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A város ifjú nemzedékét is szeretnénk megnyerni az újságolvasásnak, ezért új akciót
indít szerkesztõségünk: minden tizedik, Szentesen anyakönyvezett újszülött családját
féléves Szentesi Élet elõfizetéssel ajándékozzuk meg. Az elsõ szerencsés elõfizetõnk
Ördög Csaba és Dósai M. Julianna kisfia, Martin, aki január 4-én 3630 grammal és 50
centiméterrel született a szentesi kórházban. Sok boldogságot kívánunk a családnak!

Büntethetõk a kutyatu-
lajdonosok január elsejé-
tõl, ha kedvencükben nin-
csen chip. A rizsszem mé-
retû azonosító behelyezé-
séért az állatorvosok 3500
forintot kérhetnek, de a
költség növekedhet a vizs-
gálat árával. A chip adatai
alapján megtalálható a ku-
t y a  g a z d á j a ,  a m i  m e g -
könnyít i  az  e lkóborol t
ebek visszajuttatását, illet-
ve egy esetleges kutyatá-
madásnál az azonosítást.

A városban élõ mintegy
hétezer kutya fele rendelke-
zik védõoltással és becslések
szerint 2000-2500 kutya kap-
ta meg eddig az elektronikus
azonosító eszközt. A jelölés
elmaradásával elsõsorban az
állatorvosok találkoznak,
amikor a kedvencet kezelés-
re, oltásra viszi gazdája. A
hatóság csak akkor foglalko-
zik az állattal, ha az megha-
rap valakit. A chip hiánya
büntethetõ, az állatvédelmi
bírság alapdíja 15 ezer forint.
A chip beültetése 3500 forint,
azonban az állatorvos még
további költségeket is felszá-
molhat a kezelésért.

A chip nélkül rendelõbe
vitt kutyákat az állatorvosok

nem láthatják el az elektroni-
kus azonosító beültetéséig –
hívta fel a figyelmet Dobos
András. – A Kíséri Állatorvo-
si Rendelõben regisztrált
1500-2000 kutya esetében
legtöbbször a kötelezõ féreg-
telenítés és a veszettség elle-
ni oltás beadásával együtt
végezzük el a chip beülteté-
sé. Mi nem számolunk el kü-
lön költséget, aki kéri ahhoz
házhoz is megyünk kiszállá-
si díj nélkül. A kutya nyaká-
ba a bõr alá ültetett chipbõl
egy számsor olvasható ki
megfelelõ eszközzel, ami
alapján az állatorvosi kama-
ra által üzemeltetett orszá-
gos adatbázisban minden
fontos információ megtalál-
ható az adott kutyáról és
gazdájáról. Farle Csaba, a
Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság vezetõje szerint
az elektronikus nyilvántartás
jelentõs lépés járványtani
szempontból is, amivel a ve-
szettség-megelõzési munka
teljesen új dimenziókba lép,
különösen a vidéki és a kül-
területeken tartott állatok te-
rén.

– A beültetés után az ösz-

szes adatot fel kell vinni az
elektronikus nyilvántartás
rendszerbe, amiért fizetnie

ke l l  az  á l la torvosnak  –
mondja Dobos András.

(folytatás a 3. oldalon)

Küzdelmes, de eredmé-
nyes évet zárt az Árpád-
Agrár Zrt. Pontos szám-
adatokat még nem tudott
mondani Csikai Miklós.
A tavalyi év pénzügyi
mérlege február közepé-
re várható, amit március-
ban fogadhat el a köz-
gyûlés. A vezérigazgató
szerint az elmúlt évek
milliárdos beruházásai-
nak megtérülési folya-
mata elkezdõdött, ami
folytatódik ebben az év-
ben, ha nem szól közbe
rendkívüli esemény.

– Milyen évet zár a cég?
– Nehéz, küzdelmes és

eredményes évünk volt.
Az utolsó havi
gazdálkodás
gyorsjelentését
még nem kap-
tam meg, az
elsõ tizenegy
hónap alapján
mondhatom
eredményes-
ségünket. Min-
den gondunk
ellenére cégszinten a terve-
zett eredményt értük el, ága-
zatonként változó eredmé-
nyességgel. A szántóföldi nö-
vénytermesztésben és az
üvegházi paradicsomnál lát-
ható jelentõs mennyiségi el-
maradás a tervektõl az idõjá-
rás miatt. A februári kemény
fagy és a nyári hõség és
aszály nem kedvezett a nö-
vényeknek. A régebbi, ala-
csony légterû üvegházakban
a paradicsomnál a felsõ köté-
sek elmaradtak. A paprika
termesztését is befejeztük
egy hónappal korábban,

mert felsõ fürtök termésköté-
se elmaradt az árak is leestek
októberre. 

A kapásnövények termés-
átlaga is elmaradt a szoká-
sostól még az öntözött terü-
leteinken is. Az aszály mel-
lett negyven hõségnapot
mértünk, amikor az átlaghõ-
mérséklet meghaladta a 30
fokot. Búzából 3,5 tonna, ku-
koricából 5,5 tonna átlagot
értünk el , mintegy 500 hek-
táron kellett kényszersilózni
az elszáradt kukoricát. A ke-
vesebb termést azonban
kompenzálta a magasabb pi-
aci ár.

– Értékesítették az összes
gabona termést?

– Szinte mindet eladtuk a
betakarítás idõszakában és

jól tettük. Az eladási árak
várhatóan már nem emel-
kednek, mert az állatte-
nyésztõk és a húsfeldolgo-
zók is csökkentik termelésü-
ket a magas takarmányárak
miatt, illetve nem tudják ér-
vényesíteni költségeiket az
áruházláncok felé. Saját rak-
tárainkban bértároljuk az el-
adott gabonánkat az új szen-
tesi takarmányüzem és más
partnereink részére. A zrt.
80-100 ezer tonnás tárolási
kapacitásának kétharmada
bértárolás.

(folytatás a 3. oldalon)

Eredményes évet zárt az agrárcég

Nem tejel a tej
az Árpádnak

Átadás elõtt áll a város által építtetett 30-
szor 60 méter alapterületû üzemcsarnok az
ipari park déli szektorában, de egyelõre
kérdés, lesz-e kinek átadni a 317 milliós be-
ruházásból megvalósult épületet. 

Már a válság szele érezhetõ volt, mikor
2009-ben a szentesi képviselõ-testület többsé-
ge úgy döntött, hogy munkaadó vállalkozás
betelepítése érdekében félig pályázati forrás-

ból, félig hitelbõl egy üzemcsarnok épüljön
az ipari park déli szektorában. Az önkor-
mányzati beruházás a befejezéshez közele-
dik, már csak a gázkazánok beszerelése van
hátra az 1800 négyzetméter alapterületû
csarnoknál, a kivitelezõk február elején levo-
nulnak a területrõl. A fejlesztés megvalósítá-
sa nem volt zökkenõmentes. 

(folytatás a 8. oldalon)

Átadásra vár a város csarnoka

Kötelezõen azonosítható kutyák

A szentesi ebek harmada még nem kapott chippet.

Martin a legfiatalabb elõfizetõnk

Az ünnepek alatt egyik
munkatársunk lángost
szeretett volna enni, de
nem talált nyitva lángo-
sost a városközpontban.
Utánajárt, és kiderült,
hogy egyre élesebb a ver-
seny a lángossütõk és a
pékségek között. Cikkünk
a 4. oldalon olvasható.

Versenyben
a lángos

„A kenyérgyár egy kis ezüst-
kanál az almáriumban, amit
majd akkor értékesítünk, ha
lesz megfelelõ ára. A város
legszebb ipari mûemléke le-
hetne felújítás után.“

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Kedden egy idõs férfi azzal
kereste föl szerkesztõségün-
ket, hogy hiába nyert 5 millió
forintot kaparós sorsjegyen, a
nyereménybõl egy fillért sem
kapott végül. Elmesélte, hogy
decemberben egy felsõpárti
üzletben kereste a szerencsé-
jét. Elõbb 200 forintot nyert,
amit ki is fizettek neki, aztán
megint kapart egyet, és Fortu-
na minden eddiginél kegye-
sebb volt hozzá: 5 milliós
nyeremény bukkant elõ a
sorsjegyen. Boldogan nyújtot-
ta át a milliókat érõ papírda-
rabot a kiszolgáló hölgynek,
ám vissza már nem kapott

semmit. Se nyereményt, se a
becses szelvényt. Hiába kérte
a nõt többször is, adja vissza,
hiába ment el újra az üzletbe,
nem ért célt.  A bácsi felke-
reste a rendõrséget, de ott
épp úgy nem vették komo-
lyan, mint a Szerencsejáték
Zrt.-nél, amelynek szegedi
irodáját kétszer is felhívta. Ott
azt mondták neki, hogy 90
nap is eltelhet, mire vizsgá-
lódni kezdenek. Ezután for-
dult lapunkhoz az idõs férfi.
Azt szerette volna, hogy meg-
tudja a város, milyen embe-
rek élnek közöttünk. Meg-
hagyta a telefonszámát, és

mikor este felhívtam, hogy
névvel, arccal vállalná-e a
nyilvánosságot, mert igazán
így segíthetnénk az igazság
felderítésében, már visszako-
zott. Annyit mondott csak,
épp aznap látták tévében,
hogy egy amerikai lottónyer-
test megmérgeztek, és a fele-
sége fél, hogy velük is baj tör-
ténne, ha tovább kaparász-
nánk az ügyben, ezért arra
kért, hagyjuk az egészet. Ma-
rad tehát a homály, hogy mi
is történt valójában, meg a ta-
nulság, hogy a nyerésnél fon-
tosabb, mit is veszíthetünk.

Bíró Dániel

Milliók elkaparva
A Petõfi Szálló már 70! év-

vel ezelõtt is nagy gondot
okozott az akkori városveze-
tésnek. A korabeli újságok
szerint a korszerûtlen épület
felújításra szorul, mert nem
felel meg a szállodákkal
szemben támasztott modern
követelményeknek. Hát a
helyzet azóta csak rosszab-
bodott. Szállodaként üze-
meltetni ma már biztosan
nem éri meg az óriási beru-
házási költségek miatt. Ezért
aztán egyesek eljátszanak a
lebontás gondolatával is, de
ez egy ilyen történelmi és

építészeti értékkel bíró épü-
letnél óriási bûn. Szerintem a
legjobb megoldás lenne a
homlokzat, a tetõ és a nyílás-
zárók szakaszos felújítása,
belül pedig a szükséges köz-
mûvek kiépítése. További
belsõ felújításra nincs pénz,
de ha meghirdetné a város, a
földszinti helyiségek nagy
része valószínûleg gazdára
találna, míg a felsõ szintek
szobáit felújítandó garzonla-
kásokként vagy inkább szo-
ciális bérlakásokként kellene
hasznosítani. Talán ez utób-
bira még pályázati pénzt is

lehetne nyerni. Közadako-
zást is lehetne kezdeményez-
ni a felújításra. 

A postapalota evangélikus
templom felõli szárnyában
lévõ helyiségeket és a fehér
ház üresen álló emeleti iro-
dáit szerintem civil és más,
társadalmi szempontból
hasznos szervezeteknek kel-
lene bérbe adni jelképes ösz-
szegekért. Így például nem
kellene a hagyományõrzõk-
nek a városháza hideg és ko-
szos pincéjében gyakorlatoz-
ni a gyerekekkel hetente két-
szer. Vágvölgyi Zoltán

A Tiszavidéki Kiállítás
ünnepélyes megnyitására
1927. október 1-jén került
sor, Mayer János földmûve-
lésügyi miniszter közremû-
ködésével. Ezt követõen kí-
séretével bejárta a kiállítás
helyszíneit, amelyek a kö-
vetkezõk voltak:

– A városi kertben (Széche-
nyi-ligetben lévõ kertészet-
ben) hatalmas istállókban so-
rakoztak a szentesi és kör-
nyékbeli állattenyésztés dísz-
példányai. Uradalmak, nagy-
gazdák, kisgazdák jószágai
vetélkedtek egymással (tehe-
nek, bikák, szarvasmarhák,
juhok, kosok). Csongrád vá-
ros pl. négy monstre-hízót
mutatott be, amelyek együt-
tes súlya: 1367 kg volt.

– A polgári leányiskolában
(volt Petõfi Ált. Isk.) helyez-
ték el az ipari és kereskedel-
mi kiállítók többségét. Mesz-
sze kiemelkedett a Zsoldos
Rt. terme (tornaterem),
amelyben ötletesen mutatták
be a cég valamennyi ipar-
ágát: tégla- és cserépgyártá-
sát, fakészítményeit, beton-
és csempeféléit. Nagyon ha-
tásos volt a Kenyérgyár ké-
szítményeibõl készült házi-
kó. A szomszédságában he-
lyezték el a Városi Villanyte-
lep kiállítását, amelyet Cseuz
Béla mûszaki tanácsos rende-
zett be. Az elektrotechnika
gépcsodáit együtt láthatták a
praktikus tárgyakkal: vil-
lanyfõzõkkel, vasalókkal,
melegítõkkel. Ugyanebben

a teremben állított ki a
Wellisch Gépraktár is, amely-
nek fõbb termékei: rádiók,
varrógépek, autóalkatrészek.
Gunst Sándor vaskereskedõ
valóságos lakosztályt rende-
zett be: komplett konyhát és
fürdõszobát; a tûzhelytõl az
utolsó habverõig, födõig
minden megtalálható volt.
Láthatók voltak még: Kovács
Mihály divatáruházának ru-
hái, Csuray Ferenc és Fia ka-
lapjai, Bihari Bálint szûcs-
munkái, a Blaskovits Testvé-
rek saját készítésû berende-

zései, a 82 esztendõs Bajkai
Bálint remekbe készült kései,
özv. Kocsisné nõi kalapjai. 

– A katolikus iskolában el-
helyezett kiállítási rész a szõ-
lõ- és bortermeléssel kezdõ-
dött. Szép anyaggal szerepelt
Ausländer Sándor likõrgyá-
ros és Fekete Albert. A mezõ-
gazdasági termények és
magvak termében nagy érté-
ket jelentett Székács Elemér
kiállítása. A nemesített vetõ-
magvakról a jeles növényne-
mesítõ személyesen tartott
elõadást a miniszternek. A

Magyar Asszonyok Nemzeti
Szövetsége (MANSZ) töltötte
meg a legtöbb termet. Fõhe-
lyen voltak Horthy Miklósné
szövõiskolájának készítmé-
nyei. A szentesi asszonyok
ügyes kezét rengeteg kézi-
munka dicsérte, pl.: dr. La-
kos Istvánné ágy- és asztalte-
rítõje, Gémes Istvánné finom
iparmûvészeti faliképei,
Torday Jolán perzsa dívány-
párnája és madeira-hímzésû
asztalterítõje. Külön kell
szólni Pólya Lajosné csodála-
tos befõtteirõl és tésztáiról,

Lampel Béla csinos gyermek-
játékairól és Siprikó Sándor
gyékényfonó termékeirõl.   

– A gimnáziumban helyez-
ték el a kulturális csoportot.
A szentesi és a vidéki iskolák
gazdag anyaggal vonultak
fel. A város mérnöki hivatala
érdekes képeken és térképe-
ken szemléltette a város fej-
lõdését. Magyar Károly szíj-
gyártó díszes lószerszámokat
állított ki. A gimnázium ud-
varán a gépipari csoportot
helyezték el. A budapesti
gépgyárak mellett felvonul-
tak a helyi gépkereskedõk is:
Novobáczky Andor és Kar-
dos Péter gazdasági gépek-
kel, Weinberger Gábor au-
tókkal és motorkerékpárok-
kal.

– A vadászati kiállítás rep-
rezentatív részét képezte a
kiállításnak, amelyet a me-
gyeháza közgyûlési termé-
ben rendeztek be. 

A Tiszavidéki Kiállítás má-
sodik napjának csúcspontját
Horthy Miklós kormányzó
szentesi látogatása jelentette.
„A kormányzót várja a város
apraja-nagyja, és az idesereg-
lett díszes vendégsere. Öt-
száz vitéz, kilencszáz levente
érkezik meg ma városunkba.
Rajtuk kívül 170 bandérista.
Különvonat hozza a vendé-
geket Szegedrõl, Félegyhá-
záról, Orosházáról és Kun-
szentmártonból. A Városhá-
za ablakában nemzeti zász-
lók jelzik a város nagy ünne-
pét” – írta a helyi újság. 

Pontosan 9 órakor érkezett
a kormányzó automobilon, a
város szélén felállított dia-
dalkapuhoz. A kormányzó
megköszönte a szép fogadta-
tást, és helyet foglalt a város

ötlovas díszhintaján. A me-
gyeháza elõtt röviden vála-
szolt az üdvözlésekre: „Kész-
séggel tettem eleget a meghí-
vásnak, hogy Szentest a kiál-
lítás napjainak egyikén meg-
látogassam. Itt együtt ünne-
pel most a magyar munka, a
magyar termelés, a magyar
virtus és a magyar múlt. A
munka a kiállításon bontako-
zik ki, ahol a magyar termelõ
megmutatja, mit tud. A ma-
gyar virtus pedig ott van
azokban a lelkes fiatal szí-
vekben, ahonnan a magyar
jövõ sugarai fénylenek
reánk…” – mondta többek
között Horthy Miklós.

A kormányzó elfoglalta he-
lyét a fõtéren felállított dísz-
sátorban, és megkezdõdött a
hódoló felvonulás. Elõl ha-
ladtak a szentesi, csongrádi,
mindszenti és szegvári ban-
dériumok, majd a mágo-
csiak, akik szõrén ülték meg
a lovat. A csongrádi öreg
gazdák után a vitézek nagy
csoportja következett, majd a
bajtársi szövetségek, a cser-
készek, magyar ruhás lá-
nyok, leventék, utánuk a tár-
sadalmi egyesületek, legvé-
gén pedig a népes és változa-
tos kocsikorzó. 

A felvonulás után a kor-
mányzó a kiállítás megtekin-
tésére indult, majd részt vett
az Erzsébet-kerti Sporttele-
pen a Csongrád vármegyei
leventék zászlóavató ünnep-
ségén. Díszpáholyt emeltek a
tiszteletére, onnan nézte vé-
gig a miniszterek társaságá-
ban az ünnepséget. Két óra
után kenderesi birtokára uta-
zott.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

A város díszfogatán Horthy Miklós kormányzó és Farkas Béla fõispán.
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Ötszáznál több kiállító versenye

Olvasóink írják

Lakóház lehetne a szálló

A költõ életútját, verseit tanultuk az elemi
iskolában a 30-as években, azóta tisztelem. A
róla elnevezett épületbe építõmunkásként
1963-ban léptem be. Az ÉM Csongrád Me-
gyei Állami Építõipari Vállalat dolgozói és
alvállalkozók újították fel, budapesti terve-
zõk dokumentációjaik alapján. Õk rendszere-
sen ellenõrizték a kivitelezést, a város építési
osztályának dolgozói úgyszintén. 

A szállodát, konyhát, cukrászdát, éttermet
1964-ben adták át, a Csongrád Megyei Ven-
déglátó Vállalat üzemeltette. Az utcán járók
megálltak, felnéztek az épületre, mondták:
„szép lett”. A Tóth József Színház színpada a
toldalékrésszel nagyobb lett, a nézõtér meny-
nyezete új lett, megújult a nézõtér és a bejá-
rat elõtti terület 1970-71-ben.

Plavetz Jenõ építész, és fizikai dolgozók
élünk még néhányan. 1992. április 29-én a
Csongrád megyei Hírlapban a tényekrõl ír-
tam: „A Petõfi Szálló hat év múlva lesz 100
éves”. Csete György Kossuth-díjas építész –
a közelmúltban – vázolta hajdani építését.

A Szentesi Élet szerkesztõi cikkben írja: Mi
lehetne a Petõfi Szálló? Petõfi Gyógyszálló
lehetne! Szentes termálvízben gazdag...
Cserkeszõlõ település gyógyvizének haszno-
sítása példaértékû lehet. 1952-54 között a
martfûi cipõgyárat bõvítettük. Menet-jövet
olykor cserkeszõlõi gyógyvízkútnál megáll-
tunk, az árokban felszaporodott vízben fü-
rödtünk. A jelenlegi, ottani tények ismertek. 

Monológ: A csongrádi Erzsébet Szállodá-
nak a felújítását 1951-52-ben a Csongrád Me-
gyei Állami Építõipari Vállalat végezte. Nap-
jainkban is vendégeket fogadnak. 

Bírálatra nem vagyok illetékes a két szállo-
dával kapcsolatban. A Tóth József Színház-
ban hajdan a környezõ városok színházainak
mûvészei szerepeltek. A szolnokiak Dohá-
nyon vett kapitány elõadása szórakoztató,
tanulságos élmény maradt. A hajdani szép
szentesi színházat nem õriztük meg, utóda-
ink jogosan neheztelni fognak.

Kátai Ferenc

Petõfi Sándor u. 2.
A Tokácsli Galériában

(Kossuth tér 5., I. emelet) feb-
ruár 2-ig „Felhõjáték” cím-
mel Kispálné Fejes Erzsébet

festményeibõl rendezett kiál-
lítást tekinthetnek meg az ér-
deklõdõk, keddtõl-péntekig
10-13 és 15-18 óráig, szomba-
ton 10-13 óráig.

A Szentesi Mûvelõdési
Központ díszmadártenyésztõ
szakköre madárbörzét ren-
dez január 13-án, vasárnap 7-
11 óráig a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.

A Szentesi Mûvelõdési
Központ gyermekklubja a
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház-
ban kézmûves foglalkozást
tart január 15-én, kedden 17
órától.

A mûvelõdési
központban

Az Alsópárt nevû város-
részben található; a Villogó
és a Daru utcákba torkollik.
1857-ben egyes dokumentu-
mok Felhõ zugként említik,
1895-ben névtelen terület-
ként szerepel. Az 1906. évi
városrendezéskor a kiterjedt,
köztiszteletben álló Pataki
famíliáról nevezték el, akik
közül Pataki Imre 12 éven át
városi közgyám, továbbá kö-
zel 20 éven át a 48-as párt al-

elnöke volt; 1890 õszén bekö-
vetkezett halálakor a temeté-
sén Sima Ferenc pártelnök,
országgyûlési képviselõ
mondott búcsúztatót. A csa-
lád jeles tagjai közé tartozott
még Pataki József (1832–
1897) városi és megyei kép-
viselõ, a katolikus egyházta-
nács tagja, a Szentesi Katoli-
kus Kör egyik alapítója, az I.
48-as Kör pénztárnoka.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (102.)

Pataki zug

Farkas Sándor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség
országgyûlési képviselõje személyes fogadóórát tart január
14-én, hétfõn, 9 és 11 óra között a Kossuth u. 11. szám alatti
Fidesz irodában.

Fogadóóra
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(folytatás az 1. oldalról)
A chipelés nem jelent ko-

moly bevételt az orvosnak,
ugyanis ebbõl kell kifizetni a
chip árát, az adatbázisba ke-
rülés költségét és meg kellett
vásárolnia a kiolvasó esz-
közt is, ami magában szá-
zezres kiadás. A kamara szá-
mításai szerint a 3500 forin-
tos bevételbõl, 560 forint ma-
rad az állatorvosnál, és eb-
bõl még nem vonták ki a
rendelõ rezsióradíjának ará-
nyos részét.

A rendszer hatását jelzi,
hogy év elején eddig 6-8, a
szilveszteri petárdázás miatt
elszökött kutyát sikerült a
gazdájához visszajuttatni a
mikrochipnek köszönhetõ-
en. 

Amikor a rendelõben jár-
tunk, egy huskyt hoztak je-
lölésre. Az eszközt egyedi-
leg csomagolt, bontatlan
zacskóból vette elõ Dobos
doktor, a beültetés egy per-
cet sem vett igénybe, amit a
kutya is jól viselt. – Gyakor-
latilag olyan, mintha oltást
adnánk. Minden beültetés
elõtt ellenõrizzük, van-e a
kutyában chip és leolvassuk
az új szerkezet számát, ne-
hogy berakás után derüljön
ki egy esetleges hiba. Ez a
kutya kapott veszettség el-

leni oltást is, mivel esedé-
kes volt.

A rizsszemnyi méretû esz-
köz nem káros se az állatra,
se emberre, és egyes hiedel-
mekkel szemben a tévéké-
szüléket sem zavarja.

Csongrád megyében 25-30
ezer a chippel regisztrált ku-
tyák száma, ami jó arány
Dobos doktor szerint.

Gondot jelenthet a te-
nyésztõtõl, menhelyrõl vagy
egyéb helyrõl vásárolt kutya

esetében, hogy nem az örök-
befogadó, hanem a szárma-
zási hely van a kutyachip
kódszámához az adatbázis-
ban társítva, így az adatok
pontatlanok. Ennek kikü-
szöbölésére a kapott vagy
vásárolt kutyát el kell vinni
az állatorvoshoz, aki az adat-
bázisban bejegyezheti a vál-
tozásokat. A bechipezett ál-
latokhoz kapcsolódó adato-
kat a www.petvetdata.hu
inter-netes oldal keresõjében

bárki, külön belépés nélkül
ellenõrizheti, hogy a kutya
szerepel-e a nyilvántartott
adatbázisban. Az Állatvédel-
mi Hatóság által chip hiánya
miatt kiszabható büntetés
egyébként 15 ezer forintnál
indul, de akár 40 ezer is le-
het. Elsõ körben a jelöletlen
állat gazdája kap egy felszó-
lítást, majd ha nem végezteti
el a chipelést, akkor jön a
büntetés.

Besenyei Gábor

Fél évük van a kistérségi
társulás településeinek,
hogy eldöntsék, milyen fel-
adatokat szeretnének to-
vábbra is közösen mûköd-
tetni. A törvény június 30-ig
lehetõséget biztosít az eddi-
gi megállapodások módosí-
tására, azonban jelenleg
még kérdéses az állami nor-
matív támogatás mértéke. 

A többcélú kistérségi tár-
sulásokra vonatkozó törvény
január 1-jén hatályát vesztet-
te, a hatályba lépett új önkor-
mányzati törvény azonban
lehetõséget biztosít az átala-
kításukra június 30-ig. Az új
szabályozás határozza meg
az önkormányzatok részére
kötelezõ feladatokat is. Ezek
ellátása önkormányzati tár-
sulások keretében is történ-
het, amely azonban már nem
kistérségi szinten mûködik.
Társulások a jövõben járáso-
kon belül, de akár a járási
közigazgatási határokon át-
nyúlóan is létesíthetõek. A
2004-ben megalakult Szentes
Kistérség Többcélú Társulá-
sa feladatait az önkormány-
zatok vehetik át, vagy felül-
vizsgálják és az új törvény-
hez igazítva megújítják az
együttmûködésüket, vállalva
a költségeket, amihez a tár-
sulási forma adta megtakarí-
tás képezheti az ösztönzést.

Az új önkormányzati tör-
vény húsz feladatot nevesít,
melybõl eddig közel felét lát-
ták el a társulás keretében a
kistérség önkormányzatai. 

– Az oktatási intézmények
állami kézbe kerülésével – az
óvodai ellátást leszámítva –
tárgytalanná vált a közös is-

kolafenntartás – nyilatkozta
lapunknak Szirbik Imre. A ta-
nulókat nem érinti a fenntar-
tó változása, ebben a tanév-
ben marad az eddig megszo-
kott rend. Hasonló a helyzet
a pedagógiai szakszolgálat
tevékenységével kapcsolat-
ban, amely ettõl az évtõl a
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ irányítása és
fenntartása alá tartozik –
mondta a társulás székhely-
településének polgármestere.

A társult feladatok állami
pénzügyi ösztönzése egyes
esetekben megmarad, szoci-
ális és gyermekjóléti felada-
tokra továbbra is jár állami
támogatás. 

Az eddig társult formában
ellátott feladatok további el-
látásáról a közeljövõben
dönteniük kell Szentes Kis-
térség Többcélú Társulása
tagönkormányzatainak. A
községek az eddigi tevé-
kenységük közül nem mind-
et kívánják társulásban ellát-
ni vagy más települési kör-
ben terveznek együttmûköd-
ni.

A Szentes vezette többcélú
társulás közremûködésével
az egyes községekben az el-
múlt 8 évben több fejlesztés
valósulhatott meg. Kiépült a
szélessávú internethálózat,
kerékpárutak, iskolák, óvo-
dák, szociális- és közintéz-
mények újultak meg és köz-
munkaprogramok mûködtek
a településeken. A pályázati
úton elnyert támogatások
összege meghaladja a félmil-
liárd forintot.

Besenyei

Merre tovább,
társulás?

(Folytatás az 1. oldalról)

– Az Árpád Zrt-nek mek-
kora konkurencia a tavaly
átadott új takarmányüzem?

– Az elmúlt években folya-
matosan csökkent a hagyo-
mányos takarmány termelés
az Erõtakarmánygyárban.
Ezért döntöttünk úgy 2010-
ben, hogy egy újfajta termék
elõállítását kezdjük meg. A
napraforgó darából készült
termék a szóját pótolja a ta-
karmányban, aminek jó pia-
ca van. Az üzem a tervek
szerint mûködik, tavaly 26
ezer tonna napradarát dol-
goztunk fel.  Valamilyen
szinten konkurencia a Hun-
gerit csoport takarmányüze-
me. Hozzá kell tennem,
hogy a mainál jelentõsebb
állatállománynál sem lenne
szükség két ekkora teljesít-
ményû gyárra a városban.
Az új üzem modernebb, de
raktárbázisa nincs. Tõlünk
vásárolják a gabonát, amit
mi tárolunk és ez mindkét
fél számára praktikus.

– A tej alacsony átvételi
ára mellett, lehet-e eredmé-
nyes a tehenészet?

– A borotvaélen való me-
zítlábas táncolás tipikus ese-
te a tejágazat. A tejfogyasz-
tás hazai csökkenése és az
import tej alacsonyabb ára
nem kedvez a tejtermelõk-
nek. A feldolgozott tejtermé-
keknél még nagyobb a ver-
seny más országok államilag
támogatott és a hazai termé-
kek között. Az egész állatte-
nyésztési ágazat súlyon gon-
dokkal küzd évek óta, mély-
ponton van, ami az elmúlt
húsz év hazai agrárpolitiká-
jának hibája.

Tavaly országos szinten is
csökkent a szarvasmarha lét-
szám, nálunk 1100-1200 da-

rab van. Az 500-550 fejõste-
hénnel négymillió liter tejet
termeltünk tavaly, ami álla-
tonként 7800 kilogramm. A
tej átvételi ára tavaly a támo-
gatásokkal együtt 90 forint
volt, ami nem éri el az elõál-
lítás önköltségét. Ezzel
szemben az uniós ár 30-35
cent, közel száz forint. Eny-
nyivel én is elégedett lennék,
ráadásul idén a magas takar-
mányárak miatt még többe
kerül majd a tejtermelés. 

– Az Árpád Zrt. sütõipari
tevékenységgel is foglalko-
zik. A helyi kenyérgyárat be-
zárták, de üzletük mûködik
a városban.

– A Rónasági Kenyér Kft.
nem termelt tavaly veszte-
séget, termékei kiválóak,
összességben a forgalma
nem csökkent. Csongrádon
üzletet zártunk be, Vásárhe-
lyen viszont nyitottunk. Az
árbevételt csak úgy tudtuk
tartani, ha a fehér kenyér el-
adási árát kétszáz forint alá
csökkentettük. Itt látszik
a lakosság vásárlóerejének
gyengülése. Minden hónap-
ban úgy huszadika után 20-
30 százalékkal csökken saj-
nos a kenyér és tej eladás is.
Jól fogynak a frissen sült ter-
mékeink, mint például a ré-
tes, vagy a boltokban heti
akciókban kapható péksüte-
mények. El kell gondolkoz-
nunk az áremelésen az emel-
kedõ szállítási költség, a drá-
guló alapanyag és a mini-
málbér emelés miatt. Leg-
alább tíz százalék áremelésre
szükség lesz a következõ hó-
napokban.

A kenyérgyár egy kis
ezüstkanál az almáriumban,
amit majd akkor értékesí-
tünk, ha lesz megfelelõ ára.
Valós befektetési szándék

kellene a hasznosítására, de
ma nincs rá igény. A város
legszebb ipari mûemléke le-
hetne felújítás után a kenyér-
gyár. Amíg azonban nincs
megfizethetõ kamatozású hi-
tel, addig az ingatlanok üre-
sen maradnak.

– Milyen tervekkel és kihí-
vásokkal számolnak 2013-
ra?

– Beruházás nem várható
akkora nagyságrendben,
mint az elmúlt években. Egy
éve adtuk át Szegváron az új
palántanevelõ üvegházat, a
beruházás értéke a kiegészí-
tõ felújításokkal 750 millió
forint. Nyárra készült el 300
millió forintból az új, termál-
vízzel mûködõ szárító üze-
münk. Idén a tehenészetet
korszerûsítjük pályázati for-
rással. Új tejházat építünk év
végéig, ötven százalékos
uniós támogatással, 350 mil-
lió forintból. Korszerûsítjük

az istállókat és némileg a te-
rület is bõvül. A beruházás
nem csak az állatok, hanem
az ott dolgozó emberek
komfortját, munkakörülmé-
nyeik javítását is szolgálja.

Kedvezõ az évkezdés,
nagy gond azonban az üzleti
partnerek fizetési fegyelme.
A pénzügyi válság érzõdik a
vevõinknél is, romlott a fize-
tõképesség, amire jobban
oda kell figyelnünk, nekem
is mint cégvezetõnek. Úgy
hiszem, egyre nagyobb érté-
ket jelent az üzleti életben a
jól fizetõ, megbízható part-
ner. Másik problémánk az
egyre szaporodó lopások
száma. Az öntözõberendezé-
sek alkatrészeitõl kezdve az
üresen álló nevelõólak venti-
látorain keresztül akkumlá-
torig hosszú a lista. Sok kárt
okoznak a tolvajok.

Az idei évre most jók a ki-
látásaink, de még sok nap te-
lik el az aratásig. A növé-
nyek számára ideális idõjá-
rás volt novemberben és de-
cemberben, nagyon szépek a
földek és az üvegházak is. A
paprikát korábban ültettük
és korábban is szedhettük, a
minõsége kiváló és az ára is
jó. A palántanevelõ üveghá-
zakban a növények egészsé-
gesek, sok a megrendelés.
Nagy az igény jó minõségû
palántára, elkezdõdött a be-
ruházás megtérülési folya-
mata.

B.G.

Ötvenhét Afganisztánból
hazatért katonát köszöntöt-
tek szerda délután Szente-
sen, az MH 37. II. Rákóczi
Ferenc Mûszaki Ezred lakta-
nyájában. Az ünnepségre el-
jött Vargha Tamás, a Honvé-
delmi Minisztérium parla-
menti államtitkára, hogy sze-
mélyesen is üdvözölhesse a
fél éves külszolgálatból visz-
szatérõ különítményt.

– Mindannyiunk, és fõleg
családtagjaik, barátaik, baj-
társaik legnagyobb örömére
újra itthon, hazai földön kö-
szönthetjük önöket nemes,
és a veszélyt nem nélkülözõ
feladataik teljesítése után.
Megmutatták és bizonyítot-
ták a magyar honvédség fel-
készültségét, kitartását, mi-
közben a béke ügyét szolgál-
ták a hazától messzire – fo-
galmazott a politikus, aki
Domján László vezérõrnagy-

gyal, az Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság parancsnokával
és Farkas Sándor országgyû-
lési képviselõvel együtt elis-
meréseket adott át a misszió
résztvevõinek.

A kontingens szentesi pa-
rancsnoka, Nyers József ezre-
des lapunknak elmondta,
bár kétszer járt Boszniában
külszolgálaton, azokat a kül-
detéseket össze sem lehet ha-
sonlítani az afganisztánival,
ahol minden eddiginél na-
gyobb veszélynek voltak ki-
téve, de szerencsére nem érte
õket atrocitás. A nemzetközi
reptér védelme, illetve az új
tábor felállítása óriási kihí-
vást jelentett számukra, min-
dennapi munkájukat pedig
nehezítette az 50°C-nál is na-
gyobb hõség, illetve a nö-
vényzet és csapadék híján a
folyamatosan szálló por.

B.D. 

Közel negyven százalékkal magasabb földhaszonbérle-
ti díjat fizetett az Árpád-Agrár Zrt. év végén. Míg egy év-
vel korábban 150 millió, addig novemberben190 millió
forintot kapott a mintegy 2600 földtulajdonos. Az emel-
kedés a magasabb takarmányáraknak köszönhetõ. A cég
minden esztendõben kifizette a teljes földhaszonbért,
akkor is, amikor belvíz vagy aszály miatt lehetõsége le-
hetett volna azt csökkenteni.

Eredményes évet zárt az agrárcég

Nem tejel a tej az Árpádnak

Tavaly még nem terhelte a kutyatartókat a chipezés költsége.

Kötelezõen azonosítható kutyák

Hazatér tek

Fotó: Vidovics
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Múlt pénteken kezdték
meg a betonfallal és homok-
zsákokkal lezárt medersza-
kasz víztelenítését a felújítás
alatt álló Kurca-hídnál. A ki-
száradt meder látványa so-
kakat odacsábított, de néze-
lõdõket nem érte meglepe-
tés: ahogy a többi kurcai át-
kelõhely közelében, úgy itt is
rengeteg szemetet, korábban
vízbe hajított tárgyat talál-

tak. A helyszíni beszámolók
szerint közlekedési táblák,
kerékpárok, biciklizárak,
mobiltelefonok mellett baba-
kocsi, monitor, radiátor és
még egy nõgyógyászati fogó
is elõbukkant a fenék iszap-
jából. Közvetlenül a híd alatt
viszonylag mély maradt a
meder, viszont a boltíven túl
jelentõsen feltöltõdött a leg-
utóbbi hídszélesítés miatt,

akkor ugyanis a kivitelezõk
egyszerûen a Kurcába borí-
tották a törmeléket. Kocka-
kövek, téglák és betonoszlop
is került így a mederbe. A
kivitelezõk szerint mintegy
80 köbméter törmeléket kell
majd a híd két oldaláról ki-
emelni. 

Vasárnapra újra víz alá ke-
rült a lezárt mederszakasz,
ahová valahogy a halak is
utat találtak. Aszódi Imre, a
kivitelezõ Integrál Zrt. épí-
tésvezetõje lapunknak úgy
fogalmazott, az eredeti meg-
oldással nem tudják teljesen
vízteleníteni a híd alatti
medret, mert a lezárt szakasz

hosszanti oldalán és alulról
folyamatosan visszaszivárog
a víz. Hogy a vízzáró falat
megerõsítsék, belsõ oldali
ellengátat építenek, illetve
úszókapcsolós szivattyút he-
lyeznek üzembe, amivel fo-
lyamatosan szárazon tarthat-
ják a híd alját. Mikor ezt si-
kerül elérniük, megkezdõd-
het a hídszerkezet alapjának
feltárása, amire azért van
szükség, mert egyelõre csu-
pán feltételezik, milyen fun-
damentumot találnak, erede-
ti tervdokumentáció ugyanis
nem maradt fönn a 129 évvel
ezelõtti hídépítésrõl. 

B.D.

Visszaszökik a Kurca vize

Öt lángossütõ üzemel je-
lenleg a városban, s látszat-
ra egyre jobban kiélezõdik
a verseny a hagyományos
magyar étel és a gombamód
szaporodó pékségek között,
de a lángos köszöni, jól van.
A legrégebben lángossü-
téssel foglalkozó helybeli
vállalkozó azt mondja, árat
nem tud emelni, mert bár
drágábbak lettek az alap-
anyagok, ezt nem a vevõvel
akarja lenyeletni.

Összehasonlíthatatlan illat
hívogatja az embert egy-egy
lángososbódé közelében. A
lágy kelt tésztából készülõ,
sült lepény a magyar konyha
hagyományos reggeli étele.
Azonban az utóbbi években
vetélytársat kapott: az egy-
más után nyíló pékségek kí-
nálatát. 12 pékséget számol-
tunk össze a városban, me-
lyekhez még hozzájönnek a
nagy áruházláncok polcain a
saját sütésû termékeik is.
Több pékség már kora reggel
várja a vevõket, de van non
stop nyitva tartó is köztük,
így a  munkába sietõ embe-
rek elõtt egyre több alternatí-
va áll, hogy reggelijüket be-
szerezzék. Cikkünknek ez
volt az egyik kiinduló kon-
cepciója: megnézni, mi a
helyzet a lángossütõk háza
táján, a másik meg egy saját
tapasztalat. Ugyanis decem-
ber végének egyik igen hi-
deg reggelén elindultunk
lángosra éhezve a városban,
de a központban minden
szóba jöhetõ lángosost zárva
találtunk. Az igaz, nem men-
tünk el a Szalai utcai üzlet

felé a nagy távolság miatt,
pedig ott év végén is kaphat-
tunk volna a finom ételbõl.
Ezt Pellei Csaba árulta el, aki
jelenleg három lángosost
üzemeltet a városban. Né-
gyet vezetett, de a kíséri üz-
letet januártól már nem nyit-
ja ki, úgy tervezi, átalakítja
fagyizóvá.

A korábban válogatott ví-
zilabdázóként ismert Csaba
egy 18 éve mûködõ családi
vállalkozást vett át édesany-
jától 2001-ben, amikor haza-
tért külföldrõl. Azonos re-
cept alapján készítik a lán-
gost, az egyik üzletben a ve-
võ szeme láttára történik a
gyúrás, sütés, mint egy lát-
ványpékségben.

Csaba elmondta, az utóbbi

években 20-25 százalékkal
esett vissza a forgalma, ami
egyrészt a nehezedõ gazda-
sági helyzet miatt alakult
így, de a pékségek miatt is
megoszlik a vevõkör. – Nem
panaszkodom, próbálok lé-
pést tartani, s optimista va-
gyok a lángost illetõen, mert
még mindig szeretik az em-
berek, csak hát már sok más-
ból is választhatnak – fogal-
mazott Pellei Csaba.

Elmondta, próbálkozott
már hoszabb nyitva tartás-
sal, valamint más feltétekkel,
de ettõl nem lett több vevõ,
legfeljebb másfajta lángost
ettek, két emberért nincs ér-
telme kapros-túrósat beve-
zetni. A vállalkozó a város
három, egymástól viszony-

lag távol esõ pontján mû-
ködtet üzletet. Tizenegy al-
kalmazottja volt,  most a
megmaradt három sütödé-
ben heten dolgoznak. Úgy
gondolja, Szentes nem tud
ennyi lángossütõt eltartani.

A vállalkozó úgy gondolja,
a lángos nem fog eltûnni a
városból, a tipikus magyar
reggeli étel jövõje nem forog
veszélyben, hiszen gyorsan
elkészül, laktató, és még
mindig olcsónak számít. Bár
az alapanyagok többe kerül-
nek, õ tartja a tavalyi árakat
hiszen, mint fogalmazott, ezt
neki kell lenyelnie, nem le-
het beépíteni a lángos árába.

Kép és szöveg:
Darók József

A lángos versenyben marad

Bõkezûen bánik a helyi
buszjáratokat használó ke-
vés utazóval a szentesi ön-
kormányzat: idén közel 11
millió forinttal támogatja a
szolgáltatást végzõ Tisza
Volánt. 

Miközben menetjegy- és
bérleteladásból 2011-ben csu-
pán 2,7 millió forint bevétele
származott a társaságnak, a
város akkor 8,4 millióval
szállt be a költségekbe. Ha
abból indulunk ki, hogy az
érdektelenség miatt tavaly
megszûnt az ingyenes Tesco-
járat, és ez szemmel látható-
an nem hozott forgalombõ-
vülést a fizetõs helyi járato-
kon, feltételezhetõ, hogy
2012-ben a tehervállalás ará-
nyai még inkább az önkor-
mányzat felé tolódtak. Bár a
Tisza Volánnak veszteséges
ez a tevékenység, és Szentes
is évrõl évre több pénzt dob
ebbe a kútba, egyelõre ma-
rad minden a régiben. Illetve
mégsem, hiszen a járatokat
tovább ritkították: január el-
sejétõl négy vonalon, hétköz-
napokon 25, hétvégéken 14
járat közlekedik a városban.  

A Tisza Volán tavalyi jelen-
tése szerint 2011-ben 429
ezer utasa volt a szentesi he-
lyi buszjáratoknak. Ezt nem
rendre megismételt utas-
számlálás, hanem egy speci-
ális képlet alapján számolták
ki a társaság szegedi köz-
pontjában. Eszerint havonta
átlagosan több mint 35 ezer
ember utazott a szentesi vo-
nalakon. Ez az adat – már-
mint hogy napi több mint
ezer utas száll fel a helyi já-
ratokra – jól hangzik, de kö-
szönõ viszonyban sincs a va-

lósággal. És ez a Tisza Volán
jelentésébõl is kiderül. Ha
ugyanis a menetjegy- és bér-
leteladásokra vonatkozó be-
vételi mutatókat visszaoszt-
juk az akkori tarifákkal, az-
zal szembesülünk, hogy
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összvonalas bérletet adtak el,
alig több mint 10 ezer menet-
jegyet váltottak az utasok, il-
letve 542 tanuló- és 283
nyugdíjas bérletet vásárol-
tak. Vagyis a Tisza Volán ál-
tal közölt havi 35 ezer utas
helyett átlagosan legfeljebb
1000 szentesi utazott a bu-
szokon. 

Hogy mennyire ellent-
mondásos a helyi tömegköz-
lekedés ügye, azt jól szemlél-
teti Szirbik Imre decemberi
felszólalása. A képviselõ-tes-
tület legutóbbi ülésén, ami-
kor a grémium úgy döntött,
hogy 2013 végéig a Tisza Vo-
lánt bízza meg az önkor-
mányzat számára nem köte-
lezõ feladat ellátására, a pol-
gármester úgy fogalmazott,
az önkormányzati támogatás
nagyobb a Tisza Volán felé,
mint a teljes piaci bevétel,
így elképzelhetõ, hogy a
taxicsekk kibocsátásával már
jobban jönne ki a város. 

Egyelõre szó sincs róla, de
ha egyszer mégis napirendre
kerülne egy taxicsekkes
rendszer bevezetése, alapo-
san körbe kéne járni a témát,
mert Magyarországon még
nincs példa rá, hogy rá-
szorultsági alapon biztosítsa-
nak a lakosság számára kéz-
pénzt helyettesítõ, csupán
személyszállításra fordítható
fizetési eszközt. 

B.D. 

Buszjegy helyett
taxicsekk?

Felszólító levelet kapnak
azon gazdálkodó szerveze-
tek, amelyek nem rendezték
kamarai nyilvántartásba vé-
telüket a 2012 végéig. Az
adatbázis pontatlansága mi-
att számos olyan Csongrád
megyei vállalkozás is meg-
kapta a levelet a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamarától,
amely már 2012. január elseje
elõtt megszûnt, vagy meg-
kezdte tevékenysége szüne-
teltetését. Jogszabály szerint,
ha egy vállalkozás adott év-
ben egy napot mûködött,
nyilvántartásba kell vetetnie
magát, mely a cégszerûen
aláírt, kitöltött adatlap bekül-
désével és a kamarai hozzájá-
rulás megfizetésével válik ér-
vényessé. Tehát, ha a vállal-
kozás 2012. január 1-je után
szûnt meg, kezdett szünetel-
ni, regisztrálni kell a 2012.
évre. Ez a késõbbiekben is ér-
vényes lesz, vagyis például

2013. január 1-je után meg-
szüntetett/szüneteltetett vál-
lalkozásnak 2013. évre is van
fizetési kötelezettsége. Akik
tévesen kapták meg a nyil-
vántartásba vételre felszólító
levelet, azok a megyei ipar-
kamaránál jelezhetik problé-
májukat a www.csmkik.hu
oldalon feltüntetett módon.

Az idei adótörvény válto-
zásokról szervez fórumot
CSMKIK Szentesi Térségi
Szervezet és a szegedi Enter-
prise Europe Network janu-
ár 16-án, szerdán 14 órától a
Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központban. Az
elõadó Nagy Péter, a NAV
Csongrád Megyei Adóigaz-
gatóságának ellenõrzési
szakkoordinátora.

A részvétel díjköteles,
könyvvizsgálói kamarai ta-
gok számára a rendezvényen
való részvételért 2 kredit-
pont adható.

Frissít a kamara

Az elmúlt év végén szüle-
tett jogszabály miatt kényte-
len volt januártól másfélsze-
resére emelni a kéménysep-
rõi díjat a szentesi önkor-
mányzat.

A szentesiek a törvényi
minimumot fizetik ezentúl: a
korábbi 1250 Ft-os munka-
egységdíj helyett 1850 Ft lett

a tarifa. A decemberi képvi-
selõ-testületi ülésen elhang-
zott, az elfogadott törvény
alapján a következõ két év-
ben további áremelésre kell
számítani. 2015-ben 2900 Ft
lesz az egységdíj, ezért már
az összekötõ elemeket is át-
vizsgálják majd a szakembe-
rek.

Drágul a kéményseprés

A vártnál is nehezebben lehet vízteleníteni a Kurca med-
rét, amire a 129 éves kõhíd felújítása és bõvítése miatt van
szükség. A kivitelezõk ellennyomó medencét építenek,
hogy teljesen feltárhassák a hídszerkezet alapját, amelyrõl
semmilyen tervrajz nem maradt meg. A mederbõl 80 köb-
méter törmeléket kell majd valahogy kiemelni.

Fotó: Vidovics
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Ismét az amerikai föld-
részen szilvesztereztek és
táncolták a Kék Duna ke-
ringõt a Szilver TSE leg-
jobb versenyzõi. Egy
Amerikában élõ, magyar
származású koncertszerve-
zõ, Glatz Attila az utóbbi
10 évben itthonról hív tán-
cos fellépõket a Salute to
Vienna címû óévbúcsúz-
tató és újévi hangverse-
nyeire. Hazánkból a balet-
tosok mellett a verseny-
tánc mûfaját egyedül a
Szilver képviseli az exklu-
zív eseményeken, az USA
és Kanada nagyvárosaiban
több helyszínen is meg-
idézik a bécsi bálok han-
gulatát. 

Ugyan a klub legjobban
jegyzett párosa, László Csaba
és Páli Viktória ezúttal nem
utaztak a távoli kontinensre,
a magyar ranglistán legelõ-
kelõbb helyeken álló ver-
senyzõk közül volt még bõ-
ven lehetõsége válogatni
Szatmári-Nagy Szilviának ,
hogy kik képviseljék az
egyesületet és egyszersmind
hazánkat. Összesen hat pá-
ros táncolhatott kanadai
vagy amerikai közönségnek,
ebbõl három az USA-ban,
másik három az északi
szomszédoknál. Bori Ildikó
és Kis Vencel, Kósa András
és Prozlik Anna, valamint
Schwartz Péter Makan Zsu-
zsannával San Diegóban és
Los Angelesben lépett fel de-
cember 30-án és újév napján.
Közülük egyedül András
volt korábban Salute to
Vienna-koncerten. Mint Ildi-
kó elmesélte, sajnálták, hogy
L.A.-ból nem sokat láttak, hi-
szen az itthon begyakorolt

táncot össze kellett próbálni-
uk az ottani 50 fõs, szimfoni-
kus zenekarral. A két és fél-
órás mûsorban szoprán és
tenor énekesekkel, balett-
táncosokkal szerepeltek, s
nagy sikert arattak keringõ-
jükkel és polkájukkal, még a
fellépés után az utcán is gra-
tuláltak a fiataloknak.

San Diegóban viszont
megnéztek egy hírneves,
második világháborús csata-
hajót, a U.S.S. Midway-t. A
szilvesztert is ebben a város-
ban töltötték, az utcákat jár-
va, –  a csapat zöme 21 év

alattiként nem kapott bebo-
csátást szórakozóhelyekre –
de azért jó hangulatban, és
szinte nyári idõben. 

Két páros, Hegyes Bertalan
és Kis Violetta, valamint Papp
Balázs Gyurits Diánával a ka-
nadai Hamiltonban és Tor-
ontóban táncolt. 2-3 ezres
közönség elõtt léptek fel,
ennyi ember elõtt még nem-
igen táncoltak. Balázs beszá-
molójából kiderült, nagyon
sok magyar is él kint, a tán-
cosoknak is nagy számban
tapsoltak, az ottani tévé ma-
gyar adásának is nyilatkoz-

tak. Szilveszterkor egy ma-
gyar lakásban magyar me-
nüvel, például Pick szalámi-
val látták õket vendégül,
majd Hungária pezsgõvel
koccintottak.

Budai Attila és Barna Lilla
Edmontonban és Calgary-
ban táncolt, õk hatodik éve
járnak ki az újévi koncertek-
re. Nem okozott problémát,
hogy kíséret nélkül kellett
utazniuk Kanadába, hiszen a
külföldi versenyhelyszínekre
is maguk jutnak el, legmesz-
szebbre Kínába vezetett az
útjuk, a kûr világbajnokság-
ra. Mint Attila elmondta, a
szentesi táncosoknak nem
szokatlan, hogy bemutatóz-
nak, hiszen itthonra és kül-
földre is szinte havonta kap-
nak felkérést bálokra, gálák-
ra, s egyéb rendezvényekre.

Darók József
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A kuvaiti vízilabda nem
tartozik a világ élvonalába,
de az ottani sportvezetõk
mindent megtesznek azért,
hogy országuk felkerüljön a
sportág térképére. A külföldi
szakemberek sokat tudnak
tenni a szakmai munka szín-
vonalának emeléséért, így
számos európai edzõ dolgo-
zik az arab országban. Így
került Kuvaitba a szentesi
Csendes Tamás is, aki pályá-
zat útján nyerte el a bajnok-
csapat edzõi tisztségét. 

Október másodikán uta-
zott ki új együtteséhez Csen-
des Tamás, aki korábban a
szentesi utánpótláskorú fia-
talok felkészítésével foglal-
kozott. Itteni munkája oly-

annyira eredményes volt,
hogy a ’97-es születésû srá-
cokkal bajnoki címet szer-
zett. Mivel korábban még já-
tékosként, majd késõbb
edzõként is szerette volna ki-
próbálni magát külföldön,
így két esztendeje egy brazil
álláslehetõséget pályázott
meg, ám a dél-amerikai ka-
land csak álom maradt. Ta-
valy nyáron azonban jött egy
újabb lehetõség, ezúttal
Kuvaitba kerestek utánpót-
lás-edzõt, amire összesen ti-
zenkét szakember, köztük
Tamás is pályázott, és végül
õt választották ki az ottani
sportvezetõk. – Eredetileg
úgy volt, hogy az utánpót-
lás-válogatott vezetésével

bíznak meg, ám végül a ta-
valyi bajnokcsapat kispadján
kötöttem ki – mesélte a sza-
badságát ezen a héten még
itthon töltõ vezetõedzõ. – 18
tagú felnõtt kerettel dolgo-
zom, 17–33 éves játékosok-
kal. Az ottani sportolók ama-
tõr szinten, gyakorlatilag
hobbiból ûzik ezt a sport-
ágat, így nem meglepõ, hogy
a 18-as keretbõl 10–12 játé-
kos állandó résztvevõje az
edzéseknek, a többiek hol
jönnek, hol nem. Az elmúlt
két és fél hónap erõnléti
edzésekkel, elsõsorban
úszással és kondicionális
edzésekkel telt el, amiért biz-
tos, hogy nem zártak szívük-
be játékosaim. 

Az elvégzett munkának
máris meg lett a jutalma,
ugyanis a csapat december
közepén Szerbiában edzõtá-
borozott, és az ottani másod-
osztályú listavezetõ, a Nis
ellen 19–12 arányban kapott
ki, ami – ha a szerb és a ku-
vaiti vízilabdázás erejét néz-
zük – tisztességes eredmény-
nek mondható. – Minden
igényt kielégítõ körülmé-
nyek és feltételek között dol-
gozhatom egy szenzációsan

felszerelt sportkomplexum-
ban. Ami az igazi nehézséget
okozza, az nem más, mint
hogy nehéz rávenni a fiata-
lokat a rendszeres, kemény
munkára. Õk teljesen más

körülmények között élnek,
így ma már nem lep meg, ha
játékosaim közül néhányan
csak akkor jönnek le edzeni,
ha éppen ráérnek. A bajnok-
ság februárban kezdõdik,

most kezdjük a technikai,
taktikai elemek gyakorlását,
aztán jöhet a bajnokság, cé-
lunk idén is a dobogó. Annál
is inkább mert ez a csapat
nyerte a tavalyi szezont, így
idén is érmes esélyekkel vá-
gunk neki az idénynek. Azt
tudni kell, hogy kizárólag
kuvaiti vízilabdázók szere-
pelhetnek a bajnokságban,
idegenlégiósok nem játszhat-
nak itt – mesélte Csendes Ta-
más.

Az edzõ július elejéig él
kint az arab országban, egé-
szen pontosan Kuwait City-
ben. Az elmúlt két és fél hó-
napot egyedül töltötte egy
másfél szobás lakásban, a
város legsûrûbben lakott ré-
szében, ám februárban fele-
sége és kislánya is kiköltözik
hozzá három hónapra. Ami
fiát, a 17 esztendõs Tamást
illeti, õ jelenleg Portugáliá-
ban vízilabdázik, és ha janu-
árban nem hosszabbítanak
vele szerzõdést az ottaniak,
akkor õ is csatlakozik szülei-
hez. A Kuvaitban edzõsködõ
édesapjának, idõsebb Csen-
des Tamásnak a megbízatása
papíron augusztus végéig
szól, utána kiderül, lesz-e
folytatása az arab kaland-
nak.

H.V.

Tamás a kuvaiti Hard-Rock caffé elõtt.

Szentesi edzõ a kuvaiti bajnokcsapatnál

Az év utolsó szenior úszó-
versenyét Százhalombattán a
Kiss László Sportuszodában
tartották. A ranglistaverseny
remek alkalom volt arra,
hogy új rövidpályás csúcsok
szülessenek a 25 méteres
uszodában. Ebbõl több szen-
tesi versenyzõ is kivette a ré-
szét. Melkuhn Dezsõ, Pólyáné
Téli Éva és Venczel Kincsõ
több számban is megdöntöt-
te a fennálló korosztályos or-
szágos csúcsot.

Pólyáné Téli Éva: 1. hely
200 mell, 100 mell, 50 mell, ,
50 pille, 100 pille 2. hely 100
vegyes, 200 pille; Pászti Edit:
1. hely 50 pille, 100 gyors, 50
pille 2. hely 100 hát, 50

gyors, 100 vegyes; Melkuhn
Dezsõ: 1. hely 200 pille, 200
mell, 100 pille 2. hely 100
mell, 100 vegyes; Tóth
Istvánné: 1. hely 50 gyors, 2.
hely 100 pille, 100 gyors 3.
hely 100 vegyes, 50 pille;
Venczel Kincsõ: 1. hely 100
pille, 2. hely 100 gyors;
Lukátsy Katalin: 2. hely 200
mell, 100 mell, 100 vegyes, 3.
hely 50 mell, 100 vegyes;
Debreczeni Beáta: 2. hely 100
hát, 100 mell, 200 mell; Ferke
Gáborné: 3. hely 100 mell.

4x50 MIX gyorsváltó 2.
Szentes – Sprint Fortuna
(Pászti Edit, Venczel Kincsõ,
Kiss Csaba, Molnár Gergõ).

Pólyáné Téli Éva

Csúcsokat
döntöttek

Mindkét szentesi vízilab-
dacsapat gõzerõvel készül a
bajnokság folytatására, a
férfiak szombaton 19 órakor
Kaposváron már vízbe
szállnak.

A bajnokságban a tabella
9. helyén álló Szentesi VK
férfi vízilabdacsapata a két
ünnep között is edzett, idén
pedig már január 2-ától foly-
tatódtak a tréningek – tud-
tuk meg Lukács Dénes veze-
tõedzõtõl, majd a követke-
zõkkel folytatta: – Az OSC
elleni utolsó mérkõzést kö-
vetõen már volt két hét szü-
netünk, kellett is, mert de-
cember közepére elfárad-
tunk, sok volt a mérkõzés, a
négy hónap megszakítás nél-
küli munka. Remélem, a hét-
végére fizikálisan és lelkileg,
mentálisan is utolérjük ma-

gunkat, az OSC elleni utolsó
bajnokin ugyanis méltatlan
körülmények között szen-
vedtünk 14–13-as vereséget.
A legfrissebb hír a csapat há-
za tájáról, hogy Weszelovszky
László visszatér Szentesre. Az
elmúlt év gólkirálya õsszel
debrecenben szerepelt, de
anyagi gondok miatt a haj-
dúsági klub hozzájárult,
hogy õ, és Párkányi Ákos,
a Kurca-parti egyesülethez
igazoljon. Az erõsítések az
elsõ tavaszi fordulóban, ja-
nuár 19-én, éppen a Debre-
cen elleni hazai mérkõzésen
mutatkoznak be.

A Hungerit-Szentesi VK
nõi pólócsapata február 16-
án a Héraklész utánpótlás-
válogatott ellen folytatja a
bajnoki szereplést.

H.V.

Weszelovszky
visszatér

Amerikában és Kanadában
keringõztek

Fellépnek a Szilver-bálon

A párosok újévi táncait a hagyományos Szilver-bálon a
helybeli érdeklõdõk is megcsodálhatják a központi
konyhán január 19-én, 19 órakor kezdõdõ rendezvényen,
melyen rendszeresen fellépnek az Amerikát és Kanadát
megjárt táncosok is.

Minden nonstop 

Sajátos élet folyik a kuvaiti utcákon – mesélte Tamás.
Egyes termékekre specializálódott üzletek egy utcában
találhatóak, vagyis ha valaki ékszert, mobiltelefont vagy
bútort akar vásárolni, nem kell össze-vissza bejárnia a
várost, hanem csak a megfelelõ utcába kell eljutnia. A
közlekedés egyébként teljesen kaotikus, a helyiek az
irányjelzõt nem ismerik, helyette a dudát használják. A
szabályozás igen szabados: a belvárosi sugárutakon pél-
dául 120 km/h-val lehet közlekedni. Egyébként minden
szolgáltatás: az éttermek, a különbözõ szervizek, üzletek
nonstop, a nap 24 órájában mûködnek

A San Diegóban fellépõ táncosok a híres csatahajót is meglátogatták.
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Erdélyt járta interaktív
gyermekmûsorával Ágoston
Anita novemberben. A
szentesi énekesnõt nagy
örömmel és szeretettel fo-
gadták az ottani óvodákban,
iskolákban, az általa csak
Meseországnak nevezett vi-
déken töltött idõszak után
meghatározó, felejthetetlen
élményekkel tért haza.

Tavaly a gyermeknap al-
kalmából tartott mûsorai
nagy sikert arattak Erdély-
ben, ennek köszönhetõen
számos óvodába hívták visz-
sza. – Úgy gondoltam, ha
már ott vagyok, igyekszem
minél több helyre eljutni elõ-
adásommal – mondta Anita.
– Bejártam az összes erdélyi
nagyvárost, és kisebb telepü-
lésekre is eljutottam. Napon-
ta általában két mûsort ad-
tam.

Mint mesélte, hatalmas
örömmel fogadták a gyer-
mekek, ahogy megérkezett
„láthatatlan” szánján, mint
Hótündér. Elõfordult, hogy
olyan település összevont
oktatási intézményében lé-
pett fel, ahol jelen volt az
összes ott élõ fiatal, nagyjá-
ból 300-an, a másfél évestõl a
felsõ tagozatosig. Szélsõsé-
ges viszonyokat látott fellé-
pései során az énekesnõ, de
talán legmélyebben azok az
intézmények és a bennük élõ
kicsik érintették meg, ahol a
legegyszerûbb körülménye-
ket tapasztalta. Elég volt, ha

csak annyit látott: az egyik
oviban kockás terítõnél nem
teáskannából, hanem egy
egyszerû edénybõl kapták a
teát a gyerekek, s már elérzé-
kenyült, mert ez azokra az
idõkre emlékeztette, amikrõl
nagymamája mesélt. 

Hallotta, hogy sokan hát-
rányos helyzetben élnek
kint, azonban ez sem a kicsik
ruházatán, sem az inelli-gen-
ciájukon nem érzõdött. El-
lenben olyan veszendõbe
menõ tulajdonságokat ta-
pasztalt odakint, mint becsü-
let, megértés, alázat, elfoga-
dás.

Nem csak õ volt azonban
mesebeli alak a kis közönség
számára, hanem Anita is me-
sebelinek látta a tájat, el is
nevezte magában Meseor-
szágnak. 

– Más világ, de gyorsan
meg lehet szokni – fogal-
mazta meg. – Volt, hogy egy
faluban az utcán mentek a
tehenek, s hazaérve beké-
redzkedtek a gazdájukhoz.
Ittam 9 százalékos zsírtartal-
mú bivalytejet, valamint
kecsketejet, ettem bivalytej-
fölt, kóstoltam pityókás házi
kenyeret, patak tiszta vizé-
bõl ittam. Kovászna megyé-

ben jártunk apukámmal, aki
elkísért az útra, amikor egy
juhász kislánya odajött hoz-
zánk: „Tudnának adni ke-
nyérkére egy kis banicskát
(váltópénz)?” – kérdezte tõ-
lünk. Majd e szavakkal kö-
szönte meg: „A Jóisten adjon
maguknak szerencsét!” De
nagyon megmaradt bennem
egy gyakori kifejezés: „Tiszta
szívesen.” Erdélyben az óvo-
dások ünnepi mûsorukat
nem gépzenére próbálták,
hanem népi hangszerek szól-
tak. 

Anita elmondta, addig is
szerette a népzenét, s gon-

dolkozik rajta, hogy a mosta-
ni, mesefilmekbe illõ jelme-
zes elõadása mellett ilyen
jellegû mûsorral is megjelen-
jen, de mivel õ mindent
egyedül csinál, bõvítenie kel-
lene hozzá a vállalkozását. –
Nem éreztem munkának a
fellépéseket, hiszen annyi
szeretet kaptam tõlük. Igaz,
rendkívül fárasztó volt
m i n d e z t  v é g i g c s i n á l n i ,
ugyanazt a mûsort egymás
után sorozatban leadni, de
nem vállalnék ennyit, ha
nem szeretném – mondta.

Anita nem is titkolja, alig
várja már, hogy visszame-
hessen, és újra láthassa azo-
kat a gyerekeket. Februárra
már visszavárják a farsangi
idõszakra, de valószínûleg
májusban ismét hosszabb
idõszakra, több fellépésre
lesz lehetõsége kimenni Er-
délybe. Elsõ CD-jét már na-
gyon hiányolják, itthon és
határon túl is szívesen vettek
volna belõle. Az énekesnõ
nagy vágya teljesülne egy
önálló dalokat tartalmazó
koronggal, de ahhoz több
ember munkáját kellene
összahangolni, így még vá-
rat magára. Viszont az is-
mert gyerekdalokat feléne-
kelte lemezre, így legköze-
lebb már viheti magával a
CD-t, melynek ugyanazt a
címet adta, mint gyermek-
mûsorának: Varázspercek.

D. J.

Mint a Szentesi tévhitek címû összeállítá-
sunkban is olvasható volt, az 1930-as évek
helyi sajója sokszor érdekes, szenzációhaj-
hász dolgokra ragadtatta magát. A múzeu-
mot is „megtalálták” a lelkes újságírók, íme
két porlepte sztori.

A lelkes Attila-kutató hírében álló Csallány
Gábor e témában született publikációit rend-
szeresen leközölte a 30-as évek szentesi sajtó-
ja, s tudósítóik is beszámoltak ezzel kapcso-
latosan egy-egy érdekesebb fejleményrõl, ha
valamilyen hír érkezett Attiláról. Az Alföldi
Ellenzék egyik 1932-es számában bukkan-
tunk egy érdekes cikkre: a rettegett hun ki-
rály különös „üzenetet” küldött a szentesi
múzeum elsõ igazgatójának, kihasználva an-
nak felfokozott érdeklõdését az Attila-relik-
viák iránt.

Gyanús szittya betûk

Az újság azt írta, hogy a múzeumigazgató-
nak átadtak egy elsõ látásra szenzációs lele-
tet: egy állati csontból készült tõrt, ami való-
színûleg hosszabb ideig földben lehetett. „A
legérdekesebb azonban az volt, hogy a csont-
tõr markolatán kétoldalt rovásírást fedeztek
fel. A rovásírás az elsõ szempillantásra úgy
látszott, mintha egyidõs volna a csonttal, de
figyelmesebb szemlélõdés után megállapítot-
ta Csallány Gábor múzeumigazgató, hogy a
régi szittya betûk nemcsak azért gyanúsak,
mert késõbb kerülhettek a csontra, hanem
azért is, mert – feltûnõen pontosan vannak
rajzolva, egészen modern kivitelûek, arányo-
sak voltak” – közölte a sajtóorgánum. Épp
ezért tartózkodva fogadták a leletet, s neki-
láttak a rovásírás megfejtésének. Az egyik ol-
dalon nem volt nehéz dolguk a muzeológu-
soknak, az Attila felírást egyszerûen elolvas-
ták. A markolat másik felirata viszont így
festett: KANROBÁG. A rovásírást azonban
visszafelé kell olvasni, így derült ki, hogy
egy ötletes ismerõs humoráról van szó, mert

a csonttõr markolatán lévõ felirat összeolvas-
va, ezt eredményezi: Gábornak, Attila” – írta
az újság, s a tudósítást azzal zárta, hogy a
múzeumban jót mosolyogtak az ismeretlen
feladó tréfáján.

Szökésben a borz

Szintén hálás téma volt az újságokban a
múzeumi borz „ámokfutása”. Vissza is tértek
rá rendszeresen 1837-ben, hiszen az intéz-
mény kapott egy dónáti borzot, ami iránt
nagy volt az érdeklõdés, sok látogatója volt a
múzeumban, akik elhalmozták borzcsemegé-
vel, tojással, kukoricával, sárgarépával, tejjel
– volt, hogy két nap alatt 400-an nézték meg.
Csakhogy a borz gátlástalanul visszaélt jó
dolgával, vagy egyszerûen csak a szabadba
vágyott fogságából, ezért idõnként nagy fel-
fordulást okozott a múzeum életében.
„Megint szökni próbált a múzeumi borz” –
harsogott az újságcím. Rejtélyes papírfoszlá-
nyokat talált egy reggel a múzeum altisztje a
padozaton. A borzot nem találta a ketrecé-
ben, már nem elõször. Végül 10 ember pró-
bálkozott az elfogásával, de az állat erélye-
sen szembeszállt velük, mígnem pokrócok-
kal ártalmatlanná tették. Megállapították,
hogy a kiadós táplálkozás csak növelte erejét
és harci kedvét, de egyelõre életben hagyták.

A következõ cím már vésztjósló volt: „Ha-
lálra ítélték a muzeum borzát.“ A cikk úgy
kezõdött, hogy a borz napjai meg vannak
számlálva. Sõt, újabb akciója betörési riadal-
mat okozott a múzeumban. A rendõrõrszem
figyelt fel a ligeti épületbõl kiszûrõdõ gya-
nús zajra, s mivel az ablakon benézve senkit
sem látott, rögtön a borzra gyanakodott. 

Ezzel megpecsételõdött a renitens, vissza-
esõ állat sorsa, hiszen a korabeli híradás sze-
rint kivégzés várt rá, és csak kitömve került
vissza a múzeumba.

Darók József

Attila, a hun tréfája
a múzeumigazgatóval

Kos 
Lehet, hogy többet kell tá-
vol lennie a szeretteitõl, de

megéri! Az elkövetkezõ  hónapokban
rengeteg munkája lesz, erre lelkileg fel
kell készítenie magát és kedvesét.
Meg kell keresnie a kompromisszu-
mokat a lehetõségei és a vágyai kö-
zött!

Bika 
Bölcsességre és felelõsség-
érzetre lesz szüksége a csa-

ládjában lévõ viszályok elsimításához.
Gyengéd és türelmes legyen a kedve-
séhez, akinek nem lesznek könnyû
napjai mostanában – meglátja a törõ-
désével könnyebben megoldódnak a
nehézségek!

Ikrek 
Ahogyan mindig, most is
kettõsség jellemzi majd a vi-

selkedését a munkatársaival szemben,
amit õk nehezen tudnak kezelni. Próbál-
jon meg a segítségükre lenni és õszin-
tén elmondani nekik a véleményét!
Hasznája  személyes varázsát a konf-
liktusok kezelésében.

Rák 
Csupa siker és csillogás az,
ami körbeveszi majd, de

azért próbáljon meg a földön maradni
és emlékeztetni magát arra, hogy nem
mindig lesz ez így! Kockázatos, de kifi-
zetõdõ lesz az a megbeszélés, ahova
párjával együtt mentek el.

Oroszlán 
Már csak néhány hét és
nyugalmasabb idõszak kö-

vetkezik, de addig valahogyan el kell vi-
selnie a nyomást! Használja ki az idõt
és pihenjen minél többet, mert szükség
van az erejére, hiszen egészségileg
sincs csúcsformában! 

Szûz 
Romantikus és kreatív mos-
tanában, ezt már bizonyítot-

ta a családja elõtt. Itt az ideje, hogy fõ-
nökeit is meggyõzze ugyanerrõl! Ne le-
gyen rest, bombázza õket az elképzelé-
seivel és meglátja, tavaszra meglesz az
eredménye.

Mérleg 
Jelentõs változásokkal kell

szembenéznie a munkahelyén, de az
elmúlt évhez képest idén ezek csupa jót
hozhatnak. Tartsa összhangban a vá-
gyait a lehetõségekkel, de egyszer-egy-
szer azért meglepheti magát valamivel,
amire régóta vágyott.

Skorpió 
Nem érdemes folyton azon
merengenie, hogy mit és hol

rontott el! Nézzen elõre és kövesse a
belsõ hangot – de azért emlékezzen a
hibáidra is! Bölcsen és óvatosan kell
megoldania helyzeteket. Hamarosan
nagy meglepetés érheti.

Nyilas 
Jobban jár, ha a megtaka-
rításait biztonságba helye-

zi! Az sem feltétlenül baj, ha nem köti
mindenkinek az orrára, hogy rendel-
kezik ilyennel. Ha családi vitás ügybe
keveredik, nagyon fogja magát visz-
sza.

Bak 
Vissza kell rázódnia a mun-
kába és nagyon nehezére

esik. Ha nem tudta magát  kipihenni,
menjen szabadságra. A megoldandó
feladatok teljes embert kívánnak. Ko-
moly összegû befektetésekrõl is dönte-
ni kell.

Vízöntõ 
Ha másoknak segít, azt nem
felejtik el azok, akikkel jót

tett és sokszorosan hálálják meg! Most
olyan helyzetbe kerülhet, amikor a kis
segítség is hatalmas támogatást nyújt-
hat majd. Munkahelyén menjen biztos-
ra, ne kérjen a 19-re új lapot!
Halak 

Nagyon népszerû lehet a
környezetében, ha végre
elfelejti a sértettséget, amit

mások okoztak. Ne feledje, hajlamos
a negatív dolgok túlértékelésére! Nem
kell minden félmondat és gesztus mö-
gött hátsó szándékot keresni – az em-
berek nem mind számítóak és gono-
szak!

Január 12-18.
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Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével. Idõszaki kiállítás:  35 éves
a Tájak, korok, múzeumok moz-
galom, Fazekasok a Tiszavidéki
kiállításon címû tárlat  január 15-
ig tekinthetõ meg. A múzeum ja-
nuár 21-ig csak elõzetes beje-
lentkezéssel látogatható.

Városi könyvtár
Január 12-én, szombaton 15

órakor nyílik Nyíri Dánielné, Pan-
ka Álmom a gyöngy címû kiállítá-
sa. Megnyitja Gulyásné Szabó
Zsuzsanna gyöngyfûzõ népi ipar-
mûvész, közremûködik: Mély-
kútiné Németh Kornélia (ének).

Mûvészetek Háza
Szentesi õszi tárlat – A mûvé-

szeti iskola tanulóinak képzõmû-
vészeti alkotásaiból látható kiállí-
tás. Kézmûves mûhelyek: fekete-
kerámia, vesszõ, gyékény, gyer-
tya és nemez, csipke, szövés-fo-
nás, fafaragás elsajátítására van
lehetõségük az érdeklõdõknek
hétfõtõl szombatig 9–17 óráig.

Tokácsli Galéria
Felhõjáték címmel Kispálné Fe-

jes Erzsébet munkáit bemutató
tárlat február 2-ig látható.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A „SZEM” címû fotópályázat

munkáit bemutató kiállítás január
25-ig tekinthetõ meg nyitvatartási
idõben.

Galéria Kávéház és Étterem
Jantyik Tibor A természet érin-

tése címû kiállítása látható nyitva
tartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Január 10-14.
17.30 óra Hotel Transylvania

– Ahol a szörnyek lazulnak –
amerikai animációs film,

20 óra Albert Flórián – ma-
gyar dokumentumfilm.

Január 17-21.
17.30 óra Lorax – amerikai

animációs film,
20 óra Rómának szeretettel –

amerikai-olasz-sapnyol vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 11-tõl

A városi könyvtárban mû-
ködõ filmklubban A hullám
címû német filmdrámát vetí-
tik január 15-én, kedden 18
órakor. Kedvcsináló a film-
hez:

Egy átlagos gimnázium,
egy átlagos osztály, itt a kö-
zelben, napjainkban. Egy
projekthét keretében az osz-
tálynak az autokrácia témáját
kell feldolgoznia. Tanáruk,
Rainer Wenger (Jürgen Vogel)
úgy dönt, hogy valami teljes-
séggel szokatlan, az átlagos-
tól eltérõ dolgot csinál a pro-
jektbõl. Tanári megbízatását
önhatalmúlag átalakítja, és
különös kísérletbe kezd az
osztállyal: azt akarja, hogy
saját bõrükön tapasztalják
meg az autokráciát – csak né-
hány napig. De ez a hét na-
gyon hosszú lesz mindazok-
nak, akik részt vesznek a kí-
sérletben. És mindenki részt
vesz. A diákok szokatlanul
motiváltak. Azonban ami el-
sõ pillantásra új kezdetnek,
újfajta szolidaritásnak és
egyenlõségnek tûnik, szédü-
letes gyorsasággal riasztó je-
lenségeket hoz felszínre.
Wenger manipulációja len-
dületet kap, és õt magát is el-
sodorja. 

Filmklub:
A hullám

Ágoston Anita varázspercei Meseországban



(folytatás az 1. oldalról)
Egy éve, a támogatási

szerzõdés aláírása elõtt de-
rült fény arra, hogy nem volt
megfelelõ a projekt elõkészí-
tése, hiányos volt a tervezés.
Egyebek mellett nem volt
körüljárható a csarnok, ami-
be szociális blokkot sem ter-
veztek. Utóbbiak miatt 15
millió forinttal ki kellett egé-
szíteni a városi önerõt. Ép-

pen kezdõdött volna az épít-
kezés tavaly augusztusban,
amikor újabb bakit fedeztek
fel: a tervek csupán a telek-
határig tartalmazták a köz-
mûvek kiépítését. A 9 milliós
plusztételt végül sikerült
úgy elszámolni, hogy csupán
380 ezer forinttal kellett ki-
egészíteni az összességében
317 millió forintos fejlesztés
fedezetét.

Az eredeti elképzelés az
volt, hogy a kecskeméti Mer-
cedes-gyár egyik beszállító-
ját csalogatják Szentesre. Ez
a lehetõség 2012 elejére telje-
sen elhalt, viszont a képvise-
lõ-testület elõtt bejelentették,
tárgyalásokat folytattak és
megegyeztek a Legrand Zrt.
egyik beszállítójával, amely-
nek gyártó és szerelõ bázi-
sa kerül az ipari parkba.
Néhány hónap elteltével
megint betelepülni vágyó
cég után kellett nézni, mert a
Legrand partnere piaci okok-
ra hivatkozva kihátrált az
ügyletbõl. 

– Örömmel töltene el ben-
nünket, ha egy helyi cég
venné bérbe – fogalmazott
lapunknak Bocskay István. Az
önkormányzat ipari parkért
felelõs referense elárulta, egy
szentesi vállalkozás szán-
déknyilatkozatot adott be,
de a beköltözés idõpontja
sok mindentõl függ.

B.D.

Közel 100 katonai jármû
makettje valamint 35 rádió-
irányítású repülõ és hajó mo-
dell látható a Mûvelõdési és

Ifjúsági Házban január 17-ig,
naponta 8-17 óra között. Az
ingyenesen látogatható kiál-
lításon mintegy hárommillió

forint értékben elektromos és
robbanómotoros repülõgép
modelleket nézhet meg a kö-
zönség.
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Ismeretlenek törtek be egy
berekháti tanya nyitott gará-
zsába az elmúlt héten. A tol-
vajok motorblokkokat és
motorkerékpár-alkatrészeket
vittek el a garázsból össze-
sen 180 ezer forint értékben.

Ismeretlenek hatoltak be
egy Sáfrán Mihály utcai épü-
letbe. A bûnözõk fûnyíróval
távoztak, melynek értéke kb.
150 ezer forint.

Mérget szórt tehergépko-
csija platójára egy férfi Szeg-
váron azért, hogy a zsákok-
ban lévõ gabonától távol
tartsa  a rágcsálókat. Valószí-
nûleg ez a méreg kerülhetett
bele a szomszéd három
macskájának a szervezetébe,
aminek következtében az ál-

latok elpusztultak. A rendõr-
ség szakértõk bevonásával
vizsgálja az eset körülmé-
nyeit.

Számos, eddig eltûntnek
vélt tárgyat találtak a Kurca
felújítás alatt álló hídjának
medrében, a víz kiszivattyú-
zása után. A vízfolyás med-
rébõl monitor, babakocsi, ke-
rékpárok, telefonok, tábla és
még nõgyógyászati fogó is
elõkerült. Elméletileg ezek-
nek a tárgyaknak a polgár-
mesteri hivatal ún. talált tár-
gyak osztályára kellene ke-
rülniük, hogy aztán mi lesz a
késõbbi sorsuk, az egyelõre
kérdéses.

Ellopták a Szentesi ’91-
esek Rögbi Klub mérkõzések

lebonyolításához nélkülöz-
hetetlen kapuvasait, konkré-
tan egy 4 méterszer 110 cm
átmérõjû és 3 méterszer 5/4
colos csövet, valamint 2 db
50 szer 20 centiméteres fém
keresztlécet. Ezek nélkül a
csapat nem tud mérkõzést
játszani, olyan, mintha egy
futballpályáról a kapukat
lopták volna el… A tartozé-
kok a sportszálló mögötti,
bezárt, bekamerázott BMX-
pályán voltak, innen lopták
el, amit a kamerák is felvet-
tek az elmúlt vasárnap reg-
gel 9 körül. A klub vezetõsé-
ge szerdán tett feljelentést az
ügyben.

hv

Ellopták a rögbisek kapuvasait

Született: Rádóczi Richárd
és Tóth Krisztinának (Borza
u. 23.) Áron, Almási Attila és
Bódi Bernadettnek (Magyar-
tési u. 30.) Dorián, Rédei Ist-
ván és Berényi Katának (Új
u.  4/3.) Sára, Pusztai Péter
Pál és Vérten Anitának
(Vecseri u. 60.) Nóra, Huszka
György Károly és Deb-
reczeni Editnek (Dr. Berényi
u. 32.) Réka, Orosz Endre Ist-
ván és Bálint Beáta Ibolyá-
nak (Arany J. u. 18.) Bertalan
nevû gyermeke. 

Házasságot kötött: Bohus

János és Varró Anna (Arany
J. u. 13.).

Elhunyt: Török Imréné
Hajdu Erzsébet (Deák F. u.
102.), Musa József (Somogyi
B. u. 35.), Varga László
(Koszta J. u. 1.), Szatmári
Nagy Imréné Benkõ Erzsébet
(Rákóczi u. 61.), Nagy Lajosné
(Arany J. u. 14.), Horváth
Lászlóné Sinka Erzsébet (Csík
u. 9.), Gyõri Pálné Olasz Mag-
dolna (Kisér u. 90.), Török
Sándorné Imre Júlia (Dr.
Uhlár u. 7.), Horváth János
(Hétvezér u. 18.).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü január 14—18.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Vegyes halászlé és
málnakrémleves

A menü: Magyaros rakott tészta vagy
kocsonya

B menü: Rántott csirkemáj,
zöldborsófõzelék

Kedd: Fokhagymakrémleves és
gölödinleves

A menü: Bakonyi sertéstokány,
tészta, saláta

B menü: Csongrádi aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

Szerda: Csontleves házi tésztával és
kókuszos-chilis sütõtökleves
(sós)

A menü: Sertéssült jóasszony módra,
burgonyapüré

B menü: Mexikói csirkefalatok,
párolt rizs

Csütörtök: Szárazbableves és
karfiolleves

A menü: Rántott karaj, sós burgonya,
kaporszósz

B menü: Grassalkovich palacsinta,
zöldséges rizs

Péntek: Makói vágottas és
májgaluskaleves

A menü: Mustáros flekken, petre-
zselymes burgonya, saláta

B menü: Gombapaprikás nokedlivel
vagy sült keszeg petrezsely-
mes burgonyával, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállo-
más) 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), ren-
delési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Január 14-Menta Gyógyszertár (Alsórét 258.,
TESCO) hétfõ-péntek 8-18.30-ig, szombat 8-16 óráig. Január 14-21.:
Pingvin Patika (Nagyörvény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat
7.30-12-ig.  Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) január 12-
13-án Molnár Béla, Nádas stny. 9., 30/995-16-82.

Az emlõrák elleni küzdelem miatt kezdett
közös programba a hódmezõvásárhelyi, a
szentesi és az aradi kórház. Az új szûrõvizs-
gálatokra 1,8 millió euró támogatást kaptak
az egészségügyi intézmények az uniótól. A
projekt keretében a Csongrád Megyei Dr. Bu-
gyi István Kórházban 530 ezer eurós, azaz
több mint 150 millió forintos fejlesztés való-
sul meg. A hódmezõvásárhelyi kórház 852
ezer eurót, az aradi partnerintézmény 400
ezer eurót költhet az összesen 1,78 millió
eurós programra. 

Szentesen a mammográfiai szakrendelés
infrastruktúrájának korszerûsítésére kerül
sor. A pályázat keretében közel 490 ezer euró
értékû orvosi eszköz kerül beszerzésre, köz-
tük digitális mammográf, röntgenfilm digita-
lizáló szkenner, ultrahang készülék, valamint
onkoteam diagnosztikai munkaállomás.
Emellett a meglevõ informatikai rendszer

mammográfiás modulja, valamint az ezt
szolgáló informatikai hardware is beszerzés-
re kerül.

A projekt hódmezõvásárhelyi sajtótájékoz-
tatóján elhangzott, hogy a programban a
hódmezõvásárhelyi nõk 67 százalékos szûré-
si részvételét 70 százalék fölé szeretnék
emelni. Szentesen esetében az országos átla-
got elérõ 43 százalékot növelnék, míg Ara-
don az a cél, hogy megteremtsék a szûrési le-
hetõséget, ott ugyanis szervezett keretek
közt eddig ilyen nem volt. 

A 16 hónapig tartó projekt keretében nem-
csak eszközbeszerzésre kerül sor, hanem
képzéseket is tartanak, és a szakemberek
megosztják egymással a tapasztalatokat a
szûrés szervezésben és a betegség kezelésé-
ben, utógondozásában.

Cs.L.I.

A mammográfiai szakrendelést fejlesztik

Az emlõrák ellen küzdenek

Átadásra vár a város csarnoka

Valósághû, mûködõ modellek


