-tó
elvarázsolt hely, ahol a parton az édesvíz kutakat fegyveres õrök õrzik. Mindenhol
szellemek tanyáznak és
misztérium lengi be a tavat.
A gyermekek nagyon morcsosak-koszosak és mégis
nagyon boldogok. Táplálék
alig van, csak kukorica és
annak lisztje, ami kész csoda, hogy ilyen aszályos vidéken ekkora mennyiségben
megterem. A Machu Picchu
energiái fantasztikusak, bár
nem berúgva kell érkezni,
mint a német egyetemisták –
mondta kicsit viccesebb hangot megütve az elõadó. Helikopter, vonat, busz, vagy
gyalog, ezek az opciók vannak. Õk, egy négy napos
gyalogutat jártak be, ami
meghatározó volt az életükben. Érezhetõek a másfajta
energiák és a maja kultúra
mágiája – emelte ki a világcsavargó.
Fehér Mónika
A 2006-ban alakult nyugdíjas egyesületben egyébként is aktív élet zajlik, tudtuk meg Gondiné Katalintól, aki 2010 óta, G. Szabó
Józsefnét követve tölti be az
elnöki tisztséget. Gyakran
kirándulnak, Budapestre
utaznak színházba, vagy
éppen a Parlamentet meglátogatni, de voltak már két
napos gyulai kiránduláson
– ezekre az utakra teli buszszal, rendszeresen mintegy
ötvenen szoktak menni, a
karácsonyi ünnepségen 50
csomagot osztottak, mindehhez az önrész, vagyis a
tagdíj már kevés, tehát pályázatból is fedezik a költségeket. Céljukat úgy foglalta össze az egyesületi elnök, hogy lehetõséget biztosítanak az idõseknek a találkozásra, lelki és testi segítséget nyújtanak, szerveztek
már orvosi, de rendészeti
elõadást is számukra. Nem
titkoltan a tanfolyamra jelentkezõket is szeretnék az
egyesület tagságába csábítani.
A városi könyvtár ad otthont a kurzusoknak, a
résztvevõk a könyvtárba
beiratkozva gyakorolhatnak
a számítógépeken a tanfolyam végeztével is.
D. J.

SZENTESI ÉLET
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Gyõzelem
Négy góllal
kikaptak Athénban Egerben
Kedvezõtlen helyzetben
várja a három hét múlva
esedékes visszavágót a
Hungerit-Szentesi VK csapata a nõi vízilabda Euroliga negyeddöntõjében, miután négy góllal kikapott a
görög Olympiakosztól az elsõ mérkõzésen, Athénban.
A második számú kontinentális sorozatot, a LEN
Kupát legutóbb megnyerõ
pireuszi alakulat a szerdai
összecsapáson az elsõ negyedben kétgólos elõnyre
tett, ezt megtartotta a nagyszünetig, majd a harmadik
és a negyedik játékrészt is
megnyerte egy-egy góllal,
így elég jelentõs elõny birtokában várhatja a szentesi
mérkõzést. Az európai szövetség (LEN) honlapja szerint a magyar együttes találatai közül hármat a holland
légiós, Catharina Hendrica van
der Sloot, kettõt Kövér-Kiss
Réka, egyet pedig Hevesi Anita szerzett. A szentesi csapatban sérülése miatt nem szerepelhetett Bujka Barbara, a
válogatott centere, aki el sem
utazott a lányokkal Athénba.
A negyeddöntõs visszavágót március 11-én játsszák
Szentesen.
Tóth László: – Kulcsfontos-

Olympiakosz (görög) Hungerit-Szentesi VK 10-6
(3-1, 2-2, 3-2, 2-1)
Nõi vízilabda Euroliga
negyeddöntõ, 1. mérkõzés.
Athén, 200 nézõ.
Olympiakosz: Diamantopoulou - Sora, Avramidou, ASIMAKI 3, MANOLIOUDAKI 3, E. Plevritou,
BIANKONI 2. Csere: Tetzalidou 1, M. Plevritou 1,
Southern,
Niarchakou,
Kalogerakou.
Vezetõedzõ: Theokratisz
Pavlidesz.
Hungerit-Szentesi VK:
BOLONYAI - PENGÕ, Hevesi 1, Gémes, Kövér-Kis 2,
VAN DER SLOOT 3, Miskolczi. Csere: Pócsi, Rácz,
Farkas T., Gyõri, Kádár. Vezetõedzõ: Tóth László.
Gól - emberelõnybõl:
10/6, ill. 8/1.
ságú támadásoknál hibáztunk, fõként emberelõnyben.
A helyzeteink megvoltak, a
játék képe alapján ez nem
volt sima meccs, csakhogy 22
lövésbõl kevés a 6 lõtt gól.
Köszönjük a különbusszal
érkezõ húsz szentesi szurkolónak, hogy elutazott ide, sokat jelentett a végig lelkes
buzdításuk.

A Sügérek hokis
kupát rendeznének
Tavaly még csak második
lett a szentesi hokicsapat,
idén már övék a trófea. A Sügérek az V. Morotva Ligeti
Jégkorong Kupán bebizonyították, nincs náluk jobb a jégen.
A csapat lelkes amatõrökbõl alakult, több mint négy
esztendeje. Van logó, csapatszellem, elkötelezettség és
már mindenkinek felszerelése, ami cseppet sem kis dolog,
lévén egy ilyen együttes-szett
meghaladhatja a 100-150 ezer
forintot. – A legtöbb játékos
már a fiával jön le a Frigó jégpályára edzeni, ami hihetetlenül büszkévé tesz minket
apákat – mondta az alapítószervezõ Füsti Molnár István.
– Régebben elõfordult,
hogy a mezõtúri, a nagykõrösi és a szarvasi csapatok is ide
jártak edzeni, de ma már ennek nyoma sincs-mesél a
múltról az amatõr hokis. –
Megépült a szarvasiak csarnoka és elmaradtak a Békés
megyei csapatok. A hódmezõvásárhelyi hokisokkal is nagyon jó a kapcsolat, a közös
edzések azonban megszûntek. Drága a benzin és a csarnok bérletet is a csapattagok
állják. Ez az összeg elérheti,
sõt meg is haladhatja alkalmanként a 10-15 ezer forintot,
nyilván ez is befolyásolja,
hogy utánpótlás gondokkal
küszködünk – sorolta a civilben cukrász mesterséget gyakorló István. – Helyiekkel szeretnénk erõsíteni, így egy pár
éve megrendezzük a mi kis
barátságos rangadóinkat, toborzóinkat, ahol a helyi
középiskolások mérkõznek
meg. Mivel éppen Valentin
napon volt a berettyóújfalui
bajnokság, így mi is kedvet
éreztünk ahhoz, hogy a szervezés terhét magunkra vállal-

va egy, a következõ szezonban aktuális bajnokságban
gondolkodjunk- sorolta István. A V. Morotva Ligeti Jégkorong Kupa költségei annyira alacsonyak voltak és olyan
jól bántak a pénzzel, hogy nekünk is megtetszett. Az õ
munkájuk remek példa arra,
hogy egy csaknem 2000 forintos nevezési díjból is futja
ajándékra, a jégpálya bérletére, sõt egy bográcsosra is.
Ezeken a pozitív tapasztalatokon felbátorodva vállalkoznánk mi is egy hasonló rangadó szervezésére- lelkesedett
az amatõr játékos.
A kezdetekre szívesen emlékezett a jeges sportok szerelmese. Elmondta, hogy hamar
kialakult, hogy két színû mezben edzenek, így lettek feketék és fehérek. Manapság
nyolcan csapnak össze, de
már nem heti 2-3, csak egy alkalommal. – Sokan lemorzsolódnak a munka, a megélhetés, a család miatt, de olyan is
van, hogy késõbb vissza-viszsza térnek – összegezte a Sügérek oszlopos tagja. Tavaly
és idén, szerda esténként
csaptak össze a korongért a
jégen a fehérek és a feketék.
Füsti Pisti azt is elmondta,
hogy a pályán minden véresen komoly, sõt az öltözõig
jutva sokat hangoskodnak,
ám mire a tusolóba érnek már
béke van és mindenki alig
várja a következõ szerdát és
ez így jó.
Fehérek: Tary Tibor, Sarusi
Kis Tamás, Gyenes Csaba, Köves
Endre, Arató Csanád, Berezvai
Imre, Kecse Ferenc, Füsti Molnár István
Feketék: Mácsai Krisztián,
Mácsai László, Kozák Gábor,
Czakó Zoltán, Korom Zozémusz,
Korom Zénó, Kecse Öcsi, Nagy
Gergely
F.M.

A Dunaújváros legyõzése
után idegenben is nyert a
Hungerit-Szentesi VK nõi vízilabdacsapata.
Az elsõ és a harmadik harmad volt szoros, a páros
nyolc perceket magabiztosan
nyerték a mieink, akik végül
16-11-es gyõzelmet arattak. –
Voltak bizonytalankodásaink, de összességében uraltuk a mérkõzést, még úgy is,
hogy Bujka Barbara nem
játszhatott és Miskolczi Kitti
is csak néhány percet töltött
a medencében – nyilatkozta
Gyõri Eszter, a csapat játékosa.

Eger–Hungerit-Szentesi
VK 11–16 (4–4, 2–5, 4–3,
1–4)
Vízilabda OB I, nõk, középszakasz, 5. forduló.
Eger, 100 nézõ. Vezette:
Vogel G., Mucskai.
ZF-Eger: Katona (5 védés) – Szeredi, CZIGÁNY
D. 4, Takács V., PARKES 2,
Zajácz, Ráski 2. Csere: Szívós P., MIKLÓS R. 3, Jenes.
Edzõ: Kelemen Attila.
Hungerit-Szentesi VK:
BOLONYAI (8 védés) –
VAN DER SLOOT 4, GÉMES 2, Pengõ, HEVESI 1,
KÖVÉR-KIS 6, Kádár 1.
Csere: Miskolczi, Pócsi,
Rácz, Farkas T., Gyõri 2,
Mihály. Edzõ: Tóth László.

Elutasították az óvást
A Magyar Vízilabda Szövetség versenybírói bizottsága elutasította a Valdor Szentesi VK óvását, amelyre a
BVSC elleni mérkõzést döntõen befolyásoló események
után került sor. A mérkõzés
vége elõtt 9-9 –es állásnál,
labdaszerzést követõen a
vendégek vezethettek akciót,
ám egy olyan játékos tért
vissza a medencébe, aki már
kipontozódott, így a szabálykönyv megfogalmazása szerint „illegális játékosnak”
minõsült. Ez büntetõhibának
számít, amiért ötméterest
kellett volna ítélni, amit ha
értékesítenek a házigazdák,
már nem veszíthettek volna.

Ezzel szemben a szövetség
elutasította az óvást, azzal
indokolva a döntést, hogy a
zsûri szentesi titkára, Mihály
Gábor nem jelezte – az elõírásoknak megfelelõen – piros
zászlóval a játékos mérkõzésbõl való kizárását, és ezt
hangosbemondón sem közölte. Az érintett állítja, megtette, sõt a fõvárosiak trénere, Märcz Tamás bólintással
azt tudomásul vette. Ezt a
szentesiek által beadott és bizonyítékként elfogadott videofelvétel nem igazolta,
nem igazolhatta, hiszen az a
meccs eseményeit kísérte
figyelemmel…no comment.
hv

Tánc a dániai támadás árnyékában

Nem voltak
veszélyben
A László Csaba-Páli Viktória kettõs Koppenhágában vett részt a hivatásos
táncosok WDSF standard
Európa-bajnokságán, éppen
aznap, amikor a dán fõváros
a terrortámadás miatt is bekerült a hírekbe.
Elõbb kezdjük az újabb
sportsikerrel. A profik kontinensviadalának 27 fõs mezõnyében a Szilver TSE táncosai bejutottak a legjobb 12
közé. A középdöntõben a 89. helyen végeztek, holtversenyben egy finn kettõssel.
A páros férfitagja, az amatõrben sokszoros magyar bajnok, vb-bronzérmes László
Csaba azt mondta, a döntõ
volt a céljuk, de úgy látja,
köztük és az elõttük végzõk
között csak minimális különbségek vannak. A német
gyõztesek mellé dán és litván párosok állhattak fel a
dobogóra, õk és még 2-3 duó
kiemelkedik a mezõnybõl,
de a 7. helyezett olaszok behozhatóak, sõt, a mostani
hatodik helyezett oroszokat
már verték meg korábban
Csabáék. A nyári világkupán
és a German Openen biztosan indulnak, de elõbb most
hétvégén nagy valószínûséggel megnyerik a magyar bajnokságot.
Február 14-én, szombaton
egy másik, korántsem szívderítõ esemény is történt
Koppenhágában. Errõl sze-

rencsére a sportolók csak az
Eb után, hallomásból értesültek. A szállodájukban rendezték a versenyt, ki se léptek onnan, csak a recepción
várakozva láttak-hallottak
sok rendõr-és mentõautót elszáguldani. A lövöldözés a
város másik részében, tõlük
mintegy 5-6 kilométerre zajlott. A repülõtéren sem tapasztaltak semmi különöset,
nem tûntek feszültnek az
emberek, a gépük is felszállhatott. Azért nem volt jó számukra érzés így belecsöppenni a világpolitikába. Csaba elmesélte, 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államokat ért terrortámadás idején nem volt ekkora szerencséjük: bár akkor New Yorktól messze, Fort Lauderdaleben tartózkodtak, párjával öt
napot voltak kénytelenek
Amerikában várakozni, míg
hazajöhettek.
2010-ben pedig az akkor
még nagyon fiatal párosnak,
Hegyes Bertalannak és Kis Violettának volt része nem mindennapi „élményben”. Az
éppen a kanadai ifjúsági
tíztánc vb-n versenyzõ táncosoknak az izlandi vulkánkitörés miatt törölték a repülõjáratát, így a két tini Torontóban rekedt pár napra edzõjükkel, Németh Anikóval. Kint
élõ magyarok fogadták be
õket.
D. J.

2015. február 20.

Gólözön és
dobogós remények
A félidõben már kilenc góllal vezetett Bordány ellen a
szentesi nõi kézilabdacsapat a hétvégi megyei I. osztályú bajnokság hazai mérkõzésén, a végeredmény 30:18 lett. A második félidõben gyengült a védekezés, de a gólszerzési kedv
nem a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban.
Szentesi Szabadidõs Sportklub – Bordányi SzSk 30:18 (15:6)
Gémes Ágnes, Kérdõné Kocsis Ivett, Nagy Andrea (6), Szekeres
Dorottya (7), Terbán Irén (6), Papp Ágnes (2), Sipos Réka (4), Kovács Katalin, Kiss Judit, Ragács Réka (1), Ács Rebeka (4).
Póth Gyöngyi edzõ szerint az eddigi teljesítményük alapján
a felsõházban játszhatnak és talán a dobogó valamelyik fokára is felállhatnak a bajnokság végén.

A Fradival tekéztek
A nõi szuperliga tekebajnokság 15. fordulójában a
Szentesi TE Budapestre utazott, ahol a Ferencvárosi TC
fogadta. A hazai csapat 3202
fát ütött, 3 pontot szerzett, a
Szentesi TE 3193 fával szerzett 3 pontot. A plusz 9 fáért
járó 2 pontot a Ferencváros
kapta, így 5–3-ra kikapott a

Szentes. Pontszerzõk: Tóth
Andrea 568 fa, Marsi Margit
539 fa, Seresné Lászlófi Mária
518 fa.
Az ifjúsági versenyzõk
1064–1013 fát ütöttek. Az 51
fáért járó plusz 2 pontot a Ferencvárosi TC kapta, így 4–0ás vereséggel zártak az ifik.
Pontszerzõ nem volt.

Sakk diákolimpia
Január végén rendezték
meg a diákolimpia városi
sakk csapatbajnokságát,
amelyen 6 csapat összesen 24
fõvel vett részt. A versenyt
Takács László nyitotta meg,
aki beszélt a gyerekeknek a
sakkozás történetérõl és
szépségérõl.
Eredmények: I-II. korcsoportban: 1. Kiss Bálint isk.
(Szalaji Gábor, Bartucz László,
Héja Szabolcs, László Csongor),
2. Koszta József isk. (Adorján
Kende, Insperger László, Bihari
Máté, Horváth Áron). III-IV.
korcsoport: 1. Koszta József
isk. (Török Dániel, Huszka
Ákos, Pásztor Dávid, Sipos Teodor), 2. Deák Ferenc isk.

(Udvardi Zalán, Kovács Dávid,
Boldizsár Dominik, Bullás Gábor, Berényi Alex), 3. Szt. Erzsébet isk. (Vida Sz. Patrik,
Bónus Adrián, Bugyi András,
Birkás Benedek).
A Csongrád megyei diákolimpia egyéni sakk bajnokságát február 7-én Szegeden
rendezték meg, a szentesi
sakkozók ott is jól szerepeltek.
Országos döntõbe jutott,
értékszámos kategóriában
Nagy Viktor, Udvardi Zalán és
Nagy Roland. Amatõr kategóriában pedig Bugyi András,
Turák Lejla és Lantos Alexandra
Kõhalminé F. J.

Aranymeccs lehet
Vereséggel folytatta bajnoki szereplését az NB II
Dél-keleti csoportjában a
Szentesi Kinizsi SZITE férfi
asztaliteniszcsapata. A mieink Cegléden szenvedtek
vereséget, és a folytatás sem
ígérkezik könnyebbnek.
Közel egy hónapos szünetet követõen folytatódott a
pontvadászat a férfi asztaliteniszezõk nemzeti bajnokságának második vonalában. A
Kinizsi együttese Ceglédre
látogatott, ahol a tabellán
közvetlenül a Szentes mögött
álló hazaiak, ha szoros mérkõzésen is, de otthon tudták
tartani a bajnoki pontokat. –
Tudtuk, hogy nehéz összecsapás vár ránk, de játékosaink elõzetes formája alapján
mégis bizakodva vártuk a
mérkõzést – mondta Hegedûs
Gábor szakosztályvezetõ. –
Február elején a Csongrád
megyei asztalitenisz bajnokságon erõs mezõnyben állták
meg helyüket pingpongosaink, hiszen NB I-es és extraligás játékosokat felvonultató
mezõnyben Gazdag Károly
harmadik lett egyéniben,
Bunda Szabolccsal párosban
pedig szintén bronzérmet
szereztek.

A bajnokság most már folyamatosan zajlik, a mostanihoz hasonló hosszabb szünet nem lesz tavasszal.
Szombaton a listavezetõ
Orosháza ellen állnak asztalhoz a mieink, a tavaly
még az NB I-ben szereplõ
vendégek jelenleg a listavezetõk a bajnokságban. Õszszel is nagy csatában dõlt el
a bajnoki pontok sorsa, akkor az orosháziak bizonyultak jobbnak 10-8-ra. A mérkõzést ezúttal újra a régi otthonában, a Szent Erzsébetiskola tornatermében rendezheti meg a Kinizsi.
Az egyesület serdülõ csapata a megyei harmadosztályban, az õszi szezonban a
harmadik helyen végzett, a
bajnokságot õk is most folytatják. Örömteli hír, hogy
Kozma Gergõ megnyerte a
Szentes körzeti diákolimpiát, majd a megyei döntõben
is az élen végzett, ami azt jelenti, hogy az országos finálé résztvevõje lehet február
22-én, amire hosszú esztendõk óta nem volt példa a
szentesi asztalitenisz történetében.
hv
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H O L- M I ?
Február 20-tól
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segédek. Festõk, grafikusok, szobrászok. A zenegépek története.
Tokácsli Galéria
Bakacsi Lajos festõmûvész
Harmóniák és kontrasztok címû
kiállítása február 28-ig tekinthetõ
meg nyitva tartási idõben.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Alföldi kézmûves fotográfiák
címmel nyílt kiállítás. A szervezõ
Szentesi Fotókör felhívására az
ország elismert alkotói küldték be
kézmûves technikával készült képeiket.
Városi könyvtár
Szombathelyi Árpád festõmûvész képeibõl látható válogatás
nyitva tartási idõben.
Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festményeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás.
A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, veszszõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig 9–17 óráig.
Galéria Kávéház és Étterem
Szabó Csaba helóta „Kávéházi
rengeteg” címû kiállításának
megnyitójára várják a közönséget
február 21-én, szombaton 17
órakor.

A könyvtár
programjai
Február 20-án, pénteken 19
órakor Versek pohár borok fölött a
Páterházban.
Február 21-én, szombaton 10
órától versírók és versmondók a
városi könyvtárban, 13.30-tól fõszerkesztõk kerekasztal-beszélgetése. 15 órától versmondó gála.
Február 24-én, kedden 18 órakor a filmklub mûsorán Az Adam
címû színes, amerikai filmet vetítik.
Február 25-én, szerdán 18 órakor Magyarország a 19. században. A szabadságharc története
1849 februárjától 1849 augusztusáig címmel tart elõadást Poszler
György tanár.

Programajánló
Február 24., 19 óra
Szentesi Dumaszínház
Kovács András Péter és Badár Sándor
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Február 25., 10-11 óra
Rendhagyó népi ének és népzene
óra Óvodásoknak, iskolásoknak
(Szenyéri Dániel emlékére)
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Február 26., 8 óra
Boros Sámuel szakközépiskola
Floorball torna
Sportcsarnok
Február 26., 19 óra
Guessous Mjda Mári „Mesi”
koncertje, Világok dalai
Hangversenyközpont
Február 27., 10, 11, 14, 15 óra
Rendhagyó népi ének és népzene
óra Óvodásoknak, iskolásoknak
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Február 28.
Futsal – Ádász-Csõszer Kupa, 20062007
Sportcsarnok
Február 28., 8 óra
Amatõr páros teniszverseny
Fedett teniszpályák
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A béke üzenetét hozta Böjte atya
Zsúfolásig megtelt a
Szent Anna Római Katolikus Templom múlt péntek
délelõtt. Böjte Csaba ferences szerzetes annyi jó dolgot tett már a világban,
hogy kicsik és nagyok is
jöttek Szentesrõl, hogy hallják õt, személyesen is. A
hitrõl, a kitartásról beszélt,
arról, hogyan lehet az akaratot edzeni, amirõl neki is
van személyes tapasztalata,
el is mondta.
Köztudott, egy évig bányász volt a Hargitán, így a
fizikai test edzésérõl hûen
tudott lelkesítõ beszédet
mondani. Szerinte a legfontosabb, hogy el kell jutni a
teljesítõ képesség határáig,
mert akkor fejlõdünk csak
igazán. Ékesen szólt arról is,
hogy õ megfogadta egykori
nevelõje tanácsát, aki arra
kérte, hogy sohase feküdjön
le úgy, hogy ne olvasson el
egy verset, ha ideje engedi,
tanulja is meg.
Bár a templomban hideg
volt, mégis mindenki végig
várta az atya elõadását. Viszszatérõ „elem” volt a beszédében: az ember sokkal
többre képes mint azt hinné,
ez adjon erõt nekünk. Bibliai
történeteket elevenített fel:
annak idején Mária megszülte Jézust és ehhez mekkora
lelkierõ kellett. Beszélt Jézusról, és a gyönyörû mondatot
idézte a szerzetes a Hegyi
Beszédbõl, Máté Evangéliumából: „Atyám, bocsásd

meg nekik, mert nem tudják,
mit cselekszenek”. A szerzetes ránk pirított, vajon
mondjuk-e ezt, hisszük-e ezt
a mindennapjainkban. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány
vezetõje tudatosította bennünk, hogy azért is születtünk, hogy az álmainkat
megvalósítsuk. Egy aprócska, akkor ötödikes kislány
történetét elevenítette fel. Az
apróság levelet írt a plébánosnak egy faluban, az továbbította az érseknek, aki
Csaba atyát hívta. A levélben
az állt: „Vigyen el innen,
mert itt én meghalok” – emlékezett vissza. Az alkoholista szülõk nem is bánták,
hogy elviszik a gyermeküket
Dévára – tette hozzá a szerzetes. Bár a kislány az úton
nem figyelt a szerzetesre,
mert az út csíkjait számolta,
szimpatikus volt a bátor
gyermek. – Ekkor nagyon
paprikás lett a hangulatom –
emlékezett vissza az árvamentõ, aki hozzátette: már
akkor tudta, hogy a gyermek
kétfelé figyel és igazi kis zseni lesz. A lány felnõtt, Angliában doktorált, szakdolgozatának a témája a dévai alapítvány kis lakóinak sorsa
volt. Ma olyan élete van,
amit sokan irigyelhetnek a
volt szülõfalujában. Hát erre
képes a kitartás – tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az
immáron felnõtt, férjes aszszony a mai napig emlegeti
az utat és majd minden szót,

Mozimûsor

20:30 Amerikai mesterlövész

Február 23., hétfõ
16:30 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
18:15 A szürke ötven árnyalata
20:30 Kingsman: A titkos szolgálat

Február 27., péntek
16:15 Shaun, a bárány - a film
18:00 Blackhat
20:30 Amerikai mesterlövész

Február 24., kedd
16:30 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
18:15 Kingsman: A titkos szolgálat
20:30 A szürke ötven árnyalata
Február 25., szerda
16:30 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
18:15 A szürke ötven árnyalata
20:30 Kingsman: A titkos szolgálat
Február 26., csütörtök
16:15 Shaun, a bárány - a film
18:00 Rendíthetetlen

- Jean, hallotta, hogy tegnap elütöttek egy kéményseprõt?
- Hát ez rettenetes! Már a háztetõn
sincs biztonságban az ember!
A csatár sorozatban hagyja ki a
jobbnál jobb helyzeteket. Amikor
már tizedszer lõ az üres kapu fölé
két lépésrõl, szomorúan fordul a játékostársához:
- Úgy látszik, ma nincs szerencsém!
- Dehogy nincs, ez a mi kapunk!
- Mi lesz a Porsche-ból ha 200-zal
nekimegy egy betonfalnak?
- ???
- Por se.
A tanító néni megkérdezi Mórickát:
- Móricka, mi a hajlékony ellentéte?
- Hajléktalan.
- Hogy hívják a mozigépész feleségét?
- ???
- Matiné.
A tücsök egy bulit szervez, és meghív minden bogarat. El is jönnek a
bogarak sorban, a katica, a sáska,

Február 28., szombat
13:00 Shaun, a bárány - a film
14:30 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
16:15 Shaun, a bárány - a film
18:00 Rendíthetetlen
20:30 Amerikai mesterlövész

amit akkor az atyától hallott.
Böjte Csaba figyelmeztetett:
minden szavunk földbe vetett mag, ami kikel.
Az elõadás alatt többször
énekeltek a dévai gyermekek, amelybe bekapcsolódtak a helyi hittanos iskolások. A templomot betöltõ
gyermekhangok mennyei
hangulatot teremtettek. Késõbb, a gyermekotthon lakói
a mikrofon elõtt elmondták
az élettörténetüket és azt,
hogyan és hová változott a

sorsuk. Szabó Anita azt
mondta, hogy megtanult
fõzni, vasalni, amirõl azelõtt
még csak nem is hallott. Egy
félszeg fiú arról beszélt,
hogy rendet és rendszert tanult Déván, étkezésben, fogmosásban, testápolásban. A
lapunknak nyilatkozó két
testvértõl megtudtuk, ennél
jobb dolog aligha történhetett volna velük, minthogy
Csaba atya elvitte a szüleiktõl, akik depresszióban és alkoholizmusban szenvedtek.

Bubi Band
koncert
és buli

Február 20-27.

A Bubi Band partyzenekar
tagjai a legjobb és legismertebb

slágereket

játsszák,

igyekeznek a közönség kedvében járni és a buli hangulatát minél magasabb szintre

Március 1., vasárnap
13:00 Shaun, a bárány - a film
14:30 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
16:15 Shaun, a bárány - a film
18:00 Blackhat
20:30 Amerikai mesterlövész

emelni. Mindenkit várnak

Pótfûtés

- Dehogy tettem, a rabló jóval kevesebbet költ, mint az asszony!

a hõscincér... az est végére már
csak a százlábú hiányzik.
Véget is ér a buli, mindenki indulna
haza, amikor nyílik az ajtó, belép a
százlábú, és dühösen mondja:
- Ki írta ki az ajtó elé, hogy lábat törölni kötelezõ?
- Hogy hívják a tréfás kávéfõzõt?
- ???
- Mokkamester.
Egy férfi odamegy a boltban egy fiatal, csinos nõhöz:
- Bocsánat, hölgyem. A feleségem
itt van valahol az áruházban, de sehol sem találom. Beszélgetne velem
pár percet?
- Miért?
- Mert ahányszor elkezdek társalogni egy fiatal nõvel, a feleségem pár
percen belül mindig megjelenik.
Két férfi beszélget:
- Képzeld, a múltkor ellopták a feleségem hitelkártyáját!
- És, tettél feljelentést?

egy jó buliba február 21-én,
szombaton 22 órától a Felsõpárti Sörözõbe.
Belépõ 22 óráig ingyenes.

- Pistike, mondj egy ritka európai
állatfajtát.
- Tigris.
- De Pistike, a tigrisek Ázsiában élnek.
- Éppen ezért olyan ritka Európában.
- Ugyebár a képen is láthatjátok, a
New York-i Szabadság-szobor
egyik kezében könyvet tart, a másikban fáklyát. Ki tudja megmondani, mit jelképez a fáklya? Tessék,
Móricka!
- Azt, hogy sötétben nem lehet olvasni.
Egy fiatalember gyónni megy a
paphoz.
- Atyám, én vétkeztem.
- Mi a vétked, fiam?
- A hiúság bûnébe estem. Naponta
többször belenézek a tükörbe, és
csodálom magam, hogy milyen
szép vagyok.
A pap megfordul, és ránéz a fiúra:
- Ez nem bûn fiam, csak egyszerû
tévedés.

Roman Anca és Román Kornél
a jövõbeli terveirõl azt
mondta, hogy mind a ketten
pincérnek készülnek, angolt
és németet tanulnak.
A ferences szerzetes azzal
búcsúzott, hogy nincs szebb
és áldottabb dolog annál,
mintha valaki gyermekeket
nevel. Ehhez azonban irgalom és szeretett kell, aminek
híján vagyunk. Érdemes ebben elmélyülni és tanulni
egy életen át.
Lapunk kérdésére, hogy
mi az üzenete, mottója 2015re, Böjte atya így válaszolt: –
Ferenc pápa összehívta a fõpapokat és azt kérte, imádkozzunk a békéért. Soha
ennyire nem érintette a háború szele Európát és a világot, mint most. Az Ukrajnában zajló konfliktus nagyon
közel van hozzánk. A katolikus egyház vezetõjének igaza van, nem csak katonai
konfliktusok vannak, a családokban és a kapcsolatainkban is dúl a békétlenség. A
mai világban a fiatalok sorra
abba hagyják amit elkezdtek
és ez nincs így jól. Az áldott
békéért elõször ki kell engesztelõdni magammal, magamban, a szomszédaimmal.
Békét kell kötnöm a sorsommal az életfeladatommal, a
vállalásaimmal, összhangba
kell kerülni, el kell fogadni,
be kell fogadni a problémáimat a vállalt terheimmel
együtt.
Fehér Mónika

HOROSZKÓP
Kos
Új tervek készítésének jött el
az ideje, melyek a késõbbiekben jól fognak prosperálni. A hét vége felé új ötletei támadnak, melyekkel
érdemes foglalkozni. Elemezze ki õket
figyelmesen. Pénzügyi kérdésekben
bátran tervezhet.
Bika
El kell végezni egy feladatot,
amelyet régóta halogat.
Ezen a héten felhalmozódhatnak a teendõi, ennek kellemetlen következménye
is lehet. Fokozottan legyen figyelmes a
dolgaira is, mert a hangulata egy kicsit
érzékenyebb ezen a héten a megszokottól.
Ikrek
Energikusan kezdte a hetet,
így nem jelent önnek ez kihívást. A hét közepén egy lényeges
döntést kell hoznia, ami elõreviszi a
karrierjét. A fontosabb ügyeiben ön
mellé pártol a szerencse. A hét második felében kisebb feszültségek merülhetnek fel a kollégái között.
Rák
Lassan közeledik az idõ,
hogy elgondolkodjon azon,
hogy melyek azok a teendõk, melyekre
elkel a változtatás. A hét közepe fele
egyre energikusabbá válik. Könnyedén
megoldja a kitûzött feladatait. Egyre
jobban megértik egymást a kollégáival.
Oroszlán
Határozottan ragaszkodjon
ahhoz, amit hisz. Bármi is
történik, mindig tudnia kell, hogy önben
meg van a céljai eléréséhez szükséges
kitartás. Az elmúlt idõszakban egy kicsit feszült volt a környezetében zajló
események miatt.
Szûz
Anyagi helyzetében is emelkedés várható. Lehetséges,
hogy egy új elkötelezettség, vagy közeli
hozzátartozó jóvoltából lényeges bevételhez jut. Ez sok erõt ad önnek. Népszerûsége megnõ a környezetében.

Mérleg
Átmeneti nézeteltérés a partnerével, amit a kedvességével, észérvekkel könnyedén meg tud oldani. Lehet, hogy egy hosszabb utazást, esetleg külfölddel kapcsolatos elképzeléseket fontolgat. Ez a hét fõképp
a jó közérzeté és a jó koncentráló képességé lesz.
Skorpió
Anyagiak terén aggódásra
nincsen ok, mert ezen a téren jó áramlatban van. Ezen a héten új
ötletei támadhatnak valami teljesen új
tevékenység iránt, amitõl teljesen fellelkesedik. Szellemileg teljesen felpörgetett állapotban van.
Nyilas
Egy kisebb aggodalom lesz
úrrá önön az anyagi helyzete
alakulása miatt. Ne veszítse el az optimizmusát, hiszen sok jót köszönhet a
pozitív szemléletének. Amennyiben figyel a kiadásaira, nem fogják meghaladni a bevételeit.
Bak
A hét során lehetõsége nyílik egy régebbi ötletének a
megvalósítására. Számíthat a környezetében élõk támogatására. Ragadjon
meg minden felkínálkozó segítséget és
lehetõséget. Azonban figyeljen a részletekre is.
Vízöntõ
Már a hét elején tele van
jobbnál jobb ötletekkel és
alig várja, hogy már a gyakorlatban láthassa õket. A kivitelezés egy kisebb átmeneti fennakadásba ütközhet. Ez ne
szegje kedvét, mert kellõen erõsek az
ön ambíciói.
Halak
Tele van új, zseniális ötletekkel, melyeket a munkahelyén is jól fogadnak. Beérettnek látszik az idõ egy régebbi ötletének a kivitelezésére. A hét közepén felmerülnek
önben a bizalmi kérdések. Túl sokat
idegeskedik az utóbbi napokban.

Egy százalékokból
két zenei tábor

Kábulatig kábítóztak
Büntetõeljárást indított a
Szentesi Rendõrkapitányság
egy helybéli nõ ellen, aki városunkban több ingatlanba is
besurrant, ám több helyen
tetten érték, és meghiúsították a lopást. Összesen hét
helyrõl 3500 forintnyi értéket
tudott magával vinni, köszönhetõen annak, hogy
megzavarták „munka” közben. Érdemes a házak kapuját napközben is zárni, mert
az ún. „utazó bûnözõk” benyitogatnak a házakba, és bizony egy pillanat alatt képesek összeszedni értékeinket.
Büntetõeljárás indult egy
helyi férfi ellen, aki az egyik
szórakozóhelyen – az eddig
rendelkezésre álló adatok
szerint – bántalmazott egy
ott tartózkodó személyt, aki
emiatt nyolc napon túl
gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Tolvajok jártak az egyik
tanintézmény tornaöltözõjé-

ben, ahonnan három tanuló
értéktárgyait, pénztárcáját
lopták el.
A szentesi hipermarketbõl
lopott egy férfi parfümöket,
de messzire nem jutott velük, mert a biztonsági szolgálat munkatársai elfogták.
Mivel a férfi egy éven belül
harmadjára követett el tulajdon elleni szabálysértést, így
most már lopás vétsége, vagyis bûncselekmény elkövetése miatt kell felelnie tettéért.
Feltehetõen ún. „dizájner
drogokkal” ütötte ki magát
kábulatig két személy az elmúlt héten. Ellenük kábítószer birtoklása miatt indult
eljárás, a rendõrség szakértõk bevonásával nyomoz az
ügyben. A dizájner drogokról jó tudni, hogy olcsó termékekrõl van szó, ám roppant veszélyes anyagok lehetnek ezek, amelyek korábban már nem egy esetben

okoztak halált. A legfrissebb
tiltólista alapján az is elmondható, hogy számos
anyaggal bõvült a kábítószernek minõsülõ anyagok
listája, így olyan anyagok
birtoklása is büntethetõ most
már, amelyekért korábban
nem járt semmi.
Hv
Pénteken egy mosógép
gyulladt ki a Rozmaring utcában. A tüzet idõben eloltották, ennek köszönhetõen
a lángok nem terjedtek át a
családi ház többi helyiségére. A lakók nem sérültek
meg. Ugyancsak múlt pénteken a rendõrség kérte a tûzoltók segítségét délután fél
ötkor, mert a Brusznyai Árpád utcában lakó idõs hölgy
nem adott életjelet. A tûzoltók dugólétráról, az utca felõl jutottak be az elsõ emeleti
lakásba. A mentõszolgálat az
idõs nõt kórházba szállította.

Wellnessre hangolódva
Ez év nyarára elkészül az üdülõközpont új
wellness és élményfürdõ részlege. A megnyitóig lapunk bemutatja mindazokat a szolgáltatásokat, amit igénybe vehetnek majd a fürdõ vendégei. Megtudhatják mi a masszázs, a szauna,
az infraszauna, a jégszoba, vagy a Kneipp medence. Ez alkalommal a szaunázásról olvashatnak.
A finnek közkedvelt szólása: „Engedd, hogy a
szauna elfeledtesse veled mindennapi gondjaidat!"
A szaunázási szokásokra vonatkozóan merev
szabályokat felállítani nem szabad — ezt a finnek sem teszik. Itt mégis néhány olyan általános
és mindenképpen tiszteletben tartandó szaunázási „alapszabály“ — t gyûjtöttünk össze, melyeknek figyelembevétele alapvetõ fontosságú.
Ebbõl a felsorolásból látszik, hogy igazán mindenki a saját igényének legjobban megfelelõ feltételeket kell, hogy biztosítsa szaunázása során
és ekkor lesz tökéletes a relaxációja, felfrissülése.
Néhány hasznos gyakorlati jó tanács:
— Csak akkor szaunázzunk, ha az erre szánt
idõ a rendelkezésünkre áll. Az elõkészületekkel
együtt egy normál szaunázás idõigénye legalább két óra, siettetni magunkat nem szabad,
mert így pont a szaunázás lényegétõl és jótékony hatásától fosztanánk meg magunkat. A
szauna a meditáció, a teljes testi és lelki kikapcsolódás helye, ehhez pedig idõ kell. Ne sajnáljuk!
— Szaunázás elõtt nem célszerû sokat enni
vagy inni.
— Szaunázás elõtt célszerû lezuhanyozni. Ez
különösen a közösségi szaunák esetében fontos.
Zuhanyozás után törölközzünk szárazra.
— Lázasan, betegen soha ne szaunázzunk!
Megelõzésre azonban mindenkinek javasolt a
szaunázás.
— A szaunapadra leüléskor mindenképpen
hasznos egy kis törölközõt, papír vagy textil
ülõkét helyezni higiéniai megfontolásból, elsõsorban közösségi szaunákban (Ügyeljünk arra,
hogy mindig ugyanazt a felét használjuk!).
— Mindig vegyük le ékszereinket, mert a nagy
melegtõl gyorsan felforrósodva kellemetlenül
égethetik a bõrt, ha errõl megfeledkezünk!
— A levegõ mozgása a szaunában: ha a levegõ
cirkulálása nem megfelelõ, a szaunázót fáradttá
teszi, ezért nagyon fontos, hogy elegendõ be-

áramló friss levegõ jusson be.
— A hõmérséklet és a páratartalom: Az ajánlott
hõmérséklet fejmagasságban: 75-90 C-fok (idõsebbeknek és kezdõknek: 75-80 C-fok ajánlott).
A szaunázás közbeni legmagasabb páratartalom: 100 C-fokon 9%, 75 C-fokon pedig 22%.
Javasoljuk, hogy szaunázáskor az elsõ 3-5 perc
után — 2 kanál vizet locsoljon a kövekre, majd
ezt 2-3 percenként ismételje meg. A kabin levegõjének pára- és iontartalma így megnövekszik
és ez rendkívül nyugtatóan hat az idegrendszerre.
— A szaunázás idõtartama: 8-12 perces benntartózkodás után 5-10 perces hûlési fázissal szakítsa meg. Erre a célra egy hideg vizes zuhanyozás és/vagy üldögélés a szabad levegõn (télen
is!), vagy megmártózás egy merülõ dézsában,
fürdés tóban, medencében, hempergés a hóban,
a merészebbeknek és edzettebbeknek pedig a
téli „lék-úszás“ is lehetséges.
A „Ki bírja legtovább, vagy a legmagasabb
hõmérsékletet?“ virtuskodás, versengés kerülendõ!
— Ha valaki el tud sétálni a szaunáig, akkor
szaunázhat — mondják a finnek. Ha azonban
vérkeringési, szívproblémái vannak, akkor kerülni kell a hosszú ideig és/vagy magas hõfokon
történõ szaunázást és mindenképpen beszélje
meg problémáját kezelõorvosával.
— Szaunázás közben ne fogyasszunk alkoholt
és ne hangoskodjunk! A szauna a csend és a
meditáció helye.
— Mielõtt kimegyünk a szauna kabinból, üljünk fel, hogy a testünk vérkeringése ismét alkalmazkodni tudjon a függõleges helyzethez.
Ehhez mindössze 1-2 perc elegendõ.
— Szaunázás után: A hideg vizes medencébe
merülést megelõzõen mossuk le magunkról az
izzadságot! Az utolsó zuhanyozást mindig meleg vízzel végezze, hogy a kitágult pórusok ne
húzódjanak össze, amely kellemetlen utóizzadást vált ki. Gondosan szárítkozzon meg! A szaunázás befejeztével hagyja tisztán a a kabint.
Ha forró a kabin, a legegyszerûbb módja a felszárításnak, ha egy darabig csukva tartja az ajtót. A végén mindenképpen nyissa ki az ajtót
(vagy az ablakot is) és hagyja tökéletesen kiszellõzni a kabint. Szaunázás után a férfiak részére
egy speciális lehetõség kínálkozik: a különlegesen sima borotválkozás, ugyanis a pórusok a
nagy meleg hatására erõsen kitágulnak.
(x)

A második olyan évet
kezdi a Zenével a Rákos
Gyermekekért Alapítvány,
melyben gyûjthet személyi
adó 1 százalékokat. A Seres
Antal által létrehozott alapítvány a nyáron két zenei
tábort is szervez gyógyulófélben lévõ gyerekek számára.
Jó gazdasági évet zárt az
alapítvány, mondta Ombodi
Csilla kuratóriumi elnök: a
tavalyi adó 1 százalékokból
670 ezer forint gyûlt össze,
ehhez még érkeztek adományok is a számlájukra. Ez kisebbfajta vagyonnak tûnhet,
ám 20 táborozó gyerek ellátása közel 500 ezer forintba
kerül, árulta el Csilla, akitõl
azt is megtudtuk: idén a
szentesi üdülõközpont területén tartják egyik táborukat,
s a július 5-én kezdõdõ egyhetes program során igazán
jó körülményeket szeretnének teremteni a résztvevõknek. A nyárra terveznek egy
másik zenei tábort is, méghozzá Kapolcson.
Kulka János február 17-én
rendezett szegedi estjének
bevételét nagy részben az
alapítvány kapja, s Antaltól
megtudtuk: a Kossuth-díjas
színmûvész biztosította õket,
ha segítség kell, az alapítvány rendelkezésére áll.
– Egy súlyosan beteg fiú,
Milán édesanyjából a fájdalom verseket csalt elõ, s megkért, zenésítsem meg egyik
költeményét – osztotta meg
Antal egy közelmúltbeli élményét. A legfõbb tevékeny-
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Kávéház és étterem
Heti menü február 23—27.
A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ:

Lebbencsleves és
brokkolikrémleves
A menü: Székelykáposzta
B menü: Rántott sajt,
kukoricás rizs, tartár
Kedd:
Húsleves házi tésztával és
karfiolleves
A menü: Vadas sertésszelet, tészta
B menü: Grill csirkecomb,
sült burgonya
Szerda:
Babgulyás és Makói
vágottas
A menü: Rántott sertésmáj vagy
fasirt, tökfõzelék
B menü: Csirkés-zöldséges lasagne
Csütörtök: Magyaros gombaleves és
csirkebecsináltleves
A menü: Pásztortarhonya vagy
chilisbab
B menü: Mustáros-gombás
csirkemell, párolt rizs
Péntek:
Scsí és tyúkhúsleves házi
tésztával
A menü: Szentesi töltött karaj,
burgonyapüré
B menü: Csirkepörkölt tésztával
vagy szilvalekváros
gombóc

www.galeriakavehaz.hu
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ÚJ HELYEN!

Égisz 90
Temetkezési Kft.
Iroda:

Szentes, Sima F. u. 21.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 30/9-351-024

ség az alapítás óta, vagyis
három éve változatlan: a szegedi klinikán a legnehezebb
hónapokon zeneterápia segítségével átsegíteni a betegségben szenvedõ gyerekeket.
A szülõknek is jó érzés, hogy
az alapítvány jelen van, segítik is saját eszközeikkel. Az
alapítványnak, ha késõbbiekben sikerül nagyobb tõkét
gyûjteni, akár mûszereket
vásárolhatna az onkológiára,
vagy megszûnt játszóházakat állíthatnak vissza. Tudni
kell, hogy más alapítványok
70-100 millióból gazdálkodnak, tette hozzá Csilla. A cél
az alapítvány fejlesztése, tovább építése, szélesebb körben való megismertetése.
Az egyik, ami segítheti a
cél megvalósulását, Seres
Antal gitáros tanítványainak
fellépései, melyben egyelõre
4 gyógyulófélben lévõ diák
vesz részt rendszeresen,
csatlakozva az egészséges
társaikhoz. A hétvégi télbúcsúztató karnevál szombat

esti programjában látványos
fény- és hangtechnikával kísért koncertet adnak. Ott
lesznek Szentes képviseletében a február végi Utazás-kiállításon is, ezzel az alapítvány hírét is öregbítve. Egy
bank jóvoltából a Balatonnál
több ezres közönség elõtt is
megmutathatják magukat a
nyáron, az Evernest fesztiválon.
Seres Antal úgy látja, tanítványaival minden fellépésükön nagy sikert aratnak,
„több ez már, mint amatõr
produkció”. Közben az alapító - mivel zenész is -, fontosnak érezte, hogy visszatérjen a színpadra. Ez a növendékei miatt is fontos, hiszen akkor a tanítványai is
jobban felnéznek rá, de abban is hisz, hogy szólókarrierjének építése az alapítványt is magával húzhatja.
Mindez Seres Antal novemberi MÜPA-beli koncertjén
csúcsosodhat ki.
(darók)

Birkózóérmek Csongrádról
A Dr. Papp László Birkózó Egyesület február 14-én a
csongrádi a Sághy Mihály Szakiskola tornatermében rendezte meg a Délkelet Magyarországi Területi Kötöttfogású Bajnokságot és gyermek szabadfogású birkózó versenyét.
Összesen közel 200-an neveztek a régió 12 egyesületébõl. A
szentesi csapat több érmes versenyzõvel büszkélkedhet.
Eredmények: Gyerek korcsoportban: 2. Szikora Levente, diák
II. kcs. 1. Kuczora Attila, diák I. kcs. 3. Kuczora Márk, 3. Csáki
Zénó, serdülõ kcs.: 3. Balogh Szabó Anna, 4. Zilcsák Richárd.
Csapatversenyben: 3. hely.
Edzõk: Rónyai Zoltán, Mazula Erik, Szilágyi Zoltán
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: Február 23-ig Pingvin Patika (Rákóczi u.
12.) hétfõ-kedd-szerda-péntek 7.30-18.30, csütörtök 7-18.30,
szombat 7.30-12-ig. Február 23-március 2. Szent Damján
Gyógyszertár (Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17, szombatvasárnap zárva. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Családi események
Született: Kövér-Kis Imre és Rácz Gyöngyinek (Dankó P. u.
28.) Nelli, Schwartz Gábor és Schwartz-Hajdu Krisztinának
(Kossuth u. 11-13.) Marcell nevû gyermeke.
Elhunyt: Lencse Pál (Nagyhegy 409/B), Vecseri Ferencné
Horváth Mária (Kossuth tér 4.), Lengyel László (Nagy
Sándor u. 33.), Szabó Bálintné Tóth Mária Gizella (Dr.
Berényi I. u. 10.), Varga István (Batthyány u. 15.).
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Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.
Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu,
szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete,
6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Nyomtatás: SzVSz Kft. Nyomda üzeme
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