
Számos feladat áll Farkas
Sándor elõtt Mezõhegyesen,
akit Lázár János Miniszterel-
nökséget vezetõ miniszter
nevezett ki a mezõhegyesi
mintagazdaság kormánybiz-
tosává. Szentes és Csongrád
országgyûlési képviselõje ja-
nuár 18-tól állt hivatalosan
munkába, de már ezt meg-
elõzõen tájékozódott a hely-
zetrõl, melynek tükrében
lapunknak azt nyilatkozta,
hogy gyakorlatilag a nulláról
kell a hagyományos mezõh-

egyesi gazdálkodást talpra
állítania, mely korábban 12
ezer hektár területen mûkö-
dött, és mindig állami tulaj-
donban volt.

A mezõhegyesi ménesbir-
tok gyökerei az 1700-as éve-
kig nyúlnak vissza, akkor
alapítottak katonai lóte-
nyésztési központot Mezõ-
hegyesen, ahol a kiegyezést
követõen már a polgári gaz-
dálkodás is beindult, termé-
szetesen továbbra is kiegé-
szülve a mezõhegyesi ha-

gyományok gerincét alkotó
lótenyésztéssel. – 2004-ig
gyakorlatilag állami cégként
mûködött a ménesbirtok,
majd a privatizációt követõ-
en lecsökkent a gazdálkodás
és Ménes Kft.-ként mûködött
tovább a lótenyésztés egy kis
területen – elevenítette fel az
elõzményeket Farkas Sán-
dor, hozzátéve, hogy a fel-
adata részben a lótenyésztés,
részben pedig a gazdálkodás
visszaállítása.

Folytatás a 3. oldalon

A lótenyésztés és szarvasmarhatartás lesz a
fõprofil Mezõhegyesen

Újjászervezi a gazdálkodást

Múlt pénteken tartotta a képviselõ-testü-
let idei elsõ soros ülését. A tanácskozáson
több jelentõs kérdésben is döntést szüle-
tett, határoztak többek között arról, hogy
átalakítják a helyi kulturális intézmény-
rendszert, a következõ hónapokban össze-
vonják a mûvelõdési központot és a városi
könyvtárt, miután megszüntetik õket önál-
ló költségvetési szervként.

A városatyák tárgyaltak a városban túlsza-
porodott parlagi és házigalambok befogásá-
ról – mellyel egy céget bíznak meg –, ugyan-
is a közterületeken, közintézményeken, vá-
rosközponti társas lakóingatlanoknál túlsza-
porodtak ezek a madarak, melyek sok beteg-
ség hordozói lehetnek. Néhány éve az önkor-
mányzat ugyan építtetett ki mechanikus ga-
lambriasztó berendezést, az azonban csupán
rövid ideig bizonyult hatékonynak, s ismét
megnövekedett bizonyos fajok egyedeinek
száma. A határozati javaslatot elfogadta a
testület rövid tanácskozás után, de számos
képviselõ felszólalt a témában.

Antal Balázs Tibor szerint például a galam-
bok nélkül élhetõbbé válik a város, mind
egészségügyi, mind pedig mûemlékvédelmi
szempontból. Krausz Jánosné az Apponyi tér,
Dr. Chomiak Waldemar a Kertváros bekapcso-
lását kezdeményezte a programba. Volt
olyan képviselõ is, aki a befogott egyedek to-
vábbi sorsáról tudakolódzott. A városellátó
intézmény vezetõje, Varga Ferenc megnyug-
tatta a jelenlévõket azzal, hogy további hasz-
nosításukról a vállalkozó ugyan nem ad in-
formációt, azonban az bizonyos, hogy a cég
ebben a kérdésben az Országos Madártani
Intézettel együttmûködik. Móra József felhív-
ta a képviselõk figyelmét arra, hogy a galam-
bok között is bizonyos fajok állatvédelem
alatt állnak, s a galambászokat értesíteni kell,
hogy az állományukat tartsák fogva a befo-
gási idõszakban. Szirbik Imre polgármester a
lakosság operatív módon történõ bevonását
kezdeményezte, hiszen véleménye szerint az
újbóli túlszaporodást megelõzendõ a lakosok
is meg tudják szüntetni a fészkeket.

Folytatás a 8. oldalon
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Hazatértek a katonák
Véget ért a Magyar Honvédség

EUFOR Kontingensének 17. váltásának

boszniai missziója, a 150 fõs alegység

11 katonai szervezet állományából te-

võdött össze, de alapvetõen a szentesi

alakulatra épült.

4. oldal

Bajnokokat avattak
A szigetszentmiklósi városi sport-

csarnok adott helyet a hétvégén a Tánc-

Sport Magyar Bajnokságnak, ahol ter-

mészetesen a szentesi Szilver TSE is

képviseltette magát, és táncosaik kima-

gasló eredményeket értek el.

6. oldal

Összevonják a mûvelõdési központot és a
könyvtárat

Átalakítás a kultúra területén Tonnesné Kiss Ildikó iroda-
vezetõ lapunk megkeresésére
elmondta, hogy az adóbevé-
telek a tervek szerint alakul-
tak 2015-ben, hiszen az egyes
adónemeket illetõen a teljesí-
tések a tervekhez képest 98
és 102 százalék között mo-
zogtak. – Az egyes adóne-
mek sajátossága, hogy példá-
ul a tárgyi adók esetében a
bevételi tervszámok egészen
pontosan megállapíthatók.
Az iparûzési adó, az idegen-
forgalmi adó azonban ön-
adózásos adónemek, itt az
adózó már hamarabb tudja,
hogy mennyit kell majd fi-
zetnie, mint az adóhatóság,
nehezebb a tervezés. Ezeknél
az adónemeknél az elõzõ
évek bevételeit, az inflációt,
valamint a gazdasági növe-
kedést és a helyi információ-
kat alapul véve terveztünk.
A zárás szerint jól sikerült a
tervszámokat megállapítani,
be is érkeztek azok a bevéte-
lek, amelyek az elõirányzat-
ban szerepeltek, tehát az ön-
kormányzati adók, az áten-
gedett központi adók és a
kapcsolódó pótlékok, bírsá-
gok – hangsúlyozta a helyi
adóiroda vezetõje.

Az önkormányzathoz be-
érkezett összességében más-
fél milliárd forintos adó ösz-
szegének legnagyobb hánya-
dát a vállalkozók fizették be
iparûzési- és építményadó
formájában, míg a végered-

ményhez a lakosság a ma-
gánszemélyek kommunális
adójával, illetve a gépjármû-
adó egy részével járult hoz-
zá. A turisták által befizetett
idegenforgalmi adó 5 millió
426 ezer forint volt, amely
megközelíti a korábbi évek
bevételeit. – Ezen a területen
kicsi eltérés ugyan jelentkez-
het évente, mely az idõjárás-
tól, a városi programoktól is
függ. Tavaly ennél az ösz-
szegnél több, 2013-ban keve-
sebb, csupán 4,2 millió forint
volt az eredmény. 2015-ben
azonban új szálláshelyek is
létesültek, 5 új szállásadó ke-
rült be az idegenforgalmi
adót beszedõk körébe –
hangsúlyozta Tonnesné Kiss
Ildikó, hozzátéve, hogy aki
legalább 1 vendégéjszakát
megkezd Szentesen, az ide-
genforgalmi adót köteles fi-
zetni, mely a korábbi évek-
hez hasonlóan továbbra is
300 forint.

Tavaly a jogszabály az ön-
kormányzati adóhatósághoz
delegálta a magánfõzéssel
kapcsolatos teendõket, így a
berendezések bejelentését és
a fõzött mennyiségek beval-
lását. 2015. január 15-ig a
meglévõ berendezéseket be
kellett jelenteni az adóirodá-
hoz, és aki tavaly fõzött pá-
linkát, annak 2016. január 15-
ig be kellett vallania a lefõ-
zött mennyiséget is, melyért
mindössze egy 1 ezer forin-

tos adótételt kellett megfizet-
ni. Ebben a tekintetben azon-
ban most változás lépett ér-
vénybe, hiszen 2016-tól nem
bevallást kell készíteni a fõ-
zött mennyiségrõl, hanem az
állami adóhatóságtól még a
fõzés megkezdése elõtt, pár-
latjegyet venni literenként
700 forintért. Csak ilyen pár-
latjegy birtokában lehet pá-
linkát fõzni. A párlatjegyet
ügyfélkapun, vagy a megyei
igazgatóságon keresztül le-
het igényelni az állami adó-
hatóságnál, a készülékek be-
jelentése azonban továbbra is
az önkormányzati adóirodá-
hoz tartozik, ahol tavaly 29
készüléket jelentettek be tu-
lajdonosaik. 2016. évben az
önkormányzati adóhatóság
feladata többek között a be
nem jelentett készülékek fel-
derítése. Az ellenõrzéshez a
pálinkafõzõ berendezések ér-
tékesítésével foglalkozó ke-
reskedelmi vállalkozásokat
keresi meg az adóhatóság
adatszolgáltatás érdekében. 

Tonnesné Kiss Ildikó meg-
erõsítette, hogy idén a helyi
adók mértékei nem változ-
tak, s a korábbiak szerint tör-
ténik az adófizetés is, azon-
ban jelentõs változás az ön-
kormányzat bankváltása. En-
nek következménye, hogy
nem szabad a régi bank-
számlaszámokra teljesíteni a
fizetési kötelezettséget, mert
így hosszabbá válik a pénz-
összegek átfutása, és legrosz-
szabb esetben belefuthat az
ügyfél egy végrehajtási eljá-
rásba is. Egyébként a befize-
téshez szükséges csekkeket
az elmúlt évek gyakorlatá-
nak megfelelõen február kö-
zepétõl postázzák az iroda
munkatársai.

Cseh-Lakos

Jogszabályváltozás: párlatjegyet kell venni

Másfél milliárdos
az adóbevétel

A 2015-ös költségvetésben tervezett helyi adók bevételi
megérkeztek az önkormányzat számlájára, a város adóbe-
vétele összességében valamivel több, mint 1,5 milliárd fo-
rint lett. A teljesítés 98 és 102 százalék között mozog adóne-
menként változóan. 2015-ben újdonságként jelentkezett,
hogy a jogszabály az önkormányzati adóhatósághoz dele-
gálta a magán pálinkafõzõ berendezések bejelentését és a
fõzött mennyiségek bevallását. Idén többek között a be
nem jelentett készülékek felderítése, a fõzött mennyiségek
ellenõrzése tartozik a helyi adóirodához.

(Fotó: Vidovics)

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



Dr. Demeter Attila alpolgár-
mester, Hevesi-Tulipán Edit és
Sipos Antal képviselõk is kö-
szöntötték Csernus-Lukács
Péternét, ismertebb nevén Sá-
rika nénit 95. születésnapja
alkalmából. A nagyhegyi vá-
rosrészben január 27-én a
családjával ünneplõ hölgy
eseménydús életútjáról is
készséggel mesélt nekünk.

Az ünnepelt a virágcsokor
mellett Orbán Viktor, minisz-
terelnök úr köszöntõ levelét
is átvehette. Mindeközben
összegyült a szépkorú hölgy
mellett a család is, megtör-
tént a gyertyák elfújása, és
egy igen megható pillanat-
nak is szemtanúi lehettünk,
amikor kézbe vette ükuno-
káját, a 7 hetes Mirát.

Sárika néni a nyugalma-
zottak életét éli immáron 40
éve, és hogy bizonyítsa, a
humora még nem kopott
meg, az idõjárásra való te-
kintettel egy mókás kis törté-
netet is mesélt a megjelen-
teknek az igazi régi téli idõ-
szakokról. Elmondta, hogy

tanyán nõtt fel, majd ápoló
lett a kórház belgyógyászati
osztályán. Az érdekes törté-
netek csúcsára akkor értünk,
amikor megtudtuk, hogy a
II. világháborúban is részt
vett, két évig Németország-
ban tartózkodott hadi-ápoló-
ként, de egészen Hollandiáig
is eljutott. Férje a vasútnál
dolgozott. A világháború
lezárultával kertészkedett,
majd a Kontaktánál kapott
állást, és onnan ment nyug-
díjba.

A jó egészségnek örvendõ
hölgy sokat hallgat rádiót. A
látása mára meggyengült,
ezért televíziót nézni és ol-
vasni nem tud. A rádiózás
mellett, kedvezõ idõjárás
esetén a kertben tölti szabad-
idejét. Sárika néni igen népes
családnak örvendhet, 1 gyer-
meke, 2 unokája, 5 déduno-
kája és 1 ükönokája van. Ál-
lítása szerint jó genetikával
áldotta meg õket a sors, mint
mondta, két testvére is 99
évig élt.

Sebõk

Sár ika néni
95 éves
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A szentesi képviselõ-testü-
let 1996-ban (171/1996. XI.
22.) a Szentes–Nagyhegy vá-
rosrészben 28 utcát látott el
névvel, de az utcák tényle-
ges kialakítását és elnevezé-
sét késõbbi idõpontra ha-
lasztotta. Az utcarendezés az
érintett városrészben 2010
után megkezdõdött, így 2014
végén és 2015 elején 9 utca
nevet kapott az 1996. évi ha-
tározatban szereplõ 28 név-
bõl kiválasztva. Ezek közé
tartozott Gilicze Antal refor-
mátus lelkész, aki Szentesen
született 1885. május 30-án.
Édesapja Gilicze Sándor
bognármester, édesanyja Ka-
nász Nagy Jusztina varrónõ. 

Elemi iskoláit és a gimná-
zium nyolc osztályát szülõ-
városában végezte. 1904-ben
érettségizett. Ezt követõen
elõbb jogi tanulmányokba
kezdett a budapesti egyete-
men, de ezt megszakítva,
1905 szeptemberében átirat-
kozott a debreceni teológiai
akadémiára. Tanulmányait a
horgosi Kárász család által
alapított ösztöndíjból fedez-
te. Emellett írnoki állást vál-
lalt Sass Béla teológiai tanár,
zsinati és konventi jegyzõ
mellett. A végzés után be-
jegyzett segédlelkészként

elõbb Futó Zoltán mellett te-
vékenykedett Szentesen,
majd 1910 márciusától a ceg-
lédi, a siklósi, az õcsényi, az
érsekcsanádi és a kajdacsi
gyülekezetekben szolgált.
1913 júniusában a felsõ-bara-
nyai siklósi gyülekezet 32
pályázó közül közfelkiáltás-
sal õt választotta meg lelki-
pásztorául. Siklósi beiktatása
elõtt Gilicze Antal külföldi
tanulmányutat tett: egyház-
történeti elõadásokat hallga-
tott a bázeli egyetemen,
majd a svájci gyülekezetek
életét és intézményeit tanul-
mányozta. Lelkészi beiktatá-
sára 1914. április 22-én ke-
rült sor, ettõl kezdve 1923-ig
Siklóson szolgált. Hivatala
elfoglalása után házasságot
kötött Szentesen Horváth
István kereskedõ leányával,
Horváth Jolánnal. Házassá-
gukból két gyermekük szü-
letett: László és Márta. (Lász-
ló, majd annak fia és unokája
szintén református lelkész
lett.) Az 1918. évi összeomlás
után Siklóson élte át a szerb
megszállást. A idegen ható-
ságok 1920 õszén kiutasítot-
ták Siklósról, ahová csak egy
év múlva térhetett vissza.
Számûzetése idején családjá-
val együtt Szentesen tartóz-

kodott. Futó Zoltán halálával
1922-ben megüresedett a
szentesi lelkészi állás, amely-
re Gilicze Antal is benyújtot-
ta a pályázatát. Szoros küz-
delemben alulmaradt Sebes-
tyén Bélával, Futó Zoltán ve-
jével szemben. A választási
küzdelem során azonban fel-
hívta magára a szentesiek fi-
gyelmét, akik ettõl kezdve
igyekeztek hazacsábítani.
1923-ban felkérték, hogy fo-
gadja el az újonnan szerve-
zett hitoktató-lelkészi állást.
Gilicze Antal ennek eleget
téve, lemondott siklósi hiva-
taláról, és végleg hazatele-
pült Szentesre. Három évig
mûködött az állami polgári
iskolák hitoktatójaként, egy-
ben Csongrád–Szegvár–
Mindszent körlelkészeként.
1926-ban megszervezték a
szentesi III. (felsõpárti és ta-
nyai) lelkészi állást, amelyre
egyhangúlag õt választot-
ták meg. Szervezõ munkája
eredményeként 1934-ben
gyülekezeti otthon létesült a
Deák Ferenc utcában, majd
1941-ben létrejött a nagyhe-
gyi imaház. Neki és hitvesé-
nek köszönhetõen megala-
kult a Lorántffy Zsuzsanna
Egyesület, a Keresztyén Le-
ányegyesület, a Református

Asszonykör, továbbá a felsõ-
párti énekkar. Papi teendõi
mellett tagja lett a Városi Is-
kolaszéknek, elnöke a Hadi-
rokkantak Egyesületének, a
Református Körnek és Szen-
tes Város Óvodafelügyelõ
Bizottságának. 

Neki köszönhetõ, hogy kö-
zel 30 évi huzavona után,
1937/38-ban végre meg-
kezdhet te  mûködésé t  a
Damjanich utcában a város
harmadik óvodája, amely a
szegény családok gyermeke-
it volt hivatva befogadni.
1944. május 28-án, pünkösd
vasárnapján szolgálattétel
közben rosszul lett; az orvo-
sok agyvérzést állapítottak
meg. Hiábavaló volt minden
próbálkozásuk, Gilicze Antal
néhány óra múlva meghalt.
A gyászhír általános döbbe-
netet keltett, hisz a közked-
velt lelkész még csak 59 éves
volt. Mély részvét mellett a
Szeder-temetõben helyezték
örök nyugalomra. L.L.

Szentes utcáinak, tereinek névadói (160.)

Gilicze Antal utca

Válság van, féljünk! Né-
hány éve mindenhonnan
csak ilyesmiket hallhattunk
a médiából, így nem is meg-
lepõ, hogy eheti filmünk ezt
a témát dolgozza fel, ponto-
sabban a 2007-es amerikai
pénzügyi válságról mutat
egy képet a jelzálogpiac má-
sik oldaláról. 

Adam Mckay (Pancser Po-
lice, Megjött Apuci) filmjé-
ben különleges szerepet kap
a Wall Street-i korrupció ká-
romlása, így a bürokrácia el-
lenzõi csemegézhetnek egy
picit. Bár McKay alkotásá-
nak témája a kicsit sem érde-

kes bankszektor mûködése,
saját maga és a szereposztás
nagyon is azzá teszi, ugyanis
a három legvonzóbb színész-
nek tartott Christian Bale,
Ryan Gosling és Brad Pitt áll
össze és miközben mindenki
palira veszi õket, kegyetle-
nül elnáspángolják anyagi-
lag a pénzügyi szféra nagy-
kutyáit. Az elmélet a zseni
Michael Burry (Christian
Bale) fejébõl pattan ki, ami-
kor észreveszi, hogy a banki
ügyletek nem hogy nem áll-
nak stabil lábakon, tulajdon-
képpen rövid idõ múlva tel-
jesen össze fognak omlani.

Itt kezdõdik a három anti-
bürokrata testõr kalandja, és
a jelképes D'Artangan is
csatlakozik hozzájuk Mark
Baum (Steve Carrell) szemé-
lyében, hogy megkezdjék
utazásukat a modern pénz-
ügyi világ sötét és kifürkész-
hetetlen bugyraiba és bete-
gyenek az öntelt, materialis-
ta banki rétegnek. A történet
kibontakozását segíti a film
zenei felhozatala, ahol a
Guns 'N' Roses-tõl Kurt
Cobain munkásságán át a
Led Zeppelin-ig is eljutha-
tunk, ami elég vadnak hang-
zik, ha a filmzene atmoszfé-

rateremtõ hatására gondo-
lunk.

Végtére is, egy világpiaci
összeomlást újrafeldolgozó
biográfia-drámáról beszé-
lünk és egy mozijegy árától
sem megyünk csõdbe.

Ezt a filmet nyugodtan
ajánljuk figyelmükbe!

Filmajánló

A nagy dobás – The big short

Január 30-án, szombaton
köszöntötték Buzás Istvánnét
Epres sori otthonában 90.
születésnapja alkalmából. Az
Idõsügyi Tanács kezdemé-
nyezésére a magyar kor-
mány minden szépkorút egy
Orbán Viktor Miniszterelnök
úr által aláírt emléklappal ju-
talmaz meg, társadalmi meg-
becsülésük kifejezéseként.
Ezt az emléklapot vehette át
Iluska néni is, aki családja
körében ünnepelte ezt a jeles
eseményt. A virágcsokor és a
köszöntõlevél átvétele után
az ünnepelt életének kilenc
évtizedérõl mesélt a megje-
lenteknek.

– Hódmezõvásárhelyen
születtem és öten voltunk
testvérek, mindannyian lá-
nyok. Õk is itt élnek a közel-

ben, Domaszéken és Békés-
csabán. A Mindszenti Erdé-
szetben vállaltam munkát,
csaknem 10 évig voltam ott.
1979-ben költöztem Szentes-
re, de 1990-ig a vásárhelyi
Rákóczi TSZ-ben dolgoztam
– mesélte büszkén Iluska né-
ni. Két gyermeke született és
mára négy unokája és öt
dédunokája van. Az egyik
gyermekével él egy háztar-
tásban városunkban és sza-
badidejét a tyúkok nevelésé-
nek szenteli. – Közel 30 da-
rab van belõlük, így teljesen
lefoglalnak – mondja az ün-
nepelt, aki bár büszke a tyú-
kokra, mert télen is bõsége-
sen tojnak, azért nagyon vár-
ja már a tavaszt és a jó idõt.

Sebõk

I luska néni
90 éves

Fának születtem. Állva élek.
Nem voltam szeszélye a szélnek.
Levél vagy? - Azt kell megtanulni:
Nem szabad csak fölfelé hullni.

(Szabó Éva)

Február 2-án vet-
tünk végsõ búcsút
egykori kollégánk-
tól, Ráfiné Takács
Katalintól, aki egy
igen aktív, mozgal-
mas életutat maga
mögött hagyva kö-
szönt el végleg sze-
retteitõl. 

1934. szeptember 28-án született
Szentesen. Négyéves volt, mikor szü-
lei elváltak, s az ebbõl származó gyer-
mekkori sebek életének fájó pontjai
maradtak. A Katolikus Iskola és a Hor-
váth Mihály Gimnázium után a Hód-
mezõvásárhelyi Tanítóképzõben sze-
rezte elsõ diplomáját. Fájdalmasan
érintette, hogy országos irodalmi ver-

senyeredménye ellenére sem vették
fel az egyetemre, mert — mint a felvé-
telin mondták — a kisgazda párti ku-
lákunokára nincs szüksége a népi de-
mokráciának. 

Végzés után Nyírpazonyba helyez-
ték, s ettõl a pillanattól szenvedélyévé
vált a tanítás. Mikor késõbb újra ott
járt, s egy 30 évvel korábbi tanítványa
kiásott egy virágot az ablaka alól,
hogy nekiadja, azt mondta: „Ez az én
Kossuth-díjam”. Tanított, ahol lehetett,
falun, kültelken, városban, még bör-
tönben is, rabokat és rendõröket egy-
aránt. Késõbb sikerült bejutnia és el-
végeznie az egyetemet.

Nyíregyházáról 1967-ben költöztek
férjével Szentesre. A Kossuth Téri Ál-
talános Iskolában (ma Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola) kezdett ta-
nítani, s ahol nyugdíjazásáig magyart
és történelmet tanított. Bámulatos me-
móriájával és féktelen érdeklõdésével
hatalmas tárgyi tudást és mûveltséget
halmozott fel, melyet sziporkázva, hu-

morral és kitartó lelkesedéssel oszto-
gatott tanítványai és kollégái körében. 

A huszadik század történelmének
fõbb viharait õ megélte és átélte, s
amikor ezt tanította, megszaporodtak
a „zárójelek”, a „lábjegyzetek” mon-
dandójában, nem hagyva kétséget ta-
nítványaiban a hitelességrõl, az igaz-
ságérzetrõl, a hazaszeretetrõl. Nem
véletlen, hogy 1989-ben õ rendezhet-
te az elsõ szentesi ‘56-os megemléke-
zõ mûsort, mert mint sokan mondták,
õ ezt hitellel megtehette.

Ahol csak lehetett, kifejezte szülõ-
földjéhez fûzõdõ hûségét és szerete-
tét, ragaszkodását családjához, hivatá-
sához, elveihez, leckét adva ezzel ta-
nítványainak, kollégáinak.

Hasonló hûséggel õrzik emlékét ta-
nítványai és kollégái.

dr. Bacsa Éva
Kiss Bálint Református

Általános Iskola

Ráfiné Takács Katalin emlékére

�
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Szerkezet-megerõsítési
munkákkal kellett meg-
menteni a százhatvan éves
Gólyás Házat. A 2006-ban
renovált épület tornácának
nem felújított szerkezetei
olyan mértékben sérültek
az idõjárás és az épület kora
miatt, ami már az egész ház
épségét veszélyeztette vol-
na, ha nem történik meg
idõben a javítás. 

A városközponti Gólyás
Ház az utca legrégebbi épü-
lete, mely nevét az épület
szélsõ kéményén fészkelõ,
évrõl évre visszatérõ gólyák-
ról kapta. A zártsorú, föld-

szintes, nyeregtetõs épületet
1847 és 1850 között építtette
Pokomándy Gábor és felesé-
ge, Jurenák Jusztina. A szá-
raz kapubejáróval készült
épület udvari homlokzatát
oszlopos tornác kíséri, ezt a
rész viselte meg különösen
az idõjárás.

A patinás épületet még
2006-ban, egy a város test-
vérvárosával, Újszentessel
közösen elnyert pályázat se-
gítségével újjáépíttették, ezt
követõen kapott helyet a régi
szépségét visszanyert épü-
letben a Szivárvány Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intéz-

mény, valamint a Gólyás
Borház és Galéria.

– Az elmúlt néhány évben
az épület idõjárásnak kitett
faszerkezetei elfáradtak, en-
nek következtében olyan
alakváltozást szenvedtek,
ami a tornácoszlopokra is
hatással voltak. A bekövetke-
zett állapotromlás miatt, és
a további károk megelõzése
érdekében mindenképpen
szükség volt a károsodott
épületszerkezetek helyreállí-
tására – mondta el érdeklõ-
désünkre Czirok Jánosné, a
Szentesi Közös Önkormány-
zati Hivatal Mûszaki irodájá-
nak vezetõje.

A felújítás során statikai-
lag megerõsítették a ház te-
tõszerkezetét és a tornác-
oszlop-sor áthidaló-geren-
dázatát. A szükséges javí-
táshoz – a Nemzeti Kulturá-
lis Alaphoz benyújtott, de
támogatásban nem része-
sült pályázat miatt – az ön-
kormányzat saját forrásból
biztosította a szükséges 15,6
millió forintot.

Felújították a
Gólyás ház tornácát

Farkas Sándor megbízatása
arra is kiterjed, hogy a ko-
rábbi hagyományoknak
megfelelõ állattartás legyen
ismét Mezõhegyesen, de a
kor legmodernebb technikai
színvonalával. Bemutató-,
mintagazdaságot kell szer-
veznie, mely hosszú folya-
mat. 2016-ban egy körülbelül
ezer hektáros területen foly-
tatódik a gazdálkodás, egy
nagyobb területnek pedig
2017 januárjában, illetve ok-
tóberében jár le a bérleti
szerzõdése, amelyeknek a
késõbbi hasznosítását kell
most elõkészítenie. – Ezeken
a földeken elsõ körben el le-
het kezdeni a gazdálkodást,
de úgy gondolom, hogy to-
vábbi területekre van szük-
ség ahhoz, hogy a kitûzött
céloknak megfeleljünk. Me-
zõhegyesen nagyon sok ne-
héz sorsú ember él, akik ko-
rábban kimondottan a nagy
mezõgazdasági üzembõl él-
tek, és a privatizáció után
évekig bizonytalanná vált a
megélhetésük. Szeretném, ha
minél több ember foglalkoz-
tatásával ez a helyzet is meg-
oldódna, s Mezõhegyes me-
zõvárosi történelmi értéke

megmaradna. Ehhez azon-
ban számos jogi kérdést kell
megoldanunk a vízhálózat
helyzetétõl kezdve, a külön-
bözõ mûemlék jellegû ingat-
lanok sorsáig, melyek felújí-
tása is a feladataim közé tar-
tozik, illetve annak a gazda-
ságnak is az újjáalapítása,
amit Mezõhegyesi Állami
Ménesbirtoknak nevezünk –
mondta miután végigjárta a
területet.

Farkas Sándor a feladatok
között említette, hogy a fõ
profilt jelentõ lótenyésztés
hangsúlyos helyet foglal el a
teendõk között. Ezen a terü-
leten új profilban is gondol-

kodik, mert szeretné, hogy
a korábban tradicionálisan
ezen a településen tenyész-
tett lófajták ismét megjelen-
jenek. A szarvasmarhatartás
és hízlalás – elképzelése sze-
rint – ismét hangsúlyossá
válna, de emellett a rackate-
nyésztés, bivalytartás és az
apró jószágok tartása is újra
helyet kapna. Az apróbb ál-
latok, például a tyúkfélék
tartásában a hagyományok
és a genetikai alapok megõr-
zésében vállalna szerepet az
alföldi település. A kormány-
biztos szerint a majorságok
körüli földterületek rendezé-
sét is meg kell oldani, de
ismét életre kell kelteni a
korábbi hagyományokon
nyugvó vetõmagelõállítást
is, többek között a kukorica
esetében. – A célkitûzések
megvalósításához azonban
nagyon sok pénzre van
szükség, mert gyakorlatilag
a nulláról kell indulni, mivel
az állami tulajdonban lévõ
mezõhegyesi Lovas Kft.-nek
jelenleg szinte semmije sincs
– jelentette ki Farkas Sándor.

Cseh-Lakos

A lótenyésztés és szarvasmarhatartás lesz a
fõprofil Mezõhegyesen

Ú j jászervezi
a gazdálkodást

A legutóbbi képviselõ-
testületi ülésen a város-
atyák állást foglaltak a
migránskérdésben, többsé-
gi döntéssel elfogadták az
eléjük terjesztett nyilatko-
zatot. A képviselõk arról is
döntöttek, hogy áthelyezik
az ülések idõpontját, így a
jövõben már nem az évtize-
dek óta megszokott péntek
délután döntenek a város
életének fõ kérdéseirõl.

A képviselõ-testület soros
ülésén napirenden volt a
tanácskozások idõpontjáról
szóló elõterjesztés, amely két
változatot tartalmazott. Az
egyik szerint hónap utol-
só péntekje maradt volna
ugyan meg ülésnapnak, vi-
szont a szokásos 14 óra he-
lyett délelõtt 11 órakor kezd-
tek volna a képviselõk, míg a
másik változat szerint rendre
csütörtök délután 2-kor. Vé-
gül a csütörtök 11 óra mellett
döntöttek a városatyák Ko-
vács János önkormányzati
képviselõ indítványára, aki
szerint a közalkalmazottak,
köztisztviselõk munkarend-
jébe jobban beilleszthetõ ez
az idõpont, mint a korábbi
péntek délután 2 óra.

A képviselõ-testületi ülé-
sen téma volt a betelepítési
kvóta. Antal Balázs Tibor Fi-
desz frakcióvezetõ terjesz-
tette a városatyák elé a bete-
lepítési kvótával szembeni
kiállás elnevezésû doku-
mentumot, melyben szere-
pel, hogy 2015-ben másfél-
millió bevándorló, egy or-
szágnyi ember lépett be ille-
gálisan Európába, s ráadá-
sul ez a folyamat azóta is
zajlik. Tõlünk délre a ma-
gyar határoknál, Horvátor-
szágon és Szlovénián ke-
resztül ma is naponta ezrek
lépnek be illegálisan az Eu-
rópai Unió területére. Az el-
lenõrizetlen bevándorlás ko-
moly biztonsági kockázatot
jelent, nemcsak a terroriz-
mus kockázatát növeli, ha-
nem a bûnözését is. Így a
nyilatkozat szerint minden
kormánynak kötelessége,
hogy megvédje az embere-
ket, és amikor ennyi ember
ellenõrizetlenül áramlik be
az Európai Unióba, a véde-
lem egyre nehezebb lesz. –
A terrorizmus napi problé-
mává vált Európában. Ma-
gyarország számára elsõ a
magyar emberek biztonsá-

ga, ezért minden eszközre
szükség van, hogy meg tud-
juk védeni az ország határa-
it, a magyar embereket, a
magyar családokat. A köte-
lezõ betelepítési kvóta ve-
szélye nem múlt el: Német-
ország, Ausztria és a Bene-
lux államok kormányai 45
ezer embert akarnak vissza-
küldeni Magyarországra.
Továbbra is szükség van a
kötelezõ betelepítési kvóta
elleni határozott fellépésre,
és ehhez nélkülözhetetlen a
magyar polgárok támogatá-
sa, amelyet 1 millió 800 ezer
ember aláírásával is kinyil-
vánított már – írja a nyilat-
kozat, amelyet többséggel
elfogadott a képviselõ-testü-
let, így Szentes is elutasítja a
kötelezõ betelepítési kvótát
és kéri a kormányt, hogy
minden lehetséges eszköz-
zel akadályozza meg az ille-
gális migránsok beáramlá-
sát és a kötelezõ betelepítési
kvótát, védje meg Magyar-
országot és a magyar embe-
reket – a nyilatkozatban fog-
laltak szerint.

Cseh-Lakos Ilona

Fellépés a betelepítési kvóta ellen; változik a
testületi ülések idõpontja

Szentes is
e lköte lezte magát

Gõgös Zoltán volt a ven-
dége az MSZP lakossági fó-
rumának a hét elején, mely-
nek a Mûvelõdési Központ
és Ifjúsági-ház adott helyet.
Az agrárminisztert Móra Jó-
zsef képviselõ fogadta és
mutatta be a közel 40 fõs
közönségnek. A fórum fõ
témája a kijelölt állami föl-
dek értékesítésérõl szóló
rendeletmódosítás volt,
mely elsõsorban azt hatá-
rozza meg, hogy miként
kell lebonyolítani a 3 hek-
tárnál nagyobb földek el-
adását.

Gõgös Zoltán a fórum elsõ
felében kiemelte, hogy az ér-
demi alternatívák és megol-
dási javaslatok meghozatalá-
nak fontos feltétele, hogy
rendszeresen kommunikálja-
nak az emberekkel. Vélemé-
nye szerint a magyar termõ-
föld változatlan minõségû és
értékû természeti kincse ha-
zánknak, és fontos dolognak
tartja, hogy visszatekintsünk
a múltra, és lássuk, hogy a
mezõgazdaság hány ember-
nek biztosított munkát és
megélhetést, és hogy hány
embernek fog mindezek

után. Kijelentette, hogy ezért
tiltakozik az állami földek el-
adása ellen, mert ez a 400
ezer hektárnyi földterület jól
szervezve 200 ezer ember
megélhetését fedezné.

A Dél-Alföldi régió is igen
érintett a kérdésben. Gõgös a
szakma lealacsonyításának
érzi azt is, hogy agrárképesí-
téssel nem rendelkezõ politi-
kusok földet vásároljanak,
mert ez hosszútávon semmi-
lyen pozitív hatást nem vált
ki. Számára sok érthetetlen
helyzet áll fenn például,
hogy az árverések továbbra
is folytatódnak, annak elle-

nére, hogy az eddigi nyerte-
sek sem véglegesek. Azt is
megemlítette, hogy mint a
világban nagyon sok helyen,
ahol a profitorientált tõke
nem jelenik meg, így itthon
is, az önkrományzatok bevo-
násával fel lehetne lendíteni
a közösségi munkát. Be is
adta a módosító javaslatot
arról, hogy az önkormány-
zatok a második helyen kap-
ják meg az állam után az elõ-
vásárlási jogot. Ehhez vi-
szont szakemberek lennének
szükségesek.

Sebõk

Fórumon az állami földek
értékesítése

A lovassportban évtizedek óta jelen levõ országgyûlési
képviselõ lapunk érdeklõdésére elmondta, hogy az idei
évben két fogathajtó versenynek is helyet ad a fábi-
ánsebestyéni Kinizsi Park. Az egyiket május elején ren-
dezik meg ugyan, de a szokásosnál egy héttel késõbb,
május 5. és 8. között. A helyszín most is nemzetközi ver-
senynek ad otthont, hiszen CAIO minõsítést kapott,
amely a legmagasabb kategóriájú verseny a világbajnok-
ság után. Júliusban is rendeznek egy megmérettetést,
amely a négyesfogatok számára jelentõs lesz a világbaj-
nokságra történõ felkészülésben, de lehet, hogy nemcsak
négyes fogatokat láthatunk versenyezni Fábiánsebes-
tyénben.

A Csongrád Megyei
Közgyûlés csongrádi ki-
helyezett ülésén is sürgõs-
séggel tárgyalta a mig-
ráns-kérdést és a kötelezõ
betelepítési kvóta elleni
nyilatkozat mellett köte-
lezte magát, nyílt szava-
zással és a képviselõk na-
gyobb többsége – azoktól
a képviselõktõl eltekint-
ve, akik nem vettek részt a
voksoláson – elfogadta a
nyilatkozatot.

(Fotó: Vidovics)

(Fotó: Vidovics)
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Az EUFOR Kontingens az
Európai Unió által irányított
ALTHEA elnevezésû mûve-
letben vett részt, a nemzet-
közi haderõ részeként a dél-
szláv válság rendezésében a
válságkezelés, a béke és a ci-
vil lakosság nyugodt életkö-
rülményeinek biztosítása, to-
vábbá a tábor õrzés-védelme
volt a feladatuk.

A most hazatérõ kontin-
gens állomáshelye a szaraje-
vói Butmir táborban volt, a
többnemzetû zászlóalj egyik
mûveleti századát alkották,
néhányan pedig a zászlóalj-
törzsben láttak el egyéni be-
osztásokat.

A Damjanich laktanyában
rendezett  fogadáson dr.
Böröndi Gábor dandártábor-
nok szolgálatuk elismerése-
ként emléktárgyat adott át

Csaba Tibor alezredesnek,
Marcsingó András százados-
nak, Nagy Gábor százados-
nak, Egri Zsolt és Kakuk Zol-
tán János fõtörzsõrmesterek-
nek, valamint emléklapot ve-
hetett át Szél Norbert sza-
kaszvezetõ és Meszjarik Ró-
bert Pál tizedes.

A fogadóünnepségen ba-
rátok és családtagok várták a
fél éves misszió után hazaté-
rõ katonákat. A hosszú idõ
után viszontlátott családtag-
ok láttán a büszke pillantá-
sok és mosolyok között azért

egy-két könnycsepp is meg-
jelent a szigorú arcokon.

Szakmailag a nemzetközi
gyakorlatok, a közös kikép-
zések jelentették a legna-
gyobb kihívást, valamint az,
hogy biztonsági helyzet dön-
tõen megváltozott a párizsi
események következtében –
számolt be lapunknak bosz-
niai tapasztalatairól a kon-
tingens parancsnoka.

– A legjobb csapattal vol-
tam a legjobb helyen – fogal-
mazott az alezredes. Katonai
feladatként kaptam ezt a

megtisztelõ feladatot és en-
nek a csapatnak, illetve a pa-
rancsnoki állománynak kö-
szönhetõen sikeresek vol-
tunk, hiszen ember, fegyver,
technika nem sérült, mind-
annyian egészségesen jöt-
tünk haza.

A feladatellátás mellett a
család, a szerettek hiánya je-
lentette a legnagyobb kihí-
vást, Csaba Tibor maga is
négy gyermek édesapja. – Ez
alatt a fél év alatt kiderült,
hogy a feleségem tényleg a
legjobb barátom, és a baráta-
im igaz barátok. A családban
mindenki összefogott, hogy
nekem is és nekik is a lehetõ
legkönnyebb legyen. Ez vo-
natkozik a katonákra is, hi-
szen egy ilyen misszióban
érezheti át igazán az ember a
bajtársiasság fogalmát, hi-
szen odakint csak egymásra
számíthattunk – fogalmazott
az alezredes.

A kontingensben sok volt
az elsõ külszolgálatos, azaz
olyan katona, aki elsõ külföl-
di misszióján vett részt, szá-
mukra nehezebb lehetett a
távollét otthonuktól.

Nagy Gábor százados már
többedik külföldi küldetésé-
rõl tért haza, ám ez a leg-
utóbbi mégis más volt, mint
a többi. – Most egy tizen-
négy hónapos gyerek és a fe-
leségem várt haza, nekem ez
teljesen más szemszögbõl vi-
lágította meg a dolgokat.
Fontos volt, hogy tudtam,
hova jövök haza. Az, hogy
itthon nyugalom van, õket
biztonságban tudhatom,
nagyban hozzásegített ah-
hoz, hogy a munkámra tud-
jak koncentrálni – mondta el
a százados.

Majzik

A már hagyományos talál-
kozón idén a Magyar Nor-
vég Kapcsolatok eredmé-
nyei, a járási hivatalok kö-
zötti kapcsolat, az aktuális
önkormányzati ügyek és a
2014-2020 közötti európai
fejlesztési idõszak önkor-
mányzatokat érintõ lehetõsé-
gei kerültek napirendre. A
Csongrád Megyei Önkor-
mányzat elnöke, Kakas Béla
hangsúlyozta, elkészült a
megye integrált területfej-
lesztési programja (ITP), eb-
ben a települések meghatá-
rozták fejlesztési elképzelé-
seiket. Csongrád megyének
73 milliárd forint áll rendel-
kezésére, ebbõl a megyei jo-
gú városok összesen 44 milli-
árd, a többi település pedig
29 milliárd forintos értékben
nyerhet pályázati pénzeket,
ez utóbbi települések lakos-
ságszáma egyébként a me-
gyei népesség felét teszik ki.
Az elõzõ uniós pénzügyi cik-
lusban településfejlesztésre
biztosított forrást az EU,
a 2014-2020-as idõszakban
gazdaságfejlesztési pályáza-
tokat hirdet meg jelentõs tá-
mogatással. A megyei elnök

kijelentette, hogy a megvaló-
sult beruházásokra építkez-
ve jól ki lehet használni az új
irányt. Csongrád megyében
gazdaságélénkítésre 11 milli-
árd forint jut majd. A kivá-
lasztási kritériumok ismere-
tében pedig a települések
elõre el tudják dönteni, hogy
terveik illeszkednek-e a
meghirdetett pályázatokhoz.
Ugyanakkor az Európai
Unió nem biztosít 100 száza-
lékos támogatást a pályáza-
tokhoz, hanem várhatóan 50-
70 százalék közötti támoga-
tási intenzitású pályázatokat
írnak ki.

Az is elhangzott,  hogy
Csongrád megye legfonto-
sabb ITP szempontja a 37 le-
szakadó térsége felzárkózta-
tása, illetve hogy 2017 végéig
minden pályázati felhívást
közzé kell tenni, s 2018-is le
kell zárni, hogy az ügyinté-
zés minél gyorsabb és haté-
konyabb legyen. A Csongrád
Megyei Önkormányzat fel-
adata többek között az lesz,
hogy koordinálja a pályáza-
tokat, az önkormányzatok
munkáját pedig elõsegítse.

11 milliárd
gazdaságélénkítésre

Fennállásának 20. jubileu-
mát ünnepli idén szeptem-
berben szakmai nappal a fel-
gyõi Grow Group Palántane-
velõ Kft., amely az elmúlt 2
évtizedben Közép-Kelet Euró-
pa legnagyobb és legmoder-
nebb palántanevelõ cégévé
nõtte ki magát. Ezt az ered-
ményt úgy tudták elérni —
ahogyan Dobos Ferenc cég-
vezetõ-tulajdonos fogalma-
zott — hogy, a cég hitvallása-
ként azt tûzték maguk elé cé-
lul, hogy elébe mennek fej-
lesztések terén a piaci igé-
nyeknek. Hitvallásuk helytál-
lónak bizonyult, hiszen már
hosszú ideje 100 millió pa-
lántát adnak el évente belföl-
di és külföldi vevõiknek, illet-
ve a kezdetben 2000 négy-
zetméteres fóliasátort mára
5,2 hektár nevelõfelületû szá-
mítógép-vezérelt üvegházak
váltották fel, a legmodernebb
technikai feltételek mellett. 

A cég ugyan fennállásának
20. jubileumát ünnepli, alapí-
tásnak azonban vannak elõz-
ményei, hiszen a kertészmér-
nök Dobos Ferenc már ko-
rábban egy vetõmag nemesí-
téssel foglalkozó holland cég
magyarországi képviselõje-
ként dolgozott. A ’90-es évek
elején azonban figyelme a
palántanevelés felé fordult,

mert az anyavállalat is úgy
gondolta, hogy nem csupán
vetõmageladással foglalkozik,
hanem a vetõmagot egy ma-
gasabb értékû palántába cso-
magolva adja el. Ezért meg-
vásároltak Hollandiában egy
1955-ben családi vállalkozás-
ként alapított palántanevelõ
céget. — Innen jött az ötlet,
hogy hazánkban is meg kelle-
ne valósítani a szolgáltatást,
hiszen a termelõszövetkeze-
tek csak saját részre és a ta-
gok számára neveltek palán-
tát, illetve fölös kapacitás ese-
tén teljesítettek csak megren-
deléseket. A hollandok elõbb
a teszt mellett döntöttek, így
Felgyõn vásároltam 1993-ban
egy 2000 négyzetméteres fó-
liablokkot, egy kiárusításra
ítélt tápkockázó gépet, és
meghirdettük a palántaneve-
lést országosan az elsõ kö-
zött. Így a környéken az elsõ
olyan vállalkozássá váltunk,
akik szolgáltatásszerûen,
egész évben tudtak palántát
elõállítani — mondta a cégve-
zetõ, hozzátéve, hogy vi-
szonylag manufakturális mó-
don indították be a palánta-
nevelést, de ráéreztek a piaci
résre. Érezték, hogy szükség
van egy olyan típusú vállal-
kozásra, amely képes ezt a
szolgáltatást nyújtani, erre

igénye van a termelõknek,
akik  korábban ot thon,  a
szomszéd vagy a rokon fóliá-
jában nevelték fel a palántá-
kat, amely sokszor gondot
okozott számukra, hiszen fû-
teni kellett rá, és éjszaka fel
kellett kelni, hogy a megfele-
lõ hõmérsékletet biztosítsák.

Erre alapoztunk. A követke-
zõ évben pedig már bérelni
kellett további területeket,
majd még többet. Akkor még
nem a legmegfelelõbb körül-
mények között tudtuk végez-
ni a szakmai munkát, de a
lelkesedés megvolt és az
igény is, így beindítottuk a
vállalkozást. Aztán a követke-
zõ lépésként megteremtettük
a jó minõségû palánták elõál-
lításához szükséges feltétele-
ket Felgyõn is, hogy megfelel-
jünk a komoly szakmai múlt-
tal rendelkezõ Grow Group
névhez. 1997 tavaszán kezd-
tük el az elsõ hektár modern
számítógép-vezérelt üvegház
építését, ahol a zöldségnövé-
nyek palántáinak teljes skálá-
ja megtalálható volt, sõt a
második évben már oltott pa-
lántáink is voltak — emléke-
zett vissza Dobos Ferenc. 

A korai és téli palántákat is
nevelõ Grow Group Palánta-
nevelõ Kft. világszínvonalú
berendezései, gépei mára
már lehetõvé teszik, hogy
egész évben, azaz január 1-
tõl december 31-ig nevelje-
nek palántát, akár tálcában,

tõzegkockában vagy kõzet-
gyapotban kéri a megrendelõ.
Technológiájuk között szere-
pel a palánták oltása is,
amely jelentõs elõnyt jelent a
termesztésben. Ma összesen
5,2 hektár tartozik a vállalko-
zás tulajdonába, melybõl 4,5
hektár hasznos nevelõfelület,
de további területeket is bé-
relnek, hogy ki tudják elégíte-
ni a vevõi igényeket. Vannak
azonban az évnek olyan hó-
napjai, mint például az ápri-
lis, amikor ennek ellenére
sem tudnak a megnövekedett
mennyiségi vásárlói elvárá-
soknak megfelelni. Rendel-
keznek minden olyan techni-
kai feltétellel — ár-apály öntö-

zés, asszimilációs megvilágí-
tás, automata kockagyártó
gépsor, kabrió üvegházak,
nagy légterû modern, számí-
tógép-vezérelt üvegházak,
speciális palántanevelõ reke-
szek —, amelyek biztosítják a
növények számára a tökéletes
feltételeket és a palánták ki-
váló minõségét. A palántater-
mesztéshez természetesen ki-
használják a térség geotermi-
kus adottságait is, a mostani a
második szezon, hogy 7 co-
los termálkút szolgáltatja a
meleg vizet az üvegházak fû-
téséhez. — A talajból felszínre
törõ több mint 80 Celsius-fo-
kos vizet számítógép-vezérelt
módon hûtjük mindig vissza
a pillanatnyilag megfelelõ, a
munkánkhoz, az egészséges,
jó minõségû növények elõál-
lításához aktuálisan szüksé-
ges hõfokra — mondta Dobos

Ferenc, aki azt is elárulta,
hogy a 4,5 hektár nettó neve-
lési felületû üvegházakban át-
lagosan összesen 40 embert
foglalkoztatnak, illetve ez a
létszám szezonban további
10-15 fõvel bõvül. Munkatár-
sai a szakterület, a mezõgaz-
daság és a kertészet magas
szinten képzett szakemberei,
akik közül többen a szentesi
mezõgazdasági iskolában
kezdték meg tanulmányaikat,
s vannak olyanok is, akik ker-
tészeti fõiskolán elsajátított
tudásukra alapozva kerültek a
céghez, de betanított munká-
saik is régóta a vállalkozásnál
dolgoznak, tudva, hogy ne-
héz munkát választottak,
azonban mind körülmények-
ben, mind pedig a fizetésben
elismeri õket a Grow Group
Palántanevelõ Kft. (x)

Cseh-Lakos  

Évtizedek óta a termelõi igények elõtt járnak néhány lépéssel

Minõség a palántanevelésben

Hazatértek a katonák

Véget ért a Magyar Honvédség EUFOR Kontingensének
17. váltásának boszniai missziója. A mintegy százötven fõs
alegység tizenegy katonai szervezet állományából tevõdött
össze, de alapvetõen a szentesi MH 37. II. Rákóczi Ferenc
Mûszaki Ezredre épült. Szarajevóban a Fürst Tamás ezre-
des vezette MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ez-
red váltotta a most hazatérõ Csaba Tibor alezredes csapatát.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége fó-
rumot tartott, melyre Csongrád megye településeinek pol-
gármestereit, az önkormányzatok képviselõit hívták meg.
Az egyeztetésen elhangzott, hogy a 2007-2013-as pénzügyi
ciklusban több mint 4 ezer Csongrád megyei pályázatot tá-
mogatott az Európai Unió, összesen 327 milliárd forintnyi
gazdaságélénkítõ támogatásban részesültek a megye tele-
pülései. Most Csongrád megyének 73 milliárd forint áll
rendelkezésére, ebbõl a megyei jogú városok összesen 44
milliárd, a többi település pedig együttvéve 29 milliárd fo-
rint pályázati forrást hívhatnak le.

(Fotó: Vidovics)
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Már az 5. Csak egy… es-
küvõi show-nak adott helyet
a megyeháza néhány hete, a
rendezvény évrõl-évre attól
is különleges, hogy nem
gyakori az olyan esküvõkiál-
lítás, ahol mindenbõl csak
egy profi mutatja meg tudá-
sát, munkáit. – Minden eskü-
võhöz kellõ szakemberbõl
csak egy, mégpedig olyanok,
akiket profiknak tartunk, és
akikkel szívesen együtt dol-
gozunk – hangsúlyozta Vido-
vics Gábor, aki elárulta, hogy
saját házasságkötésükön és
lakodalmukon is ezeket a
szakembereket választották,
tehát nyugodt szívvel ajánl-
ják õket másoknak is.

A grandiózus rendezvé-
nyen a 2000-es évek elején
alapított DiNó Design Stú-
dió és a diNORR szalon elsõ-
sorban a házasság elõtt álló
fiatal pároknak igyekezett
felkelteni az érdeklõdését, de
aki más jellegû rendezvény-
re gondolt, az is ötleteket

meríthetett a nagyszabású
rendezvényen, hiszen meg-
tudhatta milyenek például a
dekorációs vagy a báli haj-
és sminktrendek. A szervezõ
Vidovics Gábor és Vidovicsné
Dibernárdó Nóra eddigi pá-
lyafutásuk során mindig az
egyediségre törekedtek, le-
gyen szó esküvõrõl, bálról,
városi programról vagy fesz-
tiválról. A kreativitás mellett
azonban nekik is kötelezõ
volt profiktól ellesni az igazi
kulisszatitkokat, így a ren-
dezvényszervezést, a videó-
zást, az amerikai léggömb-
dekorációt és a ceremónia-
mesterséget is az ország leg-
jobbjaitól tanulták, illetve ta-
nulják is, hiszen ars poeticá-
juk szerint folyamatosan ké-
pezni kell az embernek ma-
gát, hogy a legjobbat és leg-
többet adják az ügyfélnek.

– Mi valóban a legjobbra
és legtöbbre törekszünk. A
legtöbbre, hiszen nálunk
még sosem fordult elõ, hogy

a megrendelõvel történt
megbeszélés után maguktól
felugranak áraink, pedig im-
már 15 éve szervezzük a leg-
különbözõbb eseményeket –
mondta Vidovicsné Diber-
nárdó Nóra, aki szívesen
emlékezett vissza a kezdeti
idõszakra.

Az üdülõközpont élmény-
csúszda átadójával indult
minden, azóta több száz fõs
esküvõk, városi rendezvé-
nyek, uniós pályázati kom-
munikáció, konferenciák,
karneválok, ünnepségek,
koncertek, diplomáciai- és
sportesemények szervezésé-
ben, koordinációjában, deko-
rációjában, megörökítésében
vettek részt. – Szentes mel-
lett Budapest, Szarvas, Kun-
szentmárton is megismerhet-
te már munkáinkat – sorolta
Nóra, hozzátéve, hogy szinte
minden rendezvényen akad
olyan nem várt szituáció,
amit csak szakértelemmel,
rutinnal és kreativitással le-
het megoldani. Ebbõl pedig
nincs hiány, hiszen a legext-
rémebb ötleteket is megvaló-
sították az elmúlt években.
Kihívásnak tekintik, ha sza-
badkezet kapnak, s elisme-
résnek, ha például egy lako-
dalom végén a szülõk öröm-
könnyeket hullatnak elége-
dettségükben. Ebbõl pedig
nem volt hiány a cég életé-
ben, pedig kihívás volt bõ-
ven.

Filozófiájuknak megfelelõ-
en nem véletlen, hogy a ren-
dezvény- és esküvõszervezõ,
filmes, dekoratõr páros mára
a ceremóniamesterségben is
jártassá vált, de informatikai
elõképzettségük azt is lehe-
tõvé tette, hogy olyan hun-
garocell vágó gépet építse-
nek, amellyel az ifjú pár mo-
nogramját egyedi módon
meg lehet jeleníteni a deko-
rációban.

DiNORR szalonjukban pe-
dig minden esküvõi kiegé-
szítõ, cipõk, a tavalyi évtõl
meghívók, egyedi ruhák is
megtalálhatók. Sõt, ha valaki
nem talál elképzelésének,
esetleg méretének megfelelõ
ruhát, azt is elkészítik. Bár-
milyen elképzelést, hiszen
minden tekintetben egyedit,
stílusosat kínálnak megren-
delõiknek, amelyet az is
összhangba hoz, hogy min-
dent együtt álmodnak meg
és készítenek el Gáborék.

Folyamatos fejlõdés, egyediség, kreativitás

Csak egy show

Remélem elõzõ írásom az
elsõ 3 hónapról nem sike-
rült túl borúsra, és nem ri-
asztja el a leendõ kismamá-
kat. Az összeszokásnak, is-
merkedésnek vannak gyö-
nyörû és meghitt pillanatai
is. Na, ezekért (is) érdemes
vállalni az elsõ, második és
harmadik gyermeket.

Arról már legendák kerin-
genek, hogy apa és anya
csak állnak a kiságy mellett,
és gyönyörködnek a piciben.
Ez bizony nem legenda, ha-
nem a valóság! Volt, hogy én
is csak úgy felkaptam Ger-
gõt, magamhoz öleltem, áll-
tam vele hosszú percekig,
hol a bõgés fogott el, hol ma-
gamban vigyorogtam. 

Aztán szép lassan Gergõ is
kezdte felfedezni a körülötte
lévõ világot. Már biztonsá-
got nyújtott a pici szobája, a
játékai, apa, anya közelsége.
Tegnap például már nem-
csak mosolygott rám (lassan
5 hónaposak leszünk), ha-
nem egyenesen hahotázott,
sikítozott. Kezdi felfedezni a
hangját is. 

K a r á c s o n y  e l õ t t  m é g
gyógytornászhoz akartam

vinni Gergõt, mert hason
fekve még nem nyújtotta ki a
karját, alig emelte a fejét,
amit már 2 naposan a kór-
házban gyönyörûen megcsi-
nált. Persze ezt is én rontot-
tam el, hiszen nem fektettem
eleget hason, mert úgy fej-
lõdnek leginkább a hátizmai.
Ma már nagyon szépen tarja
magát, és kezd forogni is. 

És már most kezdõdik a
méricskélés, hasonlítgatás.
Melyik baba mikor, mit tud?
Mennyit növekedett, fejlõ-
dött? Aztán ott van a lelki
fejlõdése. Nem elég, hogy
minden nap komolyzenét
hallgatunk (a férjem szerint
hülye elitista vagyok), olva-
sunk, játszunk, sétálunk, kü-
lönbözõ programokat is ki-
próbálunk. A legszebb az
volt, amikor 2 hónapos korá-
ban megkérdezte egy isme-
rõs, hogy milyen programja-
ink vannak? Nem értettem! 2
hónaposan a gyerek még
eszik, alszik. Legalábbis az
enyém ezt csinálta. Most
már azonban kimerészke-
dünk, és ismerkedünk a
Nagyvilággal is. Gergõ na-
gyon élvezi. Bár még korai
megállapítani, de szerintem
társasági ember lesz. Na-
gyon barátságos, egyáltalán
nem félénk, érdeklõdõ. Já-

runk Maminbabára: hordo-
zós latin fitness órára (errõl
késõbb írok még bõvebben
is), kipróbáljuk a babaúszást,
babamasszázst, de van még
baba-mama jóga és Dúdoló
is Szentesen. 

Szerintem egy kisgyermek
neveléséhez ideális ez a vá-
ros! Számtalan lehetõség
van, amit ki lehet próbálni,
majd a késõbbiekben is, akár
a sport, akár a zene, tánc te-
rületén, mégsem kell kilomé-
tereket utaznunk ahhoz,
hogy a város másik végébe
érjünk. Sõt, nekem most az a
bajom, hogy több idõbe telik
a gyereket felöltöztetni, leci-
pelni a másodikról, mint a
belvárosból bárhová is elér-
ni. A málházást még nagyon
nem szoktam meg: gyerek
anorákban, kistáska, nagy-
táska, két pléd, cumi pelus,
egy váltás ruha – ha nyakig
kakis lenne (ami ugye ne-
megyszer elõfordult), sze-
rencsére a játékait egyelõre
még nem követeli. Barátnõm
az 5 éves Mátéval egy egész
túlélõkészlettel indul útnak.
A kis autba már befér a fél
gyerekszoba pöttyös labdás-
tul, kis biciklistül, játék trak-
torostul…

Ez nálunk még a jövõ (ko-
moly) zenéje.

Baba a fedélzeten

Az elsõ 3 hónap
2. rész

1996-ban három gimna-
zista srác fogta magát és
alapított egy rockzenekart.
Nem volt komolyabb indít-
tatásuk, egyszerûen csak
nagyon menõ dolognak szá-
mított ez akkoriban. Való-
színûleg bele sem gondol-
tak, hogy húsz évvel ké-
sõbb,  számos elismerés
után az elmúlt két évtized-
rõl beszélgetek Mihály Ger-
gõvel, az Angertea zenekar
frontemberével.

A csapat eleinte, mint a
legtöbb frissen alakult zene-
kar a stíluskeresést, önma-
guk zenei értelemben való
megtalálását gyakorolta és 5
évvel a megalakulást követõ-
en, 2002-ben adták ki elsõ
nagylemezüket, még magyar
nyelven. Gergõ mégis úgy
véli, hogy a második, már
angol nyelvû albumuk ki-
adásával vált komollyá ez az
egész zenekaros történet.
Megtalálták egyedi hangzá-
sukat, tudatosabban álltak a
dolgokhoz, és a menedzse-
lést is ekkor vették igazán
komolyan, amellett, hogy
mindannyian eljártak zene-
tanárhoz, hogy képezzék
magukat.

A zenekar kezdett ismerté
válni, így fontos fellépések is
vártak a trióra, köztük volt a
Gergõ álltal kiemelt Sziget
Fesztiválos koncert is, ame-
lyet egy mérföldkõnek titu-
lálnak. Az Angerta zenéje
idõvel külföldön is megje-

lent, világvezetõ zenei maga-
zinok is írtak róluk. – Hihe-
tetlen érzés volt, amikor ott
látod a zenekarodról megje-
lent cikket Ozzy Osbourne
fényképe mellett egy nem-
zetközi portálon – tette hoz-
zá a gitáros énekes.

A csapat 4 lemezt adott ki
eddig, de nem kell sokat vár-
nunk,  egészen pontosan
2016. március 15-én kiadják
az ötödik, Snakes In Blossom
címet viselõ,  10 dalos új
anyagot is egy finn kiadó ál-
tal. – Minden lemezünkön
vannak vendégzenészek.
Korábban olyan világhírû
zenekarok tagjai is elfogad-
ták a felkérésünket, mint a
F a i t h  N o  M o re ,  v a g y  a
Kyuss. Az is nagy öröm szá-
munkra, hogy külföldi pél-
daképeink is többször zenél-
nek velünk, ez az új lemezen
sem lesz másképp, ahol a
szentesi Sarusi-Kis Flóra is
énekel, szerepel rajta több is-
mert hazai zenész, például

Dióssy Ákos a Kispál és a
Borz-ból és az egyik új dal-
ban egy gitárszóló erejéig
megnyertük a Foo Fighters-
bõl ismert Franz Stahl-t is.

A frontember arra is kitért,
hogy a napokban jelenik
meg az egyik dal az új le-
mezrõl, mely a Tisza címet
viseli, ami azért is érdekes,
mert a darab Szentesrõl, a
szentesi életérzésrõl szól.

A zenélés mellett Gergõ
sokszor fest is, ami az egyik
legjobb kikapcsolódást jelen-
ti számára. Több kiállítása
volt már Szentesen, de Buda-
pesten is bemutatta a képeit,
és tavaly nyáron egy jóté-
konysági akcióra is felaján-
lotta az egyik festményét.

A beszélgetés zárásaként a
közeljövõre is kitekintettünk.
Az Angertea tervei között
szerepel egy országos turné,
de a környezõ országokban
is népszerûsítik az új leme-
züket a srácok.

Sebõk

20 év a Rock ’N’ Roll
fogságában

Január 22-én és 23-án megrendezte hagyo-
mányos vers- és próza (mese) mondó nemzet-
közi fesztiválját óvodások, valamint általános
iskolai tanulók számára az Árpád Szabadidõs
Sportklub a Szentesi Mûvelõdési Központtal
és a Honvédség és Társadalom Baráti Körrel
közösen. A magyar kultúra napja tiszteletére
közel száz gyerek lépett a zsûri elé, nem csak
a helyi intézményekbõl érkeztek, hanem hatá-
ron túlról, a szerbiai Zentagunarasról és a ro-
mániai Újszentesrõl is. 

Az óvodásoknál nem hirdettek eredményt,
de értékelte a zsûri a gyerekek elõadásait, s
emléklapokat osztottak. Az iskolások megmé-
rettetésén az alábbi sorrendet állapították
meg: 

1-2. osztály: 1. Homoki Lóránt, 2. Rapos Tí-
mea, 3. Lengyel Lili (mindhárman Szent Erzsé-
bet Katolikus Ált. Iskola és Óvoda 2. osztály)

Különdíj: 
Risai Lara és Kiss Robin (Kiss Bálint Refor-

mátus Általános Iskola, 1. o.)
A 3-4. osztály:
1. Nagy Csillag Róza (3. oszt.) Kiss Bálint Re-

formátus Általános Iskola
2. Táborosi Ákos (4. oszt.) Kiss Bálint Refor-

mátus Általános Iskola
3. Farkas Baráti Réka (3. oszt.) Zentagunaras,

Okt.18. Általános Iskola
Különdíj: Melkuhn Máté (4. oszt.) Kiss Bálint

Református Általános Iskola
5-8. osztály:
Kiemelt különdíj: 
Kalmár Brigitta (8. oszt.) Zentagunaras,

Okt.18. Általános Iskola
Különdíj: 
Major Ferenc, Csincsák Tamás és Tari Ádám

(Zentagunaras, Okt.18. Általános Iskola)

Versmondó feszt ivál

Csak egy cukrász, csak egy võfély, csak egy fodrász és egy
kozmetikus, csak egy fotós, egy konferanszié, egy virágos,
egy dekoratõr, egy filmes és természetesen egy rendezvény-
szervezõ – többek között ez szimbolizálja az egyedüliséget
és kizárólagosságot évrõl-évre a már hagyományos Csak
egy… esküvõi show-n. A szervezõk minden munkájukban
az egyediségre is törekszenek, legyen szó dekorációról, vi-
deóról, szervezésrõl, vagy akár egyedi léggömbkavalkádról,
hiszen az utóbbihoz, a léggömbdekorációhoz szükséges is-
mereteket is profiknál sajátították el a DiNó Design Stúdió
munkatársai, mint ahogyan a rendezvényszervezés vagy a
ceremóniamesterség kulisszatitkait is.

Fotó: Barna Péter

Fotó: Bódi Piroska
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A szigetszentmiklósi vá-
rosi sportcsarnok adott he-
lyet a hétvégén a TáncSport
Magyar Bajnokságnak, ahol
természetesen a szentesi
Szilver TSE is képviseltette
magát, és táncosaik kima-
gasló eredményeket értek
el.

Az elsõ versenynap felve-
zetõjeként a formációk lép-
tek parkettre, ahol Bon Jovi
mûsorral Felnõtt A Liga
Standard bajnoki címet nyer-
tek a szentesiek. Az éremesõ
azonban csak ezután követ-
kezett. A Felnõtt Standard
magyar bajnokságban 30 in-
dulóból a Nikita Anikeev, Far-
kas Bettina páros bizonyult a
legjobbnak, ifjúsági kategóri-
ában pedig Rónyai Zoltán,
Farkas Boglárka duója hozta
el az aranyérmet. A latin
táncban sem változott a
helyzet, Junior II-es kategóri-
ában Rischák Balázs és Gálfi
Petra lett bajnok. A tíztánc
bajnokság két korcsoportját

is szentesi páros nyerte, juni-
or I-es bajnokságban Urbán
István és Urbán Lilla, gyer-
mek korcsoportban pedig
Kiss Zoltán és Pinka Ramóna
Franciska bizonyult a leg-
jobbnak.

A második napon szinte
megismétlõdtek az esemé-
nyek. Gyermek korcsoport-
ban, a tíztánc után latin és
standard táncban is Kiss Zol-
tán és Pinka Ramóna Franciska
hozta Szentesre az aranyat,
és latin táncban harmadik
helyezést ért el a Vajjon Ben-
ce, Donka Csenge kettõs.
Rónyai Zoltán és Farkas Bog-
lárka párosa sem érte be az
elsõ napi eredménnyel, a
standard mellett ezen a na-
pon megnyerték a tíztánc ka-
tegóriát is, míg a bronzérmet
is a hazai, Mészáros Bence Le-
vente, Balanescu Liliána páros
nyert meg. Rischák Balázs és
Gálfi Petra a második napon
dupla bajnoki címet ünne-
pelhetett a latin és a tíztánc

kategória megnyerésével. A
felnõtt korcsoportban is
éremszerzõ helyen végzett
egy szentesi páros, Hegyes
Bertalan János és Kis Violetta a
latin kategória harmadik he-
lyét szerezték meg.

A junior I-es korcsoport-
ban Kohon Patrik és Kávási
Éva a latin kategória harma-
dik helyét szerezték meg.
Urbán István és Urbán Lilla
standard és latin bajnok lett,
az elsõ napon szerzett tíz-
tánc kategória mellett. Utób-
bi páros (képünkön) lapunk-
nak elárulta, hogy kezdetek-
ben még csak hobbiként te-
kintettek a táncra, 6 és 10
évesen kezdték el mûvelni,
amit anyukájuk szerettetett
meg velük. Késõbb már
amatõr versenyeken is részt
vettek, majd 2014 januárjá-
ban lettek versenykönyve-
sek, így a Magyar Bajnok-
ságban is indulhattak. Mind-
ketten a Klauzál Gábor Álta-
lános Iskola tanulói és a tánc
mellett a tanulmányaikra is
odafigyelnek, jó tanulók. Fia-
tal sportolóknál a példaké-
pek is jelentõséggel bírnak,
nem is lepõdtünk meg, ami-
kor mind a ketten a László
Csaba, Páli Viktória párost je-
lölték meg példaképüknek,
de István Dmitry Zharkov ne-
vét is említette. Szabadidejü-
ket is együtt töltik fõleg sza-
badtéren. Nyáron egy nem-
zetközi versenyen is részt
vesznek Stuttgart-ban, ahol
céljuk, hogy a legjobb 12 ver-
senyzõ között végezzenek,
legnagyobb álmuk pedig,
hogy közösen álljanak par-
kettra egy világbajnoki dön-
tõben és ott is megmutassák
tehetségüket.

Addig is a Magyar Bajnok-
ságban versenyeznek to-
vább, amely február 13-14-én
folytatódik.

Sebõk

Euroliga-selejtezõ mérkõzéseket játszik a hétvégén a
Hungerit-Szentesi VK nõi vízilabda-csapata a fõvárosban.
A mieink már a pénteki napon összecsapnak a továbbjutás
szempontjából legnagyobb riválisukkal, az orosz Volgog-
ráddal.

A keddi sajtótájékoztatón Dr. Tóth Gyula, a Szentesi Vízi-
labda Klub nõi szakágának a vezetõje köszöntötte az
Európa-bajnokságról hazatérõ Tóth Lászlót és Bujka Barbarát,
majd, immár a Hungerit vezetõedzõjeként, Tóth László vá-
zolta a nemzetközi kupaszereplés esélyeit. Bár sokat nem tu-
dott együtt dolgozni a teljes szentesi játékoskeret, a szakveze-
tõ úgy érzi, jó erõben van a csapat, és ha minden összeáll a
három összecsapásra, akkor tovább lehet jutni a csoportból.
Ehhez az elsõ két hely valamelyikét kellene megszerezni, és
rögtön az elsõ összecsapáson le kellene gyõzni azokat az oro-
szokat, amely csapatot a korábban a Szentesben vízilabdázó
Kotova is erõsít.

– Kedden a Szegeddel játszunk edzõmérkõzést, majd szer-
dán már a fõvárosba utazunk, ahol az UVSE ellen szállunk
medencébe – mondta Tóth László. – Pénteken az oroszokkal,
szombaton a Crvena Zvezdával, vasárnap pedig az UVSE el-
len játszunk, az elsõ mérkõzésünket a Digisport közvetíti.
Bujka Barbara elmondta, hogy igyekezett kipihenni magát az
EB-t követõen, most pedig már újra készen áll a „harcra”. Eb-
ben a szezonban voltak jó és pocsék mérkõzéseik, a váloga-
tott center azonban abban bízik, hogy ezúttal a szebbik arcát
mutatja majd a csapat. Hevesi Anita, a Hungerit vízilabdázó-
ja szerint mindegy hogyan, jó vagy rossz játékkal, de le kell
gyõzni az oroszokat.

HV

Elsõ helyezett szilveresek

Bajnokokat avattak

A szentesi képviselõ-testü-
let februári ülésén döntenek
a városatyák a város költség-
vetésének elfogadásával kap-
csolatosan. Amennyiben le-
hetõség lesz a sportegyesüle-
tek támogatására, úgy támo-
gatási pályázatokat nyújthat-
nak be a helyi sportegyesüle-
tek.

A támogatást a sportegye-
sületek számára összeállított
adatlap és igazolások be-
nyújtásával lehet igényelni,
melyet a polgármesteri iro-
dába kell eljuttatni postai,
vagy elektronikus levél for-
májában (6600 Szentes, Kos-
suth tér 6.; titkarsag@szentes.
hu)

A támogatások igénylésé-
nek benyújtási határideje:
február 29. 16 óra.

A támogatás igénylésének
gyors és pontos elkészítését
segíti a február 8-án, hétfõn
15 órakor a Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal kis-
tárgyalójában összehívott rö-
vid megbeszélés, melyre vár-
ják a sportvezetõket.

Pályázni
lehet

Euro l iga -
hétvégét tar t
a Hunger i t

Január végén a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház
adott otthont a Szentes Vá-
rosi Sakk Diákolimpiának,
az általános iskolás korosz-
tályban a lányoknál 3 fõs, a
fiúknál 4 fõs csapatok verse-
nyeztek. Így összesen 31
gyerek küzdött a pontokért.

A verseny 1-2. korcsoport-
jában a fiúknál elsõ helyen
végzett a Koszta József Álta-
lános Iskola csapata (Adorján

Kende, Kovács Marcell, Bihari

Máté, Horváth Áron), máso-
dikként zárt a Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola
(Vida Nolen, Mezei Dusán,

Varga Dániel), míg a 3. helyet
a Szent Erzsébet Katolikus
Általános Iskola (Tamási

Ádám, Ficsor Ákos, Dóczi Csa-

nád, Helt Gábor, Bélteki Teo)

A lányoknál a Kiss Bálint
általános iskola csapata
(Dancsó Nóra, Magyar Zsófia,

Simon Alma, Szalai Sára) vég-
zett az élen, míg az ezüstér-
met a Koszta iskola (Puskás

Szilvia, Molnár Mónika, Duka

Bernadett,  Gazsi Janka), a
bronzot a Szent Erzsébet Ka-
tolikus Általános Iskola csa-
pat (Berezvai Zsuzsanna, Ber-

kes Liána) zsebelhette be.
A 3-4. korcsoportos fiúk

között az elsõ lett a Deák Fe-
renc Általános Iskola (Udvar-

di Zalán, Szilágyi Dániel, Ko-

vács Dávid, Bullás Gábor), a
második a Koszta iskola csa-
pata (Huszka Ákos, Pálinkás

Botond, Török Dániel, Babka

Balázs).

A verseny lebonyolítói Kõ-

halminé Forrai Julianna és Sze-

merédi András voltak.

Sakk

Gyõzelemmel folytatta
bajnoki szereplését a Val-
dor-Szentesi VK férfi vízi-
labda-csapata. A mieink Ta-
tabányán nyertek 14-11-re, a
Hungerit Szentesi VK nõi
együttesének viszont elha-
lasztották az UVSE elleni
fõvárosi összecsapását.

Gyõzni utazott Tatabányá-
ra a szentesi férfi vízilabda
csapat, ezt nem is titkolták a
mérkõzés elõtt a klub elöljá-
rói. Az elsõ negyedet a vá-
rakozásoknak megfelelõen
hozta a Szentes, a második
és a harmadik játékrészben
viszont a hazaiak bizonyul-
tak jobbnak. 7-7 volt a félidõ-
ben az állás, az utolsó ne-
gyednek pedig a tatabányai-
ak vághattak neki egygólos
elõnnyel. Az utolsó 8 perc-
ben viszont parádézott a
Valdor, 4-0-ra hozták ezt a
negyedet Weszelovszkyék,
így a végén háromgólos si-
kernek örülhettek a mieink.
– Kiküzdöttük a gyõzelmet,
annak pedig külön örülök,
hogy tehetséges fiatalokat
tudtunk bevetni a kispa-

dunkról – fogalmazott a
mérkõzés után Lukács Dénes,
a csapat vezetõedzõje. Való-
ban fontos gyõzelem volt ez,
hiszen a sikerrel a Szentes
egy helyet elõrelépett a táb-
lázaton, és jelenleg az 5. he-
lyen áll a gárda az A csoport-
ban. 

Az igazi rangadó azonban
szombaton következik, hi-
szen a csapat Miskolcra láto-
gat, ahol kõkemény ütközet
vár majd Vörös Viktorékra.
A Miskolc egy ponttal lema-

radva, jelenleg a hatodik he-
lyen áll a táblázaton a Szen-
tes mögött.

Bár az eredeti versenyki-
írásban úgy szerepelt, hogy
az UVSE együttese szomba-
ton fogadja a Hungerit csa-
patát a fõvárosban, a bajnoki
összecsapás végül elmaradt
a bajnokcsapat és a tavalyi
ezüstérmes között, vélhetõen
a pénteken kezdõdõ buda-
pesti nõi Euro Liga selejtezõ
torna miatt, ahol az orosz
Spartak Volgograd, a szerb
Crvena Zvezda és az UVSE
lesz a Hungerit-Szentes el-
lenfele. A Hungerit február
10-én, a BVSC otthonában
játszik legközelebb bajnoki
mérkõzést.

hv

Miskolcon csatázik
a Valdor

(Fotó: Vidovics)

(Fotó: Vidovics)

A Szentesi KK vasárnap
rendezte meg a fiú kadett re-
gionális kosárlabda döntõt a
városi sportcsarnokban. A
tornán négy igen erõs csapat
képviseltette magát. A nyitó-
mérkõzésen a szentesi alaku-
lat a Pécsi VSK együttesével
mérkõzött meg és aratott 67-
48-as arányú gyõzelmet, így
már biztos volt az arany-
éremért való harc. A másik
ágon a nagymúltú Paksi
Atomerõmû SE és a Kapos-
vári KK mérkõzött meg a
döntõbe jutásért, ez elõbbi-
nek sikerült. A mérkõzés
végeredménye 74-51 lett a
Dunapartiaknak. 

A bronzmérkõzés nyitotta
meg az esti izgalmakat, ahol
a PVSK csapata 20 ponttal,
68-48-ra legyõzte a kaposvá-
riakat, megszerezve ezzel a
bronzérmet. A döntõre népes
szurkolótábor is helyet fog-
lalt a lelátókon és már a be-
melegítéskor látszott, hogy
egy ki-ki mérkõzést látha-
tunk.

A szentesiek edzõje, Laczkó
Róbert a mérkõzés elõtt be-
szélt csapata esélyeirõl.

– Nagyon nehéz mérkõzés
áll elõttünk, de a srácok meg
tudják nyerni ezt a meccset,
mert nagyon jó a csapategy-
ség. Maguknak köszönhet-
nek minden sikert, amit itt
elérnek. Ahogy a mester is
mondta, nem volt egyszerû
dolga a szentesi fiúknak. Az
elsõ játékrészben egy pont-
tal, 23-22-re a hazai csapat
vezetett. A második negyed
elteltével megfordult az állás
és már a paksi fiataloknál
volt az elõny, 43-45-ös állás-
nál. A harmadik negyedben
erõt vettek magukon a szen-
tesi fiúk és 12 pontos elõny-
nyel zárták a játékrészt. Or-
gona Gergõ parádés játéka
mindenképp kiemelendõ. A
nagy arányú elõny sem ijesz-
tette meg a Dunapartiakat,
de a szentesi fiúk megtartot-
ták a lépéselõnyüket és vé-
gül 90-87-re megnyerték ezt
az izgalmas mérkõzést, és
ezzel a tornát is, így az után-
pótlás bajnokság fõtáblájára
került Laczkó Róbert együt-
tese.

Sebõk

Fõtáblára kerültek
a kosaras fiúk
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Cseuz László bátor ember. Igazi
sportember, a maga nemében elszánt és
határozott egyéniség. S hogy mitõl bá-
tor? A 72. életévében járva a hetedik
olimpiájára készül – kerékpáron.

Barcelonával kezdõdött 1992-ben.
Négy év múlva Atlantába kerekezett el,
majd az ausztráliai Sydney következett a
sorban. Azután, ha a távolságot nézzük,
a kenguruk földjéhez viszonyítva a 2004-
es olimpia játékokat már szinte a szom-
szédban rendezték meg. Ez volt a görög
fõváros, Athén. Pekingre készülve (2008)
úgy vélekedett, hogy az a bizonyos öt
karika, melyet a világversenyek zászla-
ján lenget a szél, kötelezi arra, hogy az
ötödik olimpián is ott legyen. Ez volt a
leghosszabb útja a maga 11 ezer 428 kilo-
méterével. 

Peking után némi gondolkodási idõt
adott magának. Már ami a hogyan to-
vábbot illeti, így Londonra helyezte a
hangsúlyt. A nyugdíjas testnevelõ tanárt
egyedül életkora késztette meditálásra.
Azt mondta, az ember 68 évesen már
nem ficánkol annyira. Ahogy érzi, egész-
séges, fitt, ám hogy mindez bebizonyo-
sodjék, teljes körû orvosi vizsgálat alá
vetette magát.

Az ismerõs doki szavai azóta is mo-
solyra késztetik:

– Lacikám, ez fantasztikus! Irigylésre
méltón jók az eredményeid. Nyaktól le-
felé minden oké – szólt az orvos, majd a
barátja fejére mutatott: – Ott lehet egy kis
probléma, hogy egy ilyen útra egyedül
vállalkozol. 

Az elsõ olimpiájára 16. éves lánya,
Cintia is elkísérte. Úgy tervezték, hogy
Atlantába is együtt kerekeznek el. Aztán
az akkor éppen Svájcban élõ Cintia – ész-
szerû okokra hivatkozva – úgy döntött,
hogy nem tart vele. Közülük is a fonto-
sabbakat magyarázva az apa így fogal-
maz: elszólította mellõle a fõiskola és a
szerelem. Akkor elhatározta, hogy nem
keres társat vagy társakat. Nem szeretne
másokhoz alkalmazkodni, és azt sem
szeretné, ha az õ tempójához, rigolyái-
hoz kellene bárkinek idomulnia, mondja.

Tudta, egyedül nem veszélytelenek
ezek a hosszú utak. Peking elõtt a konzul
azt mondta neki, ha tehetné, megtiltaná,
hogy elinduljon. Kínában átkerekezett
több szegény vidéken, az emberek kí-

váncsiságból körbeállták, megcsodálták,
más semmi. Odafelé, a kanadai utakon,
egyszer egy medve állta útját. Jól megbá-
multák egymást, aztán a mackó megunta
a nézést és beoldalgott az erdõbe. Auszt-
rália elõtt szinte mindenki le akarta be-
szélni az útról. Induláskor õ maga is úgy
érezte, hogy 50 százaléknál nincs több
esélye arra, hogy élve hazaérjen.

– Egyedül több mint 8000 kilométert
biciklizni a világ végén, egy ismeretlen
országban, ismeretlen feltételek között,
kiszolgáltatva mindennek és mindenki-
nek, õrült ötlet. Ezzel tisztában voltam,
de félelem nem volt bennem – meséli.

Budapestre kerékpárral tette meg az
utat, onnan Perth-be repült, majd Al-
bany-n keresztül érte el a Nullarbor sík-
ságot. A félsivatagos területtõl tartott,
mert csak 200 kilométerenként volt egy
kisebb település, de sokszor csak egy
benzinkutat talált ott, legfeljebb még egy
kempinget. Túljutva a síkságon, Ade-
laide határában a kerékpárosba szaladt
egy furgon és lerepítette az útról. Szeren-
csére nem sérült meg súlyosan. Ez az út
nemcsak a távolságok miatt, de a külsõ
körülmények miatt is nehéz volt számá-
ra. A Tanár úr annyira félt a kígyóktól,
pókoktól, hogy éjjel ki sem mert mozdul-
ni a sátorból. 

A kilométerek javát kietlen tájakon, a
természetben tette meg. Éjszakáit jórészt
vadkempingekben töltötte. Aludt kõbá-
nyában, tisztáson, homokos vagy sziklás
tengerparton, domb tetején, napraforgó
tábla mellett. És szállást kapott ismerõs
családoknál, volt tanítványoknál, akik
külföldi útjain segítették. Diákjai ma is
szeretettel gondolnak rá, a Tanár úrra,
aki általános iskolai és gimnáziumi ta-
nárként rendszeresen együtt sportolt ve-
lük. Mondják, szigorú volt és következe-
tes. Ahogyan önmagához is. Cseuz Lász-
ló vallja, õt a sport tette akaratilag és lel-
kileg is erõssé. És irigylésre méltóan
egészséges emberré. Olyannyira, hogy
júliusban ismét útra indul. Most az ötö-
dik kontinens felé veszi az irányt. Úgy
tervezi, hogy a felkészülési idõszakban
tízezer kilométert teker le a kerékpárján.

Ez napi átlagban 50 kilométert jelent,
amit rendszerint munka után teker le ja-
nuár 1-jétõl. Odahaza edzõgép segíti a
felkészülésben. Ha összeszámoljuk, ed-
dig közel 43 ezer kilométert tett meg az
olimpiai falvakig, átlagban 160-230 kilo-
métert naponta. Mindehhez adjuk hozzá
a felkészülési idõszakban letudott távo-
kat, megtudhatjuk, bizony sok-sok ezer
kilométer van már Cseuz László lábá-
ban. Gondoljunk csak bele, Sydney elõtt,
az olimpia évében március közepétõl au-
gusztus elejéig a napi munkája mellett
10476 kilométert kerékpározott, mind-
össze három pihenõnapot tartva.

Úgy érzi, a tanári pályán eltöltött évti-
zedek után nyugdíjas korára mellõzött
lett szülõvárosában, Szentesen. Pedig a
város korábban még olimpiai útjait is tá-
mogatta. Így alakult, hogy különféle al-
kalmi munkák és egy hosszú álláskere-
sés után 150 kilométert megtéve Pécelre
költözött, ahol most egy albérletben él
egyedül. 

– Nem volt jó érzés elhagyni Szentest,
amiért nem tudtak vagy nem akartak
munkát biztosítani. Bármilyen állást el-
vállaltam volna, hiszen engem a munka
és a testmozgás éltet. Itt sportreferensi ál-
lást kaptam. Ha ez nincs, akkor soha
nem érezhettem volna meg a péceli em-
berek és gyermekek szeretetét, amit fe-
lém kinyilvánítanak. Most Pécelnek tar-
tozom köszönettel. Innen indulok Rióba
és ide is érkezem HAZA!

Lovas József Pál

Cseuz László Rióba készül

KOS
Új kapcsolat lehetõsége áll
elõtted, ne hagyd, hogy

hátráltassanak, gondolkozz tiszta fej-
jel, megfontoltan és döntésed nem
fogod megbánni.

BIKA
Hangulatod az egekben
jár, de sokaknak ez nem

tetszik. Ez a hét a tiéd. Ha nagyobb
kiadásokat tervezel, most tedd, meg,
mert a csillagok állása kedvezhet!

IKREK
Vágyaid beteljesülni lát-
szanak, de pengeélen tán-

colsz. Vállald a rizikót. Szerelmi éle-
tedben minden harmonikusnak tûnik,
de ne bízd el magad!

RÁK
A munka területén izgal-
mas lehetõségekkel talá-

lod szemben magad. Nem árt, ha
óvatosan állsz a dolgokhoz! Kérd ki
barátaid és családod véleményét is!

OROSZLÁN
Párkapcsolatodban kisebb
viták merülhetnek fel, de

ne csinálj bolhából elefántot. Õszin-
tén, nyugodt körülmények között be-
széljétek meg a dolgokat.

SZÛZ
Korábbi hibáidat most kija-
víthatod. Segíts mások-

nak, de közben magadról se feled-
kezz meg! Valaki közeledni fog hoz-
zád. Légy nyitott és minden jól ala-
kul!

MÉRLEG
Életed egy mérföldkõhöz
érkezett. Fáradt vagy, de
most az energiatartaléka-

idra is szükség lesz. Figyelj a környe-
zetedre, gondold át, hogy kiben bízol
meg!

SKORPIÓ
Ne hagyd, hogy a munka-
ügyi káosz kizökkentsen,

teremtsd meg a megfelelõ, zavarta-
lan körülményeket a munkád kifo-
gástalan elvégzésére!

NYILAS
Belsõ változásokon mégy
keresztül, és az eddig ter-

mészetesnek vett dolgaid egyszerre
csak szûknek bizonyulnak. Ne félj az
új lehetõségektõl, bátran tanulj az is-
merõseidtõl!

BAK
Felmerülõ problémáiddal
barátaidhoz fordulsz, de

ez nem biztos, hogy a legjobb dön-
tés. Hagyatkozz a saját gondolataid-
ra, járd a magad útját!

VÍZÖNTÕ
Be kell látnod, hogy vala-
mi véget ér, ezen már kár,

rágódni, a múltat nem változtathatod
meg. Lépj tovább, mert új lehetõsé-
gek állnak elõtted!

HALAK
A jó utat járod, de kétsé-
geid vannak a sikereiddel

kapcsolatban. Ne térj le errõl az útról,
hiszen ez a sikerhez vezet. Valósítsd
meg az elképzeléseidet!

Február 05-12
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Február 5. péntek
16:00 3D Viharlovagok
18:00 A nagy dobás
20:15 A fekete ötven árnyalata
Február 6. szombat
14:00 Alvin és a mókusok - A mó-
kás menet
16:00 Nagyfater elszabadul
18:15 A fekete ötven árnyalata
20:00 3D Viharlovagok
22:00 A nagy dobás
Február 7. vasárnap
14:00 Alvin és a mókusok – A mó-
kás menet
16:00 3D Viharlovagok
18:00 Nagyfater elszabadul
20:15 A fekete ötven árnyalata
Február 8. hétfõ
16:00 A nagy dobás
18:15 A fekete ötven árnyalata
20:00 3D Viharlovagok

Február 9. kedd
16:00 A fekete ötven árnyalata
18:00 3D Viharlovagok
20:00 A nagy dobás
Február 10. szerda
14:00 3D Viharlovagok
16:00 A nagy dobás
18:15 A fekete ötven árnyalata
20:00 Nagyfater elszabadul
Február 11. csütörtök
16:15 Deadpool
18:15 Deadpool
20:15 A fekete ötven árnyalata
Február 12. péntek
13:00 Barbie: Titkos ügynökök
14:30 Norm, az északi
16:15 Deadpool
18:15 A fekete ötven árnyalata
20:00 Deadpool

Mozimûsor

Mûvelõdési Központ
Dombóvári István önálló estje lát-

ható 120021 g címmel február 9-én,
kedden 19 órától a Mûvelõdési és If-
júsági Házban.

A Természetes eszközökkel az öre-
gedés és a betegségek ellen, hogyan
gyõzzük le még a rákot is elõadásso-
rozat következõ programja: Hogyan
fokozható stressztûrõ képességünk?
címmel Sóspataki Ferenc természet-
gyógyász elõadására várják az érdek-
lõdõket február 10-én, szerdán 17.30
órakor.

Február 10-én, szerdán 19 órakor
a Megyeháza Konferencia és Kulturá-
lis Központ Dísztermében Pálfy Mar-
git színmûvész önálló estjét láthatják
„Annak, aki szeret…” címmel.

A mûvelõdési központ szervezésé-
ben a mûvelõdési és ifjúsági ház
klubjában február 11-én, csütörtö-
kön 19-21 óráig a II. VILÁGHÁBO-
RÚ AZ IRODALOMBAN címû sorozat
következõ elõadásán Szerb Antal: A
Pendragon legenda címû mûvérõl be-
szélgethetnek az elõadóval. Elõadó:
Poszler György tanár

A mûvelõdési központ szervezés-
ben a Micimackó bérlet következõ
elõadásán február 11–én, csütörtö-
kön a Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban 10.30 órai kezdettel a Ren-
díthetetlen ólomkatona címû mesejá-
ték látható a VSG Kamarabalett elõ-
adásában.

Városi Könyvtár
Február 6-án, szombaton 15 óra-

kor a Valóság szépségei címmel K.
Szabóné Licsicsányi Rózsa festmé-
nyeibõl nyílik kiállítás. Megtekinthetõ:
Március 3-ig. A kiállítást megnyitja:
Kálmánné Szabó Erzsébet a Szivár-
vány Mûvészeti Iskola Mûvészetek
Háza igazgatónõje. Közremûködik:
Vass Pál (zongora)

Február 9-én, kedden 18 órakor a
városi könyvtár és a Szentes-Csong-
rád Rotary Club közös rendezvénye-
ként Gerhart Hauptmann Nobel-díjas
német drámaíró Naplemente elõtt cí-
mû felolvasóestje lesz.

Február 10-én, szerdán 18 órakor
Cziffra György címû elõadás lesz.
Elõadó: Dr. Szalay László fõorvos.

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások:
Szentes város évszázadai, Alsó-

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

Idõszaki kiállítások:
Árpád népe-Gyula népe – a hon-

foglaló magyarok emlékanyaga a Kö-
zép-Tisza vidéken, látogatható: febru-
ár 29-ig. A Vizsolyi Biblia 425 éve c.
vándorkiállítás áprilisig látogatható.

Tokácsli Galéria
„Háborút ujságol a vérszavú

ujság” – A Nagy Háború elsõ két éve
három város sajtójának tükrében cím-
mel nyílt kiállítás. A tárlat megtekint-
hetõ az intézmény nyitvatartási idejé-
ben keddtõl-péntekig 9-13 óráig és
15-17 óráig, valamint szombaton 9-
13 óráig.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????

Elfogta a rendõrség a Kos-
suth téri Esernyõs lány szob-
rának a megrongálóit.  A
rendõrök egy egészen más
üggyel kapcsolatban kezd-
tek el nyomozni, aminek az
eredményeképpen eljutottak
a szoborrongálókig. Az el-
múlt hétvégén ellopták a
Kossuth téri emeletes ház te-
tején lévõ szellõzõcsövek zá-
rókupakjait, amiket ledobál-
tak az utcára. Az adatgyûjtés
során a rendõrök kiderítet-
ték, hogy egy 14-15 eszten-
dõs fiatalokból álló társaság,
akik rendszeresen ennek az
emeletes háznak a lépcsõhá-
zában üldögélnek, azon az
estén is ott tartózkodott az
épületben, sõt az egyik ott
lakó fiatal a tetõre nyíló ajtó
kulcsát is magával vitte. A
nyomozók késõbb kiderítet-
ték, hogy ez a társaság szed-
te le a kupakokat, majd a
csapat két tagja lement a tér-
re cigarettázni, és ekkor jött
az ötlet, hogy felkapaszkod-
janak a szobor esernyõ ré-
szére. Kettejüket nem is bírta
el a fémnyél, elhajlott a sú-
lyuk alatt. Mindkét fiatal el-
ismerte a bûncselekmény el-
követését.

Hamis orvosi igazolással
szerette volna meghosszab-
bítani a téli szünetét egy
szentesi iskolás. A fiatal le is
adta az igazolást tanárának,
ám késõbb kiderült, hogy a
papír hamis, így most a diák
ellen hamis magánokirat fel-
használása miatt indult bün-
tetõeljárás.

Öt kerékpárt loptak el az
elmúlt hétvégén Szentesen,
közülük voltak olyan brin-
gák, amelyeket párban vittek
el a tolvajok. A vasútállo-
másról, a gyógyfürdõtõl és a
Nagygörgõs utcából is lop-
tak kerékpárokat, az elköve-
tõket még keresik a rend-
õrök.

Büntetõeljárás indult egy
szentesi férfi és egy nõ ellen,
akik hétfõn betörtek az egyik
kiséri házba. A rendõrök tet-
ten érték õket a szobában,
amikor éppen a használati
tárgyakat gyûjtötték össze. A
tulajdonos bejelentése sze-
rint már elõzõ nap is tûntek
el a lakásból ott lévõ dolgok,
de úgy tûnik sikerült elfogni
az elkövetõket. A páros egy-
elõre mindent tagad, nem is
értik, hogy miért keveredtek
gyanúba.

Pénzt loptak a tolvajok az
egyik szentesi társasház la-
kásából január 28-án, a kora
délutáni órákban. A tettesek
végigjárták az épületet, be-
nyitogattak a lakásokba, és
az egyik ilyen becsukott, de
be nem zárt ajtón keresztül
az elõszobába surrantak be,
ahonnan ellopták a tulajdo-
nos pénztárcáját. 

Tûzijátékot tettek ismeret-
lenek az egyik József Attila
utcai társasház hátsó ajtajai
közé. A pirotechnikai eszköz
berobbant és megrongálta az
ajtókat. Az eset után nem
sokkal három fiatalt láttak
elsietni a helyszínrõl, õket
még keresik a rendõrök.

Január 26-án jelezte az
egyik önkéntes állatmentõ a
rendõröknek, hogy a tiszai
árterületen egy betonoszlop-
hoz kötözött kutyát találtak.
Az eb lesoványodva, elha-
nyagolt állapotban volt, így
találtak rá. A rendõrség állat-
kínzás miatt indított nyomo-
zást az ügyben. h.v.

* * *
Személyi szabadság meg-

sértése bûntettének megala-
pozott gyanúja miatt javasol
vádemelést a Szentesi Rend-
õrkapitányság Bûnügyi Osz-
tálya. Párját és annak barát-
ját zárta be Á. Anita egy har-
madik emeleti lakásba.

A rendelkezésre álló ada-
tok szerint a 30 éves nõ, pár-
jával és annak barátjával egy
szentesi, harmadik emeleti
lakásban tartózkodott 2015.
december 5-én az esti órák-

ban. A nõ 22 óra körüli idõ-
ben – elõzetes szóváltást kö-
vetõen – elhagyta az ingat-
lant és kívülrõl bezárta a be-
járati ajtót, ezért a két férfi
közel négy órán át nem tud-
ta elhagyni a lakást. A sértet-
tek telefonon értesítették a
rendõröket, akik intézkedtek
a két férfi kiszabadítására.

A rendõrök Á. Anitát elõ-
állították a Szentesi Rendõr-
kapitányságra, ahol személyi
szabadság megsértése bûn-
tettének megalapozott gya-
núja miatt indult ellene bün-
tetõeljárás. Vallomásában el-
ismerte a terhére rótt bûn-
cselekmény elkövetését.

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság Bûnügyi Osztálya a
nyomozást a napokban befe-
jezte és az iratokat vádeme-
lési javaslattal a Szentesi Já-
rási Ügyészségre továbbítot-
ta – adta hírül a police.hu.

El fogták a szoborrongálókat



Szentesi ÉletÉgisz 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:
Halupa Eszter ügyvezetõ

Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.
Telefon, fax: 63/311—563

E—mail: szenelet@szentes.hu,
szentesielet@gmail.com
Kiadja: Szentesi Élet Kft.,

6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép.
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

Született: Szabó Tibornak és Gyergyai Mariannnak

(Brusznyai Árpád stny. 2. 4/12)  Márton, Berezvai László Dá-

nielnek és Somodi Beátának (Köztársaság u 11. 4/11.) Dániel,

Dancsó Richárdnak és Lévai Editnek (Szentes, Kisér u. 59.)

Amira Melissza nevû gyermeke.

Elhunyt: Sebõk Sándor (Nagyörvény u. 86/a), Barkaszi

Károlyné (Kossuth tér 4.), Bozsek Éva (Honvéd u. 39.), Rácz

István (Honvéd u. 10.), Varga Ferencné (Kossuth L. u. 15. 1.)

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü február 8-12.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús
Hétfõ:
A menü: Sonkaleves gerslivel

Sült hurka-kolbász
tört burgonya,
párolt lila káposzta

B menü: Rumos szilvaleves
Rántott csibemáj
zöldborsó fõzelék

Kedd:
A menü: Korhely leves

Brassói aprópecsenye,
sült burgonya

B menü: Brokkolikrémleves
Tonhalas rakott tészta,
vagy rakott zöldbab

Szerda:
A menü: Frankfurti leves

Bakonyi tokány tésztával,
vagy bácskai rizses hús

B menü: Grízgaluskaleves
Rántott csirkemell
Vegyes gyümölcsszósz

Csütörtök:
A menü: Csiperkekrémleves

Karaj sokmagvas
bundában,
rizibizi

B menü: Zöldbableves
Hortobágyi húsos
palacsinta, burgonyapüré

Péntek:
A menü: Húsleves házi tésztával

Dónáti sertésszelet,
tésztaköret

B menü: Csirkebecsinált-leves
Gyros,
sült burgonya és saláta

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 15-21-ig.
Hétfõ: Francia hagymaleves

zsemlekockákkal
A menü: Budapest sertésragu,

párolt rizs
B menü: Harcsapaprikás,

tésztaköret
C menü: Rántott csirkecomb,

párolt rizs és zöldség
Kedd: Csigatészta leves
A menü: Kolozsvári rakott

káposzta
B menü: Szezámmagos rántott

sertésszelet, karfiolpüré
C menü: Rántott csirke szárny,

karfiolpüré
Szerda: Paradicsomleves
A menü: Sajtos-gombás

csirkecomb, fokhagymás
tört burgonya

B menü: Paprikásburgonya
virslivel, vegyesvágott
savanyú

C menü: Párizsi sertészselet, fok-
hagymás tört burgonya

Csütörtök: Magyaros
burgonyaleves

A menü: Skót húspogácsa,
tökfõzelék

B menü: Mézes-mustáros
csirkeragu, ananászos rizs

C menü: Rántott sertészselet,
ananászos rizs

Péntek: Jókai bableves
A menü: Mákos metélt
B menü: Meggyes-túrós kuglóf
C menü: Rántott sajt,

majonézes kukorica
Szombat: Galuskaleves
A menü: Sült kolbász,

burgonyafõzelék
Vasárnap: Gyümölcsleves
A menü: Milánói sertésborda

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 óráig a Sima F. u. 31-33. (mentõállomás), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: február 8-15-ig a Kertvárosi Patika (Szentes,
Köztársaság u 29.) hétfõtõl péntekig 7.00-18.00 óráig, szombaton
8.00-12.00-ig (vasárnap, ünnepnap zárva) Készenléti telefon: 70/563-
5139

Készenlét ideje: hétfõtõl-péntekig: 20.00 órától másnap 07.30 óráig,
szombaton: 20.00 órától másnap 08.00 óráig, vasárnap: 20.00 órától
másnap 07.30 óráig.

Az elmúlt hónapban a
szentesi vizek nagy részén
is horgászti tilalom volt ér-
vényben, törvényi változá-
sok léptek érvénybe. Az évi
horgászengedélyekkel –
amelyek január végéig let-
tek volna érvényesek – csak
december 31-ig lehetett pe-
cázni, és mivel a szentesi
horgászegyesület nem tu-
dott állami jegyet kiadni,
ezért horgásztilalom volt ér-
vényben. Ez február elején
megszûnt, elkezdték kiadni
a horgászengedélyeket a sa-
ját vízterületekre.

Az elmúlt években törvé-
nyi változások történtek a
horgászatban és a halászat-
ban. Régen halászati törvény
volt, most már halgazdálko-
dási törvény van érvényben.
Január 1-tõl megszûnt a ter-
mészetes vízi halászat – tájé-
koztatta lapunkat Kalamusz
Endre ,  a  Gerecz  E lemér
Sporthorgász Egyesület el-
nöke. Elmondta, ezidáig 15
éves ciklusokban vízpályá-
zatot kellett beadni az állam
felé az állami vízterületek
hasznosítására. Ebben is vál-
tozás történt: nem kellett pá-
lyázatot benyújtani, ezt a
MOHOSZ (Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség) tette
meg, és elnyerte az állami
vízfelületek egy részének
hasznosítását. A szentesi
horgászegyesület alatt álló
vízterületek is a MOHOSZ
kezelésébe kerültek. 

A szentesi horgászegye-
sülethez tartozik a Kurca
17 kilométeres szakasza, egy
0,7 hektáros Kommün és egy
1,7 hektáros Veker-csatorna.
Ezeken kívül a Gerecz Elem-
ér Horgász-tó, illetve a Pan-
kotai és Zsoldos tavak is,
amelyek önkormányzati tu-

lajdonban állnak, ezért nem
kellett pályázatra várni. 

Jelen esetben tehát az or-
szágos szövetség hasznosítja
az állami vízterületeket,
amelyeket kijelöléssel adja
tovább a horgászegyesüle-
teknek, illetve a különbözõ
vízhaszonsítással foglalkozó
szervezeteknek. – A törvé-
nyi háttér nem volt teljesen
kialakult, nem voltak letisz-
tázva különbözõ jogszabály-
ok, így december 31-ig éltek
az évi horgászengedélyek,
egyébként január végéig let-
tek volna érvényesek. Ezért
horgásztilalom volt, nem
tudtunk állami jegyet kiadni
– közölte Kalamusz Endre. 

A tilalom véget ért, a hor-
gászengedélyeket február
2-án elkezdték kiadni a
saját vízterületekre. – A
MOHOSZ-tól azt az ígéretet
kaptuk, hogy egy-két héten
belül a Tiszára is megkapjuk
az állami horgászjegyeket,
ezt követõen tudjuk kiadni
az engedélyeket – mondta a
Gerecz Elemér Sporthorgász
Egyesület elnöke, hozzátéve:
állami jegy nélkül csak tájvé-
delmi halakra, törpeharcsá-

ra, amúrra, busára lehetett
volna horgászni. Ezek azok a
halfajok, amelyek a téli idõ-
szakban nem esznek, mivel
vermelési idõszak van. 

– Lett volna lehetõség arra,
hogy horgászainkat pecázni
engedjük, de halat nem vi-
hettek volna haza. Az elmúlt
hetekben ráadásul be voltak
fagyva vizeink, a jég sem
volt biztonságos. Úgy gon-
dolom, hogy alapvetõen sen-
kit sem károsítottunk meg
azzal, hogy megvédtük a ha-
lakat ebben a háromhetes
idõszakban – fogalmazott
Kalamusz Endre, aki felhívta
a figyelmet arra, hogy a
megfogott hal regisztrációjá-
ban ismételten változások
történtek, ezekre is érdemes
odafigyelni; továbbá fontos,
hogy két évvel ezelõtt az
egyesület kezdeményezésére
a 60 centiméter feletti pon-
tyokat letiltották, az ennél
nagyobb méretû halakat
nem lehet hazavinni. A cél
az, hogy nagytestû pontyál-
lományt alakítsanak ki a
Kurcán. Ehhez a szegvári és
a mindszenti Kurca-szakasz
is csatlakozott – tudtuk meg.

Elkezdték kiadni az idei engedélyeket

Újra botot ragadhatnak
a horgászok

Csongrád megyében az múlt héthez képest
tovább emelkedett az influenzaszerû megbe-
tegedések száma, Szentesen is volt már ilyen
jellegû megbetegedés. Az aktivitás azonban
a megyében sehol sem éri el a járványküszö-
böt – tudtuk meg a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal kommunikációs vezetõjétõl. 

Január 18. és január 24. között, az influen-
za figyelõszolgálatra kijelölt 54 orvos tett je-
lentést, az év 3. hetében a megyében össze-
sen 34 beteg fordult a figyelõszolgálatban
résztvevõ orvosokhoz influenzaszerû tüne-
tekkel (44 fõ/100 000 lakosra vetítve). A 20
százalékos lakossági mintán végzett megfi-
gyelés alapján megállapítható, hogy a 4. hé-
ten a megye lakosságának 0,0863 százaléka,
66 beteg fordult orvoshoz influenzaszerû tü-

netekkel – adta hírül Varga Márta.
Csongrád megyében az influenzaszerû

megbetegedések száma tovább emelkedett
az elõzõ heti adatokhoz képest (0,0444 %), de
az aktivitás továbbra sem éri el a járványkü-
szöböt. Influenzaszerû megbetegedéssel be-
jelentett esetek száma járásonként jelentõs
különbséget mutat: a Szentesi Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézetében 6 fõ
(0,0407 %) jelentkezett, hódmezõvásárhelyen
13, vonzáskörzetében 7, Makón és vonzás-
körzetében 6, a Szegeden 47 fõjelentkezett.

A betegek kor szerinti megoszlása is válto-
zó, a 0 és 14 éves korosztályból 22, a 15-34
éves korosztályból 23 fõ, a 35-59 éves korosz-
tályból 15 fõ, a 60 éven felüli korosztályból 6
fõ megbetegedést jelentettek.

Jöhet az inf luenza

Folytatás az 1. oldalról
Az idei elsõ testületi ülé-

sen arról is döntöttek a kép-
viselõk, hogy átalakítják a
kulturális intézményrend-
szert, összevonják a mûvelõ-
dési központot és a városi
könyvtárt, miután megszün-
tették mindkét intézmény
önállóságát.

A kérdés nem elõször volt
napirenden a testületi ülé-
sen. Már korábban is felvetõ-
dött, hogy valamilyen átala-
kítás szükséges lenne, ame-
lyet a gazdasági mutatók
is alátámasztanak, valamint
Antal Balázs Tibor önkor-
mányzati képviselõ szerint
az is, hogy a mûvelõdési
központnak többek között az
lenne a feladata, hogy az if-
júságnak alternatívát nyújt-
sanak a programok terén.
Ehhez képest azonban hétvé-
génként rendszerint zárva
tart az intézmény, a fiatalok
pedig az utcán, a Kossuth té-
ren lézengenek. Mint az ösz-
szevonás indoklásaként el-
hangzott, a szakmai munka
magas színvonala továbbra
is megmaradna a tevékeny-
ségek hatékonyabb finanszí-
rozása, illetve a munkajogi
kérdések rendezése mellett.
Szirbik Imre polgármester el-
mondta, hogy szerinte az
összevonásokat gazdasági
számításoknak kellene meg-
elõznie. Kiss Csaba képviselõ
is elõzetes háttértanulmá-
nyok elkészítését vetette fel,
mire Bujdosó Tamás képviselõ
arra emlékeztette a testület
tagjait, hogy tanulmány már

készült több kérdésben, s fe-
lesleges az ilyen jellegû to-
vábbi pénzköltés. Rébeli-Sz-
abó Tamás pedig megnyugtat-
ta a jelenlévõket, hogy ne fél-
jenek az újdonságoktól. Em-
lékeztetett mindenkit arra,
hogy a mozi mûködtetésé-
nek kérdésében is sokáig he-
zitáltak, az új üzemeltetõ óta
azonban már 3D-ben is lát-
hatunk az újjáalakult film-
színházban és közönség is
van a vetítéseken.

Felvetõdött az is az elõter-
jesztés ellenzõi részérõl,
hogy az elképzelésnek jogi
akadályai vannak, hiszen a
közalkalmazotti-, valamint a
könyvtári ellátásról szóló
törvény elõírásainak is min-
den szempontból meg kell
felelni. Szirbik Imre polgár-
mester azt indítványozta,
hogy emeljék a kulturális
munka színvonalát a mûve-
lõdési központ és a városi
könyvtár esetében, azonban
az összevonások irányába
még ne tegyenek lépéseket,
hanem tanulmányozzák az
összevonás lehetõségét. Vé-
gül az önkormányzati képvi-
selõk többsége elfogadta az
elõterjesztést, és határozatot
hoztak arról, hogy a mûvelõ-
dési központot és a városi
könyvtárt is megszüntetik,
és a Dr. Sztantics Csaba jegy-
zõt felkérték arra, hogy a
februári testületi ülésre ké-
szítsen ütemtervet a könyv-
tár végelszámolásáról és új
közmûvelõdési költségvetési
szerv alapításáról.

Cseh-Lakos

Összevonják a mûvelõdési
központot és a könyvtárat

Átalakítás a
kultúra területén

(Fotó: Vidovics)


