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99 házasságkötés, 97 válás

Archív fotó: Vidovics
Még soha nem kötöttek olyan kevés házasságot Szentesen, mint az elmúlt esztendõben. Tavaly 99 pár mondta ki a
boldogító igent, és 97 bontópert kezdeményeztek a szentesi
bíróságon. Ma már a Szentesen anyakönyvezetett újszülöttek 60 százaléka olyan családba születik, ahol a szülõk élettársi kapcsolatban élnek.
Az esküvõszervezõk felé tében. A polgármesteri hivais közelít a válság – korunk tal anyakönyvi irodájának
leggyakrabban említett fo- adatai szerint tavaly mindgalmát használva így lehet- össze 99 házasságot kötötne összefoglalni, mennyire tek Szentesen. Erre még
jelentõségét vesztette a há- nem volt példa, 100 alá még
zasságkötés a családok éle- sohasem esett a megkötött

frigyek száma. 1977-ben
még szinte minden napra
jutott egy egybekelés. Abban az évben 344 házasságkötést regisztráltak, de egy
esztendõvel késõbb már
csak 289-et, és attól fogva
nem volt megállás, folyamatosan csökkent az esküvõk
száma. 1992-ben következett az újabb mélypont, amikor 200 alá, pontosabban
184-re esett vissza. Ezt nem

Falinaptár a város szépségeirõl

lehet a népességfogyással
magyarázni, hiszen 1977 és
1992 között mindössze 5
százalékkal, 34 400-ról 33
ezerre csökkent a városlakók száma. A folyamatnak
azóta sem lehet megálljt parancsolni. Érdekes, hogy az
1977 és 1992, illetve az 1992
és 2011 közötti idõszakban
ugyanolyan arányban – 40
százalékkal – csökkent a
szentesi házasságkötések és
a városban anyakönyvezett
újszülöttek száma.
Itt azonban meg kell jegyezni: manapság a gyermekek többsége olyan családba születik, ahol a szülõk
élettársi kapcsolatban élnek.
Lászlóné Üveges Erika anyakönyvezetõ személyes tapasztalatai alapján úgy fogalmazott lapunknak, hogy
az újszülöttek 60 százalékánál apai elismerõ nyilatkozatot tesznek a szülõk, vagyis a csöppségek csupán 40
százalékát nevelik házaspárok. Ráadásul évrõl évre
tovább nyílik az olló: egyre
többen vannak azok, akik
élettársként vállalnak gyermeket.

„Nem látom
a költségvetést”
Már 2013-at írunk, de még
számos idei költségvetési
kérdés megválaszolatlan a
városházán. Szirbik Imre
polgármester a lapunknak
adott interjúban úgy fogalmazott: ilyen még nem volt
a praxisában, hogy január
közepén ne lássa a büdzsét.
Ezért azt sem tudni, kell-e
valamelyik ujjába harapnia
az önkormányzatnak.
– Jövõ héten nyit a múzeum, ami a városhoz került
január elseje óta. Kiderült-e
már, hogy a fenntartáshoz
mennyivel járul hozzá az intézménytõl megszabaduló
állam?
– Hivatalos adataink továbbra sincsenek. A múzeumnak nem volt korábban
önálló költségvetése, mivel a
szegedi Móra Ferenc Múzeum részintézményeként mûködött, így most a nulláról
kell felépíteni a büdzséjét.
Csak megsúgott információ-

ra hagyatkozhatunk: aszerint
a mûködtetés költségeinek
felét fedezné az állam, vagyis az önkormányzatnak
mintegy 12-15 millió forinttal kell kiegészíteni az üzemeltetéshez szükséges keretet. Hangsúlyozom, hivatalos tájékoztatást nem kaptunk, ezért az összeg és az
arány is változhat.
– A helyi kulturális intézmények tervezett összevonásának elõkészítése hol tart?
– A legjobb megoldásnak
azt tekintjük, ha az egyes intézmények megtarthatják
szakmai önállóságukat. Máshol, például Csongrádon
helybõl összevonták a
könyvtárat és a múzeumot.
Mi, olyan megoldást keresünk, ahol egy közös gazdasági lebonyolító szervezet
felügyelete mellett mûködnének az intézmények.
(folytatás a 3. oldalon)

Robi és Alíz Bécsben

(folytatás a 4. oldalon)

Agyradír
Kotymán Zsolt az általános iskolában ismerkedett
meg a makettkészítéssel,
de az egyetemen lett igazán a hobbija: ezzel törölte az agyát egy-egy vizsgaidõszak után. A szentesi
ügyvédnek ma már 150
darabból áll a makettgyûjteménye. Róla szóló
cikkünket az 5. oldalon találják.

Öt éve költözött ki az osztrák fõvárosba a sikeres
szentesi úszóedzõ, Kádár Róbert. Feleségével, Alízzal
szinte a nulláról kezdték kinti életüket, amelyrõl bõvebben a 7. oldalon olvashatnak.

HUNOR COOP

Sorban a negyedik falinaptára jelent
meg a városról készült fotóiból a gimnázium egyik tanárának. Ráfi Dénes (képünkön) elõször az iskola 150. évfordulójára
gyûjtött össze fényképeibõl egy csokorra
valót, majd az elsõ sikere után a következõ években is összeállított egy-egy albumot. Sokan már novemberben keresik a
következõ évi képes kalendáriumot. Került már belõle Németországba, Svájcba,
Belgiumba, Franciaországba, Oroszországba és az USA-ba is.
Szeret fotózni, keresi az új perspektívát
képeihez, gyerekkora óta itt él, és abszolút
lokálpatrióta.
Röviden így lehet jellemezni a Horváth
Mihály Gimnázium tanárát, aki már negye-

dik falinaptárát nyújtja át a nagyközönségnek.
– Egyszeri alkalomnak indult 2010-ben egy
kalendárium összeállítása a HMG 150. évfordulójára. A kollégák ismerték a gimnáziumról készített fotóimat, és szerették volna,
ha ezekbõl készítünk egy albumot – kezdi a
beszélgetést Ráfi Dénes. Mivel azonban nehéz lett volna egy egész évnyi anyagot csak a
gimnázium épületérõl összeszedni, ezért
többségében a városról készített valamint
egy iskolai kép került be a naptárba.
A következõ évben többen keresték a szentesi naptárat, ezért év végén nekiült és egy
hét alatt összeválogatott annyit a meglévõ
képeibõl, amit nyomdába lehetett adni.
(folytatás az 5. oldalon)
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Mit szól hozzá
Takács László?

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz-, és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is beszámoltunk. Ezúttal Takács
László (képünkön), ny. testnevelõtanárt, sportszervezõt
kérdeztük.
– Elkezdõdött a tavaly
életre hívott városi tehetséggondozó program mintegy
120 diák számára. A Studium Generale program költségét helyi vállalkozások és
cégek biztosítják, az oktatást helyi középiskolai tanárok és a Szegedi Tudományegyetem mezõgazdasági karának adjunktusa vállalta.
– Példaértékû kezdeményezése a városnak ez a tehetséggondozó program. Világosan példázza, hogy az
értékek mellé odaállnak a támogatók, bizonyítván, szívükön viselik a városi és
környékbeli tehetségek sorsát. Külön öröm számomra,
hogy helyi középiskolai tanárok tartják az órákat, igazolva ezzel azt, hogy sok dolog saját erõkkel, helyben is
megoldható. A lehetõségeknek megfelelõen kell kezelni
értékeinket. Bízom a program sikerében, melynek fokmérõje a sikeres fõiskolai és
egyetemi felvételek lesznek.
– Már tucatnyi olyan épület kong az ürességtõl, ami
korábban jelentékeny szerepet töltött be a város életében, de az évek során részben

vagy teljesen funkcióját
vesztette.
– Az elmúlt évek szomorú
hozadéka, hogy sok épület
üresen kong és kezd tönkremenni. Az épület halála a
funkcióvesztés. Csoportosítani kellene ezeket az épületeket olyan szempontok szerint, hogy miféle feladatok
ellátására lennének alkalmasak. Bérlakás: Démász székház, Vízmû székház. Kereskedelmi szálláshely: úttörõház, Petõfi Szálló. Szakképzési hely: kenyérgyár, ruhagyár, óvodák. Civil és közösségi központok: tiszti klub,
Damjanich-iskola. A nagy
probléma a mûködtetés forrásait megtalálni. Közös, alkotó együtt gondolkodásra
lenne szükség egy ehhez a
témához értõ szakemberek
csoportjának.
– A szentesi szülõk is követik a hazai névadási divatot: a nõi utónevek közül a
Hanna, a férfi keresztnevek
közül pedig a Dominik lett a
legnépszerûbb 2012-ben.
– A divat nehezen korlátozható, ugyanakkor idõvel
elhaló dolog. A névadás komoly, felelõsségteljes feladata a szülõknek. Azt is át kell
gondolniuk, hogy aki kapja a
nevet, az nem tud véleményt
nyilvánítani, viszont õ a név
viselõje. Hagyomány volt,
hogy a családfõ és az édesanya nevét vitték tovább az
utódok. Mára ez a hagyomány megszûnt. Én a szép
magyar nevek pártján állok,
megértvén azt is, hogy a választék óriási. Nem feltétlen
annak kell a meghatározónak lenni a választásnál,
hogy minél különlegesebb,
ritkán használt nevet adjanak.
– Büntethetõk a kutyatulajdonosok január elsejétõl,
ha kedvencükben nincsen
chip. A rizsszem méretû azonosító behelyezéséért az állatorvosok 3500 forintot kérhetnek.

– A kutyák chippelésével
hosszú távon egyetértek, hiszen lehetõvé teszi az azonosítást és az egészségügyi ellenõrzést. Ez megkönnyíti a
kutyatámadást elszenvedõk
helyzetét, és gyorsabb, szakszerûbb ellátásra ad lehetõséget. Rövid távon veszélyeket rejt az intézkedés és büntetés bevezetése. Akik nem
tudják vállalni a kiadásokat,
valószínû, hogy az egyszerûbb megoldást választják;
rövid úton megválnak kedvencüktõl, szaporítván ezzel
a kóbor kutyák egyre veszélyesebb csapatát. Egy hoszszabb idõre elhúzódó, nem
egyszeri kiadást jelentõ intézkedés, szerencsésebb lett
volna A büntetés mértéke
meg teljesen érthetetlen, hiszen aki a 3500 forint kifizetésére is képtelen, attól hogyan várjuk el a 40 ezer forint kifizetését?
– Öt lángossütõ üzemel jelenleg a városban, s látszatra egyre jobban kiélezõdik a
verseny a hagyományos magyar étel és a gombamód
szaporodó pékségek között.
– A lángos egy hazánkban
közkedvelt, elsõsorban reggeli és tízórai gyors csemege,
sõt ma már gyakran használt
jelzõként hungarikum. Az öt
lángossütõ elegendõ, talán a
területi eloszlása lehetne
ésszerûbb. A pékségekben
ajánlott lángosok nem egy
kategóriák a lángossütõknél
kaphatóakkal, így nem hinném, hogy konkurenciát jelentenek. Az ár szerintem azt
erõsíti, hogy ma már különlegességnek számít a családoknál a lángos reggeli.
Csak érdekességként: egy 49
ezer forintos fizetésbõl ma
kb. 233 darab lángos vásárolható. 1972-ben hasonló arányú bérbõl több ezer lángosra futotta volna. Ettõl függetlenül a lángos marad a magyarok és a szentesiek közkedvelt eledele.
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Nem lettek milliók elkaparva
Az elmúlt héten megjelent
a Szentesi Életben, hogy egy
idõs férfi a szerkesztõségben
járt, és elmondása szerint 5
millió forintot nyert kaparós
sorsjegyen.
A lap ezt a tájékoztatást
kontroll nélkül leközölte.
Visszautasítom azt a vádat, ami a lap múlt heti számában jelent meg. A lap
szerkesztõsége elkövette azt
a mulasztást, hogy elõzetesen nem kérdezett meg engem a történtekrõl. Így csak
utólagosan tudom elmondani, mi történt.
Valóban járt az üzletben
egy idõs férfi december elején. Két Nasi sorsjegyet vásárolt, az egyikkel nem nyert
semmit, a másikra azt mondta, hogy 5 milliós nyeremény

illeti meg. Kértem tõle, hogy
mutassa meg: volt rajta két 5
milliós, egy 500 ezres és 3
darab 200 forintos felirat.
Mondtam neki, hogy ezzel
csak 200 forintot nyert, mert
csak három azonos felirattal
lehet nyerni. Megmutattam
neki a szelvényt, a nyereményt kifizettem, és õ elment. Délután azzal jött
vissza, hogy adjam oda neki
az 5 millióját. Tudni kell,
hogy a nyertes sorsjegyeket
kötelezõ megsemmisíteni. A
széttépett sorsjegyet megkerestem, újra megmutattam
neki. Megnézte, megnyugodott, elment. Két nap múlva
visszajött üvöltve, hogy adjam oda neki az 5 milliós
nyereményt. Fenyegetõzött,
hogy ha nem teszem meg, a

rendõrséghez és a Szerencsejáték Zrt.-hez fordul, és kirúgat az állásomból. Mondtam
neki, hogy itt a gép mindent
regisztrál, nyugodt a lelkiismeretem, bátran forduljon a
felügyeleti szervekhez. Azóta többször visszajött az üzletbe, vásárolt is kaparós
sorsjegyet és az egyik alkalommal megint kiabálni kezdett, hogy becsaptam, sõt, a
többi vevõt is azzal zaklatta,
hogy itt ne vásároljanak szelvényt, mert becsapják õket.
A történtek miatt jelentõsen
visszaesett az üzlet forgalma. Számomra ez az ügy kimeríti a hitelrontás fogalmát,
ezért a rendõrségen feljelentést tettem.
Herczeg Zoltánné
Szalai lottózó

Utcáink, tereink névadói (103.)

Petõfi Sándor utca
A város központjában található; a Kossuth Lajos utcát és a Vásárhelyi utat köti
össze. A legrégebbi utcák
egyike. A város központi
magja a református templom körül alakult ki. Itt volt
a város fõtere, amely kezdettõl fogva piactérként is
szolgált. A tér délkeleti részén állt a Zöldkoszorú Vendégfogadó saroképülete,
amely 1730 körül épült. A
levéltári dokumentumokból
tudjuk, hogy a déli irányból
a Fõ utcába (Kossuth Lajos
u.), illetve a Fõ térbe (Kossuth Lajos tér) torkolló utcát
az 1840-es években Patika
utcaként, majd Úri utcaként
emlegették. A vendégfogadóval szemközti oldalon
volt ugyanis Stöckl János
1815-ben megnyílt gyógyszertára, amelynek tulajdonjogát 1832-tõl Goldschmidt
Gusztáv gyógyszerész vette
át, vagyis az utca elején folyamatosan mûködött egy
gyógyszertár, innen eredhet
a Patika utca elnevezés. Az
1860-ban készült térképen

már az Úri utca elnevezés
szerepel, utalva az utca jómódú, elõkelõ lakosaira. A
régi nagyvendéglõ helyére
1898/99-ben felépült az új
szálloda és színház. A kor
szokásának megfelelõen,
1898. október 22-én elhelyezték az új építmény „zárkövét”. Dr. Lakos Imre polgármester az ünnepi aktust
követõen bejelentette, hogy
e magyaros stílusú építményt a legmagyarabb költõrõl – Petõfi Sándorról –
„Petõfi Szálló”-ra keresztelik. „E nemes név szárnyai
alatt szálljon falaid közé és
találjon ott békességes lakozást dicsõ névadódnak hervadatlan szelleme, a romlatlan, igaz magyarság mindenben: szóban, borban, barátságban! Az Isten áldása
legyen e hajlékon, és üdv legyen a bemenõnek és üdv a
kimenõnek!” – zárta beszédét a polgármester, majd
egy pohár bort véve kezébe,
ürítette azt az új épület új
nevére. 1899. április végére
az épület Úri utcai szárnya

is elkészült. A képviselõ-testület úgy határozott, hogy
az Úri utcát átkereszteli, és a
lánglelkû költõrõl, Petõfi
Sándorról nevezi el. A világirodalomban is elismert költõ a Pest vármegyei Kiskõrösön született 1823. január
1-jén; apja Petrovics István
mészáros, édesanyja Hrúz
Mária. Gimnáziumi tanulmányait megszakítva elõbb
katonának, majd színésznek
állt. 1841/42-ben Pápán elvégezte a VII. osztályt, és
magánúton is sokat tanult.
Az iskolai önképzõkörben
több díjat nyert; a Borozó c.
versét az Athenaeum c. országos szépirodalmi folyóirat leközölte. 1842 novemberében közölt Hazámban c.
versét már Petõfi Sándor néven írta.
A sorsdöntõ segesvári csatában esett el 1849. július 31én. Szentesen szállodát, utcát és iskolát neveztek el róla; mellszobra a városháza
közgyûlési termében látható.
Labádi Lajos

85 éve: Tiszavidéki Kiállítás Szentesen (III.)

Miniszterek nyilatkozata városunkról és lakóiról
A Tiszavidéki Kiállítással
párhuzamosan számos jelentõs rendezvény színhelye
volt Szentesen. Ezek sorában
megemlítendõ: – a Magyar
Nõk Nemzeti Szövetségének
Kongresszusa a Városházán,
amelyen részt vettek Mayer
János és Hermann Miksa miniszterek; – nagyszabású
gazdagyûlést tartottak a
Kossuth téren, amelyen
Mayer János földmûvelésügyi miniszter ismertette
munkatervét; – a gazdagyûlés után a Városháza közgyûlési termében került sor
a Duna–Tisza-közi Mezõgazdasági Kamara tanyai kongresszusára. Mayer miniszter
itt is megjelent. – Október 3án értekezletet tartottak az
alföldi gabonakereskedõk is,
és megalakították a Tiszavidéki Gabonakereskedõk
Egyesületét.
Mayer János miniszter elutazása elõtt nyilatkozott a

Szentesi Hírlapnak, amely
így szólt: „Magáról a kiállításról most sem mondhatok
mást, mint amit igaz meggyõzõdéssel eddig is hangsúlyoztam, tudniillik, hogy
ez a kiállítás, a kiállításon lévõ pompás anyag, az azokban megnyilatkozott termelési és alkotási erõ megerõsítenek abban a hitemben,
hogy ilyen munkáskezek
mellett nem késhet soká az
ország jobb jövõje. – Nagyon
szívesen idõztem Szentesen,
és ha hivatalos kötelességem
nem szólítana el, bizony tovább is maradnék. Öröm is
olyan városban tartózkodni,
mint Szentes, ahol a legbarátságosabb és legfigyelmesebb vendégbarátságban részesültem, és ahol elsõrangú
rendezést láthattam.”
Október 4-én gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter és dr. Bud János
pénzügyminiszter városi

díszközgyûlés keretében átvették Szentes város díszpolgári oklevelét, amelyet még
áprilisban ítéltek meg részükre. Az ünnepség után a
miniszterek megtekintették a
Tiszavidéki Kiállítást. Bud
János is nyilatkozott a Szentesi Hírlap munkatársának.
Mondandójának lényege:
„Szentes városa híres arról,
hogy tud dolgozni, és tudja,
mi a munka. Ezért nagy a
megtiszteltetés, hogy engem
díszpolgárrá választottak.
Mindig büszke leszek arra,
hogy egy dolgos és munkás
város a polgárai sorába választott. A kiállítás pompás
anyaga és értékes volta megerõsít engem abban a meggyõzõdésben, hogy Szentesen egy jobb sorsra érdemes
nép lakik…”
A Kiállítást lezáró Alföldi
Bálra 1927. október 8-án
(szombaton) került sor a
Tóth József Színházban. Itt

osztották ki a 8 csoportba sorolt kiállítási díjakat és kitüntetéseket: I. díj 6 nagy állami aranyérem oklevéllel;
II. 7 nagy arany plakett oklevéllel; III. 10 elsõ osztályú
aranyérem; IV. 50 faluszövetségi aranyérem; V. 20 nagy
ezüstérem; VI. 100 faluszövetségi aranyérem; VII. 35
nagy bronzérem; VIII. Oklevelek. Összesen 228 termék
kapott valamilyen érmet, a
többi oklevelet.
A 9 napos kiállítás mérlege
kedvezõ volt. Hivatalos
megállapítás szerint 13 500
idegen nézte meg a kiállítást,
köztük Horthy Miklós kormányzó, négy miniszter, számos államtitkár, és többtucat
országgyûlési képviselõ. A
városnak az összes kiadása
11 427 pengõ volt. A tiszta
nyereség 5–6000 pengõre tehetõ, amely a belépõdíjakból
folyt be. Ezt az összeget népjóléti célokra használták fel.

Mayer János
földmûvelésügyi miniszter
„A kiállítás országos jellegû
volt, s a kiállítással kapcsolatban megtekintették illusztris vendégeink Szentes
városát is. Kivétel nélkül
mindenki elragadtatással be-

szélt a város szépségérõl, különösen pedig burkolt utjaink sokaságáról és jóságáról,
járdáink kifogástalan mivoltáról, parkunk, ligetünk és
középületeink
elragadó
szépségérõl. Szóval ez a kiállítás nyújtott módot és alkalmat vidéki vendégeink ezreinek arra, hogy városunkat
megtekinthessék, és azt
megismerhessék, és felõlünk
a lehetõ legjobb véleményt
alkossák” – írta zárójelentésében dr. Négyesi Imre polgármester.
És ami a lényeg: a város
lakói visszanyerték alkotókedvüket, tenni akarásukat.
A gazdasági helyzet az elkövetkezõ idõszakban nem sokat javult, mégis az 1920/30as években is szép számmal
születtek maradandó közalkotások. Tiszteljük elõdeink
küzdelmeit és elért eredményeit!
Labádi Lajos
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(folytatás az 1. oldalról)
– Hasonlóban gondolkozunk, mint ahogy eddig a
családsegítõ központ mûködött – folytatta a polgármester. – Ott a vezetõ az intézmény költségvetésével részlegesen önállóan gazdálkodhat, szakmailag önálló a
szervezet, szakmai programját pedig az illetékes önkormányzati
szakbizottság
hagyja jóvá. Az önállóságnak egyetlen korlátja van: a
képviselõ-testület által szabott feltételek.
– A könyvtár esetében ez
azt jelenti, hogy megszûnik a
nonprofit kft?
– Matematika kérdése.
Vannak érvek amellett, hogy
megszûnjön, de vannak
amellett is, hogy megmaradjon a társasági forma. Az átalakuló struktúra most inkább abba az irányba billenti
a mérleg nyelvét, hogy viszszatér a költségvetési intézmény kategóriába.
– Az államhoz került oktatási intézmények szolgáltak pár meglepetéssel tavaly.
A középiskolák például a várostól kértek anyagi segítséget ahhoz, hogy a kötelezõen
elõírt mindennapos testnevelés feltételeit biztosítani
tudják a tanulóknak. Kalkulál-e azzal a város, hogy lehet, be kell segíteni az állami
Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központnak?
– Csak alapelveket tudok
mondani ezzel kapcsolatban,
mert ilyen még nem volt a
praxisomban, hogy január
közepén ne lássam a költségvetést. Márpedig nem látom.
Leültünk Molnárné Tóth
Györgyivel, a járási tankerületi vezetõvel, és tisztáztuk a
részleteket. A mindennapos
testnevelésen túl szóba került a sportcsarnok, az uszoda és a jégpálya használata,
a tanulmányi versenyeken
sikeresen szereplõk, valamint a pedagógusok elisme-

„Nem látom a költségvetést”
résének kérdése. A város
szeretné, ha mindezek a jövõben megmaradnának. Azt
kértük, hogy a létesítményhasználat anyagi feltételeit
az állam biztosítsa, hiszen
magához vette a közoktatási
feladatellátást. Az elismerések anyagi hátterét a város
elõteremti. Bízunk benne,
hogy az állam a vállalt kötelezettségeit finanszírozni
fogja, de hogy ki, milyen
mértékben járul végül hozzá
a költségekhez, az csak akkor fog kiderülni, ha a városnak és a Klebelsberg központnak lesz elfogadott költségvetése. Sajnos a mostani
számok azt mutatják, hogy
továbbra is forráshiányos az
önkormányzat, tehát feladatot kell elhagyni, és ilyenkor
borzalmasan nehéz, hogy
melyik ujjunkat harapjuk
meg.
– Az már látszik, hogy a
nem kötelezõ feladatok közül melyik lehet az, amire
nem tud annyi pénzt adni a
város, mint korábban?
– Egyelõre a legfontosabb
kihívás az, hogy a háttértevékenységeket úgy tudjuk
racionálisan mûködtetni,
hogy magához a szakmához
ne kelljen hozzányúlni. Egységes számviteli lebonyolító
rendszer kialakításán dolgozunk, illetve bevételnövelõ
intézkedéseken. A központi
konyha esetében például felmerült, hogy ha a kórház beszállítójává válna, mérsékelni lehetne az önkormányzati
támogatást. A városüzemeltetésnél azt tekintjük át,
hogy közfoglalkoztatással lehet-e egyes feladatokat finanszírozni, mert akkor az
így felszabaduló forintokat
értékeink megõrzésére fordíthatjuk. Ha ezen lehetõségek tárháza kimerül, és még
mindig lesz hiány, akkor kell

azokat a kegyetlen döntéseket meghozni, hogy melyik
ujjunkba harapjunk.
– Talán oldottabb lenne a
helyzet, ha Szentes adósságát is akkora mértékben vállalná át az állam, mint a
megye másik két baloldali
vezetésû városa esetében.
Makó és Szeged is 50 százalékra kapott ígéretet, mi maradtunk a minimális 40-nél.
Lehet ezen még változtatni?
– Múlt héten Tállai András
államtitkár úr tartott eligazítást ebben az ügyben, és azt
mondta, január végén lesz
még egy tárgyalás a településekkel. Túl nagy reményt
nem fûzök hozzá, de igyekszünk úgy elõkészíteni az
egyeztetést, hogy konkrét
eredménye is legyen. Azt

szeretnénk, hogy a le nem
hívott hitelkeretek is kerüljenek be az elszámolásba. 2006
és 2008 közötti kötvénykibocsátással és a hitelállomány
bõvítésével beruházásaink
önerejét teremtettük elõ. Három fejlesztésünk azonban
még folyamatban van, és
egyikrõl sem kívánunk lemondani. A városközpont
rekonstrukcióról, az ivóvízminõség-javító programról
és a fedett uszodáról van
szó, amelyekhez összességében egymilliárdos hitel tartozik. Ha ezt az összeget nem
hívhatjuk le, akkor az egyik
beruházást és a hozzá megnyert pályázati forrásokat elveszíti a város. Ha lehívjuk
ezt a milliárdot, de nem kerül bele az adósságkonszoli-

Új gazdasági igazgató a kórházban

Tedásné Harnóczi Gabriellát (képünkön) nevezte ki a szentesi kórház gazdasági igazgatójának a fenntartó Gyemszi.
Az egészségügyi kormányzat 30 napot ígért, de 60 nap sem
volt elég ahhoz, hogy kiírja az új fõigazgatói pályázatot.
Tedásné Harnóczi Gabriella váltja Szigetiné Koszár Annát a szentesi kórház gazda-

sági igazgatói posztján. Az
elsõ pályázat eredménytelenül zárult tavaly nyáron,

ezért még augusztusban új
felhívást tettek közzé. Lapunk információi szerint három aspiráns, Tedásné és
Szigetiné mellett Kávási Mihály jelentkezett a felhívásra.
Az eredeti határidõ szerint
már december elején közölni
kellett volna pályázat végeredményét, de a fenntartó
Gyemszi csak szerdán adta
ki a döntésrõl szóló közleményt, amiben nincs utalás
arra, hogy a nyertesek mikortól tölthetik be a tisztséget.
Az új fõigazgatói pályázat
közzétételét sem sieti el a
kórház fenntartója. November 15-én, amikor az egészségügyi szakállamtitkárság
közleményben tudatta, hogy
eredménytelenül zárult a
szentesi kórház intézmény-

vezetõi pályázata, arra is ígéretet tettek, hogy 30 napon
belül új felhívást tesznek
közzé. Több mint 60 nap telt
el a bejelentés óta, de nincs
új fejlemény az ügyben, amirõl tájékoztatást kértünk a
Gyemszitõl. Ott csak annyit
mondtak lapunknak, hogy a
szakállamtitkárságnál pattog
a labda. Ezért megkerestük
a szaktárca sajtóosztályát,
hogy megkérdezzük: miért
nem tette még közzé a szentesi kórház új fõigazgatói pályázatát, a korábbi felhívásokhoz képest változnak-e
afeltételek az új kiírásban, és
mikor teszik közzé az új felhívást? Lapzártánkig nem
kaptuk választ a szakállamtitkárságtól.
B.D.

Szuly doktor az Egészségházban
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Szuly Levente
Tamás felnõtt háziorvos január 21-tõl az Egészségházban
(Szentes, Vásárhelyi út 30.)
folytatja a betegek ellátását.
A háziorvosi körzet költözése nem érinti az ellátás folyamatosságát, az önkormány-
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zat biztosítja a betegellátás
zavartalan mûködését.
Az önkormányzat kiemelt
feladatként törekszik arra,
hogy a lakosságot közvetlenül ellátó háziorvosi rendelõk
az orvosi körzeteken belül, a
lakossághoz közel legyenek.
Ennek érdekében került sor

2010-ben a Vásárhelyi úton az
Egészségház helyszínének kijelölésére az önkormányzat és
a magán beruházó egyezsége
alapján. Korszerû, minden
igényt kielégítõ létesítményt
vehettek birtokba a város déli
részén lakók.
Az épület akadálymentes,

mind megjelenésében mind
mûszaki tartalmában maradéktalanul megfelel a mai
kor követelményének.
Az ünnepélyes átadás január 21-én, hétfõn fél 11-kor
lesz.
Szirbik Imre
polgármester

dációba, akkor teljes egészében nekünk kell visszafizetni. Ha így számolunk, és az
állam nem vállal át terhet e
három beruházásból, akkor
valójában Szentes adósságának csupán 27 százalékát veszi át a központi költségvetés.
– Milyen fejlesztések lesznek idén a városban?
– A városrekonstrukciós
program keretében megújul
a Kurca-híd, továbbá megkezdõdik a Petõfi és az Ady
Endre utca, valamint a Kossuth téri körforgalom átépítése. A fehérház két alsó
szintjén és az Ady Endre utcai üzleteknél homlokzat-felújítás lesz. A ligetben megindulhat a fedett uszoda építése. A látványosabb projekteken túl elstartol az ivóvízminõség-javító program, és az
új szennyvíztisztító építése
is lendületet vehet õsztõl.
Már dolgozunk a 2014–2020as idõszak fejlesztési programján, amiben az egyik legnagyobb falat a Kiss Zsigmond utca rendezése lesz.
– Lassan egy éve lesz, hogy
a külföldi Vitala Group bejelentette, jelentõs turisztikai
fejlesztésekhez kiváló helyszín lehet Szentes. Hol tart
ez a projekt?
– 3–5 hónapos csúszásban
van az elõkészítõ munka.
Három fejlesztési elem került bele a beruházási programba: a Petõfi Szálló, egy
gyógyszálló és hozzá egy
klinikai egység, valamint
egy golfpálya. Az amerikai
csapat a Termál-tó északi
partjába szeretett bele, de errõl a területrõl kiderült,
hogy Natura-2000-es. Közel
fél év ment el azzal, hogy a
környezetvédelmi hatósággal tisztázzuk, mit lehetne
ott építeni. Augusztusban
szállt fel a füst, hogy errõl a

helyszínrõl le kell mondanunk. Így jött a képbe a kutató területe, ami megyeibõl
állami vagyonba került. Pontosabban két szervezet, a
Nemzeti Földalap és a
Kincstári Vagyonkezelõ az,
amely dönthet arról, hogy
ingatlancsere részeként vagy
tartós bérleményként hasznosítható lesz-e ez a 11 hektáros földdarab. Reméljük,
az említett kormányzati
szervek hamarabb döntést
hoznak, mint a Termál-tó
esetében a környezetvédelmi
hatóság.
– Az MSZP a héten nyilvánosságra hozta a választókerületi felelõsök névsorát.
Õk lehetnek a párt 2014-es
országgyûlési képviselõ-jelöltjei. A listán az Ön neve is
szerepel.
– Eddigi pályám is mutatja, az emberek több ciklus
óta helyi vezetõként bíznak
bennem. Én is elsõsorban helyi politikusnak tartom magam, s mindaddig, amíg politikai pályán maradok, az itt
élõket szeretném legjobb tudásom és lelkiismeretem
szerint szolgálni. Az összefogásra kész baloldal választókerületi vezetõi megbízását azért vállaltam el, hogy
egy kulturált, európai szintû
személyeskedésektõl és sárdobálástól mentes választás
legyen 2014-ben. E választás
eredményeként kerüljön sor
kormányváltásra annak érdekében, hogy egy tévedéseibõl tanulni tudó, félelmektõl mentes, megújuló, szabad
szellemû,
demokratikus,
polgárainak otthont adó és
kiszámítható biztonságot
nyújtó, dinamikusan fejlõdõ,
modern Magyarország jöjjön
létre. Erre a magyarságát
megbecsülõ európai stílusra
és magatartásra eddigi pályám példája gondolom garanciát is jelent.
Bíró Dániel

Helyesen írtak
A héten a Boros Sámuel
Szakközépiskolában rendezték meg az Implom József
helyesírási verseny regionális döntõjét. A sorrendben
22. megmérettetésre a térség
29 középiskolás tanulója jutott be – szentesi fiatal nyert
mindkét kategóriában.
Szirbik Imre polgármester
köszöntõjében hangsúlyozta,
hogy a magyar nyelv pontos
ismerete után érdemes elkezdeni idegen nyelvek tanulásába. Molnárné Tóth Györgyi tankerületi vezetõ, az iskola volt
igazgatója szerint bár kevesen
beszélik a magyar nyelvet a
világban, a magyar tudósok
mégis pontosan leírták a természeti és fizikai törvényeket.
A zsûri elnöke, a Szegedi Tudományegyetem professzora,
Nagy János hangsúlyozta,
hogy a helyesírással foglal-

kozni, a szabályokat elsajátítani a munkára nevelés egy
eszköze.
A tollbamondásból és feladatlap kitöltésébõl álló versenyt szakközépiskolás kategóriában a házigazda Boros
iskola diákja, Kádár Stefánia
(képünkön felkészítõ tanárával)
nyerte meg. A második helyet az ugyancsak Boros diák
Brusznyiczki Bettina szerezte
meg. Mindkettõjük felkészítõ tanára Fári Mónika, aki
másfél évtizede dolgozik a
diákok sikereiért. A gimnázium kategóriában a szentesi
Kovács Emese gyõzött a szegedi Tömörkény gimnázium
tanulójaként. Megyénket az
elsõ helyezettek képviselik a
március 1-2-án Gyulán rendezendõ Kárpát-medencei
döntõben.
B.G.
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Közgyûlés
a horgászoknál

A kotrás elõtt a lezárt mederszakaszban rekedt halakat kimentették a horgászok.
Éves közgyûlését tartja a
Gerecz Elemér Sporthorgász
Egyesület január 27-én az ifjúsági házban. Napirenden –
a szokásos beszámolókon kívül – a 2013. évi napijegy és
a jövõ évi éves engedély árának meghatározása, a horgászrend módosítása és
tisztségviselõ választása szerepel. Kalamusz Endre elnök
tájékoztatása szerint nem
terveznek árváltoztatást az
engedélyek esetében, azaz
maradna a tavalyi évre meghatározott díj. A horgászrend
módosítása a ragadozóhalak
horgászatára, illetve a kurcai

pontyfogásra vonatkozna. A
tisztségviselõi helyek közül
a felügyelõ bizottság megüresedett helyére választanak egy új tagot. Amennyiben az egyesület mintegy
1200 fõs tagságának több

Mentették a halat a Kurcából
A Kurca híd felújítási munkálatai során a lezárt csatornaszakaszban rekedt halakat kiszedték a horgászok, a
többségében kárászokat átrakták a nyílt vízbe. A Kurca
alacsony vízállása egyelõre nem jelent problémát a halaknak a horgászok szerint. A szokásos téli szintnél mintegy tíz centiméterrel alacsonyabb a víz mélysége a híd átépítési munkálatai miatt. A horgászok tapasztalata szerint a csatorna városi szakaszán több halat fognak a szokásosnál.

42 hónap börtönt
kapott betegtársa
megöléséért
Jogerõsen három és fél év
börtönbüntetéssel sújtotta a
Szegedi Ítélõtábla kedden
azt a férfit, aki 2012. február
5-én olyan súlyosan bántalmazta a szentesi kórház
pszichiátriáján egy idõs,
magatehetetlen betegtársát,
hogy a sértett néhány órával
késõbb életét vesztette.
A jelenleg 36 esztendõs
szentesi vádlott, G. Ádám
1997 óta alkohol- és drogfüggõsége miatt kialakult agresszivitása és más tünetei
miatt többször kezelték pszichiátrián. 2012 telén egy lakókocsiban húzta meg magát, január 30-án innen vitték
be önveszélyes viselkedése
miatt a helyi kórház pszichiátriájára.
A férfi egy kórterembe került a késõbbi sértettel, egy
agyvérzése miatt mozgásképtelen, idõs férfival, aki éjszakánként gyakran ordibált,
hangoskodott. A vádlott, aki
emiatt nem tudott aludni,
február 5-én hajnali két óra
körül odament betegtársa
ágyához és – az orvosszakértõi vélemény szerint
legalább ötször – ököllel arcon ütötte a védekezésre
képtelen sértettet. A férfi
egyik vallomásában úgy fogalmazott: „nem bírtam ki,
hogy ne üssem meg”.
A másodfokú tárgyaláson
– ahova kéz- és lábbilincsben
vezették elõ a vádlottat –
azonban már azt mondta,
nem emlékszik arra, hogy
bántotta volna az idõs férfit.

mint fele nem jelenik meg a
január 27-én, vasárnap 8.30kor kezdõdõ közgyûlésen,
akkor fél órával késõbb - a
létszámtól függetlenül – tartják meg a közgyûlést.
B.G.

A bántalmazás következtében a sértettnek eltörött az
arc-, az állkapocs- és orrcsontja, és jelentõs mennyiségû vért vesztett. Az ápolók
a történtek után rögtön elkezdték a férfi ellátását, a páciens azonban néhány óra
múlva elhunyt. Halálát a
vérveszteség mellett vérbelehelés, fulladás okozta.
A vádlott az elmeorvosszakértõ véleménye szerint
betegsége miatt közepes
mértékben korlátozott, hogy
felismerje tette társadalomra
veszélyességét. A táblabíróság halált okozó testi sértés
bûntettében mondta ki bûnösnek a férfit, és jogerõsen
három és fél év börtönbüntetéssel sújtotta a vádlottat. Az
ítélõtábla döntésével enyhítette a Szegedi Törvényszék
által elsõ fokon kiszabott hat
és fél éves büntetést. Harangozó Attila tanácsvezetõ bíró
az indoklás során kifejtette,
hogy tekintettel a nyomatékos enyhítõ körülményekre,
köztük arra, hogy a vádlott
nem bûnözõ életmódot folytató személy, hanem indulatból cselekedett, és arra, hogy
a tett elkövetésekor - betegségébõl adódóan - közepesen korlátozott volt a cselekmény súlyának felismerésében, az ítélõtábla az I. fokú
ítéletet eltúlzottan súlyosnak
találta, ezért látta indokoltnak a büntetés enyhítését. Az
ítélet jogerõs, ellene fellebbezésnek nincs helye.
Munkatársunktól

99 házasságkötés,
97 válás
(folytatás az 1. oldalról)
Jóllehet egyre elterjedtebb
az együttélés ezen formája,
az élettársi kapcsolat hivatalos bejegyzése korántsem
ilyen gyakori Szentesen. A
városban dolgozó közjegyzõktõl kapott adatok szerint
mindössze 14 pár kérte ezt
az elmúlt években. Bár ritkán választják ezt a megoldást az élettársak, úgy tûnik,
ez a fajta frigy tartósabb,
mint a hagyományos. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy az elmúlt
években mindössze egy
ilyen kapcsolatot bontottak
fel hivatalosan Szentesen.
Bezzeg a válások: szinte
ugyanannyi házasságot bontottak fel az elmúlt években,
mint ahányat kötöttek. A
szentesi bíróságtól kapott
adatok szerint 2008 volt a fekete év: abban az esztendõben 103 házasságkötésre 118
jogerõsen lezárult bontóper

Gondolkodók
Milyen az egészséges életmód?
címmel tart összejövetelt a gondolkodók klubja január 21-én, hétfõn 18 órakor a városi könyvtárban. A klubot vezeti Papp Erzsébet ny. gimn. tanárnõ.

Nyugdíjról,
bérekrõl
A kjt. módosításáról, a szja
és járulékszabályok változásáról, a nyugdíjasok kereseti
lehetõségeirõl, valamint az intézmény és hivatali átszervezés munkaügyi kérdéseirõl
tart elõadást Blahuth Jánosné,
a MÁK ny. osztályvezetõje,
szakértõ január 29-én, kedden
10–14 óráig a megyeházán.
Regisztrációra 9 órától van lehetõség a helyszínen.
A kjt. módosításáról: felmentés új szabálya, végkielégítés, „nyugdíjasnak minõsülés”, oktatási intézmények
„technikai” dolgozói önkormányzati mûködtetés esetén,
stb.
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A szja, tb: megszûnik az
adóalap-kiegészítés, a nyugdíjjárulék-fizetés felsõ határa, változik az adóelõleg
megállapítás, Erzsébet-utalvány keretösszege és felhasználhatósága, iskolakezdési
támogatás formája, stb.
Nyugdíjasok, nyugdíjak:
öregségi nyugdíj vagy jogviszony a közszférában, rehabilitációs ellátás melletti
munkavégzés, stb.
Aktuális kérdések: minimálbér, garantált bérminimum, rehab. hozzájárulás,
stb.

jutott, vagyis többen mentek
szét, mint ahányan egybekeltek. 2006 óta rendre száznál
több válópert indítanak a városban – csak 2011 volt kivé-

tel, amikor 88 házasságot
bontottak fel. Tavaly 97 válást kezdeményeztek Szentesen, ebbõl év végéig 46 ügy
zárult le.
Bíró Dániel

Pro és kontra
Az érintettek véleményére is kíváncsiak voltunk, ezért
megkérdeztünk egy házasságban, és egy élettársi kapcsolatban élõ szentesi szülõt. Andrea elsõ házasságából két
gyermek született, aztán elvált férjétõl, és miután új párjával egymásra találtak, megint férjhez ment, és közös gyermekük is született. – Nálam egyértelmû volt, hogy összeházasodunk, de ezek a dolgok általában a férfin múlnak. Nagyon örültem neki, hogy megkérte a kezem. Mindkettõnk
számára jó példák voltak a szüleink, akik idilli családmodellt teremtettek otthont – mondta a feleség.
Kornéléknál fel sem merült, hogy összeházasodjanak. –
Lehet, hogy volt bennünk némi lázadás, de igazából manapság nem mi lógunk ki sorból. Éppen ezért nem is foglalkoznak vele az emberek, látják, hogy így is mûködik az
együttélés, így is van családi élet. Az is szerepet játszhatott
a döntésünkben, hogy rengeteg felbomlott házasságról hallunk. És talán a pénz is szempont lehetett, mert manapság
egy 100 fõs esküvõ és lakodalom megszervezése egy vagyonba kerül, ezért inkább gyermeknevelésre vagy otthonunkra fordítjuk a félretett forintjainkat – mondta a két
gyermeket nevelõ apuka.

Folytatják a
díszmadarasok
A díszmadarasok megtartották idei elsõ börzéjüket
mintegy száz résztvevõvel a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. Érkeztek
tenyésztõk Bácsalmásról,
Kecskemétrõl, Szolnokról,
Szajolról, Békésrõl, Szegedrõl és Orosházáról is. Tavaly
többször is napirenden volt a
mûvelõdési központ 1972
óta mûködõ díszmadártenyésztõ szakkörének megszûnése. Az adóhatóság
visszatérõ ellenõrzései és
büntetései miatt a tenyésztõk és hobbimadarasok is elmaradtak a szokásos vasárnapi börzékrõl, amit minden
hónapban megrendezett a
szakkör. A NAV álláspontja
szerint ugyanis a madár eladójának az adóhivatalban
be kell jelenteni a kisállat és
díszmadár hobbitenyésztõ
tevékenységet, adószámot
kell váltania, nyugtatömböt

kell vásárolnia és nyugtát
adnia a vásárlónak. Mindez
életszerûtlen, ha valaki évente csak pár madarat akar eladni és az árán akkor is leginkább magvakat vásárolna
kedvenceinek. Kotvics Varga
Antal a szakkör vezetõje szerint normalizálódott a helyzet tavaly óta. Az árusítás
feltétele érvényes állategészségügyi igazolás és
számlaadási kötelezettség. A
szentesi az ország legnagyobb fedett helyen tartott
díszmadár és kisállat börzéje. Terveik szerint ebben az
évben – augusztus kivételével – minden hónapban tartanak börzét, a legközelebbit
február 10-én. Ha sikerül
megteremteni az anyagi feltételeit, akkor szeptember
végén újra megrendezik a
díszmadárkiállítást.
B.G.

Akupunktúrával az egészségért
Dr. Luo Yong Seng nagy
gyakorlattal rendelkezõ, a
betegek gyógyítása terén kitûnõ eredményeket elért
akupunktúra-szakorvos.
Az orvoslás tudományát
nagyapjától kezdte el tanulni, aki Kínában nagy szaktudású és tekintélyes orvos
volt. Luo doktor már tizenkét évesen járta faluját és a
megszerzett tudás birtokában gyógyította a lakókat
pár tojásért. Ma már a legmagasabb
végzettséggel
rendelkezõ
szakember.
Munkája hazájában egy hatalmas megyei kórházban
indult, majd 1991-ben nagybátyja révén került Magyarországra. Így ismerte meg
Kodály Zoltán feleségét, aki
kimondottan kínai orvost
keresett, hogy gyógyítsa õt.
Ebben az idõben viszont
még Európában sem volt
hasonló tudással rendelkezõ
szakember, ezért nagy kihí-

vást jelentett dr. Luo számára, hogy hazánkban folytassa hivatásának gyakorlását.
Magánpraxisát Kecskeméten indította el, kezdetben
tolmáccsal és szakasszisztenciával, s napi 70 beteg kezelésével. Ma már három városban, Kisteleken, Szegeden
és Debrecenben gyógyít és a
magyar nyelvet is jól elsajátította. Ez az õsi kínai módszer, ami a mai napig megosztja a közvéleményt, a pulzus és a nyelv diagnosztikáján alapul. Mivel az alkaron
– a pulzusnál – minden belsõ szerv mûködése kitapintható, a páciens energetikailag vizsgálható. Az akupunktúra energiarendszert
kezel, amely fizikai hatással
van a szervezetre. A szervezetben elindulnak az öngyógyító folyamatok, feloldódnak az energiablokkok, ezért
hatásos a módszer. Ez a holisztikus gyógymód az egész

embert kezeli, figyelembe
véve jelenlegi állapotát és
nem a tünetet, hanem a kiváltó okot szünteti meg. A
nyelv vizsgálata során kiderül, milyen típusú élelmiszerekre van szüksége a betegnek, ezáltal is segítve a probléma megoldását, illetve
megelõzve a súlyosabb betegség kialakulását. A doktor
szerint nem az a fontos,
hogy egy étel a nyelvnek és
a szájnak legyen ízletes, sokkal inkább elõtérbe kell helyezni annak az egészségre
gyakorolt hatását. A kínai
akupunktúrás gyógyítás egy
életfelfogás, iránymutatás
egy egészségesebb, kiegyensúlyozottabb élet felé, hogy
a test, lélek, szellem harmonikusan és egységesen mûködjön. A módszer lehetõséget nyújt többek között a nõgyógyászati, belgyógyászati,
idegrendszeri, mozgásszervi
betegségek sikeres kezelésé-

re. A kis tûkkel való gyógyításról a szakember még anynyit jegyzett meg zárásként:
Ha a szúrás kicsit fáj – a kezelés kicsit hatásos, ha nagyon fáj – nagyon hatásos.
A gyógymódnak nincs
mellékhatása és erõsíti az
immunrendszert!
RENDELÉSEK: Szeged,
Petõfi S. sgt. 39.
hétfõn 14.30-17.00 pénteken 14.00-17.00
Tel.: 36-70-343-7358, 36-70319-8459
Kistelek, Kossuth L. u. 19.
Rendelõintézet
hétfõn 9.00 -12.00 pénteken 9.00-12.00
Tel.: 36-70-343-7358
Debrecen, Angyalföld tér
13-14.
kedden, szerdán 13.0018.00, csütörtökön 13.0017.00
Tel.: 36-70-3198459 36-30269-3786 36-70-208-9328
(X)
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Falinaptár a város
szépségérõl
(folytatás az 1. oldalról)
– Nem a naptárnak fotózok, hanem mert szeretek
fényképezni – vallja magáról. – Húsz évvel ezelõtt
kezdõdött, amikor egyetemistaként egy szicíliai utazáson édesapám gépével készített képeim megtetszettek
a többieknek. A fényképezõgép sérülése miatt a fotók
széle fényt kapott, mégis az
én képeimbõl kértek a legtöbbet. Ez adta az elsõ lökést. A következõ évben
ösztöndíjasként jutottam el
Bécsbe, és vehettem meg elsõ Canon gépemet. A márkához ragaszkodom, de ma
már digitálisat használok.
Szabadidõ, idõjárás, hangulat és esemény határozza
meg a fotózást Ráfi Dénes
életében. Önállóan még nem
mutatta be fotóit, de több
képét beválogatták különbözõ kiállítások anyagába.
– Gyerekkorom óta itt
élek, mindent ismerek negyven éve, ezért is keresem az
új látásmódot. Mindenki
más szemmel nézi a világot,
és sok szépség mellett el is
megyünk nap mint nap,
amiket nem veszünk észre.
Ezeket érdemes megmutatni, de lehet, hogy több tucat
fényképen sem tudom vis-

szaadni azt, amit szeretnék
láttatni. Ha olyanok a fények és van idõm, akkor elindulok fotózni a várost. Készítek képeket a gimnáziumi, illetve a városi kulturális eseményeinek dokumentálására, vagy különbözõ kiadványokhoz. A naptárban
látható fotók adott évben
készülnek, és az évszakoknak megfelelõen válogatom
ki. Igyekszem egyensúlyt
tartani a természetrõl, az
épületekrõl illetve az emberekrõl készült képek között.
Az idei naptárban látható
elõször eseményfotó, ami
Szent Iván éjjelén készült és
a júniust illusztrálja.
Ráfi Dénes számára lelki
elmélyülés is a fotózás. Legjobban portrékat, emberi arcokat szeret fotózni. Mint
mondja, fényképezés közben kilép a mozgó világból.
Példaként említi egy közelmúltbeli élményét. – Régi
családi képek digitalizálása
közben néztem egy régi fotót az objektíven keresztül,
ami a legapróbb részleteket
is kihozza, és akkor szinte
beleléptem a hetven évvel
ezelõtti világba – tette
hozzá.
Besenyei

Rockklasszikusok
a Buffalóban
Két legendás rock zenekar,
a The Doors és a Red Hot
Chili Peppers dalai csendülnek fel január 19-én, szombaton este fél 10-kor Szentesen,
a Buffalo Sörözõben, a Doors
Tribute Band és a Slim Boys
elõadásában.
A Doors Tribute Band
2008-ban alakult Szarvason,
ám idõ kellett, míg eljutottak
a végleges felállásig. A zenekar az 1965-ben alakult The
Doors elõtt tiszteleg. Õk akkor az egyik legnagyobb hatást gyakorolták a fiatalságra, ezt az érzést, ezt a fajta
extázist szeretnék tolmácsolni a fiúk a közönségnek. A
zene mûfaja több rétû, így lehetõségük nyílik minden
korosztály számára átadni a

„doorsélményt”. Repertoárukban olyan klasszikusok
szerepelnek, mint a Light my
fire, Love Street, Riders on
the storm és a Break on
through.
A Slim Boys, a népszerû
Jungle Man zenekar tagváltozás utáni reinkarnációja,
akik továbbra is a Red Hot
Chili Peppers népszerû és
közkedvelt dalait szólaltatják
meg, mint az Under the
Bridge, Californication, By
the Way, Scar Tissue, Snow…
Több mint négy év után
basszusgitáros csere történt.
Jelezvén a kis másságot, a
nevük is új lett. A felállás
más, de a buli a régi. Sõt! Ha
rajtuk múlik, jobb mint újkorában...

A különbözõ jármûvek
élethû, kicsinyített másának
készítésével foglalkozik a
makettezés, a modellek viszont a levegõbe is emelkednek és képesek a repülésre. Aki erre a hobbira adja a fejét, annak mûszaki és
történelmi ismereteken kívül értenie kell a fa, mûanyag- és fémmegmunkáláshoz, a ragasztás- és festéstechnikához, elektronikához. A rádióirányítású repülõmodellezéshez alapvetõ fizikai és aerodinamikai
ismeretek szükségesek.
Az elsõ kicsinyített fa repülõ maketteket a világháború idején építették a légoltalmi és légvédelmi feladatok ellátása érdekében, hogy
az embereket kiképezzék a
saját és az ellenséges gépek
felismerésére. Kotymán Zsolt
(képünkön) általános iskolás
korában ismerkedett meg a
makett-készítéssel, legintenzívebben egyetemistaként
pihenésképpen vette elõ a
hobbiját. Mint mondja, ezzel
törölte az agyát egy-egy
vizsgaidõszak után. – Eredetileg hadtörténész szerettem
volna lenni, valószínûleg innen ered a világháborús
repülõmakettek iránti rajongásom – emlékszik vissza a
ma ügyvédként dolgozó családapa. – Azonban akkoriban csak „egytárgyas" történészként, két évente indult
ez a szak, amire négy embert
vettek fel. Másik lehetõség a
katonai fõiskolán keresztül
kijutni a moszkvai katonai
akadémiára és ott megszerezni a diplomát, ami nem
igazán tetszett. Sok makettezõ barátom katona, ugyanis
a történelmet és a haditechnikát is ismerni kell. – A legtöbb makettet egyetemistaként raktam össze. Vizsgaidõszakot követõen heteken
át, reggeltõl estig csak építettem. Számomra ilyenkor
megszûnik a világ, olyan ez,
mint az agyradír. Körülbelül

Trendhagyó
Január 22-én, kedden 8.15
és 10 órakor kezdõdik a
Trendhagyó irodalomóra,
amely egy interaktív koncert
lesz a Móricz mûvelõdési
házban. A Kávészünet duó
által megzenésített versek elhangzásán túl, a tanulókkal
közös éneklés (verstanulás)
és a diákok szavalási lehetõsége is szerepet kap. A repertoárban számos, a kötelezõ
tananyag részét képezõ vers
is szerepel a 45-60 perces elõadáson.
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Számára agyradír
a makettezés

másfélszáz kész makettem
van, további hétszáz pedig
dobozban. Kiszámoltam, ha
folyamatosan, napi nyolc
órában csinálnám, akkor is
harminc évig tartana összerakni az összeset – mondja
mosolyogva Zsolt.
– Kezdetben, a 70-es években az országban csak egykét helyen lehetett hozzájutni makettekhez az NDK Veb
Plasztik és csehszlovák KP
gyártmányokhoz. Az utóbbi
cég termékeit Budapesten a
Csehszlovák Kultúra házában lehetett megvásárolni. A
makettezést a leányom születésekor kellett abbahagynom. Veszélyes egy kisgyerek számára a lakásban a sok
festék, oldószer, a mindenféle szúró- és vágóeszköz.
A makettek után tíz év
múlva jöttek a modellek, a rádióirányításos repülést a fia
nyomására kezdte el. – Szegedrõl jöttünk hazafelé, amikor a Vásárhelyi út melletti
repülõtéren meglátta a fiam a

modellezõket. Annyira megtetszett neki, hogy még akkor
vissza kellett mennünk Szegedre venni egyet. Három év
után a fiam abbahagyta, én
azonban folytattam. Keveset
repülök, minden évben szinte
újra kell tanulnom a gép irányítását. Inkább szerelni, öszszeépíteni szeretem a modelleket. Sokszor a társaimét is
én javítom meg. Ez kapcsol
ki. Röptetni számomra igazán addig érdekes, amíg
meglátom, hogy jól repül egy
gép. Elektromotoros modelljeim vannak, a metanollal és
benzinnel mûködõ robbanómotorosokat kevésbé szeretem. Közel húsz gépem van,
de felével csak egyszer repültem. Félek, hogy összetöröm
õket. A vezetési tudásom
nincs még azon a szinten,
hogy a nehezebb mûrepülõ
figurákat meg tudjam csinálni.
Mint Kotymán Zsolt
mondja, univerzális zseni
kevés van. Mint mindenhez,

Álma a gyöngy

A felhõk fölött süt a nap
Felhõjáték címmel a mûvelõdési központ Tokácsli
Galériájában nyílt meg
Kispálné Fejes Erzsébet kiállítása. A Bartha János
szakközépiskola tanárának
akvarelljei arra késztetik a
látogatót, bonyolult és rohanó életünkben álljunk
meg egy-egy percre és vegyük észre a természet adta
csodás pillanatokat.
A megnyitón Gilicze
Andrásné református lelkész
is azt emelte ki köszöntõjében, hogy a mai világban,
amikor sokan lehajtott fejjel
járnak, a festõ emelt fõvel
szemléli a környezet szép-

ségeit. Látszik képein, hogy
szereti a tájat, amit ábrázol,
még a téli témájú képein
sem érezni a hideget, inkább a békét, nyugalmat.
Külön is szólt Az én falum
címû alkotásról, melynek
egy kis részletében megcsillan a remény, majd a kiállítás címére utalva, s a Bibliából idézve megjegyezte: a
felhõk mögött mindig süt a
nap. Ezt üzenik a tanárnõ
festményei, aki ráadásul ki
is lép szûkebb környezetébõl, érdekli a lét-nemlét, a
hogyanlét kérdése is, így
mint az a tiszai képei szomszédságában, a galéria kis-

termében látható, az univerzumot, a csillagokat is
vászonra vitte.
Erzsébet gyermekkora óta
rajzol, fest. 2007-ben három
alkotótársával, Sziklay Sándor mûvészeti vezetésével
megalapított Paletta Alkotókör tagjaként számos kiállításon részt vett képeivel, de
a Mûvészetek Völgyében is
szerepelt abban az évben alkotásával.
Az utóbbi idõben készült
képeibõl összeállított önálló
tárlata február 2-ig tekinthetõ meg a Tokácsli Galériában
D. J.

Nyaksik, csafringok (a menyasszonyi viselet része), a sárközi gyöngygallérok összes fajtája, valamint erdélyi gallérok is láthatók Nyíri Dánielné, Panka elsõ önálló kiállításán a városi könyvtárban, ahol színekkel a négy évszakot is
megidézi.
A tavaly a Népmûvészet sárközi népdalcsokorral, meIfjú Mestere címet elnyert lyet citerán kísért. A jó hangyöngyfûzõ, ékszerkészítõ gulat megalapozása után
az Álmom a gyöngy címû Gulyásné Szabó Zsuzsanna
tárlatára már mint népi ipar- gyöngyfûzõ népi iparmûmûvész készülhetett, hiszen vész valóságos kultúrtörtédecember óta ezt a titulust is neti áttekintést adott a
gyöngynek a múltban és
viselheti.
Mivel Sárköz „fõvárosá- napjainkban betöltött szereból”, Decs községbõl szár- pérõl. Megtudhatta tõle a
mazik az alkotó, mi mással szép számú jelenlévõ, hogy
is köszönthette volna Mély- Kosztolányi Dezsõ idejében
kútiné Németh Kornélia, mint még a 2. legszebbnek sza-

az RC modellek irányításához is sok gyakorlás kell.
Mára sokkal kevesebbe kerül a modellezés, mint akár
5-10 évvel ezelõtt. Egy kezdõ
RC repülõmodell egy-két tízezer forintért kapható. Legnagyobb anyagi tétel az irányító rádió költsége, ami
azonban több gépet is kiszolgál. Az interneten megtalálható minden forrás, szakirodalom, fényképalbum, ami
nem csak segíti, hanem jelentõs kiadástól is megkíméli
a makettezõket és modellezõket.
A szentesi repülõmodellezõk szívesen adnak tanácsokat kezdõknek, jó idõben
szinte minden délután reptetnek a volt ruhagyár melletti régi repülõtéren. Itt is
célszerû elõbb tájékozódni és
utána cselekedni, megkérdezni a tapasztaltabbakat,
mert úgy olcsóbb ez a hobbi,
ha kevesebb az összetört gép
Besenyei Gábor
vazták meg a gyöngy szavunkat, manapság, az újbóli
szavazáson ugyan már csak
a 16. helyre szorult, de a pici
kövek ma is a szeretetet, a
szépséget jelképezik. Nõk és
férfiak öltözékét egyaránt díszítették, sõt az õshazából
származó gyöngyhímzéses
késtokot is találtak. A
gyöngy ma is virágkorát éli,
kortalan, mint az érett aszszony, gyönyörû, mint a fiatal lány és játékos, mint a
gyermek, fogalmazta meg
Gulyásné Szabó Zsuzsanna.
Elmesélte, 2009 nyarán ismerkedtek meg Pankával a
tolnai gyöngyfûzõ táborban,
s már akkor nagyon ügyesnek tartotta. A Szentesen
gyökeret vert alkotót úgy jellemezte, hogy a három gyermek édesanyjaként megtanult alázatot átviszi a
gyöngyfûzésbe. Gyermekeit
is oktatja a mesterségre, olyannyira, hogy Boglárka nevû
kislányának díjazott ékszerei
is helyet kaptak a február 2ig megtekinthetõ kiállításon.
A honlapján és a kiállításon is feltûnõ pankacs elnevezésben pedig a cs betû,
mint Panka elárulta, egyaránt utal lánykori nevére
(Csécsy), és Csongor nevû
gyermekére.
D. J.
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Óvás után újra jön a Fradi

Archív fotó: Vidovics
Hosszabb pihenõt követõen folytatódtak az elsõ osztályú
férfi vízilabda-bajnokság küzdelmei. A Szentesi VK együttese idegenben játszotta idei elsõ tétmérkõzését, az évnyitó
remekül sikerült, hiszen a mieink Kaposváron nyertek. A
csapat nagy visszatérõje, Weszelovszky László február 9-én
játszhat majd újra szentesi színekben.
Nem titkoltan nyerni uta- tes idén is az elsõ nyolcban
zott Kaposvárra a Szentesi végezzen.
VK együttese, ennek megfeArra a kérdésre, hogy milelõen nagyon magabiztosan ért kell várni a tavalyi gólkikezdték a mérkõzést a mie- rály bemutatkozására februink. A két-három gólos kü- ár elejéig, Lukács Dénes ellönbséget tartani tudta a csa- mondta, hogy a versenyszapat, így alakult ki végül a bályzat szerint csak a tavaszi
9–7-es szentesi siker. Lukács szezon mérkõzéseitõl kezdõDénes vezetõedzõ érthetõen dõen szerepelhet új csapatáelégedetten nyilatkozott a ban a játékos. Mivel a Honmérkõzést követõen: – Na- véd és a Debrecen elleni
gyon vártuk már a bajnok- mérkõzések papíron õszi
ság folytatását, hosszú volt a meccsek, ezért értelemszerûszünet. A játékosok egy rö- en ezeken nem játszhat
vid, de megterhelõ felkészü- „Wesze”, a Ferencváros ellelésen vettek részt, ami úgy ni, megismételt mérkõzésen
gondolom, jól sikerült. pedig az eredeti idõpontban
Örömteli, hogy tavasszal még debreceni játékos volt.
erõsödni fogunk, hiszen is- Weszelovszky elõször februmét csatlakozik hozzánk ár 9-én, éppen a Ferencváros
Weszelovszky László, aki so- otthonában játszhat újra a
kat tehet azért, hogy a Szen- Szentesben.

A mieink 11 nap alatt négy
mérkõzést játszanak, ebbõl
kettõt, a kaposvárit és szerdán, a Honvéd ellenit már
letudták. A fõvárosi csapat 96-ra nyert a ligeti uszodában.
A hajrában szentesi fiatalok,
Werner Richárd és Pellei Frank
góljaival sikerült szépíteni a
három olimpiai bajnokkal
felálló pesti gárda ellen.
Január 19-én a Debrecen
lesz Horváth Tamásék ellenfele, jövõ szerdán pedig a Ferencváros által megóvott bajnokit játsszák újra a ligeti
uszodában.
– Nálunk stabil a háttér,
minden biztosítva van a felkészüléshez, más gondjávalbajával nem foglalkozunk,
csak a saját feladatunkra
koncentrálunk. Igyekszünk
minél több pontot gyûjtve lezárni ezt a négymérkõzéses
bajnoki szakaszt – mondta
Lukács Dénes.
hv
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Kézilabda

Dóra a régió
válogatottjában játszhat
Czesznak Dórát (képünkön) beválogatták a Badó
László Kézilabda Régióválogatottba. A Kiss Bálint
Református Általános Iskola hetedik osztályos tanulója hét éves kora óta
kézilabdázik, nem titkolt
vágya pedig a felnõtt válogatottság.
Dóri hét éves volt, amikor
elkezdett kézilabda-edzésekre járni, gyaníthatóan édesapja, Czesznak György sugallatára. Mivel ekkor még
Szentesen nem tartottak foglalkozásokat ennek a korosztálynak, ezért Hódmezõvásárhelyen vett részt a tréningeken, de azóta már a szegedi KSZSE együttesében játszik, nem is akárhogyan. Tehetségének köszönhetõen
egyszerre több korosztályban is számítanak a játékára,
így – 13 éves kora ellenére –
már pályára lép az NB I B-s
junior bajnokságban, de szerepel az országos junior és ifjúsági kupában, valamint a
serdülõ bajnokságban is a
1997-es, a 98-as és a 99-es
korosztályban is.
– Legszívesebben a ’98-as
korosztályban szeretek játszani, itt irányító poszton kézilabdázom, míg az idõsebbek között balszélsõt játszom. A legnagyobb sikeremet tavaly májusban értem
el, ekkor az országos gyermekbajnokság döntõjében
150 csapat közül az ötödik

helyen végeztünk szegedi
klubommal – meséli Dóri.
A fiatal kézilabdázó heti
négy edzésen vesz részt Szegeden, ahová édesapjával
együtt utaznak át rendszeresen. Az edzéseken kívül is

végez egyéni gyakorlatokat,
így otthon szokott futópadon dolgozni és zsámolyozni. A sok és kitartó munkának néhány héttel ezelõtt lett
meg az eredménye, hiszen
Dórit harminc játékos közül

Meccsek futószalagon
Megkezdõdött a versenyidõszak a Szentesi Párducok
Utánpótlásnevelõ Sportiskola fiatal kézilabdázóinak. Az
U9-es korosztály tagjai január 19-én, szombaton a sportcsarnokban lépnek pályára a regionális bajnokság mérkõzésein, az U8-as lányok Zsombóra utaznak szintén
ezen a napon. A debreceni Fõnix-kupán – ahová összesen
124 csapat nevezett a különbözõ korosztályokban – január 25-e és 27-e között egy-egy lány és fiú csapattal nevezett be a kilencévesek mezõnyébe a sportiskola. Arról
nem is beszélve, hogy hamarosan a hét esztendõs fiúk részére is indul az Erima-bajnokság…

Szentesi duplázás a gokartbajnokságon
Két kategóriában is amatõr magyar gokart bajnok
lett Molnár György. A sportág jelenleg egyetlen szentesi versenyzõjét a tavalyi évben megválasztották az év
legjobbjának, pedig komoly hátránnyal indult.
A 24 éves sportoló Forma1 iránti rajongása már elég
korán megnyilvánult, gokartozni is szeretett volna, de
ekkoriban még tanult, s nem
volt rá lehetõsége. Internetes
szimulátoros játékokon gyakorolt, majd 2010 nyarán egy
egész napot gokartozással
töltött, s egészen jó eredményeket ért el az edzésen. Kereste a lehetõséget versenyzésre, s hamarosan rajthoz is
állt az országos amatõr gokart bajnokságon, a Hungaroring gokartpályáján.

Az elsõn utolsó lett
Nem is tagadja, bõven volt
lemaradása a többiekhez képest, így az elsõ futamán
utolsóként ért célba. De a
kedve megjött a versenyzéshez, s onnantól kezdve minden futamon indult és folyamatosan javultak az eredményei. A következõ esztendõt
már végigversenyezte, mind
a 12 futamon indult, melyeket Pest megye különbözõ
gokart pályáin rendeztek
meg. s az év során már elsõ

futamgyõzelmének is örülhetett. Ahogyan a Forma-1ben, itt is összesített pontversenyben hirdetnek eredményt az év végén, György
a 75 kilogrammos kategóriában 5., a 85 kg-osoknál 4. helyezést zsebelt be. Az említett súlyhatárok a teljes felszerelésre vonatkoznak, de a
nagyobb kategóriában még
plusz súlyokat is elhelyeznek a jármûben.
2012-es szezonja nem is indulhatott volna jobban, hiszen rögtön az elsõ versenyét megnyerte, ezt követõen voltak hullámvölgyek.
Mûszaki problémája is adódott, de erre nem érdemes
hivatkozni, ez bárkivel elõfordul egy technikai sportágban, teszi hozzá. A vége
azonban pompásan alakult:
a kisebb kategória bajnoki címét simán nyerte, a nagyobb
súlyban pontazonosság alakult ki, de végül övé lett ez a
bajnoki trófea is. Mellé még
az „Év versenyzõje” címet is
átvehette 7 futamgyõzelmének és 14 dobogós helyének
köszönhetõen. Az év végi
díjátadó ünnepséget követõen, a Bajnokok tornáján, a 11
versenykategória legjobbjai
mérik össze tudásukat, itt
György 3. lett.
Hogy is néznek ki a versenyek a gokartban? Ebben is

Gyuri közgazdászként végzett, Békéscsabán dolgozik, diákoknak szervez munkát.
a „nagy testvérre”, a Forma1-re lehet utalni, hiszen
György sportágában is
edzéssel indul egy-egy versenyhétvége. Nyolc perces
edzéseket futnak, ezt követik
az idõmérõk, majd a futamok. György szerint bárki,
aki biztonságosan el tudja
vezetni a gokartot, képes figyelni a többiekre, kipróbálhatja magát a bajnokságban,
egyéb feltétele nincs. Más dimenzió a gokart: a kanyart
akár kétszer akkora sebességgel is be lehet vele venni,
mint személygépkocsival,

miközben 10-15 centire ülnek a földtõl.

Itt nincs pálya
Szentesen egyébként nincs
megfelelõ pálya, amelyen a
versenyhelyzeteket be lehetne gyakorolni, így György
komoly hátrányban van a fõváros közelében élõkkel
szemben. Mivel a gokartozás
jelentõs fizikai igénybevétellel is jár, György felkészülésképpen úszni jár.
Aki bajnok lesz, sokfelé
ágazhat a karrierje, de nagy
költségekkel is jár, tudjuk

beválogatták a Badó László
Régióválogatottba. Országos
szinten most kezdõdött meg
a leendõ serdülõ válogatott
tagjainak kiválasztása az
1998-as korosztályú leány
kézilabdások közül, nyolc
régióban folyik a felkészülés,
és Dórinak sikerült beverekednie magát a ’98-as korosztály legjobbjai közé térségünkben. A régiós csapatok
tornáján együttese egyik legjobbja volt, a kezdõcsapatba
került. – A nyolcadik osztály
elvégzését követõen a balatonboglári Kézilabda Akadémián szeretnék továbbtanulni, hiszen célom a felnõtt
válogatottság. Példaképeim
Zubai Szabolcs és Császár
Gábor, és természetesen figyelemmel követem a kézilabda-világbajnokság történéseit, nagyon szurkolok a
magyar válogatottnak – zárta a beszélgetést Czesznak
Dóra.
HV

meg Györgytõl. Minden évben megrendezik a Terem
Gokart világbajnokságot,

amelyen egy európai helyszín esetén szeretne egyszer
részt venni, ha már maximálisan felkészült. Tisztában
van vele, hogy ennyi idõsen
már felesleges álmokba ringatnia magát, mert az F1-es
pilóták legkésõbb 8 éves korukban elkezdtek versenyezni. Idén új, a világbajnokságon használatos gépekkel
versenyeznek, s bár György
szerint idõbe telhet, mire
megszokja ezeket, de továbbra is a bajnoki cím elnyerése a célja. A bajnoki sorozaton kívül hosszabb távú
csapatversenyeken is kipróbálja magát.
A gokart így számára csak
hobbi marad, egyébként a
közgazdászként
végzett
György Békéscsabán dolgozik, diákoknak szervez munkát. Mint mondja, sikereihez
hozzájárult családja és barátnõje támogatása, valamint
barátai, akik elkísérték a futamokra.
Darók József

Az Év gokart-riportere volt
György nem csupán a kormányt forgatja ügyesen, a
szavakkal is kiválóan bánik, hiszen még 2011-ben sportágában az Év riporterének is megválasztották. Történt
ugyanis, hogy az egyik szervezõ a véleményére volt kíváncsi, amit az íráshoz is ambíciót érzõ fiatalember egy
terjedelmes e-mailben fogalmazott meg, s olyan olvasmányosra sikeredett, hogy fel is tették a hivatalos honlapra
(www.amatorgokart.hu). Ezt követték szép sorban a tudósításai, statisztikái. Tavaly azonban már nem tudott
annyira az írásra figyelni, mert versenyben volt a bajnoki
címekért, s nem akarta elszalasztani.
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2008 januárjában egy telefonhívás megváltoztatta egy
Szentesen ismert, és elismert fiatal pár életét. Egy
bécsi egyesületbe úszóedzõt kerestek, nyáron kellett kezdeni. A Szentes Városi Úszó Clubban edzõsködõ Kádár Róbert jelentkezett...
Robi párja, a triatlonban
eredményeket elért Lantos
Alíz ekkor csupán fél éve
alakította át új kozmetikus
üzletét munkatársaival Szentesen. – Pont most? – kérdezték maguktól. Nagyon sokat
beszéltek errõl, éjszakákon
át folyt a találgatás, hogy mi
lenne a legjobb nekik és a jövõjüknek? Alíznak nagy
vendégköre volt és ekkor
még nem tudták, hogy ezt
feladni bátorság, vagy balgaság volna-e. Az fel sem merült bennük, hogy távkapcsolatban éljenek. 2008 tavaszán kimentek Ausztriába
szétnézni, érdeklõdni. Szerették volna látni, hogy milyenek az emberek, milyen a
város és anyagilag hogyan
jönnének ki. Ezzel egy-idõben elkezdtek németül tanulni Alíz egyik vendégétõl.
Végül meghozták a nagy
döntést és Robi júniusban
elkezdte az edzõsködést
Bécsben. Alíz 2 hónapig ingázott, amíg a hivatalos papírokat sikerült elintézniük,
majd szeptemberben végleg
kiköltöztek. – Az egész lakást kipakoltuk, azóta itt vagyunk – mondta Alíz, akirõl
sugárzik, hogy jól érzi magát.
Ahogyan az lenni szokott,
az elsõ idõszak nem volt
egyszerû, hiszen alig beszél-

Bécsben is sikeres Robi és Alíz

tek németül, de sok segítõkész ember vette õket körül.
Bár voltak, akik csak ígérgettek, de a fiatal pár hamar
megtalálta a számítását. –
Robinak fix munkája volt
szerencsére, ezért is mertünk
belevágni – mondta Alíz. Az
úszóklubban a gyerekek
eredménye is látványosan javult, ahogy a fiatal edzõ átvette õket. Hétfõtõl–szombatig tartott edzéseket, csak a
vasárnap volt szabad, kivéve
természetesen, amikor versenyek voltak.
– Az én tervem az volt,
hogy ugyanazt csinálom,
amit otthon, tehát vállalkozóként, kozmetikusként dolgozom tovább. Utánajártunk
mindennek, milyen papírok,
engedélyek kellenek hozzá,
hogy felepíthessem az új
vendegköröm, immár Bécsben – magyarázta a fiatal nõ.
Alíz elmesélte, hogy a kez-

deti, bécsi ismerõseik közül
senki nem bízott abban,
hogy a vállalkozás mûködni
fog, de az otthoni vendégek
mind bíztattak õt! Aki – mint
ahogyan a cikk szerzõje –
Alíz kezei alatt megfordult,
biztos lehetett benne, hogy a
világ bármely pontján megállja a helyét, mint kozmetikus!
De mivel senki sem ismerte õt, a kozmetika mellett
kezdetben gyerekfelügyeletet is vállalt, és idõvel megkérték, hogy tartson úszásoktatást gyerekeknek. Egy
óvodába is elment segíteni,
csakhogy minél többet legyen német nyelvközegben.
Köztudott ugyanis, hogy az
alap szókincset a gyerekektõl
lehet a leggyorsabban és leghatékonyabban elsajátítani.
Robit, mint ólomüvegest
Szentesen már jól ismerték
és nagy gyakorlata volt e té-

ren, tehát kezdetben Bécsben
folytatta, de egyre több elfoglaltsága lett az úszással
kapcsolatban, így késõbb teljes egészében a sportra koncentrált.
– Soha nem éreztük, hogy
azért, mert külföldiek vagyunk másként kezelnek
bennünket, sem az utcán,
sem üzletekben, sem hivatalokban. Tanultuk a nyelvet,
próbáltunk beilleszkedni és
a hivatalos utat járni, ahogy
kell. És ezt értékelik, úgy
gondolom – tudtuk meg Robitól.
Ahogy Alíz megkapta a
vállalkozói igazolványát, elkezdte üzletét hirdetni és
szerencsére nagyon rövid
idõ alatt ismét sok vendége
lett. Másfél évvel kiköltözésük után ugyanolyan elfoglalt volt, mint otthon Szentesen. A vendégek fele magyar, a másik fele pedig mindenféle nemzetiségbõl való,
egy színes forgataga a ma
Bécsben élõknek.
Robi is egyre sikeresebb
lett a munkájában, sokan miatta mentek az egyesületbe.
A csapat létszáma is többszörösére nõtt. Szentesi
edzõbüszkeségünk több
nemzetközi versenyen volt
az osztrák válogatottal és ifjúsági válogatottal. De az elmúlt egy évben már visszalépett a profi versenysporttól. Továbbra is dolgozik egy
egyesületben úszóedzõként,
valamint emellett egy triatlon- és úszóegyesületet alapított Alízzal, amelynek keretében felnõtteket edzenek.

H O L- M I ? Fedezzük fel Szentes kincseit
Január 18-tól
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város
évszázadai. Legelõk, szántók, vadvizek. Céhek, iparosok, segédek.
Festõk, grafikusok, szobrászok. A
szentesi táj Koszta ecsetjével. Idõszaki kiállítás: 35 éves a Tájak, korok, múzeumok - mozgalom.
Városi könyvtár
Nyíri Dánielné, Panka Álmom a
gyöngy címû kiállítása február 2-ig
tekinthetõ meg nyitvatartási idõben.
Mûvészetek Háza
Január 19-én, szombaton 10
órakor a mûvészeti iskola tanulóinak képzõmûvészeti alkotásaiból
nyílik kiállítás a Magyar Kultúra
Napja alkalmából. Kézmûves mûhelyek: feketekerámia, vesszõ, gyékény, gyertya és nemez, csipke,
szövés-fonás, fafaragás elsajátítására van lehetõségük az érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.
Tokácsli Galéria
Felhõjáték címmel Kispálné Fejes
Erzsébet munkáit bemutató tárlat
február 2-ig látható.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A „SZEM” címû fotópályázat
munkáit bemutató kiállítás január
25-ig tekinthetõ meg nyitvatartási
idõben.
Galéria Kávéház és Étterem
Jantyik Tibor A természet érintése címû kiállítása látható nyitvatartási idõben.
Õze Lajos Filmszínház
Január 17-21.
17.30 óra Lorax – amerikai animációs film,
20 óra Rómának szeretettel –
amerikai-olasz-spanyol vígjáték.
Január 24-28.
17.30 óra Lánybúcsú – amerikai
vígjáték,
20 óra Lopott szavak – amerikai
thriller.
Kedden és szerdán szünnap van
a moziban.
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Új, ismeretterjesztõ honlap indult a közelmúltban, mely városunk értékeit állítja a
középpontba. A Szentes kincsei elnevezésû
weboldalt a Tájak, Korok, Múzeumok
(TKM) szentesi tagcsoportja szerkeszti.
Sokakat megszólít a www.szenteskincsei.
gportal.hu címen megtalálható weboldal, legyen akár idelátogató turista, aki nyaralását,
kirándulását Szentes kincseinek felfedezésével is szeretné maradandóbbá tenni, akár kutatást végzõ szakember vagy diák, legyen
akár tõsgyökeres lokálpatrióta, vagy egyszerûen olyan lakos, aki nem tud csak úgy elmenni egy mûemlék épület, egy szobor, egy
emléktábla vagy egy szép természeti jelenség
mellett. Talán már személyesen is körükben
üdvözölhették a TKM tagjai a 2012 szeptemberében elindított Szentes kincsei-programsorozat valamelyik rendezvényén.
Szentes mindannyiunké, mégis az itt élõknek egy-egy kis részlete esetleg jóval többet
jelent, mint másnak. Ezt fogalmazták meg a
honlap ötletgazdái, akik tematikus rovatokkal (építészeti emlékeink, természeti értékeink, múlt és jelen, szakrális emlékek, lexikon
stb.), aktuális saját vagy városi szervezésû
eseményekrõl beszámoló szöveges-és képanyaggal, archív filmhíradókkal és cikkekkel, életrajzokkal, régi és mai fotók összehasonlításával, útbaigazító térképrészletekkel
egy nem hagyományos idegenvezetés keretében mutatják be a várost.
A szöveges dokumentáció nagy részben
Labádi Lajos fõlevéltáros publikációin alap-

szik, a képanyagot helybeli fotósok munkáiból állítják össze, Lantos Imre, Nagy Zsolt és
Maczelka-Rónyai Julianna képei, valamint archív fotók illusztrálják az oldalt.
A témákat végigböngészve ráakadhatunk
számtalan, háttéranyaggal kiegészített érdekes dologra, például, ha valaki kíváncsi a berekháti temetõ csõszházánál látható 1867-ben
készült szoborra, itt elolvashatja, hogy Szent
Vendelt ábrázolja, s azt is, mikor állították fel
ezen a helyen. A videótárban többek között
városi és környékbeli traktorok dicsõséges
felvonulását is megnézhetjük eredeti felvételen, bizonyítva, hogy a diósgyõri vasgyár
1940-es munkaversenyébõl Szentes sem
akart kimaradni. Az építészeti emlékek között a görögkeleti Szent Miklós templomhoz
fûzõdõ legendáról is találhatunk egy olvasmányos leírást: állítólag a konstantinápolyi
Hagia Sophia templom ereklyéjét rejtik e falak, melyek mellett naponta elsétálunk. A
történet szerint a rejtélyes vaskazetta az elsõ
keresztény szent maradványait õrzi, melyet
egy Tódor nevû lovag menekített ki Konstantinápolyból, s falazott be az akkor épülõ
szentesi templomba.
A Szentes kincsei honlap folyamatosan
egészül ki, néhány téma még feltöltés alatt
van, de éppen ezért nyitott bárki számára: ha
valaki kedvet érez hozzá, van érdekes anyaga és ötletei, illetve megfelelõ minõségû fotódokumentációval rendelkezik, azt szívesen
veszik az oldal szerkesztõi.
Munkatársunktól

Régészeti elõadás
A magyar õstörténet a legújabb régészeti kutatások
tükrében címmel tart elõadást Türk Attila régész-mú-

zeumigazgató január 23-án,
szerdán 10 és 17 órakor a
múzeumban. A vetítéssel
egybekötött elõadásra január

21-éig várják a pedagógusok,
diákok jelentkezését a Koszta József Múzeum elérhetõségein.

Alíz és Robi elõször csak
két évre tervezték osztrák kiruccanásukat, amíg Robi
szerzõdése lejár. De késõbb
úgy döntöttek, hogy maradnak, hiszen mindketten
szakmailag elismertek lettek
Bécsben is.

– Boldogulunk. Szeretünk
itt lenni. Robi és én is sikeresek vagyunk a szakmánkban
és immár önálló egyesületünk jövõjént dolgozunk.
Miért adjuk ezt fel? – kérdezték.
Paksai Jusztina

Alíz jó eredményeket ért el az osztrák triatlonversenyeken.

Sokan kérik a segítségüket
Robiékkal egyre több magyar veszi fel a kapcsolatot
legtöbbször interneten keresztül. Gyakran elõfordul,
hogy teljesen ismeretlenül keresik meg õket, csupán látják a lakhelyet és írnak, hátha összejön valami. Sokan
kérnek segítséget munka, illetve lakásügyben.
Természetesen segítenek, akinek tudnak, de a család az
elsõ. Ezt mutatja, hogy Alíz nõvére kislányával és párjával nemrég úgy döntöttek, hogy szerencsét próbálnak
Bécsben. Két hónapja vannak kint és máris nagy szeretik.

Január 19-25.

HOROSZKÓP
Kos
A héten a szabadság jegyében korlátozzák. Örömmel
vállalja, hogy újonnan született eszméibe másokat is beavasson, kizökkentsen a betokosodott rögeszmék
világából, még olyan áron is, hogy közben hamis csillogásokat törjön össze.
Bika
Tartós értékeket gyûjtöget
lelki-szellemi értelemben
egyaránt. Szívesen nosztalgiázik, ábrándozik az örökéletû dolgokról, az embert
örökké éltetõ vágyakról. Hallgasson ösztöneire, gyújtson be újra a családi kandallóba, hozzon melegséget a didergõ
lelkeknek.
Ikrek
A teljesség igénye, a tisztánlátás szükséglete a héten kiemeltebb elvárásként jelentkezik. Lehetõsége lesz újra magára ölteni a könnyedebb, inkább önmagára ismerõ hangulatát. Mondhatni újra önmagára talál.
Rák
Több dolgot is magában
tart, egyedül próbál megoldani. Egyre inkább megtalálja, helyét,
szerepét vállalásaiban, sõt örömforrását is. Anyagi értelemben is alakul egy
hosszú távra biztonságot nyújtó jó lehetõség, mely szintén kedvére való
lesz.
Oroszlán
Hét végéig még bele kell adni minden erejét a napi
helytálláshoz, mely jócskán lemerülhet,
mind a munkahelyi, mind az élet kötelezõ velejáróinak teljesítésével. Kap állandó segítséget is, mely egy fiatal, agilis
kolléga, vagy jóbarát személyében is
testet ölthet.
Szûz
Folyamatos impulzusok
érik, nagy terveket szövöget, mely egyre inkább elõrevetít egy
távoli megvalósítandó célt. Sorsában is
támogató erõk kelnek életre, melyek az
impulzusokkal együtt segítik a megvalósítás hosszabb folyamatában.

Mérleg
Mielõtt végleg eltörne az az
okosan pislákoló mécsese,
nyugtassa magát azzal, hogy mostani
feladatai hosszú távú befektetését képezik, melynek gyümölcseit valóban
csak késõbb, de annál nagyobb kosárral szedegetheti.
Skorpió
Talán a szeretetnek egy halvány reménysugara érinti
meg, mely mégis képes lesz otthagyni
magából egy fénycsírát. Merészebb vágyai is földi talajba hullva talán végre
gyökeret verhetnek, és kezdetét veheti
az új élet.
Nyilas
Nagy vágyat érezhet arra,
hogy önmaga határait feszegesse. Szívesen kipróbál különleges
sporttevékenységeket, egyéb extrém
ötletet, akár saját maga is kitalálhat
meglepõ dolgokat, amit mások lenyûgözésére véghez is vihet.
Bak
Igazi kincsekre is bukkanhat, hosszútávú pénzforrások lehetõségét tárhatja fel, igaz nagy
része ugyanilyen hirtelenséggel el is
szaladhat egy másik csatornán. A kialakuló nehezítõ tényezõk és egész környezetének alapos feltérképezésére is
szükség lesz.
Vízöntõ
Érzi, hogy környezetében,
munkahelyén erõteljes változások aktiválódnak, és
igyekszik jól sakkozni, hogy a lehetõ
legjobb pozíció várományosaként kerüljön majd ki a helyzetbõl. Ez nem kevés energiáját köti le.
Halak
Otthona megnyugtató melegségébe zárkózik. Szívesebben bújik érzelmei köntösébe, és
kerüli a hangos, zajos szórakozásokat.
Õszintébben és mélyebben mer betekinteni életének takargatni való részeibe
is.

100 ezer a nyomravezetõnek

Másfél millió forintot érõ,
benzinmotoros láncfûrészeket loptak el Fábiánsebestyénbõl, egy bekerített, zárt
mûhelybõl az elmúlt vasárnapról hétfõre virradóra. A
tolvaj vagy tolvajok levágták
a lakatot az épületrõl, így jutottak be a garázsba, majd a
fûrészeket felpakolva távoztak a helyszínrõl.
Január 12-én, a hajnali
órákban tûnt el egy szórakozóhelyrõl egy hölgy pénztárcája, benne telefonnal és okiratokkal. A mobiltelefon késõbb elõkerült, a tettes a
Kossuth téren, egy kerékpár
kosarában hagyta a készüléket.
Hétfõn történt az egyik
szentesi üzem területén,
hogy egy targoncát vezetõ
férfi nem vette észre, hogy a
lábfeje lelógott a targoncáról,
és amikor elhaladt az egyik
oszlop mellett, az oszlop
szétroncsolta a lábujjait. A
rendõrség maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indított
vizsgálatot az ügyben. Az elsõdleges információk szerint

a férfinak nem volt engedélye a jármû vezetésére.
Január 12-én, a délutáni
órákban történt, hogy a helyi
gyermekotthon körüli kerítés lécei közül jó néhányat
megrongált, kettétört és szétrugdosott négy ott lakó fiatal. A rendõrség a vandálok
ellen garázdaság miatt indított eljárást.
Két ismeretlen férfi rabolt
ki egy ötvösboltot egy fegyverutánzattal Szentes belvárosában január 11-én délután. A támadók megkötözték az alkalmazottat, majd
elmenekültek a zsákmánynyal. A Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztálya fegyveresen
elkövetett rablás bûntette
miatt indított nyomozást. A
bûncselekményt elkövetõ két
személy leírása:
- 20-25 év körüli, kb. 170
cm magas, erõsebb testalkatú, sötét színû kötött sapkát,
kabátot és nadrágot viselõ
férfi.
- 20-25 év körüli, 175 cm
magas, vékonyabb testalkatú, sötét színû sapkát és
dzsekit viselõ férfi, akinek a

Piacol junk
Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon az alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok.
Tojás 40-45 Ft/db, vöröshagyma 120-160 Ft/kg, fokhagyma
900-1000 Ft/kg, lila-, fehér és sonkahagyma 370 Ft/kg,
édeshagyma 480-550 Ft/kg, petrezselyem- és zellerzöld 80
Ft/csomó, kapor 50 Ft/csomó, zeller 100-150 Ft/db, karfiol 390500 Ft/kg, bab 700-960 Ft/kg, fehér- és erõs paprika 150 Ft/db
vagy 150-300 Ft/20 dkg, paradicsom 200-480 Ft/kg, kígyóuborka
150 Ft/db. Káposzta 150 Ft/kg, lilakáposzta 250 Ft/kg,
kelkáposzta 280-350 Ft/kg, padlizsán 550 Ft/kg, cukkini 250
Ft/db, sütõtök 160 Ft/kg.
Szõlõ 800 Ft/kg, körte 480 Ft/kg, Idared, Jonagold, Starking,
Mucsu 150-200 Ft/kg. Zöldhagyma 180 Ft/csomó, sörretek 300
Ft/cs, jégcsap 200 Ft/db, feketeretek és cékla 150 Ft/kg
póréhagyma 50-100 Ft/szál.
Karalábé 50-180 Ft/db, krumpli 100-130 Ft/kg, saláta 200
Ft/db, gyökér 200-350 Ft/kg, sárgarépa 150 Ft/kg,, gomba 450550 Ft/kg.
Dióbél 2600 Ft/kg, mák 1600 Ft/kg, csiramálé 180-250
Ft/doboz. Narancs 220-260 Ft/g, mandarin 250-380 Ft/kg, citrom
580 Ft/kg, banán 390-450 Ft/kg.

kabátja hátsó részén, a vállainál két oldalon függõlegesen lefutó sárga díszítõ csík
volt látható.
Az elkövetõk az eltulajdonított ékszereket egy fekete
színû sporttáskába pakolva
távoztak a helyszínrõl.
A támadók a bûncselekmény elkövetése során eltulajdonítottak három darab
nagyobb értékkel bíró arany
köves gyûrût és egy pár köves fülbevalót. A rendõrség
kéri, hogy aki a bûncselekményt vagy az elkövetõket
látta, vagy azokról bármilyen információval rendelkezik, hívja a rendõrség 107-es
segélyhívószámát. A megyei
rendõrkapitányság a nyomravezetõnek 100 ezer forintos díjat ajánlott fel. Természetesen lapunk megkereste
a sértettet, de õ arra hivatkozva, hogy megint felzaklatnák a történtek, nem kívánt nyilatkozni a rablásról.
Annyit azonban elárult,
hogy a híresztelésekkel ellentétben ez volt az elsõ alkalom, hogy az üzletét kirabolták.
H. V.
Tanári hangversenyt rendeznek
a Magyar Kultúra Napján, Lajtha
László halálának 50. évfordulója
tiszteletére. A január 22-én, kedden
18 órakor kezdõdõ koncerten közremûködnek a Lajtha László zeneiskola tanárai. A belépés díjtalan.

Lézerkutatás
Magyarország Csehországgal és Romániával közösen
elnyerte a lézerkutató központ létrehozására kiírt európai uniós pályázatot; a projekt magyarországi helyszíne
a Szegedi Tudományegyetemen lesz. A jövõ elkezdõdött:
Szeged, a lézerkutatás egyik
fõvárosa címmel Szabó Gábor,
az SZTE rektora tart elõadást
január 22-én, kedden 16 órakor a Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban. Az elõadásra a belépés díjtalan!

Véradásért strandbelépõ
fürdõjegyek még 2 hónapig
beválthatók, s Furák Ilona
osztályvezetõ fõorvos kérdésére elmondta, hogy a jegyek
átruházhatóak, felhasználhatják a véradók családtagjai.
Az ünnepség ellenére sem
szünetelt a véradás az osztályon. Sipos Katalin csongrádi
lakosként immár 10. alkalommal adott vért Szentesen,
ahol dolgozik, s szinte minden munkatársa rendszeresen karját nyújtja. Holozsai
László (képünkön) 104-szeres
véradó, aki még elsõ munkahelyén adott vért elõször, késõbb rendszeres résztvevõje
volt a kiszállásos véradásoknak. Mint mondta, még a korábban véradáshoz kapcsolódó pörköltvacsorák némelyikén is részt vett, és a véradóvacsorának is vendége
volt több alkalommal.
Cs. L. I.

Már hagyományosan, hetedik éve az önkormányzat
felajánlásával az önkéntes
véradók karnyújtását strandbelépõvel és virsliutalvánnyal is jutalmazzák Szentesen. A Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórház vérellátó osztályára néhány
napja érkezett meg az újabb,
mintegy 6000 darab belépõkupon adomány, amelyet
már az idei évre állítottak ki.
Szirbik Imre polgármester
örömmel adta át a belépõket,
s hangsúlyozta, hogy örült
annak, hogy a kezdeményezéshez a Hungerit Zrt. is
csatlakozott, s háláját fejezte
ki mindazok felé, akik önkéntes véradással hozzájárulnak a kiegyensúlyozott
betegellátáshoz.
A Magyar Vöröskereszt
Szentesi Szervezetének elnöke, Molnár Gyula elmondta, a
kezdeményezés úgy indult
el, hogy hallottak arról, a tér-

ség több településén is fürdõjeggyel köszönik meg a
véradást. Ekkor keresték
meg a helyi önkormányzatot, ahol szívesen támogatták
a kérést.
Az OVSZ Dél- Alföldi régió vezetõje is jelen volt a
fürdõjegyek átadásakor, aki
elmondta, hogy a régióban
tavaly 72 ezer egység vért
vettek le az önkéntes véradóktól, amelynek 95 százalékát a régió egészségügyi
intézményeiben használták
fel. Szekeres Veronika kifejtette, örül annak, hogy a régióban mindenhol lehetõségeikhez mérten támogatják az
önkéntes véradást. A strandbelépõ nem direkt adomány,
de ezzel is a véradók egészségét próbálják meg támogatni és a következõ véradásra felkészíteni.
Szûcs Szabolcs, a Szentesi
Üdülõközpont ügyvezetõje
jelentette be, hogy a tavalyi

Az Árpád Szabadidõs SK február 2-án, 8 órakor gyermek teremlabdarúgó tornát szervez a
Koszta-iskolában, 5-6. osztályos
fiúcsapatoknak. Nevezés: január
30-ig a szabadidos.sportklub@
szentesinfo.hu e-mail címen.
Részletes felvilágosítás: 30/46887-69.

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),
rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.
Gyógyszertári ügyelet: Január 21-ig Pingvin Patika (Nagyörvény u.
59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12 óráig. Január 21-28-ig
Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõ-péntek 8-19, szombat 8-13 óráig.
Készenléti telefon: 70/563-5139.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) január 1920-án Molnár Sándor, Céhház u. 7., 30/711-09-00.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü január 21—25.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ:
Lencseleves és zöldbableves
A menü:
Csülök Pékné-módra,
kukoricás rizs
B menü:
Pulykamell steak,
kaporszósz
Magyaros burgonyaleves
Kedd:
és pórékrémleves
A menü:
Mics roston,
sült burgonya, saláta
B menü:
Lasagne bolognese
Grízgaluskaleves és
Szerda:
csípõs-savanyú leves
A menü:
Sertéscomb vadasan,
köményes burgonya
B menü:
Trappista bundázva,
párolt rizs, tartár
Csütörtök: Szárazbableves és
vegyes zöldségleves
A menü:
Roston császár, magyaros
szaftjában, hagymás
törtburgonya, saláta
B menü:
Csibemell sokmagvas
bundában, tökfõzelék
Aratógulyás és szárnyas
Péntek:
becsináltleves
A menü:
Hentes tokány, tészta
B menü:
Rántott gomba, karfiol,
cukkini vagy sült keszeg,
zöldséges rizs saláta
www.galeriakavehaz.hu
(X)

Családi események
Született:
Nagy Géza Árpád és
Csikai Gabriellának (Damjanich u. 4.) Kinga Emese, Katona Gábor és Szarvas Erikának (Sima F. 5.) Ákos Vid, Ördög Csaba és Dósai-Molnár
Juliannának (Fertõ tanya 18.)
Martin, Takács Mihály és
Sándor Beatrixnek (Kossuth

u. 19.) Mihály nevû gyermeke.
Elhunyt: Mezei Lászlóné
Pápai Erzsébet (Sarló u.
8/C), Gila Gáborné Piti Emma Rozália (Drahos u. 11.),
Berényi Sándor (Kiss E. u.
73.), Varga Mihály (Ady E. u.
35.), Fazekas Sándor (Somogyi B. u. 36/A).

TÁMADÁSJELZŐK, SEGÉLYHÍVÓK
gyors reagÆlÆsœ jÆrırrel,
RIASZTÓK, TŰZJELZŐK
24 rÆs tÆvfel gyelettel,
KAMERÁK, KÉPRÖGZÍTŐK
tÆvoli hozzÆfØrØssel,
mezıgazdasÆgi Øs ipari alkalmazÆsok
A 3V Vagyonvédelemtől.
21 Øve folyamatosan
az n k szolgÆlatÆban!
Tel.: 30/9285-090, 63/400-134
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Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc
Szentes, Bacs B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 317-152

