
A második helyen végzett
a selejtezõcsoportjában, ez-
zel továbbjutott az Euroli-
ga fõtáblájára a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapata. A hétvége legfonto-
sabb, és mindent eldöntõ
mérkõzésén Tóth László
csapata 7-6-ra verte a spa-
nyol Mataro gárdáját.

Az elmúlt csütörtökön kez-
dõdött és vasárnap ért véget
a nõi vízilabdázók Euroliga-
selejtezõje a szentesi ligeti
uszodában. A mieink cso-
portkörébe a spanyol Mata-
ro, az orosz Kirisi és a Skif
Moszkva, valamint a svájci
Kreuzlingen kapott még be-
sorolást. A Hungerit a nyitó-

napon 11-6-ra verte a Skif
Moszkvát, a gyõzelem pedig
jó alapot jelentett a még
pompásabb folytatáshoz, a
svájciakat ugyanis lelépték
Bujka Barbaráék, a 38-0 önma-
gáért beszél. A szombati el-
lenfél, a Kirisi együttese hat
orosz válogatott játékossal
érkezett, az esélyeket illetõen
is inkább feléjük billent a
mérleg nyelve, ami a meden-
cében realizálódott. Bár több-
ször is felcsillant a felzárkó-

zás esélye a Szentes elõtt,
nem tudták befogni az oro-
szokat a lányok, így 9-7 lett a
vége a vendégek javára. A
mérkõzésen kétszer is ki kel-
lett jönnie a medencébõl
Bolonyai Flórának, és mivel az
orrvérzését nem tudták elál-
lítani, így másodjára már
nem is ment vissza a váloga-
tott hálóõr, aki az egyik leg-
fontosabb láncszeme volt a
vasárnap kivívott továbbju-
tásnak. (folytatás a 6. oldalon)
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Felelõsség a kutyatartás
A végéhez közeledik Szentesen az ebek összeírása,

eddig 2400 kutyát tudtak beazonosítani. A város al-
jegyzõje a továbbiakban is számít azokra a komoly
állattartókra, akik segítik a munkát. A végére
jártunk, hogy beoltják-e veszettség ellen az állator-
vosok azokat a négylábúakat, amelyeknek nincs
chipes megjelölésük.

4. oldal

Hatvan ki lométer
a 60. születésnapra

Tíz éve már kilométerekben számolja születésnap-
jait Vakhal György. A jól ismert sportember január
14-én töltötte be 60. életévét, amit pár napra rá futó-
társaival közösen, egy kiadós futással „ünnepelt”, ki-

adós esõben.

6. oldal

Mesélésre fogták
a hanaui Bib l iá t

Igazi kultúrtörténeti kincs, Szentesen a legrégebbi

ismert nyomtatvány került elõ a közelmúltban a

Koszta József Múzeum könyvtárából. Az 1608-ban

nyomtatott, ún. hanaui Biblia az egyike a világon fel-

lelhetõ 58 példánynak.

5. oldal

A belvíz okozta gondok
és a város idei költségveté-
si kilátásai volt a két leg-
fõbb téma a kertbarátkör
hagyományos évindító fó-
rumán. A hallgatóságból
többen felszólaltak rossz
helyen álló, nagyra nõtt
fákkal kapcsolatban és az
utak minõségére is panasz-
kodtak. A földadó beveze-
tése is szóba került annak
kapcsán, hogy a város mû-
ködési költségvetésének
100 millió forintos hiányát
kell valahonnan elõterem-
teni a következõ hetekben. 

Százmillió forint hiányt
kell ledolgozni a költségve-
tésbõl a februári elfogadásá-
ig, hangzott el többek között
a Király István Kertbarátkör
hagyományos évindító ösz-
szejövetelén a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban.
A város anyagi helyzetérõl
és a pénzügyi egyensúly
megteremtésének lehetõsé-
geirõl Szirbik Imre beszélt. A
polgármester rámutatott, a
bevételek növelése adóeme-
léssel, vagy a kiadások csök-
kentése a nem kötelezõ fel-
adatok elhagyásával lehet a
megoldás. A város idei évi
mûködési költségvetése 3,8
milliárd forint. A tervezés
kezdetekor még 270 millió
hiánnyal számoltak, ami az

egyeztetések során lecsök-
kent 100 millióra. Többek
között a hamarosan kezdõ-
dõ közvilágítási modernizá-
ciónak köszönhetõen kéthar-
madára csökken az eddig
évi 102 millió forintos közvi-
lágítási számla. Szintén a ki-
adásokat csökkentheti, ha az
év második felére megépül-
het egy napelemerõmû a
strand új élményelemeinek
áramellátására. Tavaly a be-
fizetett iparûzési adó az elõ-
zetesen tervezettnél maga-
sabb lett és idén is azonos
bevétellel számol a város.
Kockáztatja a terveket az ag-
rárcégek esetében, hogy a
belvíz miatt elmaradhat a
várakozástól a mezõgazda-
ság idei teljesítménye. Bevé-
telkiesést okoz, hogy a város
elesik 220 millió forint álla-
mi normatívától a környezõ
településekhez képest jobb
adóerõ-képessége miatt. Nö-
veli a kiadásokat a szociális
segélyezési rendszer válto-
zása. A törvényi módosítás
miatt márciustól az eddig az
állam által finanszírozott
rendszeres szociális segély
helyett az aktív korúak ellá-
tása lép életbe. A kötelezõ
segélyek közül kikerül a la-
kásfenntartási támogatás,
méltányossági közgyógyel-
látás és az adósságkezelési

szolgáltatás, valamint az ön-
kormányzat dönt a méltá-
nyossági segélyezés fenntar-
tásáról is. Szirbik Imre tájé-
koztatóul elmondta, hogy a
városban méltányossági ala-
pon évente mintegy 500 csa-
lád részesül havi 2500 forint
lakásfenntartási támogatás-
ban, míg közgyógyellátást
185, fõként idõskorú sze-
mély kap méltányosságból.
E két önként vállalt támoga-
tás elhagyása 20 milliós
megtakarítást eredményez-
ne az önkormányzat számá-
ra, de több száz családot
hozna kilátástalan hely-
zetbe.

A városnak adóemelésbõl
származhat többlet bevétele.
Egyik módosítható adónem
a mindenkit érintõ kommu-
nális adó. Ennek emelése a
13 ezer városi ingatlan eseté-
ben mintegy 60 millió forint
plusz bevételt jelentene. Szir-
bik Imre szerint méltányo-
sabb egy olyan adónem, ami
mellé bevétel is társul, mint
például a kommunális adó,
ami kizárólag terhet jelent a
befizetõje számára, ezért me-
rült fel ötletként a földadó
bevezetése. Szentes közigaz-
gatási területén mintegy 450
ezer aranykorona földre vet-
hetõ ki adó.

(folytatás a 3. oldalon)

A földadó is téma volt
a kertbarátok fórumán

Európa elitjében
a Hungerit VK

A héten aláírta a közvilágí-
tásának korszerûsítési mun-
kájára szóló kivitelezési szer-
zõdést a kivitelezõ cég ügy-
vezetõje és a polgármester. A
városi közvilágítás áram-
számlája évente 102 millió
forintba kerül az önkor-
mányzatnak. Ezt az összeget
csökkentheti mintegy 40 szá-
zalékkal a hamarosan kezdõ-
dõ korszerûsítés. A 325 mil-
lió forintos beruházás során
a jelenleg üzemelõ, többsé-
gében nátrium lámpákat cse-
rélik le LED világításra a
Környezet és Energia Opera-
tív Program (KEOP) egy si-
keres pályázatának köszön-

hetõen. A város utcáin talál-
ható 4523 lámpatestbõl 4156
darab cseréje történik meg
LED-tipusú lámpatestre, míg
69 lámpa esetében fényfor-
rást cserél a közbeszerzésen
nyertes KT Electronic Kft. ez
év októberéig. A vállalkozó
36 hónapos jótállást vállal a
munkájáért. A jótállás köré-
ben végzett munkát a meg-
rendeléstõl számított három
napon belül megkezdi.

A LED-es közvilágítási
lámpák hazánkban 4 éve je-
lentek meg, elsõsorban távol
keleti származással. Ezek a
kezdeti LED-es közvilágítási
lámpák akkoriban 60-70

Lumen/Watt fényhasznosí-
tásúak voltak, míg a nagy-
nyomású, Natrium lámpák –
teljesítményüktõl függõen –
120-160 lumen/Watt fény-
hasznosításúak. A LED-es
közvilágítási lámpák egyik
legnagyobb problémája a
„fényterítésük“, ami azonos
geometriai körülmények ese-
tén, nagyjából kétharmada a
Natrium lámpákénak.

Szentesen kísérleti jelleg-
gel korábban már szereltek
fel LED technológiájú közvi-
lágítási lámpatesteket a Hon-
véd utca egy szakaszára.

Besenyei

Energiatakarékos
közvi lágí tás

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Az alsóréti városrészben
található; a Kiss Zsigmond, a
Dr. Mátéffy Ferenc, Sarkadi
Nagy Mihály és a Hegedûs
László utcákat köti össze. Az
érintett területen Csongrád
vármegye 1908-ban 216 ház-
helyet mért ki kedvezmé-
nyes áron munkáscsaládok
részére, emiatt kezdetben
Csongrád vármegyei telep-
nek nevezték. A telepet a
Széchenyi út (ma Csongrádi
út) határolta, ezért Széche-
nyi-telepként is emlegették.
A városrész neve után a te-
rület legelterjedtebb neve Al-
sóréti-újtelep volt. Az 1932-
es városrendezéskor a térsé-
get tíz utcára tagolták. A
Kurca felõli harmadik utcát
Zolnay Károly egykori gim-
názium-igazgatóról, a szen-
tesi középiskolai oktatás
megszervezõjérõl nevezték
el, aki a Temes vármegyei

Rittberg (a késõbbi Végvár)
községben született 1833.
szeptember 29-én. Apja
Zolnay Dániel református
lelkész, édesanyja Rónyay
Krisztina. Középiskolai ta-
nulmányait Temesváron a
kegyesrendi gimnáziumban

és a debreceni kollégiumban
végezte. A debreceni fõisko-
lán szerzett magyar-latin-
német szakos tanári okleve-
let. A debreceni kollégium-
ban kezdett tanítani, amikor
1859-ben a szentesi reformá-
tus egyház meghívta õt az
újonnan felállítandó gimná-
ziuma elsõ tanárának. 1869-
ben õt nevezték ki az intéz-
mény igazgatójának, mely
tisztségét kis megszakítással
1899-ig, nyugdíjba vonulásá-
ig viselte. A rangos taninté-
zet 1892-re VIII osztályos,
érettségiztetõ joggal felruhá-
zott fõgimnáziummá vált.
Az oktatásügy terén elért ki-
emelkedõ érdemeit a legfel-
sõbb helyen is elismerték,
amidõn nyugdíjba vonulása
alkalmával a Ferenc József
Rend lovagkeresztjével tün-
tette ki az uralkodó. Az okta-
tás-nevelés mellett élénken

részt vett városunk társadal-
mi- és kulturális életében:
egyik alapító tagja volt az
Úri Kaszinónak (1860), majd
pedig a Szentesi Dalárdának
(1861). Több cikluson át vá-
rosi és megyei képviselõ, a
református presbitérium tag-
ja, 1904–1912 között az egy-
ház fõgondnoka. Magas élet-
kort megélve, 1925. február
12-én hunyt el Szentesen, 92
éves korában. A Szeder-te-
metõben nyugszik, a refor-
mátus egyház által adomá-
nyozott díszsírhelyen. Halá-
lát követõen a tantestület
megfestette életnagyságú
portréját, amely máig is a
Horváth Mihály Gimnázium
dísztermében látható (Zol-
nay Géza alkotása, 1926). A
város 1932-ben utcát neve-
zett el róla. A gimnázium fõ-
lépcsõházát díszíti a Szentes
kultúrájáért c. hármas dom-
bormû, amely Zolnay Ká-
rolyt, Derzsi Kovács Feren-
cet és Jenõt ábrázolja (Vígh
László alkotása, 1997).

Labádi Lajos

130 éve: a Szentesi Lap
1885. január 24-én megje-
lent számából az újságolva-
sók megtudhatták „Hogyan
támadt fel a peredi halott?”
Tragikomikus történetet ír-
nak Peredrõl a Pozsony-
vidéki Lapoknak. Egy oda-
való jómódú gazdaember
meghalt, s mikor ki volt te-
rítve, a halottvirrasztók,
szám szerint hat, szintén jó-
módú gazdák, a másik szo-
bában virrasztottak és – it-
tak. Mikor már jól teleszív-
ták magukat, egyszer csak
éjféltájt kinyílik a halottas
szoba ajtaja, és fehér halotti
lepelben belép rajta a halott.
A virrasztók félholtra ijedve
térdre ereszkednek és a két-
ségbeesés dermedtségével
várják a szörnyû következ-
ményt. De a halott csak áll.
Áll 5 percig, áll 10 percig,
áll negyedóráig. Erre aztán
egyik virrasztó némileg ne-
kibátorodva kérdi: – „Szent
kísértet, mit akarsz?” És a
halott megszólal mély síri

hangon: – „Imádkozzatok!”
Imádkoznak. Még egy „Mi-
atyánkot”, még egy „Üd-
vözlégyet”, még negyven
„Üdvözlégy Máriát”. A
negyvenedik „Üdvözlégy”
után a halott csendesen
megfordult, s kezét felemel-
ve még 10 „Hiszekegyet”
parancsolva – eltûnt. A „Hi-
szekegyeket” is lemorzsol-
ván, embereink nekibáto-
rodva benyitnak a halott-
hoz, s rémülten látják, hogy
az meztelenen fekszik a pa-
dozaton, de a kasznik, al-
máriumok feltörve, éléstár
kiürítve, kolbász, hurka, két
oldalas, zsír és liszt, ruha-
nemû és egyéb érték „volt,
de már nincsen”. – Agya-
fúrt tolvajbanda rendezte a
halottas komédiát, s míg a
virrasztók a szomszéd szo-
bában imádkoztak, kifosz-
tották a házat – meg is ug-
rottak szerencsésen.

130 éve: a Szentesi Lap
1885. január 31-diki számá-
ban megjelent egy „Érdekes

farsangi meghívó”, amely a
szarvasi nyomdából került
ki, és a következõket tartal-
mazta: „A helybeli óvoda
javára rendezendõ Öreg
urak balja folyó év január
hó 24-én a »Bárány« ven-
déglõ nagytermében tarta-
tik meg s erre T. urat és csa-
ládját meghívja az öreg ren-
dezõség. Személyjegy 1 frt
50 kr, családjegy 4 frt 1.
Hölgyek csak mosóruhában
jelenhetnek meg. E szabály
ellen vétõk 5 frttal bírságol-
tatnak az intézet javára. 2.
Minden 100 éven alóli férfi
legalább kétszer köteles
táncolni, különben fizet 1–1
frtot. 3. Szünóra alatt a höl-
gyek által megjelölt legtöb-
bet táncoló 5 férfi közt pezs-
gõ és fánk fog sorshúzás út-
ján kiosztatni, mert illõ,
hogy, az érdem jutalmaz-
tassék is.” Eddig a meghí-
vó. Mindenesetre derék
öreg urak a szarvasi öreg
urak: elõször, hogy bált ren-
deznek jótékony célra; má-

sodszor, hogy olyan prakti-
kus alapszabályt hoztak a
bálra, mely szerint az a nõ,
aki suhogós, lobogós, libe-
gõs selyem, vagy atlasz ru-
hába megy a bálba, vala-
mint az a férfi, aki legalább
egyet-kettõt nem táncol, ir-
galmatlanul megadóztatik.
Mint a Szarvasi Lapok írja,
e párját ritkító bál fényesen
sikerült. Az adónak ezt a
nemét divatba hozni nálunk
sem ártana s mindjárt ví-
gabb volna a farsang. Isten
éltesse a szarvasi öreg ura-
kat! Megérdemlik, hogy
megfiatalodjanak.

80 éve: az Alföldi Újság
1935. január 23-diki száma
tudósított egy balszerencsés
esetrõl „Kikötötték a tanya
udvarán az apjukat” címen:
Vasárnapról hétfõre virradó
éjszaka a szegedi tanyavi-
lágban borzalmas bûntett
történt. Buckó József 56
éves zákánytanyai gazdál-
kodó vasárnap este 9 óra
tájban ittasan tért haza a

vendéglõbõl. Gyermekei, a
23 éves József és a 20 éves
Piroska ittassága miatt
megpirongatták atyjukat, és
szemrehányást tettek neki,
hogy mindig csak az italon
jár az esze. A gazdálkodó
összeszólalkozott a gyerme-
keivel, és végül a két gyer-
mek az ittas állapotban te-
hetetlen embert kicipelte az
udvarra, kikötötték egy fá-
hoz és otthagyták. A házbe-
liek azután lefeküdtek, az
öreg pedig ottmaradt kint a
fagyos tanya udvarán. Éjfél-
tájban felébredt Buckó
Józsefné, eszébe jutott, hogy
férje kint van az udvaron.
Kiment és kiszabadította
kötelékeibõl, azonban ekkor
élettelenül zuhant végig
elõtte a földön. Minden
élesztési kísérlet hiába való
volt, mert a húszfokos hi-
degben csonttá fagyott a
szerencsétlen gazda. A két
gyermeket letartóztatták.
Azzal védekeztek, hogy le
akarták szoktatni apjukat az
italról, és nem tudták, hogy
cselekedetüknek ilyen vég-
zetes következménye lesz.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (62.)

Hogyan támadt fel a peredi halott?

Utcáink, tereink névadói (142.)

Zolnay Károly utca

Szakemberek segítségé-
vel szembenézhettek saját
sorsukkal, illetve a kilába-
lás lehetõségeirõl, a kábító-
szer káros hatásairól is hall-
hattak elõadást szentesi és
csongrádi fedél nélküli em-
berek. Múzeumi látogatást
is tehettek a Magyar Vörös-
kereszt újszerû kezdemé-
nyezése keretében.

A Magyar Vöröskereszt
szociális alapjának kiírására
nyújtott be pályázatot a se-
gélyszervezet szentesi és
csongrádi térségi vezetõsége
olyan programok megvalósí-
tására, amely a hajléktalan
embereket az egyszeri segít-
ségnyújtáson túl, komplex
módon támogatja.

A teljesen újszerû kezde-
ményezés keretében, szak-
emberek és önkéntesek be-
vonásával a héten két napos
szociális- és kulturális prog-
ramot szerveztek a hátrá-
nyos helyzetû embereknek.

A programra önként je-
lentkezett hajléktalanok inte-

raktív foglalkozáson elõ-
adást hallgathattak meg a
hazai szociális ellátó rend-
szerrõl, a drog káros hatásai-
ról. A hajléktalan sors kiala-
kulása, a megoldást jelentõ
kiutak is szóba kerültek a
szakemberekkel való beszél-
getések során. 

A Koszta József Múzeum-
ban élményszerzõ kézmûves
foglalkozáson vehettek részt,
de elõbb hallhattak az intéz-
mény gyûjtõmunkájáról, a
honfoglalás kori ember életé-
rõl, kézbe vehették fegyve-
rek, használati eszközök, do-
bok korhû másolatait, bete-
kinthettek a jurtába is.

Agócs Lászlóné, aki a prog-
ramokat a csongrádi vezetõ-
vel, Kátai-Benedek Beátával
koordinálta 8 önkéntes köz-
remûkõdésével, elmondta:
pályázhattak volna egyszeri
segélycsomagra is, de ennek
a programnak a megszerve-
zésével lelki muníciót igye-
keztek adni a nehéz sorsú
embereknek.

Múzeumba vitte
a Vöröskereszt

a hajléktalanokat

A Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia és a Ma-
gyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa imahetet
hirdetett a Krisztus-hívõk
egységéért, mottója Jézus ké-
rése a samáriai asszonyhoz:
„Adj innom!" (Jn 4,7).

Szentesen is már több éve
megrendezik a keresztény
egyházak helyi képviselõi az
imahetet. Hétfõn az evangé-
likus templomban Veres-
Ravai Réka Júlia evangélikus
lelkész vezette a nyitó isten-
tiszteletet. A felekezetek
megjelent képviselõi vizet
öntöttek az oltár elõtt képle-
tesen kialakított kútba, majd
Dr. Gruber László római kato-
likus plébános és Gilicze
Andrásné református lelkész
tartott igehirdetést. Orgonán
közremûködött Nagy János,
kántor, mûvész-tanár.

Kedden a Jézus szíve ró-
mai katolikus templomban

Fazakas Levente káplán veze-
tésével tartottak liturgiát.
Gilicze András, ny. reformá-
tus esperes, Veres-Ravai Ré-
ka Júlia és Veres-Ravai Csaba
Endre evangélikus lelkészek
szolgáltak a hívõk felé.

Szerdán a Református

Nagytemplomban Fazakas
Levente római katolikus
káplán, csütörtökön a Felsõ-
párti Református templom
gyülekezeti termében Veres-
Ravai Csaba evangélikus lel-
kész hirdetett igét. Pénteken
17 órakor az orthodox temp-

lomban Dr. Gruber László
római katolikus plébános,
szombaton 17 órakor a Szent
Anna római katolikus temp-
lomban Borisz orthodox atya
szolgálatával folytatódik az
ökumenikus imahét.

B.G.

Ökumenikus imahét a templomokban

Az Egyenlõ Bánásmód Ha-

tóság Csongrád megyei refe-

rense, dr. Kiss Éva ügyvéd ja-

nuár 26-án, hétfõn 10-14 óra

között a Járási Hivatalban

(Szentes, Kossuth tér 6. fsz.

124/A) ingyenes ügyfélfoga-

dást tart mindazoknak a

szentesi és környékbeli lako-

soknak, akiket akár életko-

ruk, nemük, egészségi álla-

potuk, más véleményük, fo-

gyatékosságuk, stb. miatt

hátrányos megkülönböztetés

ért.

Az érdeklõdõk a 06/30/

275-2520-as telefonon vagy a

kissevadr@invitel.hu címen

elõre is kérhetnek idõpontot.

Egyenlõ
bánásmód

mindenkinek

Fotó: Lantos Imre

Fotó: Veres-Ravai Csaba
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Vidám szurkolástól zengett a városi
sportcsarnok január 16-án, ahol a Generali
biztosító jóvoltából sport- és egészségna-
pon vettek részt Szentes kilenc óvodájának
csapatai. Az ügyességi és gyorsasági felada-
tokból a gyerekeket kísérõ óvodapedagógu-
sok is lelkesen kivették a részüket. 

A kosárra dobásban legalább úgy jelesked-
tek az apróságok, mint a babzsákok egyen-
súlyozásában egy-egy tollasütõn. A sorverse-
nyek során a szelektív hulladékgyûjtéssel is
ismerkedhettek a kicsik, hiszen a pályák vé-
gérõl csak az szaladhatott vissza csapatához,
aki a megfelelõ kukába dobta az ott található
tárgyak valamelyikét.

– Minden család számára a gyermekek jó-
léte a legfontosabb, az, hogy olyan útravaló-
val indítsuk õket az önálló élet felé, mely
megalapozza a boldogulásukat. Többek kö-
zött ebben is áll a Generali társadalmi sze-
repvállalása – osztotta meg velünk Sipos Ol-
ga, a biztosítói szentesi tanácsadója.

– Ehhez hozzátartozik az egészséges élet-
módra való nevelés és a sport iránti szeretet
kialakítása. 

A tanácsadó elmondása szerint fontos,
hogy tevékenyen óvják és jobbá tegyék az
emberek életét, többek között ilyen rendez-
vényekkel, melyek hozzájárulnak ahhoz,
hogy az aktív felnõttkor irányába tereljék a
gyermekeket. 

A verseny során az elsõ helyezést a Rákó-
czi Ferenc utcai óvoda érte el, a második he-
lyen a Mátéffy utcai óvoda végzett, míg a do-
bogó harmadik fokára a Damjanich utca ovi-
sai léphettek fel.

Nem az elsõ ilyen megmozdulásról szá-
molunk be, hiszen júliusban a városi könyv-
tár elõtti gyalogátkelõ kapott speciális útbur-
kolatot, a biztonságosabb átkelést segítve. A
Living-roadot és a sporteseményt követõen a
Generali képviselõi szeretnének további
programokat is szervezni a jövõben.

L.É.

Sportnap az egészséges gyerekekért

(folytatás az 1. oldalról)
A földtulajdonosok vagy

földhasználók évente 280 fo-
rint adót fizetnének arany-
koronánként, ami durván
1200-12 ezer forint kiadást
okozna hektáronként, a terü-
let minõségétõl függõen.
Szirbik Imre hangsúlyozta,
hogy a földadó bevezetése
nincs napirenden, anélkül
szeretné a város egyensúlyba
hozni a költségvetését. Kiss
István falugazdász szerint
elõbb-utóbb az önkormány-
zatok kénytelenek lesznek
bevezetni a földadót. Számí-
tása szerint egy átlagos
aranykoronájú föld esetében
6600 forint lenne a földadó,
ami a gazdák által igényel-
hetõ területalapú támogatás
10 százaléka.

A legnagyobb gondot je-
lenleg a belvíz okozza a me-
zõgazdaságban, és a város-
nak is mindennapi feladatot
jelent. A kertbarátkör fóru-
mán elhangzott, lakott terü-
leten a Korsós soron a mo-
torgarázs melletti ingatla-
noknál, a Kiss Ernõ soron, a
Honvéd utca végén, a Szeder
Imre utcán kellett védekezni.
Külterületen az Iskola dûlõ-
ben és a Mágocsi út mellett
is gondot jelentett és jelent a
belvíz. A polgármester el-
mondta, hogy a Nagyvölgy
csatornán a berki átemelõnél
nagy teljesítményû szivaty-

tyút helyeztek üzembe. Elké-
szültek a kiviteli tervek a TV
torony környékén, a volt Fel-
szabadulás Tsz területére
egy csatorna megépítésére,
azonban egyelõre az anyagi
forrás hiányzik a megvalósí-
táshoz. A falugazdász el-
mondta, hogy a szántófölde-
ken is siralmas a helyzet a
sok csapadék miatt. Filmbe-
játszásokkal támasztotta alá
a betakarítás viszontagságait
a belvizes területeken, a
kombájnok több helyen el-
süllyedtek a felázott talajban
a kukorica betakarítás során.
Kiss István kérte a politiku-
sok segítségét, tegyék lehetõ-
vé a fóliások esetében is a
kárenyhítést. Tapasztalata
szerint Szentes térségében
több kertészettel foglalkozó
család tönkrement, mert a
belvíz kipusztította a fóliá-
jukban a növényeket és
nincs bevételük a kertészke-
dés folytatásához. Kárenyhí-
tés elemi kár esetében igé-
nyelhetõ, amennyiben a 10
hektár feletti területre a gaz-
da befizette a hektáronkénti
ezer forint díjat. Fóliák eseté-
ben azonban nem él a kár-
enyhítés lehetõsége. A falu-
gazdász beszélt a területala-
pú és az anyatehén támoga-
tásról és felhívta a figyelmet,
hogy a termelõknek segítsé-
get adnak, amiben tudnak.
Egyben bemutatta kolléga-

nõjét, Bányainé Tihanyi Móni-
kát és a megyei fõfalugaz-
dászt, a szentesi Vecseri Csa-
bát is. Utóbbi elmondta,
hogy az idei esztendõ a szol-
gáltatások éve lesz a Nemze-
ti Agrárkamaránál, ezért mi-
nél több rendezvényen meg-
jelennek majd tanácsadással.

A fórumon megjelentek
felszólalásai döntõen az utak
minõségével és a rossz he-
lyen álló, nagyra nõtt fákkal
kapcsolatban hangzottak el.
A polgármester feljegyezte a
konkrét panaszokat. Kérés-
ként merült fel a nagyhegyi
zártkertek beépíthetõségé-
nek felemelése 3-ról 10 szá-
zalékra, ami lehetõséget te-
remtene több családnak a fej-
lesztésre egy jövõre várható
pályázatnak köszönhetõen.
Szirbik Imre szerint a zárt-
kertek lakhatóvá tétele a ké-
sõbbiekben további feladato-
kat is jelentene a város szá-
mára, mint például a közvi-
lágítás, ivóvíz- és csatorna-
hálózat fejlesztését, amire
nincs forrása az önkormány-
zatnak.

A Király István Kertbarát-
kör legközelebbi összejöve-
telét február 2-án tartja, ahol
az idei terveket beszélik
meg, mondta búcsúzóul Tóth
Sándorné, a kertbarát kör el-
nöke.

Besenyei

A földadó is téma volt
a kertbarátok fórumán

Nyílt napon mutatkozott
be a Horváth Mihály Gim-
názium drámatagozata ja-
nuár 20-án. Azokat a 8.-os
diákokat várták, akiket ér-
dekel a színház és az iroda-
lom. Táncbemutatók, moz-
gástréning, szituációs gya-
korlatok és színházi próba
szerepelt a programban. A
tagozat iránt továbbra is az
ország minden részébõl ér-
deklõdnek.

Egyszerre több helyszínen
több tanár tartott bemutató
foglalkozást a nyílt napon.
Lapunknak lehetõsége volt
bepillantani a kulisszák mö-
gé. Elõször egy különleges
néptánc foglalkozáson ve-
hettünk részt. Félóránként
más-más  helyszínen láthat-
tuk a bemutatókat. A díszte-
remben megrendítõ erejû
színpadi elõadás részleteit
mutatták be a 11.-ikes osz-
tály tanulói. Arany János Ár-
va fiú  balladája olyan erõvel
jelent meg a deszkákon, ami
az elõadást kõszínházi ma-
gaslatokba emelte. A színpa-
don némileg talán túlzásnak
tûnhet, de Cserhalmi György,
Gáti Oszkár és Básti Juli tulaj-
donságaival felvértezett ka-
maszok bújtak a szerepekbe.
Komoly jövõ elõtt állnak a fi-
atalok, ha nemcsak bátorsá-
gukat és tehetségüket edzik,
de ki is tartanak az álmaik
mellett.

– Minket is meglepett,
hogy mennyi szülõ volt kí-
váncsi a nyílt napra, termé-
szetesen nagy örömmel fo-
gadtuk õket – mondta Bagi
Ferenc néptánctanár, mentor-
pedagógus. – Az elsõ óra
mérlege azt mutatja, hogy a
táncteremben 25 gyermek
volt, akiket be is vontunk a

foglalkozásba. Természete-
sen nem ennyien fognak je-
lentkezni, sokkal többen.
Ezek a gyermekek ide jár-
nak, és nagy valószínûséggel
a drámatagozatra jönnek to-
vább. Elmondhatom, hogy
nyitottak a fiatalok. Minden
kilencedikes hetente egy
testnevelés óra keretein belül
tanulhatja a néptáncot, amit
nagyon szeretnek, de ez lát-
szott a bemutatón is. A diá-
koktól azt is tudom, hogy
szeretik az órákat és azt,
hogy van ilyen lehetõség.  

Közösségben
„lélegezni”

Szurmik Zoltán tagozatve-
zetõtõl érdeklõdtünk, kiknek
ajánlja a drámait.

– Többnyire azért jönnek
ide a fiatalok, mert színészek
akarnak lenni, vagy leg-
alábbis színházzal akarnak
foglalkozni. Aki nagyon
küzd és van egy kis tehetsé-
ge is, az színész lesz.

– Mindenkibõl nyilván
nem lesz színész.

– Bátor fiataloknak aján-
lom, akiknek fontos az önis-
meret. A tagozat  legna-
gyobb erõssége a személyi-
ségfejlesztés. Aki idejön, job-
ban tud egy közösségben
boldogulni, megtanulja az
alkalmazkodást, pont abban
az életkorban, amikor erre
még nagyon nagy a kama-
szok nyitottsága. Ennek
hasznáról több volt diákunk
is beszél és nemcsak híres
színmûvészek, mint Alföldi
Róbert vagy Náray Erika. Bár-
milyen pályát is választanak

tanulóink késõbb, az évfo-
lyam találkozókon mindig
szóba hozzák, hogy mit je-
lent közösségben „lélegez-
ni”, azt innen hozzák. Itt a
diákok figyelnek egymásra,
hiszen a többségük kollégi-
umban lakik. Fontos dolog,
hogy a különbözõ képessé-
geik erõsödnek, jobban kom-
munikálnak, stabilabb lesz a
személyiségük. Én nagyon
szeretem, az olyan gyereke-
ket is akik egy kicsit vissza-
húzódóbbak, de itt szinte ki-
nyílnak, kivirulnak, náluk a
leglátványosabb, a legmér-
hetõbb a pozitív változás.

– Hallani arról, hogy egyre
kevesebben jelentkeznek az
ország más részeirõl?

– A tagozat továbbra is or-
szágos beiskolázású. Az igaz
azonban, hogy most már van
média- és humán tagozat is,
oda is sokan jelentkeznek,
elsõsorban a helyiek. Ettõl
függetlenül, évrõl-évre lát-
ható a felvételiken, hogy az
ország minden csücskébõl
érkeznek és maradnak is ve-
lünk a tinik.

– Több helyütt hallható
volt már, akár szülõktõl, de
a szakmában is: a  békéscsa-
bai képzés ellenfele lehet a
szentesi dráma tagozatnak?
Van olyan tanulmány, amely
kimutatja, hogy sikereseb-
bek?

– Nem készült ilyen. Mi
egy mûvészeti iskolához tar-
tozunk, amellett, hogy a
gimibe járnak a diákok. A
Keleti István Mûvészeti Is-
kolának nemcsak Szentesen
van képzése, hanem vannak
vidéki iskolái Gyõrben, Deb-
recenben, Miskolcon  és Bu-
dapesten. Velük vagyunk
kapcsolatban, szakmailag is.
Kialakult egy párbeszéd és
jobban belelátunk, hol mi-
lyen mûhelymunka folyik.
Azt azért hozzátenném,
hogy a mi diákjaink évrõl-
évre aranyérmesek a  színját-
szó fesztiválokon. Az ODE,
az Országos Diákszínjátszó
Találkozó új helyszíne már
egy ideje Kecskeméten van.
Idevaló a szervezet és az új
elnöke is, aki friss, fiatal, len-
dületes. Tõle várja a szakma,

hogy esetlegesen ilyenfajta
kimutatások, tanulmányok
is szülessenek és összehan-
golja a diákszínjátszás körül
kialakult helyzetet, a szakma
segítségére legyen.

Bácskai Mihályné Erzsike
néni, férjével a tagozat egy-
kori megálmodója, alapítója
így emlékszik vissza: – A ki-
indulási pont a 60-as évek
végére tehetõ, akkor divatba
jöttek a fakultatív tantárgyak
a középiskolában. Kapóra
jött Várkonyi  Zoltán szán-
déka, aki  egy mûvészeti elõ-
képzõt szeretett volna indí-
tani. El kell mondjam, hogy
Miska bácsi soha nem szí-
nészképzõt akart, hanem
azt, hogy talpraesett, szépen
beszélõ, az élet sok területén
nyitott emberek legyenek a
diákokból. Lettek is belõlük
szép számmal orvosok, mér-
nökök, igaz, sok pedagógus
is, de ez talán nem baj. Né-
hány évvel ezelõtt valaki
összeszámolta, hogy nem
volt Magyarországon olyan
színház, ahol ne lett volna
egykori szentesi diák vala-
milyen funkcióban. Azt
mondta egyszer egy mû-
vészember, nagyon fontos,
hogy valaki a mûvészetben
tehetséges legyen, mert ez jó
kiindulási pont, ha a szeren-
cse rámosolyog, akkor elin-
duljon a pályáján. Érdekes-
ség, hogy az elsõ drámatago-
zat legszebb lánya nem is
ment a  színmûvészetire.
Nacsa Mónika, vagy ahogyan
ma ismerjük a néhai férje
után Debreczeni Mónika villá-
nyi borász lett. 

Aggódó és támogató
szülõ is van

A gimis diákok véleménye
eltérõ:

– Igazi csodabogarak a
drámaisok. Másképpen vi-
selkednek, mint a tagozat
többi diákjai. Nincsenek ki-
közösítve, de tény, hogy má-
sok.  Soha nem akartam szí-
nész lenni, bár jártam egy-
szer dráma szakkörre, de rá-
jöttem, hogy nem az én vilá-
gom – jelentette ki Debre-
czeni Máté (a képen balról).

Ellenben Füsti Molnár Gá-
bor (jobbról) véleménye: –
Irigylésre méltó, hogy min-
dent viccesen fognak fel és
összetartóak. Vonzott vala-
mennyire a tagozat, mert
szeretem az amerikai filme-
ket. Mégis úgy ítéltem meg,
hogy ez egy nehéz pálya.

Egy orosházi apuka na-
gyon aggódik csemetéjéért,
mert úgy látja, nagyon is er-
re felé veszi az irányt a lá-
nya. Ebben a feleségével sem
egyeznek. Félti a gyermekét
attól, hogyan boldogul majd
a mai világban, és azt szeret-
né, ha a kislánya inkább a re-
ál tárgyakban jeleskedne, ab-
ban nagyobb jövõt lát.

Egy szentesi apukát vi-
szont elvarázsoltak az itt lá-
tottak. Nagyon is el tudná
képzelni, hogy a lánya ezen
a pályán találja meg a boldo-
gulását. Bár, ahogyan vicce-
sen hozzátette, nincs 300
hold földje, de amiben tudja,
támogatni fogja, csak sike-
rüljön a komplex felvételi
vizsga és drámais legyen.

Fehér Mónika

Csodabogarak, de irigyeltek a drámaisok

Biztosan nem akadt gondjuk a délutáni alvással az egész délelõttön át versenyzõ óvodásoknak.
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A határon túli, magyar
lakta vidékeken szerzett ta-
pasztalatairól, benyomásai-
ról beszélt Bocskay István a
Magyarok Szövetsége helyi
csoportja évindító rendez-
vényén a Dózsa-házban. A
Polgármesteri Hivatal mun-
katársa a Mura vidéktõl a
Délvidéken keresztül Kár-
pátaljára is eljutott munká-
ja során. A szentesi gazda-
ság és az itt megtermelt ter-
mékek bemutatásán túl az
emberi kapcsolatokról, ma-
gyar-magyar barátságokról
is szól egy-egy útja.

A befektetésösztönzéssel,
valamint kis- és közepes vál-
lalkozások marketingjével
foglalkozó Bocskay István
tájegységenként összegyûjt-
ve mesélt élményirõl. A Bán-
ságban Újszentesre könyve-
ket gyûjtöttek és juttattak el
Gõdér Lajossal közösen, egy
magyar könyvtár kialakítá-
sához az ottani templomban.
Beszélt arról a magyar hen-
tesboltról, ami szintén Új-
szentesen, az Aradot Temes-
várral összekötõ út mellett
mûködik, hétvégenként ki-
egészítve kifõzdével. Többek
között a helyi önkormányzat
képviselõi is rendszeres ven-
dégek, annak ellenére,hogy
kezdetben talán még a meg-
felelõ engedélyek sem voltak
meg a mûködéshez. Úgy
voltak vele, ha elkezdte, ak-
kor csinálja és majd meglesz-
nek az engedélyek is. Dél-Er-

délyben kevesebb magyar
turista fordul meg, pedig na-
gyon különleges vidék. Ro-
mániában még elterjedt az
autóstop, gyerekektõl az idõ-
sekig utaznak így és nekik
természetes, hogy fizetnek is
az útért 1-2 lejt. Sepsiszent-
györgy felé autózva vett fel
Bocskay István egy stoppos
cigány asszonyt, aki egész
úton nem szólt egy szót se,
nem is értett, csak románul.
Mivel az út végén nem akar-
ta elfogadni a pénzt, fizetsé-
gül megáldotta Bocskayt.
Nagyváradon egy nagyon
barna cigány kislány segített
neki megtalálni az uszodát,
aki az útvonalat angolul mu-
tatta. Ez is példázza, nem
szabad általánosítani. Szin-
tén Erdélyben, Dálnokon a
mûvelõdési házba vittek el
több száz összegyûjtött ma-
gyar nyelvû könyvet.

Délvidékei élményei közül
felelevenített egy emléket a
délszláv háború idejérõl is,
amikor a vajdasági Temerin
egyik éttermében kedves és
bõséges vendéglátásban volt
része. A megmaradt ételt kü-
lön kérés nélkül becsomagol-
va megkapták, pedig szerin-
te a háborús körülmények
között biztosan akadt volna
helye az ételnek az ottaniak
között is. Nagybecskereken
járva mostanság a turizmus
fejlesztésére lenne szükség.
A magyar turisták odaszok-
tatása a bevételeken kívül

biztonságot is adna az ott
élõk számára.

Kárpátalján Zentai Ákossal
együtt 300 magyar gazdának
beszéltek a szentesi gazda-
ság együttmûködési lehetõ-
ségeirõl, miközben elõzõ éj-
jel az ukrán határon hóvihar-
ban nem akarták beengedni
az autójukat pecsétes enge-
dély hiányában. A Szlovákiai
Muravidéken ö-vel beszél-
nek a magyarok, akárcsak
Szeged környékén. A nyelv
sajátossága, hogy az n és az
ny betût felcserélve mond-
ják: arrafelé ennyi, innyi köll.
Ha már ivászat, koccintáskor
egészségedre helyett az ös-
merkedjünk kifejezést hasz-
nálják.

Kiderült még az is, hogy
Sepsiszentgyörggyel a meg-
lévõ  testvériskolai kapcsola-
ton felül, testvér települési
együttmûködést szeretnének
kialakítani. A városban –
szentesi mintára – több üzle-
ten látható a Vedd és védd a
Szentgyörgyit matrica, és
Igen, tessék felirat jelzi, hogy
az üzletben beszélnek ma-
gyarul.

Bocskay István gondolko-
dását megváltoztatták sze-
mélyes élményei, másként
tekint a határon túl élõ ma-
gyarokra. Véleménye szerint
honfitársaink életét, sorsát
kötelességünk segíteni és kö-
zös ügyünk a magyarság
megtartása.

Besenyei

Kárpát-medencei
élmények, magyarokkal A végéhez közeledik

Szentesen az ebek összeírá-
sa, eddig 2400 kutyát tudtak
beazonosítani. A város al-
jegyzõje a továbbiakban is
számít azokra a komoly ál-
lattartókra, akik segítik a
munkát. Szerkesztõségünk
annak a közbeszédnek is a
végére járt, hogy beoltják-e
veszettség ellen az állator-
vosok azokat a négylábú-
akat, amelyeknek nincs
chipes megjelölésük.

Az ebek összeírása kötele-
zõ önkormányzati feladat.
Csányiné Dr. Bakró-Nagy Vera
aljegyzõ azt mondta, hogy
három évente össze kell írni
az ebeket, elsõsorban az álla-
tok, másodsorban az embe-
rek védelmében. Hozzátette,
minden bizonnyal megijed-
hetett néhány kutyatartó,
hogy az összeírást azért vég-
zik, mert ebrendészeti hoz-
zájárulást kell majd a jö-
võben fizetni. Az aljegyzõ
megerõsítette, hogy ilyen új
adónemrõl szó sem volt. A
munkáról elmondta: még
nyáron láttak hozzá és igen
jó eredményeket értek el. Si-
kerként könyveli el, hogy el-
készült a térkép is amelyen
rózsaszínû négyzetekkel do-
kumentálják az ebek lak-
helyét. Csányiné kiemelte,
diákokkal dolgoztak, akik-
nek nem volt könnyû dol-
guk. A fiatalok jogszabály
szerint jártak el, azonban
elõfordult, hogy lekezelték
õket, vagy talán nem is vol-
tak tudtában annak, milyen
fontos feladatot hajtanak
végre. Az ebösszeírást bo-

nyolította, hogy több ingat-
lanban nem voltak otthon,
oda vissza kellett menni.
Ezekbõl az okokból a terve-
zettnél lassabban haladt a
munka. – Mivel nem tudtuk
pontosan befejezni az össze-
írást, így várjuk, hogy az
interneten is elérhetõ doku-
mentumokat kitöltve vissza-
küldik hozzánk a lakosok.
Eddig sokan visszaküldték
nagyon rendesen kitöltve,
amit köszönünk – nyilatkoz-
ta az aljegyzõ. Az összeírás
végeredményeként 2400 ku-
tyát tart nyilván számítógé-
pes adatbázison az önkor-
mányzat. További feladat a
város közigazgatási területe-
in, vagyis a tanyákon is az
összeírás. Mivel ez a feladat
kötelezõ, de külön erre az
önkormányzat nem kap
pénzt, a munkát késõbb foly-
tatják majd. Az aljegyzõ em-
lékeztetett rá, hogy mekkora
apparátust igényelt, amikor
Magyarország lakosságát ír-
ták össze, ennek gyakorlati-
lag a töredékével rendelkez-
nek erre a feladatra az ön-
kormányzatok.

Nyár óta hallható Szente-
sen olyan közbeszéd, hogy
veszettség ellen akkor is be-
oltja az állatorvos a kutyát,
ha az nincs chippel ellátva. A
törvény írja elõ, hogy min-
den 4 hónaposnál idõsebb
kutyát kötelezõ transzpon-
derrel (chippel) megjelölni és
a megfelelõ adatbázisban az
állat és a gazda adatait rög-
zíteni. – Magánemberként
beszéltem már olyan szak-
emberrel, aki szerint mégis-

csak jobb, ha egy jelöletlen
kutyát is beoltanak, hiszen
ezzel nemcsak az állatot, de
az embereket is védik. Ko-
moly büntetés vár arra a
gazdira, aki a jogszabályokat
nem tartja be. A transzpon-
derrel való megjelölés elmu-
lasztása 45-135 ezer, a ve-
szettség elleni oltás elmu-
lasztása 75-225 ezer forint ál-
latvédelmi bírsággal sújtha-
tó. Amennyiben jogi sze-
mélyrõl van szó, akkor vég-
sõ esetben egymillió forintos
bírság is kiszabható. A jog-
szabályváltozás szerint az ál-
latorvos is ellenõrizhetõvé és
büntethetõvé válik, ha olyan
kutyát olt be, amelyik nincs
chippel megjelölve – részle-
tezte az aljegyzõ.

A napokban hivatalába
iktatott új fõállatorvos, Le-
hoczky János elmondta, chip-
pezett, egyedi megjelölt álla-
tot lehet csak és kizárólag
beoltani. A chip adatai és a
kisállat egészségügyi könyv
adatainak egyeznie kell.
Ritka esetben elõfordulhat,
hogy a tulajdonjog nincs át-
vezetve, mert már más az ál-
lat gazdája. A Magyar Állat-
orvosi Kamara rendszerében
14 napon belül át kell vezet-
ni ezeket az adatokat. A
Petvetdata adatbázisában
minden kutya adatai hozzá-
férhetõek. Ez nagy segítséget
jelent, ha kóbor állatokat kell
beazonosítani, de nyomon
követhetõ egy állat tulajdo-
nosa, vagy tulajdonosainak
neve és az oltásokról is felvi-
lágosítást ad.

F.M.

Felelõsség a kutyatartás

Az új év beköszöntével
a fûtött fóliákban megkez-
dõdött az idei  hajtatási
termesztési szezon, sõt ha
az üvegházi ültetési ren-
deket vizsgáljuk, miként
az Árpád Agrár Zrt., üveg-
házaiban (õszi-télvégi ül-
tetés) már javában tart.

A természet is lassan éb-
red, velük együtt a kárte-
võk is megkezdik „áldá-
sos” tevékenységüket. Az
eddigi enyhe tél pedig elõ-
vetíti: idén is elengedhe-
tetlen lesz a növényvéde-
lem, esetünkben a biológi-
ai növényvédelem.

Az Árpád Biokontroll
Kft. ebben az esztendõben
is a már megszokott — re-
ményeink szerint a kertész
kollegák megelégedésére
szolgáló — módon folytatja
munkáját. A Dél-alföldi
Kertészek Szövetkezetével
évek óta fennálló szoros
együttmûködés keretében,

a TÉSZ tagok a már meg-
szokott módon és hasonló
kedvezményekkel juthat-
nak a biológiai növényvé-
delmi ágensekhez, posz-
méhekhez. Talajlaborunk-
ban 2015-ben továbbra is
ingyenesen vehetik igény-
be a vizsgálatokat akár
talajos, akár hidrokultú-
rában.

Szaktanácsadóink 20 év
tapasztalatait felhasználva
folyamatos szemléik alkal-
mával személyesen segítik
a kertészeket, mind a bio-
lógiai ágensek felszaporí-
tásában, mind a védekezés
sikerében. Jó szaktanácsot
csak olyan szaktanácsadó
tud adni, aki önmaga is
kertészkedik. Szakembere-
ink többsége önmaga is
foglalkozik hajtatással is,
ahol természetesen bioló-
giai növényvédelmet al-
kalmaz, mert mi sem több
annál, ha az aktuális kér-

désekben legyen ez nö-
vényvédelmi vagy akár
termesztésbeli saját ta-
pasztalatot és önálló hasz-
nálható ötleteket adunk a
termelõinknek.

A két évtized alatt, ami-
óta az Árpád cégcsoporton
belül megkezdõdött az
együttmûködés a belga
Biobest céggel, sikerült a
hazai viszonyokra, min-
den fontosabb hajtatási
kultúra (paprika, paradi-
csom, uborka) biológiai
növényvédelmi technoló-
giáját kidolgozni, melyet a
mai napig folyamatosan
fejlesztünk.

A biológiai módszerek
terjedése évrõl-évre egyre
szélesedik, a kereskede-
lem (felvásárló szerveze-
tek, áruházláncok, expor-
tõrök) és természetesen a
vásárlók mára már csak az

biológiailag védett árukat
szeretnének a pultokon
látni. Igaz ez a Délkertész-
re, ahol a felvásárolt és ér-
tékesített „Szentesi papri-
ka” szinte teljes egészében
biológiai módon védett. A
megnövekedett igények
ránk is egyre több felada-
tot  rónak, amelyet öröm-
mel vállalunk fel, hiszen

elhivatottságunknak vall-
juk a magyar kertészet ki-
szolgálását, versenyképes-
ségének megtartását, javí-
tását.

E cél eléréséhez igyek-
szünk megadni minden
olyan segítséget partnere-
inknek amely a növényvé-
dõ-szer használat minima-
lizálását, vagy végleges el-

hagyását, illetve az egész-
séges magyar zöldség elõ-
állítását célozza meg. En-
nek köszönhetõen, termé-
keinket és szolgáltatásain-
kat igyekszünk minél elér-
hetõbbé tenni, így tovább-
ra is a legkedvezõbb árak-
kal szeretnénk vevõink bi-
zalmát hosszútávra elnyer-
ni.

Biológiával a vegyszermentes élelmiszerért

Macrolophus

Poszméh munka közben.
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Már második éve folyik egy igen színvonalas elõadássorozat a
mûvelõdési házban, az elõadó Poszler György tanár. A 2013/14-es
évadban 35 elõadás volt, míg 2014-ben, december 18-án, az õszi
szezonban16-nál tartottunk. (E lap hasábjain az egyik már említésre
került.)

Mûsoron szerepelt a világ- és a magyar irodalom kiemelkedõ sze-
mélyiségeinek élete és mûvei, de volt szó szerényebb, kevésbé is-
mert szerzõkrõl is, akik sokszor csak egy-egy mûvel írták be nevü-
ket az irodalomtörténetbe.

December 18-án Kuncz Aladár Fekete kolostor címû mûve került
sorra. Talán egy hónappal elõtte egy rádiómûsor hívta fel a figyel-
memet a regényre és azonnal elolvastam, majd utána újból elõvet-
tem és utána néztem az író személyéhez fûzõdõ kapcsolatoknak.

Mi adja a regény érdekességét azon kívül, hogy leírja a szigeten
raboskodó foglyok szenvedéseit, gyötrelmeit, de bemutatja a túlélé-
sük érdekében végzett erõfeszítéseiket, emberei kapcsolataikat?

Szerepel benne két szentesi tanár, Soltész Gyula, aki 1906-41-ig ta-
nított a HMG-ben, kollégája volt Nagyajtósi István. Neve megtalál-
ható a Tablók könyve 15. oldalán, az 1921-22-ben végzettek fényké-
pén, mint osztályfõnök. Errõl így ír: „Soltész Gyula szentesi tanár
volt, a francia nyelven való tökéletesedési vágya hozta Párizsba.
Nem volt utazó ember. Erre az útra is nehezen szánta el magát. Régi
tanárával, Szántó Somával együtt jöttek ki. Szántónak csodálatos
módon sikerült elutaznia. Soltészt, aki közvetlenül utána akart a pe-
ronra kilépni, visszataszították...bizonyára nem tudta, hogy öt évre
nyomták vissza.” Szántó Soma nyomát nem találta a tanár úr.

Elõzõleg olvastam Hunyady Sándor egy elbeszélés kötetét és még
emlékeztem rá, hogy egyik címe „Családi album”, amelyben Kuncz
Aladárral való barátságát írja le. A regény utószava megemlíti
Laczkó Géza íróbarát nevét. Természetesen most már elõvettem az
említett könyvet és itt bukkantam rá „A kabát lóg a fogason” címû
elbeszélésre. A következõket írja: „...1941. elején elhatároztuk, hogy
nyáron kettesben együtt megyünk ki Párizsba visszadiákosodni pár
hétre. De mire eljött az úti készülõdések ideje, kénytelen voltam
cserbenhagyni Dadit (K.A. Beneneve.), feleségem második gyerme-
két várta.”

Azóta is a könyv hatása alatt vagyok. Tudomásomra jutott, hogy
1986-ban színes tv-film készült belõle, Rubold  Ödön, Koncz Gábor,
Kozák András szereplésével.

Ezzel egy idõben a mûvelõdési ház szervezõje felhívta a figyel-
münket, hogy december 20-án és 29-én az M1 és a Duna TV ismerte-
tést ad a helyszínrõl. 

A dokumentumfilm részletesen bemutatta a Fekete kolostort,
ahol jelenleg kiállítása látható. A település ismertségét a regény hoz-
ta meg. A Noirmoutien baráti kör elnöke szégyenli a megtörténteket
és a polgármester úgy említi, mint a „nemkívánatosak története.” 

Az 1970-es évektõl lehetett kutatni levéltári anyagokban. Lõrinczi
László, egy erdélyi író megerõsítette, hogy az események hitelesek,
csak a szökési kísérlet fikció. A regény szereplõiben nincsen gyûlölet
és revansvágy.

Végezetül annyit, hogy a szigeten raboskodó Zádory Oszkár
szobrász és jó barát egy nagyobb kõbõl egy Krisztus képet faragott
ki és „az író indítványára a következõ szöveget véste a név és dá-
tum alá.” (Latin nyelven.) Ez bonyodalmat okozott és lerombolták.
„Kard helyett bilincset kapott.”

Kuncz Aladár sírja a Kerepesi temetõben van és ugyanez a felirat
látható rajta, az említett szobrász által készítve. 

Kiegészítés: Szántó Soma a budapesti VI. kerületi fõgimnázium-
ban volt tanártársa.

Tornyi M. Sándor

Olvasónk írja

Két HMG-s tanár
a Fekete kolostor
címû regényben

I g a z i  k u l t ú r t ö r t é n e t i
kincs került elõ a közel-
múltban a Koszta József
Múzeum könyvtárából. Az
1608-ban nyomtatott, ún.
hanaui Biblia az egyike a
világon fellelhetõ 58 pél-
dánynak. Szentesen ez a
legrégebbi ismert nyomtat-
vány, s azt feltárni, hogy
négy évszázad alatt kirõl-
kire öröklõdött tovább, kö-
zel akkora munka, mint
szakszerûen restaurálni.

A németországi Hanau vá-
rosában készítette el Szenczi
Molnár Albert a vizsolyi, va-
gyis az elsõ magyar nyelvû
Biblia átdolgozott változatát.
Az 1608-ban nyomtatott ki-
advány az abban a korban
komoly mennyiségnek szá-
mító 1500 példányban ké-
szült, úgy tudni, ebbõl mára
mindössze 58 maradt meg. A
fellelhetõ példányok egyiké-
re a Koszta József Múzeum
könyvtárában akadt rá Nagy
Géza Balázs. A teológus, a Vá-
ci Egyházmegye Történeti
Bizottságának tagja mindig
nagyon érdeklõdött az egy-
háztörténet iránt, bevallása
szerint nagyon élvezi, ha bú-
várkodhat régi iratokban, s
érdekli a családfa-kutatás is -
a hanaui Biblia ez utóbbira is
bõven kínál lehetõséget. A
kiadvány nemrégiben vált
ismertté a múzeumban, a
teológus engedélyt kapott
a kutatásra, s behatóbban
most januárban kezdett vele
foglalkozni. 

Hanovia, s az évszám:
1608 – mutatta Nagy Géza
Balázs a Szentírás belsõ borí-
tóján a feliratot, mely egyér-
telmûvé teszi a könyv erede-
tét. Számára elsõ ránézésre,
a betûtípusokból kiderült,
hogy egy 17. századi kötetrõl
van szó. A korabeli magyar
helyesírás tanulmányozható
a szövegben: az o betû fölé
kis e-t tettek, ebbõl lett ké-

sõbb a két pontos ábrázolás,
s már megvolt a szokás, mi-
szerint az ÚR szót két nagy-
betûvel írták, vagy a k betût
a szóban leírták, szó végén
viszont c-t használtak – emlí-
tett néhány példát a kutató.
Rengeteg apró jelbõl tud ol-
vasni a szakavatott szem, de
az elõkerült példány ennél
sokkal több érdekességet
rejthet szentesi szempontból,
mondta.

A borítója már nincs meg,
mint ahogy oldalak, ívek is
hiányoznak a könyvbõl, de
már a könyvtári beleltáro-
záskor is csonka volt. Létez-
nek jobb állapotban lévõk,
de sokkal töredékesebbek is.
Látszik, sokat volt használat-
ban, ami egy Biblia esetében

kifejezetten dicséretes, de
vajon kik forgatták? Család-
ról családra, vagy lelkészrõl
lelkészre szállt? Nagy Géza
Balázs utánanézett: a hanaui
Biblia a múzeumba Kanász
Nagy József, a leszármazot-
tak nélkül elhunyt, Csongrá-
don szolgált református lel-
kész hagyatékából került.
Négy évszázad leforgása
alatt jó pár possessora, va-
gyis tulajdonosa lehetett. Ki-
létükre a kötet lapjaira tett
bejegyzéseikbõl következtet-
het a kutató, a legrégebbi
1647-bõl származik, a név
alig olvasható, egy bizonyos
András jegyzett a lapra latin
nyelvû szöveget. A korban
következõ feljegyzés Böször-
ményi Nagy Mihály szüle-

tését (1778) és helyét (Gá-
va?) jelöli, aki protestáns
szokás szerint a Bibliában
feljegyezte családi viszonyait
is. Az Újszövetség elõtti ol-
dalon családnév nélkül sze-
repel négy név, ez már 1850-
es bejegyzés. A talált adatok
egy sor kérdést felvetnek a
kutatóban, miközben igyek-
szik beazonosítani a Biblia
tulajdonosainak kilétét.

A szentesi példány digita-
lizálása már megtörtént, de
esetleges kiállításra kerülését
komoly könyvrestaurátori
munkának kellene megelõz-
nie, ugyanis mostani állapo-
tában minden kinyitás és be-
csukás árt a könyvnek.

D. J.

Csökken a véradások száma a térségben, de országos szin-
ten is, miközben egyre nagyobb a vérigény. Hivatalosan sen-
ki nem mondja ki, azonban vannak idõszakok, amikor terve-
zett mûtéteket kell halasztani a kevés vér miatt annak érde-
kében, hogy ne okozzon gondot a sürgõs esetek ellátása. A
zavartalan betegellátás érdekében tavaly decemberben a két
ünnep között az év utolsó két napjára is szervezett véradást a
Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Szervezete és a Dr.
Bugyi István Kórház Vérellátó osztálya. A két ünnep között
70 véradó jelent meg a Kiss Zsigmond utcai vérellátóban. Az
Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó
Központ régióigazgatója, dr. Szekeres Veronika szerint a vér-
adók zöme a 40-60 éves korosztályba tartozik és a korosodás-
sal egyre többen kerülnek át a beteg oldalra. Fontos feladat a
fiatalok megszólítása és az úgynevezett kiszállásos véradá-
sok szervezése. A szentesi vérellátóban a véradások száma
még meghaladja az 5 ezret évente a havi több alkalommal
üzemi, vállalati és vidéki helyszínekre szervezett kiszállások-
nak is köszönhetõen.

Szentesen évek óta fokozottan támogatja a véradás szerve-
zését az önkormányzat és a Hungerit Zrt. Már nyolcadik éve,
hogy az önkormányzat felajánlásaként az önkéntes véradók
strandbelépõt kapnak. Az akcióhoz ismét csatlakozott a
Hungerit Zrt., a vállalat a szaküzleteiben beváltható
virsliutalvánnyal támogatja az önzetlenül segítõ véradókat.
A 6 ezer darab fürdõjegyet és a köszönetajándékot a közre-
mûködõk  sajtótájékoztató keretében adják át a Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház vérellátó osztályán január 29-én.

Több vérre lenne
szükség

Amirõl azok is csak na-
gyon kevesen tudtak, akik
ismerik: Bíró Károly ötvös-
mester két éve ecsetet raga-
dott, élete elsõ tárlatának
ezekben a hetekben a váro-
si könyvtár ad otthont.

Ali Hafed, a gazdag per-
zsa kereskedõ annyira vá-
gyott a gyémántok által
megszerezhetõ gazdagságra,
hogy eladta hatalmas birto-
kát, mindenét pénzzé tette,
és hosszú vándorútra indult,
hogy az áhított gyémántme-
zõket megtalálja. Pedig bir-
tokán ott volt a gyémántme-
zõ, csak nem tudott róla, me-
sélte Szûcs Ildikó, a városi
könyvtár igazgatója, idei el-
sõ kiállításuk megnyitóján. A
történet tanulsága az, hogy
mindannyiunkban benne rej-
lik a gyémántbánya, a gaz-
dagság forrása, csak meg
kell találni – osztotta meg
az igazgatónõ Russell H.
Conwell gondolatait, feltéve a
kérdést a hallgatóságnak:
tudjuk-e, hol van a mi gyé-
mántbányánk? 

Nos, úgy tûnik, Bíró Ká-
roly két éve rátalált a saját
magában lakozó kincsekre.
Szûcs Ildikó elárulta, évtize-
dek óta ismeri a Szentesen
ötvösüzletet üzemeltetõ vá-
sárhelyi mestert, ám azt a
közelmúltig nem tudta róla,
hogy festeni is szokott.

Az ötvös már fiatalon ér-

deklõdést mutatott a festé-
szet iránt, voltak elképzelé-
sei, de csak két évvel ezelõtt,
maga sem tudja, milyen su-
gallatra, szánta el magát,
hogy festeni kezdejen. Azóta
viszont szinte le sem tette az
ecsetet, fogalmazott Bíró
Károly. – Ez a tárlat a bemu-
tatkozásom a közönség elõtt.
Ebben a szép miliõben telje-
sen máshogy mutatnak a ké-
pek, mint a falamon, remé-

lem, másoknak is tetszeni
fog – mondta az alkotó. Mes-
tere nem lévén, egyénileg ki-
dolgozott technikával, egyé-
ni színvilággal alkot, még a
kísérletezés fázisában tart. A
Bocskai utcai üzletében 25
éve dolgozik ékszerészként,
de hogy ötvösmûvészettel is
próbálkozzon, nem fordult
meg a fejében, szerinte az öt-
vösséget külön lehet válasz-
tani az ötvösmûvészettõl.

A megnyitón közremûkö-
dött Puskás Anna, a Lajtha
László-zeneiskola klarinétos
hallgatója, valamint Rácz At-
tila, aki Bíró Károlyhoz ha-
sonlóan ötvenhez közelítve
fedezte fel magában saját
„gyémántbányáját”: néhány
éve kezdett szavalni, s tette
ezt mindenki csodálatára a
könyvtári eseményen is.

D. J.

Az ötvös elsõ festménykiállítása

Mesélésre fogták
a hanaui Bibliát

Bíró Károly (jobbról) képeire Berkecz István festõmûvész (középen) is kíváncsi volt.
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(folytatás az 1. oldalról)
– Nem volt kérdéses szá-

momra, hogy játszom-e a
Mataro ellen, mindenképpen
vállalni akartam a játékot, ott
akartam lenni a medencében
– mondta a kapus, aki ezen a
héten már a válogatott keret-
tel készült a fõvárosban. Mi-
vel a Mataro is hozta a mér-
kõzéseit, de kikaptak a
Kirisitõl, így a két gárda ját-
szotta a továbbjutást jelentõ
2. helyért. Ezen a derbin a vá-
logatott játékosokkal megerõ-
sített vendégek kezdték job-
ban a találkozót, már 0-3 állt
az eredményjelzõ táblán. A
mieink mentek elõre, próbál-
koztak, de a lövések nem si-
kerültek, a támadások befeje-
zésébe rendre hiba csúszott.
A védekezéssel nem volt baj,
Bolonyai remekül védett, õ
tartotta meccsben a csapatot.
No meg Kövér-Kis Réka, aki-
nek a gólja megtörte a gól-
csendet, sõt, második talála-
tával olyan lelki lökést adott

társainak, aminek a hatására
megtáltosodott a csapat, és a
mintegy 400 nézõ fantaszti-
kus buzdítása mellett elõbb
egyenlített, majd a vezetést is
átvette. Többször is adódott
lehetõség a háromgólos elõny
kiharcolására, ez azonban
nem sikerül, és mivel a spa-
nyolok is egyre többet rontot-
tak támadásban, így bár a vé-
ge roppant izgalmasra sikere-
dett, a mieink megõrizték
egy gólos elõnyüket a végéig.
– Akkor sikerült áttörnie a
csapatnak a lelki gátakat,
amikor Réka átlendítette a
csapatot a góljaival a holt-
ponton, akkor már éreztem,
hogy meg lehet a mérkõzés –
mondta Tóth László vezetõ-
edzõ. – Ismerem a játékosai-
mat, tudom mire képesek, ha
túllendülünk a szinte menet-
rendszerûen érkezõ mérkõ-
zés eleji tompaságon, lelki
blokkon, akkor nyerni fo-
gunk. Kíváncsian vártam a
sorozat elõtt, hogy a tavalyi,

manchesteri selejtezõ óta to-
vább tudtunk-e lépni játék-
ban, és örömmel mondha-
tom, hogy igen, ezúttal már a
bombaerõs, válogatottakkal
érkezõ oroszok és a spanyo-
lok ellen is remek mérkõzést
játszottunk. Az pedig különö-
sen örömteli számomra, hogy
erõnlétileg egyetlen csapat
sem tudott fölénk kerekedni.
Kétségtelen, hogy mi is erõ-
södtünk, és így fel tudtuk
venni a versenyt az európai
élmezõnnyel. 

A Mataro elleni mérkõzés
egyik legjobbja, Kövér-Kis
Réka elmondta, hogy nem
szerették volna az utolsó pil-
lanatra hagyni a továbbjutás
kérdésének az eldöntését. El
kell ismerni, hogy a Kirisi –
amely csoportelsõként jutott
tovább – bombaerõs csapat,
akikkel hatalmasat mecs-
cseltek, majd 14 órával ké-
sõbb a Matarót már sikerült
felülmúlni. – Éreztük a ter-
het, hogy hazai környezet-

ben, hazai közönség elõtt to-
vábbjutást várnak tõlünk, ta-
lán ezért is kezdtük tompáb-
ban a döntõ mérkõzésünket.
Szerencsére az elõzõ napi ve-
reség miatt nem omlottunk
össze, de ezt nem is tehetjük
meg. Egy ilyen teltházas
uszoda elõtt meg pláne nem,
és ahogy jöttek a gólok, úgy
lett egyre nyugodtabb min-
denki. Elöl jöttek az ember-
elõnyök, hátul Flóra stabili-
tást adott nekünk, és végül
bedaráltuk ellenfelünket. A
második félidõtõl kezdve mi
irányítottuk a játékot.

Hát így került vissza Euró-
pa elitjébe a szentesi nõi
vízilabda.

HV

Megszerezte szezonbeli el-
sõ idegenbeli sikerét a
Valdor-Szentesi VK férfi vízi-
labdacsapata. A mieink a
Hajós uszodában nyertek az
Újpest ellen, és megkezdték
a felzárkózást a középme-
zõny aljához. A csapat végig
irányította a mérkõzést, két-
három góllal vezettek, a vé-
dekezés kitûnõen mûködött,
a most debütáló szerb
Sretkovics egészen remek tel-
jesítményt nyújtott. Ezúttal
nem csak a védekezés, ha-
nem a támadójáték is elsõ-
rangú volt, az öt gólt szerzõ
Weszelovszky hátára vette a
csapatot, és végül a Valdor
10-6-ra nyert fõvárosi vetély-
társa ellen. – Újabb fontos
gyõzelmet arattunk, hiszen a
bajnokság félidejében látótá-
volságba kerültünk a közép-
mezõnyhöz – nyilatkozta
Lukács Dénes vezetõedzõ.

Komlósi Péter és az eddig
még be nem jelentett új iga-

zolás nem játszott, de a Szol-
nok ellen talán már kiegé-
szülhet a gárda, a tisztessé-
ges helytállás reményében.
Jövõ szombaton a Honvédot
látja vendégül 18 órától a li-
geti uszodában a Valdor. hv

Gyõzelem
az Újpest ellen

A Magyar Atlétikai Szövetség szakmai igazgatója közzétette
a következõ nemzetközi versenyek válogatott kereteit. A szen-
tesi Maximus SE-bõl Váradi Krisztina diszkoszvetésben és súly-
lökésben indul a dobó Európa-kupán Portugáliában és az Eu-
rópa-bajnokságon Észtországban. Seres András diszkoszvetés-
ben került a válogatott keretbe, õ is indul a Európa-kupán és
tagja a világbajnoki válogatott keretnek is.

A felnõtt válogatottba kerülés egyben a jövõ évi Rió de
Janeiró-i olimpiai válogatottságot is jelenti, hiszen a felkészülés
már ebben az évben megkezdõdik. A versenyzõk a szövetség
részérõl több támogatást vehetnek igénybe, elsõsorban edzõtá-
borozási és nemzetközi versenyeken való költségeikhez.

Atlétáink a válogatottban

A nõi szuperliga tekebajnokság 13. fordulójában a Szentesi TE a
gyõri Dynamic TSK I. csapatát fogadta. A gyõriek 3066 fát, a szentesiek
3067 fát ütöttek, így 4 csapatpontot szereztek. A plusz 1 fáért járó 2
pontot a Szentes kapta, és végig kiélezett küzdelemben 6–2-es
gyõzelmet arattak. Pontszerzõk: Tóth Andrea 582 fa, Seres Edina 531
fa, Marsi Margit 506 fa, Molnár Jánosné 499 fa. 

Az ifjúsági versenyzõk 1010–945 fát ütöttek. Pontszerzõk: Barhács
Noémi 514 fa, Csányi Marianna 496 fa, a plusz 65 fáért járó 2 plusz
pontot a Szentesi TE kapta, így 4–0-ra nyertek az ifisták.

Gyõztek a tekézõk

Tíz éve már kilométerek-
ben számolja születésnapja-
it Vakhal György. A triat-
lonos, illetve ultramaratoni
berkekben, de városszerte
is jól ismert sportember ja-
nuár 14-én töltötte be 60.
életévét, amit pár napra rá
futótársaival közösen, egy
kiadós futással „ünnepelt”,
kiadós esõben. Ez az erõ-
próba is része az ironmanre,
illetve a Spartathlonra való
felkészülésének.

Futóknál nem szokatlan az
elhatározás, hogy évszámok-
hoz kötik egy-egy jelentõ-
sebb táv leküzdését, például
sokak vágya 42 évesen lefut-
ni a maraton 42 kilométerét,
mondjuk, stílszerûen 4 óra 2
percen belül. A tíz évvel ko-
rábbi, ötven kilométeres fu-
tásával azonban a szentesi
sportember újat hozott. Ak-
kor kezdte születésnapjait
évei számának megfelelõ tá-
vokkal megünnepelni. Az öt-
venediken a mûszaki ezred
akkori testnevelõ tisztje
helybeli és vásárhelyi kato-
nák váltójával futott ver-
senyt, és négy órán belüli
idõvel (3:56) célba érve, a
gyõzelmet is elkönyvelhette.
A jeles napokat az eltelt
években is szenvedélyének
megfelelõen töltötte. Tavaly
egyedül teljesítette a másfél

maratonnal felérõ távot, de
nem 59-et, mert már akkor
megelõlegezte magának a
60-at.

Idén a születésnapja, janu-
ár 14-e napsütéses, ideális
futóidõben telt, bezzeg nem
így 18-a, a nagy futás napja.
Futótársai kedvéért ezt a va-
sárnapot szemelte ki, s szinte

végig esõ verte õket. Vakhal
György azonban nem arról
híres, hogy elhatározásaitól
meghátráljon, és úgy látszik,
a többiek sem, mert Gyuri
bácsival (ahogy sporttársai,
tisztelõi nevezik) tartottak
több mint egy tucatnyian -
ki-ki a felkészülésének meg-
felelõen – résztávokra, vagy

a teljes 60 km-re. Vakhal
György egyesülete, a Rákó-
czi Honvéd SE vezetõje,
Lõrincz Gábor mozgósította
a futókat, érkeztek Csong-
rádról, Fábiánsebestyénrõl,
Tiszakürtrõl is. Kétszer tet-
ték meg a Körös-torokig tar-
tó távolságot, majd a volt
mentettréti iskola felé tett 16

kilométeres kitérõvel való-
sult meg a kitûzött táv. – Ha-
tan teljesítették a 60 ezer mé-
tert, végig tartotta a lelket
apjában Vakhal Norbert, aki
szintén eredményes ultra-
triatlonista. Reggel hétkor
vágtak neki, s bizony dél-
után egy óra is elmúlt, mire
a Közösségi térben sor kerül-
hetett az ünneplés pihente-
tõbb részére, a köszöntésre,
családja és a sporttársak tor-
táival.

Saját bevallása szerint na-
gyon elkészült erejével az
ünnepelt, akitõl megtudtuk:
a szülinapi futásokat azért
találta ki, mert beleillik a kö-
zelgõ Balaton Szupermara-
tonra, és a nyári ironmanre
való felkészülésébe. Mivel a
márciusi balatoni négy na-
pos versenyen, ahol két éve
megnyerte kategóriáját, na-
ponta 40 km fölött kell futni,
edzéseit is ehhez igazította.
Hetente 4, egymást követõ
napon edz, az ötödiken pi-
hen, majd egy hosszú, 50 km
körüli futás jön, amit újabb
pihenõnap követ. Minden
évben más módszert próbál
ki, árulta el. Azon a héten
már túl volt egy 3 óra 50 per-
ces maratonon. A vasárnapi,

6 óra 14 perces idejével elé-
gedett, idén lassabb ütem-
ben halad elõre a felkészü-
léssel, ezért nem is tûzött ki
idõeredményt maga elé.
Alapvetõen a csúcsverseny-
re, a görögországi Spartath-
lonra készül, ám tavaly feb-
ruárban elszenvedett csigo-
lyatörése visszavetette az
edzésben. Orvosa inkább az
úszást javasolta neki, de
azért õ futott, igaz, nem
ment 20 km fölé, mert akkor
már begörnyedt. Tavaly nem
is versenyzett, idén viszont
mindenképpen szeretné tel-
jesíteni a nagyatádi hosszú
távú ironman versenyt, ez
lenne számára a tizedik. Ha
jól megy, megpróbálkozik a
100 km-es futással 12 órán
belül, ez a nevezési feltétele
a 246 km-es Spartathlonnak,
ami a jövõ évi - és élete -
nagy célja. Ha mégsem ter-
vei szerint alakulnának a
dolgok, a jövõ évtõl visszafe-
lé számolva teljesíti a
szülinapi futásokat. - Ha eb-
bõl a betegségbõl ilyen jól ki-
jöttem, biztosan jól csinálom
– fogalmazott bizakodva. -
Tavaly egy terheléses EKG
után ezt az orvos is megerõ-
sítette, hiszen a keringésem
egy 35 éves sportolóénak fe-
lel meg.

Darók József

Hatvan kilométer a 60. szülinapra

Európa elitjében a Hungerit VK

Hungerit-Szentesi VK –
CN Mataro (spanyol) 7–6
(0–2, 2–1, 3–2, 2–1)

Gólszerzõk: Kövér-Kis
2, Gémes 2, Miskolczi 2,
van der Sloot, ill. Gibson 3,
Lopez 2, Smith.

UVSE–Valdor-Szentesi
VK 6–10 (2–3, 2–3, 2–2, 0–2)

Férfi vízilabda OB I, 13.
forduló. Budapest, Hajós
Alfréd Nemzeti Sportuszo-
da, 200 nézõ. Vezette: Fodor
R., Molnár T.

Valdor-Szentesi VK:
SRETKOVICS – Boros 1,
WESZELOVSZKY 5, Vörös,
Pellei 1, RAKONJAC 2,
Nagy M. Csere: Szabó Z.,
Lucas 1, Werner. Edzõ:
Lukács Dénes.

Gól – emberelõnybõl:
7/2 , ill. 3/0.

Ötméteresbõl: 1/1, ill.
2/2.

Születésnapi nagy futására sporttársai is elkísérték Vakhal Györgyöt.

Fotó: Vidovics Ferenc



Két alkoholista elmegy kempingezni.
Mondja az egyik:
- Én hoztam magammal egy üveg
pálinkát, hogy ha véletlenül megszúr-
na minket egy rozsdás szög, legyen
mivel fertõtleníteni. Te mit hoztál?
- Két rozsdás szöget.

Két munkás dolgozik egy építkezé-
sen. Azt kérdezi az egyik a másiktól
- Te komám, hogy van az, hogy mi
itt dolgozunk mint a barom, a nagy
pénzt mégis a fõnök veszi fel?
- Nem tudom, kérdezd meg tõle!
Emberünk odamegy a fõnökhöz és
megkérdezi
- Fõnök, hogy van az, hogy mi vé-
gezzük el a munkát, a nagy pénzt
meg maga veszi fel?
- Hát barátom, az intelligencia miatt.
- Mi az az intelligencia?
- Megmutatom. Nézd, ide teszem a

kezem a fára, te meg üsd meg,
ahogy csak bírod.
Így is lesz, de a kellõ pillanatban a
fõnök elrántja a kezét, így a munkás
a fatörzset találja telibe. Emberünk
visszamegy a társához.
- Na, megkérdezted?
- Igen, meg is mutatom neked. Nézd,
ide teszem az arcom elé a kezem, te
pedig üsd meg jó erõsen...

Szõke nõ beszélget a barátnõjével:
- Olyan boldog vagyok a 3 gyere-
kemmel! - mondja a szõke.
- Nem akarsz még egyet? - kérdezi a
másik.
- Nem, mert azt olvastam, hogy a vi-
lágon minden 4. gyerek kínai!

Az öreg székely ül a hintaszékében

az udvaron. Egyszer csak egy limu-
zin gurul a ház elé. Kiszáll belõle egy
öltönyös ember és azt mondja:
- Emlékszel rám, apám, én vagyok a
fiad, akit elküldtél 10 éve a városba
dohányért. Azóta meggazdagodtam,
megnõsültem és híres lettem.
- Jó, jó, - mondja a székely - de hol
a dohány?

Három nõ megy a sivatagban: egy
barna, egy vörös, és egy szõke. A
barnánál van kaja, ha megéheznek
legyen mit enni. A vörösnél van inni-
való, ha szomjasak lesznek, legyen
mit inni.
- És a szõkénél mi van?
- Egy Trabant ajtó. És miért? Hogy
ha melegük van, le tudják húzni az
ablakot!

Hosszú vándorlás után a sivatagban

szomjazó ember végre meglát egy
kutat és utolsó erejével felkiált:
- Víz!
Mire egy hang a kútból:
- Hol?

- Mi az? Hosszú, sárga, meleg és
nem mozog..?
- ???
- Lerobbant villamos!

Apa, ha a húgomnak vettél egy zon-
gorát, most vehetnél nekem is egy
motorkerékpárt vagy egy autót.
- Minek az neked?
- Hogy elroboghassak, ha a húgom
zongorázni kezd.

- Melyik a legrövidebb út a pályaud-
varra?
- Azt én nem tudom.
- Hogyhogy nem tudja???
- Én kérem egy taxisofõr vagyok.
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Nagy érdeklõdés mellett
indult a kedd estéje a mû-
velõdési házban annak a
sok bátor és vállalkozó szel-
lemnek, legyen az férfi
vagy nõ, aki elment Csernus
doki elõadására.  Hogy meg-
osztó személyiség, azt ed-
dig is tudtuk, ám az nagyon
meglepett, hogy gyakorlati-
lag nem találkoztam olyan
emberrel, aki egyértelmûen
jónak vagy rossznak gon-
dolja az agyturkászt. 

Egy gombostût sem lehe-
tett leejteni, jöttek a pótszé-
kek és indult az elõadás. Kis-
sé csapzottan, talán zselés,
hajjal laza bõrzekében lépett
elénk Csernus Imre. Az elsõ
negyedórában csupa móka
és kacagás volt az élet, ezek
még csak a bemelegítõ körök
voltak. Ekkor feltette a dok-
tor úr a klasszikus kérdést:
Kik azok, akik párkapcsolat-
ban élnek? Jó. Kik azok, akik
boldog párkapcsolatban él-
nek? Ezen a ponton azért
már több kéz hullott vissza a
mélybe, de még ekkor is so-
kan jelentkeztek. Aztán,
mint egy kalandtúrán egyre
több és egyre nehezebben
megválaszolható kérdés ér-
kezett, hogy tudniillik fel-

nõtt-e a párkapcsolata és mi-
lyen? Felnõttként viselke-
dünk? Felelõs felnõttként?
Aztán tovább cifrázta, hogy
õszinte, boldog, felnõtt kap-
csolatban élünk-e?  Ennél a
kérdésnél már nem igazan
maradtak a levegõben ka-
rok... és akkor jött az elsõ
mélypont, pedig a hangulat
még ekkor is kedélyesnek
volt mondható. Természete-
sen kellett valaki, aki vállalja
az élve boncolást. Egy fiatal,
melegítõbe öltözött srác lett
az elsõ áldozat.

A monológ ekkor már ar-
rafelé kanyarodott, hogyan
tudnánk boldogok és felnõt-
tek is lenni egyszerre. Az ar-
cokat fürkészve egyértelmû-
en kiderült, ez már sok volt a
hallgatóságnak és a srácnak
is. Kissé elkeseredõ, üres te-
kintetek és ráncolódó hom-
lokok jelezték, hogy elindul-
tunk lefelé. A pokolba való
alászállás elkezdõdött, és ak-
kor jött a mentõötlet, (bizto-
san lehet valamiféle koreog-
ráfiája az estnek, attól függõ-
en, hogy viszonyul a közön-

ség a dolgokhoz) cédulákat
húzott elõ a zsebébõl. A pa-
pírokon azok nevei szerepel-
tek, akik a teremben ültek, és
könyvet nyerhettek. Ekkor
már mindenki szorongott, õ
ugyan ki nem megy a köny-
vért.

Elõször egy olyan nevet
húzott elõ, aki nem ment ki,
hogy félelembõl vagy mert
nem volt ott, az nem derült
ki. Egy 17 éves lány már be-
vállalta, hogy kimegy a szín-
padra, akit Csernus doki be-

fogott „dolgozni”. Több hall-
gató szinte rémálma volt,
hogy odalép a doki és az éle-
térõl faggatja. Egy idõsebb
úr – bár nagyon nehezen –
elmondta húsz éves házassá-
gának nehézségeit. Az élve-
boncolás odáig fajult, hogy
még a férfi édesapjának ön-
gyilkossága is terítékre ke-
rült. Mi, hallgatók pedig mé-
lyen magunkba tekintettünk,
hogy honnan indulhat ki egy
házasság sikere vagy sikerte-
lensége. 

Rendesen megkapták a
nõk is és a férfiak is a magu-
két. Kiderült, hogy gyereke-
sek vagyunk és õszintétle-
nek. Hogy félünk a halálról
még beszélni is. Nincs érzel-
mi intelligenciánk, leginkább
a férfiaknak, és nem tudjuk
mit jelent a való világban.
Rosszul állunk az önbiza-
lommal. Az önbizalmat si-
kerélménnyel lehet fejleszte-
ni, az pedig nem „piskóta”
munkát igényel. Ahogyan
fogalmazott, megmérettetés
kell és ha azon sikerül túljut-
ni, akkor lehet sikerélmény,
és akkor lehet önbizalomról
beszélni. 

Csernus doki elmondta,
hogy két „nem felnõtt” sze-
mély õszinteség nélküli pár-
kapcsolata már az elején, csí-
rájában hordozza a bukást.
Leszámítva azt, hogy sok-
szor nagyon csúnyán be-
szélt, vagy hogy az eszközei
hagynak kívánni valót ma-
guk mögött, érdekes volt és
tanulságos a pokolba szállás
Csernus doktor közremûkö-
désével.

F. M. 

Kos
A fizikai és mentális energi-
ája rendkívül magas szinten

lesz, melynek köszönhetõen különféle
tevékenységekhez támad kedve. Egy
régebbi ügyére kell most nagyobb gon-
dot fordítania, hogy végleg a végére
tudjon járni. 

Bika
A napokban sokkal több
szimpátiát és rokonszenvet

érez mások iránt. Érdemes gondolatait
egy mérlegelt állapotban tartania. Így
nyitottá lesz új dolgok és személyekkel
való ismerkedésekre, melyeknek a ké-
sõbbieknek kiemelt szerepe lesz.

Ikrek
Fókuszáljon a munkájára
ugyanis olyan hatások is ér-

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

Rák
A magánügyeiben is érde-
mes napirendre tûznie a

rendezni való ügyeit. Szemtõl szembe
tisztázza le az ügyeket, míg még nem
késõ. Így lezárhatja, végére érhet azon
dolgainak, melyek hol okkal, hol ok nél-
kül eddig csak bosszúságot okoztak.

Oroszlán
Könnyíthet a helyzetén, ha
leteszi a válláról más terheit,

melyeket egy ideje cipel és észre sem
veszi, hogy azt az is bírni tudná, akié.
Csupán kényelmi szempontból
könnyebb és egyszerûbb egy kis pa-
naszkodással.

Szûz
A következõ napok nagy
fontossággal bírnak az ön

számára a munkája, karrierje kapcsán.
Különféle személyekkel kerülhet kap-

csolatba, akiknek kedvezõek az ön
ajánlatai. 

Mérleg
A hét folyamán felmerülhet-
nek váratlan események,

melyek a tervezett programját felborít-
hatják. A múltbéli erõfeszítéseinek most
már lassan láthatja a kézzelfogható
eredményeit. 

Skorpió
Ha tanácsot kérnek öntõl,
bánjon óvatosan a monda-

nivalójával, ugyanis bármit is mond,
készpénznek fogják tekinteni. Így önre
hárulhat a felelõsség a dolgok végsõ ki-
menetelét illetõen. 

Nyilas
Kiemelten foglalkoztatják az
anyagi jellegû kérdések.

Minden erejét beveti, hogy magasabbra
tehesse bevételének limitjét. Több fon-
tos eseményen vesz részt, aminek kö-
szönhetõen felgyorsul az idõ az ön szá-
mára.

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 elõvigyázatos.

Vízöntõ
A hét elsõ felében lobbizni
fog aközött, hogy kellõ

gyorsasággal megoldja a feladatait és
közben a legapróbb részletekre is fi-
gyelni tudjon. Ez még egy Vízöntõnek is
kihívás jelenthet.

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.

Január 24-30.
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Alászállás a lélek mélyére

Január 26., hétfõ
14:00 3D Hõs6os
16:00 Annie
18:15 Birdman avagy (A mellõzés

meglepõ ereje)
20:30 Elrabolva 3
Január 27., kedd
14:00 3D Hõs6os
16:00 Annie
18:15 Birdman avagy (A mellõzés

meglepõ ereje)
20:30 Csillagok között
Január 28., szerda
14:00 3D Hõs6os
16:00 Annie
18:15 Birdman avagy (A mellõzés

meglepõ ereje)

20:30 Az éhezõk viadala: A
kiválasztott - 1. rész

Január 29., csütörtök
16:00 Mortdecai
18:15 Annie
20:30 Mortdecai
Január 30., péntek
16:00 Annie
18:15 Mortdecai
20:30 Annie
Január 31., szombat
14:30 Barbie: Szuperhõs hercegnõ
16:00 Mortdecai
18:15 Annie
20:30 Mortdecai

Február 1., vasárnap
14:30 Barbie: Szuperhõs hercegnõ
16:00 Annie
18:15 Mortdecai
20:30 Annie

Mini maraton!
Jegyár 790 Ft

Január 24., szombat A 7. fiú
Január 25., vasárnap Swing
Január 26., hétfõ Elrabolva 3
Január 27., kedd Csillagok között
Január 28., szerda Az éhezõk

viadala

Jegyfoglalás:
63/789-577

Mozimûsor

Pótfûtés

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: Régi mûvek
a XXI. sz. vásznain – A Tevan
család nyomdai és kulturális
öröksége. 

Tokácsli Galéria
A Paletta alkotókör és a

Sziklay csoport munkáiból látha-
tó válogatás január 31-ig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Alföldi kézmûves fotográfiák

címmel nyílt kiállítás. A szervezõ
Szentesi Fotókör felhívására az
ország elismert alkotói küldték be
kézmûves technikával készült ké-
peiket.

Városi könyvtár
Bíró Károly festményeibõl lát-

ható válogatás. A kiállított képek
nyitvatartási idõben tekinthetõk
meg február 15-éig.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás.

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 szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
35 éves a Jászkun fotóklub cí-

mû fotótárlatot láthatja a közön-
ség. A ma is mûködõ Jászkun
Fotóklub 1980-ban alakult Szol-
nokon. Az elmúlt évtizedekben ki-
alakult egy törzsgárda a klubban,
de az évek során új tagok is
csatlakoztak az alkotó csoport-
hoz, így most 24 tagú a társa-
ság. 

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 23-tól

...január 27-én, kedden 18
órakor a filmklub mûsorán A
segítség címû színes, ame-
rikai - indiai - emirátusokbeli
filmet vetítik.

...január 28-án, szerdán 18
órakor Magyarország a 19.
században. Az 1848-as forra-
dalomról Poszler György ta-
nárt hallhatják az érdeklõ-
dõk.

DVD-n
a Szentesi Élet

Megvásárolható a városi
hetilap 45 év anyaga digitali-
zált formában 2500 forintért
a városi könyvtárban.

A könyvtárban...

A derekegyházi zenekar
több sikeres fellépés után
megint garantált szórakozást
ígér a bulizni vágyóknak ja-
nuár 24-én, szombaton 22
órától a Felsõpárti Sörözõ-
ben.

Music Caffe
koncert
és buliSzabó Zoltán önkormányza-

ti képviselõ lakossági fóru-
mot tart január 26-án, hétfõn
17 órától a Szent Korona
Cukrászdában. Az érdeklõ-
dõk a város közügyeirõl
(gazdaság, kultúra, sport,
szociális és egyéb kérdések)
hallhatnak tájékoztatást. 

Fórum

A Szentes a görög Olympiakoszt, az UVSE
pedig az olasz Padovát kapta ellenfélnek a
nõi vízilabda Euroliga negyeddöntõjében. A
hazai szövetség honlapjának beszámolója
szerint a LEN, az európai szövetség luxem-
burgi központjában szerdán megejtett sorso-
lás értelmében a négy közé jutásért kiírt pár-
harcot a Szentes idegenben, az UVSE pedig
idehaza kezdi február 18-án, míg a visszavá-
gókat március 11-én rendezik meg.

Az Euroliga negyeddöntõs párosítása:
Olympiakosz Pireusz (görög)–Hungerit-
Szentes, Padova (olasz)–UVSE-Centrál,
Imperia (olasz)–Sabadell (spanyol) Vuliag-
meni (görög)–Kirisi (orosz).

A görögök
ellen

Több mozgásformát is kipróbálhatnak in-
gyenesen az érdeklõdõk a Wellness Colosse-
um nyílt napján január 24-én. Szombaton
délelõtt 11 órától a Deszant of Road System,
13 órától shihanTRX edzésen és immortals
elnevezésû vegyes harcmûvészeti technikai
edzésen vehetnek részt. 14 órakor alakfor-
máló torna kezdõdik, 15 órától ismét DORS
és immortals erõnléti edzésre várják a mo-
zogni vágyókat, 16 órakor kezdõdik a
Nippon Zengo Bombastic bemutató. 17 órá-
tól kipróbálható a gõzszauna is az Ady Ende
utcai mozgáscentrumban.

A nap során lehetõség nyílik személyes
konzultációra a Wellness Colosseum OKJ-s
edzõi szakképesítéssel rendelkezõ edzõivel,
táplálkozás tanácsadás és edzésterv készítés
témakörben. A nyílt napon ingyenes zöld-
ség-, gyümölcs- és lúgos víz fogyasztásra is
lehetõség lesz.

Sportos nyílt nap

A doki elsõ „áldozata“. Fotó: facebook.com/csernusdoki



A héten megérkezett Afri-
kába a Szentes-Bamako Te-
am csapata a Roburral, szer-
dán már Casablancánál jár-
tak. Gyuricza György, Herczeg
Zoltán, Horpácsi Péter, Molnár
Imre, Szabó Norbert, Szabó Pé-
ter és Varga Nimród tavaly
határozta el, hogy elindul-
nak az idei, talán utolsó
Budapest-Bamako Ralin. A
január 16-tól február 1-ig tar-
tó versenyen 16 ezer kilomé-
tert kell megtenniük hét or-
szágon keresztül a kelet-né-
met Industrieverband Fahr-
zeugbau (röviden IFA) gyár
egykori büszkeségével. Sprit
kategóriában indultak, ahol
nincs nevezési díj, viszont
adományokat kell vinnünk.
A versenyen bármilyen jár-
mûvel rajthoz állhatnak, a lé-
nyeg, hogy minél furcsább
legyen. 

A fiúk interneten találtak
rá tavaly márciusban a
Roburra Bodrogkisfaludon.
A háromszáz kilométerre lé-

võ településrõl saját kerekén
érkezett meg az összkerék-
hajtású, dízel motoros jár-
gány. Az eredetileg 17 üléses
kisbusz 10 évig állt, és most
teljesen átalakították a nagy
feladatra. Megerõsítették,
szekrények, hûtõ, tévé került
bele, és a sivataghoz illõen
homokszínûre festették. A
csapat barátokból állt össze,
akik számíthatnak egymásra
és biztosak benne, hogy az
elhivatottságuk és precizitá-
suk célba juttatja õket. 

A 10. Budapest-Bamako-
ralit nemzetközileg is a világ
legnagyobb amatõr ralija-
ként tartják számon. Idén
eredetileg hatszázan nevez-
tek, végül 480 jármû, 107
személyautó, 24 motor és 3
teherautó állt rajthoz Buda-
pesten. A résztvevõk mezõ-
nye 42 országból tevõdik
össze. A szervezõk szerint
Mali ebola mentes, ugyanak-
kor tisztában vannak azzal

is, hogy ez a betegség a
szomszédos Guineából bár-
mikor átterjedhet. A me-
zõnynek két tájékoztatót is
kiadtak, mit kell tenniük a
megelõzés érdekében. A ter-
rorveszélyre való tekintettel
Mauritániában és Maliban is
szorosan együttmûködnek
az ottani belbiztonsági szer-
vezetekkel és a hadsereggel.
A kéthetes futam egy három-
napos, 3100 kilométeres
„szupermaratonnal“ indult,
ahol Budapestrõl Szlovénián
át Olaszországba kellett el-
jutni, Genova kikötõjébe,
ahonnan a karaván kompon
átkelt Afrikába. Marokkóban
az Atlasz hegységen áthalad-
va, érintik a Szahara északi
részét, ezután Nyugat-Sza-
hara következik, majd Mau-
ritánia, végül pedig Mali. A
mezõny mintegy egymillió
euró értékû adományt visz
Afrikába.

Besenyei

Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

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

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu,

szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete,
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

Magukat telefonszerelõnek kiadó szemé-
lyek jutottak be egy ingatlanba és a sértett
figyelmét elterelve 700 ezer forintot vittek
el.

Ajtófelfeszítéssel jutottak be egy belterü-
leti melléképületbe azok az elkövetõk, aki
gázpalackot és két kályhát is magukkal vit-
tek 100 ezer forint kárt okozva ezzel a tulaj-
donosnak.

Vasanyagokat akart eltulajdonítani négy
fiatal egy használaton kívüli iparcsarnok-
ból, azonban a rendõrök tetten érték õket.
Ellenük lopás kísérlete miatt folyik eljárás.

Egy nyitott ingatlanból próbált lopni az a
középkorú nõ, akit a tulajdonos tetten ért a
helyszínen, azonban a nõ elmenekült. A
rendõrség a leírás alapján pár utcával a tett-
helytõl elfogta az elkövetõt és ellene eljá-
rást indított lopás kísérlete alapján.

Szintén besurranásos lopás történt
Fábiánsebestyénen, ahol a ház elõszobájá-
ból vitt el ismeretlen egy tárcát, benne ira-
tokkal és 60 ezer forint készpénzzel. A
szentesi kapitányság felhívja az ingatlantu-
lajdonosok figyelmét, hogy a hasonló be-
surranásos lopások megelõzése érdekében
napközben is mindenki zárja az utcai kaput
és a ház bejárati ajtaját is.

Több gépjármûalkatrészt tulajdonítottak
el január 14-16. között egy külterületi ingat-
lanból. A sértett az egyik hulladékkereske-
dõ telephelyén megtalálta az alkatrészeket.
A rendõrök a vételi jegy alapján a leadó
személyt megtalálta és gyanúsítottként ki-
hallgatta a lopás vétsége miatt.

Ugyancsak külterületi ingatlanból vitt el
ismeretlen Wartburg motort és váltót január
19-ét megelõzõ idõszakban. A tulajdonos a
kerítés mellett további alkatrészeket talált
elvitelre elõkészítve, amit már nem tudtak
elvinni az ismeretlenek.

Az egyik közösségi házban az ablakpár-
kányra rakott hátizsákból tulajdonítottak el
pénztárcát, benne 17 ezer forinttal január
20-án délután. Ez ügyben a rendõrség ren-
delkezik információval az elkövetõvel kap-
csolatban.

Egy külterületi, lakattal lezárt melléképü-
letbõl tulajdonítottak el szerszámgépeket
mintegy 400 ezer forint értékben.

Kerékpárral közlekedõ személyt lökött
fel egy személyautó január 15-én a Vásár-
helyi úton. A kerékpáros kulcscsonttörést
szenvedett.

B.G.

Besurranásos lopások

Született:

Nana János és Bari Magdolnának (Vásárhelyi út 6. 3a)

Richárd Viktor, Cserháti Sándor és Gelegonya Hajnalkának

(Kéreg utca 6/A) Csaba nevû gyermeke.

Elhunyt:

Kátai-Pál Istvánné Czakó Rozália (Szondi u. 2. 2a),

Kuczora Mihályné Molnár Julianna (Ürge u. 55.).

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 (mentõállomás)

tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474-374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és

ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31-33. (mentõállomás), rende-

lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Január 26-február 2-ig Kertvárosi Patika

(Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig. Készenléti

telefon: 70/563-5139.

Önkéntes magán-állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derek-

egyház) január 24-25-én Petz János, Klauzál u. 21., telefon: 30/549-

09-07.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü január 26-30.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Szárazbableves füstölt
ízekkel és zöldségleves
csirkeaprólékkal

A menü: Marhapörkölt,
köményes burgonya

B menü: Csirkemell
sokmagvas bundában,
kelkáposztafõzelék

Kedd: Gyümölcsleves és
frankfurtileves

A menü: Mustáros-gombás szelet,
tészta

B menü: Tepsis-tejfölös-sajtos
csirkecomb, kukoricás rizs

Szerda: Korhelyleves és
minestrone hüvelyesekkel

A menü: Párizsi szelet,
burgonyapüré

B menü: Milanói lasagne
Csütörtök: Csontleves grízgaluskával

és bakonyi gombás
csirkeleves

A menü: Háromszéki káposztás
tekercs, hagymás tört
burgonya

B menü: Wildenburgi pulykamell,
mazsolás barnarizs

Péntek: Palócleves és
Tyúkhúsleves házitésztával

A menü: Mustáros flekken,
sült burgonya

B menü: Hekk, mint a Balcsin,
petrezselymes rizzsel
vagy túrós-tejfölös rakott
puliszka

www.galeriakavehaz.hu (X)

A héten megkezdte az idei
engedélyek kiadását a Gerecz
Elemér Sporthorgász Egyesü-
let. Az engedély árát a koráb-
bi évekhez hasonlóan a taka-
rékszövetkezet helyi fiókjá-
ban lehet befizetni. Az ott ka-
pott bizonylattal, az állami
jeggyel, a horgászigazol-
vánnyal és a még le nem
adott fogási naplóval válthat-
ják ki a horgászok az erre az
évre érvényes engedélyt. Az
árak változatlanok a tavalyi-
hoz képest, a felnõtteknek 31
ezer, az ifjúsági korúaknak
közel 15 ezer forintba kerül az
engedély. A nõk és a 70 év fe-
lettiek kedvezményes áron

juthatnak engedélyhez, azon-
ban éves területi engedélyt ki-
zárólag az egyesület tagjai
válthatnak. A fogási naplók
leadási határideje február 28.
Az a horgász, aki a határna-
pot elmulasztja, vagy a le-
adott fogási napló adatait
nem az elõírások szerint ösz-
szesíti, az az állami horgászje-
gyet a mindenkori díj kétsze-
resért vásárolhatja meg. 

A horgászegyesület ver-
senyszakosztálya idei elsõ
versenyét, a Téltemetõ Kupát,
egyben Sulik Dávid Emlék-
versenyt február 28-án rende-
zi a Kurca városi szakaszán.

Válthatóak a
horgászengedélyek

Emelkedik az influenza
szerû megbetegedések szá-
ma Csongrád megyében is. A
járványküszöböt a szentesi
járás területén sem érte el, és
vírust sem tudtak izolálni.
Csongrád megye 54 ezer
adag ingyenes oltóanyagot
kapott, ebbõl 29 ezer fogyott
már el. Oltásért a házi orvo-
soknál lehet jelentkezni. A
megyei kormányhivatal nép-
egészségügyi szakigazgatási
szerve felhívja a figyelmet,
még nem késõ felvenni a vé-
dõoltást a betegség megelõ-
zése érdekében.

Még
nincs

járvány

A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.
(6600 Szentes, Kossuth u. 33-35.)

PÁLYÁZATOT HIRDET
GYERMEKKÖNYVTÁRI ÁLLÁS

BETÖLTÉSÉRE, 2015. február 1-jétõl.
Pályázati feltételek:
— könyvtárosi felsõfokú végzettség 
— büntetlen elõélet
Elõnyt jelent:
— könyvtárpedagógiai végzettség
— szentesi lakhely
— angol és/vagy német nyelv társalgási szintû ismerete
— szakmai ajánlás
— pályakezdõ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát
— iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát
— motivációs levelet
— egy olvasásnépszerûsítõ gyermekkönyvtári projekt

forgatókönyvét

A megbízás határozatlan idejû.
A pályázat beadásának határideje

2015. január 26.
Pozitív elbírálás esetén a pályázó vállalja 3 hónapnál

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatását.
A pályázatot a Szentes Városi Könyvtár

Nonprofit Közhasznú Kft. Ügyvezetõje részére
(6600 Szentes, Kossuth u. 33-35.) kell benyújtani.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik

DDRR..  KKÉÉRRDDÕÕ  LLAAJJOOSS
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek
és ezzel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló fia és családja

Lakossági fogadóórát tart
a Szentesi Rendõrkapitány-
ság vezetõje január 29-én. Ba-

logh Szabó Imre r. alezredes
csütörtökön 14 és 16 között
várja az érdeklõdõ lakosokat
a kapitányság Kossuth utca
43. szám alatti épületében.

Kapitányi
fogadóóra

A Szentesi Felsõpárti Óvoda
pályázatot hirdet 

ÓVODAI  ÚSZÁSOKTATÓI
munkakör betöltésére.
Jogviszony idõtartama:

határozott idejû 
Foglalkozás jellege:

részmunkaidõ
Munkavégzés helye:
Termál Gyógyfürdõ

Illetmény és juttatások:
Munkatörvénykönyv
rendelkezései alapján
Pályázati feltételek:

• szakirányú végzettség:
sportoktatói, edzõi végzettség
(úszás, vízi sport szakirány)

• magyar állampolgárság
• büntetlen elõélet

A pályázat benyújtásának
határideje: 2015. február 2.

A pályázat személyesen
adható be a Felsõpárti Óvoda

intézményvezetõjénél,
Geréné Dunaháti-Vas Mártánál
(Szentes, Rákóczi F. u. 46-48.)

Elbírálási határidõ:
2015. február 9.

Kijutottak
a Bamako ralira

Fotó: www.facebook.com/szentes.bamako.team


