
Új támogatója van a Szen-
tesi Vízilabda Klubnak. A
Szerencsejáték Zrt. 2016. jú-
nius 30-ig szponzorálja a
szentesi egyesületet 7 millió
forinttal. A klub elnökségi
tagja szerint a szerzõdés le-
jártát követõen a felek is-
mét tárgyalóasztalhoz ülnek
majd. 

Kiemelt támogatóként a
Szerencsejáték Zrt. szponzo-
rálja június végéig a felnõtt
férfi és nõi vízilabda csapa-
tot. Mint ahogy azt a szerda
délutáni sajtótájékoztatón
Bujdosó Tamástól, a klub el-
nökségi tagjától megtudtuk,
több lehetséges szponzorral
is tárgyaltak, illetve tárgyal-

nak az egyesület vezetõi, ezt
követõen is. Most a Szeren-
csejáték Zrt.-vel sikerült tetõ
alá hozni ezt a megállapo-
dást, de további nagy cégek-
kel tárgyalnak a lehetséges
szponzorációról. Arra a kér-
désre, hogy a Hungeritet il-
letve a Valdort, a két csapat
fõ támogatóit hogyan érinti
az új szponzor érkezése, Buj-
dosó Tamás elmondta, hogy a
Hungerit Zrt. vezetõsége
örül az új támogató érkezé-
sének, így megoszlanak a
csapatok támogatásának a
pénzügyi terhei. 

A hölgyek a nemzetközi
kupára készülnek, a férfiak-
nak számos edzõmérkõzés-

ük lesz a közeljövõben, így
jól jön a fõvárosi cég segítsé-
ge. A sajtótájékoztatón Luk-
ács Dénes, a férfi felnõtt
együttes vezetõedzõje beje-
lentette, hogy Maklári Ádám
távozik a csapattól, mivel
Hollandiából kapott munka-
lehetõséget. A klub vezetõi-
vel egyeztetve az egyesület
nem gördített akadályt
Ádám távozása elé. Hogy ki-
vel pótolják, az egyelõre kér-
déses, új játékos igazolása
egyelõre nincs a tervekben,
bár február végéig, az átiga-
zolási idõszak kezdetéig
még sok idõ van hátra. A fér-
fi csapat ezekben a napok-
ban folyamatosan játssza az
edzõmérkõzéseket, készül-
nek a bajnokság január 30-i
folytatására.

Hering Viktor

Új szponzor a
vízilabdázóknál

A külterületeket mindig is mostohagye-
rekként kezelték Szentesen. A mai napig
vannak olyan tanyás részek, ahol nem meg-
oldott az áramszolgáltatás vagy a vezetékes
víz kérdése.  Az itt élõk sokszor nemcsak
infrastrukturálisan, de szociálisan is hát-
rányt szenvednek.

Hiányzó, vagy felújításra szoruló utak,
rossz járdák, nem létezõ játszóterek: minél
inkább kifelé haladunk a városközpontból,
annál inkább szomorú a látvány. Ha pedig a
Szentest körülölelõ tanyavilágba visz az
utunk, akkor láthatjuk, hogy vannak olyan
helyek, ahol nincs áram vagy vezetékes ivó-
víz.

Sipos Antal, a 3. választókerület képviselõ-
jeként érzi, látja a legnagyobb gondokat. – A
közvilágítás és az utak állapota az egyik leg-
nagyobb probléma, de például a Nagyhe-
gyen vannak olyan helyek, ahol nincs veze-
tékes víz sem, így oda nem is lehet építkezni.

Szintén nagy probléma a közlekedés. A bu-
szok csak ritkán állnak meg, így a tanyán élõ
embereknek nagyon nehéz bejutniuk a vá-
rosba. Már évek óta küzdünk ezzel a gond-
dal, de sajnos nem sikerült megoldanunk –
fogalmazott a képviselõ.

Szintén hiányzik a külterületeken élõk éle-
tébõl egy állandó bolt. A problémát mozgó-
boltokkal próbálták áthidalni, van ahol mû-
ködött ez a megoldás, máshol azonban nem.

– Lapistón megszûnt az élelmiszerbolt,
ezért 2015-ben egy mozgóbolt beállításával
próbálkoztunk, de ez csak rövid ideig mûkö-
dött, a lakosok a választékkal, az üzemeltetõ
pedig a forgalommal nem volt elégedett. A
körzetemben a Tanyagondnoki Szolgálat tud
ebben segíteni, õk hozzák be Szentesre a ta-
nyákon élõket hetente egyszer bevásárolni -
mondta el Hevesi-Tulipán Edit, a 10. választó-
kerület képviselõje.

Folytatás a 3. oldalon
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Mist ismeretes, a nyílt le-
vélben Héri Tünde olyan ál-
lításokat kezelt tényként,
minthogy a sportoló fiúk és
lányok közösen, egymás
elõtt öltöznek át az edzésre,
továbbá hogy nincs lehetõ-
ség értékeik tárolására, így
azt mindig maguknál kell
tartani, cipelni egyik helyrõl
a másikra. Ezzel kapcsolato-
san Márton Mária kijelentet-
te, hogy az állítások egytõl-
egyik alaptalanok. – Az öltö-
zõ felújítások január elsõ he-
tében megkezdõdtek, és úgy
próbálják végrehajtani a
munkálatokat, hogy a mûkö-
désben ez a legkisebb zavart
okozza. A Szentesi Vízilabda
Klub sportolóit a 33 méteres
medence lelátója alatti öltö-
zõkbõl a régi öltözõkbe köl-
töztettük a felújítás idejére.
Jelenleg 176 öltözõszekrény
áll a vízilabdások rendelke-
zésére, és külön biztosítunk
öltözõlehetõséget a fiúk és a
lányok számára. Ezen felül

külön öltözõkabint használ-
hatnak szükség esetén a
sportolók, egy vállfás helyi-
séget különítettünk el fürdõ-
köpenyeik szárítására és egy
trezoros rendszert értékeik
tárolására – jelentette ki Már-
ton Mária, hozzátéve, hogy
mindezeken felül egy felnõtt
öltözõõr is felügyelni fog a
biztonságra, koradélutántól
az esti órákig. Habár a Vízi-
labda Klub 336 fõt tudhat
magáénak, az egymást köve-
tõ edzések miatt nincs egy-
szerre ennyi sportoló az öltö-
zõkben, így a biztosított öltö-
zõszekrények száma elegen-
dõ számukra. Az úszókra is
külön odafigyelt az üdülõ-
központ, számukra is külön
fûtött öltözõket alakítottak
ki.  

Bíró Dániel, a Szentesi Vízi-
labda Klub technikai vezetõ-
je is kitért a jelenlegi állapo-
tokra. Véleménye szerint en-
nél spártaibb körülmé-
nyek is elõfordultak már az

uszodában, utalva a fedett
medence építésénél jelentke-
zõ nehézségekre, valamint a
korábbi öltözési lehetõségek-
re és azok problémáira. El-
mondta, hogy a szülõket is
tájékoztatták az újdonsült
helyzetrõl, akik közül ketten
jelezték nála személyesen,
hogy problémájuk van ezzel,
ami egy ilyen helyzetben,
ahogy õ fogalmazott: „benne
van a pakliban“. Szerinte
most a kezdeti nehézségek-
nél járnak, de néhány nap
elteltével, reményei szerint
megszokottá válik az új
helyzet, és nem jelentkeznek
újabb problémák.

Az öltözõfelújítások az
uszodában különbözõ ütem-
ben zajlanak. A teljes felújítá-
si projekt május 30-án fejezõ-
dik be, a csapatöltözõket pe-
dig már hamarabb, április
közepén átadják a sportolók-
nak.

Márton Mária arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy az
utóbbi idõben számos alap-
talan és negatív információ
jelent meg az üdölõközpont-
ról, így ezentúl jogi úton
szab gátat a hasonló híresz-
teléseknek.

Sebõk Tamás

A mostohagyereket is ugyanúgy kell szeretni

Problémák a peremterületen

Változatlan áron!

A korábban virágzó tanyasi élet mára a múlté, omladozó tanyák vannak a város peremén.

10 éves a Drogambulancia
Már 10 éve Szentesen is mûködik drogambulancia,

melynek léte egyre inkább szükségessé vált. Szakmai
napot rendeztek, melyen elhangzott, hogy az elmúlt 5
évben sok száz szer került piacra, és az idõsebb kor-
osztálynál is megjelent a szerhasználat. Zacher Gá-
bort is idézték: 2 éven belül egymillió alkoholistával
és kétmillió nagyivóval kell számolni országosan.

5. oldal

Nem kell tartanunk a víztõl
A hétvégén már 15,5 ezer hektárt öntött el a belvíz a

KÖTIVIZIG mûködési területén, azonban az Alsó-

Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén, így Szen-

tesnél sem kritikus a helyzet sem az árvíz, sem a bel-

víz tekintetében, a vízállás adatok az elõre jelzett tar-

tományban mozognak.

4. oldal

Még nincs járvány
Hazánkban, így Szentesen sincs egyelõre influen-

zajárvány, a vírus még nem jelent meg az országban,

így még érdemes beadatni a vírus elleni védõoltást,

mert Európa északi és déli részén már egyre több az

influenzás megbetegedés. A szentesi és csongrádi já-

rásban eddig összesen 4222 fõ vette fel az oltást.

3. oldal

A múlt héten az egyik legismertebb közösségi portálon,
valamint több online hírfelülethez eljuttatva fejezte ki ag-
godalmait egy szülõ, Héri Tünde a Szentesi Üdülõközpont
öltözõfelújításával kapcsolatosan. A létesítményben jelen-
leg is zajlanak az öltözõrekonstrukciók, így az eset tisztázá-
sa érdekében Márton Mária, az üdülõközpont vezetõje saj-
tótájékoztatót hívott össze, amelyen cáfolta a szülõ levélé-
ben foglaltakat.

Öltözõvita a strandon

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



Szentes képviselõ-testülete
1996-ban (171/1996. XI. 22.) a
Szentes–Nagyhegy városrész-
ben 28 utcát látott el névvel,
de az utcák tényleges kialakí-
tását és elnevezését késõbbi
idõpontra halasztotta. Az ut-
carendezés az érintett város-
részben 2010 után megkezdõ-
dött, így 2014 végén és 2015
elején 9 utca nevet kapott az
1996. évi határozatban szerep-
lõ 28 névbõl kiválasztva. Ezek
közé tartozott Czóbel Béla
Kossuth-díjas festõmûvész,
aki Budapesten született 1883.
szeptember 4-én. Elsõ mestere
1902-ben Ivá-nyi Grünwald
Béla volt. Még ugyanebben az
évben beiratkozott a münche-
ni festõakadémiára, majd
1903-tól Párizsban folytatta
tanulmányait. Nyaranként
hazajárt a nagybányai sza-
badiskolába. Nagy hatással
volt rá a francia Fauves mû-
vészcsoport, akikkel 1905-ben
közös kiállításon szerepelt.
1907-ben gyûjteményes kiállí-
tást rendezett Párizsban.
1907-ben és 1908-ban két nya-
rat Nyergesújfalun töltött
Kernstok Károly festõiskolájá-
ban; itt került közel az alaku-
lóban lévõ magyar avantgárd
mûvészethez. 1914-ben Pá-
rizsból Hollandiába ment, el-
sõ felesége hazájába. Hosz-
szabb ideig Bergenben élt,

részt vett az ottani mûvészte-
lep munkájában. 1919 és 1925
között Berlinben élt, majd
visszaköltözött Párizsba.
1936-tól többször idõzött
Szentendrén, 1939-ben végleg
letelepült, és 1976-ban bekö-
vetkezett haláláig kis megsza-
kításokkal itt élt. 1945-tõl a
Szentendrei Új Mûvésztelep
elnöke. 1975-ben saját múzeu-
ma nyílt Szentendrén. Mun-
kásságát számos kitüntetéssel
ismerték el: Szinyei Merse Pál
Emlékérem (1933), Kossuth-
díj (1948), Érdemes Mûvész
(1958), Kiváló Mûvész (1961).
Budapesten hunyt el 1976. ja-
nuár 29-én. A Koszta József
Múzeum 2015-ben nagysike-
rû gyûjteményes kiállítást
rendezett festményeibõl Szen-
tesen.

Labádi Lajos

Utcáinak, tereink névadói (159.)

Czóbel Béla utca
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A polgárosodás, a társa-
dalmi fejlõdés elõrehaladá-
sának egyik komoly fokmé-
rõje a szervezett társasági
élet különbözõ formáinak ki-
alakulása és elterjedése. Tar-
talmilag ez sokféle lehet –
kulturális célú, szakmai-, ér-
dekvédelmi-, érdekképvise-
leti- és politikai jellegû, val-
lási- és jótékonysági indítta-
tású –, a közös vonás az,
hogy valamennyit összefogja
egy-egy embercsoport, társa-
dalmi réteg azonos érdeklõ-
désû, illetve érdekeltségû
tagjait. Az elsõ egyletek,
egyesületek, körök megjele-
nése a reformkorra, számuk
rohamos növekedése pedig
az 1867. évi kiegyezés utáni
évtizedekre tehetõ. 

Szentesen is hasonló volt a
képlet. 1833-ból tudunk egy
helyben mûködõ „Olvasó-
társaságról”, 1845-bõl pedig
egy Úri Kaszinóról, valamint
egy Polgári és Kereskedelmi
Kaszinóról. Ezek a történe-
lem viharai miatt idõvel el-
sorvadtak, de 1860/61-ben
újból életre keltek. A társasá-
gi élet valódi felvirágzása te-
lepülésünkön is a ’67-es ki-
egyezés után figyelhetõ meg.
Már a kiegyezés évében
megalakult a Szentesi Hon-
védegylet, s ezt hamarosan
követte a 48-as Népkör, a Se-
gélyegylet, a Jótékony Nõ-
egylet, a Takarékpénztári
Egylet stb. Sorra alakultak a
szakmai és politikai célú tár-
sulások, valamint a kulturá-
lis és népmûvelõ feladatokat
felvállaló körök, egyesüle-
tek. 

Kissé megkésve, 1881 ja-
nuárjában olvashatunk az el-
sõ szentesi sportegylet meg-
alakítási szándékáról. A
Szentesi Lap egy rövidhír-
ben tudatta, hogy: „Korcso-
lyázó-egylet alakítása tár-
gyában szombaton, folyó hó
15-én d. u. 5 órakor Arady
Kálmánnál értekezlet tarta-
tik, melyre az eszme iránt ér-
deklõdõk ezúton is tisztelet-

tel meghívatnak.” A kor szo-
kásához híven, az újság szer-
kesztõje a következõ meg-
jegyzéseket fûzte a hírhez:
„Korcsolyázó egylet alakítá-
sáról beszélnek ifjaink közül
többen. Valóban helyesen
cselekszenek, ha nem csak
beszélnek; de komolyan hoz-
zá látnak egy ily egylet ala-
kításához,  mely szintén
egyik eszköz lenne társas
életünk élénkítésére. Más vá-
rosokban nagy költséggel
csináltatnak pályát, hogy a
korcsolyázás kellemes szóra-
kozásában részesülhessenek,
és nekünk itt van a kieses s
természet által ingyen adott
ezen alkalmas korcsolyázó
hely, és mi nem használjuk
föl.”

Mielõtt tovább haladnánk,
ismerjük meg az ötletgazdát
és szervezõt, Arady Kál-
mánt. Szentesen született
1849-ben, alsóbb iskolái el-
végzése után jogot tanult.
Már egyetemi hallgató korá-
ban élénken érdeklõdött a
közösségi ügyek iránt. Erre
utal, hogy 1872 nyarán felhí-
vást tett közzé a Szentesi
Lapban egy tûzoltó egylet
megalakítása érdekében, te-
kintettel a gyakran pusztító
tûzesetekre. Kezdeményezé-
se sikerrel járt: a Szentesi
Önkéntes Tûzoltó Egylet
1873 tavaszán megtartotta
alakuló közgyûlését. Hazaté-
rése után, ügyvédjelöltként
megpályázta és elnyerte a
városi árvaszék ülnöki állá-
sát, mely tisztségében 1878
májusában véglegesítették.
Ezzel egy idõben városi kép-
viselõvé választották. 1884-
ben elnyerte a városi rendõr-
fõkapitányi állást, mely tiszt-
ségét 1909-ig viselte. 1910.
április 30-án hunyt el Szente-
sen, síremléke a Kálvária-te-
metõben található.

Az Arady Kálmán házá-
hoz összehívott szervezõ ér-
tekezleten mintegy 50 érdek-
lõdõ jelent meg, és kimond-
ták a Szentesi Korcsolyázó

Egylet megalakítását. A to-
vábbi érdeklõdõk jelentkezé-
sét naponta várták a „refor-
mátus egyház kertje alatt el-
terülõ kurcai részen lévõ
egyleti jégpályán, melyen
hölgyek vendégekül szíve-
sen láttatnak”. A jégpálya
ünnepélyes megnyitására
1881. január 23-án délután
került sor, amelyrõl a helyi
újság a következõket írta: „A
napokban alakult Korcsolyá-
zó Egylet tagjai múlt vasár-
nap jelentek meg elõször tö-
megesen a jégen, hol a ma-
gyar banda harsonáinak zen-
gedezése mellett pár óráig
friss kedvvel mulattak a friss
idõben. A korcsolya játéko-
sok sorában többeket láttunk
városunk szépei közül is.
Nem lehet eléggé ajánlani a
sport ezen nemét különösen
a hölgyeknek, mert azon kí-
vül, hogy kellemes szórako-
zást nyújt: az egészségre is
kitûnõ hatással van. Ezt
ugyan alig hiszi el azon
atyafi, ki a múlt vasárnap
így bökkente el magát subája
alól: – Ejnye a termésit, ez
már még se jól van, hogy a
kisasszonyokat is jégre vi-
szik!”

A jégpálya felavatásával
az egylet szervezése nem ért
véget. Folyamatban volt az
alapszabály elkészítése, vala-
mint egy ifjúsági korcsolya

bál szervezése a jégpálya
javára. A tudósítások szerint
a február 19-én megtartott
korcsolyabál igen fényesen
sikerült: „e bálon az egész
vidék fiatalsága képviselve
volt és a jótékony célra szé-
pen jövedelmezett”. Az alap-
szabály ugyancsak sikeresen
elkészült, de a további szer-
vezési munkálatok elakad-
tak a tavaszi árvíz miatt,
amely pusztulással fenyeget-
te a várost.

A természeti csapás talán
közrejátszott abban, hogy a
vészterhes napokban meg-
szervezték a csónakázó egy-
letet is, jó lehet nem sporto-
lási, hanem mentési szán-
dékkal. Errõl közelebbit nem
tudunk, de tény, hogy a Bel-
ügyminisztériumhoz 1881
májusában jóváhagyásra fel-
terjesztett alapszabályban
már a „Szentesi Korcsolyázó
és Csolnakázó Egylet” elne-
vezés szerepelt. Az alapító
okmány szerint az egylet cél-
ja: „A korcsolyázás és csóna-
kázás mûvelése és terjesztése
által egyrészt kellemes szó-
rakozást szerezni, másrészt
pedig a testi erõ edzését elõ-
mozdítani, úgyszintén a tár-
sas életet minden irányban
fejleszteni.”

A minisztériumi jóváha-
gyás 1881. június végén ér-
kezett meg. Az alapszabály
hatósági jóváhagyását köve-
tõen, december 11-én meg-
tartották az egylet alakuló
tisztújító közgyûlését, ame-
lyen Arady Kálmánt válasz-
tották az elsõ szentesi sport-
egylet elnökévé. A példa
alapján hamarosan újabb
sportkörök alakultak: 1889-
ben az Általános Sportegy-
let, 1898-ban a Kerékpáregy-
let, nem sokkal késõbb pedig
a Sakk Kör. Ezek a korai
elõzmények is kellettek ah-
hoz, hogy Szentes ma méltán
viselhesse a „Nemzeti Sport-
város” büszke címet.

Labádi Lajos

135 éve alakult az elsõ sportegylet

A Szentesi Korcsolyázó és
Csónakázó Egylet születése

Mérgezési kaland

Bodó Mári karcagi illetõsé-
gû cselédlány, 16 éves kora
dacára roppant fogékonyság-
gal bír a szerelem csábjai
iránt, s a „Gyula” nevû rejté-
lyes és regényes suszterle-
gényt, saját vallomása sze-
rint, a „mennyországnál job-
ban szerette”. Gyula azonban
csélcsap ifjú ember, s nem
csupán Bodó Máriát tisztelte
meg szívének vonzalmával,
hanem Tóth Zsuzsannát,
Hoczolek Annát és Papp Ró-
zit is becses figyelmére mél-
tatta, sõt a legutolsónak az
áldozatkészség egy ritka ro-
hamában olyan magas sarkú
cipellõt penderített, hogy a
többi lányok irigysége a leg-
magasabb fokra emelkedett.
A szegény Bódó Mári, amint
a magas sarkú cipõ adomá-
nyozásáról értesült: azonnal
tanácsot kért Hüttl Francis-
kától, hogy mi módon mér-
gezhetné meg magát legcél-
szerûbben. Hüttl Franciska

azt ajánlotta neki, hogy egy
csomó zsíros kártyát fõzzön
meg tejbe, és ezt a fõzeléket
egye meg: attól úgy átszen-
derül a túlvilágra, hogy észre
se veszi. Bodó Mari a jó taná-
csot megfogadván, megfõzte
és megette a kártyát, s kapott
is jelentékeny gyomorgör-
csöt, de azért még mindig az
innensõ világon van, s mély
fájdalommal eltelve gondol a
csalfa suszterlegényre. (Szen-
tesi Lap, 1897. jan. 17.)

A papucshõs halála

Veszt George lippai kõ-
míves egyike volt ama pa-
pucs alatt nyögõ férjeknek,
akiknek életét az asszony
zsarnoksága tökéletesen
megkeseríti. A minap az a
váratlan öröm érte Veszt
Gergelyt, hogy felesége né-

hány napra eltávozott hazul-
ról. Ezt az alkalmat felhasz-
nálta a papucs alatt nyögõ
férj, s elhatározta, hogy ki-
mulatja magát. Összes szer-
számait potomáron eladta s a
pénzt, még aznap elköltötte.
Másnap aztán a háznál lévõ
többi tárgyra került a sor, el-
adott búzát, lisztet, zsírt, egy
oldalszalonnát és a pénzt új-
ra elmulatta. Harmadnapon
mámorából kijózanodva, éb-
redt felesége haragjától rette-
gõ papucshõs szörnyû tetté-
nek a tudatára. Nem merte
bevárni a felesége hazajöttét,
hanem a padlásra ment és
felakasztotta magát. Holttest-
ét csak az esti órákban talál-
ták meg. (Szentesi Lap, 1897.
márc. 5.)

Cigánytörvényszék

A konopi határon, Arad
vármegyében nem minden-
napi eset történt. Fultra Pet-
ru, a faluvégi cigánysereg
deli legénye beleszeretett a
vajda 14 éves Sári leányába.
Az apai engedély hiánya mi-
att kénytelenek voltak el-
szökni, hogy az Isten szabad
ege alatt esküdjenek egymás-
nak örök hûséget. Amint a
cigánycsaládok értesültek fõ-
nökük csúfos kijátszásáról,
felkerekedtek, hogy elfogják
a bûnöst, s bosszút álljanak a
rajtok elkövetett sérelemért.
El is fogták egy nagyerdõ
belsejében a gerlepárt és ösz-
szeült a rögtönítélõ bíróság,
hogy ítéljenek a bûnös fölött.
Hiába való volt a leány eget-
földet rázó jajveszékelése,
mert a szerelmes ifjút egy-

hangúlag halálra ítélték. Míg
az öregek tanácskoztak, ad-
dig a legény megugrott, nem
volt vétkes bûnös, kin az íté-
letet végre lehetett volna haj-
tani. Az Ámor nyilától talált
Fultra Petru az utcát sírva fu-
totta be, kérve mindenütt,
hogy mentsék meg fiatal éle-
tét. A rendõrség is tudomást
szerzett az esetrõl, s most ke-
resi a szigorú bírákat. Persze
a dádé sereg neszét vette a
dolognak s a bíró urak meg-
ugrottak, mielõtt elcsíphették
volna õket. 
(Szentesi Lap, 1897. márc. 12.)

Az anyós

Hogy az anyósok ellen
unos-untalan fölhangzó vá-
daknak van reális alapjuk,
és hogy az anyós-vicceknek
nem ok nélkül van olyan ke-

serû ízük, azt bizonyítja Ho-
rog Mátyás hódosi (Temes
m.) gazdának szomorú esete
is, ki majdnem életével adó-
zott egy harcra kész anyós
birtoklásáért. Horognak u-
gyanis a feleségével folyton
differenciái voltak és az asz-
szony mindig készséggel en-
gedte át a küzdõteret a ma-
mának, kivel aztán férjem-
uramnak veszedelmesen
meggyûlt a baja. Ez az anyós
azonban eltért a többi közön-
séges anyósok szokásától,
megunta a nyelveskedést, de
hogy a võt örökre is elhall-
gattassa, özv. Fodorné, mert
ez a ritka anyós neve, a mé-
regpohár után nyúlt. Arzeni-
kumot kevert Horog Mátyás
ételébe, de az ideje korán hí-
vott orvos még visszaadta õt
az életnek, a hû anyós pedig
egyelõre a község börtöné-
ben feni az agyarait és élesíti
a nyelvét. (Szentesi Lap,
1897. júl. 16.)

Közreadja: Labádi 

Régi szentesi újságok írták… (81.)

Feketehumor a bûnügyekben

Arady Kálmán

Felhívjá a nyugdíjas peda-
gógusok figyelmét, hogy is-
mét lehetõség van díszoklevél
igénylésére.

Díszoklevél adományozá-
sára jogosult az a pedagógus,
aki legalább 30 év szolgálati
idõvel rendelkezik, és 50, 60,
65, illetve 70 évvel ezelõtt
kapta óvónõi, tanítói, tanári
oklevelét.

A Szentesi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Polgármes-
teri Irodája (6600 Szentes,
Kossuth tér 6. I. em. 2012-es
iroda, tel.: 63/510-301) a dísz-
oklevél – arany, gyémánt, vas,
rubin – adományozásával
kapcsolatos ügyintézéshez se-
gítséget nyújt, illetve felter-
jeszti az illetékes felsõoktatási
intézményhez a szentesi je-

lentkezõk kérelmét. 
A kérelem benyújtásának

határideje: 2016. március 1.
A díszoklevél várományo-

sának kérelméhez csatolandó
dokumentumok:

• eredeti oklevél másolata, 
• rövid szakmai önéletrajz

(munkahely, beosztás, ki-
tüntetés),

• szolgálati idõ igazolása
(munkakönyv másolata)

• Adóazonosító jel,
• TAJ-szám,
• Nyilatkozat, hogy hol kí-

vánja átvenni a díszoklevelet.
A gyémánt-, vas-, rubindip-

loma-kérelemhez az önélet-
rajz mellett a korábbi díszok-
levél másolatát is kell mellé-
kelni.

A felsõoktatási (jogutód) in-
tézmény a kérelmet a fenti
okmányok megléte esetén fo-
gadja, és dönt a díszoklevél
adományozásáról.

Felhívás
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A szentesi járás közfoglal-
koztatottjai elsõsorban az
önkormányzatoknál, illetve
intézményeknél, segéd- és
betanított munkakörben dol-
goznak, de emellett szak-
munkás és adminisztratív
munkakörben is végeznek
munkát közfoglalkoztatot-
tak. Ezen felül a térségben az
országos közfoglalkoztatási
program keretében, például
az ATIVIZIG, a Magyar Köz-
út Zrt. és a MÁV is foglal-
koztat közfoglalkoztatotta-
kat – tudtuk meg Tonnes
Zsolttól. A Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szentesi Já-

rási Hivatal Munkaügyi Ki-
rendeltségének vezetõje el-
mondta: a közfoglalkoztatás
egy átmeneti lehetõség az
álláskeresõk számára, hogy
addig is jövedelemhez jussa-
nak, míg el tudnak helyez-
kedni a nyílt munkaerõ-pia-
con. A foglalkoztatási osz-
tály célja is, hogy munkálta-
tói igény szerint lehetõséget
biztosítsanak a közfoglalkoz-
tatottaknak, hogy a verseny-
szférában is el tudjanak he-
lyezkedni. Ehhez a képzés
területén a GINOP 5.1.1.
program biztosít majd lehe-
tõséget az álláskeresõk szá-

mára új szakma elsajátításá-
ra, képzettséget megszerzé-
sére. A képzések tervezése,
engedélyeztetése jelenleg fo-
lyamatban van, ezek várha-
tóan februárban indulnak el,
ezért kérnek minden érdek-
lõdõt, hogy a munkaügyi ki-
rendeltség munkatársait ke-
ressék meg, akik részletes tá-
jékoztatást nyújtanak a lehe-
tõségekrõl, valamint a mun-
káltatókat, hiszen nekik is
érdemes tájékozódniuk ar-
ról, hogy a program kereté-
ben milyen feltételekkel kap-
hatnak elhelyezkedési támo-
gatást a munkáltatók abban
az esetben, ha regisztrált
álláskeresõt alkalmaznak
munkaviszony keretében.

– A pályakezdõ fiatalok
elhelyezkedését a GINOP
5.2.1. uniós program segíti,
melynek keretében 25 év
alatti fiatalok elhelyezkedése
esetén a munkáltatók bér,-

bérköltség támogatást igé-
nyelhetnek. Fontos, hogy a
munkáltatók a munkavi-
szony létesítés elõtt keressék
meg a munkaügyi kirendelt-
séget, ahol a támogatás fel-
tételeirõl, idõtartamáról kol-
legáim minden információt
megadnak. Az idei évtõl a
kormány elindította a „Nõk
40+” elnevezésû munkaerõ-
piaci programot is, melynek
célja az álláskeresõként nyil-
vántartott és döntõen koruk
miatt elhelyezkedési esé-
lyekkel nem rendelkezõ nõk
foglalkoztatásának elõsegíté-
se, ezzel együtt a nyugdíjba
vonulásukhoz szükséges hi-
ányzó jogosultsági idõ meg-
szerzése. Itt a célcsoportba
azok a legalább 1 hónapja
nyilvántartott álláskeresõ
nõk tartoznak, akik 60. élet-
évüket betöltötték, õk jogo-
sultsági idejükre való tekin-
tet nélkül beléphetnek a
programba, valamint az 55.
életévüket betöltött nõk ese-
tében a legalább 37 év jogo-
sultsági idõvel rendelkezõ
álláskeresõk képzik a továb-
bi célcsoportot. Ennél a tá-
mogatási formánál szintén
kérjük az érdeklõdõ munkál-
tatókat, hogy keressék fel
osztályunkat a támogatás
igényléséhez szükséges in-
formációkért – hangsúlyoz-
ta Tonnes Zsolt, hozzátéve,
hogy az év elején a munkál-
tatók még nagyobb számban
nem jelentkeztek munkaerõ-
igénnyel náluk, de vannak
jelenleg is olyan munkálta-
tók, amelyek nagyobb lét-
számban betanított munka-
erõt keresnek. Ilyen például
a Hungerit Zrt.

Cseh-Lakos

Folytatás az 1. oldalról
Kajánújfalun bevált a moz-

góbolt, miután megszûnt az
élelmiszerbolt, de nekünk is
az egyik legnagyobb segítség
a Tanyagondnoki Szolgálat,
akik sokszor a munkaidejü-
kön túl is dolgoznak – tette
hozzá Sipos Antal.

A dûlõk útvesztõjében is
talán csak a tanyagondnok
igazodnak el, hiszen a meg-
felelõ táblák hiányában volt,
hogy a mentõk sem találták
meg, hova kell menniük.

Megesett már az is, hogy
kihívták a mentõt a tanyavi-
lágba, de annyira nem volt
kitáblázva, hogy a mentõs
nem tudta, hol kell elfordul-
ni a Szarvasi útról annak a

dûlõnek az irányába, ahova
hívták. Ez a feladat a Közút-
kezelõhöz tartozik, kértem
már ennek a megoldását,
kaptam is ígéretet, hogy ki
fogják táblázni – mondta el
Sipos Antal.

A nehéz körülmények elle-
nére sokan próbálnak kitar-
tani, megmaradni a külterü-
leteken is, de egyre több az
elhagyott, kihalt tanya, sõt,
Veresháza környékén sok,
ami össze is dõlt.

Ennek ellenére a tanyákon
élõk is bíznak abban, hogy
egyszer majd nem csak mos-
tohagyerekei lesznek a vá-
rosnak.

Majzik 

A mostohagyereket is ugyanúgy
kell szeretni

Problémák a
peremterületen

A statisztikai adatok sze-
rint Magyarországon évek
óta csökken azoknak a szá-
ma, akik felveszik az influ-
enza-elleni védõoltást, an-
nak ellenére, hogy csaknem
másfél millió adagot az ál-
lam térítésmentesen biztosít.
– Szinte bárki hozzájuthat

ingyenesen a vakcinához. A
60 éven felüliek, a terhesek,
a gyermekvállalást tervezõ
nõk, a munkakörbõl kifolyó-
lag veszélyeztetettek, azaz
az egészségügyi dolgozók,
az ápolást és gondozást vég-
zõk, a migránsokkal kapcso-
latba kerülõ dolgozók, a ser-

tés és baromfi telepen dolgo-
zók, a krónikus légzõszervi-,
szív- és érrendszeri, a máj-,
a vese- és a cukorbeteg, vala-
mint egyéb anyagcsere be-
tegségben, a veleszületett
megbetegedésben szenve-
dõk is térítésmentesen kap-
hatnak influenza elleni vak-
cinát, amelyet a háziorvos ad
be. Ezen felül az immunhiá-
nyos betegek, a tartós szali-
cilát kezelésben részesülõ
serdülõk és gyerekek is in-
gyen juthatnak hozzá az inf-
luenza elleni védõoltáshoz –
tájékoztatta lapunkat dr.
Surányi Anita.

A Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Szentesi Járási
Hivatal Járási Népegészség-
ügyi Intézetének tisztifõ-
orvosa elmondta: a szentesi
és a csongrádi járásban ösz-
szesen 4222 fõ élt eddig a vé-
dõoltás lehetõségével, ame-
lyet még mindig van értelme
felvenni, hiszen 10-14 nap
alatt alakul ki hatására a tel-
jes védettség. – Influenzás,
sõt influenza-szerû megbete-
gedés sem volt még egyelõre
Szentesen, ahol 5 háziorvos

kapcsolódott be az influenza-
figyelõ szolgálatba, õk min-
den héten hétfõ délig jelente-
nek. Ezen felül egy úgyneve-
zett sentinell orvosnak fel-
adata az, hogy laborba küld-
jön garatváladékot az influ-
enzaszerû tünetekkel jelent-
kezõ betegektõl levett min-
tából – hangsúlyozta Dr.
Surányi Anita, aki hozzátet-
te, hogy ha valakinek influ-
enzaszerû tünetei vannak,
azaz hirtelen lázat, végtagfáj-
dalmakat, torokfájást, orrfo-
lyást, köhögést tapasztal, ak-
kor otthon kell maradnia és
háziorvosát felkeresni. Min-
denképp javallott az ágynyu-
galom, a lakás szellõztetése
naponta többszöri alkalom-
mal, a sûrû kézmosás, az orr-
spray használata, valamint
az orr kimosása naponta
többször tengervizes sóoldat-
tal, lázcsillapító és napi 1000
mg C-vitamin bevitele a szer-
vezetbe 2-3 liter folyadék, az-
az langyos tea és víz, illetve
könnyû ételek, levesek fo-
gyasztása mellett.

Cseh-Lakos

Több mint négyezren vették fel a védõoltást

Még nincs inf luenzajárvány

Több mint háromszáz közfoglalkoztatott van a városban

Új támogatások a munkaerõpiacon

Még tavaly novemberi
ülésén döntött úgy a képvi-
selõ-testület, hogy január-
tól Dányiné Nagy Andrea
vezeti a Dr. Sipos Ferenc
Parkerdõ Otthont. Az új-
donsült intézményvezetõ-
vel a szakma iránti elköte-
lezettségérõl, az emberek
iránt érzett felelõsségrõl
beszélgettünk.

A szentesi születésû, jelen-
leg Csongrádon élõ Dányiné
Nagy Andrea már több mint
20 éve mozog a szociális
szférában, elõbb a helyi kór-
házban dolgozott ápolóként,
majd az Aranysziget Otthon-
ban szerzett gazdálkodási és
szakmai tapasztalatokat, leg-
utóbb részlegvezetõként és
vezetõ ápolóként dolgozott
az otthon  szentesi tagintéz-
ményében.

Kicsi gyermekkorom óta
szerettem volna az idõseken
segíteni. Mindig motivált,
hogy az életüket szebbé, job-
bá tegyem. Szeretek az idõ-
sekkel foglalkozni, megtalá-
lom velük a közös hangot, és
õk is elfogadnak. Úgy gon-
dolom, két igazán támoga-
tásra szoruló idõszaka van
az életnek: a gyermekkor és
az idõskor. Édesanyámtól
azt tanultam, hogy nehéz
öregkora lesz annak a szülõ-
nek, aki gyerekének nem ta-
nítja meg, hogy tisztelni kell
az idõseket. Gyermekeimnek
én is ezt adtam át, és ezáltal
ez hivatásommá is vált – fog-
lalta össze hitvallását Dá-
nyiné Nagy Andrea.

Az újdonsült intézmény-
vezetõ örömmel vágott bele
az új feladatba, hogy kama-
toztassa az idõsellátásban
töltött több mint 15 éve veze-
tõi és szakmai tapasztalatait:
Rengeteg ötletem és elképze-
lésem van erre az évre. A ko-
rábbi munkát is megfelelõ-
nek tartottam, de úgy érzem,
vannak még kiaknázatlan te-
rületek, ahol néhány módo-
sítást fogunk tenni. Az intéz-
mény életébe lendületet vi-
szünk, szeretnék ellátotta-
inknak méltó körülményeket
teremteni boldog idõskort
biztosítani.

A parkerdõ otthonban
nem várta ismeretlen kör-
nyezet az intézmény új veze-
tõjét, kollégáit a közös mun-
kák és tanulmányok kapcsán
már volt alkalma korábban
megismerni, így nem megle-
põ, hogy várakozással fo-
gadták Dányiné Nagy And-
reát, aki lapunknak elmond-
ta, az intézményi munkával
történõ megismerkedése so-
rán segítõkészséget, türelmet
tapasztalt részükrõl.

Új feladataival kapcsolat-
ban a vezetõ kifejtette, az in-
tézmény mûködtetése zök-
kenõmentes, jól megbirkó-
zott a rá váró kihívásokkal. –
Az elmúlt év zárása, az idei
esztendõ megtervezése ter-
mészetesen már az én fel-
adatom, mely az intézmény
gazdálkodásának átszerve-
zésével egyidejûleg zajlik. A
szakmai munka mellett ér-
zelmileg is kötõdök az Ott-
honhoz, hiszen ahogy múl-
nak az évek, úgy válok én is
egyre érzékenyebbé. Mivel
az idõsellátásban dolgozom,
az õ élethelyzetük, állapotuk
hat rám leginkább. Már az
elsõ hetekben kiderült, hogy
ragaszkodnak a személyem-
hez, különleges a kapcsola-
tunk. Ahogy rám néznek és
szólnak hozzám, õszintesé-
gük és kedvességük mindig
meghat. Lakóink ellátása és
békés életének biztosítása a
cél számomra és kollégáim
számára is – összegzett az
intézmény vezetõje.

Majzik

Méltó
körülmények és
boldog idõskor

A munkaügyi kirendeltség munkatársai új helyszínen, az Ady E. u. 13. alatt dolgoznak.

A vártnál kedvezõbben alakult az év végi munkanélküli-
ségi ráta országosan, ha a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) legutóbb közölt friss adatait nézzük. A KSH jelenté-
sébõl kiderül: országosan múlt év szeptember-novemberé-
ben 284 ezer volt a munkanélküliek száma, 37 ezerrel keve-
sebb, mint egy évvel korábban. A közfoglalkoztatottak lét-
száma is jelentõsen, 60 ezerrel bõvült országosan. Szente-
sen közfoglalkoztatásban jelenleg 324 fõ dolgozik, a szen-
tesi járásban pedig 716 fõ.

(Fotó: Vidovics)

Hazánkban, így Szentesen sincs egyelõre influenzajár-
vány, a vírus még nem jelent meg az országban, így még ér-
demes beadatni a vírus elleni védõoltást, mert Európa észa-
ki és déli részén már egyre több az influenzás megbetege-
dés. Az év elsõ hetében ugyan 7400-an fordultak orvoshoz
influenzaszerû tünetekkel, ám a betegséget nem mutatták
ki még senkinél. A szentesi és csongrádi járásban eddig
összesen 4222 fõ vette fel az oltást. 
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A hétvégén már 15,5 ezer hektárt öntött el
a belvíz a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság, azaz a KÖTIVIZIG mûködési terü-
letén, azonban az Alsó-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság területén, így Szentesnél
sem kritikus a helyzet sem az árvíz, sem a
belvíz tekintetében, a vízállás adatok az
elõre jelzett tartományban mozognak – tud-
tuk meg Dr. Kozák Pétertõl, az ATIVIZIG
igazgatójától.

A KÖTIVIZIG területén az elöntött földte-
rületbõl 5800 hektár vetés, 3840 hektár szán-
tó, a vízzel borított területek majdnem két-
harmada Jász-Nagykun-Szolnok megyében
van, így itt másodfokú belvízvédelmi ké-
szültséget rendeltek el. Szentes térségében a
bel- és árvízvédelmi helyzet tekintetében
sincs egyelõre probléma, hiszen csapadék
szempontjából lényegesen enyhült a Tisza
vízgyûjtõ területeinek idõjárása.

Ahogyan arról Dr. Kozák Péter beszámolt,
a leérkezõ árhullámok az ATIVIZIG kezelé-
sében lévõ folyószakaszokon az árvízvédel-
mi készültségi szintet nem érik el. A Hár-
mas-Körösön, Szarvasnál vasárnap már be is
következett a tetõzés, több mint fél méterrel
az I. fokú árvízvédelmi készültségi szint (600
cm) alatt. Az Alsó-Tiszán az áradás e hét ele-
jén áll meg, Csongrádnál és Mindszentnél az
I. fokú szint, azaz 650 centiméter alatt 1,5-2
méterrel (Mindszentnél hétfõn reggel a vízál-

lás 476 centiméter volt), Szegednél 2-2,5 mé-
terrel. A hidegre forduló, fagyos idõjárás mi-
att a levonulóban lévõ árhullámok vízután-
pótlása megszûnik, így az ezeket utolérõ,
újabb árhullámok kialakulására nem kell
számítani. – A vízgyûjtõk területén a hó
mennyisége szerencsére a sok éves átlag alat-
ti képet mutat. A gravitációs kivezetések
azonban a szünetelni fognak, szerepüket a
szivattyúk veszik át, melyeket üzembe állíta-
nak a napokban – mondta el az igazgató,
hozzátéve, hogy a belvízhelyzet sem rossz,
csendesnek mondható, hiszen a talaj menti
fagy nem párosult hóolvadással.  Az igazga-
tóság területén a belvíz-veszélyezettség az
erre az idõszakra jellemzõ értékeknek megfe-
lelõen alakult, jelenleg közepes kockázatú.

– A következõ idõszak csapadékhajlama a
jelenlegi állapotokat jelentõsen befolyásol-
hatja. Mivel a szivattyútelepek üzemórája
megnövekedett, valamint a Tisza áradó ten-
denciája miatt a gravitációs kivezetés lehetõ-
sége megszûnt, ezért 9 szivattyútelepen I. fo-
kú belvízvédelmi készültséget kellett elren-
delni. Jelenleg tehát a prevenciónak, a felké-
szülésnek van itt az ideje, hiszen hamarosan
jön a tavasz. Így elõ kell készíteni, ki kell ta-
karítani a csatornákat az öntözéshez, el kell
indítani az éves munkálatokat – beszélt az
aktuális teendõkrõl Dr. Kozák Péter.

Cseh-Lakos 

Az Egészségfejlesztési
Iroda (EFI) egy olyan új
szolgáltatási forma az egész-
ségfejlesztés területén, a-
mely a lakosság számára in-
gyenesen, beutalási rend-
szer nélkül elérhetõ új szol-
gáltatásokat nyújt. A lako-
sok egyéni tanácsadásokat
vehetnek igénybe egyebek
mellett testmozgással kap-
csolatosat, energiaegyen-
súly alakításával, alkohol-
probléma kezelésével vagy
dohányzásról leszokást tá-
mogató programokon ve-
hetnek részt.

Az idei évben is szerve-
zünk szûrõnapokat és folya-
matosan egyeztetünk a 2016-
os idõpontokkal kapcsolat-
ban. Több kistérségi telepü-
lésnek, intézménynek és
szervezetnek küldtünk ki
meghívót, a visszajelzések

biztatók – tudtuk meg Czakó-
Kádár Viktóriától. A szentesi
Egészségfejlesztési Iroda ve-
zetõje hozzátette, hogy a
nagy sikerre való tekintettel,
továbbra is várják a jelentke-
zõket a mozgásprogramok-
ra, mint pl. a gyógytorna,
a jóga, a testsúly kontroll
program, az aerobic és a
nordic walking. A diagnosz-
tikai központtal, illetve a
Magyar Vöröskereszt szente-
si szervezetével is sikerült a
közös együttmûködést kiala-
kítani, melyet a továbbiak-
ban is szeretnének kamatoz-
tatni. A gyerekeknek is ter-
veznek ismét rajzpályázatot,

a részletekrõl folyamatosan
tájékoztatással leszünk olva-
sóink felé. 

Ha például komoly túl-
súllyal küzd és ez már ko-
moly egészségügyi problé-
mákat is eredményez – fulla-
dás, nehéz mozgás, magas
vérnyomás, akkor kérheti,
hogy az EFI szakemberei se-
gítsenek önnek egy megfele-
lõ életmódváltó program
összeállításában és mûködje-
nek közre annak sikeres vé-
gigvezetésében is. A folya-
matban nem hagyják magá-
ra, azon végigsegítik élet-
módprogrammal, tanács-
adással, lelki támogatással.

Az életünk a mi
kezünkben van

Megváltoztak a lakóépü-
letek építésével kapcsolatos
szabályok. Ezek szerint a
legfeljebb 300 négyzetméter
összes hasznos alapterületû
új lakóépület építésekor az
építtetõ köteles az építési
tevékenységet a kivitelezés
tervezett megkezdése elõtt
15 nappal bejelenti az épí-
tésügyi hatóságnak úgyne-
vezett egyszerû bejelentés-
sel. A bejelentést papír ala-
pon, vagy elektronikus úton
lehet megtenni a Szentesi
Közös Önkormányzati Hi-
vatal mûszaki irodáján a
szentesi járáshoz tartozó te-
lepülések, azaz Szentes,
Szegvár, Nagytõke, Eperjes,
Derekegyház, Fábiánse-
bestyén és Árpádhalom ese-
tében – adta hírül a mûsza-
ki iroda.

Mint ismeretes, az elektro-
nikus úton a már 2013 óta is-
mert központi elektronikus
rendszer, azaz az ÉTDR
használatával lehet a bejelen-
tést megtenni, melyhez for-
manyomtatvány áll rendel-
kezésre. Az építkezni kívá-
nóknak könnyebbség, hogy
az egyszerû bejelentés men-
tesül az illeték és díjfizetési
kötelezettség alól, de jogsza-
bályban elõírt tartalmú egy-
szerû bejelentési dokumen-
tációt kell mellékelni hozzá,
melynek tartalmát a 456/
2015.(XII. 29.) Kormányren-

delet 1. számú melléklete
szabályoz. Ez a dokumentá-
ció nem egyezik meg a ko-
rábbi szabályozás szerinti
építési engedélyezési tervdo-
kumentációval. 

Amennyiben a kérelem,
vagy annak mellékletei nem
felelnek meg az elõírások-
nak, az építésügyi hatóság 8
napon belül értesíti a beje-
lentõt, hogy bejelentése nem
felel meg az elõírásoknak,
így az építkezés jogszerûen
nem kezdhetõ meg. Ha ilyen
értesítés nem érkezik, a kivi-
telezés a bejelentés megtétel-
ét követõ naptól számított 15
nap eltelte után megkezdhe-
tõ. A kivitelezési munkák
alapvetõ szabályai nem vál-
toztak. Az építési munkákról
elektronikus építési naplót
kell az építtetõnek vezetnie
az arra vonatkozó szabályok
betartásával. Amennyiben az
egyszerû bejelentési doku-
mentációtól való eltérés vá-
lik szükségessé, akkor az el-
térést 15 nappal annak meg-
valósítása elõtt be kell jelen-
teni.

Közölték, hogy a lakóépü-
letet a bejelentéstõl számított

10 éven belül fel kell építeni,
és a felépítést tanúsító ható-
sági bizonyítványt kell kérni
az önkormányzat jegyzõjé-
tõl. A hatósági bizonyítvány
iránti kérelemhez mellékelni
kell az elektronikus építési
napló összesítõ lapját, az
energetikai tanúsítványt, va-
lamint az építési törvényben
elõírt igazgatási szolgáltatási
díj megfizetésérõl szóló iga-
zolást. A hatósági bizonyít-
ványért a bejelentést követõ
elsõ 3 évben nem kell díjat fi-
zetni, azután azonban a beje-
lentéstõl eltelt évek számától
függõen emelkedik a díj
mértéke, mely a 10. évben
már 1,4 millió forint.

Az sem elhanyagolható,
hogy amennyiben a bejelen-
téstõl számított 10 éven belül
nem építették fel a bejelentés
szerinti lakóépületet, az el-
készült építményt le kell
bontani, mivel nincs lehetõ-
ség határidõ hosszabbításra
fennmaradási kérelemre –
tudtuk meg a mûszaki irodá-
tól, melynek munkatársai az
új szabályokkal kapcsolatos
részletekrõl is készséggel ad-
nak felvilágosítást.

Változtak az
építési szabályok

Pontosan egy éve szolgál
a Szentes Nagytemplomi
Református Egyházközség
lelkészeként Fehér Csaba,
akinek néhány hete tartot-
ták a beiktatását, korábban
ugyanis helyettes lelkipász-
torként tevékenykedett a
gyülekezetben. A nagy ha-
gyományokkal rendelkezõ
Debreceni Református Teo-
lógiai Akadémián végzett
lelkipásztor a szolgálat leg-
különbözõbb területein te-
vékenykedett már, legutóbb
például Békésen, ahol val-
lástanárként is tanított. De
volt már tábori lelkész, és
kapcsolatba került a társa-
dalom perifériájára sodró-
dott emberekkel is. 

A debreceni születésû Fe-
hér Csaba nem szokványos
módon került a hit és vallás
közelébe, de ehhez minden-
képp az isteni elhívás, Isten
vezérlõ terve és útmutatása
szükségeltetett. Mint mond-
ta, teológusok vezették be a
református egyház istentisz-
teleti életébe, velük kezdte el
18 évesen a teológiai alkal-
makat látogatni, ahol nagy
hatással voltak rá azok a
keresztyén hitüket aktívan
megélõ értelmiségiek (felnõt-
tek, diákok) akik ott szolgál-
tak. Ekkor jutott hitre és kap-
ta meg Isten elhívását a lel-
készi szolgálatra is. Az eh-
hez szükséges végzettséget
szintén Debrecenben szerez-
te meg 1995-ben, de már az
egyetem alatt is végzett lelki-
pásztori szolgálatot a Borsod
megyei Kesznyétben, ahol
összesen 14 esztendõt töltött
a gyülekezettel. Életében éles
váltás következett, amikor
belépve a seregbe, tábori lel-
készként kezdett el szolgál-
ni, a debreceni MH.5. Bocs-
kai István Könnyûlövész
Dandár kötelékében. 

– 5 évig szolgáltam a kato-
nák között, illetve ebbõl két-

szer fél évet töltöttem a NA-
TO békefenntartó misszió
tagjaként Koszovóban. A
debreceni dandár az ország
egyik legnagyobb és legje-
lentõsebb alakulata, ahol a
tábori lelkészi szolgálat is
igen változatosnak bizo-
nyult. Itthon a katonák kö-
zött elsõsorban lelkigon-
dozóként tevékenykedünk,
hiszen a közhiedelemmel el-
lentétben sokszor elõfordul,
hogy a katonáknak lelki tá-
maszra van szükségük, an-
nak ellenére, hogy lakta-
nyákban kevesebb lehetõség
van arra, hogy istentisztele-
teket, bibliaórákat, vagy
egyéb vallási összejövetele-
ket tartsanak a tábori lelké-
szek. Ilyenek inkább csak a
külmissziókban vannak –
mesélt katonai éveirõl Fehér
Csaba, hozzáfûzve, hogy
a beszélgetésekre azonban
mindig van lehetõség a hon-
védségi munkában. Sokszor
a lelkipásztor feladata a kap-
csolatteremtés, mert legin-
kább nem a katona keresi fel
a lelkigondozót – mondta
Fehér Csaba, akinek a szava-
iból kiderült, hogy a gyüle-
kezeti-, a tábori- és az ifjúsá-
gi lelkészi munkában is ko-
moly missziói lehetõség rej-
lett pályája során. Utóbbit
Debrecenben is gyakorolta,
hiszen ott családgondozó lel-

készként néhány évig hátrá-
nyos helyzetû felnõttekkel és
gyerekekkel foglalkozott, va-
lamint pszichológusokkal
együtt házasságterápiás fog-
lalkozások megtartásában te-
vékenykedett. A cívis város
után, 2011-tõl a békési gyüle-
kezet következett, beosztott
lelkészként és a helyi refor-
mátus gimnázium ifjúsági
lelkészeként, valamint val-
lástanáraként szolgált.

Elmondta, hogy Szentesen
is van bõven feladat, hiszen
az istentiszteleti alkalmak és
bibliaórák, valamint a hitok-
tatás mellett egyéb más ré-
tegalkalmak beindításán is
fáradoznak. Január 24-én,
vasárnap lesz például az
Egyetemes Imahét ünnepé-
lyes zárása, melyet – az
együtt tartott hétközi alkal-
mak után – minden keresz-
tyén felekezet majd a saját
templomában tart. A Refor-
mátus Nagytemplomban
kettõs ünnep is lesz. Egy-
részt az imahét zárása közös
úrvacsoravétellel; másrészt
sokak örömére, az ünnepi
igehirdetés szolgálatát a
Nagytemplom volt lelki-
pásztora, Sípos Árpád nagy-
tiszteletû úr fogja végezni.
Az ünnepi istentisztelet 10
órakor kezdõdik, ahová sze-
retettel hívnak és várnak
mindenkit. Cseh-Lakos

A békefenntartók között is Isten Igéjét hirdette

Különbözõ területeken szolgált

A Közép-Tiszán van, az Alsó-Tiszán nincs ár- és
belvízvédelmi készültség

Nem kell tartanunk a víztõl

Akinek esetleg felkel-
tettük az érdeklõdését, az
bátran felkeresheti az EFI
irodát  a  kórház  Sima
Ferenc utca 44-58. szám
alatti rendelõintézetében,
mely hétfõtõl péntekig 9
és 17 óra között tart nyit-
va, az ügyfeleket pedig
szintén ezeken a napokon
13 és 17 óra között fogad-
ják.

Telefon: 63/313-244,
E-mail: efi@szentes-

korhaz.hu

Volt olyan év, hogy súlyos gondokat okozott nálunk a víz. Fotó: Vidovics
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Már 10 éve, hogy Szente-
sen is mûködik drogambu-
lancia, melynek léte egyre
inkább szükségessé vált,
különösen a designer dro-
gok megjelenése óta. A ke-
rek évforduló alkalmából
szakmai napot rendezett a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház Addiktoló-
giai Gondozó és Drogam-
bulancia. A gondozóban
addiktológiai konzultáns,
pszichiáter, pszichológus,
szociális munkás és jogi ta-
nácsadóból álló team nyújt
a függõségben szenvedõk-
nek segítséget betegségük
leküzdésében és az élet-
módváltásban. 

Múlt pénteken elõadások
hangzottak el a Megyeházán
többek között az alkohol- és
nikotinfüggõségrõl, a desig-
ner drogok veszélyeirõl, a
drogpolitika változásairól,
az internetfüggõségrõl, de
egy volt drogfüggõ is beszélt
megpróbáltatásairól.

A konferencián dr. Szalayné

Péter Ildikó elmondta, hogy a
kezdeti idõszak nehéz volt.
Egy azelõtt nem mûködõ el-
látást kellett, teljesen a nullá-
ról létrehozniuk. Azt tapasz-
talják, hogy a drogok egyre
inkább terjednek, az alkohol-
betegség egyre nagyobb
mértéket ölt – hangsúlyozta
az addiktológiai konzultáns,
aki Zacher Gábor, az ismert
toxikológus szavait idézve
kijelentette: két éven belül

egymillió alkoholistával és
kétmillió nagyivóval kell
számolnunk.

– A designer drogok meg-
jelenésével egyre inkább elõ-
térbe került az, hogy Szen-
tesnek is legyen drogambu-
lanciája – folytatta, majd
hozzátette: nagy változások
történtek a droghasználat te-
rén. Míg 2005-ben inkább az
amfetaminok voltak jellem-
zõk, addig 2010-ben ismer-
kedtek meg elõször a desig-
ner drogok pusztító hatásá-
val. Az azóta eltelt öt évben
sok száz szer került piacra,
sajnos az idõsebb korosztály-
nál is megjelent a designer
szerek használata, nem ritka
az 50-60 éves beteg sem.

Az addiktológiai konzul-

táns kitért arra is, hogy két-
féle szenvedélybetegséget
különböztetünk meg: a ké-
miait, illetve a viselkedés- és
szenvedélybetegségeket. Az
elõbbihez sorolhatjuk az al-
kohol-, nikotin-, drog- és
gyógyszerfüggõséget, az
utóbbihoz pedig például a
játékszenvedély, vásárlás,
internet- és okostelefon füg-
gõség tartozik. A nem kémiai
függõsében szenvedõket is
kezelik a Drogambulancián,
akiknél szintén kontrollvesz-
tés és megvonási tünetek fi-
gyelhetõk meg – tudtuk meg
dr. Szalayné Péter Ildikótól,
aki hangsúlyozta a genetikai
tényezõk és a viselkedésmin-
ták szerepét. Mint mondta,
azokban a családokban,

amelyekben elõfordult már
kémiai vagy viselkedési
szenvedélybetegség, gyako-
ri, hogy a késõbbiekben is ki-
alakulnak függõségek. – Ne
feledjük: ha az utcán eszmé-
letét vesztett drog- vagy
alkoholfogyasztót találunk,
azonnal hívjuk a mentõket,
ha pedig bárkinek segítségre
van szüksége, hogy megsza-
baduljon szenvedélyétõl, az
forduljon bátran a Drogam-
bulancia szakképzett mun-
katársaihoz, mert ahogy
Zacher Gábor mondta: a
drogok átformálják szemé-
lyiségünket, és ebbe a folya-
matba nincs beleszólásunk –
idézte Dr. Szalayné Péter Il-
dikó.

Rozgonyi

Két éven belül egymillió alkoholista és kétmillió nagyivó

10 éves a Drogambulancia

A Karácsony talán akkor
a legszebb, ha gyermek is
van a családban. Izgatottan
vártuk, milyen lesz az ün-
nep Gergõvel. A Szenteste
ebédjét hagyományosan
anyósoméknál, a vacsorát
az én szüleimnél töltjük.
Könnyû dolgom van, ilyen-
kor ismét gyerek lehetek
egy kicsit.

A legtöbb ajándékot ter-
mészetesen Gergõ kapta. Ját-
szószõnyeget, banánt kerge-
tõ, zenélõ majmokat, köny-
veket, és egy angolul éneklõ
Teddy macit a Londonban
élõ nagybácsitól. (Már kívül-
rõl fújom az összes angol
gyerekdalt, amit a maci ke-
zének, lábának, orrának, po-
cakjának megnyomásával le-
het elõvarázsolni a játékból.)
A karácsonyfa nem nagyon
izgatta, 3 hónapos lévén még
minden újdonsággal bír. 

A vacsora is késett, mert
idõközben Gergõ megéhe-
zett, úgyhogy hangos üvöl-
téssel jelezte, kéri az ünnepi
lakomát. A Mennybõl az an-

gyal éneklése is elmaradt, az
50 csillagszóróból is csak
egyet sikerült meggyújtani,
mert az egész család a gye-
rekre koncentrált. Karácso-
nyi fotók azért készültek, eh-
hez én ragaszkodom mindig,
pedig mindenki utálja.

Karácsony elsõ napja (szá-
momra elég szerencsétlen
módon) egybeesik a szüle-
tésnapommal. Hajnalban
Gergõ illõ módón fel is kö-
szöntött. Nem voltam elég
elõvigyázatos, így a pelenká-
záskor lepisilt. Persze nem
elõször. A kórházban is fel-
hívták a figyelmemet, hogy
erre a fiúknál különösen vi-
gyázni kell. Már elsõ éjszaka
ízelítõt kaptunk a tudomá-
nyából. Akkor sikerült en-
gem, a ruháját, és még a fris-
sen festett falat is lepisilnie.
A férjem ijedtében akkorát
ugrott, hogy leverte a légzés-
figyelõt, ami azóta se mûkö-
dik tökéletesen. 

Ha már a témánál tartunk,
Bébi Bogyó még nagyobb
meglepetéssel készült az új-
évre. A Szilvesztert hármas-
ban töltöttük otthon. Bár

kaptunk meghívást egy is-
merõsünkhöz, az egész csa-
lád lebetegedett. Én kezd-
tem, a férjem folytatta, és saj-
nos Gergõ is elkapott vala-
milyen légúti fertõzést. Õ he-
verte ki a leghamarabb. Két
éjszaka belázasodott, kicsit
meg is ijedtünk, de hamar
t ú l j u t o t t  a  b e t e g s é g e n .
Stramm, alföldi paraszt gye-
rek – szokta mondani rá az
apja. Szóval 2016. elsõ napja
is csendesen telt. Ismét pe-
lenkázáskor kaptam az aján-
dékot. Gergõ sugárban leka-
kilt! Színét és állagát nem
részletezném, mindezt az ol-
vasók fantáziájára bízom, de
a ruhám két napig ázott.
Még szerencse, hogy nem az
arcomra és a hajamra célzott. 

Azt mondják, szerencsét
hoz, ha január elsején elsõ-
ként férfi köszönti az em-
bert. A tavalyinál már nem
nagyon lehet jobb évünk, hi-
szen több mint 10 év várako-
zás után megszületett Gergõ.
Talán, csak ha még egy baba
érkezik a családba…

Palicska

Karácsonyi
üdvözlet, újévi

köszöntés

A tudományos, szakmai feladatok az elsõdlegesek a
Koszta József Múzeumban az idén, de számos közönség-
csalogató eseménnyel, megújuló kiállítással is számítanak
a látogatókra. Sissi és Ferenc József életnagyságú, tûzvész-
bõl mentett portréját is kiállítják a közeljövõben.

A szentesi múzeum névadójának, Koszta Józsefnek az ál-
landó kiállításon szerepelt mûvei most Budapesten a Várkert
Bazárban vendégeskednek tavaszig. – Reméljük, nagyon sok
látogatója lesz, mi is hívogatjuk õket. Budapesten közel 100
képét állították ki a mûvésznek, egy többé meg nem ismétel-
hetõ anyag gyûlt össze – hallottuk dr. Béres Mária igazgatótól. 

Koszta áprilisi visszatéréséig a vizsolyi és a hanaui Biblia
(utóbbi egy példányát a közgyûjteményben is õrzik), vala-
mint a szentesi intézményekben és egyházaknál fellelhetõ ré-
gi könyvekhez kapcsolódva nyílik egy vándorkiállítás. A
Zuglói Helytörténeti gyûjteménybõl érkezõ tárlat a magyar
kultúra napját ünnepelve január 26-án nyílik a múzeumban. 

Mint ahogyan az évekkel ezelõtti levéltári tûzesetben meg-
sérült, és szakmai körökben menthetetlennek nyilvánított
életnagyságú portrék Erzsébet királynéról és Ferenc Józsefrõl
(Révész Imre, illetve Vastagh György alkotása), kiegészülve a
II. Rákóczi Ferencrõl készült festménnyel (Révész Imre) is a
közeljövõben, február közepétõl várja a múzeum látogatóit a
bejárati folyosón lévõ történelmi arcképcsarnok megújulása-
ként.

Látványosnak ígérkezik a Puszták népe kiállítás, melyet a
tervek szerint a májusi múzeumi világnapra adhatnak át a
nagyközönségnek. Itt a mûtárgy rekonstrukció veszi el a leg-
több idõt, hiszen a szarmata üveggyöngyök egy darabjának
elkészítése fél óra, és ezekbõl több mint ezer darab része a ki-
állításnak, árulta el dr. Béres Mária. 

Egy nagyon kedves és szintén régóta várt kiállítás finisbe
érkezésérõl is beszámolt a múzeum igazgatója. A Péter Pál
Polgárház konyhájának enteriõrje készül, a Múzeumok éjsza-
kájára megnyílhat. A 19. század kóser és a 20. század keresz-
tény polgári konyhájának kultúráját igyekeznek visszaidézni.
A lakosság is hozzájárulhat a gyûjtemény gazdagításához:
várnak még korabeli fûszertartókat, konyhai edényeket.

Egy másik féltve õrzött, egyedi gyûjtemény, Fridrich János
Fényírdája is újra látogatható mostantól. Fél éves kényszer-
szünet után, az önkormányzat költségvetés-módosítása lehe-
tõséget nyújtott a múzeum számára, hogy egy fõvárosi cég-
gel elvégeztesse a múlt évben 110. éves fotóstúdió redõnyé-
nek javítását, a hagyományoknak megfelelõ kialakítását,
mely még emberöltõkön át szolgálni fogja a bejutást. Ráadá-
sul sikeres mûtárgyvédelmi pályázati forrásból UV-szûrõ fó-
lia került a fényírda ablakaira, ami a hõ 50 százalékát kiszûri,
optimálisabb klíma fogadja a látogatót, ezt a megyeháza kiál-
lítási részén is elvégezték. 

D. J.

Sissi is ott lesz
a múzeumban

A szentesi Bartha János
Kertészeti Szakképzõ Iskola,
január 15-én pénteken tartot-
ta az elsõ Mezgé Bált.  A
rendezvény szájmarketing
szempontból is remekül si-
került, hiszen már a követke-
zõrõl érdeklõdnek: Mi lehe-
tett a titok?

Amikor ennyi barthás szív
együtt dobban, az csakis fel-
emelõ lehet. Az est házigaz-
dái gondoskodtak a felhõtlen
szórakozásról, hiszen hall-
hattuk Orosz Adélt énekelni,
Czakó Istvánt gitározni, fellé-
pett a Dobbantó néptánc-
együttes és az Arabeszk
tánccsoport. A fergeteges
hangulatról pedig volt
barthás diákokból álló party
zenekar, a Just Show Band
gondoskodott. A felajánlások
közül kiemelkedett Kispálné
Fejes Erzsébet mûvésztanár, a
Paletta Alkotókör alapító
tagjának lenyûgözõ festmé-
nye, melyre a kikiáltási ár,

meg sem állt 100 ezer forin-
tig. Junó Ferenc, fõszervezõ,
ekképp köszönte meg a ze-
nekarnak a fantasztikus han-
gulatot a közösségi oldalon: -
Nem is tudom, hogy írjam le
számotokra, mekkora segít-
séget nyújtottatok iskolánk-
nak, tanulóinknak és minden
nekünk segítõ Barthást, Mez-
géért tenni akaró embernek!
Amit Ti tesztek, az nem egy
egyszerû „együtt zenélge-
tés“. Titeket hallgatva nagy
öröm és boldogság tölti el
szívünket. Nem csak azért,
mert csak a szép emlékek
bukkannak fenn bennünk,
elfelejtjük bánatunkat, ha-
nem csodálatos példát mu-
tattok nekünk, felnõtteknek
és diákoknak! Ti együtt meg-
mutatjátok, hogy mi a leg-
fontosabb az életben! A jóté-
konysági bál az elsõ volt az
intézményben, de abban biz-
tosak lehetünk, hogy nem az
utolsó.

Az elsõ Mezgé Bál

Január 22-én ünnepeljük
nemzeti himnuszunk szüle-
tésének évfordulóját. Köl-
csey Ferenc 193 évvel ezelõtt,
ezen a napon készült el legje-
lentõsebb mûvével, amelyet
Erkel Ferenc 1844-ben zené-
sített meg. A Himnusz 1903-
ban vált törvényileg is a ma-
gyar nemzet himnuszává.
Felkérnek mindenkit, hogy
csatlakozzanak a Kiss Bálint
Református Általános Iskola
nevelõtestületének és diákja-
inak kezdeményezéséhez –
melyhez már társultak a pol-
gármesteri hivatal és a járási
hivatal munkatársai is –, és
január 22-én, pénteken 9 órá-
tól vegyenek részt a közös
emlékezésen a Kossuth téren,
ahol együtt mondják el a
verset, és énekelik el nemzeti
himnuszunkat.

Flash
mob

Az „EGYÜTT A
VÉRADÓKÉRT SZENTESEN”

ALAPÍTVÁNY számlájára
2015-ben 230.771 Ft

érkezett. Az adózók által
felajánlott SZJA 1%-ából

a sokszoros véradókat
ismerték el.

Az Alapítvány a 18457445-
1-06 adószámra továbbra is

várja a felajánlásokat.

(Fotó: Vidovics)
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A Szentesi KK junior csa-
pata az elmúlt idõszakban a
Regionális Junior Bajnokság
régiós döntõjére készült,
melyben 4 mérkõzést játszot-
tak le összesen. Elõbb még
tavaly év vége felé a Szedeák
csapata fogadta otthonában
a szentesieket és 87-69-es
gyõzelmet aratott a mieink
felett, majd januárban elõbb
82-77-re gyõzte le a Szentesi
KK a Kikinda együttesét, az-
tán a Szerbiai csapat fordí-
tott, 82 pontot szereztek a
szentesiek ellen, akik csak 73
pontot gyûjtöttek be. Követ-
kezett a visszavágó, ahol a
Szentesi KK ismét alulma-
radt a Kikindával szemben
(72-79).

Lackó Róbert edzõ az elsõ
edzõmérkõzésekrõl úgy vé-
lekedett, hogy egy kitûnõ
szerbiai csapatot tudtak itt-
hon vendégül látni, és 3 ma-
gas színvonalú edzõmérkõ-
zést teljesítettek velük. Hoz-
zátette, hogy mindkét csapat
számára sok tapasztalattal
szolgáltak ezek a párharcok
és sokban hozzájárultak ah-
hoz, hogy sikeresen vegyék a

következõ idõszak megpró-
báltatásait, melyek váltakozó
sikert hoztak, ugyanis a fiú
regionális junior bajnokság
régiós döntõjében, Pécsett az
elsõ elõdöntõt ugyan elvesz-
tették a mieink a Kaposvári
KK ellen 53-96-ra, azonban a
3. helyért vívott küzdelem-
ben 10 ponttal verték meg a
Békési SZSK-t, akik csupán
68 pontot dobtak a szentesi-
ek 78 pontjával szemben. 

– Megilletõdve, bátortala-
nul kezdtük a mérkõzést.
Védekezésben nagyon sok
hibát vétettünk, sok támadó
lepattanót engedtünk ellen-
felünknek. Így nem tudtunk
igazán helytállni Kaposvár
ellen. A Kaposvártól elszen-
vedett vereség után nehéz
volt rendet rakni a fejekben
és a szívekben, így a békési
csapat hatalmas elõnyre tett
szert az elsõ félidõben. A
második játékrészre rendez-
ni tudtuk sorainkat és újra
önmagunk voltunk a pályán
és hatalmas erõket mozgósít-
va meg tudtuk fordítani a
mérkõzést – kommentálta az
eredményt a csapat edzõje.

Bronzérmesek
kosarasaink

Március 18-án ünnepli
fennállásának 25. évfordu-
lóját a szentesi rögbi. Vida-
Szûcs Lajos szervezte az el-
sõ csapatot a Pollák iskola
diákjaiból, a fiúk néhány
esztendõvel késõbb több-
ször is megnyerték az NB
II-es bajnokságot a hagyo-
mányos rögbiben, a 7-es
rögbiben pedig ezüstéremig
jutottak a mieink a bajnok-
ságban és a kupában egy-
aránt. Törõcsik Sándor, a
Szentesi ’91-esek szakmai
vezetõje elevenítette fel az
elmúlt két és fél évtizedet.

Az elsõ edzésre 1991. már-
cius 18-án került sor a MÁV-
pályán, Vida-Szûcs Lajos
szervezte meg mindezt, zö-
mében a Pollák középiskolá-
ban járó tanulók részére –
mesélte Törõcsik Sándor. –
Egy-két esztendõvel koráb-
ban Papp István már tartott
bemutató mérkõzést rögbi-
sekkel városunkban, de La-
jos volt az, aki meg is szer-
vezte, hogy az edzések rend-
szeresek legyenek. Én két
esztendõvel késõbb kerül-
tem oda a csapathoz – Rostás
József barátom unszolására –,
voltak, akik ekkor már abba
is hagyták a rögbit, de a gár-
da magja az végig megma-
radt. Az elsõ edzésemen rög-
tön 10 kör bemelegítõ futás-
sal indítottunk, mondanom
sem kell, hogy semmi kon-
dim nem volt, így a negye-
dik körben érkezõ nyári zá-
por életmentõnek bizonyult.

A rögbisek a kezdetektõl
fogva Szentesi ’91-esek Rög-
bi Klub néven versenyeztek,
bár nem önállóan, hanem 20
esztendeig a Szentesi Vas-
utas Sportklubhoz tartoztak,
majd a Legrand vette át az
egyesületet, de néhány héten
belül már teljesen önálló
egyesületként mûködnek

majd.  A ’91-esek már az
1991-es esztendõ õszén elin-
dultak az NB II-es bajnok-
ságban, és azóta, egy fél esz-
tendõs megszakítástól elte-
kintve ott vannak a hazai
rögbitérképen. – Most SZE-
KERCE néven szerepel, a
ceglédi és a kecskeméti játé-
kosokkal kiegészülve, de azt
tervezem, hogy õsszel ismét
’91-esek néven játsszuk a
mérkõzéseinket. Bízom ben-
ne, hogy lesz 20-25 játékos itt
Szentesen, akik vállalni tud-
ják a mérkõzéseket – mondta
Törõcsik Sándor.

A csapat 25 esztendõ alatt
nyolcszor nyerte meg a 15-ös
rögbiben a másodosztályú
bajnokságot, egyszer tudták
vállalni az NB I-es szerep-
lést, ahol hatodikak lettek. A
7-es bajnokságban egyszer
második lett a csapat, a 7-es
Magyar Kupában pedig két-
szer szereztek ezüstérmet.

– Ezek közül az egyiken
úgy kaptunk ki az Eszter-
gomtól, hogy kettõ perccel a
vége elõtt mi vezettünk és
mi rúghattunk büntetõrú-
gást, ám elhibáztam, a végén
pedig egy ponttal kikaptunk
– emlékezett vissza a jó né-
hány esztendõvel ezelõtti fi-
náléra „Csülök”. 

A szentesi rögbi meghatá-
rozó játékosai voltak a ko-
rábban már említett Vida-
Szûcs Lajos és Papp István,
de Törõcsik Sándor már so-
rolta is a további neveket a
teljesség igénye nélkül, hi-
szen több száz játékos for-
dult meg a klubnál: Fekete
Csanád, Dobos Attila, Baranyi
Gábor, Szabó Árpád, a Tímár
testvérek, Katona Róbert, Ko-
csis Zoltán, Faragó Róbert, de
ifj. Magyar József, a Hungerit
jelenlegi vezérigazgatója is
rögbizett, az alapítók között
volt. Jelenleg az utánpótlás-

képzésre figyelnek a klub-
nál, a szövetség támogatásá-
ra is számítanak ebben, igye-
keznek beindítani az iskolák
közötti bajnokságot, akár te-
remben is, könnyített feltéte-
lekkel. A 7-es rögbiben fel-
nõtt és utánpótláscsapatot
szeretnének indítani saját né-
ven. Az U16-os és U19-es
csapatot még bajnokságban
nem, de éles mérkõzéseken
folyamatosan készítenék fel
a játékra, a bajnokságra. Az
erõsebb fizikumú fiatalokat
a felnõttek között is szeret-
nék kipróbálni.

A 25 esztendõs szülinap-
jukat majd március 19-én,
egy szombati napon ünnep-
lik egy közös edzéssel, és va-
csorával, július 22-én és 23-
án pedig egy 25 órás rögbi-
mérkõzést is szerveznek,
több csapat részvételével,
ami egyben világrekord kí-
sérlet lenne. H.V.

Világrekord kísérletre készülnek idén

25 éves a szentesi rögbi
Hétfõn megkezdte a fel-

készülést a tavaszi szezonra
a Szentesi Kinizsi megyei
elsõ osztályú labdarúgó csa-
pata. Koncz Zsolt, az együt-
tes játékos-edzõje lapunk-
nak elmondta, hogy más jel-
legû lesz a mostani felké-
szülés, mint amilyen a nyári
alapozás volt. Hétfõn és
szerdán edzettek a Kinizsi
labdarúgói, szombaton pe-
dig már edzõmérkõzés sze-
repel a felkészülési prog-
ramban a Cibakháza együt-
tese ellen. A csapat a tavaszi
szezon rajtjára készül, ami-
re várhatóan február 27-én
kerül majd sor. 

A közel 6 hétig tartó felké-
szülés sokkal megterhelõbb-
nek ígérkezik a labdarúgók
számára, mint amilyenek a
nyári edzések voltak. – Ak-
kor az ismerkedés, a játék
volt a legfontosabb, hogy
mérkõzéseken szokják egy-
mást a labdarúgók, most vi-
szont Locskai Józseffel elkez-
dünk egy olyan munkát,
amelyben nagy szerepe lesz
az erõsítésnek, és nem csak
a lábakat, hanem az egész
törzsizomzatot megpróbál-
juk még jobban felépíteni,
megerõsíteni – tudtuk meg
Koncz Zsolttól. – Ha beválik
ez a fajta felkészülésünk, ak-
kor azt gondolom, hogy még
eredményesebben szerepel-
hetünk a bajnokságban. Ter-
mészetesen meg kell talál-
nunk az erõfejlesztés és a
technikai, labdás fejleszté-
sek, edzések megfelelõ ará-
nyát, de 6 hét áll rendelkezé-
sünkre, így azt gondolom, ez
nem jelenthet problémát.

A csapat a mûfüves edzõ-
pályán készül, hétfõn és pén-
teken edzések, szerdánként
és szombatonként edzõmér-
kõzések várnak a labdarú-
gókra. – Úgy igyekeztünk
összeállítani az edzõmérkõ-
zések programját és az ellen-
feleket, hogy minél több me-
gyén kívüli gárdával mér-
kõzzünk. Csongrád megyé-
bõl a SZEOL és a Kistelek el-
len lépünk pályára, de meg-
mérkõzünk a Kiskunfélegy-
házával, az Orosházával, a
Szarvassal, a Tiszakécskével,
a Kondorossal és a Cibakhá-
zával is, ez utóbbi együttes
ellen már most szombaton –
mondta Koncz Zsolt.

A téli megyei mûfüves baj-
nokságban nem szerepel a
csapat, ennek ellenére az
egyik fordulót itt rendezik
majd Szentesen, a Pusztai
László Sporttelepen. Egyelõ-
re nincs távozó a csapattól,és
új játékos érkezésérõl sem
hallani. Az ifjúságiak közül
lesznek olyanok, akiket
Koncz Zsolt a felnõtt együt-
tessel együtt készít majd fel,
és a játéklehetõséget is bizto-
sítja számukra, hogy szokják
a felnõtt mérkõzések légkör-
ét. Az ifjúsági együttesnél
azonban az az elsõdleges cél,
hogy a fiatalok megnyerjék
korosztályuk idei pontvadá-
szatát, és erre az õszi teljesít-
ményük alapján minden esé-
lyük meg is van. A Kinizsi
felnõtt gárdája a hazai edzõ-
mérkõzéseit szerdánként 18,
a szombati találkozóit pedig
13 vagy 15 órai kezdéssel
játssza. hv

A tavaszra készülnek
a labdarúgók

A képen a 90-es évek elejének elsõ szentesi rögbi csapata

Már várják a március 4-én megrendezendõ sportdíj átadó
ünnepségre a jelölteket az egyesületektõl. Ebben az évben a
Mûvelõdési, Ifjúsági és Sportbizottság szûkebbre veszi a díja-
zottak körét, ezzel is emelve az elismerések rangját.

Idén elõször, ha lesz rá igény, akkor az év edzõje mellet az
év utánpótlás edzõje díjat is átadják. Szintén újdonság, hogy
szeretnék, ha minden sportegyesület megnevezné legjobbját,
ezzel elismerve azon sportolókat, akik bár nem országos baj-
nokok, de helyi példaképek lehetnek.

Sportd í já tadó

Folytatódott a bajokság az asztaliteniszezõk NB II-es mezõ-
nyében szereplõ együttesek számára. A Dél-keleti csoportban
játszó Szentesi Kinizsi SZITE együttese az elmúlt szombaton
hazai pályán fogadta a bajnokságban a második helyen álló
Kecskemét együttesét. A párosok után döntetlenrõl kezdték
az egyéni mérkõzéseket a csapatok, és a végig szoros, izgal-
mas csatában végül a vendégek bizonyultak jobbnak. Az
utolsó két összecsapásig 8:8 volt az eredmény, de az utolsó
két mérkõzésen a kecskemétiek gyõztek – így alakult ki a
végeredmény. Egyéni mérkõzést kizárólag Bunda Szabolcs és
Gazdag Károly tudott nyerni a Kinizsiben, illetve szintén az õ
párosuk volt az, amelyik egy pontot hozott ezen a napon a
Szentesnek. A bajnokságban az ötödik helyen álló SZITE leg-
közelebb közel egy hónap múlva, február 13-án játszik újabb
mérkõzést, ekkor a mieink Gyulára látogatnak majd. A gyu-
laiak a táblázat utolsó helyén szerénykednek, így nem túlzás
azt állítani, hogy a Kinizsi a két bajnoki pontért utazik Békés
megyébe. hv

Hazai vereség

A Szentesi Delfin Egészség-
megõrzõ Sport Club, a Ma-
gyar Szenior Úszók Országos
Szövetsége és a Szentesi Üdü-
lõközpont Csongrád Megyei
Szabadidõsport Szövetség kö-

zös szerevezésében január 23-
án, szombaton rendezik meg
az I. Évindító Nemzetközi
Szenior Úszóversenyt a városi
sportuszodában. A várhatóan
11 órától kezdõdõ évindító
megmérettetés hosszú távú
úszóverseny, sprint bajnokság
és összetett sprintverseny
egyaránt.

Úszás

Mezõtúron, a 4. Tóth Károly-emlékversenyen kezdte az
idei versenyszezont a Szentes Városi Úszó Club. Ahol a 8 fõs
csapat minden tagja érmet szerzett, tehát:

Batta Orsolya, Barna Zsófi, Csatlós Flóra, Csatlós Gréta,
Szaszkó Zorka, Adorján Kende, Horváth Brendon és Kanfi-Hor-
váth Levente is helyezéssel tért haza. Többen közülük 3-4 al-
kalommal is dobogóra állhattak, ami azért is nagy szó, mert
alapozás-terhelés közben már elérték legjobbjukat.

A jó eredmények közül is kiemelkedik két teljesítmény:
Batta Orsolya 50 méter  gyorson 29,40 mp-et, valamint Csat-
lós Flóra 50 méter mellen 36,30 mp-et úszott. Ezzel új egyéni
csúcsokat, és abszolútban az idõsebb és a felnõtt korosztályt
is beleértve a legjobb idõket érték el ebben a két verseny-
számban – számolt be Paulovics Tamás edzõ.

Erõs kezdés
az úszóknál
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Kos: Cselhez folyamodsz:
bajokat találsz ki, vagy fel-
nagyítod a meglévõket,

hogy ezzel is magadra tereld a figyel-
met. Egy kicsit ráijesztesz környeze-
tedre!

Bika: Úgy érzed, elviselhe-
tetlen, hogy szokványos,
mindennapi feladatokkal

kell foglalkoznod. Nincs hozzá türel-
med, kapkodsz, amitõl csak még to-
vább tart minden. 

Ikrek: Olyan hévvel veted
bele magad a munkába,
hogy a saját magad szabta

iram általános elképedést vált ki kör-
nyezetedben. Nem képesek követni.

Rák: Hangulatod, mint a
szinuszgörbe: egyszer
fent, egyszer lent. Ma jóval

idegesebb vagy, mint azt a helyzet
indokolná. Miért ez a nagy lobbané-
konyság? 

Oroszlán: Már igazán
megszokhattad volna,
hogy gáncsoskodnak ve-

led, sokak szemében szálka az
Oroszlán néha önteltnek tûnõ fellépé-
se. 

Szûz: Megrendülhet az
egészségi állapotod. Le-
het, hogy az állandó

stresszhelyzetnek köszönheted vagy

vírus támadott meg. Keresd fel orvo-
sodat! 

Mérleg: Jól teszed, ha
elõre megszervezed a ki-
ruccanást. Fárasztó hóna-

pok állnak mögöttetek, szükségetek
van a regenerálódásra.

Skorpió: Az adott szó be
nem tartása nem bizonyult
megfelelõ stratégiának.

Egyre többen fordulnak el tõled. Meg
kellene fordítani ezt a kellemetlen
tendenciát! 

Nyilas: Könnyû hódításra
kínálkozik lehetõséged.
Neked nem jelent különö-

sebben sokat a másik, de õ odavan
érted. Ez így nem fair!

Bak: Lehet, hogy egy új
szerelemre lenne szüksé-
ged, mert kissé sivárnak

érzed most az életed. Fogadd el,
hogy néha tûzszünet is létezik!

Vízöntõ: Itt az ideje, hogy
végiggondold, mit is
akarsz tenni nyáron. Kül-

földi út? Balaton? Bármelyiket vá-
lasztod is, kezdd el intézni! 

Halak: A felhõk végre el-
vonultak, a nap kisütött.
Szinte magad sem érted,

hogy mitõl voltál olyan bánatos.

Január 22-29.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

A parkolási engedélyek, la-
kossági bérletek csak január
20-ig érvényesek Szentesen,
így aki 2016-ban is parkolási
engedélyt, lakossági bérletet
kíván váltani, annak érdemes
felkeresnie a Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal ud-
varán az ügyfélszolgálatot,
melynek munkatársai hétfõ-
tõl csütörtöki 7 és 16, pénte-
ken 7 és 14.30 között állnak
az ügyfelek rendelkezésére.
A lakossági (ingyenes) bérle-
tek kiváltásához forgalmi en-
gedély és lakcímkártya szük-
séges. December közepétõl
lehetett már az idei évre új
engedélyt, bérletet váltani,
azonban eddig a jogosultak
44 százaléka tette azt meg. 

Parkolás

Szombat (január 23.)
10:00 Az 5. hullám
12:00 Alvin és a mókusok - A mó-

kás menet
13:30 Alvin és a mókusok - A mó-

kás menet
15:15 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
17:45 Steve Jobs
20:00 A visszatérõ
Vasárnap (január 24.)
10:00 3D Star Wars: Az Ébredõ Erõ
12:30 Alvin és a mókusok - A mó-

kás menet
14:00 Alvin és a mókusok - A mó-

kás menet
15:30 Saul fia
17:45 A visszatérõ
20:30 Steve Jobs
Hétfõ (január 25.)
14:00 Alvin és a mókusok - A mó-

kás menet
15:30 Az 5. hullám
17:45 Steve Jobs
20:00 A visszatérõ

Kedd (január 26.)
14:00 Alvin és a mókusok - A mó-

kás menet
15:30 A visszatérõ
18:15 Saul fia
20:15 Steve Jobs
Szerda (január 27.)
14:00 Alvin és a mókusok - A mó-

kás menet
15:30 Az 5. hullám
17:45 Steve Jobs
20:00 A visszatérõ
Csütörtök (január 28.)
14:30 Alvin és a mókusok - A mó-

kás menet
16:00 Creed - Apolló fia
18:15 Nagyfater elszabadul
20:15 Pofázunk és végünk Miami-

ban
Péntek (január 29.)
14:30 Alvin és a mókusok - A mó-

kás menet
16:00 Pofázunk és végünk Miami-

ban
18:00 Creed - Apolló fia
20:15 Nagyfater elszabadul

Mozimûsor

Koszta József Múzeum
Január 22-tõl nyitva.
Állandó kiállítások:
Szentes város évszázadai, Alsó-

párttól Felsõpártig, Legelõk szántók
vadvizek, Céhek iparosok segédek,
Susanna – a zenegépek története

Idõszaki kiállítások:
Nézõpontok: január 30-ig látogat-

ható. Árpád népe-Gyula népe – a
honfoglaló magyarok emlékanyaga a
Közép-Tisza vidéken, látogatható:
február 29-ig.

Január 26-án, kedden 16.30 óra-
kor nyílik „A Vizsolyi Biblia 425 éve“
címû idõszaki kiállítás, megnyitja:
Millisits Máté mûvészettörténész.

Tokácsli Galéria
A 10 éves Kurca parti Foltvarró

Klub jubileumi kiállítása január 30-ig
tekinthetõ meg az intézmény nyitva-
tartási idejében: keddtõl péntekig 9-
13 és 15-17 óráig, szombaton 9-13
óráig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Mûvelõdési és Ifjúsági Házban

(Szentes, Tóth József utca 10-14.,
Tel.: 63/314-211) január 26-án 16.30
órától délutáni matinéval várják a gye-
rekeket a szervezõk!

Bõvebb információt a helyszínen,
illetve a fenti telefonszámon kaphat-
nak az érdeklõdõk. A belépés díjtalan!

Városi Könyvtár
Január 25-én, hétfõn 18 órakor

Szabó Pál: 1440 - Nándorfehérvár el-
sõ oszmán-török ostroma és elõzmé-
nyei címû kötetének bemutatója lesz.

Január 27-én, szerdán 18 órakor a
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Ezreddel közös rendezvényként Kollár
László törzszászlós Élet a misszió-
ban: EUFOR címû elõadása lesz.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 22-tõl

Békében, szeretetben töl-
tött 73 évet Lénárt Ferenc és
felesége. A házaspár, mely-
nek mindkét tagja szépko-
rú, mindig sokat dolgozott,
s úgy érzik, nagyon gyorsan
elszaladtak az évek. Mindig
az éltette õket, hogy volt
újabb és újabb tervük, mint
ahogyan még most is van.

– Torma Etelka. Erõs, mint
a torma – nyomatékosította
Lénárt Ferencné a lánykori ne-
vét. Újra megülték lapunk
kedvéért Etelka 90. születés-
napját, mely egyébként no-
vember 28-án volt. A sütemé-
nyek mellett 93 esztendõs fér-
jével mesélni kezdtek életük-
rõl, melyrõl egyöntetûen azt
mondják, nagyon szép volt,
bár úgy érzik, gyorsan elszáll-
tak az évek. 73 éve házasod-
tak össze, akkor Etelka 17, Fe-
ri 19 éves volt, s szülõi bele-
egyezés kellett a frigyhez. Kö-
zös életük Kiss Károly bácsi
tánciskolájában indult, ott is-
merkedtek meg a fiatalok.
Immár 73 esztendeje tartó há-
zas életük szóba került akkor
is, amikor Szirbik Imre pol-
gármester köszöntötte Orbán
Viktor miniszterelnök emlék-
lapjával a nénit születésnap-
ján, Feri bácsinak pedig janu-
ár 9-én gratulálhatott, aki az-
nap töltötte be a 93. életévét.
Készülnek a jubileumi 75.-re,
illetve Feri bácsi évei számát
tekintve megcélozta a 100-at.

Lehet, hogy szépnek tûnik
számukra az életük, ám el-
mondásukból kiderül, nem
volt könnyû. Etelka kereske-

dõ volt, dolgozott a berekhá-
ti, a Jókai utcai boltban, s a
fehérház alatti dohánybolt-
ban is. Egy idõben még a fo-
nást is megtanulta, mert ab-
ban volt pénz, s vett egy rok-
kát is. Sõt, 44 kilósan birkát
is nyírt. Feri bácsi cipész
szakmát tanult, de úgy gon-
dolta, nincs benne fantázia, a
honvédségnél polgári szol-
gálatos volt, majd a Petõfi-
ben raktáros, aztán 5 évig
téglagyárban dolgozott.

– Kicsit meghúzott ez a
munka, egy talicskában 100
téglát, azaz 3 mázsa 20 kilót
toltam. Igaz, ott egy kicsit
megtollasodtunk, így tud-
tunk boldogulni – mondta
Lénárt Ferenc. A Gergely ut-
ca és a Mentõ utca határán

lévõ házukat ötven évesen
építette. – Kellett a pénz,
táppénzre sem mentünk –
tette hozzá felesége. Mind-
ketten nagyon sokat vállal-
tak, munkahelyüket máso-
dik otthonuknak tekintették,
amikor egybekeltek, semmi-
jük nem volt. Munkájuk mel-
lett mindig a családért éltek,
egy lányuk, két unokájuk, s
hat dédunokájuk van.

Egész életükben tevéke-
nyek voltak, autójuk soha
nem volt, csak egy motorja
Feri bácsinak a horgászat
miatt. Az idõs férfi szereti a
kertjüket gondozni, büszke
szilvafáira, melyekbõl pálin-
kája is van. Egy szökõkutat
is telepített az udvarba. Etel-
ka néni is szívesen idõzik a

kertben, s a mai napig bicik-
livel jár bevásárolni. Szeret
fõzni, mindenfélét készít.
Férje „nagyon húsos”, min-
dennap fogyasztja, igaz nem
sokat. Feri bácsi 43 évesen
szokott le a dohányzásról,
mert rájött, nem tesz jót. –
Mennyivel jobban is érzem
magam! – jelenti ki. Reggel
egy kis kupica pálinkát
mindketten megisznak, ezt
ajánlják jó szívvel másoknak
is. Azt is megfogadták: sokat
kell mozogni, a fotelbe köny-
nyû beleragadni. Feri bácsi a
tévében nyomon követi a
sportot, a kézilabdát, vízilab-
dát, és persze – teszi hozzá
felesége – a migránsokat.
Rendben van az egészségük,
még mûtétjük sem volt,
stimmel tehát a néni megál-
lapítása: valóban erõs, mint
a torma. Mindig volt valami
tervük, amit meg akartak va-
lósítani. Most is van tervük:
várják a tavaszt, hogy lehes-
sen a kerttel foglalkozni.

S ha már tudjuk a hosszú
élet titkát, mi a helyzet a
hosszú házassággal? Erre is
szinte egyszerre válaszolják: 

– Egyetértés, egymás meg-
becsülése. Mindent együtt
csináltunk, mi már össze va-
gyunk nõve.

Darók József

Tél  van és  hideg.  Azt
mondják, januárban ez így
szokás. Errefelé. De nem Flo-
ridában, ahol a hõmérõ hi-
ganyszála megközelíti a 30-
at Celsiusban! A jól fizetett
magyar celeb csak odajár.
Nagy-nagy élvezettel szét is
kürtölik országnak-világnak,
hogy milyen meleg a helyzet
odaát, a világtenger túlolda-
lán. A facebook tele van a
képeikkel. Pöttyös bácsi a
17/B-bõl csakis a nõket kém-
leli. A bikiniseket, meg a
fölül semmibe öltözötteket.
Elismeri ugyan, hogy ilyen-
tájt a hegyek között is szé-
pen lebarnulhat az emberlá-
nya, de ott szerinte túlöltö-
zött mindegyik.

Sok hûhó semmiért, aho-
gyan Shakespeare mester
mesélné.

Robikát azonban mindez
csöppet sem érdekli. Õt most
csakis egy dolog izgatja,
hogy a Tisza védõgátjának
oldalán csúszkálhasson.
Igaz, hóból közel és távol
egy pehelynyit sem látni, de
a gátoldal fagyott füve szinte
fehérlik a dértõl. És azon
már siklik a szánkó. Akár a
szomszéd gyerkõc feneke
alatt a fóliadarab.

Lehetnek úgy 8-9 évesek.
És jó barátok. Ami közös

bennük, eddig még nem sok
havat láttak a maga termé-
szeti valóságában életük so-
rán. Robit tavalyelõtt el is
vitte a családja hó nézõbe, a
Mátrába. Kékestetõre. A fiú-
nak tetszett a hegyvidék, a
mindent belepõ nagy puha
fehérség, bár csalódott egy
picit, ugyanis akadt olyan
ember, aki rosszindulatból
mûhónak nevezte az egé-
szet.

Robika azóta az igazira
vár. A hóra. Elõször Mikulás
napra, majd Karácsonyra
kért a Télapótól nagy fehér
hópelyheket. Sokat, hogy
mindent belepjen maga kö-
rül. Nem lett belõle semmi.
Aztán… épphogy csak vége
lett a szünidõnek, nagy seb-
bel-lobbal elkezdett havazni.
Nem nagyon, kicsit. Drága
Holle anyó alighogy megráz-
ta a dunyháját, máris esõt
zúdítottak rá az égiek, mind-
járt ónosat. Az a kevéske hó
hamar el is olvadt. Ugyan-
úgy, mint az elõzõ években.

Robi apukája nagy kitolás-
nak nevezi az egészet. Már-
mint a gyerekekkel szemben.
Ott van elõttük a téli szün-

idõ, a szabadság áhított ideje
és csak sóvárognak a hó
után. Aztán, hogy gyorsan
letelik a vakáció, szinte évrõl
évre napra pontosan behava-
zunk. Így mondja. Amikor
már kevésbé tudják élvezni a
téli áldást a gyerekek.

Kissé szomorúan figyeli a
srácokat, ahogy a gátoldalon
fölfelé igyekeztükben, nagy
elánnal húzzák maguk után
a szánkót. Odafönt kilihegik
magukat egy kicsit, aztán új-
ra lecsúsznak. Elöl Robika,
mögötte a barátja, a Marci
fóliadarabkán. A következõ
körben cserélnek: Robi ül a
fóliára, Marci megkapja a
szánkót. Szemmel láthatóan
élvezik a lesiklást, nevetgél-
nek. Bár ez mégsem az a fel-
szabadult, örömteli kacagás.

Gyerekek. Meglehet, õk
még nem érzékelik: az igazi
tél hideg és az a szép benne,
hogy hó borítja be a tájat. Ta-
lán majd egyszer õk is meg-
tudják, sóhajt az apa. Lehet
még belõle valami. Egyszer
csak csak eljut hozzánk is az
igazi tél!

Lovas József Pál

A z  i g a z i  t é l

Csongrád megyében az idei fûtési szezonban 8 jelzés érke-
zett a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fõ-
ügyeletére olyan esetek miatt, amikor szén-monoxid-mérgezés
gyanúja merült fel. Csak szeptember óta 4 olyan halálos kime-
netelû baleset történt, amely kapcsolatba hozható a gyilkos
gázzal. A balesetek kapcsán gyermekek is kórházba kerültek
mérgezési tünetekkel. A megyében történt mérgezések okai
minden esetben a nem megfelelõ levegõ-utánpótlásra, valamint
a gázfogyasztó berendezések nem megfelelõ mûszaki állapotá-
ra vezethetõk vissza.

Füstmérgezések
Súlyos higiéniai, nyomon

követési és jelölési hiányos-
ságokkal mûködõ sütõipari
cég Csongrád megyében –
egy kirívó eset, amit a 2015-
ös téli szezonális ellenõrzés
folyamán tárt fel a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal.

Az egy hónapos ellenõr-
zés-sorozaton 4997 vizsgála-
tot végeztek a szakemberek.
A feltárt szabálytalanságok
miatt 83 alkalommal figyel-

meztetést, 185 ügyben, ösz-
szesen 21,7 millió forint ér-
tékben bírságot szabtak ki.
Higiéniai hiányosságokat az
ellenõrzések 4,1 százaléká-
ban találtak, a termékek mi-
nõsége az ellenõrzések 3,2
százalékában nem volt meg-
felelõ, a vizsgált élelmisze-
rek nyomon követhetõségé-
vel az ellenõrzések 2,7 száza-

lékánál volt probléma. A
szakemberek kiemelten vizs-
gálták többek között a friss
húst, a halakat és haltermé-
keket, a virslit, az édesipari
termékeket, a déli gyümöl-
csöket, valamint a borászati
termékek közül a borokat és
a pezsgõket. A fokozott el-
lenõrzés érintette az élõ ha-
lak forgalmazását, az állatok
szállítását és a karácsonyi
ünnepi vásárokat, rendezvé-
nyeket is.

Kobzás

A Csongrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara mel-
lett mûködõ Csongrád Me-
gyei Békéltetõ Testület elnöki
tisztségét a jövõben Dr. Hor-

váth Károly ügyvéd tölti be,
míg az elnök-helyettes a
Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Mûszaki Engedélye-
zési és Fogyasztóvédelmi Fõ-
osztályának osztályvezetõje,
Petrik Sándor lett. A testület
korábbi vezetõje és egyben
egyik alapítója, Dékány László

tiszteletbeli elnöki címet ka-
pott. Dékány László 1999-tõl
elõbb elnökhelyettese, majd
2005-tõl elnöke volt a tes-
tületnek. A szervezet csak a
tavalyi évben mintegy 550
ügyben járt el.

Új elnök

Hetvenhárom éve
szeretetben

(Fotó: Vidovics)



Újabb jelentõs elismerés-
b e n  r é s z e s ü l t  S z e n t e s ,
amely tovább õrzi zöld vá-
ros jellegét, kiemelt szere-
pét a termálenergia haszno-
sításban. Csütörtökön vette
át Szirbik Imre polgármester
a Holnap városáért díj Zöld
városért kategóriájának ki-
tüntetõ címét.

Szentes zöld városként va-
ló elismerésének két legje-
lentõsebb díja volt a 2011-
ben elnyert, a Biodiverzitás
fõvárosa, illetve a 2013-ban
Kínában rendezett Élhetõ
Közösségek Nemzeti Világ-
versenyének döntõjében ki-
érdemelt második helyezés.
A környezetért tett erõfeszí-
téseket ismét díjazták. A
fenntartható fejlõdés ember-
léptékûvé válik a magyar vá-
rosokban, településeken is: a
helyi emberek érdekében
történik a magasabb életmi-
nõség elérése. A 2013-ban
alapított A Holnap városáért
Díj arra igyekszik ösztönöz-
ni a városokat, hogy minden
képességükkel és készségük-
kel a jobbra, szebbre töre-
kedjenek. 

A díj elnyerésére öt kate-
góriában – Fenntartható vá-
rosért, Zöld városért és a
Mûvészet, Kultúra, Örökség
megõrzéséért - lehetett ne-
vezni, városunk önkormány-
zata a Zöld városért díjat pá-
lyázta meg. Torday Henrietta

idegenforgalmi és marketing
referenstõl megtudtuk: Ba-
loghné Berezvai Csilla városi
fõkertésszel közösen készí-
tették el a város pályázatát,
hangsúlyt helyezve a termál-
energia hasznosítására helyi
szinten, illetve a Kurca re-

konstrukció eredményeire.
Szerepelt az anyagban az is,
hogyan befolyásolta a lako-
sok életét a zöldfelületek ki-
alakítása. Képekkel, sõt film-
mel is illusztrálták, kiegészí-
tették a pályázatot. 

A munka eredményesnek

bizonyult, a bíráló bizottság,
melynek soraiban a fenntart-
ható városmodellhez kapcso-
lódó különbözõ szakterületek
vezetõ szakemberei foglaltak
helyet, Szentesnek odaítélték
a Zöld városért díjat.

Az ünnepélyes díjátadóra
idén január 21-én, Budapes-
ten, a Pest Megye Önkor-
mányzat Dísztermében ke-
rült sor. Szirbik Imre polgár-
mester vette át az elismerést
dr. Réthelyi Miklóstól, az
UNESCO Magyar Nemzeti
Bizottságának elnökétõl. A
polgármester köszönõbeszé-
dében az önkormányzat, a
város és a lakosság közös
munkájának tulajdonította a
kitüntetõ címet, úgy fogal-
mazott: ez a szentesiek díja.
Az átadást követõen dr. Rét-
helyi Miklós szívesen emlé-
kezett vissza szentesi kap-
csolataira is, a termálenergia
hasznosítását pedig egyene-
sen példaértékûnek nevezte.

A Holnap városáért Díj
2015 védjegyhasználatára
három évig jogosultak a díja-
zottak.

D. J.

Sikeresen pályáztak a Zöld városért díjra
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Ismét megrongálták a Kos-
suth tér szomszédságában
lévõ Napernyõs lány bronz-
szobrát. A tavaly õszi eset-
hez hasonlóan most is valaki
arra használta a szobor eser-
nyõs részét, hogy lógjon raj-
ta, amit a fém nem bírt el, és
elhajlott, és bár nem törött el,
de megrongálódott. Tavaly
elfogták a tettest, akinek a
szülei vállalták a szobor
helyreállítási költségeinek a
megtérítését, most is bízunk
abban, hogy elõkerül az el-
követõ, bár kedden 13 óráig
nem érkezett hivatalos beje-
lentés a Szentesi Rendõrka-
pitányságra.

Szóváltást követõen ala-
kult ki dulakodás két férfi
között a Magyari Imre utcá-
ban, aminek az lett a vége,
hogy az egyik férfi úgy meg-
ütötte vitapartnerét, hogy
annak betörött az orra. A fér-
fi ellen súlyos testi sértés mi-
att indult eljárás.

Rongálás miatt indult bün-
tetõeljárás ismeretlen tettes
ellen, aki a Kossuth utca –
Horváth Mihály utca sarkán
lévõ játékbolt ajtaja melletti
lefóliázott részt firkálta össze
graffitivel. A „mûvész“ rá-
adásul a kézjegyét, az ún.

tag-et is ott hagyta a kiraka-
ton.

Betöréses lopás miatt nyo-
moz a rendõrség ismeretlen
tettes ellen, aki a Felsõpárton
ajtóbefeszítés módszerével
hatolt be az egyik ottani ház-
ba, miután a tulajdonosok el-
mentek reggel dolgozni ott-
honról. A tolvaj készpénzt,
mûszaki cikkeket vitt magá-
val. A lopási kár mintegy 700
ezer forint, míg a rongálással
a tulajdonosnak 150 ezer fo-
rintos kára keletkezett.

Hasonló eset történt január
6-án is, amikor az egyik kert-
városi ingatlanból szinte ha-
sonló módszerrel és hasonló
napszakban loptak el Erzsé-
bet utalványt, készpénzt,
videókamerát, órát és éksze-
reket. A kár itt 320 ezer forint
volt, míg a rongálás miatt a
helyreállítási költség közel 

Elloptak egy piros 55-ös
MTZ traktort a Nagyhegy-
rõl. A jármû téliesítve volt,
sem akkumulátor, sem fagy-
álló folyadék sem pedig gáz-
olaj nem volt benne, de a tol-
vajok pontosan tudtak mind-
errõl, így vittek magukkal
minden szükséges eszközt,
feltöltötték a jármûvet, kiáll-
tak vele a garázsból és ellop-

ták azt. A kár az egymillió
forintot is elérheti.

Megütötték Árpádhalom
alpolgármesterét az önkor-
mányzati hivatal elõtt. Az el-
követõ egy büntetett elõéletû
férfi volt, aki azt sérelmezte,
hogy nem akarják átszállíta-
ni a nagymágocsi kihallgatá-
sára. A férfi, aki ellen koráb-
bi ügyei miatt is folyik nyo-
mozás, most hivatalos sze-
mély elleni erõszak miatt is
felelhet a törvényszék elõtt.

Emberségbõl is jelesre
vizsgáztak a szentesi rend-
õrök, akik egy fedél nélküli
férfin segítettek.

A Baross úton járõrözõ
rendõrök a régi MÁV szállás
elõtt figyeltek fel egy padon
fekvõ személyre január 18-
án 0 órakor. A hajléktalan
férfi a rendõröknek elmond-
ta, hogy idõs korára, illetve a
fájós lábára tekintettel, nem
tudott továbbsétálni, ezért
feküdt le az utcán. Azt is el-
mondta az egyenruhások-
nak, hogy nagyon fázik és
szeretne valahol felmeleged-
ni. A járõrök a náluk lévõ ta-
karóval betakarták a férfit,
majd biztonsági intézkedés
keretében melegedõhelyre
szállították. HV

Szobrot rongáltak,
ékszert és traktort loptak

Született:

Orosz Jánosnak és Simon Zsanettnek Máté János (Keresztes
u. 10.), Erdõháti-Nagy Jánosnak és Horváth Mariannának
Zsombor (Munkás u. 86.), Csenki Attilának és Fekete Editnek
Krisztián (Köztársaság u. 13. 3/7.), Szokodi Kálmánnak és
Szabó Katalinnak Noel Patrik (Belsõecser tanya 29.).

Elhunyt:

Pápai István (Damjanich u. 29.), Farsang Etelka (Dózsa Gy.
u. 10/A), Házi Mihály (Óbester telep 13.), Erki Józsefné
(Rákóczi Ferenc u. 45/a), Molnár Imréné (Petrovics S. u. 6.),
Móczár Zoltán Alajos (Kossuth L. u. 14. 2/10.)

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü január 25—29.

A menü: sertés-, vagy marhahús
B menü: szárnyas hús

Hétfõ:
A menü: Tojásos leves

Székelykáposzta
B menü: Zellerkrémleves

Resztelt csibemáj
Párolt rizs

Kedd:
A menü: Karfiolleves

Tüzes sertésfalatok
Sült burgonya

B menü: Gyümölcsleves
Milánói lasagne

Szerda:
A menü: Szárazbableves

Pásztortarhonya
B menü: Magyaros gombaleves

Rántott csirkemell
Finomfõzelék

Csütörtök:
A menü: Frankfurti leves

Szentesi töltött karaj
Hagymás tört burgonya 

B menü: Májgaluskaleves
Csirkepörkölt tésztával
vagy Mákos guba

Péntek:
A menü: Húsleves házi tésztával

Sertésszelet vadász
raguban, Tésztaköret

B menü: Csirkebecsinált-leves
Rántott csirkecombfilé
Burgonyapüré

6600 Szentes, Petõfi u. 7/a
info@galeriakavehaz.hu
www.galeriakavehaz.hu

SZENTESI
ÉTELFUTÁR
Rendelésfelvétel:
06-20/529-88-22

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.
Menü február 01–07-ig.

Hétfõ: Zöldségleves
halgaluskával

A menü: Bácskai rizseshús
B menü: Hentes csirketokány

pirított tarhonyával
C menü: Rántott sajt 
Kedd: Húsleves
A menü: Fõtt sertéshús,

Meggymártás
B menü: Stefánia vagdalt,

Parajfõzelék
C menü: Rántott sertésszelet,

Meggymártás
Szerda: Sárgaborsó leves
A menü: Húsos-kolbászos rakott

burgonya
B menü: Paprikás csirkeragu

Tésztaköret
C menü: Rántott csirkecomb

Rácos burgonya
Csütörtök: Pirított tésztaleves
A menü: Sült csirkecomb,

Finomfõzelék
B menü: Eszterházy sertésszelet

Burgonyapüré
C menü: Rántott szárnyasmáj

Burgonyapüré
Péntek: Palóc gulyásleves
A menü: Parajos penne
B menü: Sajtos-tejfölös spagetti
C menü: Rántott csirkeszárny

Zöldséges rizs
Szombat: Csontleves
A menü: Csülkös káposzta
Vasárnap: Fahéjas szilvaleves
A menü: Dubarry csirkemell

Hagymás tört burgonya
A megadott ár tartalmazza

a kiszállítás díját is 11-14 óráig,
Szentes területén. 700 Ft / nyugdíjas

menü, 800 Ft / menü, dobozos
csomagolás díja 100 Ft/menü.

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 órá-

ig a Sima F. u. 31-33. (mentõállomás), rendelési idõn kívül az ellátás
a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet:
január 25-tõl február 1-ig a Dr. Weiss Patika (Szentes, Rákóczi utca

1.) minden hétköznap 7.30-19 óráig, szombaton 7,30-12 óráig.
Készenléti telefon: 70/563-5139.

Készenlét ideje:
hétfõtõl-péntekig: 20 órától másnap 07.30 óráig. Szombaton: 20 órá-

tól másnap 08.00 óráig, vasárnap: 20 .00 órától másnap 07.30 óráig.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerõsöknek,

akik felejthetetlen halottunk

SSIIMMOONN TTAAMMÁÁSS JJÓÓZZSSEEFFNNÉÉ

VVEECCSSEERRII MMÁÁRRTTAA
temetésén részt vettek, megjelenésükkel,

virágaikkal gyászunkban enyhíteni igyekeztek
A gyászoló család

Baloghné Berezvai Csilla fõkertész és Szirbik Imre polgármester a díjjal. (Fotó: Vidovics)


