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Cseh-Lakos Ilona

Ellenőrzési bírságot szabott 
ki a hatóság a Központi Gyer-
mekélelmezési Konyhára, mi-
vel háromféle penészgomba 
fertőzést mutattak ki azokban 
a mintákban, amelyeket még 
decemberben vettek a szoci-
álisan rászorulók karácsonyi 
csomagjaiba került szalámik-
ból. A hatóság megállapította, 
hogy a központi konyha tárol-
ta rosszul az élelmiszert.

Dr. Chomiak Waldemar, az 
egészségügyi és szociális bi-
zottság elnöke elmondta, hogy 
amikor értesült a csomagokba 
került romlott szalámiról, azon-
nal felkereste a Központi Gyer-
mekélelmezési Konyha akkori 
vezetőjét, hiszen mindenképp 
indokoltnak látta, hogy lépé- 
seket tegyen az ügyben.

– Önkormányzati képviselő-
ként, a bizottság elnökeként, 
és háziorvosként is kötelessé-
gemnek éreztem, hogy az érin-
tetteket késlekedés nélkül érte-
sítsem a problémáról, hiszen 
romlott élelmiszer fogyasztá-
sa súlyosan káros az egészségre. 

Felháborítónak tartottam, hogy 
olyan szalámi került a csoma-
gokba, amelyek foltokban fehér 
és rózsaszínes penész által vol-
tak bevonva és a csomagokat 
kézbe véve azonnal látszott a 
probléma. A sajtón keresztül 
is próbáltuk értesíteni minda-
zokat, akik érintettek voltak az 
ügyben – részletezte dr. Cho-
miak Waldemar, aki a hatósági 
értesítést idézve elmondta, hogy 
a Csongrád Megyei Kormányhi-
vatal Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi és Állategészségügyi Osztálya 
által megküldött dokumentum-
ból nyilvánvalóan kiderül, hogy 
a konyha hibázott, hiszen az 
elkészített csomagokat napokig 
a folyosón tárolták, meleg he-
lyen. A konyhán előbb átvették 
minőségi kifogás nélkül az árut, 
majd elhelyezték a hűtőkbe, 
ezután megtörtént a csomagok 
összeállítása, de a tárolásuknak 
már nem a hűtőkben biztosítot-
ták a helyet, hanem ehelyett a 
folyosón raktározták azokat. 

– Természetesen ez a hőfok 
nem felelt meg a tárolási követ-
elményeknek, így a nejlonzacs-
kókban bebüdösödött, megpe- 
nészedett a szalámi, ami szem-
mel látható volt. Ennek ellenére 
mégis kiadták az árut – rész-
letezte Dr. Chomiak Waldemar, 
aki felháborítónak találja az 
esetet. 

– Körültekintően kell eljárni 
minden ilyen ügyben, nem meg- 
engedett az efféle hiba. Kifeje-
zetten elszomorítónak tartom, 
hogy a szociálisan rászorulók 
karácsonyi csomagjaiba rom-
lott áru került, hiszen Magya-
rország Kormányától azért ka-
pott Szentes 1,6 millió forintot, 
hogy a 356 rászoruló, szegény 
embereknek is kicsit jobbá, tar-
talmasabbá tegyük az ünnepét, 
s biztosan kerüljön valami karác-
sonykor az asztalra – mondta az 
önkormányzati képviselő, hang-
súlyozva, hogy az érintettek ér-
tesítése után kicserélték a szalá-
mikat konzervre.

 Az eset a képviselő-testület le-
gutóbb ülésén is téma volt, me-
lyen dr. Demeter Attila alpolgár- 
mester és dr. Chomiak Walde-
mar bizottsági elnök is meg-
kö-szönte a dr. Tóth Flórián járási 
hivatalvezető és munkatársai által 
végzett munkát, hiszen az ügyben 
gyors lefolyással megoldás szüle-
tett konstruktív egyeztetés ered-
ményeként. Egy kérdés maradt 
még hátra: az élelmiszertárolási 
hibáért ki a felelős?

A konyha hibázott a szalámi-ügyben

biológiai növényvédelem és poszméhes beporzás

növényvédelem természetes ú ton. . .

Árpád Biokontroll 2003 Kft.

30/206-7148 
30/415-8089 
30/269-7710 
30/973-9734

www.facebook.com/ArpadBiokontroll2003Kft

24 év tapasztalat

Alkalmazzon biológiai növényvédelmet!
-paprika, paradicsom, uborka, padlizsán

Poszméhek a kiváló terméseredményért!
-paradicsom, paprika, padlizsán, cukkíni
-sárgadinnye, szamóca
-kajszibarack, őszibarack, szílva, meggy, cseresznye, alma, körte, málna, szeder

Védje növényeit BIOBEST termékekkel! 

...talaj, közeg, vízvizsgálatok a talajlaboratóriumunkban. 
Szakszerű bevizsgálással, holland szintű felszereltséggel, rövid határidővel állunk rendelkezésre:

...legjobb minőség
...legjobb szaktanácsadás

Magyarországon

DélKer-Tész tagok részére 2016-ban is ingyenes

 30/401-8524
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Sebők Tamás

1988-ban dr. Zsoldos Ferenc 
érdemelte ki első alkalom-
mal, hogy megkapja a Bu-
gyi István Emlékérmet, azóta  
szinte minden évben meg- 

rendezték az ünnepélyes díj- 
átadót, melyen az egészség- 
ügyi szakma legkiválóbb he- 
lyi szakembereit tüntetik ki, 
városunk nemzetközi hírű se- 
bészéről elnevezett emléké-
rmével. Idén dr. Mészáros 

Antal belgyógyász főorvos 
munkáját ismerték el a kitün-
tetéssel. 

Az idei évben, Bugyi István 
halálának 35. évfordulóján is-
mét megrendezték a jeles ese- 
ményt melynek a megyehá-
za adott otthont. Az estét dr. 
Papp Zoltán főorvos nyitot-
ta meg, majd felkérte a kórház 
főigazgatóját, dr. Kalmár Mihá-
lyt, hogy adja át az emlékérmet 
az idei nyertesnek, dr. Mészáros 
Antal főorvosnak. Közel négy 
évtizedes munkájának kitünte-
tése az elismerés, melyre beszé-
dében is visszaemlékezett. Élet-
útjának fontosabb állomásait dr. 
Pásztor Imre orvosigazgató is-
mertette.

A díjátadóra két vendég pro-
fesszort is meghívtak, Prof. dr. 
Tóth Csaba urológust, sebészt 
és dr. Kovács Gábort, az SZTE se-
bészeti klinikájának professzo-
rát. Dr. Tóth Csaba eseménydús, 
sokszor humorral átitatott elő-
adását hallhatta a közönség, a 

szakember saját életútját mutat-
ta be, melyben fontos szerepet 
játszottak felmenői, de legalább 
ilyen jelentős szerepet kapott 
tanítómestere, Bugyi István is, 
aki elindította az orvosi pályán 
és az egyik legnagyobb példaké-
pévé vált. Dr. Kovács Gábor Sze-
mléletváltás a sebészetben című 
előadásában a szakma törté-
nelmének egy darabját mutat-
ta be, amelyet dr. Dragon Károly 
Bugyi Istvánról szóló filmjének 
vetítése követett, melyből szin-
tén kiderül milyen precíz és el-
ismert szakember volt a szentesi 
kórház névadója, akinek hétköz-
napi életébe is betekintést ny-
erhettünk néhány perc erejéig. 
Az est zárásaként dr. Kalmár 
Mihály mutatta be a magyar 
kórházak aktuális helyzetét, több 
az egészségügyet érintő prob-
lémára is felhívta a figyelmet, il-
letve ezek negatív következmé-
nyeire is rámutatott. A díjátadó 
ünnepség természetesen most 
is birkapörkölt vacsorával zárult, 
emlékezve ezzel is Prof. Dr. Bugyi 
Istvánra, akinek igazgatósága 
alatt minden tudományos ülés 
ezzel az étekkel zárult.

Dr. Mészáros Antal az emlékérmes

Cseh-Lakos

A nehézségek 
ellenére pozitív 

mérleggel zárta a tavalyi 
évet az Árpád Agrár Zrt. 
szarvasmarha ágazata, ahol 
emelkedő tendenciát mutat 
a tejtermelés, a Holstein fríz- 
szarvasmarha-állomány saját 
tenyészetből szintén növeke- 
dett, és a 3303-as Falas ne-
vű tehén is bekerült 606-os 
sorszámmal a kivételesen jó 
tejadó példányokat rögzítő 
országos aranytörzskönyvbe, 
mivel elérte a 100 ezer ki- 
logrammos életteljesítményt. 
Az aranytörzskönyvet 1995 
óta vezetik hosszú idő után 
ismét, így kivételesen nagy 
teljesítményt jelent ez a mi-
nősítés.

Az Árpád Agrár Zrt. jogelőd-
jének megalakulása óta fogla-
lkozik szarvasmarhatartással, je- 
lenleg mintegy 1200 példányt 
tartanak összesen, közülük 620 
tehenet. – Szarvasmarha lét-
számunk csak saját tenyésztés- 
ből szaporodik, mivel egyrészt 
igyekszünk minél tovább termel-
ésben tartani az állatokat, illetve 
ivarspecifikus szaporítóanyagot 
használunk. Üszőborjainkat mes- 
terséges úton termékenyítjük 
meg olyan spermiummal, mely- 

nek forgalmazója garantálja, 
hogy 90 százalékban üszőborjak 
születnek – tudtuk meg Kellerné 
Mencser Máriától, aki hozzátette, 
hogy a felesleges példányokat 
vemhes üszőként, a bikabor-
jakat pedig néhány hetes koruk-
ban értékesítik, főként családi 
gazdálkodóknak.

Az ágazatvezető elmondta, 
naponta több mint 15 ezer ki- 
logramm extra minőségű, ma-
gas beltartalmú (tejzsír 4%, tej- 
fehérje 3,5 %) tejet adnak át 
az Alföldi Tej Kft.-nek, ame-
lynek egyik tulajdonosa az Ár-
pád Agrár Zrt. Az elmúlt évek-
ben jelentősen növekedett az 
átadott tej mennyisége, 2013-
ban 4 millió 433 ezer kilogramm 
tejet termeltek, tavaly azonban 
ez a szám 5 millió 348 ezer kilo- 
grammra növekedett. Ha pe-
dig ezt az értéket egy tehénre 
vetítjük, akkor azt jelenti, hogy 
míg 2013-ban 7901, addig 2015-
ben 9317 kilogramm tejet állí-
tott elő a cég tehenenként.

Az Árpád Agrár Zrt. szarvas-
marha ágazatában az elmúlt 
években több nagyobb beru- 
házás, fejlesztés is történt. A 
legfontosabbak között szerepel 
egy almos- és hígtrágyatároló 
építése, 2013-ban pedig létre- 
hozták a környék egyik legkor-

szerűbb fejőházát, amely fel- 
gyorsította a fejési folyamatok 
elvégzését. Ennek a korszerűsí-
tésnek is köszönhető, hogy ma 
már naponta több mint 15 ezer 
kilogramm tejet adnak át a teji-
parnak, de Szentesen is elérhe-
tő a vásárlók számára nemcsak 
dobozos-, hanem folyadéktej 
formájában is a cég által elő-
állított jó minőségű tej. 

– Nagy terhet ró az ágaza-
tra azonban, hogy csökkent a 
tej felvásárlási ára, melynek oka 
részben a tejkvóta kivezetése, 
hiszen az Európai Unión belül 
korábban meg volt határozva, 
hogy melyik állam mennyi tejet 
termelhet. Ha pedig azt vala-
ki túllépte, akkor szankciókra 
számíthatott. Tavaly áprilisban 
azonban megszűnt a kvótarend- 

szer, így az EU-n belül növe- 
kedett a tejtermelés, a piac 
viszont szűkült. Ezen felül beve-
zették az orosz embargót, ame-
ly azt jelenti, hogy ez a régen 
nagy mennyiségű tejet felvásár-
ló piac mára elérhetetlenné vált 
számunkra – fejtette ki Kellerné 
Mencser Mária. Mindezeken felül 
az ágazatot sújtotta a tej árának 
csökkentése is, hiszen 2014-ben 
még 104,3, tavaly pedig már 
csak 81 forintot fizettek kilo-
grammonként a tej felvásárlása-
kor, most pedig ez az összeg alig 
haladja meg a 70 forintot, holott 
az előállítási költség literenként 
105 forint. Így a tejtermelőknek 
kilogrammonként 30 forint vesz-
tesége keletkezik.

(X)

Pozitív a mérleg
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Halupa Eszter

A képviselő-testület legu-
tóbbi soros ülésén fogadta 
el a város 2016. évi költség-
vetését, melyet több hónap 
munkája előzött meg. Aho-
gyan Szirbik Imre polgárm-
ester lapunknak fogalmazott, 
hosszú egyeztetés után került 
az anyag a képviselők aszta-
lára, és fogadták el a váro-
satyák. Mint ahogyan azt a 
polgármester hangsúlyozta, 
azért is emelné ezt ki, hiszen 
ebben a testületben sem azo-
nos pártállású képviselők van-
nak. Ez is azt mutatja, hogy 
egy vállalható kompromisszu-
mot sikerült a költségvetés-
ben kialakítani. 

– Úgy gondolom, hogy ez egy 
jó költségvetés. Ami az egyen-
súlyát, alapegyensúlyát jelen-

ti – és ettől jó 
egy költségve- 
tés, hogy kiszá- 
mítható –, az 
egy kicsit pénz- 
ügyi  értelem-
ben vett kon- 
zervatív gon-

dolkodást jelent. A bevétele-
ket csak a megfelelő biztonság-
gal szabad tervezni. Az, hogy 
kockázatosan bejön, vagy nem, 
arra nem szabad tervezni. A ki-
adás részen pedig minden fillért 
meg kell fogni és jól át kell gon-
dolni. Pont úgy, mint egy ház-
tartásban. A háziasszony is pont 
addig nyújtózkodik, míg a takaró 
ér, amíg a jövedelmei biztosítani 
tudják a kiadásait. Ha valamit fe-
jleszteni, beruházni szeretne, ak-
kor azt összespórolja. Így néz 
ki a város költségvetése is. A 
működési egyensúly megvan. 
Biztonságot is jelent az intézmé-
nyek számára, hiszen kiszámol-
hatják, hogy év végéig mire 
számíthatnak, miből gazdálkod-
hatnak. Persze nem az álmok 
költségvetése, hiszen rengeteg 
feladatot szerettünk volna még 
megvalósítani, amire sajnos nem 
jutott. Pénzügyesként azt tudom 
mondani, hogy egy szigorú és 
következetes gazdálkodás lesz 
az idén is jellemző – fejtette ki 
Szirbik Imre.

Hevesi-Tulipán Edit, a lakásügyi 
és pénzügyi bizottság tagja is ér-

tékelte a 2016-os költségvetést. 
Elmondta, hogy nehéz költség-
vetési egyeztető tárgyalásokon 
vannak túl. Ez az év volt az első, 
melyet szigorúan kontrolált és 
egyeztetett a Fidesz frakció. A 
frakcióvezető munkáját emel-
ném ki leginkább, hiszen nem 
kis áldozatokat hozott, hogy a 
2016-os költségvetés minden-
ki számára elfogadható legy-
en. Sok vita, de leginkább kom-
promisszumkészség jellemezte 
a munkát. A költségvetés mí-
nusz 300 millió forintos állapot-
ból indult, és sikerült a nullás 
költségvetéshez eljutni. A Fidesz 
frakció többször összeült, meg-
beszélte a költségvetési eleme-
ket, a működési bevételekkel és 
helyi adókkal, fejlesztésekkel ka-
pcsolatos terveket.

– Összesen 5,3 milliárd forint 
a költségvetés főösszege. A bev-
ételek tervezése terén az óva-
tosság elve valósult meg, hiszen 
az egyensúly felborul abban az 
esetben, ha bármelyik bevétel 
nem teljesül. Abban az esetben 
a kiadási oldalát sem tudjuk egy-
ensúlyba hozni. A fejlesztések 

terén a TOP-pá- 
lyázatok sikeré-
ben bízunk. Az 
Eszperantó-híd, 
Széchenyi liget, 
felsőpárti böl-
csőde, közössé- 
gi tér kialakítá- 
sa az Új utca vé- 
gén, a belvízvédelem is a tervek 
között szerepel. Nagyon óva-
tosan kezeltük az előző év-
ben a képviselői kereteket. 
Úgy gondolom, hogy minden 
képviselő – elsősorban a terül-
eti képviselőkre gondolok – na-
gyrészt a körzetében használta 
fel a keretét, főként felújításokra, 
fejlesztésekre, a körzet szebbé 
tételére. Én idén is a körzetem-
ben tervezem keretem három-
negyed részét elkölteni, járdák, 
utak fejlesztésére és egynegyed 
részét az egészségügyben, esz-
közbeszerzésre, illetve a két ka-
ritatív szervezetnek szeretnék, a 
Magyar Máltai szeretetszolgálat-
nak és a Magyar Vöröskereszt-
nek segíteni – hangsúlyozta 
Hevesi-Tulipán Edit, hozzátéve, 
hogy a 2016-os költségvetés is 1 
millió forintos képviselői keretet 
határozott meg.

Arany díj, Magyar Termék Nagydíj, 
Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj, Élel-
miszerbiztonságért Díj – hogy csak néhán-
yat elismerést említsünk, amelyet a Dél-
alföldi Kertészek Szövetkezete az elmúlt 
években elnyert. Szintén nekik köszönhető, 
hogy a Szentesi paprika Oltalom alatt álló 
földrajzi jelzést kapott az Eredetvédel-
mi tanácstól és az Európai Bizottságtól. A 
14 éve alakult szövetkezet mára 500 tagot 
számlál, és tavaly 8 milliárd forintos árbev-
ételt ért el, melyből 2 milliárd forintos volt 
az input anyag forgalom.

A Dél-alföldi Kertészek Szövetkezete 
számára a megalakulás óta eltelt közel más-
fél évtizedben mindig is a zöldséghajta-
tás volt a kiemelt terület, de ezen kívül a 
szabadföldi ipari zöldségnövényekkel, köz-
tük zöldborsóval és paradicsommal is fog-
lalkoznak. Az általuk termelt legfontosabb 
növények között a különböző paprikafélék 
szerepelnek, tavaly több mint 4 milliárd for-
intos értékben értékesítettek ezt a zöld-
ségfélét. Ezen belül TV paprikából közel 10 
ezer tonnát, hegyes erős paprikából 15 mil-
lió darabot, kápiából 900 tonnát adtak el, 
mely a DélKerTÉSZ összes árbevételnek 60 
százalékát jelentette. Hajtatott paradicsom-
ból 3300 tonnát állítottak elő, amelyet 950 
millió forintért értékesítettek. Ipari zöld-
borsóból és paradicsomból 17 ezer tonna 
került általuk a piacra, amely szűk 900 millió 
forintos bevételt vont maga után, ezen felül 
kígyóuborkát és hajtatott káposztaféléket, 
valamint almát is forgalmaztak. 

– A belföldi étékesítés mellett hangsú-
lyos az export is, ez az a friss zöldség 25-
30 százalékát teszi ki. A külföldi piacok 
elsősorban a paprikafeléknek és a káposz-
taféléknek a  felvevői. A káposztafélék 
főként a skandináv piacra kerülnek, május 
és október között pedig a minőségi pa-
prika 50-60 százalékát exportáljuk Néme-
tországba, Csehországba és Szlovákiá-
ba. A TV paprikának 20-25 százaléka, a kápia 
paprikának 70 százaléka export – mondta el 
Ledó Ferenc elnök, hozzátéve, hogy a DélKer-
TÉSZ-nél egész évben folyamatos az eladás 
az Árpád Agrár Zrt. üvegházi termelésének 
köszönhetően. A fő szezon azonban ápril-
istól karácsonyig tart, hiszen tagjaik döntő 
többsége fóliában termel, a termeléshez 
szükséges input anyagokat is a Szövetkezet 
biztosítja. 

– A szövetkezeti tagoknak sok kedvezmé-
nyt adunk. Szigorú szerződéses feltételek 
mellett 100 napos kamatmentes fizetésre 
biztosítunk számukra input anyagot, palán-
tát, az integrált növényvédelemhez tartozó 
biológiai ágenseket, de kertész áruházunk-
ban egyéb segédanyagok is tagjaink és a tö-
bbi vásárló rendelkezésére állnak. Tagjain-
kat azzal is segítjük, hogy mindenkinek meg 
van határozva egy fix keret, a tartozást pedig 
az általuk behozott áru értékéből vonjuk le 
elszámoláskor – tudtuk meg Ledó Ferenctől, 
aki büszke arra, hogy mindig teljesítették 
az általuk szerződésben vállalt termelési 
kötelezettségeket, időben fizettek a beszállí-
tott áruért a tagoknak, akikkel közösen 

felépítettek egy kiváló minőségbiztosítási 
rendszert. A termelők pedig mindenközben 
folyamatosan tudtak fejleszteni, végig nagy 
maradt a tagi hűség, és a termelésen és cso-
magoláson keresztül sok családnak nyújt 
biztos jövedelmet a DélKerTÉSZ, amely az 
ország legnagyobb zöldségcsomagolóját 
tudhatja magáénak, ahol csúcsidőben napi 
75-80 tonna árut tudnak becsomagolni.

(x)

Elfogadták a költségvetést

8 milliárdos forgalom a DélKerTész-nél
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Cseh-Lakos

Több fontos téma is napi- 
renden volt a képviselő-tes-
tület legutóbbi soros ülésén. 
Eldőlt, hogy szeptembertől 6 
általános iskolában kezdőd-
het meg a tanév, várhatóan 
támogató szolgálatot indít 
be a Magyar Máltai Szeretets-
zolgálat, de téma volt az óvo-
dai csoportok feltételrend-
szere is, valamint a tűzoltóság 
beszámolója, melyben a Rigó-
iskolában keletkezett tűz vizs- 
gálatának eredményét is is-

mertették – hogy csak néhá-
nyat emeljünk ki a napirendi 
pontokból.

A képviselők elé több okta-
tási, nevelési témájú napirend 
is került az idei évi 2. soros 
ülésen. A városatyák úgy döntöt-
tek, hogy a következő tanévtől 
már 6 általános iskolában foly-
hat oktatás Szentesen, hiszen a 
Tóth József utcán, a Művelődési 
és Ifjúsági Házzal szemben lévő 
egykori középiskolai épületben 
szeptembertől Waldorf-iskola 
indulhat, ehhez azonban felújí-
tásra van szükség, hiszen a ko-

rábban szakképző iskolaként 
funkcionáló épületet az állapo-
tára való hivatkozással 5 év-
vel ezelőtt bezárták, s most mil-
liókat kell rá költeni ahhoz, 
hogy a célnak megfelelő állapo- 
tokat teremtsenek. Az iskola be- 
indításához azonban a kezde- 
ményezőnek oktatási megálla- 
podást kell kötnie az önkor-
mányzattal, melyhez a képviselő-
testület jóváhagyása szükséges.

Téma volt a grémium számára 
az óvodai csoportokba történő 
beiratkozás is. A városatyák elé 
került anyagban olvasható, hogy 
az önkormányzati, valamint az 
egyházi óvodák előrejelzése sz-
erint a tanköteles korú gyerme-
kek száma 399 fő, ebből sze-
ptember 1-jével várhatóan 212 
fő kezdi meg alapfokú tanul-
mányait az általános iskola első 
évfolyamán. 71 gyermek ese-
tében szakértői bizottsági vizs-
gálat dönti el, hogy elérték-e az 
iskolába lépéshez szükséges fe-
jlettséget, 116 fő pedig továb-
bra is óvodában marad. A 3-5 
éves korosztályú gyermekek szá-
ma 744 fő, melyből 508 főt már 
beírattak a szülők, így 236 gyer-
mek felvétele várható. Az azon-

ban kérdéses volt, hogy hány 
óvodába iratkozhatnak be, a 
városatyák döntése szerint a 
Szentesi Központi Óvoda Vásár-
helyi úti Tagóvodájában új gy-
ermek felvételére nem kerülhet 
sor, tehát csökkeni fog az idei 
évtől az óvodák száma.

Napirenden volt a Szentesi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság beszámolója is, melynek ka-
pcsán képviselői kérdésre Kál-
mán Rajmund tűzoltó alezredes, 
parancsnok a Rigó-iskolában 
történt tűzesetről elmondta, 
hogy amikor értesültek a tűzről, 
egységeikkel azonnal a helyszín-
re vonultak és megkezdték a 
tűz-oltást, mely után haladékta-
la-nul elindult a tűzvizsgálat is. 
Bizonyossá vált, hogy a tűz egy 
udvaron lévő fészerszerű épület-
ben keletkezett, s onnan terjedt 
át a főépület tetejére. Kiderült, 
hogy nyílt lánggal történő szán-
dékos tűzokozás történt. Kálmán 
Rajmund hangsúlyozta, a sze-
mélyi felelősség megállapítá-
sa nem tartozik a felelősségi 
körükbe, azonban felkeresték 
Gyulán, gyám jelenlétében a 
gyújtogatással gyanúsítható fia-
talkorú feltételezett elkövetőt, 
aki olyan információkkal rendel- 
kezett, amely kizárja más em-
ber cselekvését, tehát más nagy 
valószínűség szerint nem okoz-
hatta a Rigó-iskola tüzét.

Ülésezett a képviselő-testület

Plusz egy óvoda, mínusz egy iskola

A Curie Tehetséggondozó és 
Oktatásfejlesztő Közhasznú 
Alapítvány, valamint a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság 
kémia és környezetvédelmi 
szekciója ebben a tanévben 
is meghirdette a Curie Kémia 
Emlékversenyt a középisko-
la 9-10-11-12. évfolyamos és 
az általános iskolák 7-8. évfo- 
lyamos tanulói számára. 

A házi megméretések után 
február 27-én a Szent Erzsébet 
Katolikus Iskolában rendezték 
meg a Curie országos kémia em-

lékverseny területi fordulóját. 
A versenyen szentesi, csongrá-
di és kiskunfélegyházi általános 
és középiskolás diákok legjobb-
jai vettek részt, több, mint negy- 
venen. A vetélkedőt a 7-11. évfo-
lyamosok számára 5 korcsoport-
ban bonyolították le.

Az általános iskolásoknak egy, 
a középiskolásoknak másfél óra 
alatt kellett megoldani a felada-
tokat, periódusos rendszert és 
számológépet használhattak. A 
területi döntőn elért pontszá-
mok alapján alakult ki az új sor-

rend. A 7. évfolyamban első he- 
lyezést Varjú Dóra (Szent Erzsé-
bet isk.) érte el, Papp Viktória és 
Moldován Patrik Levente Kiss Bá-
lint-iskolás diákok előtt. A 8. év-
folyamosok versenyében 1. he-
lyezett lett Berezvai Anna (Kiss 
Bálint-isk.), az ezüstérmet Maj-
dajk Melinda (Kiss Bálint-isk.), 
a harmadik helyezést Darabos 
Ádám (Szent Erzsébet-isk.) sze-
rezte meg. A 9. évfolyamosok 
versenyét Dékány Fanni (HMG) 
nyerte, Taricska Blanka (BJG) 
és Horváth Ciara (BJG) előtt. A 

10. évfolyamban Várdai Lilla 
(HMG) érte el az első helyezést, 
Fazekas Levente (HMG) lett a 
második, Köves Gréta (HMG) pe-
dig a harmadik. A 11. évfolyam-
os diákok versenyében Gombos 
Melitta (HMG) szerzett első he-
lyet Blázsik Péter (BJG) és Pintér 
Viktória (HMG) előtt. Az orszá-
gos döntőre bejutás a verseny-
bizottsághoz beküldött dolgo-
zatok (területi központonként 5 
dolgozat) újbóli átnézése alap-
ján felállított sorrend szerint tör-
ténik. A döntőt május 7-én, Szol-
nokon tartják. 

A területi versenyt Kiss Pé-
ter és Dudás-Szabóné Deák Judit 
szervezték.

 Csongrád megyében az előző hetinél több, azaz 503 beteg fordult 
orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Tehát a megyében az influenzaszerű 
megbetegedések száma tovább emelkedett és az aktivitás meghaladta 
a járványküszöböt, de csak megyei kivetítésben, mert az influenzaszerű 
megbetegedéssel bejelentett esetek változása és száma járásonként igen 
jelentős eltérést mutat. Szentesen nem növekedett a betegek száma.

 Olaszországban Bassano del Grappa adott otthont az idén 
a Standard Világkupának, február 28-án. A standard világverseny-
ben a magyar bajnok Nikita Anikeev és Farkas Bettina képviselte 
Magyarországot és a SZILVER Táncsport Egyesületet. A Standard 
Világkupán a 29 ország párosát felvonultató mezőnyben Nikita és 
Bettina bejutott a középdöntőbe és ott a 11. helyet szerezte meg.

Fiatal kémikusok versenye

Kéri János

Nőnapi köszöntő

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,

Dajkál, ápol,
És felnevel ő.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Nőnap alkalmából köszöntjük a Hölgyeket!
Farkas Sándor Országgyűlési képviselő és a Fidesz Frakció
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Rozgonyi Ádám

Első alkalommal rendezett 
farsangi bált a Látássérültek 
Délalföldi Egyesülete (LÁTDE), 
melynek a Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház adott otthont. 
A rendezvényre az egész me- 
gyéből érkeztek, több mint 
százötvenen báloztak együtt. 
A LÁTDE – Makó, Hódmező-
vásárhely és Csongrád után – 
Szentesen is kistérségi irodát 
nyitna, ebben Szirbik Imre pol-
gármester segítségét kérték.

Az újonnan bejegyzett – első- 
sorban Csongrád megyei – egye-
sület központja Szegeden van, de 
kistérségi irodákkal is rendelkezik, 
Hódmezővásárhelyen, Makón 
és Csongrádon is. Minél előbb 
szeretnének helyi irodát nyitni 
Szentesen is, ebben Szirbik Imre 
támogatását kérték, aki jelen volt 
az összejövetelen. Köszöntötte 
a megjelenteket, akik a megye 
több településéről – többek kö- 
zött Szegvárról, Makóról, Sze-
gedről és Csanytelekről – érkeztek 
Szentesre, hogy együtt szórakoz-

zanak, ismerkedjenek egy szí- 
nes farsangi bál keretein belül. 
– Azoknak természetes mind-
en, akiknek nem kell hátrányt le-
küzdeniük a mindennapokban. 
Feladatunk van azon akadályok 
lebontásában, amelyeket az élet 
mások elé állított – fogalmazott 
a polgármester. Csontos-Dér Ve-
ronika, a LÁTDE elnöke elmondta, 
hogy 9 éve vesztette el látását, a 
cukorbetegség szövődménye mi-
att, egyik napról, a másikra. Hang-
súlyozta, hogy fontos odafigyelni 
a táplálkozásra, a problémákat 
pedig időben kell kezelni. La-
punknak elmondta, megyénk-
ben 1900 látássérült személy él, 
akiknek szüksége van egy olyan 
szigetre, ahol biztonsággal és bi-
zalommal fordulhatnak valaki-
hez, személyes és speciális prob-
lémájukkal. A kistérségi irodák 
segítséget nyújtanak többek kö-
zött a látásfogyatékosok mind-
ennapi ügyeinek intézésében, 
segítenek a látásproblémából 
eredő gondok megoldásában, 
a képernyőolvasók vagy nagyító 
programok használatában, vala-
mint a kapcsolatépítésben is.

A rendezvény jelmezverseny- 
nyel folytatódott. Gyermekek 
és felnőttek egyaránt álarc mö-

gé bújtak. Volt, aki bohócnak, 
macskának, de olyan is akadt, 
aki kommandósnak öltözött – 
még a terápiás kutya buksiját 
is paróka fedte. Produkciókat is 
láthatott a báli közönség: a Lic-
sicsányi család három kislánya, 
az anyukával együtt énekelt a 
hangokról, hangjegyes öltözék-
ben. A farsangi bált nemcsak a 
terem színes dekorációja, hanem 
az élőzene is igazán hangula-
tossá varázsolta. A jelmezeseket 
oklevéllel és ajándékcsomaggal 
díjazták.

Gál Rózsától, LÁTDE alelnök- 
től, a szentesi térség csoport- 
vezetőjétől megtudtuk, hogy – 
a februári programhoz hason-
lóan – a továbbiakban is szeret-
nék bevonni rendezvényeikbe a 
hallássérült, mozgáskorlátozott 
vagy egyéb fogyatékkal élőket. 
Közösen ünnepelnék a nőnapot, 
húsvétot, név- és születésnapo-
kat is. Kirándulást terveznek a 
Balatonhoz, sőt 1-2 napot kül-
földön is szívesen eltöltenének.

A rendezvényen részt vettek 
a LÁTDE kistérségi irodáinak 
képviselői, Bujdosó Tamás ön- 
kormányzati képviselő, család-
tagok, hozzátartozók, valamint 
az esélyegyenlőséget megte-
remtő, rehabilitációt elősegítő 
szervezetek tagjai is.

Actavis, Gáspár András Ady Endre utcai Zöldséges, Antal Ferenc, 
4 Central Pharma Kp. Gyógyszertár Csongrád, Debreczeniné Gere 
Katalin fodrász, Dexpot KFT., Dr. Poszert József háziorvos, Dr. Vígh 
István háziorvos, Edit Virágvarázs Csongrád, Felföldi Ágnes Kozmeti-
kus, Fülig Jimmy Falatozó, Galéria Kávéház és Étterem, Gardrób Női- 
Férfi Ruhabizományi, Gyovai Anita műkörmös, Határné Bottyán 
Erika masszőr, Juhász Anikó kozmetikus, Kamilla Egészségbolt, Kert-
városi Virágüzlet, Kiss Károlyné, Kocka KFT., Kórház Menedzsment, 
Mariann Virágüzlet, Méker Textilház, Mölnlycke KFT., Novo Nordisk, 
Pfizer, Piti István Zöldségkereskedő, Presztóczki Veronika, Sanofi, 
Szabados Ágnes, Szarvasné Szeri Nikolett fodrász, Taverna Pizzéria, 
Telek Zsolt Sándorné, Tóth 37 BT., Vida-Szűcs Éva Hajstúdió, Vitamin 
Kuckó, Zöldért Konyha

  A szentesi Szent Anna templomban, március 6-án 10 órakor 
ünnepi szentmisét ajánlanak Tiszteletreméltó XII. Piusz pápa 

születésének 140. évfordulója alkalmából, boldoggá avatásáért.
A szentmise főcelebránsa Ft. Varga Lajos váci segédpüspök lesz.
A szentmisét követően a templomkertben felavatják a ma-

gyar nép nagy barátjának és a „béke igaz szolgájának” XII. Piusz 
pápának – magán adományokból elkészült – mellszobrát.

Bál az esélyegyenlőség jegyében

A 2016-os MESZK bál 
további támogatói:

A hóvirág, az ibolya,
a tulipán, a szegfű és a rózsa

együttvéve sincs olyan szép,
mint egy nő, ha felcsillan a szeme…

 Szentes Város Önkormányzata 
valamennyi férfi tagja nevében 

ezzel a verssel kösztöntök 
minden hölgyet NŐNAP alkalmából!

Szirbik Imre polgármester

A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. alábbi tevékenységei a 
következőképp módosulnak:

A kommunális, kukás hulladékgyűjtés időpontjai a márciusi ün-
nepnapokon is az aktuális napi körzet szerint történnek, tehát már-
cius 14., 15. és 28. napján is elszállítják az aznapi körzet szerinti hul-
ladékot. A házhoz menő, sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtés 
időpontjai szerdai szemétszállítási körzetben március 30. és április 
27., csütörtöki szemétszállítási körzetben március 31. és április 28., 
pénteki szemétszállítási körzetben március 25. és április 29. A rend-
szeres zöldhulladék gyűjtése a város területéről már- cius 
16-tól indul. A Rákóczi F. utcai zöldségpiac és a Vil-
logó utcai piacok nyitva tartása nem módosul.

A fizető parkolás rendjében is változások tör-
téntek: március 5., szombat munkanap, a parkolá-
sért fizetni kell 8 és 17 között, március 14-15., val-
amint 28. munkaszüneti nap, nem kell fizetni a 
parkolásért.

A Szentes-Berki Hulladékkezelő Telep a nyári 
időszámítás idejére április 1-től hétköznapokon 
7-18-ig, szombatonként 8-16-ig, vasárnap és ün-
nepnapokon zárva tart.

Közérdekű tájékoztatás
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Sebők Tamás

Mindig figyelemre méltó do-
log az – főleg napjainkban –
ha egy pár hosszú évek óta él 
házasságban, mégis egyre rit-
kább dolog, hogy valaki arany-
lakodalmat, azaz 50. házassági 
évfordulót ünnepel. Hegedűs 
István és neje, Hegedűs István-
né Bede Veronika immáron 50 
éve élnek boldog házasság-
ban. Február 19-én újból meg-
erősítették egymáshoz való 
kötődésüket a család és a bará-
tok jelenlétében.

Húsz éves koromig Románia 
magyarok lakta területein éltem 
– kezdi a visszaemlékezést Hege- 
dűs Istvánné. Édesapám Szen-
tesre költözött és újra megnősült. 
Többször is Szentesre látogat-
tam. Egy alkalommal baráti ün-
nepségre került sor egy helyi 
étteremben és ott dolgozott Ist-

ván, pont ő szolgált ki minket. 
Ekkor figyeltünk fel egymásra. 
Távozásunkkor az ajtóban kér-
dezte meg, hogy találkozhat-
nánk-e újra?

Többszöri randevú után 1966. 
február 19-én házasodtak össze. 
István 360 forintért vásárolt két 
arany karikagyűrűt, majd a Petőfi 
Cukrászdában kérte meg ked-
vese kezét, és három nap múlva 
már össze is házasodtak. Az ün-
nepségen a szűk család, egészen 
pontosan 18 fő vett részt, amit 
háznál tartottak. Az esküvő 
után két évig Szegeden dolgoz-
tak, de gyorsan visszaköltöztek 
Szentesre, ahol sokáig albérlet-
ben éltek szűkös körülmények 
között, majd a lakótelepen épülő 
házak építésénél vettek egy in-
gatlant. Boldogan emlékeznek 
vissza két fiuk István és László, 
majd unokáik születésére, de, ah-
ogy mondják, minden házasság-

ban merülnek fel nehézségek is, 
amiket le kell küzdeni, ez náluk 
sem volt másképp. Sokat utaz-
tak is a fél évszázad alatt, vol-
tak Japánban, Brazíliában, de az 
Amerikai Egyesült Államokban 
is. Az 50. évfordulós ünnepséget 

két fiuk szervezte, ahol minte-
gy 70 fő tett ki a család és a bará-
ti társaság. Természetesen rákér-
deztünk arra is, hogy mi a titka 
a hosszú házasságnak? – A tole-
rancia, amit úgy érzem, hogy 
kezdenek elfelejteni a fiatalok. A 
toleráns viselkedés, az egymás-
ra való odafigyelés tart minket 
együtt. – zárta a beszélgetést a 
házaspár. Fotó: Barna Péter

Rozgonyi Ádám

Motiválni és támogatni 
szeretné a kreatív és tehetség-
es tanulókat, ezért különdí-
jat alapított – jelentette be 
sajtótájékoztatón Tonomárné 
Dancsó Erika. A Haute Coiffure 
France Trophy elitjébe került 
mester fodrász, az Atelier 
Kupát,  a szakma legjobb ifjú 
tanulójának ítélné oda mind-
en évben.

Valóra vált Tonomárné Dancsó 
Erika álma, ugyanis a párizsi Lou-
vreban, a világ legjobb hajszo-
brászaival állhatott egy szín- 
padra februárban. Ő az első ma-
gyar mesterfodrász, akinek sike-
rült bejutnia a világ egyik legran-
gosabb szépségipari verseny elit 
10-es kategóriájába. A verseny 
a fodrász szakma csúcsrendezvé-
nye. A rangos megmérettetésen 
résztvevők munkái jövőbe mu-
tatóak. Kreatív, egyedi, művészi, 
időnként extravagáns frizurák ké-
szülnek, amelyek új stílust, dizájnt 
inspirálnak a divatszakmában. 

– Példakép lehet szakmai 
megfelelési vágya. Hihetetlen, 
hogy városunkban tevékeny-
kedő ember vált világhírűvé – 
méltatta a mesterfodrászt Med-
gyesi Arnoldné, a Zsoldos Ferenc 
Középiskola  fodrászoktatója. To- 
nomárné Dancsó Erika szeret-
né, ha minél több szentesi és 
városkörnyéki fiatalt támogath-
atna a díjjal művészetük kitelje-
sedésében. A szakközépiskolás 
és szakmunkásképzős évfolya- 
mokból választanak ki tanuló- 
kat, majd a fodrászszalon mun- 
katársainak segítségével, egy 
kreáció megálmodását követő-
en, a legkiemelkedőbb munka 
birtokosa megkaphatja a ván-
dorserleget. A mindenkori leg-
jobbak nevét táblára gravírozzák, 
amely a szalon előtt hirdeti, 
hogy a kitartó munka meghoz-
za eredményét.  Nemcsak a leg-
jobb, hanem a legkreatívabb ta-
nulót is díjaznák – hangzott el az 
tartott ismertetőn.

Az elismerést, azaz az Atelier 
Kupát, júniusi önálló bemuta-
tóján adja át a mesterfodrász, 
aki a sajtótájékoztatót követően 
egy-egy serleget nyújtott át Pin-
tér Etelkának, a Zsoldos Ferenc 
Középiskola igazgatójának és 
Medgyesi Arnoldnénak. Az in-
tézmény képviselői kiemelték, a 
kezdeményezés hatalmas segít-
séget jelent, remek inspirációt 
ad a jövő nemzedékének.

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

sópárttól Felsőpártig, Legelők 
szántók vadvizek, Céhek iparo-
sok segédek, Susanna – a zene-
gépek története

Időszaki kiállítások:
A Vizsolyi Biblia 425 éve c. 

vándorkiállítás áprilisig láto-
gatható.

Március 7-én, hétfőn 17.00 órá-
tól „Mi kell a nőnek?” Hivatás és 
szerelem címmel előadássoro-
zatra várják a hölgyeket és az 
urakat. Dr. Béres Mária régész 
Istennő árnyékában címmel tart 
előadást. Sipos Anna művészet-
történészt A nő és a moderniz-
mus témában hallhatják. Király 
Edit régész Míg a halál el nem 
választ címmel, Purgel Nóra 
néprajzos pedig Az ezerarcú nő 
témában ad elő.

Március 11.: „ÜNNEPELJÜNK 
EGYÜTT” 1848-as témanap óvo-
dás és iskolás csoportoknak.

Művelődési és Ifjúsági Ház
Megyeháza Konferencia és 

Kulturális Központ díszter-
mében (Kossuth tér 1.) már-
cius 8-án 18 órakor Nőnapi 
Gálaműsor lesz látható „Egy 
darabot a szívünkből” cím-
mel a Maya Trió előadásában. A 
belépés díjtalan.

Március 9-én 17.30 órakor 
„Természet eszközökkel az öre-
gedés és a betegségek ellen, 

hogyan győzzük le még a rákot 
is” előadássorozat következő 
prog-ramja: A nemi élet egész-
ségtana.

Előadó: Sóspataki Ferenc ter-
mészetgyógyász

március 10-én csütörtökön 19- 
21 óráig a KOROK ÉS ALKOTÁ-
SOK AZ IRODALOMBAN című 
sorozat előadása Horváth Mi- 
hály életművéről.

Előadó: Poszler György, tanár
Városi Könyvtár
Március 5-én, szombaton 

9.30 órakor a Deák Ferenc Álta-
lános Iskola rajztagozatos diák-
jainak Tavaszváró rajzkiállítá-
sa nyílik. A kiállítást megnyitja: 
Szűcs Ildikó, a városi könyvtár 
igazgatónője. Közreműködnek: 
az iskola diákjai. Megtekinthető: 
március 18-ig.

Március 7., hétfő 17 órakor  
Kiment a divatból. Régi szente-
si szavak és mondások címmel a 
Gondolkodók klubja tartja ösz-
szejövetelét. A klubot vezeti: 
Berényiné dr. Papp Erzsébet ny. 
gimnáziumi tanárnő.

Március 9-én szerdán 18 óra- 
kor Nők a forradalomban cí-
mű előadás lesz. Előadó: Szűcs 
Ildikó, a városi könyvtár igaz-
gatónője.

Tokácsli Galéria 
Március 4-től 26-ig Olasz Atti-

la festőművész kiállítása látható.
Megnyitó március 4-én, pén-

teken 17 órakor.

Ötven éve boldog házasságban

Mások álmát is valóra váltaná Programajánló 
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Darók József

Negyedik alkalommal ven-
dégeskedtek városunkban ver-
sírók és versmondók. Hogy 
ne csak elhangozzék és netán 
elfelejtődjék a szó, nyomtatott 
formában is magukkal vihetik a 
program emlékét a résztvevők 
egy kis antológiában – a szer-
vezők figyelmességeként.

Február utolsó péntekén és 
szombatján gyűltek össze a 
versírók és versmondók ne-
gyedik találkozójára kortárs 
költők és a műveket megszólal-
tató versbarátok. Akik ismerik, 
tudják, fáradhatatlanul dolgo- 
zott az eddigi három esemény 
létrehozásán a kezdetben vers-
mondóként fellépő, majd újab-
ban szerzőként is egyre elis-
mertebb Paulovics Tamás. 
Mostantól már a könyvtár mun-
katársai viszik tovább a hagy-
ományt, melynek megszerve-
zéséhez a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz benyújtott nyertes pá-
lyázatuk is segítséget adott. 
Így született meg egy antoló-
gia, amelynek lapjairól megis-
merhetjük a találkozó költő ven-
dégeit. Sokuk persze a helyi 
kultúra hívei számára már egyál-
talán nem ismeretlen, önálló 

estek főszereplőiként vagy köz-
reműködőiként. Elmaradhatat-
lan személye a találkozóknak 
a Szegedi Lap főszerkesztője, 
Bene Zoltán, vagy a szintén 
a megyeszékhelyről érkezett 
Veszelka Attila. Eljöttek mesz-
szebbről is, például a Székelyföld 
főszerkesztő-helyettese, Fekete 
Vince. Bár Lövétei-Lázár László 
főszerkesztő most távol maradt, 
ők sosem üres kézzel jöttek: a 
Székely Könyvtár egy-egy soro-
zatával gazdagították minden 
évben a könyvár állományát. A 
Vajdaságból is elfogadták költők 
a meghívást. A szakma termé-
szetesen „szakmázott” is, szom-
bat délelőtti műhelymunkájuk 
során olyan kérdésekre igyekez-
tek választ találni, mi a mai ma- 
gyar nyelvű versek célközön-
sége, lehet-e versolvasóvá nevel- 
ni az embereket, illetve a közös 
gyökerekről, ám eltérő foga-
lomhasználatról is vitáztak. A 
fiatalság felé is lépést tett a ren-
dezvény, ezért vonták be vers-
mondóként a Horváth Mihály 
Gimnázium drámai tagozatos 
diákjait zárásként.

A rendezvény az első évben 
még csupán versmondókkal in-
dult. Őket képviselte Paulovics 
Tamás is, versenyek rendszeres 

és sikeres szereplője, szente-
si programok gyakori előadója, 
aki azonban már negyven éve 
verseket is ír. – Lelkes dilettáns 
vagyok, a szó nemes értelmé-
ben, aki a költészetért ír, és élni 
is segítenek a versek. Egészen 
jó helyeken megjelentek már 
műveim. Vannak azért, amiket 
ma már nem úgy írnék meg – 
mondta a könyvtár előadóterme 
felé tartva. A találkozón mon-
dott verset az egyébként jel-
en lévő Lennert Móger Tímeától, 
Mirtse Zsuzsától és az 1995-ben 
elhunyt Baka Istvántól, akinek 
emlékére szervezték az esemé-
nyt. Meglepő számára, hogy tőle 

is választanak költeményt vers-
mondók. Szinte végszóra lépett 
oda hozzánk Fabulya Andrea, 
megkérdezni, hogy Tamás bácsi-
tól is mondhat-e verset. 

Míg Tamás 40 éve ír, a szege-
di magyartanárnő 40 éve mond 
verseket, a szentesi esemény- 
nek kezdettől résztvevője. Úgy 
látja, a versmondó találkozók 
lehetőséget adnak a továbbfej-
lődésre, hiszen összeszedett-
ségre, koncentráltságra tanítan-
ak. Verset mondani egy alkotási 
forma, egy megírt művet újraal-
kot magában, tele kétellyel, vi-
askodással, fájdalommal, de bol-
dogsággal is, mint mondta. 

Rozgonyi Ádám

Február 25-én, a kommuniz-
mus áldozatainak emléknap-
ján, a Horváth Mihály Gim-
názium tanulói és tanárai az 
iskola egykori diákjáról, dr. 
Brusznyai Árpádról emlékez-
tek meg, aki az 1956-os for-
radalom szentesi mártírja. 
Példaértékű  életének törté-
netét Tóth Tamás, a gimnázi-
um igazgatója és Sípos Árpád 
református lelkész idézték fel, 

a gimnázium falán elhelyezett 
emléktábla előtt.

– Fontos egy iskola számára, 
hogy legyen hová visszanyúl-
nia. Legyenek olyan momen-
tumok, amelyek rendkívüli ér-
tékeket hordoznak. Brusznyai 
Árpád élete ilyen – fogalma-
zott lapunknak Tóth Tamás, aki 
a megemlékezés első beszé-
dét mondta. Brusznyai Árpád 
1934 és 1942 között volt a gim-
názium diákja, s a tanári pá-
lyát választotta; ma is nagy-

tudású bölcsészprofesszorként 
emlékeznek rá. Az 1956-os for-
radalom idején Veszprémben 
dolgozott. Fiatal tanítványait 
forradalmi csoportba szervez-
te, de soha nem engedte őket 
fegyveres harc közelébe, hogy 
életüket megóvja. A megtor- 
lás során koncepciós perben 
vádolták meg, később kötél 
általi halálra ítélték. Sípos Ár-
pád Berzsenyi Dániel és Ady 
Endre verseiből idézett, hogy 
a jelenlévő fiataloknak irodal-
mi példákon keresztül is kö-
zelebb hozza Brusznyai mártí- 
romságát, a kiolthatatlan ha-
zaszeretet erejét és az erköl-
csi tisztaság fontosságát. Úgy 
fogalmazott, hogy mi magya- 
rok különösen érzékenyek va-
gyunk a csodára. Kiemelte, 
hogy ’48 és ’56 mögött látnunk 
kell a megvalósuló csodák 
nyitját is. A Brusznyaiak nem 
feledkeztek meg líceumukról. 
2012-ben Árpád testvére, a Hit 
Pajzsa-díjas József – aki szin-
tén a patinás iskola diákja volt 
– levélben üzent a végzős ta-
nulóknak a szalagavató ünnep-
ség alkalmából. – Ő is hallatlan 
emberségéről tett tanúbizony- 

ságot – jelentette ki Tóth Ta-
más. 

Az emlékezés végén meg-
koszorúzták Brusznyai Árpád 
emléktábláját, majd rendha- 
gyó történelem órát tartott 
a végzősöknek Sípos Árpád. 
– Szentesen értettem meg, 
hogy milyen erőt jelent a szü-
lőföldhöz való kötődés. Ezt 
nem szólamokból tanultam 
meg, szüleim nagyon erő-
sen kötődtek anyaföldükhöz 
– mondta el a református 
lelkész, aki tolmácsolta saját, 
és édesapjától, – a lelkipász-
tor, kiváló tudósember – dr. Sí-
pos Istvántól tanult értékeket 
a végzős gimnazistáknak. Az 
Amerikában egyetemet vég-
zett teológus ’56-os meg-
próbáltatásai után nem hagy-
ta el hazáját, honszeretete az 
országban tartotta.

Sípos Árpád előadása előtt 
lapunkkal megosztotta, hogy 
minden közösségnek saját at-
moszférája van, amely kül-
önösen igaz egy iskolai osz- 
tályra. A díszteremben teltház, 
érdeklődő hallgatóság és figye- 
lő szemek várták. A reformá-
tus lelkész többször is hang-
súlyozta gyökereink fontossá-
gát, hiszen mint mondta, ha 
kivágjuk egy fa gyökerét, akkor 
az egész növény elpusztul. 

Élni is segít a vers

Szentes 56-os mártírjára emlékeztek
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Mindig öröm számomra 
olyan emberekkel találkoz-
ni, akiknek kisugárzása, tör-
ténetei jól indítják a napomat. 
Így történt a héten, amikor egy 
melange mellett beszélgettem 
Jánosi Andrea, óvódapeda-
gógussal, aki számomra egy 
igazi hős. Az Apponyi Téri Óvo-
da csapatát erősíti. A szülők 
legdrágább kincseit terelge-
tik, a gyermekeiket. Számára 
a munkája, igazi hivatás. Min-
dig fülig ér a szája, önzetlenül 
szeret, segítőkész és egészen 
egyedülálló humorral rendel-
kezik. Ha lesz gyermekem, 
olyan óvónőre bíznám, aki 
olyan értékeket, hozzáállást 
képvisel, mint Andi.

ST: Sokan azt gondolják, hogy 
az óvónők egész nap csak ját-
szanak és mesélnek… azt gon-
dolom, hogy ennél sokkal többről 
van szó.

JA: Ez így is van – mondja ne-
vetve Jánosi Andrea. Az óvodás 
gyerekek fő tevékenysége a já-
ték. Nekünk pedig az a felada-
tunk, hogy a játékkal fejlesszük 
őket. Élvezzék. Az édesanyám 
is óvónő volt. Mindig láttam 
rajta, hogy szívvel-lélekkel vé-
gezte a hivatását, nem érezte te-
hernek a túlórát a segítségnyúj-
tást. Nagyon megtetszett. Eleinte 
próbálkoztam a könyveléssel, 
de azt a szakmát nem nekem 
találták ki. A gyerekek nyelvét 
beszélem a legjobban. 

ST: A játék teszi teljessé a gy-
erekkort. Ebben a teljesítmény-
hajhász világban, mennyi idejük 
jut játszani?

JA: Sajnos a mai gyerekek 
egyre kevesebbet mozognak, de 
nem nálunk. A társasjáték, kirakó 
a mozgásos játékok a minden-
napok részét képezik. A Mocorgó 
Óvodával úsznak, focizni, aero-

bikozni és tornázni is járnak a 
gyerekek. Több mint tíz éve dol-
gozom óvodapedagógusként, 
Gere Ildikó kolléganőmmel itt, 
nagyon jól megtaláltuk a közös 
hangot.

ST: A Szeretet és következetes-
ség, úgy érzem, hogy elengedhe-
tetlen ezen a pályán. 

JA: Ez a két legfontosabb irány. 
Mindkettő nagybetűvel. Egy szü- 

lőnek is nehéz egyformán sze-
retni a gyerekeit, nos nekünk 
egy egész csoportunk van. A 
csoportba járó gyerekek mind-
egyikét imádom. Szeretve van-
nak minden nap. Biztonságra 
van szükségük. Amikor megjön-
nek reggel, van, hogy még ülnek 
az ölünkben, amíg megnyug-
szanak. A következetesség pedig 

amiatt fontos, ha megengedek 
valamit, akkor azt máskor is fog-
ja várni.  A napi és hetirend adja 
a legnagyobb biztonságot.  Aki-
nek rendszeres munkabeosztása 
van, azoknál otthon is könnyeb-
ben működik. 

ST: Mi az, amit tőled kapnak 
útravalónak?

JA: Azt remélem, hogy önbi-
zalmat. Azt, hogy legyen reális 

önképük. Azt szeretném, hogy 
ne váljanak félő és visszahúzódó 
gyerekké. Szeretek szerepelni és 
azt látom rajtuk, hogy ők is egyre 
jobban élvezik, ha megnyilvá-
nulhatnak. A pozitív szemléle-
tet képviselem, rengeteget ne-
vetünk, szerencsére jó humorú 
csoportunk van. Minden gyerek 
szeretnivaló. Fontosnak tartom, 
hogy legyenek céljaik, akarjanak 
valamit csinálni az életben, és 
azt tegyék boldogan. Mi irányvo-
nalakat adunk, mind szociálisan, 
mind érzelmileg. Az itt meg- 
szerzett alapokra lehet építeni a 
későbbiekben. 

ST: Ez óriási felelősség is. 
JA: Igen. Olyan jól esik, az, 

amikor az iskolába elhívnak 
minket is, hogy a volt nagycso-
portunk miként gyűri le az aka-
dályokat az iskolapadban. Ott 
már egy teljesen más közeg-
ben tanulnak, fix tanmenet van, 
ehhez kell már nekik is alkalmaz-
kodni. Az a legnagyobb ered- 
mény, hogy a nálunk megszer- 
zett tudást tudják hasznosíta-
ni, szeretnek iskolába járni. Fe-
lelősség van, igen. Mindenki, 
aki gyerekekkel foglalkozik, 
nagy felelősséget vállal, hiszen 
ők a jövő generációja. Nin- 
csen rossz gyerek, csak jó gyerek 
van. Úgy kell hozzáállni. Minde-
gyik gyerekben van mit szeret-
ni. Ha újra kellene választanom, 
nem választanék mást. Imádom 
a munkám.

Jánosi Andrea:

Ha újra választhatnék, akkor is óvónő lennék

Palicska Irén

Február 25. piros betűs dá-
tum kis családunk életében. 
Nincs névnap, se születésnap, 
se évforduló. Nem is az éves 
ÁFA, illetve EVA-bevallásról 
emlékezünk meg. Nagy nap, 
pontosabban éjszaka volt a 
mai, hiszen Gergő fiunk áta-
ludta azt. Kisgyerekes csalá-
dok jól tudják, ezt bizony meg 
kell ünnepelni! 8 óra alvás, az 
8 óra alvás! Egyben, nem rész- 
letekben, és különböző di-
menziókban. 

Hiába figyelmeztetnek előre 
szülő-társaink még a babavárás 
idején, hogy most aludjátok 
ki magatokat, mert aztán egy-
befolynak a nappalok és az 
éjszakák, amíg nem tapasztal-
ja meg az ember, fel sem tudja 
fogni, milyen 3 óránként kelni, 

mindössze 1-2 órát aludni egy-
folytában, nappal pedig zom-
biként közlekedni otthon. Nem 
hiába az egyik legkegyetlenebb 
kínzási módszer az alvás- 
megvonás. Az ember 
nem tud eleget pihen-
ni, és kimerül az ide-
grendszere. 

Ez nálunk most, 
öt és fél hónaposan 
egyelőre megoldó-
dott. Egyelőre, hi-
szen hallottam már 
a következő mumus-
ról, a fogzásról. Bizony 
itt is lesznek majd álmat-
lan éjszakáink, de ne szalad-
junk előre, örüljünk a mának, és 
élvezzük a jelen gyönyörűséges 
pillanatait, amellyel a fiunk 
megörvendeztetett. 

Első írásom mottója volt: „Ak-
kor alszunk, amikor a baba is 
alszik.” Az első időszakban le-

het nappal is együtt aludni a ba-
bával. Már aki tud. Néhányszor 
megpróbáltam. Épp elaludtam, 
amikor a férjem hazajött ebéd-
szünetben, ebéd persze sehol! 
Következő alkalommal a pos-
tás csöngetett, majd csörgött a 
telefon, és a világ legkitűnőbb 
termékét szerették volna eladni 

nekem. Ennyit a nappali alvás-
ról. 

Gergő alvási szoká-
saira ugyan soha nem 

panaszkodhattam. 
Kivéve persze az első 
heteket, amikor ne-
hezen tudott éjszaka 
elaludni, mert (aho-

gy azt már korábban 
írtam) éhes volt sze-

génykém, mi viszont 
azt hittük, hogy hasfájós. 

Mióta eleget kap enni, jól alszik. 
Karácsonyi ajándéka volt, hogy 
6-7órát is átaludt egyben.  

Persze olyan is akad, aki nem 
tudja, mi a 3 óránkénti etet-
és és kelés, mert a gyerek az 
első hetektől kezdve átalussza 
az éjszakát. Azt hittem, ez csak 

mese habbal, de találkoztam 
olyan anyukával, aki találkozott 
olyan anyukával, aki ezt állította. 

Napirendünk a következő: 
Gergő napközben csak fél-fél 
órákat pihen, estére elfárad, és 
5-6 óra körül már elalszik. Miv-
el ekkor szerintem még korai a 
fürdetés, 8-9 órakor keltjük, jön 
az esti pancsi (ami még min-
dig nem a szíve csücske), utolsó 
evés és legkésőbb 10 órakor 
alvás. Hajnali 4 körül elkezd 
fészkelődni, hiányolja a cumit a 
szájából. Utólag rájöttem, hogy 
már korábban is meglett volna 
az áhított, mágikus 8 óra, ha ek-
kor nem ébresztem föl, és nem 
etetem meg. Csak a cumit kellett 
volna a szájába tenni, és alszik 
tovább reggel 6-ig. Ezt csak most 
próbáltam ki, és működik!

Addig bevetettünk minden-
féle praktikát: korábban für-
dettük, és tettük le éjszakára, de 
akkor természetesen korábban 
is kelt fel. Most már kár lamentál-
ni, élvezzük a nyolc órás alvások 
örömét, és „várjuk” a fogzás 
időszakát. 

Baba a fedélzeten

Álom, álom, édes álom…
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Sebők Tamás

A héten tartotta 2015. évi 
tevékenységének beszámo- 
lóját a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
Szentesen. A város gazdasá-
gi helyzetéről, valamint a vál-
lalkozásokat érintő tervekről 
Szirbik Imre polgármester be-
szélt, a kamara megyei szintű 
munkáját Nemesi Pál, a CSM-
KIK elnöke összegezte, a tér-
ség kamarai munkájáról, va-
lamint célkitűzéseiről Horváth 
István a térségi szervezet el-
nöke beszélt. 

Gazdasági szempontból igen 
sikeres évet zárt a város – kezd-
te beszámolóját a polgármester. 
A 2007-2013-as európai fejlesz-

tési periódust is a tavalyi év zár-
ta, melybe többek között bele-
tartozott az új szennyvíztisztító 
megépítése, az új közvilágítás 
kiépítése, vagy az üdülőközpont 
fejlesztései. Két gazdasági tár-
saság felszámolásra került sor 
a tavaly, mind a kettőnek köze 
van a Petőfi Szállóhoz, az egyik 
a Pendola Szentes Kft., a másik 
pedig a Spa Medical Kft., utób-
bival a pereskedés is lezárult. 
Jelenleg is összeállítás alatt 
áll az a TOP pályázat, mely-
ben sok fejlesztést tervez a 
város. Nemesi Pál, a CSMKIK el-
nöke tájékoztatójában beszélt 
a megyei helyzetről, a támoga-
tási intenzitásokról. Szót ejtett 
a 2014-2020-as lehetőségekről. 

Kiemelte, hogy fontos a vállal-
kozások fejlesztése, valamint 
a régió elmaradottsága miatt 
nyitottságra, fejlődésre ösztö-
nözte a vállalkozásokat. A szak-
képzések helyzete sem maradha-
tott ki az előadásból, melyekről 
dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna szá-
molt be a megjelenteknek. A 
szakképzések állandó változás-
ban vannak, de fontosnak ér-
zik, hogy fiatalabb generációval 
is foglalkozzanak. Így nem csak 

középiskolákban tartanak előa- 
dásokat, hanem a Tied a Pálya 
program keretében már az álta-
lános iskolásokat is informálják.

A kistérségben végzett 2015-
ös kamarai munkáról, Horváth 
István beszámolója zárta a na-
pot. Kitért a 2016-os felada-
tokra, pályázatokra. A tájékoz-
tató végén elismerő oklevéllel 
jutalmazták a helyi kamara aktív 
résztvevőit.

(X)

Két fiatal ellen indult lopás 
miatt büntetőeljárás Szentes-
en. A fiatalok az egyik vendég-
látóhelyre mentek be, ahol, 
amíg egyikük elterelte a pultos 
figyelmét, másikuk zsebre vág-
ta annak mobiltelefonját. Az 
adatgyűjtések során a nyomozók 
megtalálták a két fiatalt, a házku-
tatást követően pedig előkerült 
a lopott mobil is. Mivel a két 
férfinek nem ez volt az első ilyen 

jellegű bűncselekménye, ezért 
ellenük üzletszerűen elkövetett 
lopás miatt folyik büntetőeljárás.

Több kerékpárnak is nyoma 
veszett Szentesen. Egy 45 ezer 
forint értékű, lezáratlan bringát 
az egyik általános iskola udvari 
kerékpártárolójából loptak el, 
egy másik, negyvenezer forintos 
kerékpár egy külterületi ingatlan 
udvaráról tűnt el. 

A gyanú szerint egy 36 éves 

nő az egyik szentesi áruház 
szépségápolási osztályán egy 
szempillaspirált emelt le a pol-
cról és rejtett el kabátjában 
február 29-én. A szolgálatban 
lévő biztonsági őr – észlelve a 
cselekményt – a pénztártól való 
távozás után a szarvasi nőt vis-
szatartotta. A gyanúsított el-
lenállt, a szempillaspirállal a 
kezében a biztonsági őrt fél-
relökte és a helyszínről elme-
nekült.

Néhány órával később elfog-
ták a bűncselekmény elköve- 
tésével gyanúsítható szarvasi la-
kost. Ellene rablás bűntettének 

megalapozott gyanúja miatt 
indult eljárás. A 36 éves nőt 
őrizetbe vették, előterjesztették 
előzetes letartóztatását.

 Február 24. és 26. között be-
törtek egy Mikecz utcai magán-
házba. A tolvajok műszaki cikke- 
ket, laptopot, tabletet, érme-
gyűjteményt és aranyékszereket 
vittek magukkal.

Öt gépjárművezetőt is ittas 
vezetésen kaptak a rendőrök. Két 
elektromos kerékpár vezetője 
és három személygépkocsi- 
sofőr akadt fent a szondán, 
közülük többen is a hétvégén 
vétettek a szabályok ellen.

Heti menü
március 7-11.

Hétfő
A menü:
Magyaros krumplileves,
Hétvezér tokány,
tészta
B menü:
Zöldbableves,
Rántott sajt, párolt rizs, tartár
Kedd
A menü:
Húsleves házi tésztával,
Kemencés tűzdelt tarja,
sült burgonya
B menü:
Májgaluskaleves,
Bolognai makaróni
Szerda
A menü: Szárazbableves
Karaj, tökmagvas bundában, 

tökfőzelék, vagy 
petrezselymes rizs

B menü: Csirkebecsinált leves,
Spenótos-csirkés lasagne
Csütörtök
A menü: Frankfurti leves,
Rakott krumpli vagy kocsonya
B menü: Tojásos leves,
Barbeque csirkecomb  
Péntek
A menü: Húsgombócleves,
Mustáros flekken,
sült burgonya
B menü: Gyümölcsleves,
Csirkepörkölt, nokedli

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

Évértékelő a térségi 
kamaránál

Rablás az áruházban

A N nap alkalmából boldogságot,ő  

vidámságot és jó egészséget 

kívánunk 

Minden Kedves Hölgynek! 

PÁLMÁSOK SZÖVETSÉGE 
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Labádi Lajos

Térségünk lakói első alkalom- 
mal 1566-ban ismerhették meg 
igazán, hogy mit jelent a török 
pusztítás. Ez év tavaszán Szulej-
mán szultán unokaöccsét, Pet-
rev pasát küldte Gyula ellen, aki 
már május végén átkelt a Ma-
roson, és Mezőszöllősön vert 
tábort. A pasát kísérő közel 40 
ezer krimi-tatár alakulat – akik 
most először harcoltak a törökök 
segédcsapataként Magyaror-
szágon – kifosztotta és feldúlta 
a mai Csongrád megye tiszántúli 
részeit. Gyula végvára két hóna-
pig védte magát, de a védők 
szeptember 2-án feladták a vá-
rat, s ezzel a Tisza-Maros közén 
is kiteljesedett a hódoltsági élet. 

A gyulai vár elestét kísérő 
török-tatár pusztítást Petrák Fer-
enc XVIII. századi szentesi kézira-
tos krónikája is megörökítette. 
Eszerint: „Az 1566-ik esztendő-
ben ezen várost a török és tatár 
végképp elpusztította. A várost 
felgyújtván leégette, lakosai kö- 
zül akit elfoghatott, Tatárország- 
ba rabul elhajtotta…” Több kör-
nyékbeli település ekkor tűnt el 
végleg a térképről, s nevük csak 
határnévként élt tovább (pl. Tés, 
Ecser). 

A „tizenötéves háború” idején 
(1593–1606) ismét lángba bor-
ult a vidék. Bár a harcok messze, 
a horvát végeken robbantak ki, 
1595-ben már a Körös–Tisza–
Maros szöge is hadszíntérré 
vált. Báthory Zsigmond feje-
delem szembefordította Erdélyt 

a Portával, s csapatai ez évben 
visszafoglalták Lippát, Jenőt, Ara-
dot, Világost és egy sor kisebb 
palánkot. Gyula és Szolnok 
helyzete kritikussá vált. Miksa 
főherceg kísérletet tett elfogla-
lásukra, de eredménytelenül. 
A következő évben a temes-
vári beglerbég megsegítésére 
tatár csapatokat vezényeltek a 
Maros és a Tisza mentére, ame- 
lyek kegyetlen pusztítást vé-
geztek a térség települései-
ben. Eger eleste és az egyesült 
keresztény seregek súlyos mező-
keresztesi csatavesztése (1596. 
október) után szinte állandó-
sult a tatárok jelenléte Szeged 
és Gyula térségében. A török 
hadvezetés a tatárok nagy részét 
nem küldte haza telelni, hanem 
„ráültette” őket az Alföld falvaira. 
A gazdagabb mezővárosok (Sze-
ged, Kecskemét) magas hadis-
arccal próbálták megoltalmazni 
magukat, de a kisebb települé-
sek sorsa a teljes pusztulás lett. A 
hagyomány szerint Szentes lakói 
a környező nádasokba menekül-
tek a tatárok elől, de a város 
nem kerülhette el a kifosztást. 
Ezekben az években pusztultak 
el a szomszédos falvak, melyek 
lakói utóbb Szentesen kerestek 
menedéket.

Sima László helytörténész 
érzékletesen ír ezekről az ese-

ményekről „Szentes város törté-
nete” című 1914-ben megjelent 
monográfiájában: „A temesvári 
pasa 1599-ben újból rászabadí-
totta az Alföldre a krimi tatá-
rokat, s azok oly irtózatos irtást 
vittek véghez, amelyhez hason-
lót talán még soha. Az ismé-
telten kifosztott és elpusztított 
falvak most már az enyészeté 
lettek. Ekkor pusztultak el: a már 
amúgy is néptelen Királyság és 
Dónáttornya, Szentlászló, Szent-
mihályfalva, Veresegyháza, Tő- 
ke, Hékéd, Fábiánsebestyén, 
és a községek, városok végtel-

en hosszú sora, amelyek legna- 
gyobb része soha többé föl nem 
ébredt.” 

Szentes szerencsére kiheverte 
a tatárok pusztítását; népes-
sége hamarosan elérte a régi 
szintet. Bizonyítja ezt, hogy a 
váci püspökség 1628. évi dézs-
ma-jegyzékében egyedül Szen-
tes szerepel azzal a megjegy- 
zéssel, hogy „jó város” és 14 fo-
rintot fizet. A vidék általános 
pusztulását jelzi, hogy a szom-
szédos Vásárhelyt is csak mint 
„pusztát” említi a lajstrom, min-
den kirovás nélkül.

450 éve történt

Török-tatár pusztítás vidékünkön

HIRDETMÉNY
Szentes Város Önkormányzata a 5/2016. (I.14.) számú

KT határozat alapján pályázat útján kedvezményes áron
eladásra meghirdet 4 db építési telket  Nagyhegyen, 

a Gilicze Antal utcában, valamint meghirdeti
az Új utca 7. szám alatt levő 489 m2-es építési telket 4.650.000 Ft+Áfa,

a Vajdatelepen levő 3.142 m2-es telket 2.850.000 Ft+Áfa és 
a Berekhát 13/C. sz. alatt lévő 5711 m2-es telket 3.800.000 Ft+Áfa áron.

A pályázati kiírások átvehetők a polgármesteri hivatal 226. számú 
irodájában (Szentes, Kossuth tér 6. szám). Az ingatlanokkal és a pá-
lyázatokkal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a 63/510-343-as tele-

fonszámon.

A pályázatok beadási határideje: 2016. május 15. 
A pályázati kiírás a www.szentes.hu/pályázatok/eladó ingatlanok 

oldalon is megtalálható az interneten.

PÁLYÁZAT KIÍRÁS
Szentes város IV. sz. körzet FOGORVOSI ÁLLÁSHELYRE
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6600 Szentes, Kossuth tér 6.)

pályázatot hirdet a IV. számú fogorvosi körzetének
vállalkozási formában történő ellátására,
mely területi ellátási kötelezettséggel jár. 

A praxisjog megszerzése az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény alapján történik.

A pályázatról részletes információ a www.szentes.hu
internetes oldalon található!

ÚJ FALI ÉS HAJTOGATOTT
VÁROSTÉRKÉP KÉSZÜL 

2011-ben készült az utolsó térkép Szentesről. Azóta sok 
változás történt a városban, elég csak a Nagyhegy városrész 
utcáinak elnevezésére gondolni. Időszerű volt tehát az újabb 
kiadás. A legfrissebb információkat szolgáltatja az új város-
térkép, a kiadványok várhatóan márciusban készülnek el.

– A Stiefel Eurocart Kft. készíti el az idei évben is az új 
térképeket, amelyek fali és nyomtatott változatban lesznek 
elérhetők – tudtuk meg Czirok Jánosnétól, a polgármesteri 
hivatal Műszaki Irodájának vezetőjétől. 

A térképeken a város cégei, vállalkozásai, intézményei 
jelennek meg. A fali változatok a közintézményekben, hi-
vatalokban lesznek láthatók, a hajtogatott változatot pedig a 
polgármesteri hivatal használja majd fel turisztikai célokra.

A térkép házszámozott, a legfrissebb közigazgatási in-
formációkkal ellátott. 

– Szerepelnek rajta az utcanevek, buszjáratok, kerékpáru-
tak, egészségügyi, oktatási és egyéb közintézmények, ben-
zinkutak, autómosók, turisztikai információk. A gazdasági 
szereplők számára kiválóan alkalmas tervezéshez, segíti 
a helybelieket és a Szentesre érkező turistákat a városban 
történő eligazodásban – hangsúlyozta Solymosi Ferenc a 
térképet készítő cég területi igazgatója.
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Napjaink egyik legelvetemül-
tebb színésze ismét főszerep-
ben! Játszott már területét védő 
gengsztert, nagyhatalmú diktá-
tort és igen, ő volt Borat is. Bizo-
nyára mindenki rájött már, ő Sa-
cha Baron Cohen (A diktátor, Ali 
G, Borat).

A történet egy árva testvé-
rpárról szól, akik egymástól va- 
ló elválasztásuk után külön út- 
ra térnek. Carl, vagy Nobby 
(Sacha Baron Cohen) Grimsby 
városában marad és mindene 
megvan, amije egy tisztességes 
angolnak meglehet: kilenc gy-
er-meke van és övé Észak  Anglia 
legszebb nője is (Rebel Wilson  
Tökéletes Hang 1,2). Nobby ha- 
talmas futballrajongó, az a faj-
ta, aki megszokottan egy meccs 
után néhány társával agyba fő- 

be veri az ellenséges csapat 
szurkolóit. Így megy ez Angli- 
ában. Egy valami mégis hiány-
zik az életéből, mégpedig a test-
vére (Mark Strong  Kingsman, 
Sherlock Holmes), akitől 28 éve 
szakították el. Sebastiannak más 
élet jutott, ő a kormánynak lő 
halomra rejtett terrorisatákat, 
vallat bűnözőket és munkáját 
komoly elismerés övezi. Egy 
nap megtörténik a lehetetlen 
és Nobby megtalálja testvé-
rét, innen kezdődik kalandjuk 
a kémvilágban. Küldetéseiket 
sorra teljesítik, azután Sebas-
tiant elrabolják és az együgyű 
futballhuligán indul megmen-
tésére. A mentőakcióba pár hí-
res színésznő is becsatlakozik: 
Penélope Cruz (A Karib-tenger 
kalózai) és Isla Fisher (Egy bolt-
kóros naplója) is.

A Borattal egész Kazahsztánt 
magára haragította, talán Anglia 
a következő? Megtudhatjuk már-
cius 3- ától, már ha nem zavarnak 
az altesti poénok. A film csak an-
nak nem ajánlott, aki nem tud 
elviselni egy férfit tangában.

Évek óta a legkedveltebb premier filmeket mutatja be 
a megújult filmszínház. Az új vetítési technológia egyre 
népszerűbbé válik a lakosság körében. Rejtvényünk megfejtői 
között 2 darab mozijegyet sorsolunk ki, amelyet a Szentesi 
Moziban válthatnak be.

Vízszintes: 1. Kezestársak. 6. Félrevezető, hitegető. 7. Ötös az isko-
lában. 8. Zérus, de nincsenek határai! 9. Szentes városrésze. 11. Tanít 
(tréfásan). 12. Molett, termetes. 17. Szár közepe! 18. Folyó Néme-
tországban. 20. Ütőkártya. 21. Magyar pénzintézet. 23. Engedje! 
(népiesen). 25. Stan filmbeli társa. 27. Dokument (röv.). 28. Hangta-
lan táj! 30. Ötven százaléka. 32. Automatikus (röv.). 34. Tolna megyei 
település. 36. Ókori római politikus, író, költő, szónok (Marcus Por-
cius). 38. Rénium vegyjele. 39. SZ-betűvel az elején: csacsik.  41. 
Hosszas részlet! 43. Rúd, cövek. 44. Gyógyítja, istápolja. 46. … hintó 
– a Hungária együttes slágere. 48. Római 1050. 49. Végtelen kéj! 50. 
Páratlanul elcsór! 51. Kirakodik. 54. Visszafelé: íztelen (leves). 56. Va-
jon képes (vmire)? 57. Névelővel: szerencsejátékot.

Függőleges: 1. Megfejtés (zárt betűk: T, N). 2. Az egyik földrészt. 3. 
Krokodil jelzője lehet. 4. Fővárosi fociklub. 5. Kas, garaboly. 10. Ehető 
csigafaj. 12. Kopasz. 13. Származás. 14. Retikül, szatyor. 15. Betű kie-
jtve.16. Megfejtés (zárt betű: N). 19. Római sztoikus filozófus, drá-
maíró, államférfi (Lucius Annaeus). 22. Azonos mássalhangzók. 24. 
Ételízesítő. 26. Osztrák és francia gépkocsik nemzetközi jelzése. 29. 
Kingstonba való. 31. Fénymáz. 33. Király, kormányzó. 35. Kaparj, 
körmözz! 37. Tömeget széjjelterelő, szélesztő. 40. Román és bel-
ga gépkocsik nemzetközi jelzése. 42. Keze fele! 45. Empátia az ele-
jén! 47. Határtalanul fokoz! 52. … por és homou vagymuk (Halotti 
beszéd). 53. Vízforrás. 55. Állóvíz.

Beküldendő a függőleges 1. és a 16. számú sorok megfejtése.

Március 5.szombat
12:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
14:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
16:30 Agyas és agyatlan
18:15 Ave, Cézár!
20:15 Agyas és agyatlan
Március 6.vasárnap 
12:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
14:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
16:30 Agyas és agyatlan
18:15 Ave, Cézár!
20:15 A Fiú
Március 7. hétfő
14:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
16:30 Agyas és agyatlan
18:15 Ave, Cézár!
20:15 Agyas és agyatlan
Március 8. kedd
14:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
16:30 Agyas és agyatlan

18:15 Ave, Cézár!
20:15 A Fiú
Március 9. szerda
14:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
16:30 Agyas és agyatlan
18:15 Ave, Cézár!
20:15 Agyas és agyatlan
Március 10. csütörtök
14:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
16:30 A Beavatott: A hűséges
18:45 Agyas és agyatlan
20:30 Támadás a Fehér Ház ellen 2 - 
London ostroma
Március 11. péntek
14:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
16:30 Agyas és agyatlan
18:15 A Beavatott: A hűséges
20:30 Támadás a Fehér Ház ellen 2

- London ostroma

Agyas és Agyatlan – 
The Brothers Grimsby Született: Dragon Lászlónak és Almási Alexandrának (Szentes, 

Köztársaság u. 25. 4.em. 10.) Lili, Deák Andrásnak és Palásti Ágnesnek 
(Szentes, Brusznyai Árpád sétány 2. 2. em. 6.) András nevű gyermeke.

Haláleset: Levendovics László (Szentes, Keresztes u. 9/a), Gindele 
Bertalan (Kossuth L. u. 36 A lph. 2/6).

Családi események

Kapcsolódjon ki
a moziban!

Moziműsor

1 2 3 4 5  

6     

7     

8      

9   10  

11     12 13  14 15 16 

17   18 19    20   

21  22  23   24    

  25 26   27     

28 29  30  31   32 33  

34  35  36   37  38  

39   40    41 42   

43     44 45     

46    47  48   49  

50    51 52   53   

54   55    56    

→     57      
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Kelkáposzta: 300 Ft/kg, ká-
poszta: 200-250 Ft/kg, bur-
gonya: 100-140-160 Ft/kg, pi- 
ros retek: 100-150 Ft/kg, fe-
hér retek: 100-250 Ft/kg, répa: 
180-200 Ft/kg, gyökér: 490-
600 Ft/kg, zeller: 100-200Ft/
kg.

Petrezselyem: 50-70 Ft/
cso-mó,  alma: 150-270 Ft/kg, 
cékla: 150 Ft/kg, fekete retek: 
150Ft/kg, lila hagyma: 200-
250 Ft/kg, fokhagyma: 1200-

1600 Ft/kg, narancs: 200-420 
Ft, mandarin: 400-480 Ft,

Citrom: 400-580 Ft/kg, ba-
nán: 450-550 Ft/kg, hegyes 
erős paprika: 80-150 Ft/kg, 
fehér paprika: 1000-1500 Ft/ 
kg, karfiol: 300-400 Ft/kg, pa- 
radicsom: 600-680 Ft/kg, kör-
te: 350-480 Ft/kg, cukkini: 
600-680 Ft/kg, padlizsán: 680 
Ft/kg, sütni való tök: 200-250 
Ft/kg, csíramálé: 200-250 Ft/
dob., vöröshagyma: 180-250 
Ft/kg, kivi: 290-300 Ft/kg, to-
jás: 30-38 Ft/db, dióbél: 2800 
Ft/kg, mák: 1500-1700 Ft/kg.

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 
7 órától másnap 7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29-33. szám 
alatt (mentőállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474-
374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvé-
gén és ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31-33. (mentőállomás), 
rendelési időn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Március 7.30-17-ig a Szent Damján 
Gyógyszertár (Szentes, Sima F. u. 38.) hétfő, kedd, szerda, csütörtök, 
péntek  7.30–17 óráig, szombaton  (vasárnap, ünnepnap zárva)  
Készenléti telefon: 70/563-5139

Készenlét ideje: hétfőtől-péntekig: 20 órától másnap 07.30 óráig, 
szombaton: 20 órától másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától másnap 
07.30 óráig.

SZÁNTÓFÖLD Szentes határában, a Vásárhelyi betonút mellett a reptérrel 
szemben 3,1ha 91,3AK földműves állattenyésztőnek eladó. Telefon: 06-20/260-
1455

3 Részes ágyazható rugós ülőgarnitúra féláron eladó 30/209-6124

Vételre keresek 1,5 szobás panellakást városközpontban 2. emeletig. 30/209-
6124

TETRA-SL tojóhibrid jérce kapható. Telefon: 06-20/941-5540 Időpont: 2016. 
március 4., 11., 18., 25., április 1., 8., 15., 22., 29.

Páfrány, árnyliliom, díszfű, hunyor, egyéb évelők. Leanderek, cserjék (hóbo-
gyó, boglárka, japánbirs, tiszafa) házi kertből eladók. Érd.: 63/312-522

 DJ KAOSS Disco, születésnapi partik, esküvők, rendezvények lebonyolítása, 
hangosítás. Retro, latin, r’n’b, dance, house, sláger zenék. Tel.: 30/426-5511 Szeri 
László

ELADÓ 3 fázisú, 4 kW-os kisipari rönkcirkula (80 e Ft), 3 fázisú 10 kW-os 
hidraulikus kisipari hasítógép (450 e Ft). Érdeklődni 15.00 óra után. Telefon: 
30/468-8736

PIAC

Egészségügyi ügyelet

APRÓHIRDETÉS

A legjobb receptek készítőjükkel együtt
bekerülnek a Szentesi Élet hetilapba.

Jelentkezni folyamatosan lehet névvel,
az étel képével, telefonszámmal

vagy e-mail címmel szentesi recept jeligével
a receptszentesielet@gmail.com címen

vagy személyesen az újság szerkesztőségében 
Szentes Kossuth tér 5. szám alatt.

Keressük Szentes családi ízeit!
A recept lehet leves, főétel,

egytálétel, sütemény.

HIRDESSEN INGYEN!
Szerkesztőségünk várja olvasói, azaz magánszemélyek apróhirdetéseit

a hirdetesszentesielet@gmail.com e-mail címre.
Az apróhirdetés ingyenes, hossza maximum 250 karakter hosszúságú,

és tartalmaznia kell a hirdető elérhetőségét!
Nem jelenik meg a hirdetés, ha:
• más nevében adják fel,
• spam hirdetések,
• az illegális tartalmakat tartalmazó hirdetések,
• a hirdetők egymásnak történő üzenése céljából feladott hirdetések,
• indokolatlanul hiányos tartalmú vagy kellő információt nem nyújtó, 
   a termékről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat vagy 
megtévesztő 
   információt tartalmazó hirdetés,
• nem a kategóriának megfelelő hirdetés.

Figyelem! A Szentesi Élet nem felel az elhelyezett apróhirdetések helyességéért vagy valóságtartalmáért!

Ez itt
az ön

hirdetésének
a helye!

Március 6-12.

HETI HOROSZKÓP
KOS
Párkapcsolatodban elérkezett a vál- 

tozás ideje. Nehéz, de figyelmed for-
dítsd a munkára és meg lesz az ered-
ménye!

BIKA
A hét nagyon nehezen indul, de sik-

er koronázhatja. Most kell áldozatokat 
hoznod a munka területén is!

IKREK
Felmerülő kérdéseidre most választ 

kaphatsz, csak légy kitartó! Karriered-
ben is lezárulhat egy aktív, munkával 
teli korszak.

RÁK
Túlságosan felpörögtek az esemé-

nyek körülötted, ideje lassítani! Légy 
megfontolt és mindig dönts tiszta fejjel!

OROSZLÁN
Üldöz a kísértés, hogy lazábbra vedd 

a hetet, de ne feledkezz meg köte-
lességeidről! Találd meg az arany kö-
zéputat!

SZŰZ
Úgy érzed, hogy mindenki ellened 

szegült, azonban páran a javadat akar-
ják. Fogadd el a segítséget hozzátar-
tozóidtól!

MÉRLEG
Keményen dolgoztál az elmúlt idő-

szakban és ez most fizetődik ki. Az ered-
mény erőt adhat, hogy új dolgokba vágj 
bele.

SKORPIÓ
Híreket kapsz a héten, amik új gon-

dolatokat indítanak meg benned, és 
néhány korábbi döntésedet is megvál-
toztathatod.

NYILAS
Néhányan a munkádat kritizálják, 

ami elsőre sértő lehet, azonban az is le-
het, hogy ezek adnak újra erőt.

BAK
Készülsz a továbblépésre, de ehhez 

több dolgot le kell zárnod a múltból! Ne 
kapkodj, szánd ezt a hetet erre!

VÍZÖNTŐ
Ezt a hetet a pihenésre szánod és ez-

zel semmi gond sincs, hiszen erre van 
most szükséged. Találj belső nyugalom-
ra!

HALAK
Görcsösen állsz dolgaidhoz és foggal-

körömmel ragaszkodsz hozzájuk. Kezeld 
lazábban dolgaid!
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Majzik Attila

Bár a 2016-os költségvetés 
szűkebbre sikerült a tavalyi-
nál, a sportszervezetek támo-
gatására mégis három és fél 
millió forinttal több jut idén.

A városi sportegyesületek 
idén 28,9 millió forintra tudnak 
pályázni, a támogatási igényeket 
március 16-áig kell benyújta-
niuk. A Művelődési, Ifjúsági és 
Sportbizottság alaposan mérle- 
geli a sportegyesületek támo-
gatását, számításba veszik az 
utánpótlás nevelésben részt ve- 
vő sportolók létszámát, az ered-
ményességet, a szakosztályok 
számát, az edzők és a szakmai 
munka színvonalát, valamint a 
szabadidősport esetében a ren-
dezvények népszerűségét, vonz-

erejét, illetve azt is, hogy meny- 
nyire vesznek részt ezek az egye-
sületek a város rendezvényei-
ben.

Az egyesületek támogatásán 
kívül további lehetőségek is nyi- 
tottak, amit a sportszervezetek 
mellett az oktatási intézmények 

is igénybe vehetnek – tájékoz-
tatta lapunkat Kovács János, a 
Művelődési, Ifjúsági és Sportbi-
zottság elnöke. Ezt az összeget 
– 11 millió 186 ezer forintot – a 
sportközpont létesítményeinek 
használatára, uszoda- és tenisz-
pálya-használatra, valamint a 
mindennapos testnevelés meg-
valósítására használhatják fel az 
oktatási intézmények.

A támogatási pályázatokban 
két célcsoportot igényelhet-
nek az egyesületek, ezek a mű-
ködésbeli-, illetve rendezvény- 
szervezési támogatási igény. 
Az igénylések folyamatosan ér- 
keznek, ezekről a március 31-i 
testületi ülés előtt dönt a Mű-
velődési, Ifjúsági és Sportbi-
zottság.

– A pályázatokat egyenként 

fogjuk értékelni; előfordulhat, 
hogy az előző évekhez képest 
gyengébben szereplő, csökkenő 
létszámmal működő egyesül-
etek kevesebb támogatást kap-
nak majd, annak ellenére, hogy 
nagyobb keretből gazdálkodha-
tunk – fogalmazott Kovács János 
bizottsági elnök.

A sikeres támogatásoknál a ki-
fizetések három szakaszban tör-
ténnek, a nagyobb összegű tá-
mogatásoknál az első részlet a 
szerződés aláírását követően, a 
második részlet július 20-án, a 
harmadik részletet pedig szep-
temberben utalják. A kisebb 
támogatási igényeket szeret-
nék két részletben, az első két 
időpontban kifizetni az egyesü-
letnek.

Hering Viktor

Euroliga negyeddöntő visz-
szavágót játszott az elmúlt 
héten a Hungerit Szentesi VK 
női vízilabda csapata a ligeti 
uszodában a spanyol Sabadell 
ellen. Tóth László együtte-
sének ötgólos hátrányt kel-
lett volna ledolgoznia a klasz- 
szisokat felvonultató ellenfe-
lükkel szemben. A csoda el-
maradt, viszont remek, har-
cos mérkőzést láthatott a szép 
számú publikum, amely 11-es 
döntetlennel zárult. 

Két gyors Gémes-góllal kezdő- 
dött a mérkőzés, ám a válogatot-
tak sorát felvonultató spanyolok 
3 perc elteltével magukhoz tér-
tek, fél perc alatt egyenlítettek, 
de Miskolczi és Bujka góljaival 
ismét nálunk volt az előny. A 
kétgólos különbség a félidőre 
is megmaradt, ám a saját maga 

által diktált hatalmas tempó-
ba kissé belefáradt a Szen-
tes, így a harmadik nyolc perc 
egyértelműen a Sabadellé volt, 
át is vették a vezetést a ven-
dégek. Az utolsó negyed elején 
úgy tűnt végleg padlóra kerül a 
Szentes, de a csapat ismét össze-
kapta magát, összeállt a véde-
kezés, Bujka pedig klasszis tel-
jesítménnyel, és három góllal 
megfordította az eredményt. A 
végén Garcia Godoy döntetlen-
re mentette a meccset, így a 
Sabadell, összesítésben kivívta 
a továbbjutást az Euroliga Final 
Four-jába, míg a Hungerit a Len-
kupa négyes döntőjében játszik 
majd április közepén, amelynek a 
remények szerint Szentes adhat 
majd otthont. –  Boldog vagyok, 
hogy a világ egyik legjobb klub-
csapata ellen mi diktáltuk a 
tempót az első két negyedben – 

mondta Tóth László vezetőedző 
a mérkőzést követően. – Később 
ez visszaütött, de az utolsó nyolc 
percben ismét azt nyújtottuk, 
amit a találkozó elején. Minden-
ki kihozta magából a legjobbat, 
a fiatalokkal is elégedett voltam, 

az pedig külön öröm számomra, 
hogy a centerek csatáját ezúttal 
Bujka Barbara nyerte. Most saj-
nálhatjuk igazán, hogy az első 
mérkőzésen túl nagy hátrányt 
szedtünk össze.

A Hungerit a LEN-kupa négyes 
döntőjében az orosz Uralocska 
ellen vívhatja ki a fináléba kerü-
lést.

Szegeden rendezték meg a 
sakk diákolimpia megyei csa-
pat döntőit. A versenyen a 
Szentei Deák Ferenc Általános 
Iskola felső tagozatos fiúcsa-
pata az igen előkelő második 
helyet szerezte meg, a csa-
patban Kovács Dávid, Udvardi 
Zalán, Bullás Gábor, Szilágyi 
Dániel és Czibulya Krisztián 
foglalt helyet.

A csapat a részvétel jogát a 
sakk diákolimpia városi verse-

nyének megnyerésével vívta ki. 
A megyei döntőben, a hatfor-
dulós küzdelemben rajtuk kívül 
csak szegedi iskolák vettek ré-
szt. Olyan iskolákkal versenyez-
tek, melyekben a sakk-oktatás 
kiemelt szerepet kap. Nem vé-
letlen tehát, hogy a megye más 
részeiből nem is érkeztek csapa-
tok ebbe a kategóriába.

A diákok, a táblák sorrendjé-
ben Udvardi Zalán, Kovács Dávid, 
Szilágyi Dániel, Bullás Gábor és 
Czibulya Krisztián. Az egyes for-
dulók nagy küzdelmeket hoztak, 
a végén a mieink remek hajrával, 

4-0-ra győztek és megszerezték 
az ezüstérmet a Tisza-parti Álta-
lános Iskola csapata mögött, sik-
eresen megelőzve a Petőfi Sán-
dor és a Juhász Gyula általános 
iskolák fiúcsapatát. A diákok az 
érem és az oklevél mellett egy-
egy pizzát és üdítőt nyertek, de 
azt már a felkészítő tanártól, aki 
Arany László volt.

Dícséret illeti a diákokat kitar-
tó felkészülésükért, magas szín- 
vonalú játékukért, egymásért va-
ló kiállásukért,  küzdőszellemü-
kért, szüleiket pedig támoga-
tásukért.

A szűkebb büdzséből is több jut a sportra idén

A LEN-kupában folytatják a lányok

Megyei sakk-ezüstérem
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Hering Viktor

Szombaton rendezték meg 
a magyar felnőtt téli dobó baj-
nokságot Szombathelyen. A 
szentesi atléták közül öten indul-
tak a népes mezőnyben, ahol 43 
egyesület 274 atlétája volt az in-
dulók között. A hűvös, szeles, 
de napos időben megrendezett 
verseny, akár ideálisnak is mond-
ható az esztendőnek ebben a 
szakaszában, hiszen volt olyan 
téli dobóverseny, amelyet hó-
esésben rendeztek meg. – Egy, 
a szentesihez hasonló nagyságú 
egyesület, ha egy bronzérmet, 
két negyedik helyezést, egy 
ötödik, egy hetedik helyezést 
ér el felnőtt bajnokságon az na- 
gyon örül – értékelte az elért 
eredményeket Benkő István, a 
Maximus SE elnöke. – Mi egy 

picit csalódottak vagyunk, hi- 
szen több éremben remény-
kedtünk, de sajnos a verseny 
előtt Seres András kivételével 
minden ver-senyzőnket elkap-
ta az influenza. Amikor az ötórás 
autózást kö-vetően odaértünk, 
azonnal a verseny orvosához 
siettünk, és még az is felmerült, 
hogy nem indulnak el sporto- 
lóink, de a versenyzés mel-
lett döntöttünk. A dobóbaj-
nokságon végül  Seres András 
diszkoszvetésben  bronzérmet 
szerzett, Váradi Krisztina súlylö- 
késben, diszkoszvetésben ne-
gyedik, Papp Anita diszkoszve- 
tésben ötödik lett, Kocsis Alex-
andra pedig szintén diszkoszve-
tésben hetedik. Nánai Lilla ge-
relyhajításban a tizedik helyet 
szerezte meg. Ezen a hétvégén 
Dudás Vencelért szorít a szak-

mai stáb, hiszen a fiatalok is be-
mutatkoznak ugyancsak Szom-
bathelyen, de várják az Európa 
Kupára utazó felnőtt versenyzők 

kerethirdetését is, ahol Benkő 
István reményei szerint szen-
tesi versenyzők is lehetőséget 
kapnak a bizonyításra.

Hering Viktor

Négy góllal kapott ki a tavaszi idény- 
nyitón a Szentesi Kinizsi megyei első osz-
tályú labdarúgó-csapata a Mórahalom 
otthonában. A mieink hazai pályán javít-
hatnak, az ellenfél szombaton délután fél 
háromtól a Csongrád együttese lesz.

Bizakodva várta minden szentesi labda- 
rúgó szurkoló a tavaszi szezon első mérkő-
zését, hiszen ősszel kiváló teljesítményt 
nyújtott az együttes, egészen a negyedik 
helyig lépdelt fel a táblázaton. Ennek 
megfelelően a második helyen álló Móra-
halommal rangadónak kikiáltott összecsa-
pással vágott bele a 2016-os esztendőbe a 
Szentes, ám gyorsan kiderült: a két gárda 
még nincs egy súlycsoportban. Már a 10. 
percben megszerezték a vezetést a házi-

gazdák, amit a szünet előtt meg is dupláz-
tak, a második félidőben pedig még két al-
kalommal bevették Gömöri kapuját, így 
sima győzelem lett a vége. – Nem ilyen 
mérkőzésre, hanem meglepetésre készül-
tünk – mondta Koncz Zsolt, a csapat játékos-
edzője. – Végül megérdemelt győzelmet 
arattak vendéglátóink. Stabil védekezésből 
igyekeztünk felépíteni támadásainkat, ám 
korán gólt kaptunk, ez szinte azonnal fel-
borított minden eltervezett taktikánkat. 
Orovecz Sándor sérülése – és Kovács Norbert 
eltiltása – miatt gyakorlatilag csatár nélkül 
maradtunk, át kellett szervezni a csapatot, 
de ez sem segített. Igyekeztünk legalább 
döntetlenre menteni a meccset, de a har-
madik gól mindent eldöntött, és bár adód-
tak lehetőségeink, igazán komoly ziccerünk 
már nem akadt a második félidőben.

A Kinizsi szombaton 14 óra 30 perckor 
fogadja a Csongrád együttesét. – Csatár-
gondjaink lesznek, hiszen Oroveczre 4-6 
hetes pihenő vár és Kovács eltiltása sem 
jár le addig, de ennek ellenére szeretné-
nk itthon tartani a 3 pontot. Ellenfelünk jó 
formában van, de remélem sikerül túlten-
nünk magunkat a legutóbbi kudarcon, és 
megnyerjük a derbit.

Hering Viktor

Nehezen kezdődött, de győ-
zelemmel végződött a Valdor- 
Szentesi VK férfi vízilabda- 
csapatának a szombati bajnoki 
mérkőzése. A középszakasz el- 
ső fordulójában a mieink tűn- 
tek a találkozó esélyesének, 
ehhez képest olyannyira gyen- 
gén kezdték pólósaink a mér-
kőzést, hogy 1-4, és 3 perc eltel-
tével Lukács Dénes vezetőedző 
kénytelen volt időt kérni, és 
leteremteni játékosait. A szünet 
jót tett a csapatnak, és egy 
pompás sorozattal a félidőre 
megfordították Vörös Viktorék 
a mérkőzést, ekkor már 7-5-
re vezetett a Szentes. A Valdor 
a találkozó végéig megtartot-
ta a két-háromgólos előnyét, és 

végül győzelemmel fejezte be 
a derbit. – Fáradtak vagyunk, 
közel 3000 kilométert buszoz-
tunk az elmúlt egy hónapban, 
és ez meglátszott a játékun-
kon is nyilatkozta Lukács Dé-
nes a mérkőzés után. – Rosszul 
kezdtünk, senkinek nem adha- 
tunk akkora előnyt, mint amit 
mi adtunk az Újpestnek, ezt kö- 
vetően viszont domináltunk. Hul- 
lámzó a játékunk, voltak kife-
jezetten jó periódusaink, és egy 
hét múlva reményeim szerint 
még jobbak leszünk – mondta.

A csapat szombaton Debre-
cenben vendégszerepel, majd 
március 12-én hazai medencé-
ben fogadja a KSI együttesét. A 
Valdor jelenleg az alsóházi táb-
lázat 3. helyén áll, 17 ponttal.

Elkezdődött a dobószezon

Szentes – Csongrád rangadó

Győzelem az Újpest ellen
Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.

Menü március 14-20.
Hétfő: Zöldbableves
A menü: Debreceni sertésragu,
gombás rizs
Kedd: Daragaluska leves
A menü: Almás csirkemell,
petrezselymes burgonyapüré
Szerda: Pirított tarhonyaleves
A menü: Rántott sertésszelet,
finom főzelék
B menü: Kínai édes-savanyú 
csirke, párolt rizs
C menü: Rántott csirkecomb,
párolt rizs
Csütörtök: Sárgaborsó leves

A menü: Csirkepörkölt,
galuska
B menü: Svájci sertésszelet,
fokhagymás tört burgonya
C menü: Rántott szárnyas máj,
fokhagymás tört burgonya
Péntek: Gulyás leves
A menü: Sonkás rakott tészta
B menü: Ízes bukta
C menü: Rántott sajt, 
sült burgonya
Szombat: Sósakaleves
Sajttal töltött csirkemell,
francia rakott burgonya
Vasárnap: Tejfölös gombaleves
Zúza pörkölt, tészta köret

A megadott ár tartalmazza
a kiszállítás díját is 11-14 h-ig

Szentes területén.
700 Ft/nyugdíjas menü, 800 Ft/menü, 

csomagolás díja 100 Ft/menü.

SZENTESI ÉTELFUTÁR



Kedves Kertész Kollégák!
Ismét eltelt egy év, lassan 

befejeződnek a korai ültetések 
és hamarosan kész lesznek a 
hidegfóliás palánták is. Itt az 
idő, hogy újra átbeszéljük a bi-
ológiai növényvédelem aktuá-
lis kérdéseit. A technológiát már 
a palántaneveléstől figyelem-
mel kell kísérni. A különböző 
csapdázási megoldásokat mi-
nél előbb el kell kezdeni, akár a 
paprikában a tripszek, liszteskék 
számának megfigyelését raga-
csos kék és sárga lapokkal vagy 
paradicsomban a Tuta absoluta 
előrejelzését feromonokkal. Ez-
zel időben információt kapunk 
a kártevők számáról és megkön-
nyíti a telepítések elkezdését. 
Annál is inkább fontos, mert a 
liszteske elleni biológiai növény-
védelem mellett használt készít-
ményre már sok helyen rezisz-
tencia alakult ki. Uborkában a 
korai kártevő helyzet ismerete 
hatékonyabb védekezést ered-
ményezhet, mert időben jel-
zi melyik kártevő ellen kell sú- 
lyozottabban védekezni. Ezek az 
információk mind segítenek az 
integrált növényvédelem minél 
sikeresebb és költséghatéko-
nyabb alkalmazásában.

Idén még nem tudni milyen 
időjárás vár ránk, viszont az eny-
he tél miatt, induláskor ismét sok 
kártevőre lehet számítani. Min-
denképpen ügyelni kell a pa-
lántanevelés utolsó szakaszára, 
nehogy belekerüljön valami-
lyen veszélyes készítmény a 
megelőző permetezések közé, 
mert ez késleltetheti a telepí-
tés időpontját, és megnövel-
heti költségeinket. Aki pedig 
palántanevelőből rendeli a pa-
lántát, érdeklődjön az esetle-
ges vegyszeres kezelésekről, ne-
hogy később, a telepítés után 
derüljön ki, hogy milyen veszé-
lyes szer miatt nem szaporodnak 
a hasznos szervezetek. Ha mé-
gis belekerült olyan készítmény, 
amelynek nem ismerik a hatását, 
kérjék szakmai segítségünket.

A tavalyi évben már leírtam, 
hogy a vándorpoloska (Nezara 
viridula) egyre nagyobb kárt 
okoz. Nemcsak paprikában, ha-
nem paradicsomban, uborkában 
is találtunk már komoly kárté-
telt, és minden évben egyre 
hamarabb kerül elő. Idén már 
sok helyen előbújt rejtekhelyéről 
és elkezdte kártételét szívoga-
tásával. Nem győzőm hangsú- 
lyozni, milyen fontos megakadá-
lyozni a kintről jövő egyedek be-
jutását, nehogy telepítések után 
kezdjük el a kapkodást. Ha már 

bekerült a sátrainkba, jelen ál-
lás szerint biológiai védekezés 
hiányában, szelektív készítmé-
nyekkel egyelőre nem tudunk 
ellene védekezni, csak azzal, ami 
teljesen kipusztítja hasznos ro-
varjainkat. Távoltartásához ki-
váló eredménnyel vizsgázott a 
3×8-10 mm osztású nyílászá-
rókra felszerelt jégháló, ami 
megfelelő védelmet nyújt más 
egyéb kártevők bejutása ellen 

is, mint pl. a lucernapoloska, 
bagolylepke-félék, szöcskék, sás- 
kák, stb. Szerencsére egyre na-
gyobb választékkal lehet elér-
ni a gazdaboltokban, könnyebb 
a beszerzése, mert több cég is 
rájött a fontosságára.

Tavaly egész évben nagy 
gondot okozott a szélesatka 
paprikában, és a levélatka pa-
radicsomban. Idén a szélesat-
ka kártétel már elindult. Tavaly 
is többször cikkeztem róla (vissza- 
utalás a korábbi cikkre), idén 
ezt a kártevőt, ami elsősorban a 
paprikát támadja, már paradi-
csomban is megtaláltuk. Mind-
két kártevő lassan terjed, de 
kártétele látványos és nagy ter-
méskiesést okozhat. A levélat-
ka felszaporodása paradicsom-
ban jórészt annak köszönhető, 
hogy a Macrolophus poloskák 
ide-oda hordozgatásával a ter-
melők átvitték a levelekkel egyik 
sátorból a másikba. Fontos el-
mondani, hogy az elsőre jó me-
goldásnak tűnő zöldpoloskák 
felszaporításának könnyű mód-
szere, később sokba kerülhet. 
Feladva a higiéniai előírásokat 
nagy kockázatot vállalunk be, 
ami nem csak a kártevők, hanem 
egyéb kórokozók elterjedését is 
elősegíti. Mivel biológiai úton 
nehezen kontrolálható, szelektív 
vegyszeres kezelésre lehet szük-
ség, amit a jelen állapot szerint 
eseti engedéllyel rendelkező, 
spiromezifen hatóanyag tartal-
mú készítménnyel, ellenőrzött 
helyen beszerezve május 12-éig 
lehet megtenni.

A levéltetvek jelenleg még 
nem károsítanak nagy számban, 
viszont felbukkanására számíta-
ni lehet az egész év folyamán. 
A tavasz első napjaiban az eny-
hébb, csapadékos időjárás elő 
fogja őket hozni. Vírushordozá-
sa mellett, a közvetlen kárté-
teli módjával, a szívogatásával 
tesz kárt növényeinkben. Jelen-
létének időben való felismerése 
fontos, ellene a fürkészdarazsa- 

kat gyorsan be tudjuk telepí-
teni. Tavaly hasonló időben a 
katicák még nem bújtak elő 
rejtekhelyükről, igaz nem is vol-
tak nagy számban egész évben. 
Viszont idén a gyenge őszi-téli 
időjárást jól átvészelték, már le-
het találni őket a kertben, ha 
nagyon keressük. Reméljük, 
nagyobb számban jelentkeznek 
idén, mint tavaly.

A liszteske kártétele is évek 
óta nagy probléma a papriká-
ban, aki érzi ennek veszélyét, 
megelőzésképpen a Macrolo-
phus zöldpoloskát időben tel-
epítse be. Paradicsomban már 
jól tudnak védekezni a termelők 
a Macrolophus zöld poloskák 

és az Encarsia fürkészdarazsak 
betelepítésével. Elmondható, 
hogy az elmúlt pár évben sikerült 
megoldani a liszteske helyzetet 
a biológiai növényvédelemmel. 
Uborkában viszont még ez egy 
új feladat, ezen dolgozunk, mert 
a ragadozók felszaporításához 
nincs elég az idő az uborka rövid 
kultúrája miatt.

A többi kártevő megfelelő 
szakmai háttér mellett, általában 
nem okoz nagy gondot. Gom-
bás betegségekre és a talajon 
keresztüli rovarok támadása el-
len pedig biológiai gombaölő 
szerekkel könnyen védekez-
hetünk, ezáltal is csökkentve a 
kijuttatott vegyszerek mennyi-
ségét. Ezekkel a biológiai készít-
ményekkel kapcsolatban most 
már több év tapasztalatával, 
akár talajon, akár levélen keresz-
tül kijuttatva is tudunk segíteni. 

A Szentes-Bio Kft-t és az ál-
talunk forgalmazott KOPPERT 
holland cég biológiai növény-
védelmi rendszereit már nem 
kell bemutatni a Szentes környé-
ki hajtató kertészeknek. Elsősor-
ban paprikában, paradicsom-
ban, uborkában szolgáltatunk 
teljes biológiai növényvédel-
met integrált növényvédelem 
keretében. Cégünk munkatár-
sai a termelők részére, ültetéstől 
a termesztés végéig folyama-
tos helyszíni szaktanácsadás-
sal biztosítják a hasznos ro-
varok felszaporítását. A meglévő 
adottságok figyelembevételév-
el, több tíz év tapasztalatával 
segítünk a kertészeknek egész-
séges, vegyszermentes áru ter-
melésében.

A rendelések leadási határide-
je hétfőnként legkésőbb 11 
óra, a kiszállítás előre egyezte-
tett időben csütörtökön vagy 
pénteken történik.

Mindenkinek sikeres, vegyszer-
mentes, eredményes évet kívánok!

Deák Gábor Szentes-Bio Kft.

Felkészülés a biológiai 
növényvédelem telepítésére

Vándorpoloska ellen jégháló


