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Oxigénhiány miatt pusz-
tult el 26,5 mázsa hal, de
még most sem tudják meg-
mondani mitõl alakult ki a
kedvezõtlen életkörülmény
a vízben. Mindeközben
újabb, közel 17 mázsa tete-
met szedtek ki a horgászok
a Kurcából, és félõ, hogy a
víz alatt további döglött ha-
lak találhatóak. A horgász-
egyesület talált illegális be-
folyót a Kurcán és feljelen-
tést tesz, ha kiderül a szán-
dékos vagy felelõtlen kör-
nyezetkárosítás. A héten fel-
oldották a horgászati tilal-
mat.

A héten is több mázsa dö-
göt távolítottak el a horgá-
szok a Kurcából. Darabos Já-
nos halászmester tájékoztatá-
sa szerint hétfõn 350, szerdán
570, csütörtökön 780 kilo-
gramm többségén nagymére-
tû amurt, pontyot, harcsát és

több száz apró keszeget szál-
lítottak el.

Egyre kisebb az esélye,
hogy termálvíz okozta volna
a pusztulást. Az elsõ teteme-
ket megvizsgálta a Nemzeti
Élelmiszerlánc-Biz-tonsági
Hivatal Állategészségügyi
Diagnosztikai Igazgatóság.
Az 1 ponty, 1 amur és 2 ká-
rász boncolása szerint a ha-
lak elhullását minden való-
színûség szerint rossz vízmi-
nõség (magas nitrit-, nitrát és
ammóniaszint) következté-
ben fellépõ oxigénhiány
okozta. Az ezüstkárászok ha-
sán pontszerû vérzéseket fi-
gyeltek meg, ami vízminõség
problémára utal. Az amur
kopoltyúján sötétvörös és fa-
kó felületek váltották egy-
mást, a többi halon külsõ el-
változás nem volt, olvasható
a szakvéleményben. A hiva-
tal javasolta, hogy újabb el-

hullás észlelésekor küldjenek
a laborba vízmintát és élõ,
agonizáló halat. Kala-musz
Endre elnök megnyugtatta a
horgászokat, hogy egészség-
károsító hatásra utaló adatok
nem szerepelnek a hozzájuk
eljutott dokumentumok sze-
rint, vagyis emberi fogyasz-
tásra alkalmasak a Kurcából
kifogott halak. Az egyesület
megkapta az általuk felkért
szakértõ jelentését, ami alap-
ján – egyeztetve a megyei ha-
lászati felügyelõvel – szerdán
feloldották a horgászati tilal-
mat a Kurca érintett szaka-
szán. A szakértõ vizsgálata
magas ammóniumtartalmat
állapított meg, de nem egyér-
telmûsíti a termálvíz káro-
sító hatását. Megállapította,
hogy a termáltóból leenge-
dett víz nem okozhatta a ha-
lak pusztulását.

(folytatás a 3. oldalon)

Fiatalok külföldön
A legtöbben rendelkezünk olyan ismerõ-

sökkel, akik külföldön próbáltak szeren-
csét. Nem kevés bátorság kell, hogy neki-
vágjanak az ismeretlennek. Lapunknak
Délczegh Adrienn és Debreczeni-Kiss Ferenc
beszélt döntésérõl.

7. oldal

Sodrófa Marokkóban
Egy helybeli pár kezei közül két éve ke-

rülnek ki a szebbnél-szebb mintázóhen-
gerek, a motívumok pedig egyre változato-
sabbak – faragott szentesi sodrófájuk elju-
tott már több európai országba, sõt Marok-
kóba is.

5. oldal

Több fórumon is kritizál-
ták a lakosok a hóeltaka-
rítás hiányát a város útjain
és járdáin. Az utak tisztítá-
sát végzõ céget is többen
megkeresték személyesen
vagy levélben. A hóesés
után egy héttel még sok he-
lyen nehezen lehetett közle-
kedni gyalog és kerékpár-
ral.

– A mellékutakat és a jár-
dákat nem sózták, a fõuta-
kon 60 tonna síkosság men-
tesítõ anyagot szórt ki a Vá-
rosellátó Nonprofit Kft., vá-
laszolta felvetésünkre Kiss
Ferenc, a hóeltakarításért is
felelõs mûszaki vezetõ. A
városközpontban alterna-
tív sózóanyagot használtak,
aminek a hatékonysága el-
marad a hagyományos sóé-
tól. – Pénteken délutántól
vasárnap délig, majd hétfõn
is esett a hó, amit sok helyen
letapostak az autók és ké-
sõbb keményre fagyott –
mondta a mûszaki vezetõ. A

fõbb utakon és kerékpáruta-
kon mentek végig a sószó-
rók, a díszburkolatot azon-
ban nem sózták, nem szeret-
nék, ha a térköveken meglát-
szana a sózás nyoma utólag.
Kerékpárral nagyjából csü-
törtökre váltak használható-
vá az utak. – A mellékutaktól
legfeljebb 200 méteren belül
vezetnek a fõbb utak, ekkora
szakaszon volt nehézkes a
közlekedés. El kell dönteni,
mennyit ér meg, hogy a tér-
burkolatok és a város összes
útja szürke legyen a hóesést
követõ napon. Környezettu-
datosan és költséghatéko-
nyan igyekszünk tenni a
munkánkat, de ha azt kapjuk
feladatul, hogy egy nap alatt
végezzünk, akkor azt tesz-
szük. A 3 nap alatt kiszórt 60
tonna só 1,2 millió forintba
került. A gumiélû hóekével
felszerelt gépeink az olvadt
havat képesek eltakarítani az
útról, a lefagyottat nem – tá-
jékoztatott Kiss Ferenc.

Amíg személyautóval job-
bára lehetett közlekedni, ad-
dig gyalog vagy kerékpárral
csak nehézkesen. Miért nem
lehetett közmunkásokkal el-
lapátoltatni a havat? – tették
fel többen a kérdést. – A Vá-
rosellátó Nonprofit Kft. 8
közmunkása és az önkor-
mányzat 40-50 átmeneti téli
közmunkában foglalkozta-
tott embere folyamatosan ta-
karította kézi szerszámokkal
a járdákat és buszöblöket. A
fagypont alatti idõben nehéz
felverni a jeget, a díszburko-
laton nagyon óvatosan lehet
dolgozni, hogy ne sérüljön a
térkõ – mondta a mûszaki
vezetõ. Kiss Ferenc hozzátet-
te, néhány napos közlekedé-
si nehézséget elviselhetünk a
környezetvédelem és a taka-
rékosság jegyében.

A hétvégére jósolt enyhü-
lés hatására várhatóan eltû-
nik a hó és jég az utakról és
mindenki nyugodtan, bal-
esetmentesen közlekedhet.

A díszburkolatot is védték

Az Alföldvíz Zrt. látja el
több mint 100 településen,
többek között Szentesen is
a víziközmû-hálózatok üze-
meltetését 2014. január else-
jétõl, változatlan díjakkal.

Az Alföldvíz átvette a
Szentes-Víz Kft. munkatársa-
it és technikai eszközeit.  A
kiszolgáló és az ellátásért fe-
lelõs egységek felálltak, a
szolgáltatás zavartalanul
folytatódott. A 2013. évi víz-
és csatornaszolgáltatással
kapcsolatban még a Szentes-
Víz Kft. fogadja az ügyfele-
ket, de márciustól az Alföld-
víz is megnyitja irodáját. Az
új szolgáltató változtat a le-

olvasás és a számlázás gya-
korlatán.

Jogszabályi változások kö-
vetkezményeként januártól a
békéscsabai székhelyû Al-
földvíz Zrt. végzi Szentesen
az ivóvíz- és csatornaszolgál-
tatást, változatlan díjak mel-
lett. A vízfelhasználók de-
cember 31-ig megkapták a
Szentes-Víz Kft.  leolvasott
és arányosított vízfogyasztás
szerinti záró számláját. Az új
szolgáltató  az elsõ vízdíj-
számlát február végén, már-
cius elején küldi meg a lako-
soknak. Az Alföldvíz Zrt. az
eddigi gyakorlattól eltérõen
negyedévente küld ki havi

átlagszámlát, a három hóna-
pot külön számlázva, de egy
borítékban. A vízmérõ órá-
kat évente két alkalommal
olvassa le, elszámoló szám-
lát is évente két alkalommal
állít ki, a köztes idõszakban
becsült adatok alapján fizetik
a havi vízfogyasztást a lako-
sok. Amennyiben valaki ha-
vonta kívánja megadni a mé-
rõállását, azt az elsõ számla
kézhezvételét követõen je-
lentheti be - elõzetes regiszt-
rációt követõen - minden hó-
nap 10. és 20. között telefo-
non, interneten vagy szemé-
lyesen.

(folytatás a 3. oldalon)

A vízszolgáltató változott,
a munkatársak nem

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

Társadalmi vitára bocsát-
ják a város 2014-2020 közöt-
ti uniós gazdasági idõszak-
ra szóló városfejlesztési
stratégiáját, nyílt pályázatot
írnak ki a kistérségi orvosi
ügyelet ellátására és a város
3,2 milliárd forint tartozásá-
nak állami adósságkonszo-
lidációjáról  döntött többek
között a képviselõ-testület.

Vita alakult ki a többségi
önkormányzati tulajdonú
társaságok ügyvezetõinek
adható, célfeladatokhoz kö-
tött prémium szükségességé-
rõl és mértékérõl. Szirbik Im-
re szerint relatív, hogy mi a
sok vagy kevés. A polgár-
mester összehasonlításként
elmondta, hogy õ a város
irányítójaként kevesebb fize-
tésért dolgozik, mint két vá-
rosi cég ügyvezetõje. A ta-
valy önálló társasággá ala-
kított Szentes Városellátó
Nonprofit Kft. ügyvezetõje,

Varga Sándor írásban lemon-
dott az idei alapbéremelés-
rõl, illetve célprémiumáról a
társaság tervezett 40 milliós
veszteségessége miatt, a tes-
tület azonban nem fogadta el
a kérést. Az ügyvezetõk cél-
prémiuma az éves fizetésük
30 százalékáig terjedhet,
amennyiben elérik a kitûzött
célfeladatokat. Az Üdülõ-
központ Kft. tavaly óta az
önkormányzat kisebbségi tu-
lajdonában áll, ezért nem a
testület állapítja meg az ügy-
vezetõ bérezését és esetleges
prémiumát.

A testület döntött az álla-
mi adósságkonszolidáció
igénybevételérõl. A város
2013. december 31-én fennál-
ló hosszú lejáratú tartozása
2,1 milliárd forint, plusz
svájci frankban 1,1 milliárd
forint.

A testület elé került az
egészségügyi bizottság szak-

mai javaslata a kistérségi
Központi Orvosi Ügyelet el-
látás színvonalának emelésé-
re és az ellátás biztonságá-
nak javítására. Hosszas vita
után úgy döntöttek, hogy a
központi orvosi ügyeleti fel-
adatok ellátása ügyében az
önkormányzat nyílt ajánlat-
tételi felhívást tesz közzé.
Chomiak Waldemar kérte,
hogy a polgármester készítse
elõ a közbeszerzési eljárást
és tájékoztassa a várható vál-
tozásokról az ügyeleti rend-
szerben érintett települések
polgármestereit.

Felháborodást váltott ki a
képviselõk között Szabó Zol-
tán felvetése, amelyben a
csendõrség visszaállítását,
mint a Jobbik választási ígé-
retét hozta szóba a város
közbiztonságának elõsegíté-
se érdekében.

(folytatás a 3. oldalon)

Vita a cégvezetõk díjazásáról
és az orvosi ügyeletrõl

Több hal
döglött meg
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A baj nem jár egyedül! –
tartja a mondás. Az 1863/64.
évi rossz termés és értékesí-
tési lehetõségek miatt sok
szentesi lakos nem tudta be-
fizetni az éves adóját. Mivel
a helyi hatóságok a kialakult
ínséges helyzetre tekintettel
türelmesen viselkedtek pol-
gáraikkal, magasra duzzadt
az adóhátralékosok száma.
A császári királyi pénzügy-
igazgatóság azonban nem
volt ilyen elnézõ. Már 1863
novemberében katonaságot
vezényelt Szentesre, és erõ-
szakkal igyekezett az elma-
radt adókat behajtani. A bru-
tális eljárás részben eredmé-
nyesnek bizonyult.  Egy
1864. január közepén kelt
polgármesteri jelentésbõl ki-
derül, hogy a katonai végre-
hajtás következtében a „mó-
dosabbak és nagyobb össze-
gekkel tartozók, valamint
a szegényebb sorsúak na-
gyobb része is adóhátraléka-
ikat annyira lefizették, hogy
már csak pár ezer forint, az
is olyan lakosoknál van kint,
kik azt a mostani körülmé-
nyek közepette kifizetni kép-
telenek, sõt családjukkal
együtt a legnagyobb ínség-

ben szenvednek”. Mind-
ezekre tekintettel a városi
elöljáróság kérvényezte a
pénzügyigazgatóságtól,
hogy „Szentes városának va-
lóban szánalomra méltó álla-
potát kegyes figyelmére mél-
tóztatván, az adóhátralékok
fizetését aratásig elhalaszta-
ni, és a már úgy is végképen
kimerült lakosság nyomorá-
nak enyhítése okán a katonai
egzekúciót városunkból eltá-
volítani méltóztassék”. A ké-
rést nem teljesítették, a kato-
naság maradt.

Az 1864-es és 1865-ös szûk
esztendõk után az 1866. év
kedvezõnek mutatkozott. A
gabona szépen fejlõdött, jó
termésre volt kilátás. Május
közepétõl azonban ködös,
hideg idõjárás következett;
május 23-ról 24-re virradóan
beállt a fagy, ezt követõen
pedig tartós szárazság és hõ-
ség uralkodott. A kedvezõt-
len idõjárás változás tetemes
károkat okozott a termésben;
ismét megjelent az ínség ré-

me. A terményekben kelet-
kezett veszteségek felméré-
sére egy 8 fõs küldöttség ala-
kult, amely június 24-én
nyújtotta be jelentését. Ebbõl
kiderül, hogy Szentes hatá-
rában 25 386 hold föld volt
különbözõ veteménymag-
vakkal bevetve, amelybõl – a
bevallások szerint – 21 000
holdon a vetemény teljesen
megsemmisült. Ezen kívül
7200 hold birtokosai nem je-
lentették a kárt, de a küldött-
ség ezek földjeit is fölbecsül-
ték, s megállapították, hogy
a 7200 holdból 4102 holdon a
termés szintén megsemmi-
sült. A gabonafélék mellett a
szõlõ, repce, bab és egyéb
apróvetemények általában
szintén elpusztultak.

A hivatkozott jelentésbõl
kitûnt, hogy az elszenvedett
károk méreteihez képest
igen kevés segélykérelem ér-
kezett a küldöttséghez. En-
nek okát abban látták, hogy
a „…lakosság részint álsze-
mérembõl, részint és különö-

sen az 1863. évi ínség és ab-
ból származó adósságok,
melyek most is sújtják, és a
nagyobb mérvben fennlévõ
különféle reá sokasodott
közterhek súlyát sem bírván,
csupa tartózkodásból nem
jelentkeztek többen segély-
ért…” A küldöttség megíté-
lése szerint a beérkezett se-
gélykérelemnek legalább az
ötszörösét kellene igényelni,
különben a „lakosság 1/3 ré-
sze, vagyis 9 ezer kisebb-na-
gyobb földbirtokos nem lesz
képes a szükséges vetõma-
got beszerezni”. Azok szá-
mát szintén 9 ezer fõre be-
csülték, akik a „téli élelmük-
re megkívántató szereket
megszerezni képtelenek”.

A Petrák-krónika a követ-
kezõkép emlékezett meg az
újabb ínséges évrõl: 1866-
ban mindenféle gabona a
legszebbnek mutatkozott,
mert már Szent György nap
elõtt való héten kaszálták a
dûlt búzákat, ahol kövér
földben volt; az árpa lett kö-

zépszerû. De a búza május
24–25-én megfagyott, mivel
már akkor virágjában volt,
de a szalmája olyan jó lett ta-
karmánynak, hogy a széná-
val vetekedett, de a búza na-
gyon kevés lett.

Egy szentesi parasztember
– Székely Sándor – verses
formában írt az 1866. évi
fagy által okozott bajokról. E
szomorú évekrõl szóló meg-
emlékezést fejezzük be né-
hány megható strófával:

„Hát már megint eljött az
ínség órája / Most is keser-
vesen emlékezem rája. /
Mély sebeket hagyott raj-
tunk hatvanhárom / A gyó-
gyító idõt most hiába várom.
/ Ki hinné, hogy a hideg má-
jusban is árt / Egy éjszaka
tehet sokmilliónyi kárt? /
Májusnak utolján, óh isteni
végzet / A fagy oly iszonyú
nagy pusztítást végzett. /
Már-már a búza is kalászát
mutatta / Reménység fejé-
ben sok már el is adta. / A
pünkösd ünnepét békével
megültük / Gazdag aratás-
nak elõre örültünk. / Szõlõ,
tök, dinnye, bab, apró vete-
mények / A fagy által állva
maradtak szegények. / Jaj

neked földnépe, aki abból él-
tél / Amit munkád után a
földbõl reméltél! / A kaszát
és villát szomorúan kezeled
/ mert elõre látod, hogy nem
lesz kenyered. / Fájdalom-
mal hallod gyermekedtõl:
Apám! / Éhezem, adj enni,
elfogyott a papám. / Te is
szomorkodol, sír a feleséged
/ Mert már két napra sincs
elég eleséged. / Kinek gaz-
dasága csak az egy egészség
/ És munkája által hárul el
az ínség. / Jövel világ bölcse,
fogjak veled kezet / Kér-
dem: hogy töltheti ez most
ki a telet? / Minden nap étel
kell a testtáplálásra / Emel-
lett költség is ruhára meg
másra. / De ha körülnézel,
akármerre tekints / Meg-
szokottá válik az a jajszó,
hogy: Nincs! / Nézd e kis
gyermeket, alig van négy-
éves / Fel s alá az utcán,
hogy jár-kel, mert éhes. /
Istenadta reszket, alig tud
megállni / Szegény apja,
anyja, nem bírja táplálni. /
Ha emberszeretõ irgalmat
nem talál / Szemetek láttára
lepi az éhhalál…”

Labádi Lajos

100 éve: az Alföldi Ellen-
zék 1914. február 8-án „Aki a
saját disznóját lopta el” cí-
men beszámolt egy furfan-
gos tolvajlásról, amely Csa-
nád megye egyik falujában
esett meg Örsi Péter gazdál-
kodóval. Volt a gazdának
egy gyönyörû hízott disznó-
ja. Olyan gyönyörû kövér
volt ez a disznó, hogy alig
tudott cammogni a sok háj-
tól. A napokban akarta a
gazda megölni, és már nagy-
ban készült is a disznótorra.
Tegnapelõtt éjszaka azonban
váratlan baj történt. Két ve-
szedelmes tolvaj, akiket rég-
óta keres már a rendõrség,
éjnek idején belopódzott Õr-
si Péter portájára. Kinyitot-
ták a disznóólat és kihajtot-
ták a gyönyörû nagy sertést.
Éppen ezt az ölésre váró
díszpéldányt, Õrsi büszkesé-
gét választották ki a tolvajok,
és kihajtották az utcára, ahol
a negyedik ház elõtt várta
õket a saját szekerük. A disz-
nó nagy nehezen elcammo-
gott a kocsiig, de már felten-
ni nem bírta a két ember a
súlyos jószágot. Egy ideig ta-
nakodtak, hogy mitévõk le-
gyenek. Úgy látszik ötletes
fiúk lehettek, mert a vége az
lett, hogy visszamentek Örsi
Péter házához, s felzörgették
a gazdát. – Nézze gazduram,
jöjjön nekünk segíteni! –
szólt az egyik. Utasok va-
gyunk, egy hízott disznót vi-
szünk a kocsin Orosházára a

henteshez, és itt leugrott az
állat a kocsiról. Olyan nehéz,
hogy ketten nem bírjuk visz-
szatenni, segítsen nekünk,
kap egy koronát a fáradtsá-
gért. A könnyûszerrel meg-
kereshetõ koronáért a gazda
szívesen ment ki a kocsihoz,
és nagy buzgón segítette fel-
tenni a saját hízott disznóját
a tolvajok kocsijára. Nehezen
ment, de végre fönt volt. Ör-
si megkapta a koronát, a tol-
vajok pedig nagy vígan el-
hajtottak a disznóval. Csak
másnap tudta meg a gazda,
hogy saját disznóját segítette
ellopni. Az ismeretlen disz-
nótolvajok ellen feljelentést
tett a csendõrségen, s most
mindenfelé keresik õket.

45 éve, a Szentesi Élet,
1969. februári számában Zöl-
di József értékelõ sporttudó-
sítást írt „Az ország legjobb
nyolc csapata között” címen,
amelynek lényege: Kevesen
gondoltak arra, hogy a Fák-
lya nõi kézilabda csapata,
egy félév alatt milyen nagy
fejlõdést ér el. Az NB II-ben
a kiesést elkerülte, majd a
Magyar Népköztársasági
Kupában az országos leg-
jobb 8 közé kerülve vívta ki
a sportközvélemény elisme-
rését. A szentesi lányoknak
félév alatt sikerült ezt a ritka
bravúrt véghezvinniük. –
Igen komoly és sokrétû
edzésmunkával érték el lá-
nyaink ezt a sikert – tájékoz-
tatott bennünket Oltyán La-

jos szakosztályvezetõ. – A ki-
eséstõl való félelem megkét-
szerezte erõnket és a végén
már azt nyújtotta a csapat,
amit korábban is vártunk tõ-
le. A Magyar Népköztársasá-
gi Kupában a H. Spartacus
NB I/B-s, majd a Békéscsa-
bai Kötött- árugyár NB l-es
csapatát gyõztük le, ezáltal
részt vehettünk a Játékcsar-
nokban megrendezett orszá-
gos döntõn. A Berceli Tsz S.
K. Nógrád megyei bajnok-
csapatának legyõzése után
azt a Martfût fektettük két
vállra, amelytõl a bajnokság-
ban mindkétszer vereséget
szenvedtünk. Ez a gyõzelem
egyúttal azt is jelentette,
hogy a 7 NB l-es csapat mel-
lett a kupában mi az ország
legjobb 8 csapata közé kerül-
tünk. – A szentesi kézilabda-
sport történetében ez eddig
egyedülálló teljesítmény,
amelynek elérésében a jó
csapatjáték mellett különö-
sen Ambrus, Buzi és Felföldi
kimagasló teljesítménye ját-
szott jelentõs szerepet. Külön
ki kell emelnünk Szabó Zol-
tán edzõ lelkiismeretes és
odaadó munkáját is. Az
MNK-ban a bajnokcsapat
FTC-tõl kaptak ki a szentesi
lányok, azonban a kupában
nyújtott teljesítményükért
minden dicséretet megérde-
melnek…

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták…(45.)

A saját disznóját
lopta el A közelmúltban a városi

könyvtárban Erdõs Virág, Jó-
zsef Attila-díjas író, költõvel
ismerkedhettek meg az iro-
dalom iránt érdeklõdõk. A
többségében gimnazistákból
álló hallgatóságot magával
ragadta a szociálisan érzé-
keny, a demokrácia értékei
iránt elkötelezett alkotó. Õ
nem költõ – mondta –, ko-
rábban prózát és drámákat
írt, csak a közélet leg-
újabbkori abszurditásai hoz-
ták ki belõle az ismert költe-
ményeket, úgy mint a „Na
most akkor...”, az „Édes ha-
zám,” és a „Tiborc”, melyek
el is hangzottak az esten. 

Egy családanya, aki mun-
kája mellett önkéntes szociá-
lis munkásként hajléktala-
nok földbe vájt veremlakása-
it látogatja, tiltakozik a szoci-
ális érzéketlenség törvénye-
sítése ellen, és „megénekli”

életüket, sorsukat. Versei a
nincstelenek, a cigányok, az
elesettek melletti szívszorító
kiállás. Napjaink „Solt Otti-
liá”-ja más eszközökkel. 

Elmondta, nem könnyen
ír, inkább „sokat szõrözõs”
módon. Az utóbbi idõben
Pár-beszéd címû irodalmi es-
teken is felolvas, Kollár
Klemencz Lászlóval, a Kiste-
hén zenekar énekes, dalszer-
zõjével. Emellett rendszeres
vendége a Rájátszás címû
koncerteknek, ahol a magyar
pop-rock legismertebb alak-
jai kortárs költõkkel szere-
pelnek. Örömmel idéztük
meg kedves közös ismerõse-
inket, a Szentesrõl indult
Cserna Szabó Andrást és a
szegvári kötõdésû Grecsó
Krisztiánt. 

Egy hallgatói felvetésre,
hogy ismeri-e a pár héttel ez-
elõtti történetet a szentesi

HMG fura urának tiltásáról,
„természetesen” volt a vá-
lasz. Kiderült, hogy a fiatal
szerzõ is jelen van, – akit a
közönség nagy tapssal kö-
szöntött – a költõ gratulált
neki, kedvesen biztatta, sõt
idézett is a versébõl: „Te
tényleg elhitted, hogy a Ma-
gyar Gárda / majd jobban
rábukik a klasszikusokra,/
mint az avantgárdra? ”

A tehetséges végzõs diák,
Purosz Leonidasz helyesbített;
alkotása slam poetry, nem
pedig vers.

Az este végén Erdõs Virág
dedikálás után a vonathoz
sietett – a Szentesen mara-
dók pedig elgondolkodhat-
tak, hogy „mi legyen, ki ne
legyen miközülünk mahol-
nap és ki legyen”.

Körtvélyesi László

A Kisér nevû városrészben
található; a Farkas Antal ut-
cára nyílik. Az 1906. évi vá-
rosrendezéstõl a mai Szántó
Kovács János utca és a mel-
lette lévõ köz egyaránt Toldi
Miklós nevét viselte. A nagy-
erejû mondai hõs vitézi tette-
it Ilosvai Selymes Péter
(1574) és Arany János mesél-

te el (Toldi-trilógia). Szilády
Áron, majd késõbb Karácso-
nyi János és Wertner Mór ok-
levelekkel bizonyították,
hogy Károly Róbert és Nagy
Lajos királyok korában való-
ban élt Toldi György és Toldi
Miklós. Miklós 1320 körül
születhetett, aki elõbb Po-
zsony vármegyei alispán és

várnagy volt; az itáliai hadjá-
ratban (1365) a fehér zsoldos
csapatok egyik fõvezére,
utóbb Szabolcs vármegye fõ-
ispánja. 1390 körül halt meg.
A régi utcája végénél kiala-
kult tér 1932-tõl ugyancsak
Toldi Miklós nevét viselte
(1948-tól Ifjúsági tér). A Toldi
Miklós utcát 1948-ban Szán-
tó Kovács János utcára ke-
resztelték át, így az irtózatos
erejû vitéz nevét már csak
egy „köz“ viseli.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (129.)

Toldi köz

Nappal hold kél bennem...

Február 10-én, hétfõn 19 órai kezdettel lát-
ható a Nappal hold kél bennem... címû elõ-
adás. Turek Miklós színmûvész versszínház-
zal mutatja be József Attila utolsó éjszakájá-
nak elképzelt eseményeit. Milyen lehetett a
költõ utolsó éjszakája? A választ magával vit-
te a sínekre. Jegyek kaphatók a mûvelõdési
központban, a Babilon Könyvesházban és
elõadás elõtt a helyszínen.

Maskara farsangra

Február 11-én, kedden fél 5-tõl kézmûves
foglalkozásra, farsangi álarc és maskara ké-
szítésére várják a gyerekeket az ifjúsági ház-
ban.

Arany János

Február 13-án, csütörtökön 19-21 óráig az
Irodalmi életrajzok elõadássorozat  elõadá-
sán Arany János életérõl folytatják a beszél-
getést az érdeklõdõk Poszler Györggyel az if-
júsági házban.

A városi könyvtárban mûködõ filmklub-
ban Jane Austen magánélete címû színes
angol-amerikai-ír filmet vetítik február 10-
én, hétfõn 18 órakor. Ízelítõ a filmbõl:

A XVIII. századi Angliában ostobaság volt
szerelembõl házasodni. Mr. és Mrs. Austen a
gazdag Mr. Wisley-t nézte ki lányuk, Jane jö-
vendõbelijének, de Jane makacs volt, aki
szembe ment a hagyományokkal. Megismer-

kedett a kicsapongó életet élõ, megfékezhe-
tetlen, de nagyon sármos jogtudóssal Tom
Lefroy-jal és szikrázó, romantikus, igaz sze-
relem bontakozott ki közöttük. Kérdés, hogy
feladnak-e mindent egymásért és a boldog-
ságért? A film életrajzi ihletésû, melyben a
közvetlenül írói pályája elõtt álló ifjú hölgy
egyik kulcsfontosságú szerelmi kapcsolatát
ismerhetjük meg.

Hétfõn lesz filmklub

150 éve: Általános ínség Szentesen (II.)

Erõszakos adóbehajtás

Olvasónk írja

A Magyar Kultúra másnapján



(folytatás az 1. oldalról)
Az Alföldvíz Zrt. szentesi

ügyfélszolgálati irodája vár-
hatóan március elsejétõl nyí-
lik meg hivatalosan. A leen-
dõ ügyfélszolgálat munka-
társai a munkaidejük egy ré-
szében az új rendszer beta-
nulásán vesznek részt Békés-
csabán. A fogyasztóváltozá-
sokkal kapcsolatos bejelenté-
seket jegyzõkönyvezik, de
elszámoló számlát csak már-
ciusban tudnak majd kibo-
csátani.

A 2013. december 31. elõtti
fogyasztással, a kibocsátott
számlákkal, hátralékos fel-
szólítókkal kapcsolatban
még a Szentes-Víz az illeté-
kes. Az ügyfélszolgálati
munkatársakat a Csongrádi

úti irodásban kereshetik fel a
lakosok. Mûszaki meghibá-
sodást az ingyenesen hívha-
tó hibabejelentõn vagy az
ügyfélszolgálati hívószá-
mon, e-mailen az ugyfel@
alfoldviz.hu címre küldött
levélben tehetik meg.

Az új szolgáltató többségé-
ben átvette a Szentes-Víz
munkatársait, a dolgozók jö-
vedelme azonban csökkent.
A társaság a számviteli év
zárásáig továbbra is mûkö-
dik, de nem végez szolgálta-
tói tevékenységet, a kikül-
dött számlák és a hátralékok
beszedését végzi. A Szentes-
Víz jövõjérõl a tulajdonos
önkormányzat dönt, ha más
elképzelés nem merül fel,
akkor várhatóan végelszá-

molással szûnik meg – nyi-
latkozta Kocsis László ügyve-
zetõ igazgató.

A képviselõ-testület tavaly
novemberben zárt ülésen
döntött a Szentes-Víz vagyo-
nának sorsáról. A társaság a
Csongrádi út 3. szám alatti
ingatlant bérbe adja, a szol-
gáltatás ellátásához szüksé-
ges eszközöket eladja a bé-
késcsabai Alföldvíz Zrt.-nek.
A 18,6 millió forintos törzs-
tõkével rendelkezõ önkor-
mányzati cégben 100-100
ezer forint üzletrésszel ren-
delkezõ Derekegyház és
Mártély önkormányzata
megvételre ajánlotta üzlet-
részét, melyet a nyilatkozat
szerint a kft. visszavásárol.

B.G.
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(folytatás az 1. oldalról)
A halpusztuláskor vett

vízminták nagy sótartalma,
sóösszetétele, illetve a Kurca
belvárosi szakaszán mért
fenolindex alapján termálvíz
terhelés nem zárható ki, álla-
pítja meg az Alsó Tisza-
Vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügye-
lõség laborvizsgálati jelenté-
se. A halpusztulást követõen
a vízügyi igazgatóság félmil-
lió köbméter frissítõ vizet
juttatott a csatornába. 

Az átöblítés után vett víz-
minta kedvezõ eredménye-
ket mutatott. A pusztuláskor
vizsgált vízhez képest az
Eszperantó-hídnál az oldott
oxigéntartalom és az oxigén-
telítettség is az ötszörösére
emelkedett, míg az összes
nitrogén ugyanilyen arány-
ban, az ammónium-nitrogén
pedig a tizedére csökkent. A
Bali-hídnál valamivel alacso-
nyabb ammónium-, nitrát-
és nitrogén szintet mértek a
vízfrissítés elõtt, a Veker-c-

satorna torkolatánál pedig
normális. Az Atiköfe bejelen-
tést kapott permetezésrõl is,
miszerint az érintett Kurca
szakasz melletti almásban
végeztek gyomirtást a közel-
múltban, azonban a vízmin-
tában nem találtak gyom-
irtószert. 

Kalamusz Endre elmondta,
hogy az általuk felkért szak-
értõ eredményeit összeha-
sonlítják az Atiköfe által ka-
pott vizsgálati adatokkal, és
ha szándékos vagy felelõt-
lenségbõl adódó környezet-
károsítás áll fenn, akkor
rendõrségi feljelentést tesz-
nek az ügyben, valamint
kártérítést követelnek az
egyesület veszteségének
enyhítésére. A héten illegális
szennyvízbevezetésre utaló
nyomokat fedeztek fel, az
ügyben bejelentést tettek a
környezetvédelmi hatóság
felé. Az elnök még nem tu-
dott számokat mondani az
elszenvedett kár mértékérõl,
a halfajok szerinti árat és a

megsemmisítés költségét
még nem véglegesítették. Az
egyesület elnöke szerint még
további dögök kerülhetnek
felszínre a jég elolvadása
után, a víz melegedésével.

Mint arról lapunk is beszá-
molt január 18-ától pusztul-
tak halak a Kurca városi sza-
kaszán. A horgászegyesület
által kezelt 17 kilométeres
szakaszból 4 kilométeren
összesen 9 mázsa tetemet
szedtek ki. A felsõ részen, a
Lavortól, azaz az ellennyo-
mó medencétõl a kettes zsili-
pig, valamint a kutató alatti
részen egyáltalán nem, míg a
Felsõ Kurcán az egyes zsili-
pig, azaz a Bikaistállói tiltóig
elenyészõ számban tapasz-
taltak pusztulást. Legtöbb te-
temet a kettes zsilip, más né-
ven Zuhogói tiltó és a kutató
közötti szakaszon, azon be-
lül pedig a Bali és az Eszpe-
rantó-hídnál találták.

Besenyei Gábor

Több hal döglött meg

(folyatás az 1. oldalról)
A testület elfogadta a kö-

vetkezõ hét évre szóló város-
fejlesztési tervet. A képvise-
lõk több kiegészítõ javaslatot
tettek a térfigyelõ kamerák-
tól kezdve a játszótereken
keresztül a Petõfi Szálloda
helyreállításáig. A fejlesztési
terv alapja és célja is a mun-
kahelyteremtés. Elsõdleges
feladata a gazdaságfejlesz-
tés, a munkahely megõrzés
és -teremtés, valamint az
ipari park-, az agrárium és
az idegenforgalom fejleszté-
se.

Telkek ingatlanok értéké-
nek, árának meghatározásá-
ban döntött a testület. A ve-
gyes tulajdonú ingatlanok
esetében megkeresik a tulaj-
donosokat az értékesítéssel
kapcsolatban. A város bizto-
sítja, az egyébként állami fel-
adatok közé tartozó a jelzõ-

rendszeres házi segítség-
nyújtás ellátását biztosítását
az év végéig. A képviselõk
módosították a Sportköz-
pont szervezeti és mûködési
szabályzatának és elfogadták
a Mûvelõdési, Oktatási, Ifjú-
sági és Sportbizottság beszá-
molóját. Nem nõnek a vásári
és piaci helyhasználati díjak,
annak ellenére, hogy elõze-
tes a biztosságok támogatták
a 20 százalékos díjemelést.

A testület döntött, hogy a
szennyvízszippantást a vá-
ros területén a Szentes-Víz
Kft. helyett egy helyi vállal-
kozó végezze. A felszámítha-
tó díjak, emésztõ gödörbõl
való begyûjtés esetén a 10
százalékos rezsicsökkentés-
sel módosított díj 3 ezer fo-
rint köbméterenként, ûrgöd-
rös árnyékszékbõl történõ
begyûjtés esetén 8 ezer forint
alkalmanként.

Letették az esküt a képvi-
selõ-testület által megválasz-
tott választási bizottsági ta-
gok. A választási bizottság
elsõdleges feladata a válasz-
tási eredmény megállapítása,
a választások tisztaságának,
törvényességének biztosítá-
sa, a pártatlanság érvényesí-
tése és szükség esetén a vá-
lasztás törvényes rendjének
helyreállítása. Tagok: Bertók
Gyula, Kicska Zoltán és László
Ferenc ügyvédek, póttagokká
választották Kovács Attilát és
Udvardi Istvánt. A választási
központ vezetõje Sztantics
Csaba jegyzõ.

Törvényi kötelezettségé-
nek eleget téve a képviselõ-
testület napirendre vette, de
elnapolta a idei év költségve-
tésének tárgyalását a február
28-iki ülésre.

BG

Vita a cégvezetõk díjazásáról
és az orvosi ügyeletrõl

Az önkormányzat kedden
az energiatudatosság jegyé-
ben szakmai szimpóziumot
tartott a helyi intézmények
vezetõi számára a „Magad
Uram!“ szlogen jegyében.
A szervezõk sajnálták, hogy
a leginkább érintett 39 in-
tézmény igazgatói közül
senki sem jelent meg az
eseményen. 

A 2012-es év elejétõl 2014
végéig terjedõ, tíz országot
érintõ RENERGY projekt
partnereként az önkormány-
zat több mint 100 ezer euró
támogatást kapott. A projekt
célja, hogy a résztvevõ part-
nerek átültethetõ és testre
szabható módszertant, esz-
közöket és irányelveket dol-
gozzanak ki annak érdeké-
ben, hogy egy fenntartható
energiapolitikát tervezzenek
és valósítsanak meg helyi
szinten. 

Kecskés Mária energetikus
a projekt keretein belül meg-
valósult olaszországi és
ausztriai tanulmányutakról
számolt be, amelyeken a

partnerek megismerhették
egymás társadalmi akcióit és
közösségformáló lehetõsége-
it, melyeket az energiatuda-
tosság mindennapokba tör-
ténõ beivódása érdekében al-
kalmaznak. Míg itthon a
megújulók aránya alig éri el
az 5 százalékot, addig a fenti
országokban ez az arány 32-
36 százalék, pedig az adott-
ságaik kevésbé elõnyösek,
mint Szentesé.

A RENERGY keretein be-
lül elkészült egy helyzet-
elemzés, melyet a Korzó-
Szeged Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója, Mezei Károly mutatott
be. Vizsgálták városunk
megújuló potenciálját, mely-
nek eredményeként nap-
energia és geotermikus ener-
gia jöhetnek szóba hosszú tá-
von. Felmérték a helyi intéz-
mények energiahatékony-
ságát és kihangsúlyozták az
energiafogyasztás pontos
mérésének a szükségességét
a pazarlás megfékezésének
érdekében. Az intézmények
energiafogyasztását nagy

részben a számítógépek és
nyáron a klímák teszik ki.

A fõ kérdés az, miként le-
hetne a város energetikai au-
tonómiáját hosszútávon elér-
ni, melyhez leginkább a vá-
rosvezetés és a lakosság el-
kötelezettsége szükséges. A
tanulmány negyven oldalas
ajánlásából Mezei Károly ki-
emelte a helyi építési sza-
bályzat módosításának és a
település klímatudatos ter-
vezésének szükségességét.
Például szélvédõ sávok tele-
pítése és a megfelelõ tájolás
nagy mértékben hozzá tud
járulni egy épület fûtési igé-
nyének csökkentéséhez. A
gépjármûforgalom csökken-
tése érdekében szorgalmazta
a város többközpontúvá ala-
kítását és a kerékpáros köz-
lekedés támogatását. Továb-
bá felhívta a figyelmet a he-
lyi intézményekben történõ
energetikai felelõsök alkal-
mazásának fontosságára.

Baranyai Vitália

Klímatudatos energiapolitika

Megállási tilalmat szeret-
ne az Arany János utcán a
helyi járatok zavartalan köz-
lekedése érdekében a Tisza
Volán Zrt. A hónap elején
életbe lépett menetrend sze-
rint a kórház érintésével
közlekedõ járatok útvonala
megváltozott. 

A Kiss Zsigmond – Bat-
thyány – Rákóczi – Kossuth
utca-buszállomás útvonal he-
lyett, a Kiss Zsigmond utcá-
ról a Sima Ferenc, Ady End-
re, Arany János utcákon ke-
resztül járnak a Rákóczi-Kos-
suth utca irányába a buszok.
A változás következtében
megszûnt a Batthyány utca
leterheltsége, ahol az ott la-
kók panaszkodtak a jármû-
vek okozta zajra és rázkódás-
ra. 

Az engedélyezési eljárás
miatt a tervezett év eleji idõ-
pont helyett csak február 1-
jétõl módosulhatott a buszok

útvonala. Mészáros Zoltán, a
Tisza Volán Zrt. területi igaz-
gatója felhívta az utasok fi-
gyelmét, hogy a kórház érin-
tésével közlekedõ járatok
menetideje módosult a hosz-
szabb útvonal miatt, ezért
utazás elõtt érdeklõdjenek a
buszállomáson. A járatokkal
egyidejûleg módosultak a
megállóhelyek is. A Csong-
rád felõl és felé közlekedõ
buszok nem érintik a Rákó-
czi utca – Bajcsy-Zsilinszky
utca sarkán lévõ és a patika
buszmegállót. A rendelõinté-
zetnél továbbra is a Kiss Zs.
utcán lehet le- és felszállni, a
megállóhely nem került
vissza a Sima Ferenc utcai
gyógyszertárhoz. 

A Volán kérelmezte a meg-
állási tilalom bevezetését az
Arany János utcán a zavarta-
lan buszközlekedés érdeké-
ben. A mûszaki iroda a for-
galmi tapasztalatok alapján

dönt a részleges megállási ti-
lalom esetleges bevezetésérõl
az Arany János utca déli ol-
dalán, napközben 11 és 15
óra közötti idõszakban.

A helyi buszközlekedést
továbbra is a Tisza Volán Zrt.
biztosítja 5 évig, errõl tavaly
év végén döntött a képviselõ-
testület. Mészáros Zoltán el-
mondta, hogy a közszolgál-
tatást az önkormányzat ren-
deli meg, ezért a menetren-
det a város igénye szerint
alakítják.

Új vonalon járnak a buszok

Babazászlót tûzhet ki
azon intézmény, ahol vala-
mely munkatársnak gyer-
meke születik – jelentette
be Farkas Sándor ország-
gyûlési képviselõ a Házas-
ság hete rendezvényéhez
kapcsolódva. A fehér színû
zászlón egy sárga nap látha-
tó. A helyi programok kö-
zött az elõadások mellett,
táncházba is várják a fiata-
lokat.

A Házasság hete olyan
széles körû összefogásra tö-
rekszik, mely gyakorlati pél-
damutatással, tudományos
kutatások eredményeivel,
bibliai és erkölcsi érvekkel
támasztja alá a házasság ér-
tékét. Nyíltan beszél a házas-
ság mindennapi valóságáról,

örömeirõl és feszültségeirõl.
Segít a válságban lévõ vagy
megszakadt kapcsolatok
helyreállításának reményét
ébren tartani – mondta Tóth
Tamás gimnáziumi igazgató,
a Szentesi Keresztény Peda-
gógus Társaság tagja.

A Házasság hete helyi ren-
dezvényeinek védnöke Far-
kas Sándor. Az országgyûlé-
si képviselõ véleménye sze-
rint az állam legfontosabb
sejtje a család, amely képes
megtartani a nemzetet. Mint
mondta, büszkék lehetünk,
hogy Európában a leginkább
családcentrikus nemzet a
magyar, a mi fiataljaink sze-
retnék felnevelni a legtöbb
gyereket. A honatya tíz baba-
zászlót adott át a keresztény

pedagógus társaság helyi el-
nökének, amit azok az intéz-
mények tûzhetnek ki, ahol
a munkatársak közül baba
születik a családban. Szeret-
né, ha a fehér alapon sárga
napot ábrázoló zászló ré-
szévé válna a közéletnek
ugyanúgy, mint a fekete lo-
bogó halál esetén.

Szentesen február 11-én,
kedden 18 órakor Binderné
Berkecz Mária családterapeu-
ta Gyermek és a család ösz-
szehangolása címû elõadásá-
val kezdõdik a Házasság he-
te a Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban. A fiatalok számára
szervezett táncház február
14-én, pénteken 18 órakor
kezdõdik a Dózsa-házban.

bes

Babazászlót az intézményekre

A területi igazgató tájé-
koztatása szerint a havazás
nem okozott jelentõsebb
fennakadást a helyi busz-
közlekedésben. A helyi já-
ratoknál kisebb késéseket
tapasztalhattak az utasok, a
helyközi és regionális jára-
toknál mûszaki hibák for-
dultak elõ a hideg miatt.

A vízszolgáltató változott,
a munkatársak nem
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A vésõt és a gravírozót
munkaideje után, otthoná-
ban veszi kézbe alkotótársá-
val Gere Sándor, a Koszta-
múzeum gondnoka. A férfi
szakmáját tekintve asztalos,
aki bevallása szerint mindig

is szeretett fával dolgozni.
Nagybátyjától, aki maga is
asztalos volt, állandóan azt
hallotta: „Ne nyúlj hozzá, el-
vágja a kezedet – s mondani
sem kell, a tiltás eredménye
az volt, hogy már csak azért

is kipróbálta, s kedvet kapott
hozzá. 

Két éve készítik kreatív
használati tárgyaikat Barabás
Anikóval, Sándor múzeumi
rajzoló munkatársával. Ani-
kó egy internetes blogon
rendszeresen közzé is teszi
l e g ú j a b b  m u n k á i k a t .  A
fafabrika.blogspot.hu a ma-
napság elterjedt blogok közé
tartozik, amelyeken az alko-
tó megoszthatja tapasztalait,
ötleteit másokkal. Sándorék
faragásai is megcsodálhatók

a képeken, de más ötletes al-
kotásaik is. Egyik-másiknak
a leírása is szerepel a blogon:
hogyan készítsünk díszes,
egyedi faliórát önállóan, de
azt is megörökítették és to-
vábbadták már, hogyan ké-
szül házilag a bababútor.  

Sodrófa, vagy nyújtófa –
az elnevezés lehet ez is, az is,
a funkciója ugyanaz, mondja
Sándor. Anikóval egy bar-
kácsmagazinban, illetve egy
ökokreatív életmód oldalon
láttak korábban ilyen süte-
ménymintázó hengereket, s
a látottakat gondolták to-
vább. Úgy tudják, Németor-
szágban van különösen nagy
hagyománya, a sváboknál a
kvarcedlinyomó terjedt el,
aminek négy oldalán találha-
tók a minták, ezt azonban
forgatni kell a mintázáshoz.
Háziasszonyok körében per-
sze, a kekszmintázásnak
több elterjedt módja is is-
mert, ilyen, amikor pohár re-
cés aljával hagynak lenyo-
matot a tésztán. Ennek a
„gyorsabb” változata a hen-
geres megoldás, magyarázza
a férfi. A készen vásárolt
sodrófán különbözõ vésõk-
kel „kinaggyázza” Anikó raj-
zát, majd kézigravírozóval
finomítja a motívumokat –
mindez nagyjából 6 órás
munka. A karácsonyi hangu-
latot idézõ csillagok, hópely-

hek után már a tavaszra és a
húsvétra készülnek többek
között nyuszi, hóvirág, csibe
ábrázolásával. A hengerekre
faragott minták nem csak
kekszhez használhatók fel,
hanem marcipán és fondat
bevonatú édességekhez, tor-
tákhoz is, különösen kedvelt
a kalocsai motívum. Sándor
elárulta, készítettek már
marcipánra fonott vesszõko-
sár mintát is, amitõl a torta
úgy néz ki, mintha egy nagy
kosárfonat borítaná. Szezo-

nálisak a termékek, melyeket
csak ismerõseik, barátaik ré-
szére, hobbiként faragnak.

Mindenesetre ismerõseik
ismerõsein keresztül már el-
jutottak a sodrófáik Angliá-
ba, Szerbiába, de még Ma-
rokkóba is. Utóbbi országba
iszlám mintázatú faragás ke-
rült, a legújabb megrendelés
pedig Tenerife szigetérõl ér-
kezett. Egyedi elképzelése-
ket is szívesen megvalósíta-
nak Anikóval, akivel tálcákat
is faragnak, poharakat is
gravíroznak, s a férfi már
próbálkozott mézeskalács
verõformával is.

D. J.

Marokkói süti szentesi sodrófával

Szerény, önmagával nehezen megelégedõ, ám rendkívüli
tehetség Pozsár Éva, akinek múlt hét szombaton a városi
könyvtárban nyílt február végéig tartó kiállítása. A mû-
vésznõ az életét átszövõ útkeresésrõl beszélt lapunknak.
Egész életében jelen volt a rajz és festészet, amit totyogós
korában szülei bosszúságára falfirkálással kezdett. 16 éves
korában rajzaival illusztrált könyv jelent meg a Mezõgaz-
dasági könyvkiadónál és néhány éve kedzett el komolyab-
ban festeni. 

A kétgyermekes csongrádi családanya, autodidakta módon
tanul és általában éjjel fest vagy délutánonként, amikor a kis-
lánya alszik. Közel áll hozzá az emberábrázolás, amit a maga
elképzelései szerint belehelyez egy közegbe. Az itt kiállított,
csodálatosan gazdag színvilágú képei inkább a realizmus felé
hajlanak. Folyton azt keresi, hogy mi az a téma, mi az a for-
mavilág, ami a gazdag, élénk színvilágot indokolja. A bibliai
témák nagyon érdeklik, annak ellenére, hogy nem megrög-
zötten vallásos és templomba járó ember. 

– Vannak biztatások, hogy jól csinálom, de én azért önma-
gam elé állítok egy mércét. Hozzányúlok egy témához és ha
úgy érzem, hogy megy az a vonal, akkor folytatom. 

– A piros csendélet a legvagányabb –, mutatott a kiállítás
egyik vendége egy pipacsokat ábrázoló virágkompozícióra. –
Nagyon friss, csak úgy oda van dobva. A többi képen látszik,
hogy dolgozott rajtuk.

Mentora, Sziklay Sándor megyei alkotódíjas festõmûvész
megnyitó beszédében a nyelvek sokféleségével asszociált a
megszámlálhatatlan festészeti stílusirányzatra és kijelentette,
hogy olyan alkotó kiállítását láthatjuk, aki igen gazdag festõi
szókinccsel rendelkezik. A megszokott tájkép festészet és
csendéletek mellett nagyon sok alakos festménye van, port-
rék fiatalokról, öregekrõl és játszó gyermekekrõl. Éva sok-sok
témához hozzányúl, mindegyikkel biztonsággal dolgozik,
ám festészetének fõ témája a szakralitás. 

– Az akril képeimen is látni lehet, hogy témáit illetõen na-
gyon vegyes – osztotta meg lapunkkal az alkotónõ. – Én ezt
szeretem. Kialakul majd késõbb egy olyan stílus és formavi-
lág, ami csak rám jellemzõ. Közel áll hozzám a szürrealitás,
de még nem érzem magam elég érettnek ahhoz, hogy  meg
merjem jeleníteni, ami bennem él. Valószínûleg ez az útkere-
sés végighalad majd az egész életemen. B.V.

Életre szóló útkeresés Nagy volt az izgalom és a
hangzavar január 30-án dél-
után, a szentesi Nyolcszín
Virág Óvodában, ugyanis
Csák Petra gyógypedagó-
gus, gyógymasszõr, terápiás
kutyafelvezetõ és leendõ
kutyakiképzõ tartott játé-
kos kutyás foglalkozást a
tornateremben. A gyerekek
szüleik engedélyével jelent-
kezhettek erre a különle-
ges rendezvényre. A közel
negyven óvodás érdeklõdve
figyelte, mi veszi kezdetét
négy óra után. 

A terápiás kutyák alkal-
mazása egyre elterjedtebbek
napjainkban. Ezek az állatok
segítenek a fejlesztõ foglal-
kozások alkalmával idõsek
esetén a hangulat javításá-
val, gyermekeknél viselke-
désterápiával, az érzelmi fej-
lõdés, vagy akár a szocializá-
ció során. A természet védel-
mére, az állatok szeretetére
is felhívja a figyelmet egy
ilyen foglalkozás.

Petra kezdetben körbeve-
zette Zsófit, a körülbelül hat
éves vizsla kutyust a gyere-
kek körében, akik vidáman
simogatták és becézték. A
szentesi Herosz Állatmen-
helyrõl érkezett ebet Petra

körülbelül kétéves kora óta
gondozza és tanítja folyama-
tosan. Zsófi, hámját büszkén
viseli, melyen nagy betûkkel
szerepel: TERÁPIÁS KU-
TYA. Az elsõ játék, a hely-
foglaló során a gyerekeknek
a padlón elhelyezett táblák
körül szaladtak körbe-körbe.
Amikor Zsófi, Petra jelzésére
ugatni kezdett, a kicsiknek el
kellett foglalni egy táblát.
Minden kör végén kikerült
egy tábla a körbõl, így a vé-
gén két kisgyerek verseny-
zett egy hely minél gyorsabb
elfoglalásáért. A nyertes ovis
jutalmul kérhetett egy pacsit,
vagy ölelést Zsófitól. Késõbb
a gyerekeknek bekötött
szemmel kellett megkeresni-
ük a kutyust, aki vakkantás-
sal jelezte, hogy éppen merre
jár az óvoda tornatermében.
A bátorságpróba során a ki-
csik egymás testrészein he-
lyezték el a jutalomfalatot,
amelyet a kutyának a becsu-
kott szemû, vállalkozó szel-
lemû kislányon vagy kisfiún
kellett megtalálnia. Zsófi
úgy vette el a falatot, hogy a
gyerekek meg sem érezték.

Késõbb a picik kis csopor-
tokban, lopakodva közelítet-
tek meg egy cukorkát tartal-
mazó kosárkát. Ha Zsófi
ugatott, rögtön mozdulatlan-
ná kellett válniuk, nehogy
észrevegye, miben sántikál-
nak. A játékokat a szülõk is
figyelemmel kísérhették, mi-
vel Petra az elkövetkezõ he-
tekben rendszeresen tart
majd foglalkozást ezen a
helyszínen. Göbölyös Anikó, a
nagycsoportos Orosz Valentin
anyukája szerint nagyon jók
a készségfejleszõ elemek.

– A gyerekek megtanulják,
hogy nem kell félni az állat-
tól. Látjuk, hogy a saját ku-
tyát is ki lehet képezni, meg
lehet tanítani ezekre a dol-
gokra. Nekünk is van ku-
tyánk, akit Valentin nagyon
szeret – mesélte az anyuka.

A rendezvény végén Csák
Petra elmondta, hogy elfá-
radtak Zsófival, de ezt leszá-
mítva nagyon jól érezték ma-
gukat.

–  Gyógypedagógiát tanul-
tam és ott már láttam több
terápiás kutyás foglalkozást.
Amikor elkezdtem foglal-

kozni a kutyázással és a
menhelyen dolgoztam ön-
kéntesként, akkor jött Zsófi.
A kenneltársai csúnyán ösz-
szemarták, ezért úgy döntöt-
tem, hogy örökbe fogadom.
Így kezdtünk el együtt dol-
gozni. Az alapengedelmessé-
get követõen átképeztem a
terápiára. Csipeszt, a másik
vizsla kutyust nyolchetes ko-
ra óta képzem, most húsz
hónapos. A habilitációs ku-
tyakiképzõ tanfolyamot vég-
zem Szegeden, ott lehetõsé-
get kaptam, hogy saját ku-
tyával vizsgázzak. Járunk az
idõsek otthonába is, de az
egészen más. Itt ez volt az el-
sõ bemutatkozás – mondja
Petra.

Ha javul az idõ, az udva-
ron tudják folytatni majd a
játékot, és a kicsik hamaro-
san megismerhetik Csipeszt
is. Az óvodában egyébként
lovas foglalkozás is szokott
lenni, ahol a gyermekek a
nagyobb testû állatokkal va-
ló bánásmódot is gyakorol-
hatják. Mindez sokat segít a
zárkózottabb ovisok kibon-
takozásban és jó lehetõséget
biztosít azoknak is, akik ott-
hon nem tartanak állatot.

Lantos Éva

Ál lat i  óvoda

Ha valaki különleges süteményt, tortát álmodott meg, az
íz mellett sokat nyom a latban, ha egyedi mintázattal készíti
el. Hogy még nagyobb legyen a vendéglátó sikere az ünnepi
asztalnál, a kreatív süteményhez csak egy kézzel faragott
mintázó sodrófa kell. Egy helybeli pár kezei közül két éve
kerülnek ki a szebbnél-szebb mintázóhengerek, a motívu-
mok pedig egyre változatosabbak – faragott szentesi sodró-
fájuk eljutott már több európai országba, sõt Marokkóba is. 

A helyfoglaló játékban örömmel vettek részt a gyerekek.
A nyertes pacsit kapott Zsófi kutyától.
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Megyebajnok tornász csa-
pata és egyéni gyõztese van
a Koszta József Általános
Iskolának. A szentesi torná-
szok I. korosztályos csapata
a megyei döntõben állhatott
a dobogó legmagasabb fo-
kára. Egyéniben Kovács
Helga aranyérmet szerzett a
szegedi döntõben.

Az elmúlt esztendõk leg-
nagyobb tornász sikerét érte
el a Koszta József Általános
Iskola csapata, hiszen az I.
korosztályos lányok – elsõ,
második és harmadik osztá-
lyosok – a megyei diákolim-
piai szegedi döntõjében,
aranyérmet nyertek. Oroszi
Szilvia, a csapat felkészítõje
elmondta, hogy három kor-
osztályos csapattal utaztak
Szegedre, ahol a legfiatalab-
bak a hosszú évek óta
egyeduralkodónak számító,
bázis tornász intézmény, az
Arany János-iskola legjobb-
jait megelõzve diadalmas-
kodtak, ráadásul egyéniben,
ebben a kategóriában, a do-
bogó elsõ két fokára is szen-
tesi lány állhatott, Kovács
Helga és Szabó Vanessza sze-
mélyében. Az elsõ korosztá-
lyú csapat tagjai voltak még
Vida Natasa, Branya Blanka,
Gál Dalma és Kovács Petra. A

második korosztályos szen-
tesi lányok Gyuricza Kinga,
Menyhárt Jázmin, Kovács Bi-
anka, Barna Adél, Lantos Vik-
tória, Pataki Kamilla, Szalai
Kamilla a negyedik helyen
végeztek, és szintén tovább-
jutottak a regionális döntõ-
be, míg a harmadik korosz-

tályosok, a felsõsök hatodi-
kok lettek. – Debrecenbe uta-
zunk a legjobbakkal február
22-én – mondta a csapatot
felkészítõ, Oroszi Szilvia. –
Itt rendezik a területi döntõt,
és szeretnénk szépen szere-
pelni a nagyon erõs mezõny-
ben. Elõtte ezen a hétvégén

Szegvárra utazunk, ahol a
Forray – kupán „állunk rajt-
hoz”, ami jól szolgálja majd
a felkészülésünket a debre-
ceni megmérettetésre. Egy
biztos, ezzel a szegedi sze-
repléssel az elmúlt eszten-
dõk legnagyobb sikerét érték
el tornászaink. hv

Tíztáncban a Hegyes-Kis
páros idehaza harmadik éve
veretlen. Bár ez egyre na-
gyobb terhet ró rájuk, a pon-
tozók, a versenytársak és a
közönség szerint is egyértel-
mû volt a mostani sikerük.
Ebben a kategóriában egyet-
len párosként képviselhetik
hazánkat világversenyeken,
elõbb áprilisban Európa-
bajnokságon indulhatnak.
Azonban legközelebbi verse-
nyük a február 15-én és 16-
án rendezendõ latin és stan-
dard magyar bajnokság. Mö-
göttük a bronzérem is a Szil-
vernek jutott, Kósa András és
Prozlik Anna révén.

Rischák Balázs és Dajka
Csenge duplázni tudott. A
kettõs megnyerte a junior I-
es latin, illetve standard baj-
nokságot. A 13 éves táncosok
elmondták, 4 éve táncolnak,
másfél éve alkotnak egy
párt. Igaz, sokat kell dolgoz-
ni az eredményekért, de ne-
kik megéri, mondta moso-
lyogva Csenge. És utazniuk
is sokat kell: a vásárhelyi fiú
lakóhelyén kezdett táncolni,
a szolnoki lány pedig a Szil-
ver ottani klubjában. Bejár-
nak Szentesre edzeni szinte

minden nap, alkalmanként
2-3 órát, László Csaba vezeté-
sével. Legnagyobb sikerüket
érték el a két bajnoki címmel,
de már elõtte is zömmel elsõ
helyen végeztek országos
versenyeken.

A tehetséges táncosokat
hamarosan talán a tévé kép-
ernyõjén is láthatjuk, mert
Balázstól tudjuk, táncered-
ményeik alapján a fiú anyu-
káján keresztül meghívták a
párost az újrainduló Csillag
születik válogatóversenyeire.
A tehetségkutató mûsorban
már túljutottak egy fordulón,
de szerintük még legalább 3
sikeres válogató kell a tévés
szerepléshez.

A Szilver további dobo-
gós eredményei:

Ifjúsági tíztánc MB: 2.
Rónyai Zoltán-Farkas Boglárka,
3. Tisza Dániel-Palásti Sára
Anna. Junior II. tíztánc MB:
2. Mészáros Bence Levente-Bal-
anescu Lilána. Standard Ris-
ing Star: 2. Bõdi Dénes-Szepesi
Lilla. Junior I. standard MB:
3. Bereznyai Martin-Juhász
Jázmin. Gyerek standard MB:
2. Urbán István-Urbán Lilla.

Három arany
a Szilvernek

Megyebajnok tornászok
a Kosztából

Mindkét csoportmérkõzé-
sét megnyerte a Csongrád
Megyei Labdarúgó Szövet-
ség által kiírt téli, mûfüves
bajnokságban a Szentesi
Kinizsi csapata az elmúlt
hétvégén. A mieink szom-
baton már nehezebb ellen-
felekkel csapnak össze Al-
gyõn, ahol ezen a napon há-
rom mérkõzést játszanak
Mihály Róberték.

Jól kezdte a tavaszi idényt
a Kinizsi labdarúgó-csapata,
igaz, még csak két hét telt el
a felkészülésbõl, de elsõ két
mérkõzését magabiztosan
nyerte meg Bozóki Zoltán
együttese. A CSLSZ által ki-

írt, mûfüves bajnokság al-
gyõi csoportkörét két gyõze-
lemmel zárta a csapat, így a
mieink továbbjutottak a kö-
vetkezõ fordulóba. A Kinizsi
az elmúlt szombaton elõbb a
Zsombót gyõzte le 5-2-re,
majd a Tanárképzõ sem je-
lentett akadályt, ennek a 90
percnek a végeredménye 7-2
lett, természetesen a Szentes
javára. Bozóki Zoltán vezetõ-
edzõ beszámolója szerint há-
rom új labdarúgó is pályára
lépett a Kinizsiben, a közép-
pályás Gajda János Fábiánse-
bestyénbõl érkezett, a táma-
dó középpályás Erdei Sándor
Nagymágocson játszott, míg

Hidas József a kihagyott õszi
szezont követõen tért vissza
a csapathoz. 

– Mivel a csoportunkból
továbbjutottunk, így újabb
mérkõzések várnak ránk,
immár nehezebb ellenfelek-
kel szemben kell helytáll-
nunk – mondta a szakvezetõ.
– Szombaton a Kistelek, a
Szegedi VSE és az Algyõ
lesznek az ellenfeleink, a jö-
võ hét végén pedig már
a helyosztókra kerül sor.
Szombaton egy nap alatt bo-
nyolítják le a három mérkõ-
zést, éppen ezért ezek 2X30
percesek lesznek majd.

hv

Kinizsi gólzápor a mûfüvön

Folytatódott az Erima
gyermek kézilabdabajnok-
ság. A 10 éves fiúk hat mér-
kõzést játszottak két hét
alatt, az elmúlt hétvégét há-
rom gyõzelemmel zárták.

Január utolsó hétvégéjén
és február elsõ szombatján
egyaránt három-három mér-
kõzést játszott a Szentesi
Párducok Sportiskola U10-es
korosztályú fiú kézilabda-
csapata. A mieink a PLER
együttesétõl 22-12-re, az Éles
Kézilabda Iskolától 19-13-ra
kaptak ki, míg a Várpalota

gárdáját 24-7-re verték. Az
elmúlt hétvége tökéletesen
sikerült, három mérkõzésbõl
hármat nyertek meg a Pár-
ducok. A Pick ellen 10-7-re, a
Ferencváros ellen 22-4-re
gyõzte le, a Lajosmizse gár-
dáját pedig 16-7-re verte a
Czesznak György és Orosz Ti-
bor irányította gárda. – Bár a
hat pontot megszereztük,
azért nem vagyok teljesen
elégedett – mondta Czesz-
nak György, a sportiskola
vezetõje a mérkõzések után.
– Voltak nagyon jó dolgok a

srácoktól, de voltak olyan hi-
bák is melyekkel mi hoztuk
helyzetbe az ellenfelet. A
Pick ellen nagyobb arányú
gyõzelemre számítottam, ez-
zel együtt örülök, hogy há-
rom mérkõzést nyertünk. A
kiemelt bajnokság negyedik
helyén állunk, így szinte biz-
tos, hogy az elsõ nyolc kö-
zött végzünk, ami rájátszást
érõ helyet jelent. 

A Szentes február 16-án
Alsóörsre utazik, ekkor a
PLER, az Alsóörs és az Óbu-
dai Kézilabda Iskola ellen
lépnek majd pályára a mie-
ink. 22-én ismét itthon ját-
szanak a fiúk és a lányok is.
Hír még a sportiskola háza
tájáról, hogy a tavasz folya-
mán az U7-es, U8-as és U9-
es korosztályokat is hamaro-
san „hadrendbe” állítják. A
sulikézi program jól mûkö-
dik, ennek köszönhetõen a
mindennapos testnevelés-
órákon túl délutánonként is
megpróbálnak majd edzése-
ket tartani a programban
részt vevõ tehetséges máso-
dik, harmadik osztályos fiúk
és lányok számára. Ennek
köszönhetõen tavasszal ezek
a korosztályok már mérkõ-
zéseken is bemutatkozhat-
nak a nyilvánosság elõtt.

HV

Negyedik helyen
a gyerekkézisek

Szombaton folytatja bajnoki szereplését a
Hungerit Szentesi VK nõi vízilabda-csapata.
A mieink szombaton délelõtt, 11 órakor a fõ-
városban, az Angyalföldi Sportiskola ellen
szállnak medencébe. A szentesi lányok a má-
sodik helyrõl vágnak neki a tavaszi szezon-
nak, a mieink 15 ponttal, csak jobb gólkü-
lönbségüknek köszönhetõen elõzik meg az
UVSE gárdáját. A tavalyi bajnok Egernek 21
pontja van, míg az idei trónkövetelõ dunaúj-
városiak eddig 13 pontot gyûjtöttek. Az idei

elsõ tétmérkõzésen kötelezõ a gyõzelem az
eddig még pont nélküli fõvárosiak ellen, vél-
hetõen a jövõ héten, a Szeged ellen már ne-
hezebb erõpróba vár Gyõri Eszterékre. Férfi
csapatunk, a Valdor- Szentesi VK ezen a hét-
végén nem száll medencébe, Matajsz Márk
csapata legközelebb jövõ szombaton, a nõi
mérkõzést követõen a bajnoki cím egyik idei
várományosát, a Szolnok gárdáját fogadja
majd 18 órától.

hv

Rajt Angyalföldön

Rangadót vesztett a Szentesi Kinizsi SZITE
asztalitenisz-csapata a Karcag ellen hazai pá-
lyán, de a következõ fordulóban azonnal ja-
vított a csapat és Jánoshidáról hozták el a
bajnoki pontokat Bunda Szabolcsék.

10-8-ra kapott ki itthon a Kinizsi asztalite-
nisz együttese a nemzeti bajnokság második
vonalának Dél-keleti csoportjában a Karcag
együttesétõl. A hazai vereség azt jelentette,
hogy a mienk lecsúsztak a dobogóról, és a
negyedik pozíciót foglalták el a táblázaton. A
hazai vereséget gyorsan feledtette a Kinizsi,
hiszen vasárnap este Jánoshidáról hozta el a

két bajnoki pontot a csapat. A 10-8-as siker
csak papíron mutat ilyen szoros eredményt,
Hegedûs Gábor szakosztályvezetõ beszámoló-
ja szerint végig magabiztosan vezetve nyert
a Kinizsi. – A kötelezõ gyõzelmek kategóriá-
jába tartozott ez a mérkõzés, ezek mindig ne-
hezebbek, de a lényeg, hogy sikerült nyer-
nünk Jánoshidán – nyilatkozta a szakosztály-
vezetõ. – A csapattól hasonlóan eredményes
folytatást várok a jövõ hétvégén is, amikor is
15-én a Tápiógyörgye együttesét fogadjuk a
Szent Erzsébet-iskola tornatermében.

hv

Vereség után gyõzelem

A magyar atlétaválogatott dobó-
versenyzõi Dél-Afrikában, Johan-
nesburg közelében edzõtáboroz-
nak, egy nagyon jól felszerelt atléti-
kai centrumban. A kellemes, 26 fo-
kos melegben három hetet töltenek
a dobók, köztük Pars Krisztián,
London bajnoka és Szikszai Róbert
ifjúsági Európa-bajnok mellett a
szentesi Seres András. A csapat
több rangos versenyen is részt
vesz, mivel András minden ver-
senyre viszi magával a szentesi cí-
merrel díszített nemzeti színû zász-
lót, így most ezt áthatja a dél-afrikai
közönség minden magyar gyõztes
kezében. A február közepén haza
érkezõ Seres András 22-én már a
téli dobóbajnokságon indul, és re-
mélhetõleg jól szerepel, így remél-
jük, ott lehet a Portugáliában márci-
usban megrendezésre kerülõ dobó
Európa-kupán.

Edzõtábor
Dél-Afrikában

Kis Violetta és
Hegyes Bertalan János

Az idei év elsõ magyar bajnokait avatták a táncosoknál, a
szentesi Szilver TSE versenyzõi három aranyéremmel és
számos dobogós helyezéssel térhettek haza a Pestszentim-
rei Sportkastélyból. A felnõttek tíztánc kategóriájában a
Hegyes Bertalan János-Kis Violetta duó sorozatban harmad-
szor nyert bajnoki címet, a junioroknál a Rischák Balázs-
Dajka Csenge páros pedig duplázott ezen a hétvégén.
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A legtöbben rendelke-
zünk olyan ismerõsökkel,
akik külföldön próbáltak
szerencsét több-kevesebb
idõre. Ennek legfõbb oka a
jobb megélhetés utáni vágy,
fõ alappillére pedig a
nyelvtudás és nem kevés
bátorság, hogy nekivágja-
nak az ismeretlennek. La-
punknak két szentesi fiatal,
Délczegh Adrienn és Deb-
reczeni-Kiss Ferenc beszélt
döntésükrõl, akik távol  csa-
ládjuktól, barátaiktól elin-
dultak szerencsét próbálni. 

Adrienn: – Magáért az uta-
zásért világ életemben szen-
vedélyesen rajongtam. Le-
nyûgöz a számomra új he-
lyek felfedezése, idegen kul-
túrák megismerése, így min-
dig is benne volt a pakliban,
hogy egyszer majd rövi-
debb-hosszabb idõre kül-
földre költözök. Emellett
egyfajta bizonyítási vágy is
él bennem, hogy a megszo-
kottból kiszakadva, ismeret-
len körülmények között,
hozzátartozók  nélkül is be-
bizonyítsam, hogy megállom
a helyem.

Ferenc: – Próba-szerencse
alapon mentem ki, mert itt-
hon nem volt épp munkám,
viszont adódott odakinn egy
lehetõség,

– Volt valaki, aki segített
kint elhelyezkedni és lakást
keresni? Hol indultak el az
események?

Adrienn: – Jelenleg Dániá-
ban, Esbjergben élek, szá-
momra ez nem célország

volt, hanem itt kaptam állás-
ajánlatot egy jó hírû hûtõ-
gyárnál értékesítési asszisz-
tens pozícióra, amire egysze-
rûen nem tudtam nemet
mondani. A cégtõl nagyon
sok segítséget kaptam, ne-
kem még lakás után sem kell
kutatnom.

Ferenc: – Egy munkaköz-
vetítõ ügynökséghez fordul-
tam, akik körülbelül másfél
hétre rá találtak nekem mun-
kát, London szívében, egy 5
csillagos szállodában a Park
Lane-en. Elõször Dél-Lon-
donban, West Norwoodban
laktam a nõvéremnél, majd
mikor lett elég pénzem, fel-
költöztem Észak-Londonba
egy magyarok lakta házba a
Golders Greenen. Jelenleg
Haringey környékén lakok.
Dolgozni a központba, a
Hyde Park és a Temze közöt-
ti, Firmdale Knightsbridge
Hotelbe járok. 2012 októbere
óta vagyok kint.

– Szóba jött kint iskola,
vagy tanfolyam elvégzése?

Adrienn: – Annak ellenére,
hogy Dániában szinte min-
denki magas szinten beszél
angolul, szerettem volna ki-
csit belekóstolni a dán nyelv-
be, így beiratkoztam egy
kurzusra. Nem az egyszerû,
könnyen tanulható nyelvek
kategóriájába tartozik a dán,
de ez a tanfolyam is egy
módja az integrációnak és
kapcsolatépítésnek. Egyéb-
ként a külföldiek számára is
nagyszerû feltételeket bizto-
sít az ország felsõfokú tanul-

mányokhoz, továbbképzé-
sekhez, úgyhogy ezt az opci-
ót valószínûleg még fontoló-
ra veszem.

Ferenc: – Én egyelõre még
nem tanulok, de a közeljövõ-
ben mindenféleképpen be-
iratkozok valamilyen tanfo-
lyamra, amit hasznosíthatok
itthon is egyszer.

– Váltottak munkahelyet,
lakhelyet, mióta kint éltek?

Adrienn: – Határozott idejû
szerzõdést kötöttünk a mun-
kahelyemmel, amelyet több
ízben meghosszabbítottunk.
Alapjában véve nem tervez-
tem fél évnél tovább marad-
ni Dániában, ennek ellenére
már másfél éve itt élek. Úgy
döntöttem, hogy a közeljö-
võben a dán fõváros felé ve-
szem az irányt és Koppenhá-
gába költözök, úgyhogy
most aktívan keresem az ot-
tani lehetõségeket.

Ferenc: – Váltottam mind-
kettõt. Lakóhelyet három-

szor. Elõször testvéremtõl
költöztem el egy magyar
házba, majd a barátnõmmel
kerestünk szobát. Onnan kö-
rülbelül 2 hete költöztünk el
immár egy számunkra na-
gyobb helyre. Munkát egy-
szer váltottam egy szerzõdé-
ses munkahelyre, most szin-
tén szállodában dolgozok.

– Milyen gyakran jöttök
haza és milyen érzés?

Adrienn: – Szerencsére vi-
szonylag gyakran, 2-3 ha-
vonta haza tudok látogatni,
számomra ez érzelmi feltöl-
tõdést jelent, mivel a család
a gyenge pontom. Olyankor
szüleimmel, tesómmal és
nagyszüleimmel töltöm
idõm nagy részét, de termé-
szetesen a barátokkal is
igyekszem találkozni. Álta-
lában hosszú hétvégékre tu-
dok hazamenni, ami rövid-
nek tûnik, ám mégis sok
mindent sikerül belezsúfol-
ni.

Ferenc: – Ha lehetne, he-
tente hazajönnék, eddig
négyszer voltam itthon. Ál-

talában 11-12 napot töltök
itthon, meglátogatom a csa-
ládtagjaimat és a barátaimat
elsõsorban, de a haverok, a
csapattársaim, a Szentesi Ki-
nizsi sem maradhat ki az itt-
hon töltött idõbõl. Hazajönni
nagyon jó érzés, hisz ez a
szülõvárosom. Én ide min-
dig szeretettel jövök, itt van-
nak azok, akiket szeretek és
akikkel minden idõmet kel-
lene töltenem. Nagyon kevés
ez a pár nap, nehéz mindent
belesûríteni.

– Szeretnétek hazaköltözni
egyszer?

Adrienn: – Az otthon min-
dig is biztos pont volt és lesz
életemben, nem tudom, mit
hoz a jövõ, de amíg jól ér-
zem magam külföldön, ad-
dig maradok.

Ferenc: – Természetesen
szeretnék. Ide tartozom, sze-
retnék munkát kapni Szente-
sen, valószínû, hogy csoma-
golnék is, és felülnék az elsõ
repülõre, ha így lenne, de
így látatlanban nem költöz-
hetek haza. Nem szeretnék a

szüleim támogatására szo-
rulni, önálló életet kezdenék
itthon.

– Hogyan változtatta meg
az életeteket a kintlét?

Adrienn: – Függõvé tett, jó
értelemben. A baráti társasá-
gom abszolút nemzetközi,
együtt próbáljuk megismer-
ni környezetünket, kihozni a
legtöbbet a lehetõségekbõl,
valamint betekintést nye-
rünk egymás kultúrájába.
Hihetetlen élményekkel gaz-
dagodtam, tágult a világké-
pem, nõtt a tudásvágyam.
Noha pszichológus nem va-
gyok, úgy vélem, egy olyan
élethelyzet, amelyben az em-
ber csak magára támaszkod-
hat, személyiségfejlõdéshez
vezet. Persze vannak gyenge
pillanataim, mint mindenki-
nek, aki elszakad az otthoná-
tól, de ennek ellenére hi-
szem, hogy megerõsödtem,
rugalmasabb lettem, és sok-
kal jobban tudom értékelni
az emberi kapcsolatokat.

Ferenc: – Gyökeresen és se-
hogyan. Egy másik „világ-
ban” élek, más emberek és
impulzusok vesznek körül.
Önellátó vagyok, van mun-
kám, és tudok félrerakni.
Nagyon sok dolog fogalma
átértékelõdött, többek között
a család, barát, munka és a
pénz. Ezen kívül semmi nem
változott, úgy érzem, ugyan-
az a srác vagyok legbelül, és
nem felejtem el soha, hova
tartozom igazából!

Lantos Éva

A nagyvilágban sem felejtik, honnan jöttek

Kos
Egy régebbi ügyére kell
most nagyobb gondot fordí-

tania, hogy végleg a végére tudjon jár-
ni. Lehetséges, hogy egy kicsivel több
erõfeszítés szükséges a jó eredmények
eléréséhez, de a végeredmény megko-
ronázza a befektetett energiát.

Bika
Érdemes gondolatait mérle-
gelt állapotban tartania. Így

nyitottá lesz új dolgokra és személyek-
kel való ismerkedésekre, melyeknek a
késõbbieknek kiemelt szerepe lesz. Az
utóbbi idõben sokat elégedetlenkedett
az eredményekkel. 

Ikrek
Fókuszáljon a munkájára,
ugyanis olyan hatások is ér-

hetik, melyek óva intik az ábrándozás-
tól. Így hát ne hagyja, hogy elkalandoz-
zanak gondolatai, esetleg egy kis fi-
gyelmetlenség miatt nagyobb kára
származzon.

Rák
Szemtõl szemben tisztázza
le az ügyeket, míg nem ké-

sõ. Így lezárhatja, végére érhet azon
dolgainak, melyek hol okkal, hol ok nél-
kül eddig csak folyton bosszúságot
okoztak önnek. 

Oroszlán
Az ismerõsei közül valaki
nagy baklövést követ el.

Amennyiben ön is látja az elõjeleket, fi-
noman figyelmeztetheti a közeledõ ve-
szélyre. A hét második felében a pénz-
ügyeké lesz a fõszerep. 

Szûz
Egyik fiatalabb rokona sor-
sát nagyon a lelkén viseli.

Legyen óvatos ebben az ügyben, mert
könnyen megeshet, hogy azon kapja
magát, hogy regulákat ajánl neki az
életrõl, és túlzottan is belefolyik az õ
magánéletébe.

Mérleg
A hét folyamán felmerülhet-
nek váratlan események,

melyek a tervezett programját felborít-
hatják. A múltbéli erõfeszítéseinek most
már lassan láthatja a kézzelfogható
eredményeit. Az élet most fokozott fele-
lõsségérzetet ébreszt önben.

Skorpió
Egy régi arc feltûnhet a
múltból. Lehet, hogy felhívja

önt telefonon, nagy meglepetést okoz-
va. Jobb, ha nem bolygatja már a múl-
tat. Még akkor sem, ha önben újraéb-
rednek az érzések ezen személy iránt. 

Nyilas
Kiemelten foglalkoztatják az
anyagi jellegû kérdések.

Minden erejét beveti, hogy magasabbra
tehesse bevételének limitjét. A hét so-
rán több fontos eseményen vesz részt,
aminek köszönhetõen felgyorsul az idõ. 

Bak
Nagyon figyelmesen köves-
se a pénzügyei állását eb-

ben az idõszakban, ugyanis váratlan,
akár ok nélkül, ködös körülmény során
lényeges összegtõl válhat meg, ha nem
lesz kellõen éber. Testvére vagy szom-
szédja kellemetlen helyzetbe hozhatja.

Vízöntõ
Az anyagi körülményei vá-
ratlan pozitív fordulatot

vesznek. Azonban hatósági ügy kap-
csán érheti némi kellemetlen kiadás,
ami lehet egy kisebb mértékû bírság,
vagy valami hasonló dolog. 

Halak
Ezekben a napokban egy
együttmûködés nagy bevé-

telekhez juttathatja. Ez pont jó idõben
érkezik, ugyanis már tervezget befekte-
téseket, vásárlásokat. A barátaival a
kapcsolata segítõ jellegû, habár az
utóbbi idõben volt ok kisebb neheztelé-
sekre.

Február 7-14.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPA Szentes Városellátó Nonprofit Kft. fel-
hívja a szentesi lakosság, és gazdálkodó szer-
vezetek figyelmét, hogy mostanában számos
alkalommal, a nevével csalók élnek vissza.
Ismeretlenek keresnek meg mûhelyeket, üz-
leteket, magánszemélyeket arra hivatkozva,
hogy az utcán munkavégzés során meghibá-
sodott munkagép (kukásautó, utcaseprõ jár-
mû, stb.) javításához kérnek kéziszerszámot,
eszközöket, kisgépet kölcsön, amelyet ez-
után nem adnak vissza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezekhez a csa-
lókhoz a Szentes Városellátó Nonprofit Kft.-
nek nincs köze! Kérjük, hogy ilyen esetben
járjon el körültekintõen, ne adjon ismeretlen-
nek nagy értékû kisgépet, eszközt, valamint
jegyezze fel a gyanús ismeretlen jármûvének
rendszámát.

A problémával kapcsolatos információval
kérjük keressék Kiss Ferenc mûszaki vezetõt a
30/6394070-es telefonszámon.

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. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: Kass-
Madách: Az ember tragédiája cí-
mû kiállítás látható a megyeházán.

Városi könyvtár
Pozsár Éva festményeibõl nyílt

kiállítás, amely február végéig lá-
togatható nyitvatartási idõben.

Tokácsli Galéria
Marosi Kata festõmûvész kiállí-

tása nyílt, amelyet március 1-ig
tekinthetnek meg a látogatók nyit-
vatartási idõben. 

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Tavaszváró kiállítás látható a

Deák Ferenc-iskola rajztagozatos
diákjainak munkáiból.

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.

Galéria Kávéház és Étterem
Felületek és formák címmel Vi-

rág Mihály békéscsabai fotográ-
fus anyaga március 3-áig látható
nyitva tartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Február 6-10.
17.30 óra Zambézia – dél-afri-

kai animációs film,
20 óra Magyar retró 2. – ma-

gyar dokumentumfilm.
Február 13-17. 
17.30 óra Tad Jones csudála-

tos kalandjai – spanyol animáci-
ós film

20 óra A nagy szépség –
olasz-francia játékfilm.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Február 7-tõl

A pályaudvaron egy idõs bácsi a fe-
leségét várja. Mikor a nénike meg-
érkezik, megölelik egymást. - De jó,
hogy végre megjöttél, úgy hiányoz-
tál! - szól a bácsi. - De jó, hogy
végre látlak, olyan hosszú volt ez a
két nap - válaszol a néni. A közel-
ben álldogáló fiú, aki a barátnõjét
várja, meghatódik a jelenet láttán és
odalép hozzájuk. - Ne tessék hara-
gudni, önök mióta házasok? - Ép-
pen 50 éve - hangzik a válasz. -
Remélem, mi is ilyenek leszünk öt-
ven év múlva a kedvesemmel - mo-
solyog a fiú. A bácsi odalép hozzá,
megfogja a vállát és azt mondja: -
Fiatalember, maga ezt ne remélje.
Maga ezt döntse el.

- Asszonyom, mondták már magá-
nak, hogy ön a világ legszebb nõje?
- Még nem. 
- Gondoltam...

A kórház belosztályán az ügyeletes
nõvér felveszi a telefont.
- Jó napot kívánok. Nagy Józsefné
a 3-as szobában fekszik. Négy nap-
ja jött be szívpanaszokkal. A hogy-
léte felõl szeretnék érdeklõdni.
- Igen, most néztem éppen a kór-

lapját. Az EKG-ja kifogástalan, a
vérképe is problémamentes, kisebb
szívidegessége lehetett, a hétvégén
hazamehet. Ön hozzátartozója?
- Nem, nem vagyok hozzátartozója.
Én vagyok Nagy Józsefné. De eb-
ben a nyomorult kórházban senki
nem mond nekem semmit...

Friss apa, miközben barátaival a
kórházban az újszülött gyerekét né-
zi:
- Nézzétek, milyen szépen moso-
lyog! Hát nem édes?
- De a fiad nem is mosolyog -
mondja az egyik barátja.
- Én nem a kölyökrõl, hanem a nõ-
vérkérõl beszéltem.

Bemegy Kovács a patikába, és
megkérdezi:
- Tudna nekem adni valamilyen haj-
tószert?
- Milyenre gondol, hashajtó, féreg-
hajtó?
- Rekedtség ellenit.
- Rekedtségre hajtószert? - csodál-
kozik a patikus.
- Igen, anyósom eljött hozzánk még

Húsvétra, aztán itt rekedt.

A kilencvenéves Szabó bácsi ellen-
õrzõ vizsgálatra megy a orvoshoz.
A doki megvizsgálja, és így szól:
- Szabó bácsi, úgy látom nagyszerû
egészségnek örvend. Lelkileg is
minden rendben? Jár-e még temp-
lomba? És milyen a viszonya Isten-
nel?
- Jól vagyok, köszönöm. Istennel
pedig nagyszerû kapcsolatom van.
Képzelje doktor úr, minden éjjel
amikor kimegyek a fürdõszobába,
az Úr még fel is kapcsolja nekem a
lámpát, és amikor visszamegyek az
ágyamba, akkor meg leoltja.
Meghökken ezen az orvos, és dél-
után felkeresi az öreg feleségét:
- Azért jöttem, hogy elmondjam,
Szabó bácsi fizikailag teljesen
egészséges, de amikor beszélget-
tünk, valami furcsát mondott Isten-
rõl.
-Igaz az, hogy éjjel amikor kimegy a
wc-re, felgyullad a fény, aztán meg
elalszik?
A néni felsóhajt:
- Jaj Istenem! Már megint a hûtõ-
szekrénybe pisilt.

Pótfûtés

Csalók az utcákon

Adrienn a dán fõváros felé
veszi az irányt.

Ferenc Angliában végezne tanfolyamot,
ami elõrébb viheti itthon is.



A szentesi búvárbázison,
valamint a Tisza és a Kurca
helyi szakaszán tartották az
MH 5. Bocskai István Lö-
vészdandár 24. Bornemissza
Gergely Felderítõ Zászlóalj
búvárkiképzését. A gyakor-
lat fõ célja a már meglévõ
felderítési, mentési ismeretek
felfrissítése, illetve az árvízi
védekezéseken alkalmazható
búvártechnikák elsajátítása
volt. Az MH 37. II. Rákóczi
Ferenc Mûszaki Ezred búvá-
rai biztosították a különbözõ
nehézségû merüléseket, me-
lyek során a kilenc katonai
búvár víz alatti szerelési- és
tájolási feladatokat, meder-

és partfelderítést, partraszál-
lást, valamint felszíni és víz
alatti mentési eljárásokat
gyakorolt. Miklós Bence zász-
lós, búvár-koordinátor a ta-
pasztalatokat összefoglalva
elmondta: a kiképzés öt nap-
ja alatt az egyre bonyolul-
tabb feladatokat a felderítõk
sikeresen hajtották végre.
Hangsúlyozta a víz alatti
mûszaki-felderítõ gyakorla-
tok szükségességét, hiszen
elméleti és gyakorlati isme-
reteikre nagy szükség lehet
egy esetleges katasztrófa-
helyzetben, mint például a
legutóbbi árvíznél.

Felderítõk
a víz alatt

Bár erre a korosztályra
sokszor még jellemzõ a fül-
lentés, ezek a gyerekek biz-
tos, hogy alkotásaikban min-
dig az igazat mondják, utalt
Kárpáti Lajos, volt tagintéz-
mény-vezetõ megnyitó be-
szédében a mûvészet szemé-
lyiségfejlesztõ hatására.  Ki-
emelte az alkotáshoz elen-
gedhetetlen szorgalom és
alázat szerepét is. 

A tagozat tanulói közül 16

iskolás munkája látható a fa-
lakon, az õ rajzaikat találták
a legjobbnak: Almási Adrienn,
Balog Ágnes, Berez-vai Sza-
bolcs, Czibulya Krisztián,
Gabnai Judit, Gere Luca Fanni,
Góg Nikoletta, Gere Viktória,
Haga Lilla, Lázi Andrea, Lippai
Veronika, Õze Dávid, Péter Jáz-
min, Péter Mirtill, Fazekas La-
jos Andor és Vida-Szûcs Edina.

Tanáruk, Döme Zoltán a
kisdiákok munkáiról elisme-

réssel szólt. A bemutatott
mûvek egy része még ha-
gyományos természetábrá-
zolás, ám ezúttal kísérleti jel-
leggel más témákat, kifejezé-
si módokat is adott diákjai-
nak: úgy gondolta, érdeke-
sek lehetnek a mechanikus
világból kiragadott formák.
A gyerekek is izgalmasnak
találták ezt, és remek alkotá-
sok születtek. A tagozatveze-
tõ szerint maga a csoda,
hogy az általános iskolások-
nak akár a legnehezebb raj-
zolási technikával készülõ
drapéria-rajzok sem okoz-
nak gondot.

D. J.
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Több diák ellen is garáz-
daság miatt indított eljárást a
Szentesi Rendõrkapitányság
az elmúlt egy hét során. Az
egyik helyi iskolában a ki-
sebb testvéreiért odaérkezõ
fiatalembert egy ott lévõ fia-
tal megverte, mert az rá mert
nézni. Szóváltást követõen a
fiatal férfit földre rántotta,
majd megrugdosta, és ott
hagyta. Szintén ebben az in-
tézményben történt, hogy
egy ott tanuló fiú és egy lány
szólalkoztak össze, majd köl-
csönösen bántalmazták egy-
mást, de a fiú bizonyult erõ-
sebbnek, és a lányt végül
földhöz vágta. 

Szóváltás alakult ki a
buszpályaudvaron is, két,
utazásra várakozó, középis-
kolás lányokból álló csoport
között. A két társaság késõbb
átvonult a közeli pékség
mellé, majd ott két lány kö-

zött tettlegességig durvult a
vita, egyikük megütötte a
másikat.

Lopások is történtek az is-
kolákban, az egyik esetben
egy általános iskola nyitott
szekrényébõl emeltek el egy
mobiltelefont, míg egy kö-
zépiskolából, az egyik terem-
ben hagyott kabátból loptak
el egy pénztárcát.

Két ismeretlen férfi úgy
csapott be egy helyi lakost,
hogy magukat a polgármes-
teri hivatal dolgozóinak ad-
ták ki, olyan személyeknek,
akik élelmiszersegélyt hoz-
tak házhoz. A késõbbi sértett
jóhiszemûen beengedte az
idegeneket a lakásába, akik
elterelték a figyelmét, és
több százezer forintot loptak
el a házigazdától.

HV
A családsegítõ központ ta-

nyagondnoka tett bejelentést

a Csongrád Megyei Rendõr-
fõkapitányság Tevékenység-
irányítási Központjába feb-
ruár 3-án. Elmondta, hogy az
egyik tanyán élõ férfihez
nem jutott be, csak az abla-
kon keresztül tudott vele
kommunikálni, de beszéde
zavaros volt. Meglátása sze-
rint az idõs úrnak egészségi
problémái lehetnek. A jár-
õrök azonnal a tanyához si-
ettek, az épület tulajdonosá-
val azonban már nem tudtak
kapcsolatba lépni, ezért a be-
járati ajtót benyomva be-
mentek a házba. A bácsira az
ágyában fekve találtak rá,
aki ekkora már nagyon ne-
hezen lélegzett és nem lehe-
tett vele kommunikálni. Az
egyenruhások elsõsegélyben
részesítették az idõs férfit,
majd a helyszínre mentõt
hívtak, akik kórházba vitték.

Idõs embert mentettek

A rajzkiállítás megnyitóját a Deák-iskola diákjainak mûsora vezette fel.
(Fotó: Vidovics)

Született: Ágoston Csaba és Szabó Tünde Ibolyának
(Váradi L. u. 48.) Dorka, Farsang Imre és Kotvics-Varga Erzsé-
betnek (Zrínyi u. 27.) Nándor Imre, Tar János és Bartha Évá-
nak (Nyíri u. 29.) Dóra, Lakatos Gusztáv és Rostás Katicának
(Farkas M. u. 2.) Gusztáv, Bella Zsolt Egon és Lakatos Máriá-
nak (Kéreg u. 14/A) Péter, Horváth Tamás István és Kovács
Nikolettának (Veres P. u. 4/1.) Zselyke, Zsoldos Sándor és
Kiss Margitnak (Alsórét tanya 221.) Sándor nevû gyermeke.

Elhunyt: Fábián-Nagy Jenõ Béla (Köztársaság u. 5/3.), Né-
met László (Szegfû u. 17.), Mészáros Béláné Ponyeczky Teré-
zia (Bocskai u. 4.), Gál Imréné Gorovszki Erzsébet (Kováts K.
u. 3.), Mikecz Istvánné Katona Ilona (Kertész u. 13.).

Családi események

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 10-ig: Pingvin Patika (Rákóczi u.
12.) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-12 óráig. Február 10-17-ig: Szent
Damján Gyógyszertár (Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17 óráig. Ké-
szenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) február 7-8-
án Petz János, Klauzál u. 21., telefon: 30/549-0907.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü február 10-14.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Szárazbableves füstölt

csülökkel és frankfurti leves
A menü: Rakott krumpli, saláta
B menü: Zúzapörkölt vagy tejszínes-

gombás csibemell falatok,
tészta

Kedd: Fûszeres almaleves és
vegyes zöldségleves

A menü: Férfi embörnek való
(betyáros sertés
aprópecsenye), sül burgonya

B menü: Spagetti quattro formaggi
(négysajtos csirkemelles)

Szerda: Borjúmájgombócleves és
csirkebecsinált-leves
grízgombóccal

A menü: Székelykáposzta vagy
Sólet füstölt marhanyelvvel
és fõtt tojással

B menü: Csirkemáj rántva,
zöldbabfõzelék

Csütörtök: Pórékrémleves és
csurgatott tésztaleves

A menü: Vecsési töltött karaj,
zöldséges rizs

B menü: Grill csirkecomb vagy
pulykaszárny, francia
burgonyapüré

Péntek: Scsí és magyaros
gombaleves

A menü: Marhapörkölt,
tarhonya, saláta

B menü: Rántott csirkemell,
vegyes gyümölcsszósz

www.galeriakavehaz.hu (X)

Tonic koncert
A zenekar a szokásos fergete-

ges szombat esti bulit garantálja a
kedves vendégeknek február 8-án
a Felsõpárti Sörözõben. Belépõ
22 óráig ingyenes, utána 500 Ft.
Mindenkit várnak és jó szórako-
zást kívánnak a szervezõk!

Fogadónap
Február 13-án, csütörtökön

9–11 óra között Szirbik Imre

polgármester, 14–16 óra kö-
zött Szûcs Lajos alpolgármes-
ter a városháza emeletén, hi-
vatali helyiségükben fogad-
ják az ügyeiket intézõ lako-
sokat.

Fotókiállítás
Házunk, tájunk, városunk

címmel nyílik Mácsai László
fotókiállítása február 11-én,
kedden 11 órakor a Nagyör-
vény utcai idõsek klubjában.
A fotókat bemutató tárlatot
megnyitja Szirbik Imre pol-
gármester. Az intézményben
február 21-ig látható a kiállí-
tás munkanapokon 8-15 órá-
ig.

Megelõzés
és gyógyítás
Természetes eszközökkel

az öregedés és a betegségek
ellen, hogyan gyõzzük le
még a rákot is címû elõadás-
sorozat következõ témája: A
rák megelõzése és gyógyítá-
sa. Elõadó: Sóspataki Ferenc
természetgyógyász. A febru-
ár 12-én, szerdán fél 6-kor
kezdõdõ elõadást az ifjúsági
házban tartják.

Díszmadár és
kisállat börzét

rendez a Szentesi Mûvelõ-
dési Központ Díszmadárte-
nyésztõ Szakköre február 9-
én. Az állatbarátokat vasár-
nap reggel 7 órától várják a
Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Házban. A szakkör fel-
hívja a madártartók figyel-
mét, hogy árusítani csak
számla ellenében lehet.

Igazmondó rajzok

Újra a régi tulajdonossal várja vendégeit a
Nádas Csárda a Kertvárosban. Hangulatos
környezetben, a Kurca parton található ven-
déglátóhelyet 1996-ban nyitotta Szerdahelyi
Mátyás, aki pár éves kihagyást követõen is-
mét kezébe vette a hely irányítását. A meg-
szokott, hagyományos ételkínálat, körmös pa-
cal, halászlé, pörköltek és frissensültek mel-
lett többféle pizza közül is választhatnak a
kedves vendégek, akár kiszállítással is. A hely
alkalmas rendezvények szervezésére, legyen
az keresztelõ, ballagás, esküvõ, osztálytalál-
kozó, halotti tor, meglepetés buli vagy céges
rendezvény. Az étterem két külön helyiség
egybenyitásával 100 fõig alkalmas összejöve-
telek lebonyolítására. Ezen kívül a Nádas
Csárda vállalja családi rendezvényekre meleg
ételek és hidegtálak elkészítését és helybe
szállítását. Így a háziasszonynak nem kell a
konyhában fõzéssel bajlódnia, hanem részt
vehet gyermeke ballagásán, vagy a társaság-

gal töltheti az idejét. A Nádas Csárda a
Kurcára nyíló kerthelyiséggel és parkolási le-
hetõséggel várja kedves vendégeit keddtõl
péntekig 17 órától, szombaton és vasárnap
12 órától. Rendezvényekre nyitvatartási idõn
kívül is rendelkezésre állnak. 

A Nádas Csárda a telt házas szilveszteri
retró buli után Bálint napi bált szervez a sze-
relmesek napja alkalmából február 15-én.  Az
est hangulat felelõse Gajda Mihály élõzené-
vel szórakoztatja a vendégeket. A résztvevõk
éhségét bõséges svédasztalos vacsora, és éj-
félkor fánk csillapítja. 

Szerdahelyi Mátyás tulajdonos és párja,
Krisztina megvalósítja a vendégek elképzelé-
seit, kívánságait nyugodt, zöld környezetben,
a Nádas Csárdában.

A Nádas Csárda megtalálható az interneten
a Facebookon és a nadascsarda.szentes.hu
címen.

(X)

Szerelmesek bálja a Nádas Csárdában

Február 2-án lejátszották a
Nõi Szuperliga tekebajnok-
ság 13. fordulóját, ahol a bu-
dapesti Rákoshegyi VSE I.
csapata fogadta a Szentesi
TE-t. A Szentesi TE 3136 fát
ütött, szerzett másfél csapat-
pontot, pontszerzõk: Seres

Edina 533 (0,5), Tóth Andrea

526 (1). A Rákoshegyi VSE I.
3284 fát ütött, szerzett 4,5
csapatpontot, a  plusz 148 fá-
ért járó kettõ pont is a
rákoshegyieké, így 6.5–1,5-re
vereséget szenvedett a Szen-
tes.

Az ifjúsági versenyzõk
1048–944  fát ütöttek, 4–0-ás
vereséget szenvedtek.

Teke

Szentes Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet a
SPORTKÖZPONT
intézményvezetõi

(magasabb vezetõ)

beosztásának
ellátására.

A pályázati kiírás a
www.szentes.hu és a

www.kozigallas.gov.hu
honlapokon megtekinthetõ.”

Tizennégy éves hagyományt követve a Deák Ferenc (ko-
rábban Damjanich iskola) rajztagozatának tanulói tavasz-
váró kiállításon mutatkoznak be a nagyobb nyilvánosság-
nak. Az ifjúsági házban nyílt, február 28-ig megtekinthetõ
rajzkiállítás többféle témát feldolgoz, s a gyerekek idén ki-
rándulást tettek komolyabb rajztechnikák irányába is.


