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A csütörtöki piacos na-
pokon viszik leginkább a
zacskós vizet a szentesiek
az Apponyi téri Kála Áru-
házból. Az alacsony igény
miatt a honvédség a laj-
toskocsiból már nem oszt
vizet a Nyíri-közben.

Az arzénos víznek nincse-
nek különösebb jellemzõi,
és nincs tipikus íze sem. Az

általunk megkérdezettek
többsége mégis jobb ízûnek
érzi a zacskós vizet. A Hu-
nor Coop kilenc helyi üzle-
tében biztosítja a zacskós
vízhez jutás lehetõségét,
nem csak vásárlóinak. A
boltok elõterébe bárki be-
mehet és vehet a kosárban
felkínált vízbõl. A Kála Áru-
házból naponta mintegy

300 zacskót visznek el, leg-
több a csütörtöki piacos na-
pon és szombaton fogy. Ko-
vács Sándor szerint sokkal fi-
nomabb a zacskózott víz,
még az ásványvíznél is
jobb. Mint lapunknak fogal-
mazott: igazi víz íze van.
Kasza Erika pedagógus al-
kalmanként viszi, amikor
e g y é b k é n t  i s  v á s á ro l n i
megy az üzletbe. Törõcsik
Richárd (képünkön) a Pol-
lákban tanul és szünetben
szaladt át egy zacskó vízért
kíváncsiságból. Hallotta,
hogy a csapvíznek magas
az arzéntartalma, ezért ki
akarja próbálni a másik faj-
tát. Ecsédi Józsefnek viszont
semmi baja a vízzel, nem is
érti, miért fújják ennyire fel
ezt a dolgot. Mint mondta,
gyerekkorában a vasútállo-
másnál mûködõ kútból it-
tak rendszeresen, és attól
sem volt baja. Ráadásul a
sok eldobált vizes zacskó
nagyon zavarja a Brusznyai
sétányon.

A honvédségtõl kapott tá-
jékoztatás szerint hetente
mintegy 12 ezer darab lite-
res zacskót szállítanak a
Coop üzletekbe, a központi
konyhára, a Szent Erzsébet-
iskolába, a bölcsõdébe és a
Rigó Alajos-iskolába.

(folytatás a 3. oldalon)

Hiába hirdettek ered-
ményt a múlt szerdán, új
pályázatot kell kiírni a
szentesi kórház gazdasági
igazgatói posztjára, mert a
nyertes Tedásné Harnóczi
Gabriella visszalépett. La-
punknak azt ígérte, jövõ
héten részletesen kifejti,
miért kényszerült erre a
döntésre.

Múlt szerdán még úgy
tûnt, a szentesi kórház körüli
kérdõjelek egyikére választ
kap a közvélemény, aztán
pénteken borult minden.
Mint arról legutóbbi lapszá-
munkban beszámoltunk,
a kórház fenntartója, a
GYEMSZI január 16-án köz-
leményben tudatta, hogy a
tavaly augusztusban meg-
hirdetett álláspályázaton

Tedásné Harnóczi Gabriella
lett a nyertes, így a jövõben õ
töltheti be az intézmény gaz-
dasági igazgatói tisztségét.
Péntek estére aztán két csil-
lag került a neve mellé
a GYEMSZI közleményén.
Magyarázatként alul az volt
olvasható, hogy „a pályázó
visszalépése miatt új pályá-
zat kiírása várható.”

(folytatás a 3. oldalon)

Alig fogy a zacskós víz

Nyert, majd visszalépett

Több száz fõvel rendezték még nem is
olyan régen a szentesi bálokat, az orvosok
és a  pedagógusok összejöveteleire emlé-
keznek sokan a legszívesebben. Az utóbbi
években a Szilver nyitja az év elején a báli
szezont, de rendezvényüket már csak 1-2
nagyobb táncmulatság követi.

Nagy divat volt városunkban is, de a bálok
száma jelentõsen csökkent. Sokakat az tart
vissza, hogy nem olcsó mulatság ma már a
belépõ, igaz, a bálok nagyobb részénél jóté-
kony célra megy a bevétel, mint a tavaly no-
vemberben bálozó Rotary Club, a Pálmások
Szövetsége vagy a kétévente bált rendezõ
Kiss Bálint református iskola esetében. A kö-
zépiskolák szalagavatóin is megszakadt az a
hagyomány, amikor még  éjszakába nyúlóan
folytatódott az össztánc egy-egy zenekar
muzsikájára. Most már egyedül a Horváth
Mihály Gimnázium szalagtûzõ ünnepségét
zárja zenekaros bálozás a megyeházán.

A Szilver bálja azért is különleges, mert
egyszerre ötvözõdik benne a régi bálok ke-
ringõs, estélyi ruhás eleganciája a jelenkor
modernebb rendezvényeivel. Ráadásul 18

éves folytonosságával átköti a korábbi évti-
zedek táncos mulatságait a jelenkoriakkal. A
21 éves egyesület legkiválóbb versenyzõinek
látványos bemutatóival kezdõdött a Szilver
18. bálja is a központi konyhán: az amerikai
kontinensen óévbúcsúztató bálokon bemu-
tatkozott párosok táncoltak. A polkájukat
éppúgy visszatapsolta a közönség, mint a fiú
táncosok asszonykórusát. Ezután finom va-
csorát szolgáltak fel, majd lehetett táncolni a
tombolahúzásig, azután újra.

A táncosok versenyszezonját megelõzi a
bál, s ilyenkor igazán felszabadultan rophat-
ják. Elõször még jótékonysági céllal szervez-
te a bált Szatmári-Nagy Szilvia, a bevételt a
táncosokra fordították. Aztán ez megfordult,
ma már kisebb a bevétel, mint a ráfordítás a
180 fõs rendezvényen, ahová a támogatóikat
is mindig meghívja. Látja, hogy örömöt sze-
rez vele a  táncosainak, a hozzátartozóiknak,
ilyenkor együtt örülnek, s elég sok segítséget
is kap tõlük. – Jó ez a csapat, szeretem õket,
miattuk csinálom – mondta az egyesület ve-
zetõje.

(folytatás az 5. oldalon)

A Pálmások Szövetségé-
nek önkormányzati képvi-
selõje szerint 2012 békeév
volt Szentes számára, de
2013 miatt már aggódik.
Horváth István a lapunk-
nak adott interjúban arról is
beszélt, hogy ha összeha-
sonlítanánk a környezõ vá-
rosok ipari parkjainak bete-
lepítettségét, Szentes az
élen végezne, mert a válság
ellenére is több üzem épült
nálunk. 

– Milyen volt 2012 a Pál-
mások számára? 

– Viszonylag nyugodt év
volt, de bizonyos vesztesége-

ink keletkeztek. Berényiné
Zsuzsa és Szerdahelyi Mátyás
is elköltözött, Kiss Csaba pe-
dig eperjesi polgármesteri te-
endõi miatt nem tudott any-
nyit részt venni a munkánk-
ban, amennyit szeretett vol-
na. Ugyanakkor bõvült a
tagságunk, hiszen belépett
hozzánk Tímárné Stabarecz
Terike és Csernus-Lukács Lász-
ló.

– A testületi ülések elõtt
rendre megfogalmazzák véle-
ményüket az egyes napiren-
dekrõl. Az elismerõ és a
kritikus mondatokkal sem
fukarkodnak ezekben az ösz-

szegzésekben. Az elmúlt esz-
tendõ kapcsán készült vala-
milyen számvetés?

– Formálisan nem készítet-
tünk évértékelést. Személyes
véleményem az, hogy a vá-
ros gazdálkodása sikeres volt
tavaly, a nagyobb fejlesztések
elõkészítése eredményesen
zárult. Megépülhet a fedett
uszoda, a testülettel pedig si-
került elfogadtatni, hogy a
Kiss Zsigmond utca rendezé-
se tervezési szinten megkez-
dõdjön. Ha egy mondatba
kellene összefoglalni 2012
jelentõségét, várospolitikai
szempontból békeév volt az
elmúlt esztendõ.

(folytatás a 4. oldalon)

Békeév után
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Páli Viktóriát a Szilver-bálon táncospárjának édesapja, László Imre is felkérte.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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100 éve: Az Alföldi Ellen-
zék c. helyi napilap 1913. ja-
nuár 21-én megjelent száma
beszámolt a Szentesen vég-
bement papválasztásról: Ma
folyt le széleskörû érdeklõ-
dés mellett az új felsõpárti
református papnak megvá-
lasztása. Tizenhét jelölt volt,
de egy utóbb visszalépett.
Három jelöltnek volt komoly
számú pártja, de az igazi
küzdelem Böszörményi Jenõ
és Kiss László pártja között
fejlõdött ki. A szavazás két
küldöttség elõtt folyt le. Az
elsõ küldöttségnél 802, a má-
sodik küldöttségnél pedig
607 egyén adta le szavazatát.
A II. küldöttségnél leszava-
zottak számaránya lett ha-
marabb köztudomású. Esze-
rint Böszörményi 285, Kiss
László 237, Koppány 86 és
Gilicze 1 szavazatot kapott.
(Kitûnik, hogy itt két kettõs
szavazás történt.) Az I. sza-
vazatszedõ küldöttségnél
802 szavazatot adtak le,
amelybõl Kiss Lászlóra 287,
Böszörményire 376 és Gi-
liczére 2 szavazat esett. Ily
módon egyik jelölt sem kap-
ta meg a megválasztáshoz
szükséges abszolút többsé-
get, aminek következtében
Kiss és Böszörményi között
pótválasztás lesz. (A jan. 22-
én megtartott pótválasztáson
Böszörményi Jenõ került ki
gyõztesen.

75 éve: az Alföldi Újság

1938. január 16-diki számá-
ban vastag szalagcím hirdet-
te, hogy „Elfogták a dónáti
revolveres ál-detektívet”. Be-
számoltunk arról a példátlan
vakmerõséggel végrehajtott
támadásról, amely a napok-
ban zajlott le Dónáton –
kezdte tudósítását az újság.
Kövér Imre gazdálkodó Dó-
nát 44. számú tanyájába be-
állított egy láthatóan ittas fi-
atalember, aki detektívnek
adta ki magát, és házkutatást
akart tartani. Szóváltás tá-
madt az idõs gazdálkodó és
a fiatalember között; az álde-
tektív eközben pisztolyt rán-
tott, és ráfogta a gazdára.
Kövér Imre sem volt rest, két
hatalmas erejû pofonnal út-
jára bocsátotta az okvetetlen-
kedõ embert, aki futva igye-
kezett eltûnni dicstelen sze-
replése színhelyérõl. Kövér
Imre feljelentésére hamaro-
san megkezdõdött a nyomo-
zás a dónáti áldetektív után.
El is fogták egy ismert fiatal
gazdálkodó személyében.
Kihallgatása során azzal vé-
dekezett, hogy ittas volt.
Névnapról igyekezett haza-
felé többedmagával, a társai
ugratták be, hogy tréfálja
meg az öreg gazdát. Õ bele-
ment a dologba és végigcsi-
nálta a tréfát, egész – a pofo-
nig. Akkor aztán jobbnak lát-
ta továbbállni. A rendõrsé-
gen megállapították, hogy
csak közönséges riasztópisz-

toly volt az a fegyver, amivel
az áldetektív meg akarta fé-
lemlíteni a dónáti gazdát;
emberölésre nem alkalmas.
A pisztolyt egyébként bûn-
jelként lefoglalták, a meg-
gondolatlan fiatalember el-
len pedig megindult a bûn-
vádi eljárás. Valószínûleg
életveszélyes fenyegetés cí-
mén vonják majd felelõsség-
re a dónáti kaland miatt.

75 éve: ugyancsak az Al-
földi Újság 1938. január 16-
diki számában jelent meg „A
szentesiek a délvidéki sakk-
bajnokságban” c. rövid tudó-
sítás, amelynek lényege: A
Szentesi Sakk Kör rendezé-
sében három hónapja folyik
a délvidéki levelezési sakk-
bajnokság a „Csallány Gábor
jubileumi verseny” kereté-
ben. A mérkõzésen a délvi-
dék legjobb távjátszói indul-
tak, és 120 játszmában mérik
össze tudásukat. Most feje-
zõdött be az elsõ parti,
amelyben sötét színnel a
szentesi Gallasz Béla döntet-
lent ért el Kiskunfélegyháza
bajnokával, Törteli Imrével
szemben. Kórógyi Pál, a
mérkõzés második helybeli
résztvevõje, minden játszmá-
ban bátran áll, és a hátralévõ
partikon dõl el, hogy a szen-
tesiek részt vehetnek-e a
döntõmérkõzéseken.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták…

Elfogták a dónáti
revolveres áldetektívet Az Üresedés címû cikkük-

ben tett felhívásukra küldök
egy-két javaslatot. 

A postaépület hasznosítá-
sa kapcsán járási hivatalnál
és a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatalnál kellene kez-
deményezni, hogy a földhi-
vatal, a munkaügyi központ
és a Nemzeti Adóhivatal
szentesi kirendeltségeit köl-
töztessék be az épület evan-
gélikus templom felõli szár-
nyába. Az ügyintézéseket
egy helyen végezhetnék az
emberek.  A leendõ hivatal
parkolási gondjait a posta
udvarának megnyitásával le-

hetne enyhíteni. Ha kicsit
nagyobb volumenben gon-
dolkodnának, akkor az épü-
let vasbeton homlokzatát le-
bontva, és egy átfogó re-
konstrukció mellett, a város
szebb épületévé is át lehetne
építeni (pl. igazodva az
evangélikus templom tégla-
burkolatához). Finanszírozá-
sához esetleg EU-s támoga-
tást is hozzá lehetne rendel-
ni, mint egységes Közigaz-
gatási Központ létrehozása a
szentesi kistérségben. 

A Bocskai utcai óvoda
épülete kiürült. Ha a mellet-
te lévõ önkormányzati bérla-

kást elbontanák, a keletkezõ
téren ingatlanberuházással
egybekötve a sétáló utca
folytatása – egyedi pl.
toszkán, provence-i stílus-
ban, turistacsalógató jelleg-
gel – valósulhatna meg. Eh-
hez kapcsolódóan a meglévõ
étterem kerthelyiségének
megnyitása a tér felé és a
villamoselosztó épület be-
süllyesztésére vagy áthelye-
zésére is szükség lenne. 

A Nemzeti Adóhivatal
épületébõl Bugyi István em-
lékházat lehetne kialakítani.

Ágoston Norbert

Olvasónk írja

Épületek hasznosítása

A városi könyvtárban mûködõ filmklub-
ban a  Csontváry címû  színes, magyar film-
drámát tekinthetik meg az érdeklõdõk janu-
ár 29-én, kedden 18 órakor. Ízelítõ a filmbõl: 

Egymásba fonódó történetek a színészrõl,

aki a híres festõ szerepére készül és magáról
a festõrõl, akinek a színész meg akarja ismer-
ni az életét. Huszárik Zoltánnak, a Szindbád
zseniális rendezõjének második, egyben
utolsó nagyjátékfilmje.

Filmklub: Csontváry

Amikor Kiss Bálint 1799
nyarán megkezdte lelkipász-
tori szolgálatát, Szentes egy
földesúri joghatóság alatt ál-
ló mezõváros volt, közel 70
ezer holdas külterületi határ-
ral, és kb. 11–12 000 fõnyi
jobbágy lakossal. A korábbi
földesúr – báró Harruckern
János György – még 1730-
ban országos vásártartási
privilégiumot szerzett a vá-
rosnak, elõsegítve gyorsabb
ütemû gyarapodását. Kiss
Bálint Szentesre érkezésekor
már gróf Károlyi József volt
a földesúr, Harruckern Joze-
fa bárónõ és gróf Károlyi
Antal fia. A lakosság elsõsor-
ban mezõgazdasággal és ál-
lattenyésztéssel foglalkozott,
viszonylag kevés volt az ipa-
ros és kereskedõ. A vallásfe-
lekezetek közül a reformátu-
sok voltak túlsúlyban, lét-
számuk elérte a 8630 fõt (a
római katolikusok kb. 3000-
en, a görögkeletiek 250-en,
az evangélikusok 120-an le-
hettek). A település igazgatá-

sában a telkes gazdák ját-
szották a fõszerepet. Közü-
lük került ki a 12 esküdtbõl
álló városi tanács, élén a fõ-
bíróval, akit a földesúr jelö-
lése alapján egy évre válasz-
tottak. 

Az egyházi épületek rend-
kívül leromlott állapotban
voltak, és a méretük is kicsi
volt a hívõk számához ké-
pest. Az iskola a régi város-
háza épületeiben mûködött,
amelyek száz évvel koráb-
ban, 1700 körül épülhetett,
és amelyek „nagyrészt el-
avultak és elrongyolódottak
voltak, az iskolába járó gyer-
mekek számához képest ki-
csik és egészségtelenek” – ír-
ta Kiss Bálint. A rektoron kí-
vül a fiúiskolában 3, a leány-
iskolában 2 tanító oktatott.
Az 1760-ban leégett temp-
lom helyére hamarosan új
épületet emeltek ugyan, de
néhány évtizeddel késõbb
már nem felelt meg az elvá-
rásoknak. Kiss Bálint lelkész
leírása szerint ez a templom

„minden külsõ ékesség nél-
kül való épület volt, nem
volt rajta se párkány, se dísz,
egészen sima volt, mert a ha-
tóság meghatározta, hogy
annak semmi templom for-
mája ne legyen; ne legyen
padlása téglával beboltozva,
hanem csak bedeszkázva.
Meg volt határozva, hogy a
hossza 20 öl, a szélessége 7
öl, a magassága 4 öl legyen.”
(1 öl = 1,9 m) A templomtól 4
ölnyi távolságra volt a to-
rony, amelynek magassága 5
öl lehetett, teljesen lapos te-

tõvel. A parókia épülete
ugyancsak elavult és szûk
volt, két szobából, egy kony-
hából és egy tanulószobából
állt. 

Amint látható, Kiss Bálint
kapott egy nagy létszámú
gyülekezetet, elavult, szûk,
ócska épületekkel. A fiatal
lelkésznek adva volt a fel-
adat: ha eredményesen akar
mûködni, akkor meg kell te-
remtenie annak optimális
feltételeit. Mivel egyik leg-
fontosabb célként az oktatás
színvonalának emelését tûz-

te maga elé, a legsürgetõbb
teendõjének az iskolaépítés
elõmozdítását tartotta. A
gyereklétszám növekedése
miatt már az elõdei elhatá-
rozták egy új iskola építését,
de a kivitelezés elmaradt. Az
új lelkésznek köszönhetõen
megerõsödött az a nézet: ha
már építeni kell, építsenek
téglából, emeletes épületet,
és ne náddal fedjék be, ha-
nem cseréppel. 1803. márc.
28-án Kiss Bálint tette le az
alapkövet. Ez lett a város el-
sõ emeletes építménye,
amelynek terveit Jauernik
Ferenc vásárhelyi építõmes-
ter készítette. A fõtérre nézõ,
szép, koraklasszicista stílusú
épületben 1804 õszén kezdõ-
dött meg a tanítás. Az intéz-
mény hivatalos elnevezése
Központi Református Fiúis-
kola volt, de a nép csak
„Nagy Oskolaként” emleget-
te. 

A szentesi gyülekezet
megbecsülte tevékeny lelki-
pásztorát. Jelentõsnek

mondható papi javadalom-
mal látta el, amelynek fõbb
tételei: évi 100 Ft készpénz-
ben; emellett természetben:
50 köböl búza, 50 köböl ár-
pa, 1 mázsa hús (ezt a város
adta), 1 mázsa só, 40 font
faggyú (város adta), 1 font
bors, 12 icce vaj, 4 icce méz,
6 akó bor, 1 sertés, 4 szekér
széna (város adta), 12 sajt, 6
öl tûzifa (város adta), fûtés,
rostálás, darálás, õröltetés
helyett 55 Ft, 4 kötél, vagy 1
sessió föld, a szokásos stóla-
pénz. Tehát Kiss Bálintnak
anyagi gondjai nem voltak.
Ezt jelzi, hogy már 1800-ban
vásárolt egy darab földet 550
forintért, 1808-ban pedig
2000 Ft-ért családi házat vett
a Kurca-parton. Kormos
László leírásából tudjuk,
hogy eleinte nem gazdálko-
dott, csak egy tehene és né-
hány tyúkja volt. Az idõsebb
lelkészek példáját követve,
késõbb õ is gazdálkodni kez-
dett, így saját kárán értette
meg a földmûvelõk gondját-
baját, sokféle terhét.

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

Az új, emeletes iskola a fõtéren

Az Alsórét nevû városrészben található, a
Csongrádi út baloldalán; a Gaál István és az
Alkony utcákat köti össze. A terület régi ne-
ve Szeder-telep volt, amelyet dr. Szeder Fe-
renc János (1877–1938) földbirtokosról, Szen-
tes 1926–1931 közötti országgyûlési képvise-
lõjérõl kapott. Nevezett 1918-ban – minden
állami és egyéb akciót megelõzve – alsóréti
földjébõl 200 házhelyet (40 ezer négyszögöl-
nyi területet) adományozott a szentesi rok-
kantak és hadiözvegyek segélyezésére. Az
1932. évi városrendezéskor ezt a telepet is ut-
cákra tagolták, többségében helyi kötõdésû,
jeles egyházi személyekrõl nevezve el azo-
kat. Közéjük tartozott Petrovics Soma evan-
gélikus lelkész-esperes, egyházi író, költõ,
hitszónok, aki a szomszédos Szarvason szü-
letett 1843. december 7-én. Iparos szülei –
Petrovics Sámuel szabómester és Fábri Teréz
– hamarosan Békéscsabára költöztek.  Az
érettségi után az újonnan létesített szarvasi
teológiai akadémián tanult tovább, majd Po-
zsonyban folytatta teológiai tanulmányait.
Útja ezután a németországi egyetemekre ve-
zetett: elõbb Halléba, majd Berlinbe és Lip-
csébe. Hazatérése után, 1868-ban pappá
szentelték, majd Mezõberényben segédlel-
késszé választották. 1871-tõl 12 éven át a bé-
késcsabai gimnázium rendes tanára, egyben
a település egyedüli magyar hitszónoka. A
szentesi evangélikus egyházközség Petrovics

Somát 1883-ban lelkészévé választotta; ünne-
pélyes beiktatására december 16-án került
sor. Elsõ teendõi közé sorolta a régen terve-
zett lelkészlak és templom felépítését. A
templom terveit Francsek Imre építész készí-
tette el. Az ünnepélyes átadási szertartást
Bachát Dániel bányakerületi püspök végezte
1905. október 29-én. Szentesi lelkészként is
folytatta szépírói munkásságát; rendszeresen
jelentek meg versei a Szentesi Lapban, a
Szentes és Vidékében, valamint az Alföldi El-
lenzékben. Egyházi berkekben tekintélyt ví-
vott ki teológiai dolgozataival: az õ tollából
való Luther Márton Kis Kátéjának hivatalo-
san elfogadott magyar szövege. 1896 január-
jában az újonnan szervezett csanád–
csongrádi egyházmegye esperesévé válasz-
tották. Ünnepélyes beiktatására február 4-én
került sor a szentesi megyeháza dísztermé-
ben. 1908 õszén egyházi törvényszéki bíróvá,
majd fõesperessé választották. Több évtize-
den keresztül tagja volt a megyei és városi
képviselõ-testületnek, valamint számos jóté-
konysági és kulturális szervezetnek.
Petrovics Soma 1926. április 20-án hunyt el
Szentesen. Tisztelõi 1930 nyarán közadako-
zásból gyönyörû síremléket készíttettek,
homlokzatán Petrovics Somát és nejét ábrá-
zoló bronz dombormûvel (Keviczky Hugó
budapesti szobrászmûvész alkotása).

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (104.)

Petrovics Soma utca

240 éve született Kiss Bálint református lelkipásztor (II.)

Az oktatás színvonalának emelése



(folytatás az 1. oldalról)
Juhász László százados, a

mûszaki ezred kommuniká-
ciós tisztje elmondta, hogy a
kevés igény miatt már nem
vízszállító utánfutóról oszt-
ják a vizet a Vásárhelyi út és
Nyíri köz sarkán, hanem ott
is zacskós vizet adnak a la-
kosoknak napközben. A töb-
bi helyre igény szerinti
mennyiséget szállítanak. A
zacskózott víz fogyasztható-
sági ideje mintegy két hét.

Szentesen egy liter víz ar-
zéntartalma átlagosan 16-18
mikrogramm, míg a szerve-
zetbe bevitt, egészségre ká-
ros napi mennyiség 100 mik-
ro-gramm körül lehet. El-
lentmondani látszik Eperjes,
ahol az ivóvíz 100-150 mik-
ro-gramm arzént tartalmaz,
mégsem magasabb a daga-
natos megbetegedések szá-
ma mint máshol. 

Nem csak arzén található
a megengedett határérték fe-
letti mennyiségben a csap-
vízben. Az Országos Kör-
nyezetegészségügyi Intézet

két évvel ezelõtti adatai sze-
rint a városban az ammóni-
um is meghaladja az elõírt
értéket. 

A Csongrádról zacskóban
és tartálykocsiban szállított
víz minõsége sem tökéletes.
Ugyan arzén nincs benne, de
a vas és ammónium tartalma
felette van az elvárt határér-
téknek.

Kocsis László, a Szentes-Víz
Kft. vezetõje megnyugtatott
mindenkit, aki eddig iható-
nak találta a csapvizet, sem-
mi sem indokolja, hogy vál-
toztasson vízfogyasztási szo-
kásán. Jövõ évben elkészül
Berekháton az a víztisztító-
mû, ami az egészségügyi
normáknak minden szem-
pontból megfelelõ ivóvízzel
látja majd el nem csak Szen-
tes, hanem Lapistó, Kajánúj-
falu és Ma-gyartés lakóit is.
Jelenleg arzénon kívül am-
mónium, vas és mangán ta-
lálható határértékhez közel,
a mérések többségében felet-
te a vízben. Az új víztisz-
títómû kivitelezõjének kivá-

lasztására februárban írnak
ki közbeszerzési eljárást és
várhatóan az év második fe-
lében kezdõdhet a létesít-
mény építése Berekháton. A
mintegy kétmilliárd forintos
beruházás során felújítják a
meglévõ kutakat, esetleg újat
is fúrnak, valamint új távve-
zetéket építenek ki Lapistó,
Kajánújfalu és Magyartés
vízellátására. Az ügyvezetõ
kiért arra is, hogy a majdan
tisztított víz egészségesebb
lesz, viszont a szükséges ke-
zelések hatására az íze bizto-
san megváltozik.

Amíg elkészül a víztisz-
títómû, ideiglenes megoldás
szükséges. A jelenlegi víz-
szállítást  egy tisztítókonté-
ner beüzemelése váltja fel a
tavasz folyamán. A Vásárhe-
lyi út és a Nyíri köz sarkán
felállítandó konténert az ál-
lam fizeti, azonban a várost
terheli a víz oda- és elvezeté-
se, az üzemeltetés és az
áramellátás költsége.

Besenyei Gábor
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Hétfõn megkerestük a

fenntartót, és rákérdeztünk:
a pályázati kiírásban megje-
lölt összes feltételnek megfe-
lelt-e Tedásné Harnóczi Gabri-
ella? Arra is kíváncsiak vol-
tunk, pontosan mikorra vár-
ható az új felhívás közzététe-
le. Szûkszavú válaszában
csak annyit írt a GYEMSZI
sajtósa, hogy a szentesi Bu-
gyi István Kórház gazdasági
igazgatói pályázata szabály-
szerûen zajlott le. A pályázat
eredményének kihirdetése
után a nyertes pályázó visz-
szalépett, így új pályázat ki-
írása várható.

Ezek után Tedásné Har-
nóczi Gabriellát is megkeres-
tük, hogy megtudjuk, miért
döntött így. Egyelõre nem kí-
vánt nyilatkozni, de azt ígér-
te, jövõ héten mindent el-
mond arról, miért volt kény-
telen visszalépni.

Az új fõigazgatói pályázat
közzétételével továbbra sem
tud „megbirkózni” a kórház

fenntartója. A késedelem
okát viszont nem biztos,
hogy ott kell keresni, hiszen
a GYEMSZI részérõl több-
ször is arról informálták
szerkesztõségünket, hogy a
szaktárcánál pattog a labda,
az õ döntésükre, iránymuta-
tásukra várnak. Az õ közle-
ményükben jelent meg no-
vember 15-én, hogy 30 na-
pon belül új felhívást tesznek
közzé – azóta 70 nap telt el.
Ezért a múlt héten és a na-
pokban is küldtünk kérdése-
ket az egészségügyi szakál-
lamtitkárságnak: arról érdek-
lõdtünk miért nem tették
még közzé a szentesi kórház
új fõigazgatói pályázatát, a
korábbi felhívásokhoz ké-
pest változnak-e a feltételek
az új kiírásban, és mikor te-
szik közzé az új felhívást?
Mindkét esetben türelmet
kértek tõlünk a minisztérium
illetékesei, azt mondták, még
folynak az egyeztetések a
fõigazgatói pályázatról.

B.D.

Nyert, majd
visszalépett

A Szentes közép- és hosz-
szú távú gazdaságfejleszté-
sének jövõre véget érõ cik-
lusprogramja és városstra-
tégiája aktualizálása is sze-
repel a január 25-i, pénteki
testületi ülés napirendjei
között.  A beszámolóban
többek között olvasható,
hogy elõkészítés alatt áll
egy Kolomnán létrehozan-
dó Szentesi Kereskedõház
megalapítása, amely a szen-

tesi térség mezõgazdasági
és élelmiszeripari termékeit
juttatná orosz piacokra. A
képviselõk elsõ olvasatban
tárgyalják az önkormányzat
által fenntartott intézmény-
hálózat további mûködteté-
sének háromféle megoldási
javaslatát tartalmazó kon-
cepcióját.  A párhuzamos
feladatellátások megszünte-
tése és a hatékonyabb, taka-
rékosabb mûködést célzó

átszervezésének végsõ ha-
tárideje június 30.

A tanácskozáson napi-
rendre kerül a városközpont
rehabilitációhoz kapcsolódó
útépítés és közvilágítás-fej-
lesztés módosítása, valamint
a helyi esélyegyenlõségi
program, az önkormányzat
vagyongazdálkodási tervé-
nek és a Városi Szolgáltató
kft. üzleti tervének elfogadá-
sa is.

Intézményátszervezés
a képviselõk elõtt

Az együttmûködési meg-
állapodásról tartott sajtótájé-
koztatón Szirbik Imre polgár-
mester hangsúlyozta, a te-
hetséggondozó program el-
indítása is mutatja, hogy a
város szembenéz a problé-
mákkal és keresi a megol-
dást a fiatalok továbbtanulá-
sa, a piacképes tudás meg-
szerzése és a városba való
visszatérése érdekében. A
Szegedi Tudományegyetem
rektora, Szabó Gábor elmond-

ta, hogy tudatosan keresik
az együttmûködés lehetõsé-
gét a településekkel, és Szen-
tes beleillik céljaikba. A vá-
ros akkor jár jól hosszú tá-
von, ha a fiatalok nagy ré-
szének biztosít tudásszerzési
lehetõséget. A rektor hang-
súlyozta, hogy e tehetség-
gondozó program nem vehe-
ti át a közoktatás szerepét,
azonban megfelelõ tudás-
szintet ad a továbbképzés-
hez. A szakmája szerint lé-

zerfizikus Szabó Gábor ta-
pasztalata szerint a diákok
nem kapnak megfelelõ tu-
dásalapot középiskolában. -
A most indult képzés kezde-
te valaminek és a következõ
év dönti el, mennyire lesz si-
keres és hozza azt az ered-
ményt, amit jogosan vár el a
város, a támogató és az
egyetem – fogalmazott a rek-
tor. 

Homoki-Nagy Mária rektor-
helyettes, Szentes díszpolgá-
ra elmondta, hogy az együtt-
mûködés keretében az egye-
tem oktatói segítenek a meg-
felelõ tantervek kidolgozásá-
ban, a programban részt ve-
võ középiskolás diákok az
egyetem egyes karain labor-
gyakorlatokat végezhetnek
egyetemi oktatók felügyelete
mellett valamint az egyete-
men mûködõ Tehetségpont
szakmai, illetve felvételi elõ-
készítõ táborokat szervez a
szentesi diákok számára. Az
együttmûködés során felme-
rülõ költségeket  mindegyik
fél saját maga viseli.

Bácskainé Fazekas Márta, a
Studium Generale program
pénzügyi lebonyolítását ma-
gára vállaló Szentes Városért
Közalapítvány kurátora,
egyben a program vezetõje
tájékoztatójában elmondta,

hogy a képzés január 14-én
elindult. Öt tantárgyból és
angol nyelvbõl összesen ki-
lenc csoportban átlagosan
13-14 fõ, összesen mintegy
száz középiskolás jár rend-
szeresen a heti kétszer 45
perces órákra. A programra
valamenynyi helyi középis-
kolából jelentkeztek, de fõ-
ként a Boros szakközépisko-
lából és a gimnáziumból ta-
pasztaltak érdeklõdést a
képzés iránt.

Szabó Gábor rektor la-
punk kérdésére válaszolva
elmondta, hogy a felsõokta-
tásban jelenleg tapasztalható
bizonytalanság ellenére min-
denképp vágjanak bele a
képzésbe a fiatalok, mert az
ország és a régió szempont-
jából is fontos, hogy a magas
hozzáadott értéket képviselõ
munkahelyekre képzett, dip-
lomás, tehetséges fiatalok
kerüljenek.

Az együttmûködési meg-
állapodást a Szegedi Tudo-
mányegyetem részérõl Sza-
bó Gábor rektor, Szentes ré-
szérõl Szirbik Imre polgár-
mester írta alá (képünkön)
ünnepélyes keretek között a
magyar kultúra napján ren-
dezett tanári hangverseny
keretében.

Besenyei

Február elején kezdõdhet
meg a Kossuth tér 5. szám
alatti épület részleges átala-
kítása és felújítása. A köz-
beszerzési eljáráson nyertes
kivitelezõnek legkésõbb
nyár végéig kell elvégeznie
a több mint százmillió fo-
rint értékû munkát.

A beruházás részeként a
fehérház földszinti üzletei-
nek kirakatait cserélik ki a
Panoráma Pub kivételével,
és hõszigetelik a homlokza-
tot. Nem a beruházás része-
ként de azzal egyidejûleg ké-
szülhet el egy internetes ter-
minál is az egyik földszinti
portálban, amit bárki hasz-
nálhat. A galériához vezetõ
betonlépcsõ helyébe új kör-

lépcsõt építenek üvegkorlát-
tal és ugyancsak új üvege-
zést kap az emeleti korlát is.
A Tokácsli Galéria kiállítóter-
mei kívül-belül megújulnak,
klímaberendezéssel szerelik
fel, új nyílászárókat és felsõ
bevilágító ablakot építenek

be, a bejárat mellett zöldfelü-
letet alakítanak ki. A projekt
keretében a fehérház sétáló-
utca felöli gazdasági udvara
is rendezésre kerül, az új
burkolat mellé kicserélik a
kétszárnyas nagykaput is.
Az épület külsõ falfelületén
jelenleg is látható üvegmoza-
ik alkotás helyreállítása is ré-
sze a felújításnak.

A közbeszerzés nyertese
az UniBau-Épszer Kft. lett,
de a többi ajánlattevõ még
jogorvoslati lehetõséggel él-
het. A munkák elvégzésére a
következõ hetekben kötik
meg a kivitelezõi szerzõdést
és várhatóan 6-8 hónap alatt
befejezõdik a mintegy 130
millió forintos beruházás. A

városközpont
rehabilitációs
program to-
vábbi részei-
nek elõkészíté-
se is folyamat-

ban van. A Petõfi és Ady
Endre utcák átalakítása új
körfogalommal, a közgé kert
kialakítása és a Szent Miklós
tér felújítása még ebben az
évben megtörténhet.

Besenyei

Megújul a fehérház

Kétségtelen, idõigényes
megfelelõ vezetõt találni bi-
zonyos szervezetek élére. Kü-
lönösen igaz ez mostanság a
szentesi kórházra, ahol 11
hónapja húzódik a fõigazga-
tói pályázat ügye. Mióta az
állami fenntartó átvette az
irányítást, négy vezetõi állás-
pályázatot vezényeltek le —
némi csúszással, abból há-
rom eredménytelenül zárult.
De nem azért, mert nem volt
jelentkezõ! Az mindig volt.
Sokkal inkább azért, mert bi-
zonyos elvárásoknak nem
tudtak megfelelni.

Hogy pontosan mik is len-
nének ezek, arról nem be-
szélnek az illetékesek. És az
ígéret, miszerint 30 napon
belül elárulják, csak szép szó
maradt. Az idõ közben sza-
lad, új felhívás sehol. Az
egyetlen, amire támaszkod-
hatunk, Balog Zoltán, az em-
beri erõforrások miniszteré-
nek szentesi nyilatkozata.
November végén azt mond-
ta: „Mikor megtaláljuk az al-
kalmas jelöltet, akkor lesz fõ-
igazgató“. Szóval keresik. A
kérdés csupán az, hogyan?
Mert nyilvános pályázaton
biztos nem.

Bíró Dániel

Keresik?

A Szegedi Tudományegyetem és a város önkormányzata
együttmûködési megállapodást kötött a középfokú oktatás,
valamint a tehetséggondozás színvonalának emelése
érdekében. A tavaly életre hívott és idén év elején indult
Studium Generale elnevezésû programra mintegy száz
diák jelentkezett a helyi középiskolákból. A képzés célja,
hogy olyan többlettudást adjon a résztvevõknek, ami
biztosítja a sikeres felvételt bármelyik felsõoktatási
intézménybe és megfelelõ alapot nyújt a további
tanulmányaikhoz.

Alig fogy a zacskós víz

A központi konyhán is a katonák által szállított, arzénmentesített vízzel fõznek.

Fotó: Vidovics

Szükség van képzett fiatalokra

„A következõ hetekben kötik meg
a kivitelezõi szerzõdést, és várha-
tóan 6-8 hónap alatt befejezõdik
a 130 milliós beruházás.“



44 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001133..  jjaannuuáárr  2255..

(folytatás az 1. oldalról)
– Nem voltak heves pen-

geváltások a frakciók között,
kulturált vita folyt az ülése-
ken – folytatta Horváth István
(képünkön) 2013 miatt már
aggódom, mert a közeledõ
választások miatt más irányt
vehet az önkormányzati
munka.

– Pénteken kerül a képvi-
selõk elé a közmûvelõdési
intézmények összevonásá-
nak kérdése. Ezt a ciklus ele-
jén épp a Pálmások kezdték
pedzegetni. Az Önök akkori
elképzelése és a mostani ja-
vaslat között van-e átfedés? 

– A mi koncepciónktól
alapjaiban eltér a most beter-
jesztett indítvány. Mi egy
önálló felelõsséggel mûködõ
és gazdálkodó egység, va-
gyis egy gazdasági társaság
létrehozását javasoltuk. Most
is ezt tartanánk a legjobb
megoldásnak. Ezzel szem-
ben azt látjuk, hogy inkább
visszafelé lépne ezen a terü-
leten a városvezetés, még a
könyvtárnak az önálló társa-
sági létét is megszüntetnék.
Ilyen értelemben nekem nem
szimpatikus a mostani javas-
lat. Ettõl függetlenül lehet jó
megoldást találni nem gaz-
dasági társaság keretében is.
Erre vonatkozóan néhány
alapelvet fontos lenne rögzí-
teni. Egyrészt csak az adott
intézmények végezzék a ha-
táskörükhöz tartozó opera-
tív munkát, a polgármesteri
hivatal feladata annyi, hogy
irányítsa és ellenõrizze õket.
Másrészt legyenek olyan

konkrét követelmények, va-
lamint behatárolt feladatkö-
rök, amikkel a mûködést és
annak hatékonyságát vizs-
gálni lehet. Ennek elõfeltéte-
le, hogy a mûködést olyan
szakmai, gazdasági prog-
ramra kell alapozni, mint a
cégek esetében az éves üzleti
terv. A programokat a képvi-
selõ-testület hagyná jóvá,
majd ezeket folyamatában,
illetve az év végén számon
kérné és értékelné. Akármi-
lyen egység jön létre, a veze-
tõje szakmailag és gazdasá-
gilag egyaránt felel az ott fo-
lyó tevékenységért. És vége-
zetül: ha megváltozik az in-
tézményi struktúra, az új
szervezeti egységeknél veze-
tõi pályázatot kell kiírni.  

– A vállalkozásfejlesztést
az egyik legfõbb célkitûzés-
üknek tekintik a Pálmások.
Ebbõl a szempontból az ön-
kormányzat számos lépést
tett, legyen szó akár hitele-
zésrõl, akár az ipari park fej-
lesztésérõl. Mindennek lát-
szanak-e már az eredmé-
nyei?

– Idõbe telt, mire a képvi-
selõ-testület felismerte kez-
deményezéseink fontossá-
gát, de mára ezek a dolgok
átlendültek a holtponton.
Azért indítványoztuk e
programok beindítását, mert
2006-ban, amikor áttekintet-
tem a korábbi évtized város-
fejlesztési ügyeit, kiderült,
hogy az összesen 10 milliárd
forint értékû beruházásból

mindössze 300 milliós volt
az a tétel – jelesül a fürdõ-
korszerûsítés –, amire rá le-
hetett húzni, hogy gazdaság-
élénkítõ hatással bírt. A vá-
ros vállalkozásfejlesztési hi-
telprogramját kedvezõen fo-
gadták a helyi gazdaság sze-
replõi. Több forduló lezaj-
lott, és ezek eredménye –
akár foglalkoztatásban, akár
adóbevétel-növelésben –
mérhetõvé vált. Az ipari
park infrastrukturális fejlesz-
tésének köszönhetõen több
cég jelentõs beruházást haj-
tott végre a déli és az északi
szektorban is. Ha össze-
hasonlítanánk a környezõ

városok ipari
parkjainak be-
telepítettségét,
Szentes az élen
végezne, mert a
válság ellenére
is több üzem
épült nálunk.
Az önkormány-
zat által építte-
tett üzemcsar-
nok hasznosítá-
sát nehezíti a
hazai gazdaság
lanyha teljesít-
ménye, de ag-
gódni nem kell,
mert én biztos
vagyok benne,
hogy egy éven
belül beköltöz-
nek oda, hosz-
szú távon pe-
dig megtérül ez
a beruházás. 

– Gazdasági szempontból
2013-ban mire lehet számíta-
ni?  

– Szerintem a város mûkö-
dési költségvetését össze
fogjuk tudni úgy rakni, hogy
nullszaldó közeli egyenleg-
gel zárjuk majd az évet. Ál-
dozatokat most is kell hozni,
de meg tudjuk csinálni. A
fejlesztések esetében sok
múlik azon, hogy 40 százalé-
kos vagy attól eltérõ arány-
ban vállalja át az állam Szen-
tes adósságát. 5 milliárd fo-
rint 10 százaléka 500 millió
forint – nem mindegy, hogy
egy ekkora teher kinek a vál-
lát nyomja. Az Ady Endre

utca átépítése meg fog való-
sulni, a fedett uszoda felhú-
zása el fog kezdõdni idén.
Elõbbihez tartozik, hogy a
Tóth József utcát is rendbe
kell tenni, ehhez mi ragasz-
kodni fogunk. A következõ
idõszak nagyprojektjeirõl is
el kell kezdenünk vitázni: a
kórházi mûtõtömb, a Kiss
Zsigmond utca, és a déli
közlekedési folyosó: a Nyíri
köz, Új utca, Mátyás király
utca kérdése is ebbe a körbe
tartozik. És itt van a Vitala-
program, amellyel kapcso-
latban hamarosan fel kell
szállnia a füstnek. 

– Nem túl bizalomgerjesz-
tõ látvány, hogy a városköz-
pontban egyre több üzlet- és
irodahelyiségbõl költöznek
ki a bérlõk. Helyi eszközök-
kel lehet valamit tenni az
üresedés ellen?

– Egészében kell kezelni
ezt a témát, mert nem csak
üzlethelyiségek, hanem
egyéb önkormányzati épüle-
tek is kiürültek az utóbbi
idõben. Ingatlanbõség van
jelenleg Szentesen, és sajnos
ez a helyzet idén nem fog
változni. Elismert szakembe-
rek már jelezték, 2013-ban
gazdasági fellendülés nem

lesz, vagy ha lesz is, olyan
csekély, ami érdemben nem
lesz érzékelhetõ. Egy drasz-
tikus bérleti díj csökkentés-
sel sem lehetne becsalogatni
a vállalkozókat az kiürült
helyiségekbe, mert a gazda-
ság romokban van. 

– Hamarosan kezdetét ve-
szi a választási felkészülés.
A Pálmások jövõre is meg-
mérettetik magukat?

– Eljutottak hozzánk olyan
külsõ hangok, hogy az új vá-
lasztási rendszerben csak
azoknak lesz esélye mandá-
tumot szerezni, akik mögött
jelentõs, meghatározó párt
áll. Errõl mi azt gondoljuk,
hogy olyan homogén sosem
lesz a szentesiek politikai
irányultsága, hogy a helyi ci-
vil szervezetek ne tudjanak
labdába rúgni. Mi nem poli-
tikai párt, hanem várospoli-
tikai szervezet vagyunk.
Ügyekrõl és témákról fejtjük
ki a véleményünket, de ben-
nünket nem érdekel, melyik
oldal terjesztette be a javas-
latot. Erkölcsi kötelessé-
günknek tartjuk, hogy ismét
elinduljunk a helyhatósági
választáson.

Bíró Dániel

Békeév után

A tavaly augusztusban
életbe lépett állatok védel-
mérõl szóló törvény tovább
szigorította az állattartók fe-
lelõsségét a kedvtelésbõl
tartott és haszonállatokra is
vonatkozóan. Az országos
szabályozás szerint az ön-
kormányzatok nem korlá-
tozhatják vagy tilthatják az
állattartást. Az állatok tartá-
sáról szóló rendeletét az ön-
kormányzat tavaly október-
ben hatályon kívül helyezte.
Mindez azonban nem  jelen-
ti azt, hogy bárki bármilyen
körülmények között tarthat
állatot a város területén.

A kedvtelésbõl tartott álla-
tok tartásáról és forgalmazá-
sáról szóló kormányrendelet
legnagyobb visszhangot ki-
váltó szakasza a kutyák
elektronikus transzponderrel
(chippel) való megjelölése

volt. Kevesebb hangsúlyt ka-
pott az országos szabályozás
többi elõírása, többek között
az is, hogy önkormányzati
rendeletben nem korlátozha-
tó mezõgazdasági haszonál-
latok és kedvtelésbõl tartott
állatok tartása. A képviselõ-
testület ezért tavaly október-
ben hatályon kívül helyezte

a 2003-ban elfogadott és az-
óta többször módosított álla-
tok tartásáról szóló rendele-
tét. A város bizonyos terüle-
tein állattartást tiltó vagy
korlátozó szabályok helyett,
az építési szabályok és elõ-
írások védhetik az addig is
indokoltan korlátozott terü-
leteket. 

Az állattartás közvetlen
környezetében élõk védelme
nehezebben oldható meg az
esetleg nagyobb létszámú jó-
szágtartással együtt járó kel-
lemetlenségektõl. Korláto-
zást jelent viszont, hogy a
kistestû kutyáknak legalább
tíz, a 20-40 kilogramm kö-
zötti közepes testûeknek 15,
míg a nagytestûeknek húsz
négyzetméter területet kell
biztosítania a gazdának, il-
letve kistestû ebet legalább 4,
közepes testût 6, nagytestût
8 méteres eszközzel szabad
csak megkötve tartani. 

Az állattartással kapcsolat-
ban az állatvédelmi hatóság-
ként a jegyzõt, illetve az élel-
miszerlánc-biztonsági és ál-
lat-egészségügyi igazgatóság
helyi irodáját kereshetik fel a
panaszosok.

Besenyei

Jogerõsen öt év börtön-
büntetéssel sújtotta a Szege-
di Ítélõtábla kedden a
nagymágocsi Pankota Pig
Kft. egykori fõkönyvelõjét,
aki öt év alatt több mint öt-
venmillió forintot sikkasz-
tott el a cégtõl – közölte az
MTI.

A jelenleg 36 éves szentesi
T. István 2002-tõl könyvelõ-
ként, 2009-tõl fõkönyvelõ-
ként dolgozott a cégnél, s
2004 júliusától a vállalkozás
egyik ügyvezetõi tisztségét
is betöltötte. A vádlott ügy-
vezetõségének ideje alatt a
Pankota Pig Kft. pénztárából
és folyószámláiról különbö-
zõ összegeket tulajdonított
el. Részben fiktív számlák el-
lenértékét vette föl, más ese-
tekben a sertéstenyésztéssel
foglalkozó cég bankszámlá-
járól tulajdonított el pénzt
vagy a vállalkozás valamely
üzleti partnerétõl átvett ösz-
szegekkel bánt sajátjaként.
Elõfordult olyan is, hogy a
férfi a saját személyes hasz-
nálatára vásárolt tárgyakról
és eszközökrõl kért bizonyla-

tokat számolta el a vállalko-
zásnál.

A vádlott összességében
több mint ötvenmillió forin-
tot sikkasztott el. A férfi
igyekezett leplezni a bûncse-
lekményeket: könyvelõként
valótlan beszámolókat készí-
tett, bankszámlakivonatokat
hamisított.

A táblabíróság folytatóla-
gosan elkövetett sikkasztás
bûntettében és kétrendbeli
magánokirat-hamisítás vét-
ségében mondta ki bûnösnek
a vádlottat, és ezért jogerõ-
sen öt év börtönbüntetéssel
és egymillió forint pénzbün-
tetéssel sújtotta, valamint
mintegy 53 millió forintra
vagyonelkobzást rendelt el
vele szemben.

A büntetés mértékére te-
kintettel az Ítélõtábla a sza-
badságvesztés végrehajtásá-
nak azonnali megkezdését
rendelte el: az eddig szabad-
lábon védekezõ vádlottat a
tárgyalóterembõl vitték el a
Szegedi Fegyház és Börtön-
be.

Munkatársunktól

Öt év a sikkasztó
fõkönyvelõnek

A szentesi vállalatok közül csak a Legrand Zrt. tudott be-
kerülni az 500 legnagyobb nyereségû hazai cég közé. A listát
– amit a társaságok 2011-es adózott eredménye alapján állí-
tottak össze – a HVG tette közzé a napokban. E szerint a
Legrand az elõkelõ 87. helyen végzett megközelítõleg 5,5
milliárd forintos nyereségével. A kimutatás alapján a 2010-es
adózott eredményét 66 százalékkal tudta növelni a szentesi
társaság, amely az ágazati versenyben az ötödik helyen zárta
az összesítést. Megyei szinten is jól teljesített a Legrand,
Csongrádban ugyanis csak az áramszolgáltató és egy gumi-
gyár tudta megelõzni.

Top 100-ban a Legrand

Évente megközelíti a 300 ezer forintot az az összeg,

amit a Pálmások Szövetsége jótékony célokra fordít.

Óvodákat, a bölcsõdét, a kórház gyermekosztályát és a

családsegítõ központ munkáját is segítették adományaik-

kal. 2013-tól kicsit változtatnak az eddigi gyakorlaton: az

iskolákkal egyeztetve a rászoruló gyermekek fizetõs

programokon való részvételéhez járulnának hozzá az igé-

nyek és a lehetõségek függvényében

Tacskó is lehet veszélyes eb
Az új szabályozás szerint már nem csak a pit bull terrier

kutyafajta, valamint annak valamennyi egyede és keveréke
minõsül veszélyes állatnak. Az állatvédelmi hatóság egye-
dileg is veszélyesnek minõsíthet bármely kutyát, amennyi-
ben az fizikai sérülést okozott, vagy fizikai vagy pszichikai
állapota alapján feltételezhetõ, hogy az embernek fizikai
sérülést okozhat, és ez a veszélyhelyzet kizárólag az eb ve-
szélyesnek minõsítésével hárítható el. Veszélyes kutya a
kerületi hivatal engedélyével, ivartalanítva tartható. Pitt
bull terriert vásárolni, amely már jog szerint veszélyes eb,
csak hatósági engedély birtokában lehet. 

Nem korlátozzák az állattartást



A magyarság történetet
kutató szakember beszélt a
munkája nehézségeirõl, hi-
szen rendkívül forráshiányos
a téma, s orosz-magyar kuta-
tás is a '80-as években volt
utoljára. Számos tévhitet
érintett, például úgy gondol-
ja, óvatosan kell kezelni azt,
amikor a székely rovásírást a
kazár írással kapcsolják ösz-
sze, akikkel kapcsolatuk volt
a magyarok elõdeinek. Azon-
ban Türk Attila összesen két
darab olyan tárgyról tud,
amelyen rovásjelzésként fel-
fogható írás található. Arról
is beszélt, a korabeli nyugati

krónikák állították be a hon-
foglalókat afféle emberevõ,
állatbõrbe bújt barbároknak,
míg a leletek másra enged-
nek következtetni: a sírokból
aranyozott ezüstékszerek, kí-
nai selyemcipõk kerültek elõ,
az elõdeinket más források
így is ábrázolják. A kalando-
zó hadjáratok sem arról szól-
tak, hogy a magyarok a ke-
reszténység ellenségei volná-
nak, hiszen a nyugati uralko-
dók, sõt a pápa hívta be õket,
ha csetepatéba keveredtek a
környezõ népekkel. A 19.
század romantikája nagyítot-
ta fel azt, hogy a Vereckei-há-

gón érkeztek meg a honfog-
lalók, mondta Türk Attila. Ez
egy szûk, 200 méter széles te-
rület, hegyes vidéken, ezért
inkább az aldunai vándorlást
valószínûsíti. A honfoglalás
idejének tartott 895 is csupán
egy kikövetkeztetett évszám. 

Türk Attila az ottani terü-
leteken is kutatott, s pályáza-
ton nyert, hogy újabb négy
évig folytassa munkáját. A
régészeti elõadást már mint
leköszönõ múzeumigazgató
tartotta, mert január 31-én tá-
vozik az intézmény élérõl.
Családjával Érdre költöztek,
a Pázmány Péter egyetem ré-
gészeti tanszékén kapott ál-
lást. Azonban elárulta azt is,
nem szakad el Szentestõl,
mert a Koszta-múzeum már
régóta befejezetlenül maradt
honfoglalás kori anyagát fog-
ják Varga Sándor kollégájával
feldolgozni.
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Országszerte megemlé-
keznek a magyar kultúra
napjáról, immáron 25 éve,
melyben városunk különö-
sen élen jár – hangzott a
Szivárvány Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
ünnepi mûsorában. A ren-
dezvény keretében, ahogy
az már megszokott az isko-
lában, egyúttal a képzõmû-
vészeti képzésben részt ve-
võ növendékeik félévi kiál-
lítását is megnyitották a
Mûvészetek Házában.

Miután a gyerekek szava-
latokkal, énekkel, hangszeres
játékkal megcsillantották te-
hetségüket, Kálmánné Szabó
Erzsébet, az intézmény igaz-
gatója arról beszélt, hogy a
mai világban a csörtetés, az
egyéni érdekek hajszolása
mellett igenis igény van az
közösségre, s a mûvészet az,
ami a legharmónikusabban
fejleszti a gyerekek személyi-
ségét. Nagy büszekséggel
mutatják be a képzõmûvé-
szeti tanszakokon tanuló di-
ákok legújabb munkáit, még-
hozzá egy alkotómûhely ke-
retében, az alkotási folyamat
egy-egy állomásából adva
ízelítõt. Így a gyerekek alko-
tásai között találhatunk ta-

nulmányokat is, a már kész
alkotások mellett. Az iskola
tanárai egyenként értékelték
a diákok féléves munkáit.
Ebbõl kiderült, alkotásaikat
az évszakok, a vízi világ is is
ihlették, nagy hangsúlyt fek-
tettek a nemezelésre a fel-
sõbb éveseknél, kihívást je-
lentett például a Mikulás-
csizma elkészítése, de a gye-
rekek sikerrel vették az aka-
dályokat. Ezen kívül a szá-
raztechnika több fajtájával is
dolgoztak, agyagoztak, az is-
kolában oktatott fafaragás is
országos hírû. A második
félév pályázatok, versenyek
jegyében telik majd, a  tanu-
lók már egy februári plakát-
versenyre készülnek. 

Ezt követõen az oktatók
irányításával kézmûves mû-
helyekben munkálkodhattak
a  gyerekek, az érdeklõdõk
pedig betekintést nyerhettek
ezáltal az intézményben fo-
lyó munkába. A kultúra több
formája is megmutatkozott
az ünnepi alkalommal, hi-
szen a hagyományõrzés je-
gyében néptánc oktatás is fo-
lyik a Szivárványban, a ren-
dezvény ideje alatt az iskola
csoportjai között zajlott házi
verseny. D. J.

Betekintés a Szivárvány
mûhelymunkájába

Nagy László Adrián (orgona) és Zsemlye Sándor (fúvós hang-
szerek) koncertje február 7-én, csütörtökön 19 órakor kezdõdik
a Lajtha László zeneiskolában.

Zsemlye Sándor zenei tanulmányait magánúton kezdte
1986-ban a Vasutasok Zeneiskolájában, miközben tagja volt a
Satöbbi együttesnek. 1992-ben, sorkatonai szolgálata alatt neve-
zett a Ki Mit Tud országos vetélkedõre, amit jazz-pop-rock ka-
tegóriában megnyert. 

Nagy László Adrián 1968-ban született, Budapesten. A zene-
akadémia zongora szakán tanult, miközben Bartl Erzsébetnél
orgonálni kezdett. 1997-ben Csanádi László növendékeként or-
gona-mûvészi diplomát szerzett a zeneakadémia szegedi kon-
zervatóriumában.

Saxorgan – „Bachtól a Jazz-ig”

Új koncepcióval, illetve le-
hetõséggel bõvült a Közössé-
gi Tér kínálata. A Szegedi
Önkéntes Központ Alapít-
vánnyal kötött szerzõdés ér-
telmében Önkéntes Pontként
is mûködik a „Dózsa-ház”. A
projektet Kozma Edit szakmai
vezetõ és Sebõk Tamás ifjúsági
önkéntes koordinátor irá-
nyítja, akik az elõzetes kap-
csolatfelvételek után, regiszt-
rálják azokat, akik önkéntes
munkát kívánnak végezni,
felmérik érdeklõdésüket és
lehetõség szerint ennek meg-
felelõ tevékenységet végzõ
nonprofit szervezethez köz-
vetítik ki õket.

Az új köznevelési törvény
szerint azoknak a diákoknak,
akik 2016. január 1-je után
érettségiznek, a három éves
idõintervallumban 50 órányi
közösségi önkéntes munkát
kell vállalni az érettségi vizs-
ga megkezdéséhez. Eszerint
a most kilencedikes diákok-
nak kötelezõ önkéntes mun-
kát vállalni egészségügyi,
szociális, jótékonysági, okta-
tási, kulturális, környezet- és
természetvédelmi, polgári-
és katasztrófavédelmi terüle-
ten három évre elosztva. 

További felvilágosítás kér-
hetõ a helyszínen, illetve a
63/444-700-as telefonszá-
mon.

Önkéntes Pont
a Dózsa-házban

(folytatás az 1. oldalról)
Régebben felnõttek szá-

mára is hirdetett tánctanfo-
lyamot Szilvia, s rengeteg
érdeklõdõ volt, még mindig
divat táncolni tanulni. A
fox-trott,  a keringõ, a
rock'n'roll lépéseit lehetett
elsajátítani, felidézni a tan-
folyamokon, s mivel egyik
tanára erre specializálódott,
valószínûleg még lesz foly-
tatása, árulta el. 

Szilvia mellett egy valaki
biztosan nem hiányozhat a
Szilver bálokról, mégpedig
László Csaba édesapja. László
Imre a legutóbbi bálon is ott
ropta közvetlenül a sokszo-
ros magyar bajnok fia mel-
lett, de ettõl nem jött zavar-
ba. Mint elmesélte, felesége
Szegváron, õ pedig itt, a le-
gendás Peczárszky Kató né-
ninél tanult meg jól táncol-
ni. Igaz, Imre „levelezõ ta-
gozaton” tanulta lépéseket,
mert csak a hétvégi össz-
táncokra tudott eljutni, ott
leste el a mozdulatokat a
többiektõl. A Szilver bál
szerinte sokat változott, ki-
forrottabb lett, és érdekes,
hogy akik az elején még
gyerekek voltak, most fel-
nõttként vannak itt. A há-
zaspár sokat bálozott, de
ma már azt mondják, kiöre-
gedtek, menjenek a fiatalok,
õk meg otthon maradnak az
unokákkal.

Nagy bálozó Boros István
is, a kulcsmásolóként is is-
mert férfi régen szinte min-
den táncmulatságon meg-
fordult. Nem illetõdött meg

attól, hogy a Szilver bálon
bajnokok mellett táncolt. –
Õk nagyon ügyesek, min-
denre tudnak táncolni, aho-
gyan én a mûfûtõl a betonig
mindenen tudok focizni –
mondta. – Azért a tánc a lé-
nyeg, aki kulináris élveze-
tekre vágyik, étterembe
megy, bálba táncolni me-
gyünk, itt lehetett ismerked-
ni a legjobban – foglalta ösz-
sze. Épp ezért szerinte a va-
csorán lehetne szûkíteni,
úgy olcsóbbak lehetnének a
belépõk, egyre kevesebbet
engedhetnek meg maguk-
nak az emberek, ezért ritkul-
nak a bálok. Felidézte elsõ
élõ zenés élményét, amikor
1967. november 7-én az
Omega fellépett a Móricz-
ban, s ott állt Zalatnay Cini
rózsaszín reflektorfényben,
majd feldübörgött a 300

wattos zene. Ezt a hangula-
tot keresi azóta is a tánceste-
ken, de szerinte általános-
ságban a bálokat kísérõ mai
együttesek nem tudnak any-

nyira közel kerülni a közön-
ségükhöz, a bálokon is túl
sok a mai szám, kevés a régi,
dallamos zene.

Darók József

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2012. december 31-én lezárult a Klauzál
utcai óvoda pályázata

Szentes Város

Cím: 6600, Szentes, Kossuth tér 6

Telefon: +36 (63) 510-364  

Fax: +36 (63) 510-391 

Honlap: http://www.szentes.hu/

Szentes Város Önkormányzata a DAOP-
4.2.1./2/2F-2f-2011-0001 pályázatán 203.947.955
Ft uniós támogatásban részesült, melynek címe

„Érték és innováció megteremtése a Klauzál
utcai Óvodában”

A projekt a Klauzál utcai Óvoda épületének

korszerûsítését, bõvítését, játszóudvar felújítását,

berendezési tárgyak, nevelõmunkát segítõ eszközök

beszerzését valósította meg.

Évente 6-8 nagyobb és ugyanannyi kisebb bált tartottak
Szentesen az elmúlt évizedekben december elejétõl febru-
ár végéig a báli szezonban, emlékezett vissza Kruzslicz Pál,
a mûvelõdési központ korábbi vezetõje. A táncos mulatsá-
gokat az egyes szervezetek, közösségek, cégek szervezték,
a kulturális intézmény a termeket bocsátotta rendelkezé-
sükre, illetve dekorációval, a hangtechnika biztosításával
segítették a szervezõket. A „flancosabbak” között volt az
egészségügyi dolgozók bálja (ismertebb nevén orvosbál), a
pedagógusbál, az iparosok és a közgaszdászok bálja. Eze-
ken a mulatságokon 3-400 résztvevõ jött össze, s voltak,
akiknek illett megjelenni rajtuk. Nem voltak zártkörûek,
aki megvette a belépõt, mehetett. A mûvelõdési központ
klubjai, szakkörei is megrendezték a saját táncos összejö-
veteleiket, a kertbarátok, társkeresõk, nyugdíjasok még ma
is folytatják a hagyományt. Kruzslicz Pál emlékszik, volt
olyan bál, amikor az ifjúsági ház pódiumtermében zenekar
játszott, a fenti teremben diszkózene ment, a klubhelyiség-
ben pedig vacsoráztak – egyazon estén. A Móricz volt az
ideális helyszíne a báloknak, ma már a megyeháza díszter-
me a népszerû.

Csúsztatások a történelmünkben

Türk Attila (jobbról) január végéig marad múzeumigazgató.

Kényes téma a magyar õstörténet kutatása, a tudományos
szakma is mellõzi ma már, s az iskolai tankönyvekben, a
történelemtanításban is sok a csúsztatás – derült ki Türk
Attila régész-múzeumigazgató szerdai elõadásain, melye-
ket a Koszta József Múzeumban a magyar kultúra napja al-
kalmából tartott. Délelõtt mintegy 150 diák figyelte a dia-
vetítéssel kísért érdekes elõadást, délután a felnõtt közön-
ség is nagy számban jelent meg.

Bálozni nem olcsó mulatság



66 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001133..  jjaannuuáárr  2255..

Egy vereség és egy gyõ-
zelem a szentesi férfi vízi-
labdacsapat elmúlt heti
mérlege.

9–8-ra kikapott a Szentesi
VK együttese a Debrecentõl
az elmúlt szombati bajnokin,
pedig akár a gyõzelmet is
megszerezhette volna a
Lukács Dénes irányította gár-
da. 

– Az utolsó másodperce-
kig óriási küzdelem volt a
két, nagyjából azonos tudás-
szintû fél között- értékelte a
látottakat Lukács Dénes ve-
zetõedzõ. – Nekik három
idegenlégiósuk és egy olim-
piai bajnokuk van, sajnos az
az egy-két embernyi kü-
lönbség elég volt ahhoz,

hogy egy góllal megnyerje-
nek egy ilyen mérkõzést. Fi-
atal csapatunkat azonban
minden dicséret megilleti,
hiszen hatalmasat küzdött,
és nagyon közel került a
Debrecen jelenlegi szintjé-
hez.

A Fradi megóvta, a szövet-

ség helyt adott, újrajátszot-
ták, a Szentesi VK férfi
együttese pedig másodjára is
megnyerte a Ferencváros el-
leni bajnoki mérkõzést. A
szerdai, szenzációs hangu-
latban lejátszott összecsapá-
son: Szentes – Ferencváros
11-10.

Nem kezdett jól a Szentes,
a mieink – az elõzõ két mecs-
csükhöz hasonlóan – most is
elvesztették a nyitó negye-
det, ám a második nyolc
perc után már döntetlen volt
az állás, a harmadik negye-
det követõen pedig már há-
rom góllal „ment” Lukács
Dénes együttese, a pazar
hangulatot varázsoló 300 fõs
szurkolótábor elõtt. A záró
nyolc perc elején is három
gól volt a két csapat között,
ám a Fradi két gyors találat-
tal jött egész közel a mieink-
hez, sõt 11-10-nél a mérkõzés
utolsó támadást is a fõváro-
siak vezethették, ám Németh
Dániel labdaszerzését köve-
tõen már nem maradt meg-
válaszolatlan kérdés a mér-
kõzéssel kapcsolatban. –
Örülök a gyõzelemnek, bár
sok hibával játszottunk –
nyilatkozta Lukács Dénes
vezetõedzõ a lefújást követõ-
en. – Volt négy perc, amikor
emberelõnyben játszhattunk,
próbáltunk élni ezzel a lehe-
tõséggel, de elkapkodtuk a
támadásainkat. A gyõzelem-
nek kell ma örülni, és annak,
hogy az õszi szezon lezárá-
sát követõen elmondhatjuk,
hogy a kitûzött céljainkat el-
értük, vagyis továbbra is
versenyben vagyunk a nyol-
cadik helyért. Fiatal csapat
vagyunk, idõnként ingadozó
a játékunk, de igyekszünk
tovább menni a megkezdett
úton. A tavaszt a Ferencvá-
ros ellen kezdjük a fõváros-
ban, tartom azt, hogy õket
ott is le kell gyõznünk.

H.V.

Gimnazistaként kiugrott
az emeletrõl, szurkolóként
akár Pestig is elutazott egy
Wartburg csomagtartójában,
úszómesterként százakat
vett palira és kergetett meg,
oktatóként pedig több ezer
gyermek leshette el tõle, ho-
gyan kell szelni a habokat.
Dencs szeptember elsején
lesz 80 éves.

Ha teheti, az uszodába
minden nap lemegy, de már
csak a nõi vízilabdameccse-
ket nézi meg. Azt mondja,
azért, mert a férficsapatban
már alig van szentesi, nem
ismeri õket. Pedig õket is
buzdítaná azzal a mára már
szállóigévé vált jó tanácsá-
val, hogy „lõj kapura”. Varga
Imre (képünkön) ma már egy
élõ legendának számít a lige-
ti medencék környékén. A
napokban, mint a legjobb fõ-
úszómester, külön elismerést
kapott az alpolgármestertõl
és az üdülõközpont vezetõ-
jétõl. Megköszönték neki a
munkáját, ami valójában hi-
vatás volt számára, vagy
még annál is több: az élete. 

Az egész 1932 szeptembe-
rében kezdõdött, amikor ün-
nepélyes keretek között át-
adták a ligeti strand elsõ, 50
méteres medencéjét. E város-

történeti esemény jelzés is le-
hetett, mert pont egy év
múlva látta meg a napvilá-
got a fiú, aki végül a beton-
teknõ õrangyalává vált év-
tizedekre. A Vásárhelyrõl
származó gyermekorvos
anyuka és a vasutas apuka
elsõ szülött gyermeke három
évesen tanult meg úszni: az
elsõ tempóknál Horváth Lász-
ló – közkedveltebb nevén
Rozoga – tanár úr édesanyja

segítkezett. Attól fogva min-
den szabadidejét az uszodá-
ban töltötte. A református is-
kola után az itteni gimnázi-
um következett, és ahogy
szaladt az idõ, úgy szapo-
rodtak a fiatalember inciden-
sei. Például a gimnáziumban
akkoriban még gyakorlat
volt a kitérdepeltetés. A fo-
lyosói büntetésre egyszer rá-
unt, fogott néhány esernyõt,
és kiugrott a második eme-

letrõl. Az volt a szerencséje,
hogy épp tatarozták az épü-
letet, és az ablak alatt egy jó-
kora homokdomb terpeszke-
dett. Az érettségi után alkal-
mi munkákból élt, majd há-
rom év katonaság követke-
zett. Pestre került, megnõ-
sült, született egy fia, de el-
váltak. Ott sem tudott elsza-
kadni a medencék világától,
szinte nap mint lement a
margitszigeti sportuszodába.

A fõvárosi kitérõ 1968-ban
ért véget: akkor kapott mun-
kát vízõrként a szentesi
strandon. 

Évekig egyedül vigyázott
a fürdõzõkre, és közben volt
ideje palira venni õket: balga
vendégekkel például arra fo-
gadott, hogy képes akár 5
percig is víz alatt maradni.
Az 50-es vize akkoriban igen
sötét volt, nem lehetett lelát-
ni a medence aljára, ezért
minden gond nélkül úszha-
tott át egy szûk csatornán
keresztül a szomszédos ak-
nába, ahol kivárta, hogy le-
teljen a megbeszélt idõ. Mi-
kor újra felbukkant, a ledöb-
bent fogadók már hozhatták
is a láda sört. A szófogadat-
lan gyerekeket – többek kö-
zött e sorok íróját is – mindig
megkergette, csak úgy szórta
rájuk a szitkokat, és az ilyen
incidensek miatt elkeresztel-
ték Incidencsnek, amibõl vé-
gül csak a Dencs maradt
meg. 1970-ben szerzett úszó-
mesteri oklevelet, amit a Ma-
gyar Úszószövetség bocsá-
tott ki. Hivatása mellett –
ahogy õ mondja – a sportból
élt, és sokkal jobban, mint

most. A már említett 5 perces
lemerülésen túl fogadásból
számtalanszor átúszta víz
alatt az 50-est, de kapott
pénzt azért is, ha vízilabdá-
sok bõrlabdáját õ kente be,
és ha nyertek, még egy va-
csorára is meghívta a csapat.
Annyira szívébe zárta a pó-
lósokat, hogy képes volt egy
Wartburg csomagtartójában
felutazni Pestre, csak hogy
szurkolhasson a csapatnak.
Mindemellett arra is maradt
energiája, hogy több ezer
gyermeket megtanítson úsz-
ni, néhány felnõttet meg ki-
mentsen. Olyan neves sze-
mélyiségekkel ismerkedett
meg a medenceparton, mint
Riskó Géza, aki a közmédia
sportfõszerkesztõségének je-
lenlegi vezetõje, illetve Antal
Imre, aki órák hosszat mesél-
te vicceit a régi brûgben.  

– Még díszpolgár is szeret-
nék lenni – súgja meg hun-
cut mosollyal. Második fele-
sége, Julika néni, akivel 25
éve házasok, jót derül férjén,
mert tudja, mire megy ki a
játék: a díszpolgárok sokféle
kedvezményt kapnak a vá-
rostól. Dencs addig is szeli a
habokat: 6-700 méter a napi
adag.

Bíró Dániel  

A megyei elsõ osztályból
az NB II-be vágyik a Szente-
si Sakk SE csapata. Az egye-
sület elnöke, Kozák János
szerint jó döntés volt önálló
szakosztályt létrehozni két
esztendõvel ezelõtt.

A tisztázatlan pénzügyi vi-
szonyok miatt érezték úgy a
sakkozók, hogy függetleníte-
niük kellene magukat a ter-
mészetjáróktól, és mára kide-
rült, hogy a különválás jó
döntésnek bizonyult.  – Sze-
rettük volna magunkat pénz-
ügyileg is függetleníteni, sze-
rettük volna pontosan tudni,
hogy mennyi pénzbõl gaz-
dálkodhatunk – mondta Ko-
zák János, az egyesület elnö-
ke. – Önállósodtunk, és az
idõ igazolta, hogy ez jó dön-
tés volt. 

A sportegyesületben 25
igazolt versenyzõ sakkozik
jelenleg, közülük közel fele
fiatal – 15 évnél fiatalabb
sportoló. Velük Kõhalminé
Forrai Julianna – a jelenlegi el-
nökhelyettes – foglalkozik,
aki a három évvel ezelõtti,
NB II-es búcsút követõen
összefogta a szentesi sakkéle-
tet. Sok versenyzõ távozott
ekkor Szentesrõl, most vi-
szont a rendezett körülmé-
nyeknek köszönhetõen ismét
a feljutás a cél. Jelenleg két
szentesi csapat szerepel a
megyei elsõ osztályban, ahol

az elsõ csapat célja – a haza-
hívott három játékossal, Vla-
gyimir Volosinnal, Hajdú Ist-
vánnal és Fábián Sándorral, va-
lamint a két Békés megyei já-
tékossal kiegészülve - az osz-
tályozót megnyerve felkerül-
ni az NB II-be. A csapat leg-
nagyobb riválisa a Hódme-
zõvásárhely, velük 4-4-et ját-
szottak legutóbb. A másik
együttesben a fiatalok szere-
pelnek, akiket azért neveztek
be a bajnokságba, hogy ver-
senyzési és rutinszerzési le-
hetõséget biztosítsanak szá-
mukra. – Õket Szegedre já-
ratjuk a Sakkiskolába, ahol
sakkelméletet oktatnak ne-
kik. Szívesen áldozunk erre,
hiszen rengeteget fejlõdnek
azok a versenyzõink, akik
ezen a képzésen részt vesz-
nek – tudtuk meg az elnök-
tõl. – Igyekszünk minden
olyan versenyen elindítani
õket, ahol rutint tudnak sze-
rezni. 

Legutóbb Kecskeméten
több, mint száz fõs verse-
nyen ült asztalhoz hat szen-
tesi fiatal, és ért el szép sike-
reket. A szentesi sakkozók
hétfõn és csütörtökön edze-
nek, négy órától este hét órá-
ig tart egy-egy foglalkozás,
és természetesen várják a
sportághoz kedvet kapó fia-
talok jelentkezését is.

hv

NB II-es célok
a sakkozóknál

Félidejéhez ért a novem-
berben indult Hungerit Ku-
páért zajló kistérségi terem-
labdarúgó bajnokság. A Dr.
Papp László Városi Sport-
csarnokban vasárnaponként

zajló küzdelemben 36 csapat
vesz részt, erõsségük alapján
négy csoportba osztva. A
február 17-én záruló kupá-
ban díjat kap minden cso-
port dobogós helyezett csa-

pata, csoportonként megvá-
lasztják a legjobb kapust, a
legtechnikásabb játékost és a
gólkirályt. A következõ sze-
zonra a csoportok elsõ két
helyezett csapata feljebb jut,
az utolsó kettõ kiesik.

A 16. alkalommal meg-
szervezett tornában jelenleg
élen álló csapatok a Gallér

SE (A csop.), Favorit (B
csop.), Bundás Liba (C csop.)
és Titánok (D csop.). Az ab-
szolút góllövõlistát Szabó
Sándor (Metalcom) vezeti 9
találattal. A következõ játék-
nap február 27. vasárnap, a
mérkõzések 9 órakor kez-
dõdnek.

Hungerit Kupa

Dencs, az örökös fõúszómester

Jól védekeztünk a zöld-fehérek ellen. (Fotó: Vidovics)

Megint legyõzték a Fradit

Két lány a válogatottban

Két szentesi játékos is meghívást kapott a magyar nõi
vízilabda válogatottba, amely a héten Spanyolországban
vendégszerepelt világliga mérkõzésen. A szerdai
találkozón 12-9-es idegenbeli gyõzelemnek örülhettek a
lányok, köztük Kövér-Kis Réka és Miskolczi Kitti. A
világliga sorozat szombaton Egerben folytatódik, ahol a
világbajnoki címvédõ görögökkel mérkõzik meg a
magyar együttes.
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Az interneten találtak rá
Horváth Zoltánra az auszt-
ráliai magyarok, akiknek
zenészre volt szükségük
szilveszterre Brisbane-ben.
A szentesi zenész-vendéglá-
tós a világ túlsó felén mula-
tós nótákat, nosztalgikus
dalokat játszott a magyar
közösségnek, de az év végi
buli után még nagyon ma-
rasztalták, összesen három
hétig maradt.

Városunkban amatõr vízi-
labdásként és vendéglátós-
ként, zenés-táncos rendezvé-
nyek hangulatfelelõseként
ismerjük Horváth Zoltánt,
aki 1980-tól lépett fel zene-
karával, a Modullal.  Az
együttes feloszlott a '90-es
évek közepén, azóta egy-egy
zenésztársával vagy egyedül
vállalt fellépéseket számta-
lan buliban, bálon szintetizá-
torával. Azonban a legna-
gyobb meglepetésként érte a
nyár végi felkérés Ausztráli-
ából, mint mondja. A bris-
bane-i Magyar Ház szilvesz-
teri mulatságába kerestek
hazánkból zenészt, mivel a
környékükön élõ egyetlen
magyar muzsikust éppen
Sydney-be hívták. – Ez volt a
szerencsém, de merész do-
lognak is tartottam eleinte,
ugyanakkor kacérkodtam:
miért is ne? - halljuk a ze-
nésztõl. Utánanézett, milyen
típusú zenét szeret az ottani
magyar kolónia, s rájött,
pontosan azt, amit õ nagyon
tud, majd kiküldött anyagot,

végül meg is köttetett az üz-
let, a brisbane-i magyarok
kiutaztatták, meséli Horváth
Zoltán, akivel hazatérése
után pár nappal a legismer-
tebb internetes videomeg-
osztó portálon nézzük, ho-
gyan húzta a talpalávalót az
év végi rendezvényen. 

Az Auszrália keleti olda-
lán, a Csendes-óceán partján
fekvõ kikötõvárosban élõ
magyar közösség nagyobb
részét az idõsebb korosztály
teszi ki, akik a magyar nótát,
operettet és a nosztalgikus
régi slágereket kedvelik. Zo-

linak hatalmas a repertoárja,
de elcsodálkozott, hogy sok
olyan dalt is ismertek ven-
déglátói, amiket idehaza már
nem is hallani. Még decem-
ber 29-én tartottak egy szûk
körû nótaestet, mintegy 30-
40 fõs társaságnak, ahol har-
mónikázott a zenész, s úgy
tûnt számára, hogy jó benyo-
mást tett a hallgatóságra –
késõbb kiderült, jól gondol-
ta. Aktív a kinti magyarok
kulturális élete, gyakorta
hívnak itthonról ismert mû-
vészeket, akik olyankor kör-
bejárják az ausztráliai ma-

gyar klubokat, így a bris-
bane-i Magyar Házban is
rendszeresen megfordulnak,
ami bálak, nótaestek, törté-
nelmi megemlékezések hely-
színe is.

A szilveszter estén az
ausztrál lobogó ott volt a sa-
rokban, de máskülönben
minden olyan volt, mint ha
idehaza tartották volna a
rendezvényt, éjfélkor ma-
gyar himnusszal. Hajnal 5-ig
lelkesen táncoltak Zoli zené-
jére. Angol nyelvû számot
egyáltalán nem kértek tõle,
viszont kérdezték, ismer-e

„fiatalabb”, mármint Hungá-
ria- és Máté Péter-dalokat is.

A zenész rendkívül össze-
tartónak és vendégszeretõ-
nek ismerte meg az ottani
magyarokat, többségében az
'56-osok  gyermekei õk, az
unokák már keverednek más
nációkkal, õk külön buliznak
(a 30 év körüliek a Fiatalos
Magyarok Baráti Körét hív-
ták életre Brisbane-ben – a
szerk.).  Zoli, aki többeknél
is vendégeskedett, semmi-
ben nem szenvedett hiányt,
az óceánra látott rá egyik
vendéglátója lakásából.
Szentest ugyan többségük
nem tudta elhelyezni a tér-
képen, de a Vajdaságból
származó családok, s a kis-
kunfélegyházi õsökkel ren-
delkezõk jól ismerték a vidé-
künket. 

Egyébként az idõsebb kor-
osztály is nagyon igényli a
zenés összejöveteleket, nem
akarták hazaengedni a ze-
nészt. – Annyira szenzációs-
ra sikeredett a szilveszter es-
te, hogy mindenáron próbál-
tak rábeszélni, maradjak
még, de én mondtam, értsék
meg, azért haza szeretnék
menni. Végül két nótaestre
marasztaltak, az egyikbõl ja-
nuár 13-án 100 fõs búcsúest
kerekedett – meséli nevetve.

A zenész a pozitív fogad-
tatásból azt szûrte le, hogy
benne van a lehetõsége még
újabb meghívásoknak.

D. J.

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 –
mozgalom. Fazekasok a Tisza-
vidéki kiállításon. Nyitva kedd-
péntek 9-15, szombaton 10-16
óráig.

Városi könyvtár
Nyíri Dánielné, Panka Álmom a

gyöngy címû kiállítása február 1-
ig tekinthetõ meg nyitvatartási
idõben.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, 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 Deák Ferenc Általános Iskola

tanulóinak rajzaiból nyílik kiállítás
január 28-án, hétfõn. A munkákat
március 1-jéig láthatja a közön-
ség.

Galéria Kávéház és Étterem
Jantyik Tibor A természet érin-

tése címû kiállítása látható nyit-
vatartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Január 24-28.
17.30 óra Lánybúcsú – ameri-

kai vígjáték,
20 óra Lopott szavak – ameri-

kai thriller.
Január 31-február 4.
17.30 óra A messzi dél vadjai

– amerikai filmdráma,
20 óra Börni az eszelõs teme-

tõs – amerikai fekete komédia
Kedden és szerdán szünnap

van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 25-tõl

Ha Önnel vagy ismerõsével, hozzátartozójával pszichiátri-
ai kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha tudomása
van ilyen esetrõl (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bán-
talmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát a
következõ címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182., telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-

70-330-5384.
E-mail: info@cchr.hu, www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Sérelmek a pszichiátrián
Tevék beszélgetnek:
- Mond papa, miért van nekünk pú-
punk?
- Azért kisfiam, mert a sivatagban
nagy a meleg és nincsenek kutak.
Ebben visszük a tartalék vizet.
- Mond papa, miért van ilyen nagy
patánk?
- Azért kisfiam, mert a sivatagban a
homokban csak ezen lehet jól járni.
- És mond papa, akkor mi a fenét
keresünk mi a pécsi állatkertben?

- Tudod, drágám, mindig is kíván-

csi voltam, hányszor csaltál meg –
így a férj lefekvéskor a bombázó
feleségének.
- Hát jó – így a nõ -, bevallom. Há-
romszor.
- Elmesélnéd, édesem?
- Emlékszel, mikor nem kaptunk
kölcsönt a házépítéshez? A bank-
igazgató felajánlotta, hogy…
- Igen, igen. Megértelek. Azért ez
szép gesztus volt tõled, drágám,

hogy megmentetted a családi fész-
ket. És aztán másodszor?
- Emlékszel, amikor beteg voltál, és
nem volt elég pénzünk a mûtétre?
Nos, akkor a sebész felajánlotta,
hogy…
- Ez az áldozat is csodálatos volt a
részedrõl, drágám! És harmad-
szor?
- Hááát…emlékszel, amikor pol-
gármester akartál lenni?
- Igen.
- És akkor hiányzott még ezerkét-
száz szavazatod…

Pótfûtés

Alig akarták hazaengedni Ausztráliából

Dr. Luo Yong Seng nagy gyakor-
lattal rendelkezõ, a betegek gyógyí-
tása terén kitûnõ eredményeket elért
akupunktúra-szakorvos. Az aku-
punktúra energiarendszert kezel,
amely fizikai hatással van a szerve-
zetre. A szervezetben elindulnak az
öngyógyító folyamatok, feloldód-
nak az energiablokkok, ezért hatá-
sos a módszer. 

Rendelések: Szeged, Petõfi S. sgt.
39., hétfõ 14.30-17, péntek 14-17; tel.:
70/343-7358, 70/319-8459. Kistelek,
Kossuth u. 19. rendelõintézet, hétfõ-
péntek 9-12; tel.: 70/343-7358. Debre-
cen, Angyalföld tér 13-14. kedd-szer-
da 13-18, csütörtök 13-17; tel.: 70/319-
8459, 30/269-3786, 70/208-9328.

Beküldendõ a függõleges 1., vízszin-
tes 2. számú sorok megfejtése február
8-ig szerkesztõségünk (Kossuth tér 5.)
címére levelezõlapon, e-mailen
(szenelet@szentes.hu, szentesielet@
gmail.com) és a 63/311-563-as számon.
A megfejtõk között egy alkalomra szó-
ló akupunktúra-kezelést sorsolunk ki.  

Vízszintes: 1. ...cina (orvoslás). 2. A
megfejtés 2. része (zárt betûk: Y, Y). 13.
Arra helyre. 14. Be párja. 15. Duplán:
énekesnõ (Lady...). 16. Könnyû tárgy
teszi a vízen vagy levegõben. 17. Téli
hónap. 20. Távozik. 21. Tova. 22. T...
(nõi név, Az aranyember c. regény hõs-
nõje). 24. American Express. Lítium,

jód vegyje. 25. Ijesztgetõ. 28. Presser
zenekara. 30. Tankönyv röv. 31. Ladi-
kod, orr nélkül!  32. Népzenei együt-
tes, Csík János zenekara. 34. Egyenes
(adás). 35. Kicsinyítõképzõ. 37. Manó
betûi keverve. 39. Csacsihangot után-
zó. 40. Halk zaj. 42. Idõmérõ szerkeze-
ted. 43. Kellemetlen, rideg. 45. Egyéni
vállalkozó. 46. Arzénban van! 47. Orr-
szarvú. 50. Iszákos. 51. Ilyen – kever-
ve. 52. Páratlan mûsor. 53. Tank betûi
keverve. 54. Vállalat. 56. Visszafelé: jó-
tékonykodó. 59. Nõi név (szept. 16.).
63. Landol. 65. 12 hónap. 66. Madár-
ketrec (K...).

Függõleges: 1. A megfejtés 1. része
(zárt betûk: B, T, É). 2. Férfi név
(Minarik...), nõi név (Pokorny...), 3.
Makacsság. 4. Római 1-es. 5. Becézett
Gabriellát. 6. Shrek is ez. 7. Gi... (mér-
tékegység). 8. Bukéja. 9. Mi ketten. 10.
Tamási Áron regényhõse. 11. Támoga-
tó akarat (2 szó). 12. Kétéltû névelõvel.
18. Elképzel. 19. Érzelem, felindulás.
23. Nõi név. 26. Irat. 27. Régen: dézs-
ma, tized volt. 29. Páratlan gekkó. 33.
Csatakos, piszkos. 36. A Nagy-tavak
egyike. 38. Az övé. 41. Nõi név. 44.
Szórd keverve! 48. Marós szakma. 49.
Páratlanul remeg. 53. Madár ruhája.
55. Kevert gél. 57. Zoltán, Árpád, Atti-
la.  58. Avar vég nélkül. 60. Azonban.
61. Addig az ideig. 62. Telesport. 64.
Eleje-vége ugyanaz.

AKUPUNKTÚRÁS KEZELÉST NYERHET

Horváth Zoltán szállásától csak pár lépésre volt az óceán.



A város ifjú nemzedékét is szeretnénk megnyerni az újságolvasásnak, ezért új akciót in-
dít szerkesztõségünk: minden tizedik, Szentesen anyakönyvezett újszülött családját fél
éves Szentesi Élet elõfizetéssel ajándékozzuk meg. Második szerencsés elõfizetõnk Mol-
nár István Zsolt és Udvarhelyi Hajnalka elsõ közös kislánya, Nóra, aki január 9-én 3780
grammal és 54 centiméterrel született a szentesi kórházban. Sok boldogságot kívánunk a
családnak!

Felelôs szerkesztô: Bíró Dániel
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Tel., fax: 63/311—563 — E—mail: szenelet@szentes.hu
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6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567
Nyomdavezetô: Borbás Tamás

Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.
Webarchívum címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet

ISSN 0238—9959

Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Egy hatmillió forint értékû
autót vitt el ismeretlen egy
lakóház elõl. A gépkocsit a
rendõrség másnap megtalál-
ta, az elvitel körülményeit
vizsgálják a kapitányság
munkatársai.

Egy Sáfrán Mihály utcai
melléképületbõl vittek el is-
meretlen tettesek szerszámo-
kat és kisgépet, tízezer forint
kárt okozva a tulajdonosnak. 

Garázdaság miatt indított
eljárást a rendõrség egy ta-

nuló ellen a Deák Ferenc is-
kolában január 17-én történt
verés ügyében.

Napközben tört be és vitt
el 60 ezer forint értékû szá-
mítógépet és monitort az az
elkövetõ, akit a rendõrség
rövid idõ alatt elfogott.

Egy Klauzál utcai ingatlan
udvarából tûnt el lezárt ke-
rékpár, a rendõrség keresi a
tettest.

Az egyik városi intézmény
biztonsági õre tett feljelen-

tést hogy a Nagymágocsi út
egyik telephelyérõl gépeket
próbálnak ellopni. A rendõr-
ség a két tettest a helyszínen
elfogta, ellenük lopás bûntett
kísérlete miatt indított eljá-
rást.

A csomagolás megbontá-
sával mintegy 85 ezer forint
értékû parfümöt tulajdoní-
tott el három ismeretlen egy
Csongrádi úti üzletbõl. A
rendõrség keresi az elköve-
tõket.

Született:
Lucza László János és Ke-

nyeres Mónikának (Apponyi
tér F. ép.) Nóra, Molnár Ist-
ván Zsolt és Udvarhelyi Haj-
nalkának (Vadaskert u. 5.)
Nóra nevû gyermeke.

Elhunyt:
Csernus-Lukács Lászlóné

Molnár Julianna (Knézich K.
u. 2.), Lekrinszki Antal
(Nagyhegyszéli út 9.), Kis
Béla Endre (Köztársaság u.
5/2.).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü január 28—február 1.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Sárgaborsógulyás és

szamócakrémleves
A menü: Rakott zöldbab
B menü: Hawai csirkemell,

currys vagy zöldséges rizs
Kedd: Disznótoros májleves és

zöldborsóleves
A menü: Székelykáposzta
B menü: Gyros, sült burgonya, saláta
Szerda: Pirított tarhonyaleves és

fûszeres almaleves
A menü: Tûzdelt sertéspecsenye

szaftjával, sós burgonya,
saláta

B menü: Csirkepörkölt, tészta, saláta
Csütörtök: Korhelyleves és francia

hagymaleves
A menü: Rántott karaj, mexikói rizs,

saláta
B menü: Resztelt csibemáj,

burgonyapüré, saláta
Péntek: Gyümölcsleves és

csirkegulyás
A menü: Marhapörkölt, pirított

tarhonyával, saláta
B menü: Mákos guba vagy túrós-

tejfölös rakott puliszka
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 28-ig Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.)
hétfõ-péntek 8-19, szombat 8-13 óráig. Január 28-február 4. Rákóczi
Gyógyszertár (Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-12 óráig.
Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) január 26-
27-én Petz János, Klauzál u. 21., 30/549-09-07.

Nóra a legfiatalabb elõfizetõnk

Kíváncsiskodó tekintetek
figyelik a Kurca híd felújítá-
si munkálatait, melyek no-
vember végén kezdõdtek
meg. Sokan megálltak a me-
derkotrást látva és találgat-
ták mit takarhat az iszap. A
meder híd alatti és melletti
50-70 centis szintkülönbsége
is arra engedett következtet-
ni, rengeteg minden hever-
het a víz alatt.

A szivattyúzás közben is
bukkantak fel rossz biciklik,
köztéri szemetes kukák,
KRESZ táblák, de ezen már
nem is nagyon lepõdött meg
senki. Az elmúlt években a
tûzoltók többször lemerültek
a hídnál a rendõrség vagy a
város kérésének eleget téve
és kiszedték az idõközben be-
dobált holmikat. Még segéd-
motort és padot is találtak an-
nak idején a mederben. 

A mostani felújítási mun-
kák azonban komolyabban
megmozgatták a meder alját.
A munkások találtak nõ-
gyógyászati fogót, amit állí-
tólag hüvelytágításra szokás
használni. Került elõ mobil-
telefon és olyan telefon mo-
dell is, ami csupán bemutató
célokat szolgál, de nem
mûködõképes. Edények,
babakocsiváz, különbözõ
vasdarabok, több KRESZ
tábla, a Kurca folyót jelzõ
tábla, hídkorlát betonelem,
közúti betonoszlop, bazalt-
kövek, téglák kerültek sor-
ban a markolókanálba. Volt
ott katonai sisak, üres lõszer-
hüvely és fegyvertöredék.
Egyesek AK- 47-es géppisz-
toly tusát és vadászfegyver
tust véltek felismerni a fellelt
fadarabokban. Elõkerült egy
megrongálódott katonai ér-

demérem is Az alumínium
kitüntetésen a Dél-Alföld
Felszabadításáért szöveg ol-
vasható.

Találtak rozsdás késeket is,
ami azért érdekes, mert az
egyik bámészkodó emléke-
zett egy régi szurkálásos gyil-
kosságra, ami során a gyilkos
eszközt a bíróság épülete mö-
gött dobták a Kurcába a '80-as
években. De mindez lehet vá-
rosi legenda is.

Megfelelõ ütemben halad
a híd felújítása és bõvítése.
Jelenleg a távvezetékek áthe-
lyezése folyik, ami miatt le-
zárták a kerékpársávot és a
járdát a bíróság felõli olda-
lon. Jövõ héten a kivitelezõ
megkezdi a támfal feltárását
és a hét folyamán éjjel-nap-
pali jelzõlámpás forgalom-
irányítást vezetnek be.

B.G.

Gépfegyver is lehetett
a Kurcában

Ingyenes jogszolgálat in-
dult a Jogpont+ irodáiban,
ahol minden állampolgár in-
gyenesen kap munkajogi,
társadalombiztosítási, cégjo-
gi, közigazgatásjogi, család-
jogi, adójogi tanácsadást.

Ügyfélfogadás: Szentes,
Arany János u. 25/A. Min-
den hónap második és ne-
gyedik keddjén, 12 és 16 óra
között. További információ a
www.jogpontplusz.hu hon-
lapon.

Jogpont
A Szentes Kistérségi Köz-

kincs Kerekasztal ebben a
közmûvelõdés évadban is-
mét megrendezte a Közkincs
Napok rendezvénysorozatot. 

Ennek keretében a Szentesi
Járás településein a községek
és a város amatõr mûvészei-,
mûvészeti csoportjai tarta-
nak mûsoros esteket. Egy-
egy program állandó eleme a
kézmûves foglalkozás, kul-
turális kiállítás, színjátszók
fellépése és tánc.

Ilyen komplex esemény
lesz január 26-án délután fél
négytõl Szentesen. A Városi
Könyvtárban közremûködik
Kádár Barbara, a Népmûvé-
szet Ifjú Mestere, a Zöldág
Hagyományõrzõ Szakkör és
Balla Tibor, a Koszta iskola
diákjai, a szegvári Micimac-
kó Bábcsoport, a nagymá-
gocsi Klub ‘99 és a szegvári
Tûzköves színjátszó csopor-
tok, valamint a Dobbantó
néptáncegyüttes.

Autót, parfümöt,
számítógépet vittek el

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
NÉMETH FERENC

szentesi lakos 42 éves korában elhunyt.
Temetése január 16-án volt.

Búcsúzóul Pálfi és Molnár család.

Szentesen a Közkincs


