
A közelgõ tavasz kedvez
a szerelemnek, ami cseppet
sem veszélytelen a tiné-
dzser lányok, de még a fiúk
számára sem. Számos nemi
betegségre fel kell hívni a
tinik figyelmét, mielõtt sze-
xuálisan is aktívvá válnak.
Ilyen a Chlamydia nevû ví-
russzerû parazita, ami ve-
szélyeztet minden szexuáli-
san aktív felnõttet is.

A betegség négy típusa
közül egy cseppfertõzéssel
terjed, ami akár uszodában
is elkapható. A legagresszí-
vabb a  Chlamydia tracho-
matis, ami testváladékokkal
terjed és végsõ esetben –  ha
nem kezelik – meddõséghez
vezet. A publikált adatokból
kiderül: a fertõzés a nõk 70, a
férfiak 50 százalékánál rej-
tõzködik, és sok esetben
semmiféle tünetet nem okoz.
A szakember minden eset-
ben óvszer használatát java-
solja. A Dr. Bugyi István Kór-
ház gyermekosztályának ve-
zetõje dr. Tóth Edit válaszolt
kérdéseinkre.

– Miért nevezik a Chlamy-
diát néma betegségnek?

– A fertõzés gyakran tünet-
mentes, de antibiotikus keze-
lés nélkül súlyos szövõdmé-

nyeket okozhat.  Minden
esetben kezelni kell a part-
nert is.

– Kik a legveszélyezte-
tebbek?

– A szexuális életet éppen
csak elkezdõ fiatalok, egé-
szen 25 éves korig,  illetve
akik gyakran cserélik a part-
nereiket. Talán kevesen tud-
ják, de mi itt a csecsemõ  osz-
tályon az édesanyákra is fi-
gyelünk, mert a magzat is
károsodhat, amikor áthalad
a szülõcsatornán. Elõfordult
már, hogy az anyukák fertõ-
zöttek voltak  és az újszülött-
nél kötõhártya-gyulladás lé-
pett fel. Azonban nem csak
szexuális úton terjed, hiszen
szûz kislányoknál is kb.
százból kettõnél kimutatha-
tó. Cseppfertõzéssel bárkinél
okozhat húgyúti és nemi
szervi fertõzöttséget.

– Kezelés nélkül milyen
következményekkel számol-
hatunk?

– Nõknél igen gyakori szö-
võdmény a medencegyulla-
dás, de elõfordulhat peteve-
zeték-elzáródás miatti med-
dõség, méhen kívüli terhes-
ség, vetélés és koraszülés is.

(folytatás a 3. oldalon)
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Az anyakönyvi igazga-
tás 120 éves gyakorlata
alakult át az elektronikus
anyakönyvi nyilvántartás
2014. július 1-jei bevezeté-
sével. Az új program meg-
bízható, hiteles, ugyanak-
kor gyorsabb, könnyebb
és kényelmesebb ügyinté-
zést tesz lehetõvé mind a
lakosok, mind a nyilván-
tartást vezetõ hatóságok
számára.

Az elektronikus rendszer-
ben egyetlen gombnyomás-
sal elérhetõek lesznek egy
adott anyakönyvi esemény
adatai, bárhol is történt az
országban, így nem kell
majd utazni vagy napokat
várni a dokumentumokra.

– A születésekhez képest
több a halálesetek száma
Szentesen? – kérdeztük Lász-
lóné Üveges Erika anya-
könyvvezetõt.

– A hír sajnos igaz. Tavaly
751 gyermek született, a ha-
lálesetek száma 936 volt
Szentesen. A különbség
majdnem kétszáz, és ez a
szám tartja magát évrõl-évre.
A számok a környezõ tele-
pülésekre is vonatkoznak a
kórház ellátási körzete okán.

– Mennyien kötöttek há-
zasságot?

– 111 házasság kötés volt
2014-ben, kettõvel több mint
az elõzõ évben. Érdekesség,
hogy az adókedvezmény is
számít, sõt más szemponto-
kat is mérlegelnek, amikor
házasságot kötnek. Vannak
olyan párok, akik már 20
vagy 30 éve élnek együtt, de
talán egy betegség kapcsán
idõsebb korban kötnek há-
zasságot. Többször elõfor-
dult, hogy a 16 éves ara a
gyámhivatal engedélyével
köt házasságot és akár már a
gyermek is úton van. Ilyen-
kor a körülmények mérlege-
lésével – mindenekelõtt a
születendõ gyermek érdekeit
szem elõtt tartva – a lehetõ
leghamarabb megadják az
engedélyt, és ez így is van
rendjén.

– Talán a legkellemetle-
nebb, amikor elmarad egy es-
küvõ.

– Egyik esetben a házasu-
landók már túl voltak a
parkfotózáson, amikor kide-
rült, hogy a menyasszony re-
tikülje elveszett. Hiába ke-
resték, eltûnt. Az ifjú pár
ezen annyira összeveszett,
hogy elmaradt a frigy. Más
esetben sem szoktuk meg-
kérdezni, mi történt, egysze-
rûen elfogadjuk a tényt,
hogy másképpen döntöttek.

– Azért ez nem olcsó mu-
latság, nyilván van költsége,
ha van esküvõ, ha nincs.

– Tízezer forint a szolgál-
tatási díj, ami tartalmazza a
kis és a nagyterem bérletét,
az anyakönyvvezetõ és a
technikus közremûködési dí-
ját. Ezt megelõzõen a háza-
sulandók felkeresnek, a
szándékukról jegyzõkönyvet
veszünk fel, ellenõrizzük a
különbözõ okmányok tartal-
mát. Nyilatkoznak a családi
állapotról, illetve meghatáro-
zott esetekben igazolni kell
azt.

– Tehát nem fordulhat elõ,
hogy valaki házas és bigá-
miára készül?

– Ebben is segítséget nyújt
az új elektronikus anya-
könyv, illetve elõdje az anya-
könyvi szolgáltató alrend-
szer. Egy kattintással min-
denki adatai elérhetõek, le-
kérhetõek.

– Köztudott, hogy a január
a legcsendesebb, az augusz-
tus a legpörgõsebb hónap
önöknél.

– Idén sem fogunk unat-
kozni. Már látható, hogy
most is az augusztus a prefe-
rált, de tavasszal és a többi
hónapokban is lesz szép
számmal esküvõ itt a hiva-
talban. F.M.

Több a halálozás
és a házasságkötés

Szentesi lelkészek
szignója Kálvin és
Luther könyveiben

Református lelkészek, többek között
Kiss Bálint tulajdonát képezték egykor
azok a 16. századi, vallásos témájú köny-
vek, Kálvin és Luther munkái, melyek a
Horváth Mihály Gimnázium könyvtárában
találhatók. 

7. oldal

Adóköteles a magán
pálinkafõzés

Határidõre – 2015. január 15-ig – 20 ma-
gántulajdonban lévõ desztilláló (pálinkafõ-
zõ) berendezést jelentettek be Szentesen,
de a helyi adóirodában még továbbiakat is
várnak. A használatuk után fizetendõ ezer
forintos adót elsõ alkalommal a jövõ év ele-
jén kell megfizetni az önkormányzat felé. 

3. oldal

Meddõséget okozhat
a néma betegség:

a Chlamydia

Március 1-jével jelentõ-
sen átalakul a pénzbeli és
természetbeni szociális ellá-
tások rendszere. Bár pontos
számadatokat a segélyek
összegét illetõen még nem
lehet tudni, egy biztos: az
állam több területen kivo-
nul a szociális ellátórend-
szerbõl. Tavasztól az önkor-
mányzatok több önállósá-
got és kevesebb pénzt kap-
nak majd. 

Az aktív korúak ellátása –
a rendszeres szociális segély,
foglalkoztatást helyettesítõ
támogatás – jegyzõi hatás-
körbõl a járási hivatalhoz ke-
rül. Az ellátottak köre és a
juttatások összege ez esetben
nem változik. Megszûnik vi-
szont a 25.600 forint összegû
úgynevezett foglalkoztatás
mentes rendszeres szociális
segély. Ezt olyan rászorulók
kapták, akiket bár nem szá-

zalékoltak le,  egészségi álla-
potuk miatt nem tudtak
részt venni a közfoglalkozta-
tásban. Ez Szentesen 60-70
embert érint, õk innentõl
kezdve – ha nem vállalják az
együttmûködést a munka-
ügyi központtal – nem része-
sülnek majd semmilyen ellá-
tásban és társadalombiztosí-
tásuk sem lesz. Állami finan-
szírozás híján megszûnik a
méltányossági közgyógy-
ellátás, az ápolási díj, az úgy-
nevezett adósságkezelési és
a lakásfenntartási támogatás
eddigi formája. Ezek az ellá-
tási formák tavaly átlagosan
500 szentesi családnak és
majd 200, fõként idõs, beteg
embernek kínáltak kapasz-
kodót. 2014-ben a város kb.
170 millió forintnyi segélyt
osztott szét a rászorulók kö-
zött, idén – állami segítség
híján – 70 millióval kevesebb

jut a szociális háló „foldoz-
gatására”.

Az önkormányzat magára
maradt és bár az ápolási dí-
jon kívül minden eddigi ellá-
tást próbálunk megtartani a
helyi szociális rendeletben,
kevesebbet tudunk majd se-
gíteni. A kiesett állami támo-
gatást máshonnan kell pótol-
ni, esetlegesen más terüle-
tekrõl kell elvenni – mondta
a rendelet kapcsán Lencséné
Szalontai Mária, a város szo-
ciális irodájának vezetõje.

A szociális törvény válto-
zásai a gondozási központ
munkáját egyelõre nem érin-
tik. A jelzõrendszeres házi
segítségnyújtást továbbra is
közel kétmillió forinttal tá-
mogatja az állam évente,
igaz a város ennek dupláját
teszi hozzá.

(folytatás a 3. oldalon)

A „közgyógy” marad,
az ápolási díjnak vége

A megyei tiszti fõorvos látogatási tilalmat
rendelt el kedden az egész megyében. Az
influenzás megbetegedésekrõl járványkü-
szöb körüli értékeket jelentettek Szentes já-
rásban. A megye több területén többszörösen
meghaladja a járványküszöböt a betegszám.
A megbetegedésekrõl szóló jelentések azt
mutatják, hogy az emelkedés olyan mértékû,
amely indokolja a látogatási tilalom elrende-
lését a megye összes fekvõbeteg intézményé-

ben. Csongrád megyében kettõ esetben influ-
enza A vírus jelenlétét tudta igazolni a Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szerv.

Látogatási tilalmat rendelt el szerdától a
Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ Otthon vezetõje,
Bolyánné Szamosközi Gabriella. A zárlat felol-
dására a megbetegedések számának jelentõs
csökkenése esetén lesz lehetõség, addig a
hozzátartozók telefonon tarthatják a kapcso-
latot a lakókkal.

Látogatási tilalom

A Csongrád megyei köz-
gyûlés zárt ülésen döntött
Csongrád Megye Sajtódíj va-
lamint a Csongrád Megye
Díszpolgára cím odaítélésé-
rõl. A sajtódíjat idén Szentesi
Zöldi László publicista, a Ma-
gyar Demokrata fõmunka-
társa veheti át március 15-én,
a Szabad Sajtó Napja alkal-
mából. A Szentesi nevet 1993
óta használja, mivel pályája
kezdetén már dolgozott egy
Zöldi László nevû újságíró és
sajtóetika íratlan szabályai
szerint, aki másodszor jelent-
kezik ugyanazzal a névvel,
annak megkülönböztetõ jel-
zést kell használnia.

A Csongrád Megye Dísz-
polgára címmel a szentesi
születésû Pitti Katalin opera-
énekest tünteti ki a megyei
grémium. Legutóbb Csong-
rád megye Alkotói Díját kap-
ta meg 2012-ben. A Liszt Fe-
renc-díjas szoprán a Szent
Anna-templom karzatán
énekelt elõször, majd késõbb
sokat tett a templom orgoná-
jának felújításáért is. Szülõ-
városa 2001-ben Szentes Vá-
rosért Emlékéremmel ismer-
te el munkásságát és a váro-
sért kifejtett tevékenységét.

A megyei közgyûlés 2010-
ben alapított díját a március
15-éhez kapcsolódó ünnep-
ségén adják át.

Megyei
elismerés

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Thomas Edison 1877-ben készítette el a fo-
nográfot, a készülék elsõként rögzített han-
got és vissza is lehetett hallgatni. Az új hang-
rögzítõ eszköz gyorsan meghódította a vilá-
got. Londonban, a királyi színházban 1878.
február 1-jén, majd a rá következõ évben Bu-
dapesten is bemutatták.

Magyarországon többek között Vikár Béla
néprajzkutató kezdte el népszerûsíteni. Már
1890-ben elõadásokat tartott a fonográf hasz-
nálatának elõnyeirõl a Néprajzi Társaságban.
Az elsõ fonográf készülékével bejárta az Al-
földet. Sokan pénzkereseti lehetõségnek te-
kintették és belépõjegyet szedtek az új talál-
mány megtekintésére.  

A Szentesi Lap 1890. június 27-i számában
így írt a közelgõ eseményrõl.

...Edison e világhírû és valóban csodasze-
rû találmánya rövid idõ múlva, már a jövõ
hó 5-én be lesz mutatva a szentesi közön-
ségnek is. Edison Tamás amerikai termé-
szetvizsgáló e csodát mivelõ találmánya az
egész világ bámulatát fölkelté. Egy gépezet
ez, mely a belebeszélt beszédeket, beleéne-
kelt dalokat és a belejátszott zenedarabokat
oly hûen és tisztán beszéli, dalolja és mu-
zsikálja vissza,  a mint az az elsõ természeti
hangokon adva volt... Ez egy oly találmány,
mely az emberi elme határait mintegy túl-
szárnyalni látszik. Keresi az ember a termé-
szeti tünemények e mesteri reprodukálásá-
nak titkát; de ezt fellelni nem képes, s szin-
te hihetetlennek látszik, hogy emberi elme
ennyire képes legyen a természet isteni la-

boratóriumába hatolni, mint ez Edison
lángelméjének sikerült...

Dr. Simon Kornél természettudós 1890. jú-
lius 4-én érkezett Szentesre és három napig
tartózkodott városunkban. A fonográf készü-
lékét a nagyvendéglõ kistermében állította
fel, amit csekély díj ellenében bárki megte-
kinthetett. Külön érdekesség volt, hogy
hangfelvételeket készített a város elsõ zene-
karával és városunk több kitûnõségével. Eze-
ket a hangfelvételeket a szentesi emberek na-
gyon szerették visszahallgatni. Az utolsó na-
pon mérsékelt áron fogadták a vendégeket,
hogy a legszegényebbek is meg tudják tekin-
teni a szerkezetet.

A Szentesi Lap 1890. július 6-án így írt az
eseményrõl.

...Azt, hogy mily rendkívüliség van e talál-
mányban, s mily csodával határos hatást
gyakorol az emberre, mikor egy gépet a leg-
gyönyörûbben szónokolni, énekelni, s mint
egy zenekar, muzsikálni hall az ember, azt
mi leírni nem vagyunk képesek. Hanem
ajánljuk mindenkinek, aki csak a gép meg-
hallgathatásával járó néhány fillérrel rendel-
kezik, hogy elmenjen és meghallgassa azt;
mert igazán bûnt követ el önmaga ellen az,
aki Edison lánglelkû nagy feltálalónak e cso-
da alkotásában való gyönyörködést elmu-
lasztja... 

A bemutató nagy sikert aratott a városban,
szinte özönlöttek a látogatók a fonográf ké-
szülék megtekintésére.

Lantos Imre

Bartha János nemzetõr
százados a Zsombolyáról
1848. november 23-án Szen-
tesre írt levelét így folytatta:
„Most tehát Zsombolyán va-
gyunk besáncolva, semmi
bajunk; máskor bátrabbak és
okosabbak leendünk. – Nem
hagyhatom említés nélkül,
hogy mivel századom igen
nagy, ezen tanulatlanokkal
tömérdek bajom van, idõm
pedig nincs, hogy õket tanít-
hassam. Bátor vagyok felhív-
ni a tisztelt elöljáróságot,
nyúljanak Önök keblükbe,
szegény hazám és Isten sze-
relmére kérem Önöket, ren-
dezzék a Nemzetõrséget, ta-
níttassák amennyire lehet;
ne legyen minden kiindulás-
kor minden századnak más
tisztje; tegyen otthon magá-
nak minden század tiszteket,
ezek együtt gyakorolván
magukat, erõsebbek, bát-
rabbak és rendtartóbbak
leendnek. Uraim e népben
van erõ, van bátorság, csak
gyakorlat és rend hiányza-
nak, ha ezek helyreüttetnek,
csudákat teend!” A levél a
következõ buzdító sorokkal
zárul: „Mondják meg Önök

édes hazám fiainak, hogy mi
itt vígan vagyunk, még csak
beteg sincs közöttünk, úgy
használt a futás. – Ne higy-
gyenek semmi rémítõ kohol-
mányoknak, én megírtam a
valót. Nem az a jó polgár, ki
szájjal dicséri a szabadságot,
hanem az, ki azért küzdeni
is, ha kell halálig kész!”

Szentes fejlõdése szem-
pontjából fontos esemény-
nek számított, hogy 1848
nyarán elnyerte a rendezett
tanácsú város jogállását. Ez
azt jelentette, hogy ettõl
kezdve csak kvalifikált sze-
mélyeket lehetett megválasz-
tani a vezetõ tisztségekbe; a
város megkapta az elsõ szin-
tû bíráskodás jogát; a telepü-
lés legfontosabb ügyeiben a
népképviseleti alapon vá-
lasztott 120 fõs képviselõtes-
tület döntött; s a város ope-
ratív vezetését a továbbiak-
ban 8 fõs tanács látta el, élén
a polgármesterrel. Az új he-
lyi közigazgatási szervezet
felállítására 1849. január-feb-
ruár folyamán került sor.
A tisztújítási választásokon
Bartha Jánost városi tanács-
nokká választották, ezért

megvált nemzetõr alakulatá-
tól, és ettõl kezdve a város
ügyeinek intézésével foglal-
kozott. De csak igen rövid
ideig. 

Amint az országos törté-
nelembõl ismert, a képvise-
lõház 1849. ápr. 24-én elfo-
gadta Kossuth Lajos javasla-
tát 50 000 újonc kiállítására.
A megszavazott létszám na-
gyobb részébõl – 30 000 fõ-
bõl – új honvédzászlóaljakat
kívántak alakítani. Ekkor
alakult meg a 102. honvéd-
zászlóalj Hódmezõvásárhe-
lyen. Bartha János tanácsnok
az elsõk között állt be önkén-
tes honvédként a 102. zász-
lóaljba, amelyben utóbb –
részt véve a szabadságharc
végsõ küzdelmeiben – had-
nagyi rangig emelkedett. 

Mint oly sokakat, a sza-
badságharc leverése után
Bartha Jánost is besorozták
büntetésbõl a 61. császári
gyalogezredbe, ahol hivata-
losan 4 évet, 2 hónapot és 11
napot szolgált. A valóságban
1851 végén bizonytalan idõ-
re hazabocsátották, mint sza-
badságos katonát, de bármi-
kor újból behívható volt.
Ténylegesen – a hátralévõ
szolgálati idõ megváltása
mellett – 1853. okt. 28-án
szabadult a császári hadse-
regbõl. E bizonytalan idõ-

szakban városi napidíjas ír-
nokként tartotta el magát,
majd folytatta a joggyakor-
nokoskodást Vecsery Zsig-
mond szentesi ügyvéd iro-
dájában. 1854-ben nõül vette
Lakos Esztert, akitõl négy
gyermeke született: Géza,
Kálmán, László és János. (Fe-
lesége 1883-ban, 49 éves ko-
rában elhunyt. Második fele-
sége Nyíri Lujza volt.)

Az 1860/61-es rövid alkot-
mányos idõszakban megyei
esküdtté választották, de az
abszolutisztikus módszerek
újraéledésekor megyei tiszt-
viselõ társaival együtt le-
mondott hivataláról. 1862 ta-
vaszán – 40 évesen – végre
letehette az ügyvédi vizsgát
Pesten. Ettõl kezdve gyakor-
ló ügyvédként mûködött
Szentesen. Emellett tagja
volt a város gazdasági ügye-
it intézõ Váltsági és Gazda-
sági Bizottmánynak, vala-
mint a református presbitéri-
umnak. 

Az osztrák-magyar ki-
egyezés után megtartott elsõ
vármegyei közgyûlésen
(1867. ápr. 25-én) alügyésszé
választották, 1870 végén pe-

dig megyei törvényszéki ül-
nökké lépett elõ. Pályázata
révén egy évvel késõbb kine-
vezték az újonnan szervezett
Szentesi M. Kir. Járásbíróság
albírójává. Ebbõl a tisztségé-
bõl ment nyugdíjba 1888
nyarán. Hatvanöt évesen új-
ból megnyitotta ügyvédi iro-
dáját a Kurcaparti utca 17.
sz. alatt (ma Tóth József u.). 

Talán természetes, hogy
volt 48-as honvédtisztként
politikailag a helyi függet-
lenségi és 48-as párthoz tar-
tozott. Az ellenzék híveként
1872-tõl több cikluson át –
közel 25 évig – tagja volt a
városi képviselõtestületnek.
Eseménydús, mozgalmas
élete folyamán mindvégig
népszerûségnek és közmeg-
becsülésnek örvendett Szen-
tesen. 1905. január 15-én – 83
éves korában – bekövetke-
zett halálakor az egész város
gyászolt. Január 17-én a re-
formátus középtemetõben
helyezték örök nyugalomra.
Szeretnénk remélni, hogy e
megemlékezéssel kimentet-
tük Bartha Jánost a feledés
örök homályából.

Labádi Lajos

110 éve hunyt el Bartha János aljárásbíró, 48-as honvédhadnagy (II.)

A császári gyalogezredbõl a járásbírói pulpitusig

Olvasónk írja

Az elsõ fonográf
bemutatója Szentesen

Lapunk megjelenésének
napján töltené be 83. életév-
ét Szabó Róbert, a Szentesi
Élet alapítója, felelõs szer-
kesztõje. 2012-ben bekövet-
kezett halála elõtt nem sok-
kal jelent meg A kíváncsi-
ság napszámosa címû köny-
ve, amelybõl a Helyi lap,
nagy példányszámmal címû
írásából közlünk részletet.

Valószínûleg ráunt a této-
va latolgatásra Patai Szabó
Sándorné országgyûlési kép-
viselõ, mert egyik délután,
amikor találkoztunk, szólt,
hogy holnap reggel indulás
Budapestre! A Parlament
épületében a Tájékoztatási
Hivatalban minden akkori-
ban szükséges politikai és
adminisztratív formaságot
elintézett. Nekem, mint leen-
dõ felelõs szerkesztõnek fel-
tettek néhány technikai és
szakmai kérdést, ezzel útjára
indulhatott 1968. április ele-
jén a Szentesi Élet, a város
saját újságja. Sejtelmem sze-
rint az engedélyezésben az
úgynevezett új gazdasági
mechanizmus is közreját-
szott, mert hirtelenjében még
a fõhatóságoknál sem voltak
biztosan abban, hogy milyen
akciókat és kezdeményezé-
seket indíthatnak útjukra. A
lap nevét ajánló, Labádi Sán-
dor városi párttitkár nem vé-
letlenül fejezte ki reményét a
lap elsõ oldalán, hogy az új-
ság betölti majd hivatását.

Újdonsága és tartalma mi-
att nagy volt az érdeklõdés a
lakosság körében és ezt meg-
tartották szerencsére a ké-
sõbbi idõszakban is. 

Az elsõ két-három lapszá-
mot szinte egyedül kellett el-
készítenem a cikkek soraival
és a fényképekkel együtt.

Utána egymás után jelent-
keztek a tollforgatók, a szer-
zõk. Gáspár Mária még gim-
nazista korában pendítette
meg, hogy jönni akar a lap-
hoz dolgozni. Megalakult a
szerkesztõ bizottság és az
örökmozgó Szatmári Imre
még hosszú évek múlva is
gondoskodott a fényképek-
rõl. Számos idõszerû hely-
történeti írással gazdagította
az újságot, dr. Páhi Ferenc, a
Levéltár akkori igazgatója.
Utódja, Molnár László fog-
lalkozott Szentes sajtótörté-
netével. Többek között 1871-
tõl napjainkig közel 60 kü-
lönbözõ újság jelent meg
Szentesen, sorukban megyei,
országos jellegû is. A megyei
Hírlap fõmunkatársaként
párhuzamosan voltam a
Szentesi Élet szerkesztõje ke-
rek negyed századig. Ennyi
idõ bõven elég ilyen beosz-
táshoz. Nagyjából két éves
letiltás is bekövetkezett 1975
tájékán, amit papírellátási
nehézségekkel magyaráztak,
de valójában demokrácia-de-
ficit volt a lap átmeneti szü-
neteltetésének a hátterében.
Az illetékes hatóságoknak
elküldött, sok számon kérõ
olvasói levél is hozzájárult
ahhoz, hogy az újság késõbb
azután újra megjelent és
most napjainkban a 21. szá-
zadban is vásárolható a stan-
dokon. Az idõ nem értékmé-
rõ, a lényeg és az eredmény
az elvégzett és elvégzendõ
munka hatékonyságában,
minõségében horgonyoz. Ki-
váló, aktív és probléma-
érzékeny csapatban, illetve
társadalmi szerkesztõbizott-
ságban dolgoztam. Tagjai
meghatározták az újság ars
poeticáját: „ami jó a város-

nak, annak érdekében síkra
szállunk, ami nem jó azt
megvitatjuk az olvasók, a
szakemberek bevonásával.”
Nagy segítséget adtak a ke-
rületekben, intézményekben,
üzemekben tartott olvasói
találkozók és ugyanez a
partneri magatartás jelle-
mezte a nyomdászokat, a
postásokat és nem utolsó
sorban persze a város veze-
tõit. Nagyon sokszor írtak a
városlakók levelet és ezek
közlésében nem is csalódtak.
Az elsõ esztendõk után soká-
ig önfenntartó volt a lap, kö-
szönhetõen a magas pél-
dányszámnak és a hirdeté-
sek eladásának. Évekig 8000-
9000 körül mozgott a pél-
dányszám, majd hetilapként
sem adta alább 6-7000-nél.
Jutott pénz arra is, hogy egy
kisebb munkateremmel bõ-
vüljön a szentesi nyomda,
ahol elfértek a szedõgépek.
Ennek elõtte a Szegedi
Nyomdába vittük a kézirato-
kat, illetve a laptükröt...

...Egyszer kíváncsiságból
összeszámoltam: évtizedek
során a szentesi szerkesztõ-
ségben 27 gyakornok fordult
meg, beleértve a megyei Hír-
laptól érkezõket is. Jó néhá-
nyan közülük az ország
különbözõ részein és Buda-
pesten találták meg a jövõ-
jüket...

...Nos, a Szentesi Élet
munkatársai – dicséretesen –
ma is életben tartják a lapot!
Támogatásukra a jövõben is
igény van, hiszen a mai hely-
zet más igazodást, más meg-
oldást követel a kollektívá-
tól. Az újság támogatóinak
és olvasóinak mindezt érde-
mes és szükséges figyelembe
venni.

Helyi lap, nagy
példányszámmal

Honvédtiszt
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Határidõre – 2015. január
15-ig – 20 magántulajdon-
ban lévõ desztilláló (pálin-
kafõzõ) berendezést jelen-
tettek be Szentesen, de a he-
lyi adóirodában még továb-
biakat is várnak. Az ilyen
fõzõberendezések használa-
ta után fizetendõ ezer forin-
tos adót elsõ alkalommal a
jövõ év elején kell megfi-
zetni az önkormányzat felé. 

Ettõl az évtõl a magánfõ-
zésben, házilag elõállított
legfeljebb 50 liter pálinka
után évi 1000 forint adót kell
megfizetnie a magánfõzõnek
a lakóhelye szerinti önkor-
mányzathoz. Az elõállított
párlat utáni adóbevallási és
adófizetési kötelezettséget a
tárgyévet követõ év január
15-ig, azaz elõször 2016 év-
ben kell teljesíteni az önkor-
mányzati adóhatósághoz.

A korábban beszerzett pá-
linkafõzõ berendezéseket
idén január 15-ig be kellett
jelenteni az önkormányzat-
nál. Szentesen 20 berende-
zést jelentettek be határidõre
az adóirodához, amit továb-
bítanak az állami adóható-

ság felé tájékoztatta lapunkat
Tonnesné Kiss Ildikó irodave-
zetõ. Mivel igazolni kell a fõ-
zõberendezés eredetét is
számlával, ezért a magán-
úton készült berendezések
tulajdonosainak helyzete ne-
hezebb. Ha valaki ezután vá-
sárol desztillálóberendezést,
az a beszerzéstõl számított
15 napon belül köteles beje-
lentést tenni errõl az önkor-
mányzati adóhatóságnál. Ha
a magánfõzõ nem állított elõ
tárgyévben magánfõzött
párlatot, akkor nem keletke-
zik tárgyévre vonatkozóan
adóbevallási kötelezettsége.
Az irodavezetõ elmondta,
hogy az önkormányzat nem
ellenõrzi a házi pálinkafõzõ
berendezéseket és a fõzõte-
vékenységet sem, mert az a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
feladata.

Házilag pálinkát kizárólag
18 év feletti személy fõzhet,
aki rendelkezik saját tulajdo-
nú gyümölccsel, saját gyü-
mölcsbõl származó alap-
anyaggal és párlat készítésé-
re alkalmas, saját tulajdonú,
legfeljebb 100 liter ûrtartal-

mú desztillálóberendezéssel.
A magánfõzött párlat kizáró-
lag a magánfõzõ, családtag-
jai vagy vendégei által fo-
gyasztható el, értékesíteni
csak alkoholtermék-adórak-
tárnak szabad. Évente legfel-
jebb 50 liter 86 térfogat-
százalékos gyümölcsszesz,
azaz 43 hektoliterfok meny-
nyiségû pálinka fõzhetõ há-
zilag a jelképes, 1000 Ft-os
átalányadó megfizetése mel-
lett, legfeljebb 100 liter ûrtar-
talmú, saját tulajdonú desz-
tillálóberendezésen. Az
évente elõállítható párlat-
mennyiség túllépése esetén a
magánfõzõ a többlet meny-
nyiséget köteles bejelenteni
az állami adóhatósághoz és
gondoskodnia kell annak
megsemmisítésérõl.

A helyi adóiroda valószí-
nûsíti, hogy az eddig beje-
lentett 20 pálinkafõzõ beren-
dezésnél több található ma-
gántulajdonban, ezért számí-
tanak még további bejelenté-
sekre is.

Besenyei

Adóköteles a
magán pálinkafõzés

(folytatás az 1. oldalról)
A házi biztonságot nyújtó

szolgáltatás folyamatosan bõ-
vül, most 64 készülék üzemel
a városban. A 85 éves Kürti-
Szabó Imréné 11 éve hordja
nyakában a gyufás skatulya
méretû pánikgombot. Vész-
helyzet esetén a belvárosi la-
kás bármely pontján meg-
nyomhatja, a falra szerelt ké-
szülék azonnal küldi a riasz-
tást a 24 órában ügyeletes
gondozónak. Katika néni
szellemileg nagyon friss – õ a
ház közös képviselõje – de
nehezen mozog. – A nyáron
leestem a székrõl, ha nincs a
riasztó, Marika talál meg
másnap reggel – mondja a
néni elcsukló hangon. Mari-
ka, a gondozónõ többször jön
egy héten. Segít fürdeni, be-
vásárol, mosogat. Saját papu-

csa van, szinte családtag. Ez a
segítség óránként 620 forint-
ba kerül Katikának, plusz a
jelzõrendszer, ami havonta 2
ezer. – Sokszor nem is fizikai
támogatás kell, hanem lelki.
Beszélgetni akarnak a drá-
gák, magányosak –  mondja
Marika már a lépcsõházban,
útban a következõ gondozott
felé.

A 90 éves Mészárosné Mari-
ka néni egy éve használja a
jelzõberendezést. – Eddig
hatszor volt „éles” riasztá-
som, bár egyszer véletlenül is
megnyomtam – mondta ne-
vetve. Õ a gyógyult dagana-
tos betegek klubjának egyik
alapító tagja. Azt meséli: ré-
gen két generáció élt a város-
széli házban. Õ ápolta a szü-
leit, akik végül „innen haltak
el”. Az unokák más városba

költöztek, ritkán látja õket.
Marika néni havi 19 ezer fo-
rintot fizet a gondozási köz-
pontnak. Ennyiért ebédet
kap, házi gondoskodást és
hetente kétszer beviszik a
„nappali ellátóba” beszélget-
ni. Szerettem volna lefényké-
pezni, de azt kérte ne te-
gyem. Nem akarja hogy felis-
merjék. Fél.

– Tartok a rosszullétektõl,
de a betörõktõl még jobban –
mondja Kozák Péter, a város
másik végén álló házikó elõ-
szobájában, miközben lesegíti
rólam a kabátot. Péter bácsi 4
éve, a felesége halála óta él
egyedül. 87 éves és bár nin-
csenek rokonai a városban, a
ház ragyog, a kert felásva. Õ
néha még elmegy a boltba, de
a gondozónõje segítsége nél-
kül már nem boldogulna.
Marcsi 25 éve dolgozik a házi
betegellátásban, 6-8 ápoltja
van egyszerre. Õ jár „Nagy-
hegyre”, ami fõleg télvíz ide-
jén elektromos biciklivel na-
gyon messze van. – Ez egy
nehéz munka de arra gondo-
lok, hogy Péter bácsi az én
nagyapám is lehetne és ezt
csak így lehet csinálni –
mondja mosolyogva.

Puskásné Halál Ágnes, a
gondozási központ vezetõje
szerint a házi betegellátás há-
rom lépcsõs finanszírozási
rendszere jól mûködik. Az in-
tézményi ellátásnál nemcsak
humánusabb, hanem olcsóbb
is. Úgy tûnik, ezt az új szociá-
lis törvény jogalkotói is ha-
sonlóan gondolják.

Börcsök

A „közgyógy” marad,
az ápolási díjnak vége

Kürti-Szabó Imrénét már megmentette a jelzõkészülék.

(folytatás az 1. oldalról)
Az osztályvezetõ fõorvos

elmondta: a férfiakat is érinti
a betegség. A legtipikusabb
szövõdmény a heregyulla-
dás, amely nem csak fájdal-
mas, de a nemzõképesség
csökkenéséhez is vezethet.
Az utca embere nem ren-
delkezik ismeretekkel a
Chlamydiáról, amint azt ta-
pasztaltuk.

Páli Viktória eddig ezzel a
betegséggel nem találkozott,
de konzultál a nõgyógyászá-
val. – Fontosnak tartom,
hogy a betegségrõl a média
is tájékoztasson és szélesebb
körben az emberek is ismere-
teket szerezzenek – hangsú-
lyozta.

Mivel Szabó Szilvia két
gyermeknek már életet adot-
t, így azt gondolja, a meddõ-
ség már nem érinti. Az azon-
ban biztos, hogy érdemes a
testünkre odafigyelni. – Nem
rendelkezem sok ismerettel
errõl a betegségrõl, most,

hogy felhívta a figyelmemet,
tájékozódni fogok – tette
hozzá.

Csurgai Henrietta sem hal-
lott errõl, de a nemi úton ter-
jedõ betegségekrõl igen. –
Volt már felvilágosító óra er-
rõl, bár sokat nevetgéltünk
és zavarban is voltunk, ab-
ban egyetértettünk a diáktár-
saimmal, hogy ez nagyon
fontos téma, mert az egész-
ségünk a tét – mondta.

Gyarmati Ármin a szüleivel
beszélgetett a témáról, a
Chlamydiaról azonban még
nem hallott. Nem is tudta,
hogy ennyire veszélyes, a
neten utánajár a témának.

Dr. Gyovai Gabriella nõ-
gyógyásznak volt már olyan
50-60 éves nõ betege, akinek
az ízületi gyulladása mögött,
a Chlamydia állt. – Én azt a
vonalat erõsíteném, hogy ez
a betegség, a fiatal felnõtte-
ket veszélyezteti a legjobban.
Évekkel ezelõtt egy prog-
ramban  Chlamydia szûrés is
volt, talán újra lesz. Jelenleg
is lehetõség van a kimutatás-
ra, de nem tb-finanszírozott,
kb. 5000 forintba kerül. A
fertõzést követõen elzáród-
hatnak a petevezetõk és
meddõség, vagy méhen kí-
vüli terhesség jöhet létre.
Hozzátette: a héten Koppen-
hágában, a Szexuális Medici-
na Kongresszuson vesz
részt, ahol ez a témakör is
szerepel. F.M.

Meddõséget okozhat a néma
betegség: a Chlamydia

Politikai csatározásoktól
mentes, a város érdekeit
szem elõtt tartó, együttmû-
ködõ ülésen döntöttek a
képviselõk. Néhány elõter-
jesztést levettek napirendrõl,
azonban a többségét szinte
egyhangúlag megszavazták.

Elfogadták a képviselõk az
önmagukra érvényes Szerve-
zeti és Mûködési Szabályza-
tot, ami a következõ üléstõl
lép érvénybe. Többek között
arról döntöttek, hogy a képvi-
selõi tiszteletdíja felére csök-
ken fél év idõtartamra annak
a képviselõnek, aki az adott
naptári félévben tartott testü-
leti ülések legfeljebb felén vett
részt. Ugyanez a szabály ér-
vényes a bizottsági ülésrõl va-
ló távolmaradása esetén is.
Az ülésre meghívottak 5 per-
ces idõkeretben tanácskozási
jogot kaphatnak, ha arra a tes-
tület felkéri õket. A vitában
személyes érintettség okán
azonban nem szólhat.

A Szentesi Közös Önkor-
mányzati Hivatalból kilépett
Eperjes önkormányzata, ezért
vált szükségessé a hivatal
Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatának módosítása. A
napirend tárgyalásakor el-
hangzott az is, hogy a tavaly
szeptemberben indult két fõs
turisztikai-marketing csoport
egyig munkatársa elment,
ezért hamarosan újra meghir-
detik az állást. A Közös Ön-
kormányzati Hivatal összlét-
száma 71,5 fõ.

Az építményadó megfizeté-
se alól kapott mentességet a
Jövõnkért Mûvészeti Iskola
Nonprofit Közhasznú Kft. Az
intézmény vezetõjének kérése
alapján a testület a jövõben
mentességet nyújt az épít-
ményadó megfizetése alól a
nonprofit jelleggel és kizáró-
lag közösségi célra hasznosí-
tott épületek esetében. Szen-
tesen a tavalyi évben 18
nonprofit formájú gazdasági
társaság mûködött, közülük
egy társaságnak volt évi 132
ezer forint építményadó fize-
tési kötelezettsége.

Piaci árat kér a jövõben
szolgálati lakások bérbe-
adásakor az önkormányzat,

amennyiben a bérlõ jövedel-
mi viszonyai azt lehetõvé te-
szik. A város 18 szolgálati la-
kásából jelenleg három bérlõ
jövedelme haladja meg ezt a
határt. A lakások kiutalásáról
a polgármester dönt az egész-
ségügyi és oktatási intézmé-
nyek kérelme alapján. A bér-
lõk között szociális munkás,
zenetanár, több aktív vala-
mint nyugdíjas pedagógus és
hivatalsegéd is található.

Az önkormányzati tulajdo-
nú gazdasági társaságok idei
évre szóló üzleti tervét ez al-
kalommal elfogadta a testü-
let. Legtöbb kérdést az Üdü-
lõközpont idei pénzügyi gaz-
dálkodása vetett fel. Szabó
Andrea (Fidesz) a közcélú fog-
lalkoztatottak és az alkalma-
zotti létszámáról érdeklõdött.
A strand és uszoda állandó
létszáma 29 fõ, közülük 2 tá-
mogatott, valamint 2 sporto-
lót foglalkoztat a TAO-s tá-
mogatás miatt.

Bujdosó Tamás (Fidesz) nyil-
vánossági feladatokra kérde-
zett rá. Márton Mária ügyve-
zetõ elmondása szerint 2012-
ben döntöttek az összegrõl, az
akkori árhoz képest jelentõ-
sen csökkentették a marke-
ting- és a nyilvánosságra for-
dítható összeget is. A HU-RO
és DAOP pályázatoknak kö-
szönhetõen 2 hazai és 4 kül-
földi kiállításon vesznek részt
az idei évre elkészült több-
nyelvû kiadványokkal. Dr.
Chomiak Waldemar (Fidesz)
számára a 26 millió forint
éves marketing költség tûnt
soknak. A marketing akciókat
támogatja, de a város jelenlegi
anyagi helyzetében csökkent-
sék és részletesebben írják le
és a prognosztizált hasznát is.
A napirendi pontnál felszólalt
Horváth István díszpolgár sé-
relmezte a testület szervezeti
szabályzatának szerinte hát-
rányos megváltoztatását, illet-
ve a bizottsági helyek arány-
talan elosztását is. A napi-
rendhez elmondta, hogy az
önkormányzati mûködési tá-
mogatást be kellett volna írni
az eredménykimutatás ön-
kormányzati támogatás sorá-
ba. Így lehet az önkormány-

zat költségvetése és a társaság
üzleti terve közötti összhan-
got megteremteni. További
észrevétele, hogy a tervezett
marketing akciók költségek
mellett nem szerepel az akció-
tól várt eredmény. Antal Ba-
lázs Tibor (Fidesz) reagálásá-
ban elmondta, a választási
eredmény alapján osztották el
a bizottsági helyeket. Szirbik
Imre kérte, hogy a választások
elmúltával  mindenki a fel-
adatokra és célokra összpon-
tosítva dolgozzon. A polgár-
mester felhívta a figyelmet,
miszerint az Üdülõközpont
mûködõ üzem mellett végzi a
fejlesztéseket, kiszolgálva az
üdülõket, sportolókat, lakoso-
kat. Három pályázati beruhá-
zás zajlik egyszerre, amelyek
költségének meghatározott
része a marketing kiadás,
amit átdolgoztak az elmúlt
idõszakban, hogy a közvetlen
munkák költsége beleférjen
az elvégzett munkába. 

Dömsödi Mihályné (Pálmá-
sok Szövetsége) kérdésére a
Városi Könyvtár NKKft. ügy-
vezetõje elmondta, hogy az
üzletek és vállalkozások ré-
szérõl befizetendõ közterületi
reklámokat felülvizsgálják.
Szûcs Ildikó, a Dr. Chomiak
Waldemar könyvkiadással
kapcsolatos felvetésére vála-
szolva tájékoztatta a képvise-
lõket, hogy idén 1,5 millió fo-
rintot terveztek három kiad-
vány kiadására. Tokácsli em-
lékalbum készül Labádi Lajos
szerkesztésében a festõ szüle-
tésének 100. évfordulója al-
kalmából, megjelenik Major
Anna Edit Megszentelt határ
címû kiadványának 2. kötete
és várhatóan Kruzslicz Pál in-
terjúkötete is elkészül egy CD
melléklettel.

A testület elfogadta a szoci-
ális, valamint a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló rende-
letet, a központi konyha szol-
gáltatási díjainak változtatá-
sát is.

Rendeletet alkotott az
önkormányzat a közösségi
együttélés alapvetõ szabályai-
ról.

Besenyei

Heves vitáktól mentes tanácskozás
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Az Ipartelepi úttal párhuzamos belsõ út
mellett elhelyezkedõ vállalkozások kértek
pontos, beazonosítható címet, mivel az Ipar-
telepi út 18-22. alatti számozást használhat-
ják jelenleg. A kérelmezõk az út elnevezését
a Zsoldos család egyik tagjáról javasolták,
azonban a levéltár szakvéleménye szerint a
kérdéses terület nem esik egybe a család ko-
rabeli vállalkozásainak területével. Dömsödi
Mihályné képviselõ a Bese László nevet java-
solta több civil szervezettel egyeztetve. In-
doklásában többek között leírta, hogy Bese
László munkássága példaértékû a helyi
agyagmûvesség történetében. Alkotói tevé-
kenységén túl, kiváló pedagógiai érzékkel
generációkat vezetett be az agyagmûvesség
fortélyaiba. Bese László alezredes 2010-ben
hunyt el, 2005-ben a Magyar Kultúra Lovag-
ja kitüntetést kapta a „A magyar kultúra ha-
táron túli ápolásáért”, 2008-ban a Népmûvé-
szet Mestere címet. A feketekerámia mesteré-

nek neve emlékeztesse a lakosokat és a Szen-
tesre érkezõket a város határában lévõ kiváló
minõségû agyagos föld értékére, amelyek va-
laha két téglagyár dolgozóinak adtak megél-
hetést. A levéltár szakvéleményében támo-
gatta a Bese László elnevezést és a képviselõ-
testület is jóváhagyta azt legutóbbi ülésén.

Az utca elnevezésével és az ingatlanok
házszámozásával összesen 14 telek kap cí-
met, lehetõvé téve az ott mûködõ és a késõb-
biekben ode települõ vállalkozások telephe-
lyeinek pontos meghatározását. A két utca-
névtábla és a 14 házszámtábla elkészíttetése,
valamint az egyéb szükséges költségek ösz-
szege 50 ezer forint.

Az Ipari Park északi részérõl is érkezett
utcaelnevezési kérelem az önkormányzat-
hoz. A Szarvasi út melletti területen található
útszakaszt Dr. Szalva Péter zöldségkutatóról
szeretnék elnevezni. A javaslatról a késõbbi-
ekben tárgyal a képviselõ-testület. BG

Utcát neveztek el
Bese Lászlóró l

Elkészült a 40 éves Szentesi Fotókör bemu-
tatkozó és visszatekintõ kiadványa, melynek
apropóján nosztalgiázásra hívunk minden ér-
deklõdõt, a Szentesi Fotókör volt tagjait febru-
ár 7-én, szombaton 15 órára a Mûvelõdési és
Ifjúsági Házba.

1974-ben alakult a Szentesi Fotókör. A jeles
évforduló alkalmából tavaly a régmúlt és a
közelmúlt fotósainak képeibõl állítottunk
össze egy válogatást a csoport mostani alkotó-
inak átfogó tárlatával együtt a szintén 40 éves
Tokácsli Galériában. Célunk volt, hogy bemu-
tassuk ezt a hosszú idõt, amit a fotózással és a
fotómûvészettel eltöltöttünk, a jelent, a látás-
módunk és a fotográfia fejlõdését, változását.
Az ünnepi eseményeket a Galéria Kávéház-
ban megrendezett Érzékek és élmények címû
kamarakiállítással is ünnepeltük. Mivel a cél,

hogy minél több régi klubtaggal is találkoz-
zunk, így most egy hétvégi találkozót szerve-
zünk, aminek apropója a mostanra megjelent
katalógus bemutatása. A könyvben megtalál-
hatók a jelenlegi tagok személyes oldalai, ne-
vesebb kiállításaink, eseményeink, kirándulá-
saink és a korábbi fotóköri tagok több kiállítá-
son szereplõ képeibõl egy válogatás. 

A Szentesi Fotókör régi és mostani tagjait
köszönti Kruzslicz Pál újságíró, aki hosszú ide-
ig vezette a város mûvelõdési intézményét és
Varróné Szabó Ildikó, a Szentesi Mûvelõdési
Központ jelenlegi igazgatója.

Kérjük, mindenki hozzon magával egy neki
kedves régi képet, amirõl szeretne egy pár
szót beszélni.

Mindenkit szeretettel vár a
Szentesi Fotókör.

40 év tükrében –
tükörben a 40 év

Jó az öreg a(z ifjúsági)
háznál, kivált, ha isten ál-
dotta rocker az illetõ! Rá-
adásul, ha zenekarokat hoz
magával, amikor maga is a
színpadra áll, a mégpedig
Zene-Világ-Zene sorozat je-
gyében. Probléma akkor
sincs, ha a csapatok tagjai
(mind a kettõé) zömmel ré-
gebb óta fiatalokból: örök-
ifjakból állnak.

A Szegedrõl érkezõ a Red
Company nevet viseli. Nem
nehéz kitalálni, hogy õk az
intellektuális kemény rock-
ot mûvelõ amerikai Bad
Company tribute zenekara.
„Régi dallamok és ritmusok
új köntösben, régi arcok újult
erõvel!” – olvashatjuk vala-
hol az interneten a jelmonda-
tukat. Sokkal több infó azon-
ban nem érhetõ el róluk – a
mai, „behálózott” világban
sem! Annyit azonban lehet
tudni, hogy a gitárosuk, a
Kaméleon nevû régi bandá-
ból ismerõs Bezzeg József

szentesi gyökerekkel bír,
ezért (is) szeretnének kon-
certezni annyira „itthon”.
Most, azaz február 14-én,
szombaton este megadatik
nekik a lehetõség, hiszen a
Mystery Gang (a Dal 2015-
ben való tévés részvétele mi-
att) március 7-re tolta át az
eredetileg e napra meghirde-
tett buliját. A lényeg azonban

az, hogy a Red Company
csúcs-szuper helyi rock-le-
genda, az Angels (így,
„szimplán”, mert a motoros
klub levédette a teljes nevü-
ket) vendégeként teheti
mindezt!

Az idõ azonban a szentesi
old boys formáció felett sem
múlik nyomtalanul, hiszen
Tofán Sándor már nem tarthat
– a színpadon legalábbis – a
zenekarral. Ám, három õs-
tag még mindig bírja a gyû-
rõdést: Gullay Mihály, Szabó
Tibor és Sáfár Zsolt. A dobos
Monori Attila valósággal be-
lenõtt a zenekarba. A billen-
tyûs, Berkecz Dávid bár Buda-
pesten él, de erre a bulira (is)
hazajön. És, a szaxofonos Gá-
bor „Pimi” szállt be idõ köz-
ben a zenekarba.

A repertoár alapját válto-
zatlanul a Rolling Stones-
dalok képezik, immár Re-

public-kal, Quimbyvel, Rod
Stewarttal „felpuhítva”, hogy
táncolni is lehessen a zenére.
(Zsolt elmondása szerint
„nem koncert-jellegû, amit
mi csinálunk”, hanem öröm-
zene lesz csakis azért, hogy
õk és a közönség is jól érez-
zék magukat.) Ezúttal bár
elõzenekarként „funkcionál-
nak” az „angyalok”, vendég-
muzsikusok felbukkanására
mégis lehet számítani. (A ne-
vek inkább hadd maradja-
nak titokban.)

Valentin-nap (a régiek sze-
rint csakis Bálint-nap), in-
gyenes buli, nyitott büfé, jó
társaság (a rockerek mindig
remek társaságnak számíta-
nak): kell-e jobb szórakozás
ennél az õszülõ halántékú
népségnek? Fõleg, ha minél
többen kimozdulnak otthon-
ról ebbõl a jeles alkalomból!

Olasz Sándor

A magyar és holland tu-
lajdonosok részvételével
1996-ban alakult cég el-
sõsorban zöldség palán-
taneveléssel foglalkozik.
A fõ növényeken — papri-
ka, paradicsom, uborka —
kívül káposztafélék, salá-
ta, zeller és egyéb zöld-
ségnövények, gyakorlati-
lag minden palántáról
nevelt zöldség magról va-
ló nevelését végzi a cég
egész évben. A Grow
Group Palánta Kft. ter-
mékei Magyarországon
és a környezõ országok-
ban kerülnek piacra, de
érkezik megrendelés Bul-
gáriából is.

A kezdetben 1 hektáros,
nagy légterû üvegház má-
ra egy modern, számító-
gép vezérelt 5,2 hektáros
palántanevelõvé nõtte ki
magát. A folyamatos tech-
nológiai fejlesztéseknek
köszönhetõen biztonságo-
san, a megrendelõ igénye-
inek megfelelõen, a kért

idõre tudják elõállítani a
palántákat akár több milli-
ós darabszámban is. Tech-
nológiájuk között szerepel
a palánták oltása is, amely
jelentõs elõnyt jelent a ter-
mesztésben. Tálcában,
tápkockában tõzegben és
kõzetgyapotban is nevel-
nek palántát a megrendelõ
igénye és pénztárcája sze-
rint. A téli fényszegény
idõszakban mesterséges
megvilágítással pótolják a
napsütést, elsõsorban a
paprika, paradicsom és
uborka esetében. 

— A palántanevelés egy-
értelmûen bizalmi szak-
ma. Évente 100 millió pa-
lánta nevelésére kapunk
megbízást, jobbára októ-
bertõl július végéig. De-
cembertõl május közepéig
100 százalékos kihasznált-
sággal üzemelnek az
üvegházak, majd õszig fo-
kozatosan csökken a ter-
melés. Az új szezon általá-
ban október indul a para-

dicsom vetésével, palánta-
nevelés idõbeosztása a ter-
mesztési szezonhoz igazo-
dik — mondta Dobos Fe-
renc, a Grow Group Pa-
lánta Kft. tulajdonos cég-
vezetõje. Hozzátette: — Eb-
ben a szakmában tökéle-
tesség nincs, de törek-
szünk rá. 

A vállalkozás munkatár-
sai közül többen gyakorló
kertészek, így tanácsot is
tudnak adni a termelõknek
a termesztéssel kapcsola-
tos kérdésekben. De elsõ-
sorban a szaktanácsadók
feladata a termesztéstech-
nológia pontos megadása.

A megrendelõ által ho-
zott vetõmagot is használ-
ják, de a saját vetõmagja-
ikból elõállított palántákra

tudnak teljes garanciát ad-
ni és felelõsséget vállalni.
A biztonság és minõség az
árban is megjelenik.

— A növény gyermekko-
rát vállaljuk a mag elveté-
sétõl a kelést követõ elsõ
hetekig. Ez a kezdeti idõ-
szak a legfontosabb a nö-
vény életében, akkor és ott
alakul ki, hogy mi várható
a növénytõl kifejlett korá-
ban. Rossz palántával nem
lehet jó termesztési ered-
ményeket elérni. A Grow
Group Palánta Kft. fejlett

technikája, technológiája
és a közel 20 éves hozzá-
értés biztosítja a palántá-
ink kiváló minõségét —
vallja Dobos Ferenc cég-
vezetõ.

Grow Group Palánta Kft.
6645. Felgyõ Majsai ut 1.
Tel.: 06-63/480-050
Fax: 06-63/480-045;

06-63/580-509
E-mail:

growgroup@invitel,hu;
info@growgroup.hu

A  p a l á n t a n e v e l é s  b i z a lm i  s z a kma

„Angyali”rock-
kompániák az IH-ban



Hiába készült bravúrra,
az elmúlt szombaton még
pontot sem szerezhetett a
Valdor-Szentesi VK férfi ví-
zilabdacsapata a Honvéd el-
len. A balhés meccsen a já-
tékvezetõk játszották a fõ-
szerepet.

A bajnoki tabella negyedik
helyezettje, a Honvéd láto-
gatott a ligeti uszodába, így
nyilvánvaló volt, hogy nem
a mieink a találkozó esélye-
sei. Ennek ellenére bravúrra
készült a csapat, hiszen Luk-
ács Dénes vezetõedzõ az

utóbbi hetekben úgy tûnik,
összerakta a gárdát, végre
bevethetõek voltak az újon-
nan igazolt játékosok. Rosz-
szul kezdte a meccset a Val-
dor, 0-4 után Boros Tamás sze-
rezte a Szentes elsõ gólját,
majd Popovic a másodikat,
igaz, 1-5-nél. Ekkor jött Nagy
Márton szabálytalansága, a
játékvezetõk szerint ütésért
kellett végleg elhagynia a
medencét, ráadásul büntetõt
dobhattak a vendégek, és ha
még ez sem lenne elég, négy
percig emberelõnyben vízi-
labdázhattak. Ekkor már két-
szer kellett Honvéd-játékost
ápolni, a túlzott durvaságo-
kat Vad Lajos, a Honvéd ve-
zetõedzõje többször is szá-
mon kérte a játékvezetõkön,
ezután következett Nagy
cserés kiállítása. 8-2-re, majd
9-3-ra is vezetett a Honvéd,
ám ekkor csodával határos
módon, emberhátrányban is
gólt szerezve megkezdte a
felzárkózást a Szentes, és hi-
hetetlen menetelést produ-
kálva, 9-8-ra zárkóztak fel
Vörös Viktorék. Ezt már a
Honvéd kispad sem bírta
idegekkel, a sorozatos rekla-
málások után Gergely István
másodedzõt küldték el piros
lappal a padtól a játékveze-
tõk. Honvéd-góllal indult a
3. negyed, amire Vörös vála-
szolhatott volna, ám egy mé-
terrõl, ziccerben a kapus fejét
találta el. Aztán néhány má-
sodperccel késõbb ismét Vö-

rös volt a fõszereplõ, ezúttal
védekezésben volt egy ke-
mény ütközet, aminek a vé-
gén az egyik Honvéd játé-
kost ápolni kellett, Vöröst
pedig brutalitásért kiállítot-
ták, noha az õ fejérõl is letép-
ték a sapkát. Innentõl kezd-
ve a korábbi forgatókönyv
szerint zajlottak az esemé-
nyek, büntetõ a vendégek-
nek, 4 perces kiállítás ná-
lunk, és ez így együtt már
sok volt a csapatnak és a né-
zõknek is. Az egyik szurko-
lót a nézõtérrõl vezettette el
Vad Lajos vezetõedzõ, hogy
pontosan miért, nem tudni,
mindenesetre ilyen sem min-
den nap fordul elõ egy szen-
tesi mérkõzésen. Bezzeg a
fõvárosban, amikor Gerendás
György arcába egy méterrõl
köpködtek. Na, de az egy
másik történet. A négy per-
ces kiállítás értelemszerûen
elintézte a meccset szentesi
szempontból, és bár az utol-
só másodpercig harcolt, öt
góllal kikapott a csapat.

– Hosszú ideje vagyok ebben
a sportágban, de soha éle-
temben nem láttam ilyen
mérkõzést, mint amilyen ez
volt – mondta Lukács Dénes
vezetõedzõ. – Dabrowsky
Norbertnek maximálisan iga-
za volt abban, amikor jelezte
a szövetség felé, hogy két já-
tékvezetõ egymás után két
elsõ osztályú mérkõzést nem
tud jól levezetni. Arról nem
is beszélve, hogy a második
egy férfi mérkõzés volt,
amely gyorsabb, nagyobb
tempójú, mint az azt meg-
elõzõ nõi. Totálisan szétesett
a játékvezetés a végére, bí-
zom benne, hogy az ellenõr
látott valamit, azon kívül,
hogy két játékosunk nyilván
el lesz tiltva ezek után,  erre
akár a tavaszunk is rámehet.

A Valdor-Szentesi Vk szer-
dai mérkõzésén az utolsó
másodpercben vesztett pon-
tot a BVSC-vel szemben. A
mieink a mérkõzés második
negyedétõl kezdve vezettek
ugyan, sõt, másfél perccel a
vége elõtt még 9-7 volt ide,
ám végül 10-9-re a fõvárosi-
ak nyertek. Hv

A partról dõlt el
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A sikerrel megvívott
Euroliga-selejtezõ után elõ-
ször szállt medencébe a
Hungerit-Szentesi VK nõi
vízilabdacsapata. A bajnok-
ság a középszakasszal foly-
tatódik, erõltetett menet-
ben, szombat-szerda rit-
musban.

Az alapszakaszban gya-
korlatilag selejtezõt vívtak a
csapatok, az elsõ szakaszt
követõen kettévált a mezõny,
a legjobb hat és az utolsó
négy helyezett két külön cso-
portba került. A Hungerit
nyerte az alapszakaszt, így a
mieink a hatodik helyezett
Szegeddel folytatták a baj-
nokságot. A papírforma
szentesi gyõzelmet ígért, és
ennek megfelelõen kezdte a
mérkõzést Tóth László együt-
tese. Az elsõ negyed végén,
van der Sloot büntetõbõl szer-
zett találata mellett egy Bujka
és egy Kövér-Kis-duplának
örülhetett a mintegy kétszáz
nézõ. A második negyedben
némileg váratlanul cserével
állították ki a válogatott cen-
terét, Bujkát. Ennek ellenére,
ha nem is parádézott, de ma-
gabiztosan egyre-másra do-
bálta a gólokat a Hungerit,
így az utolsó nyolc perc kez-

detén 9-2 volt már a mieink
javára. Az Euroligában re-
mek formában vízilabdázó
Kövér-Kiss Réka öt találatig
jutott, és csak azért nem gya-
rapodott góljainak a száma,
mert õ is Bujka mellé ülhe-
tett kiállítása után. A közel
harminc személyi hibát, két
cserés kiállítást és négy ki-
pontozódást hozó megyei
derbit teljesen széttördelte a
rengeteg szabálytalanság és
kontrafault, amit Tóth Lász-
ló is szóvá tett a lefújást kö-
vetõen. – Igazi magyaros baj-
nokit vívtunk, nem tudom,
miért kell így alakulnia egy
itthoni mérkõzésnek  – nyi-
latkozta a vezetõedzõ. –
Semmivel nem volt kemé-
nyebb ez az összecsapás,
mint amilyeneket a nemzet-
közi porondon vívtunk, de
ez van, itthon ilyen felfogás-
hoz kell alkalmazkodnunk.
Még több önfegyelem kell,
mert különben a jó játékosa-

ink kint ülnek a parton a cse-
rés kiállítás után, és az ne-
künk nyilvánvalóan nem jó.
Az is igaz, hogy szerintem
egy Szentes-Szeged mérkõ-
zésben nincs benne a hatvan
feletti ítélet, hagyni kell a lá-
nyokat vízilabdázni. Most
kezdõdik a bajnokság, mos-
tantól kezdve minden gól-
nak, pontnak, gyõzelemnek
jelentõsége van, de tudtuk,
hogy ez egy nagyon nehéz
szakasza lesz a pontvadá-
szatnak.

A 12-4-es sikert követõen a
Hungerit szerdán az UVSE-

Centráltól 12-8-as vereséget
szenvedett. A mieink leg-
eredményesebb játékosa
Kövér-Kis Réka volt, aki há-
rom gólt szerzett, míg Gé-
mes és Van der Sloot 2-2,
Pengõ pedig egy találattal
segítette csapatát. Bujka Bar-
bara sérülés miatt nem állha-
tott rendelkezésre.

Február 7-én a BVSC ven-
dégei lesznek Gémes Alexáék,
február 11-én 19.30 órakor a
Dunaújváros gárdáját látják
vendégül a sportuszodában.

Hv
Fotó: Vidovics Ferenc

A sportolók számára ad-
ható elismerések presz-
tizsének fenntartása érdeké-
ben a díjazás odaítélésén
változtat a Mûvelõdési, If-
júsági és Sportbizottság.
Hagyományosan minden év
tavaszán az önkormányzat
díjakkal ismeri el a kima-
gasló eredményt elért spor-
tolók és edzõik munkáját.

Idén elismerésre 122 fõ
sportolót, 23 csapatot, külön-
díjakra 7 sportolót és 1 csa-
patot, valamint sportágában
és egyesületében kimagasló
sportoló díjra 10 sportolót és
edzõiket terjesztettek fel az
egyesületek, sportolók és in-
tézmények 18 olimpiai és
egyéb sportágakban. A fel-
terjesztések magas számai is
jelzik a Nemzet Sportvárosá-
ban folyó szerteágazó és ma-
gas szintû sportéletet. A
sportbizottság a díjak odaíté-
lésében elsõsorban az olim-
piai sportágakban elért ered-
ményeket valamint a sport-
ági szakszövetségek orszá-
gos bajnokságain illetve az
Országos Diáksport Szövet-
ség által szervezett diákolim-
piai országos versenyeken
elért elsõ három helyezést
vette figyelembe, tudtuk
meg Kovács János elnöktõl.
Ezért olyan versenyeken el-
ért eredményt nem vettek fi-
gyelembe, amelynek a szak-
szövetségeknél nem találtak
nyomát, vagy például olyan
utánpótlás Európa-kupán el-

ért dobogós helyezéseket
sem, amely három ország
részvételével zajlott és ezért
nem felel meg az Európa-
bajnokság feltételeinek. Ki-
maradtak a díjazásból azok a
csapatok is, melyek a ma-
gyar bajnokság harmadik
osztályában értek el eredmé-
nyeket, nem pedig elsõ osz-
tályban. A bizottság fõ célja a
sportdíjazás súlyának emelé-
se, többek között a díjazottak
létszámának csökkentésével.
A sikeres csapatsportágak
miatt azonban egyelõre ke-
vésbé csökkent ez a szám, de
a következõ idõszakban sze-
retnék tovább szûkíteni a dí-
jazottak körét. Kovács János
hangsúlyozta, hogy azon
sportolók munkáját is szeret-
nék díjjal elismerni, akik jól
dolgoznak, azonban a vá-
lasztott sportágukban nincs
esélyük kijutni világverseny-
re, mégis példaképek lehet-
nek az utánpótlás számára.
Ezt a sportolói címet idén
úszó kosárlabdázó és aerobic
edzõ is megkapja.

Az elismeréseket a városi
sportcsarnokban adják át ün-
nepélyes keretek között már-
cius 7-én. A sportbizottság
elnöke szerette volna a me-
gyeháza dísztermében, ele-
gánsabb környezetben meg-
tartani a díjátadást, azonban
a díjazottak magas száma
miatt a sportcsarnokban ren-
dezik meg az eseményt.

BG

A csapatuk
legjobbjait is

elismerik

A Csongrád megyei Téli-kupa nagypályás labdarúgótorná-
ban a Szentesi Kinizsi a 8 csoport közül az 5.-be került
Csongrád, Nagymágocs, Tömörkény csapatával. Eredmé-
nyek: Szentes: Tömörkény–Szentesi Kinizsi 1–2, Szen-
tes–Nagymágocs 4–1, Szentesi Kinizsi–Csongrád 0–3. A cso-
port végeredménye: 1. Csongrád 7, 2. Szentes 6, 3.
Nagymágocs 2, 4. Tömörkény 1 ponttal. A hétvégén már a
középdöntõk következnek a csoportelsõkkel. 

Nagypályás torna

Hungerit-Szentesi VK-
Szegedi Vízmû Taylor&
Nash Szegedi Egyetem 12-
4 (5-2, 3-0, 1-0, 3-2)

Nõi vízilabda OB I, kö-
zépszakasz, 1. forduló.
Szentes, fedett uszoda, 200
nézõ. Vezette: Füzesi,
Marnitz.

Hungerit-Szentesi VK:
BOLONYAI – Hevesi, van
der Sloot 1, Miskolczi 1,
Bujka 2, Pengõ, Gémes 1.
Csere: KÖVÉR-KIS 5,
GYÕRI 1, Farkas, Pócsi, Ká-
dár 1, Rácz. Vezetõedzõ:
Tóth László.

Valdor-Szentesi VK-
Honvéd 9-14 (2-7, 2-2, 4-0,
1-5)

Férfi vízilabda OB I, 15.
forduló. Szentes, fedett
uszoda, 300 nézõ. Vezette:
Füzesi, Marnitz.

Valdor-Szentesi VK:
Sretkovics - Pellei 1, VÖ-
RÖS 2, Nagy, POPOVIC 2,
Rakonjac 1, Weszelovszky
2. Csere: HORVÁTH A.
(kapus), Komlósi, Dõry,
Werner, Boros 1, Szabó I.
Vezetõedzõ: Lukács Dé-
nes.

Honvéd: LÉVAI - Yusu-
ke, Szõke 2, KISS G. 3, Koji,
Fülöp 2, Simon A. 1. Csere:
Kiss B. 1, Fazekas, Sztoj-
csics 3, Illés 1, Steinmetz 1,
Simon R. Vezetõedzõ: Vad
Lajos.

Gól - emberelõnybõl:
17/3, ill. 12/4.

Ötméteresbõl: 1/1, ill.
3/1.

Kipontozódott: I l lés,
Koji, Steinmetz, Simon R.

Kiállítás - végleg cseré-
vel: Vörös, Nagy.

Ez már tétre megy

Bár a bajnokság még nem
kezdõdött el, a Szentesi Ju-
nior FC fiatal labdarúgói
szinte minden hétvégén pá-
lyára lépnek valamilyen te-
remtornán. Némethy László,
a Szentesi Junior FC szak-
mai vezetõje lapunknak be-
számolt arról, hogy négy
korosztályos csapatukat a
futsal-bajnokságba is bene-
vezték. 

Kifejezetten a téli holtsze-
zon miatt nevezték be a
Szentesi Junior FC vezetõi az
U11, U13, U15 és U17-es kor-
osztályú gárdáikat a futsal-
bajnokságba, hiszen a leg-
fontosabb az, hogy labdarú-
góik az esztendõ ezen idõ-
szakában is játékban legye-
nek, és bár némileg kötöt-
tebb szabályok mellett, de
futballozzanak. Korosztá-
lyonként 18 csapat vesz részt
ebben a bajnokságban, és
csoportokba osztva játsszák
a mérkõzéseket, mindig a
csoport valamelyik résztve-
võjének az otthonában, kör-
mérkõzéseket vívnak a csa-
patok. Az U11-esek 3 fordu-

lón vannak túl, és nagy való-
színûség szerint õk a legjobb
négy közé kerülnek, és az el-
sõ helyért küzdhetnek majd.
Az U15-ösök két gyõzelem-
mel, egy vereséggel, míg az
U17-es csapat egy gyõzelem-
mel, két vereséggel áll a baj-
nokságban. A Junior FC leg-
fiatalabbjai, a 7 évesek Jernei
Csaba vezetésével Szarvason
jártak, és hatodik helyezett-
ként jöhettek haza, az U10-
esek pedig aranyérmet  hoz-
tak Túrkevérõl a KEVE-
kupáról, Szöllõsi Ferenc irá-
nyításával. Itt a torna legjobb
játékosának Mátéfi Endrét vá-
lasztották. Külföldön, egé-
szen pontosan  Újszentesen
töltött el öt napot a 17-19
esztendõs labdarúgókból ál-
ló társaság, a csapat február
2-a és 6-a között Janiga Lász-
ló, Marta Dorin és Némethy
László vezetésével edzõtábo-
rozott Romániában. 

A teremtornák folytatód-
nak ezekben a hetekben is,
hétköznaponként pedig heti
három edzéssel készülnek a
fiatalok az erõpróbákra. hv

Túrkevei aranyérem

Szurkolói busz Athénba

A Hungerit-Szentes február 18-án ugrik vízbe Pireusz-
ban, akkor rendezik a Final Fourba jutásért rendezett
párharc elsõ felvonását. A klub hírül adta, hogy buszt in-
dítanak a szurkolók Görögországba és a kezdeményezés
mögé odaállt az egyesület is. Érdeklõdni lehet Hevesi Ist-
vánnál a 06-20/9422-106-os számon. Tervezett indulás:
február 17., délután. Tervezett hazaindulás Athénból: feb-
ruár 19., reggel.

Fotó: Vidovics Ferenc



- Gyere drágám, nézzük meg a
medvéket, olyan aranyosak a kis-
bocsok!

- Én inkább a majmokat nézném
meg!

- Utálatos vagy Lajos! Te mindig
csak magadra gondolsz!

- Hogy hívják a kígyópásztort?
- ???
- Anakondás.

Az új múzeumi teremõr elsõ
munkanapja után jelentést tesz az
igazgatónak:

- Direktor úr, igazán elégedett le-
het velem. Ma sikerült eladnom egy
Chagallt meg egy Rembrandtot.

A most végzett fiatalember je-
lentkezik egy munkahelyen.

- Szeretném legalul kezdeni -
mondja -, aztán fokozatosan mind
feljebb és feljebb dolgozni magam.

- Ez nálunk lehetetlen - mondja a
fõnök -, mi ugyanis kutakat ásunk.

- Gratulálok! - mondja a fõnök az
éppen érkezõ titkárnõnek - Még so-
hasem érkezett késve ilyen korán...

- Kedves mester, higgye meg,
igen sokra tartom - mondja a lerob-
bant kocsi gazdája a maszek autó-
mentõnek -, hogy éjnek idején segít
rajtam!

- Hát még én! - feleli a mester.

- Lajos, hát te itt vagy a stran-
don? Tudtommal nem vettél ki sza-
badságot.

- Hivatalos ügyben vagyok itt.
- Miféle hivatalos ügyben?
- Titkárnõt keresek a kft. részére.

Mérkõzés után az edzõ így szól a
csatárhoz:

- Öregem, téged csak két dolog
akadályoz abban, hogy jó futballista
legyél.

- Micsoda?
- A két lábad.

Végy egy csomag ropit, tedd egy
fazékba, majd kezd el fõzni. Várd
meg, amíg levet enged, majd tegyél
rá egy polipot. Máris kész a Polip-
ropilén!

- De szép ez a szobor! Honnan
van?

- Én magam faragtam ki egy ha-
talmas kõtömbbõl.

- És honnan tudtad, hogy benne
van?

Megy a nyuszika az erdõ szélén
és egyszer csak leesik.

- Friss a péksütemény?
- Sajnos nem tudom, még csak

három napja dolgozom itt.

- Két dolog is bizonyítja, hogy Ön
a tettes.

Egy: magánál volt a gyilkos fegy-
ver.

Kettõ: csipkebokor vesszõ.

Két barát beszélget, mondja az
egyik:

- Te, van egy nagy problémám!
- Tényleg? Mi az?
- Olyan történés vagy cselekedet,

mely egy vagy több személynek
hirtelen vagy tartós gondot okoz.
De nem ez a fontos, hanem hogy
van egy problémám...
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Református lelkészek,
többek között Kiss Bálint
tulajdonát képezték egykor
azok a 16. századi, vallásos
témájú könyvek, Kálvin és
Luther munkái, melyek a
Horváth Mihály Gimnázi-
um könyvtárában találha-
tók. 

A lapunkban nemrég be-
mutatott, 1608-as, a Koszta
József Múzeum tulajdoná-
ban lévõ hanaui Biblia, bár
komoly eszmei értékkel bíró
kiadvány, mint a világon 59
fennmaradt példány egyike,
nem egyedüli középkorból
származó kötet Szentesen. 

Tímár Ferenc hívta fel fi-
gyelmünket néhány további
könyvritkaságra, melyek a
Horváth Mihály Gimnázium
könyvtárát gazdagítják. Az
informatikus, aki az E-
könyvtár számára pillanat-
nyilag az 1865-1944 közötti
gimnáziumi évfolyamok ér-
tesítõinek digitális feldolgo-
zásán és közzétételén dolgo-
zik, egy korábbi kutatása al-
kalmával fotósorozatot is ké-
szített a muzeális értékû
könyvekrõl.

Az egyik legrégebbi, Szen-
tesen fellelhetõ kötet az
1559-ben Genfben nyomta-
tott Insitutio Christianae
religionis (A keresztény val-
lás rendszere) címet viseli.
Kálvin János svájci reformá-
tor, keresztény teológus
majdnem egész életében
ezen a könyvön dolgozott,
melynek öt latin nyelvû fõ
változata közül leggyakrab-
ban az 1559-esre („Nagy”
Institutio) hivatkoznak.

A Horváth Mihály Gimná-
zium védett könyvtára szá-
mos muzeális értékû köny-
vet õriz. Riasztórendszer is

mûködik az iskola könyvtá-
rából nyíló belsõ helyiség-
ben, ahová csak külön enge-
déllyel és kísérettel lehet be-
lépni. László Zoltán könyvtá-
ros kérésünkre egymás után
vette ki a szekrénybõl a 16.
századból származó könyve-
ket, köztük Kálvin Institutió-
ját, s a Luther Márton refor-
mátus lelkész által fordított,
német nyelvû Bibliát, mely
1581-bõl való, az eredeti wit-
tenbergi könyv utánnyomá-
sa, negyedik kiadása. Jó álla-
potban õrizték meg a kötete-
ket, melyeknek már a borító-
ja is árulkodik a két vallás
közti különbségrõl: a disznó-
bõr kötésû kálvini az egysze-
rûségével, a Luther-Biblia a
díszítettségével. Találhatóak
a gyûjteményben ezeknél
még korábbi, az 1400-as
évek végén készült könyvek
is, mondta a könyvtáros.
Restaurált kötet csak egy
akad, A házi és úti új
kalendáriom az 1782. eszten-
dõre címû kis méretû nyom-
tatvány. Szinte a tenyérben
elfér, ám 300 ezer forint volt
a restaurálási költsége, amit
pályázati támogatás fede-
zett, viszont sajnálatosan
ilyen jellegû pályázatokat
már rég nem írnak ki, árulta
el László Zoltán. 

A könyvekben possessori,
azaz tulajdonosi bejegyzések
olvashatók, négy név fordul
elõ: Szalai György, Szalai
Pál, (vagy más írásmód sze-
rint Szalay), Kiss Bálint és

Kiss Pál, a nevükkel ellátott
könyvek az õ tulajdonukat
képezhették. Közülük Szalay
Pál (1756-1802) szentesi re-
formátus lelkész volt, a tu-
dós fajtából. Nagykõrösön
született 1756-ban, ahol apja
szintén lelkész volt (valószí-

nûleg a könyvben szereplõ
Szalay György). Szalay Pál a
bázeli tanulmányai után Ba-
latonfüreden kapott állást,
1787-ben innen jött Szentesre
prédikátornak. 1906-ban a
felsõpárti „Szélsõ keresztut-
cát” róla nevezték el. 1953-

ban az utcáját átkeresztelték
Rosenberg házaspár utcára,
azonban 1990 óta ismét Sza-
lai Pál az utca névadója –
szolgált adatokkal érdeklõ-
désünkre Labádi Lajos fõ-
levéltáros.

Kiss Bálint saját kezûleg írt
neve is olvasható a régi köte-
tek lapjain. Az 1772-ben szü-
letett református lelkész-es-
peresrõl Labádi Lajostól azt
tudtuk meg, hogy 1798-ban
külföldi tanulmányútra in-
dult. Egy évi tanulás után,
1799 tavaszán hazatért Ma-
gyarországra. A szentesiek
meghívták lelkésznek; be-
mutatkozó igehirdetését
1799. június 13-án tartotta.
1853-ban bekövetkezett halá-
láig Szentesen szolgált.
Egyik fia, Kiss Pál (1808-
1880), szintén lelkészkedett
Szentesen 1836 és 1858 kö-
zött. 

Az 1859-ben alapított
szentesi gimnáziumot a re-
formátus egyház indította, s
csak 1872-ben vette át a vá-
ros, késõbb az állam a fenn-
tartását. Vagyis biztosra ve-
hetõ, hogy a jelzett könyve-
ket a fenti lelkészek leszár-
mazottai, ill. az egyház ado-
mányozta a gimnázium ta-
nári könyvtárának, fejtette ki
Labádi Lajos, hozzátéve:
Kiss Pálról a korabeli újság
is megírta, hogy számos ér-
tékes tárgyat és dokumentu-
mot adományozott a gimná-
zium múzeumának.

D. J.

Kos
Talán véget vet egy régóta
húzódó, lezárásra váró

kapcsolatának. Ezzel megnyitja a le-
hetõséget egy új kapcsolat kibonta-
kozásának. Ez a folyamat gyorsan
fog lezajlani. Ez a folyamat gyorsan
fog lezajlani.

Bika
Úgy érezheti idõnként,
hogy most ön van áldozati

szerepbe és más az, aki irányít és
beossza az ön idejét. Váratlan talál-
kozások is várhatóak, sõt valaki ran-
devút kér öntõl. Ez egy olyan sze-
mély, akivel nem is gondolta volna,
hogy megtörténhet. 

Ikrek
Az új arculat, amit egy pár
új kiegészítõvel alakít ki ki-

fejezetten jó hatással lesz a közérze-
tére. Akadhat egy pár kisebb javítás
is a ház körül, amivel már késõbb
nem lesz baja.

Rák
Nem várt kedvességet,
segítséget ajánlanak fel

önnek. Ez némileg helyrerakhatja egy
kicsit az emberekben megingott hitét.
Egy kicsit túlhajtja magát a munkájá-
ban. Jó lenne lassítani. Lehet, hogy
furcsállni fogja.

Oroszlán
Ezekben a napokban foko-
zott megfontoltságot igé-

nyel az, ha változtatást szeretne a
karrierjében. Az egészségére legyen
fokozott figyelemmel. Szervezete
bármilyen jelzését érdemes komo-
lyan venni és szakorvoshoz fordulni
a tünetekkel.

Szûz
Számíthat a heti idõbeosz-
tási rendje újrarendezésé-

re, ami az üzleti életére vonatkozik
leginkább. Az új koncepciók a pro-
jektek kivitelezhetõségéhez, a piaci
mutatókhoz sokkal jobban illeszked-
nek, mint az elõzõek.

Mérleg
Ebben az idõszakban az
égitestek mozgásai erõsen

figyelmeztetik az egészségére való
odafigyelésre, ugyanakkor az ottho-
nában felmerülõ nehézségekre.  A be
nem fejezett projekteket villámgyor-
san megoldja. 

Skorpió
A hét elején kevésbé lesz
leterhelve gondokkal,

gördülékenyebben indulnak a dol-
gai. Olyan feladatok várnak önre,
melyek teljes figyelmet és egész
embert kívánnak. Új, kedvezõ fordu-
latokat hozó találkozásokat ígérnek
a csillagok.

Nyilas
Tele van jobbnál jobb ötle-
tekkel, melyekkel alig várja,

hogy a gyakorlatban is lássa megva-
lósulni. Lehengerlõen hat a környeze-
tére a kirobbanó energiaszintje. Ennek
a kimagasló kreativitásának köszön-
hetõen nagy sikereket érhet el.

Bak
Nagyon vigyáznia kell arra,
hogy ez nehogy negatívan

hasson a szerelmi életére. Az anyagi-
akat érintõ ügyek sikeres kimenetele
van kilátásban. Ezt a kitartásának és
a saját elképzeléséhez való ragaszko-
dásával éri el. 

Vízöntõ
Ez egy várakozásokkal és
érzelmi hullámokkal tele

hét, amikor a válaszok egy kicsit
csúszhatnak idõben. A hangulata is
inkább melankolikus a hét elején.
Reggelenként alig van kedve kikelni
az ágyból. 

Halak
Nem sok kedve van neki-
látni a felhalmozódott te-

endõk elvégezéséhez. Inkább lazíta-
na. Azonban rengeteg folyamatban
levõ dolog van, ami nem várhat. Szí-
vesebben foglalkozna érzelmi életé-
nek ápolásával ezekben a napokban.

Február 6-13.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPFebruár 9., hétfõ
14:30 3D Csingiling és a Soharém legendája
16:00 3D Jupiter felemelkedése
18:30 Joker
20:30 3D Jupiter felemelkedése
Február 10., kedd
14:30 3D Csingiling és a Soharém legendája
16:00 3D Jupiter felemelkedése
18:15 A mindenség elmélete
20:30 3D Jupiter felemelkedése
február 11., szerda
14:30 3D Csingiling és a Soharém legendája
16:00 3D Jupiter felemelkedése
18:15 3D Jupiter felemelkedése
20:30 A szürke ötven árnyalata
22:30 A szürke ötven árnyalata
Február 12., csütörtök
12:30 3D Csingiling és a Soharém legendája
14:00 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!

16:00 3D Jupiter felemelkedése
18:15 A szürke ötven árnyalata
20:30 A szürke ötven árnyalata
Február 13., péntek
12:30 3D Csingiling és a Soharém legendája
14:00 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
16:00 3D Jupiter felemelkedése
18:15 A szürke ötven árnyalata
20:30 A szürke ötven árnyalata
Február 14., szombat
13:00 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
15:00 3D Csingiling és a Soharém legendája
16:30 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
18:15 A szürke ötven árnyalata
20:30 A szürke ötven árnyalata
22:30 A szürke ötven árnyalata
Február 15., vasárnap
13:00 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
15:00 3D Csingiling és a Soharém legendája
16:30 3D SpongyaBob: Ki a vízbõl!
18:15 A szürke ötven árnyalata
20:30 A szürke ötven árnyalata

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.

Tokácsli Galéria
Bakacsi Lajos festõmûvész

Harmóniák és kontrasztok címû
kiállítása február 28-ig tekinthetõ
meg nyitva tartási idõben.

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
Február 7-én, szombaton 15

órakor nyílik kiállítás Szombathe-
lyi Árpád festõmûvész képeibõl.

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????
Február 6-tól

A Szentesi Mûvelõdési
Központ Díszmadártenyész-
tõ szakköre díszmadárbörzét
rendez február 8-án, vasár-
nap 7-11 óráig a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban
(Ady Endre u. 36.) Árusítani
csak számla ellenében lehet!

Az ifjúsági házban február
10-én, kedden 16.30 órától
kézmûves foglalkozással
várják a gyerekeket a szerve-
zõk. Bõvebb információt a
helyszínen és a 314-211-es
számon kaphatnak az érdek-
lõdõk. A belépés díjtalan.

A Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban február 11-én, szer-
dán 17.30 órakor „Természe-
tes eszközökkel az öregedés
és a  betegségek ellen, ho-
gyan gyõzzük le még a rákot
is” elõadássorozat következõ
programja:  A kiválasztás
szervrendszere, annak beteg-
ségei, megelõzése és gyógyí-
tása. Elõadó: Sóspataki Ferenc
természetgyógyász A belépés
ingyenes.

Szintén az IH-ban február
12-én, csütörtökön 19-21 órá-
ig Korok és alkotások az iro-
dalomban elõadássorozat kö-
vetkezõ elõadásán Karel
Capek Harc a szalamandrák-
kal címû mûvérõl beszélget-
hetnek Poszler György elõ-
adóval az érdeklõdõk. A
részvétel díjtalan. 

Díszmadaraktól a
szalamandrákig

Szentesi lelkészek szignója
Kálvin és Luther könyveiben

Fotó: Tímár Ferenc



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

Büntetõeljárást indított a
Szentesi rendõrkapitányság
ismeretlen tettes ellen, aki a
sportpályán egy ott edzõ
lány letett mobiltelefonját el-
lopta. A rendõröknek sike-
rült beazonosítaniuk a két el-
követõt, majd rajtuk keresz-
tül két orgazdát is, akik ellen
megindult az eljárás.

Okiratokat és készpénzt
loptak el az elmúlt hétvégén
az egyik szórakozóhelyen
tartózkodó vendégtõl. Ké-
sõbb az iratok elõkerültek, a
pénz azonban nem, ami így
is nagy szerencse, mert az
okmányok pótlása bizony
többe került volna, mint az
ellopott pénz.

Saját vendéglátóját lopta
meg egy férfi Szentesen. A
tolvajt vendégségbe hívták,
majd ott ellopta vendéglátó-
jának a mobiltelefonját, amit

az egyik kandelláber alatt
rejtett el. A rendõrök azon-
ban késõbb elõállították a
tolvajt és megtalálták a mo-
bilt is. A férfi ellen lopás vét-
sége miatt indult eljárás.

Szintén mobiltelefon tûnt
el egy másik buliban, neve-
zetesen egy pótszilveszteren,
ebben a történetben még is-
meretlen az elkövetõ.

Büntetõeljárás indult egy
fiatal nõ ellen, aki az egyik
helyi drogériából távozott
nyolcvanezer forint értékû il-
latszerrel, fizetés nélkül. A
biztonsági kamerával azon-
ban nem számolt, így köny-
nyen a nyomára akadtak, és
az ellopott áru egy része is
elõkerült.

Két kerékpárt is elloptak
az elmúlt héten városunk-
ban, az egyiket a Kertváros-
ból a másikat pedig az egyik

belvárosi étterem elõl kötötte
el a tolvaj.

Közfeladatot ellátó sze-
mély elleni erõszak miatt in-
dult büntetõeljárás egy férfi
ellen, aki a buszra felszállva
nem volt hajlandó jegyet vá-
sárolni. A sofõr leszállította a
jármûrõl, de a férfi megütöt-
te a buszost. Ezért a pofonért
akár öt évet is kaphat az in-
gyen utazni vágyó utas.

Hv
Január 30-án a kórház be-

járata elé is faág zuhant, a
Futó Zoltán utcában pedig
egy lakóházat veszélyezte-
tett kidõlt fa. Január 31-én az
esõzések következtében ki-
alakult belvíz két helyen
okozott problémát a város-
ban. A Hajnal és a Berekhát
utcában is szivattyúzási
munkálatokat végeztek a
tûzoltók.

Megütötte a buszsofõrt

Született: Perjés Márk és dr. Szántó Veronikának
(Nagyhegy 235/A) Gergõ Miksa, Benkõ Pál és Bedõ
Juliannának (Bocskai u. 8.) Krisztofer Rikárdó és Maximilián

Szebasztián nevû gyermeke.
Elhunyt: Tompos István (Sopron sor 36.), Dömsödi Jánosné

Héja Franciska (Pataki zug 1/B), Berezvai Gyuláné Gyuricza
Margit (Kováts K. u. 3.), Czakó Ferencné Dancsó Erzsébet
(Aulich L. u. 15.), Berezvai Franciska (Táncsis M. u. 5.),
Kanász-Nagy Lajos (Bercsényi u. 141/A), Kocsis Dezsõ
(Tavasz u. 7.).

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), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Február 9-ig Menta Gyógyszertár (Alsórét
258., TESCO) hétfõ-péntek 8-18.30, szombat 8-13-ig. Február 9-16-ig
Pingvin patika (Nagyörvény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat
7.30-12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü február 9-13.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Sárgaborsógulyás és
zöldborsóleves
csirkeaprólékkals

A menü: Csülökpörkölt,
köményes burgonya

B menü: Filézett csirkecomb rántva,
szilvaszósz

Kedd: Vegyes zöldségleves és
szamócakrémleves

A menü: Sült oldalas, sült burgonya
B menü: Temesvári csirkefalatok v.

zúzapörkölt tésztával
Szerda: Szárazbableves és

frankfurtileves
A menü: Vecsési karaj tejfölösen,

Batthyány-rizs
B menü: Holstein csirkemell,

spenótfõzelék
Csütörtök: Daragaluskaleves és

tejfölös krumplileves
A menü: Cigánypecsenye, hagymás

törtburgonya 
B menü: Barbeque csirkecomb, sült

burgonya
Péntek: Sertésbecsinált leves és

nyírségi gombócleves
A menü: Házi cordon bleu,

burgonyapüré
B menü: Keszeg irdalva, kukoricás

rizzsel v. túrós-tejfölös
rakott puliszka

www.galeriakavehaz.hu (X)

Dr. Chomiak Waldemar az 1. sz. körzetben február 12-én,
csütörtökön 9-10 óra között a Köztársaság u. 27. sz. alatti ren-
delõintézetben. 

Kovács János a 2. sz. körzetben február 16-án, hétfõn 17-18
óra között a Damjanich u. 37. szám alatti óvoda épületében. 

Sipos Antal a 3. sz. körzetben február 13-án, pénteken 16.30
órakor a Munkás u. 54. sz.  alatti gondozási központban. 

Dr. Rébeli-Szabó Tamás az 5. sz. körzetben február 11-én,
szerdán 17 órakor a Deák Ferenc Általános Iskola ebédlõjé-
ben.

Dr. Szabó Andrea a 6. sz. körzetben február 9-én, hétfõn 15-
17 óra között a Fidesz-irodában a Kossuth u. 11. sz. alatt.

Antal Balázs Tibor a 8. sz. körzetben február 11-én, szerdán
16 órakor a Nagyörvény u. 53. sz. alatt a gondozási központ-
ban.

Bujdosó Tamás a 9. sz. körzetben február 20-án, pénteken 16
órakor a Fidesz-irodában a Kossuth u. 11. sz. alatt.

Hevesi Tulipán Edit a 10. sz. körzetben február 13-án, pénte-
ken 16.30 órakor a Vásárhelyi úti óvodában a Vásárhelyi út
109. sz. alatt.

A képviselõk várják a közügyek iránt érdeklõdõket.

Fogadóórát tartanak
a képviselõk

A romániai országos
Õszirózsa Népdalvetélkedõ
megyei elõdöntõjének zsû-
rijébe kapott meghívást
Mélykútiné Németh Korné-
lia. A Pengetõ Citerazene-
kar vezetõje, a Lajtha zene-
iskola tanára számára Szi-
lágy megyében, Szilágy-
somlyón csodálatos élmény
volt szebbnél szebb magyar
népdalokat hallgatni a gyer-
mekektõl.

Január 31-én rendezték 9.
alkalommal az Õszirózsa
Népdalvetélkedõ elõdöntõjét
a Szilágy megyei Szilágy-
somlyón. Mélykútiné Né-
meth Kornélia a romániai Új-
szentesen már évek óta zsû-
rizett népdal versenyeken
szentesi ének-zene tanár kol-
légáival, Vajdáné Balogh Idá-
val és Kis-Rácz Antalnéval, in-
nen származik az ismeretsé-
ge, jó barátsága Szodorai Me-
lindával, az Õszirózsa vetél-
kedõ szervezõjével.  

Most elõször értékelhette
az országos verseny megyei
elõdöntõjének versenyzõit. A
magyar tannyelvû Báthory
István Általános Iskolában
több mint 70 gyermek éne-
kelt lelkesen nagyobbrészt
erdélyi népdalokat, de né-
hány magyar dal is felcsen-
dült. A szentesi tanár, aki a
Vass Lajos Népzenei Szövet-
ség vezetõségi tagjai is, a fel-
sõsök produkcióit hallgatta
meg kollégáival. Örömére

szolgált, hogy ahol egyéb-
ként csak elvétve lehet ma-
gyar szót hallani, ezúttal
csak az anyanyelvét hallhat-
ta. Úgy tapasztalta, kiválóan
felkészített gyerekek vettek
részt a megmérettetésen,
akik gyönyörû népviseletben
jelentek meg. Az alsósoknak
5, a felsõsöknek 10, 1-1 sza-
badon választott és a zsûri
által kijelölt népdallal kellett
készülniük. Nelli szerint a
magyar dalok elõadásán
még kicsit csiszolniuk kell a
gyerekeknek, de a kollégái-
val megfogalmazott szakmai
véleményekben mindenki-
nek tanácsot adtak, milyen
népdalcsokrot vigyenek az
országos döntõre.

Nelli elmondta, nagy meg-
tiszteltetés számára hogy
zsûrizhetett a versenyen,
ráadásul Magyarországról
egyedüliként foglalhatott he-
lyet a romániai magyar szak-
emberek között. Sikert ara-
tott azzal, hogy énekével is
bemutatkozott. Szakmai elis-
merésnek is érzi a meghí-
vást, már a jövõ évi ese-
ményre is felkérték. Sõt, cite-
rás munkásságát azzal is
megtisztelték, hogy a mosta-
ni zsûrizés folyományaként
felkérték júliusi népzenei tá-
borukba citera oktatónak,
amire örömmel mondott
igent. Úgy gondolja, szoros
kapcsolat alakulhat ki az ot-
tani citerazenekarral. D. J.

A Szilágyságban
zsûrizett magyar

népdalokat

A Demokratikus Koalíció
országos aláírásgyûjtési akci-
óba kezd annak érdekében,
hogy népszavazás döntsön a
boltok vasárnapi zárva tartá-
sáról. Kiss Csaba választóke-
rületi elnök, önkormányzati
képviselõ, február 1-jén, a pi-
ac bejáratánál kezdte meg a
szignók gyûjtését. A DK
szentesi szervezete a követ-
kezõ idõszakban, csütörtö-
kön és vasárnap reggel 8 órá-
tól várja a tiltakozókat a
zöldségpiac bejáratánál. A
választókerületi elnök több
ezer aláírásra számít a márci-
usig tartó gyûjtésben.

Aláírás-
gyûjtés

Az együttes egy fõleg
rockzenei feldolgozásokat
játszó csapat. 11 éves mun-
kásságuk során a tagcserék,
illetve a folyamatos fejlõdés
is alakította a zenei stílusun-
kat. A Rockefeller jellemzõen
egy rock-buli zenekar: reper-
toárjukban elsõsorban a 70-
es, 80-as évek rock klassziku-
sai és slágerei szerepelnek.
Többször olyan ismert zene-
karok elõtt játszhattak, mint
a P-Mobil, Takáts Tamás
DBB, Török Ádám és a Mini
és Deák Bill.

A szervezõk mindenkit
várnak február 7-én, szomba-
ton 22 órától a Felsõpárti Sö-
rözõben. 

Rockefeller

koncert

és buli

A Szentesi Mûvelõdési Központ

PÁLYÁZATOT HIRDET
1 fõ pénztáros, pénzügyi,

számviteli ügyintézõ
munkakör betöltésére.

A pályázat beadási határideje:
2015. február 12.

Bõvebb információ
a www.szentes.hu,

a szentesimuvelodesikozpont.hu
és a www.kozigallas.gov.hu

oldalon található.

„Nem múlnak õk el,
kik szívünkben élnek.

Hiába szállnak
árnyak, álmok, évek.”

Fájó szívvel emlékezünk

BBUUTTYYKKAA  JJÁÁNNOOSS
halálának

1. évfordulóján.
Szeretõ felesége,
leánya és unokái

Szombaton Budapesten az
ÚTE küzdõsport centrumá-
ban rendezték a cselgáncso-
zók Serdülõ "B" korcsoport
(2002. évben született) diák-
olimpia országos döntõjét. A
Petõfi Dzsúdó SE versenyzõ-
je, Harmath Botond 5. helye-
zést ért el, aki  a Szent Erzsé-
bet Általános Iskola tanulója.
Testnevelõ: Benedek Tibor

Felkészítõ edzõk: Tóth Béla
és Tóth Gellért

Judo

Február 12-én, csütörtökön
9-11 óra között Szirbik Imre

polgármester, 14-16 óra kö-
zött Demeter Attila alpolgár-
mester hivatali helyiségében
fogadja az ügyeiket intézõ la-
kosságot.

Fogadónap


