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„Újra Szentes” elnevezés-
sel indít programot az ön-
kormányzat annak érdeké-
ben, hogy az elszármazott
szentesiek kapcsolati tõké-
jét kiaknázva új beruházá-
sok valósuljanak meg a vá-
rosban. A 7 éve Írországban
élõ Rátkai Márta például
szívesen hazajönne, ha biz-
tos munkalehetõséghez jut-
na. 

Szentesrõl is egyre több fi-
atal megy külföldre munkát
vállalni. Az utóbbi hónapok-
ban ez a kiáramlás elérte az
idõsebb korosztályokat is,
bár ez még inkább egyedi
döntéseket takar –  áll abban
az anyagban, ami legutóbbi
ülésükön került a képviselõk
elé. 

Az „Újra Szentes” prog-
ram célja azon fiatalok visz-
szacsábítása, akik távozásu-
kat nem tekintik végleges-
nek. Ennek kulcsa továbbra
is olyan munkahelyek létre-

hozása, ahol képzettségük-
nek megfelelõ munkát talál-
hatnak, melyre egzisztenciát
lehet építeni. – A gazdasági
válság hatására a városban is
nehezebbé vált a befektetés
ösztönzés – nyilatkozta la-
punknak Bocskay István. A
polgármesteri hivatal ipari
park referense szerint 2008
elõtt erõsebb volt a befekte-
tési hajlandóság, mint azt
követõen. Romlik a gazdasá-
gi környezet, a hazai piac
csökken, míg a külföldi stag-
nál és visszaszorul a bankok
hitelezési hajlandósága is.
Ebben a helyzetben át kell
alakítani a város befektetés
ösztönzõ tevékenységét is. –
Keressük az újabb beruházá-
sokat a munkahelyteremtés
érdekében – mondta a refe-
rens.

– Magyarországon az
olyan településeken, mint
Kecskemét és Budapest kon-
centrálódhat a szabad befek-

tetési lehetõségeket keresõ
tõke, amire nekünk szüksé-
günk lehet. Ezeket a városo-
kat, országokat igyekszünk
elérni és az ott mûködõ vál-
lalkozásokat megszólítani.
Nehézséget okoz azonban a
tõkeerõs vállalkozások felsõ
vezetéséhez bejutni és rábír-
ni õket beruházásra. Ebben
segíthetnek azok az utóbbi
években külföldön munkát
vállaló szentesi kötõdésû
szakemberek, akik bekerül-
tek hazai és külföldi komoly
cégek vezetésébe vagy ta-
nácsadói körébe. A kezde-
ményezés alapgondolata
olyan személyek elérése a
gazdaságfejlesztés, kultúra,
kutatás területén, akik itt ta-
nultak, itt születtek vagy
más okból kedvelik, szeretik
ezt a várost és segítenének
kapcsolataikon keresztül be-
fektetõket csábítani a város-
ba.

(folytatás a 4. oldalon)

Júliustól lehet új igazgató-
ja a Koszta József Múzeum-
nak, amelynek mûködésé-
hez 26 millió forinttal járul
hozzá a város 2013-ban. Az
év derekától lesz önálló az
intézmény, ahol megmarad a
12 fõs dolgozói létszám. 

Az elmúlt év végén még
úgy döntött a képviselõ-tes-
tület, hogy a mûvelõdési
központ tagintézményeként
m û k ö d j ö n  a  m ú z e u m ,
amelynek fenntartásáról
részben lemondott az állam.
Az önkormányzat azonban
januárban felülírta korábbi
határozatát. Egy olyan önál-
ló intézményi státusz felállí-
tása mellett szavazott a több-

ség, amelynél a gazdasági
ügyeket a mûvelõdési köz-
pontban intézik majd, vagyis
a szakmai önállóságát meg-
tarthatja a közgyûjtemény,
pénzügyeit viszont egy má-
sik, gazdálkodási apparátus-
sal rendelkezõ közmûve-
lõdési intéz-
mény felügye-
li a jövõben.
Mivel Türk At-
tila, akit a me-
gyei múzeum-
vezetés szeptemberben ne-
vezett ki a Koszta József Mú-
zeum élére, január 31-gyel
lemondott a tisztségrõl, új
vezetõt kell választani.
Sztantics Csaba jegyzõ la-

punknak elmondta, a soron
következõ városházi ülésen
döntenek majd a városatyák
a múzeumigazgató pályázat
kiírásáról, a leendõ vezetõ-
vel szemben támasztott kö-
vetelményekrõl. Több nyilat-
kozat is arról szólt a napok-

ban, hogy az intézményt ki-
válóan menedzselõ direktor-
ra lesz szükség, aki látogató-
vonzó rendezvényeket képes
szervezni.

(folytatás a 3. oldalon)

Eleget tett ígéretének
Tedásné Harnóczi Gabriella,
aki hiába nyerte el pályáza-
ton a szentesi kórház gazda-
sági igazgatói tisztségét,
visszalépett a megbízástól.
Az okokról elsõként la-
punknak nyilatkozott.

Mint arról 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, õ töltheti be az
intézmény gazdasági igazga-
tói tisztségét. Két nappal ké-
sõbb már az állt a fenntartó
közleményében, a pályázó

visszalépése miatt új pályá-
zat kiírása várható.

– Pont január 16-án dél-
elõtt értesítettek arról, hogy
egy zrt.-hez benyújtott gaz-
dasági vezetõi pályázatom
sikeres lett – mondta érdek-
lõdésünkre Tedásné Har-
nóczi Gabriella. – Akkor rög-
tön igent mondtam a gazda-
sági társaságnak, és szeret-
tem volna fõigazgatónõt ar-
ról tájékoztatni, hogy mun-
kahelyet váltok. Közben ér-
kezett a hír: a kórház gazda-
sági igazgatói pályázatát
megnyertem. Eltelt egy nap,
és ismét változott minden,
hiszen csütörtökön a GYEM-
SZI HR-osztályvezetõje arról

értesített, nem biztos, hogy a
kinevezésemet át tudják ad-
ni, mivel a poszt másik, vagy
több aspiránsa a nyelvvizsga
hiánya miatt megtámadta a
döntést. Nem sokat kellett
gondolkodnom, hogy péntek
délelõtt azt mondjam a
GYEMSZI fõigazgató helyet-
tesének: jó, akkor én ebbõl a
harcból kiszállok! A pályáza-
tom benyújtásánál én nyilat-
koztam arról, hogy nyelv-
vizsgára készülök a diplo-
mám átvételéhez és arra szá-
mítottam, hogy kapok hala-
dékot, vagy elutasítják a pá-
lyázatomat.

(folytatás a 4. oldalon)

„Ebbõl a harcból
kiszállok”

Nyártól lehet
új múzeumigazgató

Aktatologatásnál tart a
gyógyfürdõ ügyének rende-
zése. A kórház kérelmet
nyújtott be az OTH-nak, de
a hivatal további adatszol-
gáltatást kért. Azt, hogy né-
hányan az ombudsmanhoz
fordulnának, hangulatkel-
tésnek nevezte a térség or-
szággyûlési képviselõje.

Három hónapja nem hasz-
nálhatják a gyógyfürdõ me-
dencéit a 14 éven aluliak. A
nagy felháborodást kiváltó
ügy rendezése nem olyan
egyszerû, mint ahogy kezdet-
ben látszott. December végén
megírtuk, hogy a Csongrád
Megyei Kormányhivatal
Szentesi, Csongrádi Kistérsé-
gi Népegészségügyi Intézete
jogsegélyt kért az ÁNTSZ Or-
szágos Tisztifõorvosi Hivatal-
tól (OTH) a medencékben

vízforgató berendezés üze-
meltetésének felmentésével
kapcsolatosan. Az OTH indo-
koltnak látta a medencék fel-
mentésére érvényben lévõ en-
gedély felülvizsgálatát, ezért
felszólították az üzemeltetõt,
hogy indítsa el kérelemre az
eljárást. Errõl megkérdeztük a
szentesi kórházat, ahonnan
azt a választ kaptuk, hogy a
felszólításnak megfelelõen
már decemberben postázták a
kérelmet az OTH-hoz, de az
elbírálás egyelõre várat magá-
ra, mert idõközben további
adatszolgáltatást kért a ható-
ság, és ez folyamatban van. 

Kértünk tájékoztatást az
OTH-tól is. Arra voltunk kí-
váncsiak, született-e már
döntés a kérelemrõl, és egy-
általán, mennyi ideje van a
bírálatra a hivatalnak. 

Azt  i s  megkérdeztük ,
hogy ha az OTH elutasítja a
fürdõ üzemeltetõjének kérel-
mét, milyen technológiai fej-
lesztés vagy medenceátmi-
nõsítés szükséges a gyógy-
fürdõben ahhoz, hogy 14
éven aluliak is igénybe ve-
hessék a fürdõ szolgáltatása-
it? Hétfõn reggel elküldött
kérdéseinkre szerdán azt a
választ kaptuk, hogy türel-
met kérnek, késõbb tudnak
csak felelni, mert a kommu-
nikációs fõosztály túlságo-
san leterhelt. Szabó Zoltán
jobbikos önkormányzati
képviselõ a legutóbbi testü-
leti ülésen jelentette be, hogy
az ombudsmanhoz fordul-
nak, a beadványt magánsze-
mélyként Dömsödi József ké-
szíti.

(folytatás a 3. oldalon)

Aktatologatás fürdõügyben

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Jó, hogy gondolnak ránk

Rátkai Márta hét éve asztalleszedõként kezdte a dublini étteremben – ma már menedzser.

„A pályáztatás során a szak-

miniszter is véleményezi a

jelentkezõk vezetõi programját“
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A korábban ismertetett
építkezéseknek – iskola,
templom, parókia – Kiss Bá-
lint volt a lelke, motorja.
Mindenütt ott volt, minden-
ben intézkedett, a gyakorla-
ti kérdésekben döntött, irá-
nyította és egyben felügyel-
te a munkálatokat. Legtöbb-
ször szépszóval, rábeszélés-
sel, ha kellett, megfelelõ
szigorral. E munkák során
rengeteg tapasztalatot szer-
zett, amelyeket utóbb más
területeken hasznosított.

Ugyanez mondható el a
gyakorlatban, saját kárán
megszerzett mezõgazdasági,
gazdálkodási ismereteirõl is.
Mint minden iránt érdeklõ-
dõ, tépelõdõ, gondolkodó
ember, hamar felismerte,
hogy a rendkívül fárasztó,
kimerítõ mezõgazdasági
munkák könnyítése érdeké-
ben fejleszteni kellene a kor-
szerûtlen gazdálkodási mód-

szereken, illetve termelési
eszközökön. Ezeket írásai-
ban, és találmányain keresz-
tül a gyakorlatban is követ-
kezetesen szorgalmazta, így
a gazdasági reformok, illetve
a technikai újítások közvetí-
tõjévé vált.

Dr. Filep Antal szentesi
születésû néprajztudós, ny.
egyetemi tanár, Kiss Bálint
munkásságának egyik leg-
alaposabb ismerõje, rendkí-
vül nagyjelentõségûnek érté-
kelte gazdasági reformer-te-
vékenységét. Egyik tanulmá-
nyában írta: Kiss Bálint az
alföldi gazdálkodás számára
új, termelékenyebb munka-
eszközöket igyekezett ter-
vezni. Nem kis visszhangot
váltott ki ezekkel a korabeli

szaksajtóban. Eke-kísérletei-
rõl a szentesi környezete tu-
dott, de õ maga csak 1817-
ben számolt be az 1815-ben
készített vasekéjérõl. A jobb,
gyorsabb munkavégzés mel-
lett, Kiss Bálint vasekéje je-
lentõs igaerõ-megtakarítást
tudott elérni. Az addig hasz-
nált faekékhez 2 ember és
4 ló (vagy ökör) volt szük-
séges, addig a vasekéhez
mindezek fele elegendõ volt.
Dolgozott az aratógép (to-
lókasza) és a cséplõgép ter-
vein is, de elképzeléseit nem
valósíthatta meg. Korszak-
alkotó találmányai, újításai
csupán rajzokban maradtak
fenn.

Érdeklõdése kiterjedt a
malmok korszerûsítésére is.

1826-ban foglalkozott a vízi-
és szárazmalmok hibáival.

Errõl így írt: „Felfedeztem az
eddig szokásban volt mal-
moknak fogyatékosságait.
Elõadtam, miképpen lehet
azokat megjobbítani. Java-
soltam a vas-malmok készí-
tését, s az arról való íráso-
mat, rajzaimat beadtam né-
met nyelven Bécsben…”. Az
Akadémia folyóiratába, a
Tudományos Gyûjteménybe
tanulmányt írt (1820) a tetõ-
cserép készítésérõl, kiemelve
elõnyeit a tûzbiztonság te-
rén. Rámutatott arra, hogy a
helyi fazekasok segítségével
a cserép kiégetését könnyû-
szerrel meg lehet oldani.
Részletes leírást adott a cse-
réptetõzetekrõl, – a cserépra-
kás fortélyáról. Országszerte
ismertté és gyakorlattá vált a

tõle tanult cserépkészítés.
Fontosnak érezte, hogy a
cserépkészítést népszerûsít-
se, és az iskolás gyerekekkel
is megtanítassa. Az volt a vé-
leménye, hogy „Tíz esztendõ
alatt egész helységek cserép-
pel fedettethetnének be, s a
tûz által való elpusztulástól
megoltalmaztathatnának a
közterheket hordozó föld-
mûvelõk, amit óhajt minden
hazafi”. Imre Ernõ szentesi
lelkész ezekre utalva állapí-
totta meg, hogy Kiss Bálint a
szó legnemesebb értelmében
népnevelõ volt: a szószéken
és a gyakorlatban egyaránt.
„A szószéken ugyanaz a
Kiss Bálint állt, aki a szántó-
földön, a gyümölcsösben, a
szõlõskertben. Szerette az
embereket: magvetõ volt itt
is, ott is…”

(Folytatjuk)

Labádi Lajos 

Ifj. Kiss Bálint rajza apjáról

Pénteken reggel cseng a telefonom. Látom,
Pista barátom hív, mint már annyiszor. De
nem a megszokott mély hang szólal meg, ha-
nem felesége, Magdika. – Laci, nagy baj van!
Pista tegnap este meghalt! – Magdika, nem lé-
tezik, két napja voltam nálatok! Jót beszélget-
tünk hármasban! – De igen, Pista tegnap este
elment!

Muszáj leírni gondolataimat, tudósítani,
hogy mások is érthessék, mert nagyon sokan
ismerték és szerették.

Több mint ötven éve ismertük egymást és
voltunk barátok. A rendszerváltás után õ hí-
vott meg a KDNP helyi szervezetébe. Én ko-
rábban vidéken dolgoztam, nem sokkal az-
elõtt kerültem haza, rajta kívül alig ismertem
valakit. Rá való tekintettel beléptem. Nekem
elõtte is, azóta is etalon. Kiskunmajsán szüle-
tett, 1932-ben. Apja iskolaigazgató volt, édes-
anyja a háztartást vezette. Fõiskolai tanulmá-
nyai után matematika-fizika szakos tanár lett.
Kezdetben a szülõvárosa melletti iskolában ta-
nított, majd amikor Szentesre került, a Petõfi
utcai  iskola tanára lett. Késõbb kinevezték já-
rási népmûvelési felügyelõnek. Tanári pályáját
végül a 603. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Isko-
lában fejezte be. Feleségével, Magdikával a fõ-
iskolai felvételi vizsgán ismerkedtek meg.
1957-ben kötöttek házasságot. Két lányuk szü-
letett, akik öt unokával ajándékozták meg sze-
retett szüleiket.

Az ifjúságot nemcsak oktatta, nevelte is

õket. Tanári hivatása mellett különös gondot
fordított a problémás gyerekekre. Ifjúságvé-
delmi feladatokat is ellátott, pártfogó tanár-
ként ellenõrizte esténként a fiatalok által láto-
gatott szórakozó helyeket. Tájfutókkal járta a
Mátra s a Bükk lankáit.

Eközben politikai pályafutása is töretlen
volt. 1990-ben lépett be a KDNP-be. A helyi
szervezet elnökévé választották s 2006-ig töl-
tötte be ezt a tisztséget, de azután is  örökös
tiszteletbeli elnök maradt. 1990-94 és 98-2002
között volt önkormányzati képviselõ. Az  egy-
házi iskolák visszavételében oroszlánrészt vál-
lalt. Szentes Városért Emlékéremmel tüntették
ki.

Közismert személyisége volt a városnak. Ha
utcán találkoztunk, s mentünk száz métert,
legalább hárman köszöntötték. Egyszer meg-
kérdeztem, mert túl fiatalnak találtam az ille-
tõt: ez ki volt? Az apját tanítottam, felelte némi
büszkeséggel, rendes fiú volt. Amikor felesé-
gével 50. házassági évfordulójukat ünnepel-
ték, a templomban újra fogadalmat tettek egy-
másnak. Utána örömmel mesélte, hogy megle-
petésként az unokája ministrált.

Szeretet, tisztelet vette körül egész életében.
Most családtagok, volt kollégák, ismerõsök
gyászolják, megnyugodva Isten akaratában.

A Kálvária temetõben helyezik örök nyuga-
lomra február 11-én, hétfõn délután 2 órakor.

Ibolya László

Búcsú Horváth István tanár úrtól

240 éve született Kiss Bálint református lelkipásztor (IV.)

Találmányaival megelõzte korát

100 éve: az Alföldi Ellen-
zék c. helyi napilap 1913. ja-
nuár 28-án megjelent száma
„Pékek harca” címen beszá-
molt egy vasárnap éjjel tör-
tént gyilkosságról, amelynek
áldozata egy szerencsétlen
munkásember, ki halálos se-
bekkel borítva a megyei köz-
kórházban a halállal vívó-
dott. Teller József 44 éves
péksegéd az áldozat, aki
a Kenyérgyár alkalmazottja

volt. A szerencsétlen ember
vasárnap éjjel 1 órakor özv.
Kurmics Istvánné éjjeli üzle-
tében összetalálkozott három
szaktársával, akik Reéh pék-
mester alkalmazottai voltak.
A péksegédek a városban
mulattak, és már boros álla-
potban voltak, midõn az éjje-
li üzletbe betértek. Itt a há-
rom legény Tellerrel össze-
szólalkozott, majd verekedni
kezdtek. De elõkerült a bics-
ka is. Teller arcán és fején 17
súlyos sebet ejtettek. A sze-
rencsétlen áldozatnak még
volt annyi ereje, hogy a
rendõrségre a saját lábán el-
menjen, de a Városháza elõtt
(ekkor még ott volt a rendõr-
ség) a sok vérveszteségtõl
ájultan összeesett, és úgy
szállították be a vármegyei
közkórházba. – A három me-

rénylõt, kik teljes beismerés-
ben vannak, rendõrségünk
elõzetes letartóztatásba he-
lyezte.

75 éve: az Alföldi Újság
1938. január 26-án hírül adta,
hogy „Elfogták a nagyhegyi
tolvajt”. A tudósításból kide-
rül, hogy az utóbbi hetekben
sorozatosan történtek kuny-
hófosztogatások a Nagyhe-
gyen. A télire elhagyott kis
kunyhókat itt is-ott is felfe-

szegették, ahonnan több ap-
róságot: fát, kisebb szerszá-
mokat és élelmiszereket lop-
kodtak el. A rendõrség kez-
dettõl meg volt róla gyõzõd-
ve, hogy a sorozatos kuny-
hófosztogatásokat ugyanaz a
betörõtársaság követi el,
csak az alkalomra várt, hogy
az összegyûjtött bizonyíté-
kok alapján rajtaüssön a tol-
vajokon. Ez az alkalom be-
következett. Elõállították a
rendõrségre Deák Mátyás 28
éves rovott múltú nagyhegyi
napszámost, aki több kuny-
hófosztogatást beismert.
Rendõrségi kihallgatása so-
rán elmondta, hogy a kuny-
hók feltörését nem egyedül
követte el. Egy cinkostársa is
volt, aki azonban egyelõre
ismeretlen helyen tartózko-
dik. A betöréseket álkulcs se-

gítségével hajtották végre.
Kiderült, hogy a két tettes
összeveszett egymással, és
Deák bosszúból árulta el tár-
sát. A veszekedés mögött –
nõ volt. A megnevezett bûn-
társat keresi a rendõrség. 

20 éve: A Szentesi Élet
1993. február 20-i számában
arról írt, hogy a helybeli
pólóslányoké a BEK-gyõze-
lem! „A csapat körül szor-
goskodó és forgolódó edzõk,

vezetõk, szurkolók, sportba-
rátok, szponzorok, támoga-
tók együttes összefogása be-
bizonyította, hogy kisváros
is lehet nagyváros, sõt euró-
pai léptékû eredményt elérni
abban a sportszakmában,
amit úgy hívnak, hogy nõi
vízilabda. A látott és tapasz-
talt színvonal és népszerûség
Szentesen is újólag igazolta a
nõi vízilabda létjogosultsá-
gát és sok reményre okot
adó jövõjét.” A szerzõ szerint
nem kell jóstehetségnek len-
ni ahhoz, hogy kijelentsük, a
BEK-gyõzelem után még ka-
pósabbak lesznek a szentesi
lányok Európában és a nagy-
világban mindenütt, ahol be-
csülik és szeretik a nõi vízi-
labdát.   

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták…

A BEK-gyõzelem évfordulója
Minthogy csak Szentesen

több ezer embernek van va-
lamilyen kiskertje, hobbi-
kertje, hétvégi telke, és még
számos néven emlegetett kis
földecskéje valahol a város
külterületén, több ezer em-
bert ért hidegzuhanyként az
erõsen megkésett „tájékozta-
tás” arról, hogy január 31-ig
ezeket a kis földecskéket (jel-
lemzõen 200-400 négyszög-
ölnyi területek) regisztráltat-
ni kellett volna a földhivatal-
nál, és aki ezt nem tette meg,
az kemény büntetéseket fi-
zet, becslések szerint 10-20
ezer forintot, és persze ezt a
6000 Ft regisztrációs díjon
felül.

Két ponton kell ezzel fog-
lalkoznom. Az egyik a tájé-
koztatás maga. Abban az or-
szágban, ahol az emberek
hetente kilószámra kapják
a mérhetetlen mennyiségû
reklámanyagot, és nem csak
az áruházaktól, hanem a po-
litikai pártoktól is. Egyetlen
párt sem vette magának a fá-
radtságot, hogy egy olyan
szórólapot nyomtasson,
amely elkerül minden ház-

tartásba, és amelyen röviden
és tömören ott áll, hogy
"Tisztelt polgártársunk, a
kormány rendeletben elõírta,
hogy minden olyan földda-
rabot, amely az Ön tulajdo-
nában áll, és nem belterületi
(lakó) ingatlan, 2013. január
31-ig a területileg illetékes
földhivatalnál regisztráltatni
köteles. Ennek egyszeri díja
6000 forint, a mulasztási bír-
sága pedig ennek két-három-
szorosa!"

Erre a szórólapra persze
bármelyik települési önkor-
mányzati képviselõ áldozha-
tott volna a közpénzbõl ka-
pott költségtérítésébõl, cseré-
be rányomtathatta volna a
saját nevét, és a pártjáét is
mihez tartás végett – jól jö-
het az még a választások
idején. Nem tették meg, sen-
ki, legalábbis Szentesen biz-
tosan nem. Kár...

A másik dolog, amelyet
szóvá kell tennem, az maga
a regisztráció. Adódik a kér-
dés: Miért? És végiggondol-
va a lehetõségeket, egyetlen
logikus válasz következik.
Csak azért kell, mert kell a

pénz. Ugyanis ezért a re-
gisztrációért nem kap sem-
mit a polgár. És, hogy meg-
elõzzem a nekem rontókat,
felhívom a figyelmét min-
denkinek a büntetésre. Hogy
aki nem regisztrál, azt meg-
büntetik. Honnan veszik,
hogy Gipsz Jakab nem re-
gisztrált? Természetesen a
meglévõ nyilvántartásokból,
amelyekben ott vannak a föl-
decskék és tulajdonosaik.
Vagyis olyasmi ez, mint lett
volna a választási regisztrá-
ció, amelyet szintén egy már
meglévõ nyilvántartásból
akartak ellenõrizni – ez
utóbbiból kihátrált a tör-
vényalkotó. Mikor fog ebbõl
az ügybõl visszatáncolni? És
mit tesznek városunk kor-
mánypárti képviselõi – akik
eddig szintén nem tettek
semmit – a becsapott, meg-
zsarolt polgáraik érdekében?
Gondolom, semmit – mert
ahhoz szembe kellene men-
niük saját pártjukkal –  pedig
kellene némi civil kurázsi.

Kuklai Árpád

Olvasóink írják

Megkésett tájékoztatás

A jeles évforduló alkalmából hétvégén a Pano Sport Pubban találkoztak a BEK-gyõztes
szentesi nõi vízilabdacsapat tagjai és vezetõi: együtt emlékeztek a nemzetközi sikerre,
amit azóta sem tudott megismételni egyetlen magyar nõi pólócsapat.
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(folytatás 1. oldalról)
A szentesi ügyvéd érdek-

lõdésünkre elmondta, nem
csupán saját, hanem sok
érintett szülõ nevében fogal-
mazták meg a beadványt. A
kezdeményezés támogatói
szerint a sokak által kifogá-
solt intézkedéssel sérül a
szentesi állampolgárok al-
kotmányos joga. Szûcs Lajos
alpolgármester lapunknak
azt mondta, egyetért azzal,
hogy civilek az ombudsman
véleményét is kikérik, mert
minden követ érdemes meg-
mozgatni ebben az ügyben. 

Ezzel teljesen ellentétes ál-
láspontot képvisel Farkas

Sándor, a térség országgyûlé-
si képviselõje, aki a hangu-
latkeltésnek nevezte a kez-
deményezést a Szentes Tele-
víziónak adott hétfõi interjú-
jában. A honatya szerint az
elõbb említett közéleti sze-
mélyeknek fogalmuk sincs a
politikai életrõl. Hozzátette,
nehéz a helyzetet rendezni,
mert a gyógyfürdõ évtizede-
ken keresztül szabálytalanul
mûködött, arról pedig senki
nem tájékoztatta a szentesi
szülõket, hogy gyermekeik
gyógyvízben történõ vízhez
szoktatása törvénytelen. A
politikus hangsúlyozta, na-
ivság azt hinni, hogy a szen-

tesi gyermekek úszásoktatá-
sa miatt jogszabályt fognak
módosítani. Utalt arra is Far-
kas Sándor, hogy a szüksé-
ges vízforgató berendezés
beszerelése több tízmilliós
kiadást jelenthet. 

Ha tényleg addig fajul a
helyzet, hogy bontani és épí-
teni kell a külsõ medence kö-
rül, már csak az a kérdés, ki
állja a cechet? A kórház felte-
hetõen nem tudja felvállalni
a finanszírozást, hiszen in-
formációnk szerint már a 400
millió forintot közelíti a kifi-
zetetlen számlaállomány,
amit maga elõtt görget az in-
tézmény. Az önkormányzat
sincs túl jól eleresztve, rá-
adásul heteken belül a városi
költségvetés kerül napirend-
re, és ha azt anélkül fogadják
el, hogy nincs benne a
gyógyfürdõ problémájának
megoldására szánt forrás, év
közben nagyon nehéz lesz
ekkora tételt kigazdálkodni.

Bíró Dániel

Aktatologatás fürdõügyben

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara megyei küldöttlistájára lehetett szavazni kedden a
Bartha János szakiskolában, egyetlen jelölõ szervezet, a Ma-
gyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz)
listájára.

Csongrád megyében több mint 16 ezer termelõt vettek nyil-
vántartásba, és a taglétszám alapján 90 fõbõl álló lista készült a
küldöttválasztó szavazásra. A választók nem személyre, hanem
a teljes névjegyzékre szavaznak, és minden megyében az az
összeállítás nyer, amelyre a legtöbben voksoltak. Csongrád me-
gyében egyedül a Magosz állított névsort, 11 más szervezettel
közösen. A névsorban több szentesi cég és termelõ neve is olvas-
ható. A jelölõ lista 23. helyén szereplõ Dél-alföldi Kertészek Szö-
vetkezetének elnöke, Ledó Ferenc megkeresésünkre elmondta,
hogy õt két szervezet is felkérte, hogy jelöltesse magát. Vélemé-
nye szerint a megyei listán mind a hét szakterület képviselteti
magát, azonban lényeges lenne, hogy a 15 megyei küldött közé
is bekerüljön 2-3 fõ szakterületenként, akik majd képviselik a
megyét az országos szervezetben. Szerinte fontos lenne, hogy a
jelenleg mûködõ sok szakmai szervezet mellett létrejönne egy
olyan köztestület, amely elég súllyal szólhatna bele a törvényho-
zásba és a kormány szakmai munkájába. – Kérdés, hogyan tud-
nak bekapcsolódni a különbözõ szakmai szervezetek a kamara
munkájába. Együttmûködést kell kötnie a kamarának a termék-
tanácsokkal.  Ma a kamaránál nincsenek ilyen szakemberek, de a
tagdíjból finanszírozható lenne a munkájuk – nyilatkozta Ledó
Ferenc, aki egyben a FruitVeb alelnöki posztját is betölti.

Több gazda arról panaszkodott, hogy bár idõben befizette a
regisztráció díját és regisztráltatta magát, mégsem szavazhat.
Nagy János, kamarai tanácsadó lapunknak elmondta, hogy az
érintettek küldjék el újra Budapestre a regisztrációs lapjuk és a
befizetést igazoló nyugta fénymásolatát, és majd értesítik õket a
pótválasztás idõpontjáról. Az agárkamara megyei alakuló kül-
döttgyûlését március 9-én tartják. Besenyei

Csak a Magoszra
szavazhattak

(folytatás az 1. oldalról)
Többletbevételekre azért

lesz szükség, mert a tavaly
még teljes egészében az ál-
lami költségvetésbõl finan-
szírozott közgyûjtemény
idén csupán 22 millió forint
központi támogatásra szá-
míthat, 26 milliót pedig sa-
ját zsebbõl kell hozzátennie
az önkormányzatnak. – Hi-
vatalos értesítést még min-
dig nem kaptunk az állami
szerepvállalásról, csak in-
formális csatornán közölte
a szakminisztérium, mek-
kora összegre számíthatunk
– fogalmazott lapunknak
Szûcs Lajos. Az alpolgár-
mester érdeklõdésünkre
hozzátette, a 12 fõs szakmai
stáb – amelynek felét eddig
is csak részmunkaidõben
foglalkoztatták – megma-
radhat, senkit sem fognak
elküldeni. 

Az ésszerûség azt diktál-
ja, hogy az önálló intéz-
mény megalakítása és az új
igazgató kinevezése egybe
essen. Ugyanakkor meg

kell jegyezni, utóbbi idõigé-
nyesebb, mint az elõbbi,
mert a pályáztatás során a
szakminiszternek is meg
kell küldeni az aspiránsok
vezetõi programját, hogy
véleményezze azokat. Vár-
hatóan július elsejétõl fog-
lalhatja el székét az új di-
rektor. Addig – az év végi
döntésnek megfelelõen – a
mûvelõdési központ koor-
dinálja a szakmai munkát.
Arra a kérdésünkre, hogy
az átmeneti idõszakra meg-
bíznak-e valakit a múzeum
irányításával, Szûcs Lajos
azt felelte, a mûvelõdési
központ igazgatójára bízza,

hogy kinevez vagy felvesz-
e valakit a feladat ellátásá-
ra. 

Varróné Szabó Ildikó csak
annyit mondott ezzel kap-
csolatban lapunknak, nem
kíván beleszólni a múzeum
munkájába, ha pedig olyan
kérdés merül fel, amiben
neki kell határoznia, min-
denképpen kikéri a köz-
gyûjtemény dolgozóinak
véleményét. A mûvelõdési
központ igazgatójának
megbízatása is lejár június
30-án, ezért erre a posztra
is pályázatot kell kiírni ta-
vasszal. 

B.D.

Nyártól lehet új
múzeumigazgató

Az informatikai írástudás
bizonyítványának is neve-
zik az ECDL végzettséget,
amit 27 önkormányzati dol-
gozó vehetett át a napokban
a sikeres vizsgát követõen.

A városi könyvtár május-
ban indított számítástechni-
kai felnõttképzést az önkor-
mányzati intézmények mun-
katársai számára. A 160 órás
ECDL Start oktatás költségét
az önkormányzat vállalta
magára. Minden jelentkezõ
sikeres vizsgát tett és meg-
kapta a Neumann János Szá-
mítógép-tudományi Társa-
ság Európai Számítógép-
használati jogosítványát. 

Kovács Györgyné számára
nem volt ismeretlen a számí-

tástechnika, hiszen munkájá-
hoz naponta használja. Mint
lapunknak elmondta, most
úgy érzi, utolérte a fiatalokat
ezen a téren. A célja elsõsor-
ban a biztos számítógép
használat elsajátítása volt. -
A képzés elején az operációs
rendszerek megtanulása ne-
hézséget jelentett, de utána a
gyakorlati rész már könnyen
ment. Tegnap este is tábláza-
tokat készítettem - tette hoz-
zá mosolyogva a Városi In-
tézmények Gazdasági Irodá-
jának vezetõje.

A bizonyítványokat Szûcs
Lajos alpolgármester adta át,
aki elmondta, hogy ami a
gyerekeknek már természe-
tes, az a felnõtteknek még

sokszor nehézkes ezen a te-
rületen. Egyben megköszön-
te a tanfolyamot végzõknek,
hogy szükségesnek tartották
a képzést, a könyvtárnak pe-
dig, hogy biztosította a tan-
folyam lehetõségét. A kép-
zésvezetõ Tímár Ferenc mér-
nök-tanár külön kiemelte,
hogy mind a 27 jelentkezõ
sikeres vizsgát tett. Elmond-
ta, hogy a négy modulos
ECDL Start jogosítványt
most megszerzõk három
éven belül elvégezhetik a
szakmunkás bizonyítvány-
nak megfelelõ ECDL hét mo-
dulos képzést és a könyvtár-
ban jövõ héten újabb tanfo-
lyam indul, amire még vár-
nak jelentkezõket. BG

Számítógépes jogosítvány
A Kurca völgy vízi környe-

zetének rehabilitációja, külö-
nös tekintettel Szentes városi
szakaszára címû projektjével
ért el országos második he-
lyezést Szentes a Magyar Táj-
díj pályázaton. A Kurca élõ-
világának helyreállítási prog-
ramjáról szóló pályázatot –
Kecskés Mária energetikussal
közösen készítõ Móra József
önkormányzati képviselõ, a
Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsá-
gi és Sportbizottság elnöke
mutatta be Tatán, a Föld
Napja alkalmából szervezett
nyilvános ünnepség kereté-
ben. – A Kurca rehabilitációja
1996-ban kezdõdött a meder-
kotrás tervezésével és ma is
tart a 2008-ban indult bio-
remediációs kezeléssel, ami
során a szennyezõ szerves
anyagokat biológiai úton
bontják le – nyilatkozta la-
punknak Móra József. Meg-
épült a szennyvízrendszer,
hatására megszûnt a kom-
munális szennyvíz Kurcába
jutása. A program eredmé-
nyeként az elmúlt években
csökkent a nitrit, nitrát, am-
mónia és az algaszám, mi-
közben növekedett az oldott
oxigéntartalom a vízben.
Szükség lenne egy olyan mo-
nitoring rendszerre, amivel
nyomon lehet követni a víz-
minõség változását – mondta
Móra József.  

BG

Elismert
helyreállítási

program

2011-ben több ezer látogatót vonzott a Csontváry-kiállítás.

– A múzeumpedagógiai foglalkozásokat és a helytörté-
neti vetélkedõket megrendezzük, de új tárlat berendezé-
se bizonytalan – mondta az év elsõ felérõl Mód László
igazgatóhelyettes. Folytatódnak a hagyományos progra-
mok: február 19-én, Zsuzsanna napján id. Vidovics Ferenc
ismét megszólaltatja a múzeum zenegépét, Susannát.
Március 15-én pedig kézmûveskedéssel egybekötött csa-
ládi napot rendeznek. Mód László lapunknak megerõsí-
tette, hogy nem kíván pályázni az igazgatói tisztségre, in-
kább egyetemi oktatóként és kutatóként dolgozik to-
vább. 

Egy héttel ezelõtt költözött vissza a mozgásszervi reha-
bilitációs osztály a HURO 0802 pályázat kapcsán meg-
újult kórházi épületrészbe - tudtuk meg a kórház sajtósá-
tól. Jelenleg a fekvõbetegellátás zajlik itt, ami jelenti egy-
részt a betegek elhelyezését, másrészt itt történnek meg a
rehabilitációs kezelések. A nappali kórház a gyógyfürdõ
emeleti részén üzemel, mint ahogyan az osztály felújítási
munkálatainak megkezdése elõtt. Csupán ezen idõszakra
költözött át a gyógyfürdõbe a fekvõbeteg osztály.

Több hazai szakmai szervezet is távol maradt a válasz-
tásoktól. A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége sze-
rint régóta hiányzik a magyar agrárstruktúrából egy szak-
mai alapú, megfelelõ társadalmi bázisú agrárkamara,
azonban sajnálatos módon nem kaptak hivatalos tájékoz-
tatást a választás várható rendszerérõl, és nem volt ele-
gendõ idõ a választási elõkészületekre. A Mezõgazdasági
Termelõk és Szövetkezõk Országos Szövetsége szerint a
választással bizonyos emberek pozícióba helyezésérõl
van szó, ezért ugyancsak távol maradnak ettõl a – vélemé-
nyük szerint – lejátszott meccstõl.



44 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001133..  ffeebbrruuáárr  88..

Elég nagy zûrzavart oko-
zott a szentesi földhivatal-
ban is a kerttulajdonosok
bejelentési kötelezettsége.
Szerdán délelõtt a hatóság
még azt közölte, hogy fizet-
ni kell a regisztrációért, este
viszont jött a minisztériumi
közlemény, miszerint a be-
jelentés illeték- és díjmen-
tes lesz.

Megrohamozták a szentesi
földhivatalt is a kerttulajdo-
nosok és sokan bosszankod-
tak, mert fizetniük kellett a
földjük nyilvántartásba véte-
léért. Szerkesztõségünket is
felkereste egy kiskerttulajdo-
nos és mutatta a befizetési
nyugtát, amit a regisztrációs
díj befizetésérõl kapott. A

felháborodást egy félreérhe-
tõ közlemény okozta. Mint
legutóbbi lapszámunkban
mi is megírtuk, a földhasz-
nálóknak március 30-ig ele-
get kell tenniük új adatszol-
gáltatási kötelezettségüknek.
Az adatközlési bejelentés díj-
mentes akkor, ha azzal
együtt egyéb változás beje-
lentésére nem kerül sor. 

A földhivatalnál szerdán
kérdésünkre még azt mond-
ták, hogy két külön eljárásról
van szó. Az egy hektárnál
nagyobb földterületet hasz-
nálók esetében - a földhasz-
nálati bejelentéstõl függetle-
nül - március 30-ig a magán-
személyeknek a személyi
számot és az állampolgársá-

got, gazdálkodó szervezet-
nek a törzsszámot is be kell
jelenteniük. Ezen azonosító
adatok közlése díjmentes.
Azonban kötelezõ a föld-
használat regisztrációja és
díjat kell fizetnie azoknak a
kiskerttulajdonosoknak is,
akiknek a földje ugyan nem
éri el az egy hektárt, de me-

zõgazdasági területnek mi-
nõsül és értéke aranykoroná-
ban is kifejezhetõ. Ide tartoz-
nak a korábban zártkertnek
minõsülõ telkek, a belterületi
mezõgazdasági területek is,
így ha az ingatlan-nyilván-
tartásban szántó, szõlõ, gyü-
mölcsös, kert, rét, legelõ
(gyep), nádas, fásított terület

mûvelési ágban vagy halas-
tóként van nyilvántartva. Ki-
vétel az erdõ mûvelés ágú
terület használata, melyet az
erdõgazdálkodói nyilvántar-
tásba kell bejelenteni. A nyil-
vántartásba vétel díja ez
esetben hatezer forint.

Szerdán este adták ki a
közleményt, hogy a Vidék-
fejlesztési Minisztérium tör-
vénymódosítást nyújt be an-
nak érdekében, hogy a me-
zõgazdasági területek hasz-
nálatának bejelentése illeték-
és díjmentes legyen. A belte-
rületi fekvésû, 1 hektár alatti
területekre – amit sokan té-
vesen „kiskerteknek“ nevez-
nek – ez a jogszabály eddig
sem vonatkozott, s ezután
sem fog, tehát nem kell utá-
nuk 6000 forintos regisztráci-
ós díjat fizetni. B.G.

(folytatás az 1. oldalról)
Megfelelõ szervezeti és

infrastrukturális háttérrel le-
het eredményeket elérni
ezen a területen is. Közössé-
gi oldalakon, levelezési listá-
kon keresztül kell felkutatni
a megfelelõ személyeket,
amiben bárki segíthet saját
eszközeivel. 

Rátkai Márta (képünkön) és
párja Dublinban él hét éve
párjával. Levelében írja:
„Természetesen, mint na-
gyon sokan, pénzt keresni
jöttünk ki külföldre, de a
karrierépítés is szemünk
e l õ t t  l e b e g e t t .  J e l e n l e g
ugyanazon a helyen dolgo-
zunk, egy étteremben. Miki
szakácsként kezdett, most
fõszakács-helyettes. Én egy-
szerû asztalleszedõbõl lépe-
gettem fokról fokra. Szinte
az összes szekcióban dolgoz-
tam. Az asztalleszedés után
engem is beraktak pult mö-
gé, pár év után csoportveze-
tõ lettem és egy éve neveztek
ki menedzsernek. Ezt mind 7
év nehéz munka árán értem
el, ahogy Miki is. Õ Kapos-
várról érkezett, hivatása a fõ-
zés, szakácsként dolgozott

otthon. Én Vásárhelyen a
Corvinban végeztem, majd
Szegeden végeztem el egy
sulit, ami középfokú reklám-
és marketingmenedzser vég-
zettséget adott. Hogy a szak-
mámban dolgozok-e? Igen,
és nem is. Nem, mert keres-
kedõ végzettségem van.
Igen, mert van, mikor el kell
adnom egy finom sütit vagy
egy jó kávét, ha a vendég
nem tudja, mit is szeretne.
Hazaköltöznék-e? Minden
egyes hazamenetelnél felme-
rül ez a kérdés, és mindig
jön is a válasz: majd jövõre.
Nem szeretnénk itt letele-
pedni. Magyar vagyok, sze-
retnék ott is élni. Két lábbal
járok a földön és tudom, mi-
lyen körülmények vannak
otthon. Nemhiába olyan so-
kan mennek ki külföldre. 

Elõbb állás,
aztán lakás

Nem csak fiatalok, de idõ-
sebbek és egész családok is
jönnek. Olyan is van, aki ha-
zamegy és sajnos egy idõ
után visszatér. Milyen felté-
tellel mennék haza Szentes-
re? Egy szóval: munkalehe-
tõség. Még anyu mesélte,

amikor fiatal volt, az õ ko-
rukban letelepedtek valahol
és ott kerestek munkát. A
mostani világban pont for-
dítva van. Elõször találj egy
jól fizetõ, megbízható állást,
aztán jöhet a lakás. Õszintén
volt már róla szó, hogy ve-
szünk egy szép ingatlant
Szentesen, de elvetettük,
mert hol dolgoznánk? Szí-
vembõl szeretem Szentest.

Jó, hogy gondolnak ránk,
külföldön élõkre. Nagyon jó-
lesett, hogy az önkormány-
zat és a város is gondolkozik
azon, hogy hazacsábítsa a
külföldön élõket. Segíteném-
e a várost? Nem kell segíte-
nem, mivel nincs rá szükség.
Kétszer jövök haza évente és
látom a fejlõdést. Egyre
szebb és szebb a város, csak
így tovább!

Összegezve szeretek itt él-
ni, de otthon persze, hogy
jobb. Attól is félünk, ha soká-
ig maradunk annál nehezebb
lesz hazamenni, megszokni
és visszaszokni“ – zárja leve-
lét Rátkai Márta.

A jelenleg önkormányzati
képviselõként is tevékenyke-
dõ Szabó Zoltán évekig élt és
dolgozott külföldön. Maga is
több tucat szentesirõl tud,
akik Angliában vállaltak
munkát az elmúlt években,
de dolgoznak Spanyolor-
szágban, Írországban és
Franciaországban is. Szerinte
is fel kell vennie a városnak
a kapcsolatot a külföldön
élõkkel és tájékoztatni õket a
tervekrõl, lehetõségekrõl. –
Fontos, hogy tudják és érez-
zék, a város nem mond le ró-
luk, hazavárja õket. Kama-
toztassák itthon a megszer-
zett tudásukat, itt fektessék
be anyagi javaikat – mondja
Szabó Zoltán. – Magyaror-
szág fejlettsége évtizedekkel
marad el Angliától és ezt a
különbséget a felére csök-
kenhetné a kint élõk tapasz-
talatainak hazai felhasználá-
sával. – Az önkormányzat
térképezze fel, a világban
hol élnek szentesiek. Mond-
ják el õszintén, miért vannak
kint, és milyen feltételek
mellett tudnák elképzelni az
itthoni életüket. Én is öröm-
mel fogadtam volna egy
ilyen megkeresést külföldi
létem alatt. Sokat számít a
városhoz való érzelmi kötõ-
dés, engem is a honvágy hí-
vott haza – mondta búcsúzó-
ul Szabó Zoltán.

Besenyei Gábor

Hétfõ óta Tar Károly (ké-
pünkön) irányítja a Hungerit
Zrt. napi ügyeit – értesült
lapunk. Magyar József, a vál-
lalat tulajdonos vezérigaz-
gatója érdeklõdésünkre el-
mondta, 4-5 éve kereste az
utódját, és végül úgy dön-
tött, a család többi tagját
nem terheli a napi munká-
val, inkább külsõ szakem-
bert kér fel a feladatra. Az
általános vezérigazgató-he-
lyettessé kinevezett Tar Kár-
olynak 30 éves tapasztalata van a baromfi-
iparban, decemberig a sárvári Taravis Kft.
ügyvezetõje volt. Magyar József hozzátette,

elismert szakemberrõl van
szó, aki tudja, mit vállalt, és
annak teljesítésére is képes.
A részvénytársaságnak ed-
dig nem volt igazgatótaná-
csa. Az új vezetõ a jövõben a
Magyar József, ifj. Magyar
József és Magyar Hajnalka
alkotta igazgatótanácsnak
számol majd be – utóbbi
grémium ellenõrzi és fel-
ügyeli a munkáját, illetve õk
tartják majd a kapcsolatot a
legnagyobb beszállítókkal

és vevõkkel, továbbá a stratégiai döntése-
ket is a tanács hozza meg. 

Munkatársunktól

Váltás a Hungerit élén

A kiskerttulajdonosok is jogosultak lehetnek területala-
pú támogatás igénylésére. Azok a földek, amelyek 2003. jú-
nius 30. napon mezõgazdasági mûvelés alatt álltak, jogo-
sultak a támogatásra méretüktõl függõen. A tavaly érvény-
ben lévõ szerint amennyiben a földhasználó által mûvelt
összes terület meghaladja az egy hektárt és egy birtok na-
gyobb 2 ezer négyzetméternél, akkor jogosult területalapú
támogatás igénylésére kisparcella esetében is. Így például
akár fóliás termesztés is támogatható, ha a mérete eléri a
minimális szintet.

Jó, hogy gondolnak ránk
(folytatás az 1. oldalról)

Szakmai elõéletérõl kifej-
tette: közgazdasági érettségi-
je óta a versenyszférában
dolgozott, 2004-tõl az egész-
ségügyben és 2006-tól veze-
tõként, mérlegképes regiszt-
rációja pedig felhatalmazta
vezetõi feladatok ellátására.
– 2011-ben államvizsgáztam
jeles eredménnyel pénzügy-
számvitel szakon mint köz-
gazdász, és jelenleg a felsõ-
fokú állami nyelvvizsgámra
készülök, de csak júniusban
áll módomban bejelentkezni
a vizsgára. Arról még lehet-
ne vitázni, hogy mit jelent a
„szakmaiság“, hiszen a há-
rom induló közül csak ne-
kem van mérlegképes re-
gisztrációm, amit a szakma
elvárásnak tekint. Igaz, most
az új jogszabályt úgy módo-
sították, hogy a gazdasági
szerv vezetõjének nem mu-
száj ilyennel rendelkeznie,
elég, ha az alkalmazottnak
van, de én másként gondo-
lom. Ahogy az MTA munka-

társa, Szamkó Gabriella is, aki
januárban, a 2014-es számvi-
teli törvény változásairól tar-
tott konzultáción megkérdõ-
jelezte, hogyan ír alá beszá-
molót és ellenõriz az a gaz-
dasági vezetõ, aki nem tudja,
mi áll benne!?? Nyelvvizsga
nélkül pedig nagyon sok jó
cégvezetõ is maximálisan
tud teljesíteni, jól irányítanak
vállalatot, intézményt – tette
hozzá.

Döntésével kapcsolatban

találgatások indultak el több
internetes fórumon. Ezzel
kapcsolatban Tedásné (ké-
pünkön) úgy fogalmazott: –
Nem szégyellem magam –
mint ahogyan kérdezik az
álnév alá rejtõzõ kommen-
telõk – semmiért, mert nincs
okom rá: három gyermekem
mellett folyamatosan képez-
tem magam, és még fogom
is, mert a szakmám és az élet
megkívánja tõlem. De nem
szeretnék többet magyaráz-
kodni. Csak lányaim szavait
idézem: a barátaimnak nem
kell, az ellenségeimnek pedig
felesleges. Hétfõn benyújtot-
tam felmondásomat a fõigaz-
gatónõnek, és úgy egyeztünk
meg, hogy február 28-ig segí-
tem még a munkáját. Sajná-
lom, hogy a szentesi kórház
már megint egy szentesi
szakemberrel kevesebb lesz,
viszont én nagyon örülök an-
nak, hogy tudásomat ismét a
versenyszférában tudom ka-
matoztatni.

B.D.

Káosz a kiskertek bejelentése körül

Tavaly márciusban kezdõ-
dött, de nyár derekáig bizto-
san elhúzódik a Farkas Péter
halála ügyében indított bün-
tetõügy. A 30 éves szentesi fi-
atalember 2009. augusztus
elsejére virradóra zuhant be-
le biciklijével a felújítás alatt
álló Tisza-híd egyik munka-
gödrébe, és olyan súlyos fej-
sérülést szenvedett, hogy a
helyszínen életét vesztette. A
nyomozás után két személyt
helyeztek vád alá halált oko-
zó közlekedés biztonsága el-
leni gondatlan vétség miatt.

A bíróság – tárgyaláson kí-
vül – a másodrendû vádlott,
V. Róbert elhalálozása miatt
az eljárást vele szemben
megszüntette.

A szerdai tárgyaláson az
ügyészség a vád módosítását
kérte, egyúttal indítványoz-
ta, hogy a hídfelújítást vég-
zõ Mahíd-2000 Zrt. összes
olyan munkaszerzõdését
kérje be a bíróság, amely
kapcsolatba hozható az elsõ-
rendû vádlottal, H. Klárával.
A védelem képviselõje azt
mondta, az igazságügyi szak-

értõi véleményekben sok a
pontatlanság és az ellent-
mondás, ezért szerinte ezek-
re hivatkozva nem lehet
megalapozott ítéletet hozni.
A vádhatóság is egyetértett
az elhangzottakkal. Elhang-
zott, hogy a bizonyítás érde-
kében a bíróság beszerzi a
rendõrség, közvetlenül a tra-
gédia után készült videó-
felvételét, amit a szakértõk
sem tekintettek meg eddig,
illetve a biztonsági õrök õr-
naplóját, amiben fontos rész-
letek lehetnek.

Meghalt a másodrendû vádlott

Többnapos gyakorlat so-
rán a hivatásos tûzoltópa-
rancsnokság egységeinek
tagjai a hét folyamán a város-
ban végigjárták az esetleges
beavatkozások alkalmával
fontos útvonalakat, számba
vették az oltóvíz vételezési
lehetõségeket, amelyeket
meg is vizsgáltak.

A gyakorlat célja, hogy a
megszerzett helyismeret bir-
tokában éles riasztásnál, akár
sûrû füstben is jól tudjanak
tájékozódni a tûzoltók a már
megismert helyszínen, és mi-
nél rövidebb idõ alatt, minél
hatékonyabban tudjanak be-
avatkozni.

Helyismereti
gyakorlat

„Ebbõl a harcból kiszállok”
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A n y o l c a d i k o s o k n a k
nemsokára el kell dönteni-
ük, hogy hol folytatják ta-
nulmányaikat. A döntéshez
kívánunk segítséget nyújta-
ni azzal, utánajártunk váro-
sunk középiskoláiban, a
már régebb óta folyó képzé-
sek mellett milyen új sza-
kok indulnak.

Kezdjük a sort a Bartha
János Kertészeti Szakképzõ
Iskolával. Az intézmény
igazgató-helyettese, Varjúné
Déló-Nagy Gabriella lapunk-
nak elmondta, hogy náluk
az idén a szakközépiskolá-
ban úgynevezett ágazati
szakképzések indulnak.
Ezek a mezõgazdasági, ker-
tészet és parképítés ágazat,
a 3 éves szakiskolában pe-
dig kertész, dísznövényker-
tész, virágkötõ, virágkeres-
kedõ szak. – Az új, szakkö-
zépiskolai ágazati képzés-
ben a diákok az eddiginél
magasabb óraszámban ta-
nulnak majd szakmai tár-
gyakat, és a 12.-ik évfolyam
végére érettségi vizsgát
is tesznek. Mezõgazdasági
ágazat esetén így „vegyes
profilú gazdálkodó”, ker-
tész és parképítõ ágazat

esetén „parkgondozó” vég-
zettséget szereznek. Ezt kö-
vetõen egy év alatt mezõ-
gazdasági vagy parképítõ
és fenntartó technikus sza-
kon vizsgázhatnak diákja-
ink. A Barthából elsõsorban
a Kecskeméti Fõiskolán ta-
nulnak tovább a végzettek,
de a Szent István Egyetem
gödöllõi képzései is nagyon
népszerûek. Az iskolába va-
ló jelentkezéssel kapcsolat-
ban fontos információ, hogy
bár 2008-ban vonta össze is-
koláit fenntartónk a Vidék-
fejlesztési Minisztérium, de
még mindig félreértésre ad
okot, hogy az iskola köz-
ponti intézménye Jánoshal-
mán található. Ezért fontos,
hogy a jelentkezésnél a
027986 OM azonosítóval jel-
zett jánoshalmi iskolát kell
keresni, amelynek a Bartha
az egyik tagintézménye –
nyilatkozta az igazgató-he-
lyettes. 

A Pollák Antal Mûszaki
Szakközépiskola tagintéz-
mény vezetõjét, Kovács Atti-
lát is megkerestük, aki el-

mondta, hogy a Pollákban a
2013/2014-es tanévben 3
osztályt indítanak. Egy mul-
timédia szakos szakközépis-
kolai osztályt az informatika
szakmacsoportra, ahol a
filmvágás, képszerkesztés,
számítógépes grafika és ani-
máció területén kapnak is-
mereteket a diákok. A követ-
kezõ osztály az emelt szintû
informatika szakos szakkö-
zépiskolai osztály az infor-
matika szakmacsoportra,
szakmai angol fakultációval.
A következõ szak az emelt
szintû elektronika szakos
szakközépiskolai osztály az
elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra, szakmai
angol és német fakultáció-
val. 

A Boros Sámuel Szakkö-
zépiskola, Szakiskolában
Kun Erzsébet igazgató tájé-
koztatott  az induló szakok-
ról. Az iskola a leendõ 9. év-
folyamos diákok számára a
következõ orientációkat kí-
nálja: gazdasági-informatika,
külkereskedelem-marketing,
humán, egészségügyi orien-

táció. A köznevelési törvény
hatályba lépését követõen a
tanulmányi idõ végén a
szakmacsoportos tantárgy-
ból tett érettségi vizsga szak-
mát is fog adni a diákok szá-
mára, mellyel el tudnak he-
lyezkedni a munkaerõpia-
con. – A szakmacsoportokra
ráépülõ emelt szintû szakké-
pesítést is lehet szerezni is-
kolánkban, és természetesen
van lehetõség belépni a fõis-
kolai, egyetemi képzésbe –
hallottuk az igazgatónõtõl. 

A Zsoldos Ferenc Középis-
kola és Szakiskola vonatko-
zásában Pintér Etelka igazga-
tó tájékoztatta lapunkat. –
2013. szeptembertõl több, 8
osztályhoz kötött 3 éves
szakképzés indul. Ezek az
eladó, épület- és szerkezetla-
katos, festõ- mázoló- tapétá-
zó, gépi forgácsoló, hegesz-
tõ, kõmûves és hidegburko-
ló, központifûtés- és gáz-
hálózatrendszer-szerelõ,
szárazépítõ, villanyszerelõ.
Szakközépiskolai képzések:
a közlekedés szakmacsoport,
kereskedelem-marketing,

üzleti adminisztráció szak-
macsoport, gépészet szak-
macsoport, illetve a rendész-
katonai ágazat és szépészeti
ágazat. Vannak érettségihez
kötött szakjaik, a gyakorló
fodrász, gépgyártástechnoló-
giai technikus, kereskedõ, lo-
gisztikai ügyintézõ. A szak-
képzésnél általános változás,
hogy 3 évre módosult a ta-
nulmányi idõ, valamint az
egyes szakmák szakmai bi-
zonyítványa alapján sokkal
több a betölthetõ munkakö-
rök száma. Az Országos
Képzési Jegyzék (OKJ) válto-
zása miatt egyes szakmák el-
nevezése változott, ezért lát-
szólag több új szakma van.
A fodrász szakképzés átala-
kul. Az iskolában a követke-
zõ tanévtõl a középiskolai
képzés keretében szépészeti
ágazat indul. A szakmai
érettségi letétele után az
érettségihez kötött gyakorló
fodrász szakképesítés sze-
rezhetõ meg 1 év alatt. Nagy
változás, hogy a most kezdõ
szakközépiskolai osztályok
szakmai bevezetõ tantár-

gyakból kötelezõen érettsé-
git tesznek. Például gépészet
szakmacsoportban gépészet-
bõl. Ez azt jelenti, hogy egy
munkakör betöltésére alkal-
masak, de ez még nem szak-
ma, azonban érettségi után
szakmára mehetnek. A kato-
nai osztálynak a szakmai
tantárgya a gépészet lesz. –
Fontos megemlíteni továbbá,
hogy az épület- és szerkezet-
lakatos, gépi forgácsoló, he-
gesztõ, központi-fûtés- és
gázhálózatrendszer-szerelõ,
villanyszerelõ szakmák hi-
ányszakmáknak számítanak,
így diákjaink még külön ál-
lami szakiskolai ösztöndíj-
ban is részesülnek a tanul-
mányi átlag függvényében.
Tehát ezekben a szakmákban
jó eséllyel fognak tudni elhe-
lyezkedni a késõbbiekben –
mondta az intézmény igaz-
gatója.

A Horváth Mihály Gimná-
zium igazgatója, Tóth Tamás
arról tájékoztatta lapunkat,
hogy az elõzõ évekhez ké-
pest új tagozat indítását nem
tervezik, iskolájukba csak a
már jól ismert szakokra vár-
ják a jelentkezõket.

Kovács Károly

Itt a középiskolai jelentkezés ideje

A 2007-ben alakult Paletta
Alkotókör újabb kiállítással
mutatkozik be a város lakos-
ságának. Tárlataikon lemér-
hetõ a fejlõdés, állapította
meg mûvészeti vezetõjük,
Sziklay Sándor. 

A jelenleg hét taggal mun-
kálkodó közösség egyik –
személyét nem fedték fel –
alkotója a kiállítás anyagá-
nak összeállításakor, meglát-
va az „összképet”, így fogal-
mazta meg elsõ benyomása-
it: „Nem volt még ilyen szép
kiállítása a Palettának.”

Ezt a tárlatot megnyitó
Sziklay Sándor árulta el az
egybesereglett érdeklõdõk-
nek a városi könyvtár kiállí-
tótermében. A megyei alko-
tódíjas festõmûvészt kérte fel
megalakulása után a közös-
ség, legyen szakmai vezetõ-

jük. Akkor még tanítványai-
nak nevezte õket, ma már
festõtársaiként említi a kör
tagjait, nevezetesen Apró Fer-
encnét, Hossó Nórát, Kispálné
Fejes Erzsébetet, K. Szabóné
Licsicsányi Rózsát, Nagy Imrét,
Nagyné Szabó Ilit és Szaszkó
Józsefet, akik számos csopor-
tos tárlat mellett egyénileg is
bemutatkoztak már mûveik-
kel. Nagyot nõttek a szemé-
ben, s abból, amit itt kiállítot-
tak, látszik, ismerik, amit fes-
tenek, jellemezte festõtársai-
nak munkáit Sziklay Sándor.
Sok nehézséggel jár a festõ-
pálya, út az ismeretlenbe,
azonban a Paletta alkotóinak
tájképein, csendéletein lát-
szik, hogy ez már nem az út-
keresés fázisa. A kiállítás feb-
ruár 28-ig látogatható.

D. J.

Az eddig ellátatlannak
számító Nagynyomás és Be-
rekhát külterületén is elin-
dult a tanyagondnoki szol-
gálat januárban. Az önkor-
mányzat tavaly év végén
pályázaton nyert 5 millió
forintot a családsegítõ köz-
pont által mûködtetett szol-
gálat bõvítésére. A fejlesz-
téssel teljessé vált a külterü-
leti tanyákon élõk ellátása.

A város jelentõs méretû ta-
nyás külterülete öt tanya-
gondnoki körzetre osztható.
Ebbõl 2005 óta három körze-
tet – Kaján, Lapistó és
Magyartés – a családsegítõ
központon keresztül az ön-
kormányzat mûködtet. A
berki rész körzetét a Szent
Rita Nonprofit Kft. fedi le, és
eddig egy körzet, Berekhát
és Nagynyomás volt ellátat-
lan. A körzetekben átlag 400
fõ él, közülük 100-150 em-
bert szolgálnak ki rendszere-
sen a tanyagondnokok. 

A szolgálat vezetõje, Kaiser
Andrea lapunknak elmondta,
hogy a napokban az új ta-
nyagondnok felkeresi a kül-
területen élõket, felméri az
igényeiket, és elmondja, mi-
lyen segítséget kaphatnak
tõle. A munka ellátásához el-
engedhetetlen egy képzés el-
végzése, ami a következõ he-
tekben történik meg. Az új
körzet tanyagondnoka, Fülöp

Csaba (képünkön) most ismer-
kedik a területtel és a fel-
adattal. Mint mondja, sokat
segítenek a kollégák, de a ta-
nyán élõk is hallottak már a
tanyagondnoki szolgálatról
és pozitívan fogadják. – Na-
gyon tetszik a munka, olyan,
mint ahogy elképzeltem. Az
autóval is most szokunk ösz-
sze – mondta mosolyogva. 

A nagynyomási és berek-
háti területre jellemzõ, hogy
a rosszabb szociális körül-
mények között élõ csonka, il-

letve nagy családok, továbbá
az egyedül élõ idõs szemé-
lyek lakják. A területen talál-
ható 210 tanya alig több mint
fele lakott. A felmérés szerint
a területen élõk száma 377
fõ, negyed részük 18 év alat-
ti, illetve negyedük 60 év fe-
letti.

Gál Antal, a családsegítõ
központ vezetõje elmondta,
hogy mûködési költségre
körzetenként állami norma-
tívából 2 millió, az önkor-
mányzati támogatásból 7-

800 ezer forintot fordítanak,
az egyébként nem kötelezõ
önkormányzati feladat za-
vartalan ellátásához.

A Szentes környéki tanyák
esetében igazolt az az évek
óta tartó folyamat, miszerint
a lakóhelyül szolgáló tanyák
száma folyamatosan csök-
ken. A tanyák 88 százaléka a
közúttól számított 1,5 kilo-
méteres sávon belül helyez-
kedik el, több mint fele
gyakran megközelíthetetlen
az idõjárási viszonyoktól
függõen. A tanyák 29 száza-
lékában nincs áram, felében
pedig nincs ivóvíz. A tanyák
harmadában idõs korú,
egyedülálló emberek laknak,
akik koruk és egészségi álla-
potuk miatt is több törõdést
és odafigyelést igényelnek. 

A körzetenként átlagosan
ellátott 100-150 embernek
valódi életminõség javulást
jelent, hogy a gondnokok
rendszeresen felkeresik õket,
élelmiszert, gyógyszert vásá-
rolnak, télen tüzelõt visznek,
ha kell,  orvoshoz szállítják a
betegeket és segítenek a hi-
vatali ügyintézésben is. – A
mostani  fejlesztéssel nem
csak a tanyasi területek ellá-
tása bõvült, hanem egy új
munkahely is teremtõdött a
városban – tette hozzá Gál
Antal.

Besenyei

Az ország minden részé-
bõl érkeznek versmondók
városunkba, hogy együtt,
csak a versmondás kedvé-
ért, a költemények szerete-
téért töltsenek együtt egy
napot. Paulovics Tamás
szervezésében ad helyet a
városi könyvtár jövõ szom-
baton az elsõ alkalommal
megrendezésre kerülõ Vers-
mondók Találkozójának.

A Krúdy-, és Illyés Gyula
versmondó versenyeken
eredményesen szereplõ, kü-
löndíjakkal jutalmazott szen-

tesi amatõr szavaló olyan
embereket hívott meg az ese-
ményre, akikkel a különbözõ
megmérettetéseken ismerke-
dett meg. Mint mondta, már
régóta szervezi a találkozót,
s ezúttal nem a versenyzés,
csak a versek kedvéért jön-
nek össze. 12-14 szavalóra
számít, akik a február 16-án,
szombaton 10.30-kor kezdõ-
dõ gálán a közönség elé lép-
nek a könyvtárban. Minden
szereplõ három általa válasz-
tott költeményt ad elõ, s bár
a vendéglátó most a többie-

ket szeretné az elõtérbe he-
lyezni, ha az idõ engedi, tõle
is hallhatunk majd egy szép
verset.

Az eseményen közremû-
ködik Mihály Béla és Vár-
konyiné Mihály Erna, vala-
mint Horváth György. A talál-
kozó díszvendége, s egyik
védnöke Szepesi Attila, József
Attila-,  Weöres Sándor-,
Tiszatáj-, és a Magyar Köz-
társaság Babérkoszorúja dí-
jas költõ. A program délben
Radnóti Miklós emléktáblá-
jának megkoszorúzásával

folytatódik, majd irodalmi
mûhelyre gyûlnek össze a
szereplõk, akik között van,
aki elõadómûvészi szinten
szaval, de valamennyien lel-
kes amatõr versmondók,
a nyugdíjas pedagógustól,
vagy az orvosnõtõl a gimna-
zistán, egyetemistán keresz-
tül a háromgyermekes jo-
gásznõig. Viszont elismeré-
sekben nem szûkölködnek:
Csokonai- és Radnóti-díja-
sok jönnek a találkozóra.

D. J.

Nem verseny, csak versek

„Ilyen szép
kiállításunk még

nem volt”

Felhívjuk a szentesi nyugdíjas pedagógusok figyelmét arra,
hogy a díszoklevél adományozása iránti igények benyújtási
határideje február 28.

Erre jogosult az a pedagógus, aki legalább 30 év szolgálati
idõvel rendelkezik, és óvónõi, tanítói, tanári oklevelét 50, 60,
65, illetve 70 évvel ezelõtt szerezte.

Jelentkezni lehet a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
Mûvelõdési Irodáján személyesen, levélben vagy telefonon
(Kossuth tér 6. sz. I. emelet 214-es számú szoba, telefonszám:
63/510-368 vagy 345). A gyémánt-, vas-, rubindiploma kére-
lemhez az önéletrajz mellett a korábbi díszoklevél másolatát
mellékelni kell. 

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
Mûvelõdési Iroda

Minden tanyához
eljut a szolgálat

Pedagógus díszoklevél
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Újra beindítani a régi
röplabdás életet a városban,
és a megyei bajnokságban
is helyt álló, ütõképes csa-
patot szeretne Seres Antal.
A sportágat Szentesen je-
lenleg fõleg középiskolás-
ok ûzik a Horváth Mihály
Gimnáziumban.

Sûrûn pattog a labda,
szorgalmasan ugrálnak, ve-
tõdnek a fiatalok a gimi tor-
natermében, mert ezekben a
hetekben már mecsekre, ku-
pára készülnek Seres Antal
tanítványai. Az elsõsorban
zenészként ismert fiatalem-
ber komoly röplabdás edzõi
ambíciókat is dédelget. Mint
elmesélte lapunknak, a
sportághoz régóta kötõdik,
testnevelés szakos fõiskolás
korában vezetett edzéseket
Pécsen, majd Szegeden foly-
tatta a tanulást és a röplab-
dát is, Szentesen  pedig
egyesülete, benne fiú és lány
csapata is volt négy éven ke-
resztül. Azonban közbejött a
Megasztár, amiben a Fivérek
zenekar érdekelt volt. A te-
hetségkutató mûsort követõ-
en gitáros tanítványai keres-
ték meg, hogy indítsa be újra
a röplabdás edzéseket. Meg-
kapták a gimnázium torna-
termét, s már egy éve folyik
a munka. Most összesen 17
fiatal gyakorolja a komplex
mozgásformát igénylõ sport-
ág fogásait, zömmel közép-
iskolások, valamint 1-2 húsz
év körüli. Mivel a pályán hat
játékos van egyszerre, egy
fiú és lány csapatot egyaránt
ki tud már állítani Toncsi,
akinek öccsei is játszanak, ha
idejük engedi. A csütörtökön
17 órától, pénteken és szom-
baton este fél 8-tól kezdõdõ
kétórás tréningekre van,

hogy az ének-és gitárórái
után megy Toncsi, akinek
edzéseit sok zenei tanítvá-
nya, sõt Török Ricsi szemé-
lyében egy rákból gyógyult
fiú is látogatja. Átfedés, kap-
csolat olyan szempontból is
van a zenész alapítványa, ze-
neterápiás tevékenysége kö-
zött, hogy fokozottan oda
kell figyelni a betegséget le-
gyõzõ fiú terhelésére, ugyan-
akkor a színpadról hozott
maximalitását viszi a torna-
terembe is. - A rákbetegség-
bõl gyógyuló gyerekek visz-
szaintegrálására a közösség-
be, kapcsolatok, barátságok
építésére, az összetartásra a
legjobban a zene és a sport
nevel - magyarázta Toncsi.
Jelenleg ének szakon elsõ

éves a szegedi Juhász Gyula
tanárképzõ fõiskolán, a test-
nevelés szakot sajnos, a har-
madik év után nem tudta be-
fejezni, mert diszkrimináció
érte.

Szentesen az elmúlt egy év
alatt olyan csapatot épített,
mely már edzõmeccseken le-
hetõséget kapott, most meg-
hívták a szentesieket a szar-
vasi Mix-kupára, ahová ve-
gyes csapattal mennek, to-
vábbi négy versenyre már
két csapattal. Az edzõ azt
mondja, most már végre ver-
senyben vannak, de tisztá-
ban van vele, hogy még 4-5
év kell egy összeszokott gár-
da kineveléséhez, most a
csapatszellem erõsítésén is
dolgozik. Szeptemberre már

azt a célt tûzte ki maga elé,
hogy rajthoz álljanak a me-
gyei bajnokságban, s idõvel
újra egyesületi formában
szerepeljenek. A nyári tábo-
rukat is újra megrendezik.
Magyar József, a Hungerit ve-
zérigazgatója felajánlott a
csapat számára nyolc labdát,
mondta Seres Antal. A hazai
röplabda életben egyébként
komolyan veszik õt, nem a
zenészt látják benne. Szeret-
ne hasonló edzõi sikereket
elérni, mint a szintén zenész
Hevesi Tamás, aki nõi labda-
rúgócsapatot irányít eredmé-
nyesen.

A sportághoz kedvet érzõ
érdeklõdõket szívesen látják
a gimnáziumi edzéseken.

D. J.

Január 18-án kezdte meg a
felkészülést a tavaszi sze-
zonra a Szentesi Kinizsi me-
gyei másodosztályú labdarú-
gó-csapata. A bajnokság egy
hónap múlva folytatódik,
addig minden hétvégén ed-
zõmérkõzést játszik Bozóki
Zoltán együttese.

Az idõjárás eddig nem fo-
gadta kegyeibe a bajnoki
címre hajtó szentesi labdarú-
gókat, gyakorlatilag használ-
hatatlan volt a pálya a lab-
dás foglalkozások megtartá-
sára, így elsõsorban erõnléti
edzésekbõl álltak az eddigi
tréningek. A labda az elmúlt
vasárnap került elõ elõször,
a mieink ekkor Hódmezõvá-
sárhelyre látogattak, ahol
mûfüvön játszották idei elsõ
mérkõzésüket a helyi U 19-
es gárda ellen. A 2-0-s szen-
tesi sikerrel végzõdött mér-
kõzésen akadtak hiányzók a
csapatból, mert többen baj-

lódnak kisebb-nagyobb sérü-
léssel, de Bozóki edzõ szerint
az elsõ bajnoki mérkõzésre
mindenki hadra fogható
lesz. – Bízom benne, hogy ta-
vasszal Kovács Norbert is a
rendelkezésünkre állhat, õsz-
szel – amikor játszott – nagy
hasznára volt a gárdának. Új
igazolásunk, Vincze Béla
Kunszentmártonból érkezett,
a védelemben és a középpá-
lyán egyaránt bevethetõ lab-
darúgó – mondta Bozóki
Zoltán.

A tréner tervei között a he-
ti három edzés mellett ter-
mészetesen edzõmérkõzések
is szerepelnek. A tavaszi
idény kezdetéig minden hét-
végén pályára lép majd a Ki-
nizsi, legközelebb február 9-
én, szombaton 11 órától ha-
zai pályán fogadják majd
Mihály Róberték a Nagymá-
gocs csapatát.

hv

Készül a Kinizsi

15 csapat részvételével rendezett labdarúgó tornát a
HSZATÁK-Junior FC labdarúgó klub hét esztendõs aprósá-
gok részére. Az elmúlt szombati viadal telt ház elõtt zajlott a
Dr. Papp László sportcsarnokban.

Többek között Békéscsabáról, Szegedrõl, Orosházáról és
Kiskunfélegyházáról is érkeztek csapatok a farsangi tornára,
melyen két gárdával a szentesi egyesület is képviselte váro-
sunkat. Kovács Lászlótól, a HSZATÁK technikai vezetõjétõl
megtudtuk, hogy a mérkõzések három pályán, telt ház elõtt,
fantasztikus hangulatban zajlottak. A két szentesi gárda vé-
gül a 8. és a 9. helyet szerezte meg, de mindössze egy-egy gó-
lon múlott, hogy a nem sikerült beverekedniük magukat a ki-
csiknek a mezõny elsõ felébe. – Ez a korosztály, a 2006-os
születésûek már az Interliga-küzdelmekre készülnek, ott is
az eggyel idõsebbek között lépnek pályára, és úgy gondo-
lom, hogy nagyon sok szép sikerrel öregbítik még egyesüle-
tünk és a város hírnevét – mondta Kovács László. 

A HSZATÁK U16-17-es korosztályú csapata egy nappal ké-
sõbb, Orosházán vendégszerepelt, és ott negyedik lett a Szen-
tes. 

hv

Pályán a hét évesek

Szentesen született, késõbb Hódmezõvásárhelyen kezdett
el labdarúgó edzésekre járni, itt vált kapus belõle, majd 2009-
ben Orosházára igazolt. Molnár-Farkas Tamás (képünkön) ed-
digi pályafutásának csúcspontja volt, hogy az elmúlt esztendõ
végén tagja lett az NB II-es válogatottnak, és a nemzeti együt-
tes játékosaként januárban 10 napot Törökországban edzõtá-
borozhatott, ahol két mérkõzésen õ állt a magyar kapuban.

Molnár-Farkas Tamás bár Szentesen született, szülei mun-
kahelyi elfoglaltságai miatt – a családjával együtt- négy és fél
esztendõs korában Hódmezõvásárhelyre költözött. Itt kez-
dett el futballozni a helyi egyesületben, ahol egy véletlen
folytán került elõször a kapuba. – Egy tornán szerepeltünk,
ahová nem jött el a kapusunk, én viszont vállaltam a beugró
szerepét, bár sokan azt mondták, hogy bárki más, csak én
ne..- mesélte Tamás. – Bár én magammal nem voltam elége-
dett, késõbbi kapusedzõm, Egyedi Sándor szerint egyáltalán
nem volt olyan rossz a teljesítményem, érdemes erõltetni ezt
a dolgot. És bár még játszottam többször is a mezõnyben, 15
esztendõs korom óta kizárólag a kapuban állok. 

2009 nyarán az akkor 19 esztendõs hálóõr Orosházára iga-
zolt, ahol komolyabb célokat fogalmaztak meg a klub veze-
tõi. 2010-ben megnyerték az NB III-as bajnokságot, feljutot-
tak az NB II-be, ahol idén remekül szerepel a gárda, negye-
dik helyen állnak a tabellán. – Mi sem tudjuk, hogy mitõl
megy ilyen jól ebben a szezonban a csapatnak, hiszen nem
mondhatnám, hogy optimális körülmények között készülhe-
tünk – mondta a kapus.

Ennek ellenére Orosházáról is be lehet kerülni a válogatott-
ba, még ha az „csak” NB II-es is… Tavaly novemberben a ha-
zai labdarúgó-centrumban, Telkiben játszottak egy Kelet-
Nyugat NB II-es mérkõzést, és az itt pályára lépõk között ott
volt Tamás is, aki egy félidõn keresztül õrizte a keletiek ka-
puját. Dajka László és Bognár György voltak azok, akik össze-
állították az NB II-es válogatott névsorát, és köztük volt
Molnár-Farkas Tamás is, õ is utazhatott Törökországba, a 10
napos edzõtáborba, ifjabb Dárdai Pál vezetésével. – Jó volt
megtapasztalni, hogy menyivel másabb körülmények között
is lehet edzeni, készülni egy-egy feladatra – mesélte kinti be-
nyomásait Tamás. – Négy mérkõzést játszottunk egy albán,
egy orosz és egy marokkói ellenfél, valamint a Borussia
Dortmund U23-as gárdája ellen. Ellenük 5-1-re kikaptunk, de
a többiek ellen két gyõzelem és egy döntetlen volt a mérle-
günk.

Tamás jelenleg a Boros Sámuel szakközépiskola pénzügyi,
számviteli és ügyintézõ szakán tanul, fõiskolai tanulmányait
már korábban abbahagyta, mindent a labdarúgásra tett fel.  –
Gyerekkoromban nem hittem el, hogy eljuthatok idáig. Nyá-
ron lejár a szerzõdésem Orosházán, akkor majd kiderül,
hogy hol folytatom tovább, de az is lehet, hogy továbbra is
maradok mostani klubomnál.

hv

Teremlabdarúgó emléktornát szervez a 25 éves Árpád

Szabadidõs Sportklub március 9-én, szombaton 8 órától a

Papp László sportcsarnokban. A felhívásra jelentkezhetnek

felnõtt amatõr sportolók 10 fõs csapatokkal, és igazolt

játékosok (max. I. osztályig) legfeljebb 12 csapattal.

Nevezni lehet február 27-éig, szerdánként 15-17 óra

között a Kiss B. u. 3. sz. alatt személyesen és e-mailen

szabadidos.sportklub@szentesinfo.hu A sorsolás és a

technikai értekezlet a fenti napon lesz 17 órakor. Részletes

információ a sportcsarnok portáján is kapható.

Csapatokat várnak

Az úszó diákolimpia városi fordulójának versenyszámon-
kénti elsõ két helyezettje mérethette meg magát múlt hét végén
Vásárhelyen, a megyei döntõben, ahol már gyõzni kellett a to-
vábbjutás jogáért. Ez több szentesi versenyzõnek is sikerült, így
õk a Budapesten, március elején rendezendõ országos döntõbe
jutottak.  

Egyéniben a 2. korcsoportban Szabó Dániel (Szent Erzsébet-is-
kola) 50 méteres mellúszásban, Gergely Szabolcs (Koszta-iskola)
50 méter gyorson, a 4. korcsoportban Kondorosi Gréta (Kiss Bá-
lint-iskola) 100 méter hátúszásban harcolta ki a részvételt. 4X50
méter gyorsváltóban, a 2. korcsoportban a Kiss Bálint-iskola
lánycsapata jutott tovább, Dudás Sz. Dóra, Batta Orsolya,
Dömsödi Dalma, Kovács Hédi összetételben.

Ugyanebben a  versenyszámban, de már a 3. korcsoportban a
Kiss Bálint-iskola stafétája volt a megyei leggyorsabb, Dudás Sz.
Kata, Orbán Réka, Héja Gabriella és Lantos Csilla részvételével. A
4. korcsoportban szereplõ, Horváth Mihály Gimnáziumba járó
fiúk csapata szintén továbbjutott, Gáspár Marcell, Tóth Patrik,
Rébeli Sz. Máté, Héja Sándor összetételben.

Edzõk: Rébeliné Vincze Edit, Kovács Brigitta, Gyõri Eszter és Ko-
csis István.

Országos döntõben
úszhatnak

Szentesi kapus a válogatottban

Versenyben a röplabda
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Az Ausztriában élõ Susan
Blake (képünkön), a szentesi
származású zeneszerzõ, szö-
vegíró és énekesnõ készíti
lemezét, koncerteket szer-
vez, miközben a dolgos hét-
köznapokban is helyt áll
családanyaként. Imre Zsu-
zsa a napokban járt szülõ-
városában, nagy vágya,
hogy a „gödörben” énekel-
hessen.

Szinte napra pontosan öt
évvel ezelõtt szerepelt az
évek óta Ausztriában élõ Im-
re Zsuzsa az Eurovíziós dal-
fesztivál döntõjében és ért el
7. helyezést az Érintés címû
dallal. Mint mondta, akkor
vált számára világossá, hogy
dalszerzéssel szeretne foglal-
kozni. Elsõ nyilvános fellé-
pése – amiért gázsit is kapott
– jóval korábban történt,
1992-ben a Körös toroki na-
pokon. Most készült el a
négy dalt tartalmazó „I let it
flow“ címû angol nyelvû
promóciós lemeze. A borítón
Susan Blake & Band szere-
pel, mint kiderült, nemrégi-
ben állt össze a három tagú
zenekar. A dalok country-
pop stílusban szólnak, ami
egy könnyed, dallamos
hangzás, jól megfér egymás
mellett Zsuzsa 15 éves cite-
rás múltja, a jazz és dixiland
területén szerzett tapasztala-
ta és a popos stílus is. Na-
gyon nehéz bekerülni profi a
zeneiparba. Mint mondta,
tavaly óta folynak tárgyalá-
sok és egyeztetések az oszt-
rák Universal Music GMBH
hanglemezkiadó cég képvi-
selõjével egy önálló lemez el-
készítésérõl. – 28 lemezcég-
nek küldtem el bemutatkozó
lemezt és bár mindegyik
adott visszajelzést, az oszt-
rák cég volt, amelyik lehetõ-
séget kínált számomra – nyi-
latkozta lapunknak Imre
Zsuzsa. Bemutattak egy pro-
ducernek, akivel kiválasztot-

tunk hét számot a bemuta-
tott a dalaim közül. Ezek kö-
zül a kiadó végül egyetlen
dal refrénjét találta eladható-
nak és kérte, írjak hozzá új
szöveget. Amit õk eladható-
nak tartanak, az nem az én
világom. Folyamatosan írok
dalokat, próbálok a kiadó-
nak megfelelõt írni, de nehe-
zen megy. Javasolták, keres-
sek énektanárt, most rend-
szeresen járok hozzá és sokat
tanulok tõle. A producer, aki
zenész is, most elkészítette a
refrénhez az új dalt, de nem
tetszik, nem tudom elkép-
zelni, hogy én énekeljem.
Mondtam a lemezkiadónak,
hogy üljünk le és beszéljük
meg, mit is akarnak ponto-
san. Kész vagyok kompro-
misszumra, de nem minden
áron.

Zsuzsa szerencsésnek tart-
ja magát, mert olyan zenei
körökbe juthatott el, ahová
kevesen, és ami kitörési lehe-
tõséget jelenthet. – Eljutot-
tam idáig, de nem tudom
még hogyan folytatódik – fo-
galmazott elkomorulva. –
Könnyebben, lazábban kelle-
ne vennem az egészet, mi-
közben megmaradjak önma-
gam. Más el sem jut eddig,
de én nem akarok bábu lenni
a zeneiparban, a saját dalai-
mat akarom énekelni.

– Mi lesz, ha nem sikerül
lemezt kiadni? – vetettem
közbe. – Írom tovább a dalai-
mat, elküldöm a kiadóknak
és talán egyszer megtetszik
valamelyiknek. Több idõ jut
a zenekaromra, többet kon-
certezhetünk. Ha pedig sike-
rül megegyezni a kiadóval,

akkor közösen kitaláljuk, mi-
lyen legyen a lemez. Tudom,
érzem, hogy meg tudom csi-
nálni, csak mondják meg,
pontosan mit szeretnének.
Eddig még nem jutottunk el. 

Zsuzsa addig sem tétlen-
kedik, a heavy metal és a vi-

lágzene felé is tett lépéseket.
- Hívtak énekelni egy metal
zenekarba, ami meglepett,
mert szerintem nincs han-
gom a mûfajhoz - meséli. El-
készítettünk egy próbaszá-
mot és kiderült, van kedvem
a dologhoz. Megegyeztünk,
hogy felveszünk két számot
közösen és utána eldõl, hogy
tagja leszek-e a zenekarnak.
A másik zenei vonal véletle-
nül jött. - A szerb Georgina
Acapella együttes vezetõjé-
vel egy rendezvényen talál-
koztam, ahol elmondtam
honnan jövök és milyen ze-
nei múltam van. Úgy láttam,
érdekli, szeretnék velük fel-
lépni a jövõben, talán sike-
rül.

Saját zenekara fellépéseit
tervezgeti. Szentesen is szí-
vesen adnának koncertet. -
Jó lenne nyárra megszervez-
ni egy 4-5 koncertbõl álló so-
rozatot a környéken – mond-
ja. – Keresem a fellépési le-
hetõségeket itthon is. Nagy
vágyam a gödörben énekelni
az ifjúsági ház mellett. A sa-
ját számok mellett világ-
slágereket is játszunk. A
country pop egy vidám stí-
lus, szerintem sok embernek
tetszene.

Besenyei

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. Szentesi fazekasok a
Tiszavidéki kiállításon. Nyitva
kedd-péntek 9-15, szombaton
10-16 óráig

Városi könyvtár
A Paletta Alkotókör tagjainak

munkáit tekinthetik meg az érdek-
lõdõk február 28-ig az intézmény
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
2012-ben ünnepelte fennállá-

sának 100. évfordulóját a Szent
Erzsébet-iskola. Ebbõl az alka-
lomból Szülinapi kiállítás nyílt,
amelyen pedagógusok munkáit
tekinthetik meg az érdeklõdõk. 

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Deák Ferenc Általános Iskola

tanulóinak rajzait március 4-ig
láthatja a közönség.

Galéria Kávéház és Étterem
Jantyik Tibor A természet érin-

tése címû kiállítása látható nyit-
vatartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Február 7-11.
17.30 óra Hisztéria – angol-

francia-német-luxemburgi ro-
mantikus vígjáték,

20 óra Lánybúcsú – amerikai
vígjáték.

Február 14-18.
17.30 óra Samsara – amerikai

dokumentumfilm,
20 óra Életem szerelme –

francia vígjáték.
Kedden és szerdán szünnap

van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Február 8-tól

Február 10-én, vasárnap Farkas Sándor kép-

viselõ meghívására Szentesre és a térségbe

látogat Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dé-

vai Szent Ferenc Alapítvány elnöke. Délelõtt

10 órakor a Szent Anna-templomban szent-

misét celebrál.

Böjte Csaba
tart misét

25 órás felolvasást szervez Wass Albert mû-
veibõl a Szentesi Keresztény Pedagógus Tár-
saság február 15-én, pénteken 18 óra és 16-án,
szombaton 19 óra között a Dózsa-házban.

A szervezõk minden korosztályból várják a
felolvasást vállalókat a helyszínen. Információ
kérhetõ Horváth Miklósnétól (30/473-3962,
20/489-1301). A belépés ingyenes.

Wass Albert-
maraton

A kis molylepke elõször repül ki a
szekrénybõl.
Amikor visszaér, megkérdezi tõle az
anyukája
- Na, milyen volt odakinn?
- Jaj, anya! Nagyon jó volt, az em-
berek nagyon örültek nekem!
- Honnan gondolod?
- Mindegyik tapsolt, amikor meglá-
tott!

Két cápa panaszkodik egymásnak:
- Képzeld, a múltkor lenyeltem egy
szörföst. Olyan vacak napolajat
használt, hogy napokig hasmené-
sem volt tõle!

- Ne is mondd! Nemrég lenyeltem
egy szõke nõt. Olyan üres volt a fe-
je, hogy egy hétig nem tudtam le-
merülni!

- Pistike! Elõször fordult elõ, hogy
hibátlan házi feladatot adtál be.
Hogy lehet ez?
- Az apukám elutazott a hétvégére
és nem tudott segíteni.

Három professzor megbeszéli,
hogy kipróbálnak egy nudista stran-

dot. Vígan napozgatnak, újságot ol-
vasnak, mikor ijedten felkiált az
egyik:
- Ajaj! Itt jön a Molnárné a fizika
tanszékrõl!
Mindhárman felugranak, ketten az
ágyékuk elé teszik az újságot, a
harmadik professzor viszont a fejé-
re. Üdvözlik Molnárnét, majd miu-
tán távozott, megkérdik a harmadik-
tól:
- Te, hogyhogy a fejedre tetted az
újságot?
- Nem tudom, ti hogy vagytok vele,
de engem általában az arcomról is-
mernek meg!

Pótfûtés

Szeretne itthon énekelni

Kos
Februárt mutat a naptár, és
nem akar még tavasz len-

ni? Sebaj, ez nem adhat okot aggoda-
lomra, ugyanis az égiek nagyszerû heti
bolygóállásokkal kedveznek. Bármit
tesz, annak gyors eredményei lesznek. 

Bika
A hét folyamán könnyeb-
ben fárad el, kevésbé lesz

nyitott az újdonságokra, ez pedig sok
álmodozásra és némi figyelmetlenség-
re is okot adhat. Épp ezért figyeljen
jobban teendõire és értékeire egy-
aránt. 

Ikrek
A héten anélkül töltõdik fel
újra és újra energiával,

hogy meg kellene küzdenie bármiért.
Ez a pozitív életérzés ösztönösen arra
sarkallja, hogy segítsen másokon, kü-
lönösen olyan embereken, akik bajban
vannak.

Rák
A Hold egész héten fogyó
fázisban lesz, ez különösen

az otthoni munkáknak, szortírozásnak,
takarításnak, önmagával való foglalko-
zásoknak kedvez. A hét végéig persze
nem maradnak el a munkanapok sem,
szorgosnak kell lennie.

Oroszlán
Még nehezen találja a he-
lyét, gondolatai néha látvá-

nyosan csaponganak, lehetõségei
most könnyedén elszaladhatnak. Leg-
késõbb maga lesz kezdeményezõje
szakmai dolgoknak vagy a magánélete
megreformálásának. 

Szûz
Meglepõ sikereket zsebel-
het be ezekben a napok-

ban, semmi más dolga nincs, mint ki-
nyitni a szemét, hegyezni a fülét. Külö-
nösen a munka és a karrier területén
kedveznek a heti konstellációk.

Mérleg
Ötleteit most akadályok nél-
kül valósíthatja meg úgy,

hogy támogatókat is talál. Különösen
munkája terén léphet nagyot elõre,
igen komoly esély van arra is, hogy a
környezete elismeri szorgalmát, kreati-
vitását.

Skorpió
Nyûgösnek, kimerültnek
érezheti magát, tele van

kellemetlen, egyben leterhelõ felada-
tokkal, és bizony nem sok kedve van
nekiveselkedni ezeknek. Bármerre lép,
eleinte falakba ütközik. 

Nyilas
Nyugodt, kellemes, határo-
zottan kiegyensúlyozott na-

pok elé néz. Pozitív, eredményes idõ-
szakot él meg. Felfordulás, gond kizá-
rólag akkor lehet, ha tudatosan ki
akarják billenteni az egyensúlyban lévõ
mérleget a helyébõl. 

Bak
Érezhetõen sokat aggodal-
maskodik, oktalanul fél

minden kellemetlen hatástól, például
attól, nehogy történjen valami, vagy
épp ne tudjon megoldani egy felada-
tot. Ne gyötörje magát feleslegesen. 

Vízöntõ
Tegyen meg mindent öntõl
telhetõt azért, hogy elis-

merjék szorgalmát, munkáját, tehetsé-
gét, kreativitását. Tudatosítsa, hogy
hosszú távon a mostani cselekedetei
meg fogják hozni a kiemelkedõ ered-
ményeket.

Halak
Új és igen érdekes emberi
kapcsolatokra tehet szert

ezekben a napokban. Összeismerked-
het egy olyan személlyel, akivel köl-
csönösen és igen gyorsan mély be-
nyomást tesznek egymásra.

Február 9-15.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

A városi könyvtárban mû-
ködõ filmklubban A szív híd-
jai címû amerikai romantikus
drámát vetítik február 11-én,
hétfõn 18 órakor. Ízelítõ a
filmbõl:

Carolyn és Michael édes-
anyjuk halála után hazaér-
keznek Madison Countyba.
Döbbenten értesülnek any-
juk végakaratából arról,
hogy nem az édesapjuk mel-
lé kívánja temettetni magát,
hanem úgy rendelkezett,
hogy hamvait vessék a híd
alatti patak vizébe. A hagya-
tékot rendezgetve különös,
szívszorító történetre derül
fény. Évekkel korábban,
1965-ben, Francesca férje és
gyerekei egy távoli vásárra
utaztak. Ezalatt egy idegen
férfi vetõdött a farmra, és út-
baigazítást kért a nõtõl: a kö-
zeli Rosamunde-hidat kellett
lefotóznia a National Geo-
graphic magazin részére. Be-
szélgetésbe elegyedtek, s a
romantikus, más életrõl áb-
rándozó asszonyban mély
vonzalom ébredt a fotós
iránt. A rövidke négy nap
alatt, amit együtt töltöttek,
Francesca élete legnagyobb
szenvedélyét élte át, amely-
nek történetét naplójában ír-
ta meg.

Filmklub:
A szív hídjai

A városi prózamondó
versenynek ebben az évben
is a Kiss Bálint Református
Általános Iskola adott ott-
hont. A gyerekek két kor-
csoportban mondták el a
kedvenc meséjüket, illetve
történetüket. A zsûri értéke-
lésében kiemelte, a próza-
mondás nagyon szubjektív
mûfaj, hiszen itt nem lehet
matematikai jelekkel, mér-

tékkel megmérni, ki a jobb.
Mindig az adott pillanatban
nyújtott teljesítményt nézik,
és ami az egyiknek szép, a
másiknak már nem biztos,
hogy tetszik. Az viszont
egyértelmû, hogy a szép,
tiszta kiejtés, a magyar
nyelv zeneiségének megfe-
lelõ hangsúlyozás elenged-
hetetlen egy ilyen megmé-
rettetésen.

Eredmények:
5.-6. osztály: 1. Varga János

Zsolt (Szt. Erzsébet Katolikus
Általános Iskola), 2.-2.
Urbancsok Evelin (Koszta Ált.
Isk.) és Kun-Szabó Regina
(Szt. Erzsébet iskola), 3. Ráfi
Anna Réka (Szt. Erzsébet is-
kola). 7.-8. osztály: 1. Kiss Ré-
ka (Szt. Erzsébet), 2. Szõke
Anna (Szt. Erzsébet) 3. Mizere
Laura (Koszta iskola).

Városi prózamondók

Imre Zsuzsa színes zenei múltat mutathat fel. Tanult
zongorán, orgonán és citerán, itthon klasszikus-, pop-, és
jazz énektanulmányokat folytatott, Bécsben a Prayner
Konzervatórium Jazz-ének tanszakára járt. Számos hazai
és külföldi Jazz-és Dixielandfesztivál mellett (Lucky
Boys Shuffle Band, Blaskó Dixieland Band, Dixie Jam
Session), részt vett „Az év hangja 2000“ tehetségkutató
versenyen, ahol 2.helyet ért el, Fellépett  2007-ben egy
‘60-as, ‘70-es évek világát idézõ Viva Las Vegas Showban,
és 2008-ban szerepelt az Euroviziós dalfesztivál
döntõjében, ahol Mészáros Gábor és Varga Kis Sándor
Érintés címû dalával a 7. helyet érte el.



Megkezdték a katasztró-
favédelmi közösségi szolgá-
lat teljesítését szerdán a
Bartha János Kertészeti
Szakközépiskola tanulói a
Szentesi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltségen és a
Szentesi Hivatásos Tûzoltó-
parancsnokságon.

Az elsõ foglalkozáson
részt vevõ három fiú és 18
lány tájékoztatást kapott a
szolgálat elõttük álló felada-
tairól, amely során bevonják
õket az iskolai tûzriadó terv
felülvizsgálatába, valamint a
polgári védelmi ellenõrzések
során adminisztrációs fel-
adatokat is kapnak majd. A

diákok munkavédelmi okta-
táson vettek részt, majd
megismerkedhettek a Hiva-
tásos Tûzoltó-parancsnokság
objektumával és eszközeivel
is.

A tavaly szeptember else-
jével hatályba lépett nemzeti
köznevelésrõl szóló törvény
nevelési-oktatási intézmé-
nyek mûködésérõl és a köz-
nevelési intézmények név-
használatáról szóló miniszte-
ri rendelet egyik újdonsága,
hogy azoknak a középisko-
lásoknak, akik 2016. január
1-je után érettségiznek, öt-
ven órányi közösségi szolgá-
latot kell teljesíteniük. A diá-

koknak erre a katasztrófavé-
delemnél is lehetõségük van.
Közösségi szolgálatnak az a
munka számít, amelynek so-
rán a diák a saját helyi kö-
zössége javát szolgáló, anya-
gi érdektõl független tevé-
kenységet folytat szervezett
keretek között. Ilyen a ka-
tasztrófavédelmi, egészség-
ügyi, szociális és jótékonysá-
gi, oktatási, kulturális és kö-
zösségi, környezet- és termé-
szetvédelmi, óvodáskorú, sa-
játos nevelési igényû gyer-
mekekkel, tanulókkal, az
idõs emberekkel közös
sport- és szabadidõs terüle-
ten folytatható tevékenység.
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Ismeretlenek tették tönkre
quaddal a Natura 2000 ter-
mészetvédelmi területet ja-
nuár 27-én, a délutáni órák-
ban. Az ismeretlen motoro-
sok ellen, akik szinte felszán-
tották a földterületet, termé-
szetkárosítás miatt indult el-
járás.

Másfél hónap leforgása
alatt összesen 80 darab tojó-
tyúkot és kacsákat vittek el
egy magyartési tanya udva-
rából. A tolvajok által oko-
zott kár eléri a 160 ezer fo-
rintot.

Fémekbõl készült önetetõ-
ket loptak el egy Eperjesen
lévõ, használaton kívüli te-
lephelyrõl, a Nagyhegyrõl
kéziszerszámokat vittek el
20 ezer forint értékben, míg
Derekegyházon, az egyik te-
lephelyrõl elõbb 150 ezer fo-
rint értékû kisgépet, majd
nem sokkal késõbb, ugyan-
csak innen,  további gépeket
loptak el, immár 200 ezer fo-
rint értékben a bûnözõk.

500 ezer forint készpénzt
tulajdonítottak el az egyik
Vécsey utcai házból a tolva-
jok. Az ismeretlen elkövetõk
január 31-én, a déli órákban
mentek be az ingatlanba, ed-
dig ismeretlen módszerrel.

Televíziót és fémlemezeket
vittek el az egyik Nyíri utcai
házból. A bûnözõk fényes
nappal, a délelõtti órákban
tevékenykedtek…

A szentesi rendõrkapi-
tányság szolgálaton kívüli
nyomozója lett figyelmes
egy gyanús férfire, aki egy
fémhulladékokkal megpa-
kolt kézikocsit húzott az el-
múlt csütörtökön. A rendõr
azonnal értesítette kollégáit,
akik a helyszínre érve igazol-
tatták a 37 éves férfit, akirõl
késõbb kiderült, hogy a vá-
ros Kurca hídjának felújítá-
sához szükséges fémeleme-
ket lopta el a munkaterület-
rõl. 

Ítélet született az egyik
bûncselekmény ügyében,

amelyrõl már az elmúlt heti
lapszámunkban mi is beszá-
moltunk.  Társtettességben
elkövetett rablás bûntettében
összesen 390 óra közmunká-
ra ítélte a Szentesi Járásbíró-
ság azt a két szentesi fiatalt,
akik a helyi gyermekotthon-
ban hatvan forintot raboltak
el egy társuktól január 22-én.
Az elsõrendû vádlott, M. I.
korábban már állt bíróság
elõtt, így õt 210 óra, míg tár-
sát, K. Á. J.-t 180 óra fizikai
jellegû közmunkára ítélték.      

A Nagymágocsi Polgárõr
Egyesület egyik szolgálaton
kívüli tagja jelezte a helyi
rendõrõrs járõrvezetõjének
február 5-én este, hogy a
Károlyi Imre téren lévõ em-
lékmûrõl két fiatal feszegeti
a réz szegélyt. A helyszínre
érkezõ nagymágocsi rendõr
elfogta a két 16 éves fiatal-
embert. Ellenük lopás bûn-
tette kísérlete megalapozott
gyanúja miatt indult bünte-
tõeljárás. hv

Született:
Molnár László és Varga

Lillának (Zolnay K. u. 29/A)
Bendegúz László, Karai László
és Vidéki Ágnes Marianná-
nak (Kikelet u. 27.) László
Bence nevû gyermeke. 

Elhunyt:
Pákozdy Miklós László

( K o s s u t h  t é r  4 . ) ,  C s í k
Ferencné Zelei Ilona (Temetõ

u. 44.), Nagy István (Kossuth
u. 19.), Vári Imre (Rákóczi u.
41.), Borbásné Koncz Mária
(Kisér u. 134.), Musa József
(Dr. Berényi u. 56.), Lõrincz
Imréné Szabó Mária (Árpád
u. 24.), Kádár Mihály (Attila
u. 1/A), Czakó János (Oros-
házi u. 18.), Horváth István
József (Szent Imre h. u. 10.).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü február 11—15.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Frankfurtileves és

gyümölcsleves
A menü: Csülökpörkölt, köményes

burgonya, saláta
B menü: Trappista rántva párolt

rizzsel v. sztrapacska, saláta
Kedd: Kukoricaleves újhagymával

és joghurtos burgonyaleves
A menü: Tüzes sertésfalatok,

sült burgonya, saláta
B menü: Sonkás kocka, saláta
Szerda: Fokhagymakrémleves és

paradicsomleves
A menü: Karaj, ahogy a Hargitán

kaptuk (kapros juhtúróval),
hagymás pityóka, saláta

B menü: Csibemell csíkok provance-i
mártásban, tészta

Csütörtök: Orjaleves, rumos szilvaleves
A menü: Chilis bab vagy

pásztortarhonya, saláta
B menü: Pirított csirke vadász-módra,

párolt rizs, saláta
Péntek: Scsí és kókuszleves

kókusztejben
A menü: Rablóhús, kukoricás rizs
B menü: Káposztás cvekedli vagy

tonhal zöldfûszeres tésztával
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: Február 4-11-ig Szent Damján Gyógyszertár
(Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17-ig, szombat-vasárnap-ünnepnap
zárva. Február 11-25-ig Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Kossuth tér 5.)
mindennap (hétvégén és ünnepnapokon is!) 8-20 óráig.  Készenléti te-
lefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) január 9-10-
én Buzás Károly, Tavasz u. 10., telefon: 313-251.

A katasztrófavédõknél kezdték
közösségi szolgálatukat

• KÁCSOR ZSOLT RET-
TENETES VLAGYIMIR cí-
mû könyvének bemutatójára
várják a közönséget február
8-án, pénteken 18 órakor  a
városi könyvtárba. A szerzõ-
vel Poszler György beszélget.

Veretlenül, és így kupa-
gyõztesként zárta múlt hét
végén a Horváth Mihály
Gimnázium fiú vízilabda
csapata a negyedik alkalom-
mal kiírt HMG-kupát.

A ‘98-as születésûekbõl ál-
ló szentesi csapat a Tatabá-
nyát, a Szabadkát, és a Sze-
ged gárdáját utasította maga
mögé. A legjobb kapusnak
Mácsai Dánielt (HMG), a leg-
jobb szentesi játékosnak pe-
dig Harangozó Dominiket vá-
lasztották. A legjobb já-
tékos a szabadkai Tóháti

Ádám, a gólkirály pedig a ta-
tabányai Sebestyén Balázs lett. 

A megmérettetés különle-
gessége volt, hogy a mérkõ-
zések lebonyolítását is a gim-
názium sportosztályának ta-
nulói végezték: játékot és
jegyzõkönyvet is vezettek a
végzõs diákok.

HMG-kupa

• ROSNER KRISZTINA,
a Pécsi Tudományegyetem
oktatója, a Horváth Mihály
Gimnázium egykori drámais
diákja rendhagyó irodalom-
órát tart február 12-én, ked-
den 17 órakor a városi
könyvtárban. Minden érdek-
lõdõt várnak a szervezõk.

Közmunkán a rabló tinik

SSzzeenntteesseenn,,  bbeenntt  aa  vváárroossbbaann  tteerrmmááll--

ffûûttééssûû  ffóólliiaa,,  tteellkkeekk  ééss  ffééll  hheekkttáárr  fföölldd--

tteerrüülleett  eellaaddóó..  TTeell..::  3300//992288--1155--0011..

550000  ddbb  ffeehhéérr  bbuurrkkoollóókkõõ,,  88,,22  kkWW--

ooss,,  33  ffáázziissúú  vviillllaannyymmoottoorr  eellaaddóó..  TTeell..::

7700//557777--4433--7744..

Apró

Egymillió forint nyomra-
vezetõi díjat tûzött ki a
Csongrád Megyei Rendõr-
fõkapitányság vezetõje an-
nak, aki segít kézre keríteni
egy szentesi betöréses lopás
elkövetõit.

A rendelkezésre álló ada-
tok szerint ismeretlen tette-
sek január 16-a és 21-e közöt-
ti idõben betörtek a Honvéd
utca egyik családi házába,
majd az egyik szobában el-
helyezett lemezszekrényt ki-
vágták, ahonnan készpénzt,
valutát és ékszereket tulajdo-
nítottak el több tízmillió fo-
rint értékben.

A Csongrád Megyei Rend-
õr-fõkapitányság vezetõje
egymillió forint díjat tûzött
ki a nyomravezetõnek, amit
részben a sértett ajánlott fel.
A díjkitûzés összege annak
fizethetõ ki, aki az elkövetõk
személyével kapcsolatban

olyan pontos adatokkal ren-
delkezik, melyek segítségé-
vel az elkövetõk azonosítha-
tók, bûnösségükre a gyanú
megalapozottá válik, és is-
mereteit az eljárás során is-
merteti.  A rendõrség a
nyomravezetõ személyét bi-
zalmasan kezeli. A díjkitûzés
visszavonásának jogát a
Csongrád Megyei Rendõr-
fõkapitányság fenntartja. 

A rendõrség kéri, hogy aki
a bûncselekményrõl, annak
elkövetõirõl, vagy az eltulaj-
donított tárgyakról bármi-
lyen információval rendelke-
zik, jelentkezzen személye-
sen a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bûn-
ügyi Osztályán (Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 22-24.),
vagy hívja a 107-es segélyhí-
vószámot, illetve a Telefonta-
nút a 06/80/555-111-es tele-
fonszámon.

Egymillió a
nyomravezetõnek

A munkavédelemrõl szóló törvény
elõírja, hogy a munkahelyen biztosítani kell
a munkahelyi elsõsegélynyújtás tárgyi,
személyi és szervezési feltételeit.

Az elsõsegélynyújtó tanfolyam 12 órás, a
végén a hallgatók igazolást kapnak. 

A már kiképzett üzemi elsõsegélynyújtók

részére kétévente ismétlõ képzés szükséges.
A tanfolyamkezdés várható ideje: február

vége. Jelentkezni lehet Agócs Lászlónénál a
Vöröskereszt irodájában február 22-ig
(Kossuth tér 6., 133. szoba), telefon: 63/
510-342, 70-933-8372, e-mail: agocsne@
szentes.hu

Elsõsegély-tanfolyamok


