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Sportfejlesztések
TAO-s támogatással

Az új épületszárny körülveszi a toldalékként épített lépcsõházat a Sportszállón.
Képviselõ-testület idei 2.
rendkívüli ülését tartotta
szerdán négy napirenddel.
A legtöbb hozzászólás a
Kiss Zsigmond utca fejlesztésének
felülvizsgálatához
érkeztett, végül a képviselõk
egyhangúlag támogatták az
elõterjesztést. Mint ismert,
2012-ben elkészült egy
komplex környezet-átalakítási tanulmányterv a Kiss
Zsigmond, Kurca, Batthyány
utca csomópontra útszélesítéssel, kerékpárút-, új híd és
körforgalom építéssel. Az
idõközben felmerült kifogások miatt a teljes tervet több
kisebb feladatra bontották.
Mint Szirbik Imre fogalmazott, a cél a terv megvalósítása részekre bontva, lépésrõl
lépésre. Elsõ lépésben a közlekedési problémát kell megoldani, a késõbbi fejlesztési
lehetõségeket sem kizárva. A
polgármester 1,5 – 2 milliárdra becsülte a teljes Kiss Zsigmond programot, amire kizárólag pályázatból lenne
pénze a városnak, azonban
kicsi az esély ekkora volumenû városfejlesztési pályázat
kiírására. Elsõ lépésben a
Kisss Zsigmond utca útfelújítása történne meg a legroszszabb szakaszokon. Horváth
István volt képviselõ, mint az
elképzelés legfõbb szorgalmazója elmondta, hogy az
eredeti terv részekre bontása
sokkal többe kerül és hosszú
távon sem megnyugtató. Véleménye szerint félmegoldás

a módosítás, a fákat feláldozva kellene szélesíteni az utat,
mert elõbb utóbb a fák kipusztulnak, az út pedig keskeny marad. A hidat úgy kell
megtervezni és megépíteni,
hogy kisebb hajók elférjenek
alatta. Horváth István véleménye, vagy az eredeti változat maradjon vagy ne is foglalkozzanak a Kiss Zsigmond
utca átépítésével.
Móra József kétségbe vonta
a hajózás lehetõségét a Kurcán. Szerinte nem is lenne
igény rá a kevés látnivaló
miatt, illetve a motoros hajózás rontaná a természeti állapotokat. A híddal kapcsolatban elmondta, a felújítása
egyszerû mûszaki megoldással, vasbetonszerkezettel
megvalósítható. Hozzátette,
az utca szélesítése helyett az
északi elkerülõút megvalósítása lenne célravezetõbb,
mert az csökkentené az utca
terhelését, fõként az autóbusz közlekedést. Dr. Chomiak Waldemar támogatta az átalakítást, mert a nagy forgalom veszélyes a kerékpárosok számára, nehezen lehet
parkolni, szûk a híd. A jelenlegi elõterjesztés megoldást
kínál a legtöbb problémára.
A hajózást Szirbik Imre megvalósíthatónak tartja alacsony merülésû, elektromos
hajókkal.
A testület biztosítja a szükséges önerõt a Szentesi Kinizsi SZITE Labdarúgó Klubház létesítésére vonatkozó

TAO pályázatához. A jelenlegi Sportszálló földszintjén és
az új kétszintes épületben
öltözõk, szertárak, irodák,
klubhelyiség kapnának helyet. A felsõ két szinten megmarad a turistaszálló, a felújítása a késõbbiekben egyéb
forrásból történhet meg. Az
intézményt a Kinizsi mûködtetheti, a Sportközponttal
kötendõ szerzõdés alapján.
A meglévõ épület és az új
épületszárny az önkormányzat tulajdona, a beruházással
érintett részre jelzálog kerül.
A pályázati program 100
millió forint összköltségû,
amihez 30 millió önrészt, továbbá a létesítmény építéséhez szükséges, pályázattal
nem támogatható tartalmakra 7 milliót az önkormányzat
biztosít. A pályázat kedvezõ
elbírálása esetén az épület jövõre készülhet el.
Hasonló feltételekkel, TAO
pályázati forrásból létesülhetnek sportolói szálláshelyek az Üdülõközpont területén. Wittek Krisztina fõépítész elmondta, hogy a nyolc
épület és egy konditerem kialakításával a strand beépítettsége nem változik, a zöld
terület nem csökken, mivel
az újonnan épített épületek
helyett elbontanak régi faépületeket.
A testület ugyancsak egyhangúlag támogatta pályázat benyújtását a nyári gyermekélelmezés biztosítására.
Besenyei

Úton a jóléti állam felé
Jövõre csökken a személyi
jövedelemadó, az illetékteher a és a sertéshús forgalmi
adójának mértéke, hangzott
el Farkas Sándor és Zsótér
Károly sajtótájékoztatóján.
– Május közepe táján kerül
beterjesztésre az ország jövõ
évi költségvetése, amelyrõl
még ebben a félévben döntést hozhat az országgyûlés.
A megszokottól korábbi idõpontra a magyar gazdaság
stabil helyzete ad lehetõséget, ennyi idõvel elõre tervezhetünk – indokolta az
õsszel szokásos költségvetési
vita elõbbre hozatalát az országgyûlési képviselõ.
A részletekrõl Mindszent
város polgármestere elmondta, hogy 2016-ban a
dolgozók személyi jövedelemadója csökken 16-ról 15

százalékra. A döntés eredményeként 120 milliárd forint marad a munkavállalók
zsebében. A kormányzat célja az szja egy számjegyûre
mérséklése. A családok adókedvezménye is folyamatosan emelkedik 2019-ig, a
gyermekek után járó 10 ezer
forint 20 ezerre nõ. Minimálbérbõl élõ szülõknél, 2 gyermek esetében a megmaradó
összeg 85 ezer forint évente.
Zsótér Károly szerint a jóléti
társadalom felé vezet a sertéshús általános forgalmi
adójának 5 százalékra csökkentése a jelenlegi 27 százalékról. A mindszenti polgármester hozzátette, a változás
hatására gyarapszik a sertésállomány és nõ a sertéshús
fogyasztás mértéke.
Farkas Sándor lapunk kér-

désére elmondta, hogy a sertéshúson kívül nem tervezik
más élelmiszertermékek bevonását az áfa-csökkentés
körébe. Felvetõdött a baromfihús esetében az adócsökkentés, azonban az most is
olcsóbb a sertéshúsnál és a
kormány célja, hogy stratégiai ágazat legyen a sertéstenyésztés. A képviselõ frakcióülésen felvetette a tej áfájának csökkentését is a sok
olcsó import tej ellentételezésére, azonban majd késõbb
kerülhet napirendre a döntés. Másik kérdésre az országgyûlési képviselõ elmondta, hogy az önkormányzatok gazdálkodását
érintõ változtatások nem
szerepelnek a kormányzat
napirendjén.
BG

Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft)

A DélKerTÉSZ
jövõje a tét

Dr. Gyovai
a dr. Tóthban

A tagok jelentõs számú érdeklõdése mellett zajlott a DélKerTész éves közgyûlése.
Sokan a vegyszeres paprikaügy következményeire voltak kíváncsiak. Kiderült, a fogyasztásban nem tapasztaltak mérhetõ
csökkenést, azonban a kertésztársadalomban negatív visszhangot váltott ki az ügy.

A közelmúltban többször felfigyelhettünk
arra, hogy az ország egyik legkedveltebb
délutáni egészség-show mûsorában a városunkbéli dr. Gyovai Gabriellát láthatjuk,
hallhatjuk. Interjúnkban a doktornõ elmondta, hogy érdekes kihívásnak érezte a
tévészereplést.

2. oldal

4. oldal

Ráleltek a szarmata
hercegnõ unokájára?
Az utóbbi évek egyik
legeredményesebb szentesi
belterületi régészeti ásatása
zajlik a Vásárhelyi úton. Dr.
Béres Mária múzeumigazgató, a feltárás vezetõje szerint
talán az évekkel korábban, a
Schweidel utcában elõkerült szarmata elõkelõség leszármazottját találták meg.
– Történelmi pillanatnak is
tekinthetjük ezt a feltárást –
véleményezte dr. Béres Mária. – 2014 májusában volt
egy tudományos konferencia
a szentesi múzeum szervezésében, melyet a magyar régész szakma és az örökségvédelem azóta a beruházásokkal kapcsolatos nagy tisztázó konferenciaként tart
számon. Ennek köszönhetõen történt jogszabály-alkotás
a múlt év végén. A területi
múzeumok, így az elsõsorban a régészeti gyûjteményérõl híres Koszta József Múzeum is visszakapta a feltárási
jogát a gyûjtõterületén, a
szentesi és a csongrádi járásban. Ennek nyomán ebben
az évben már Csongrádon
egy kisebb volumenû feltárást folytattunk. A mostani
régészeti megelõzõ feltárás
sokkal nagyobb a Vásárhelyi
út jobb oldalán, amunkát
egy hûtõház építése elõtt kell
elvégeznünk. A próbafeltárá-

sok azt bizonyították, hogy a
lelõhely régészeti örökséget
rejt magában. A kutatóárkok
vége egy fantasztikusan
szép, körárkos szarmata sírra esett. Gondoltuk, hogy
rangos férfi vagy nõ temetkezése lehet, ez nem annyira
újdonság Szentes határában,
hiszen innen kb. 800 méterre
a Schweidel utcában a 2006os útépítéskor elõkerült az
ún. szarmata hercegnõ, szintén körárkos, érintetlen sírral. Annak a feltárásnak a
nagyon szépen feldolgozott
anyaga már nyomdában
van, a Múzeumi Tudományos Közlemények elsõ számában jelenik meg a közeljövõben.
– A közepén elhelyezkedõ,
Észak-déli tájolású háborítatlan sír viszonylag kisebb mé-

retû, egy fiatal nõ vagy gyermeklány sírját tártuk fel –
magyarázta az ásatás vezetõje. A holttest egykori viseletérõl feltételezik, hogy nagyon szép lehetett. A ruházata rendkívül rangos, finom
textília, valószínûleg selymet, tüll anyagokat viselt. –
Selyem nadrágján, amelyben
eltemették, több mint 600
gyöngyöt figyelhettünk meg.
Ezeknek felszedése, illetve
dokumentálása, hogy hogyan helyezkedik el a láb körül, rendkívül idõigényes,
bonyolult munkafolyamat.
Különlegesen szép üveggyöngyökbõl, féldrágakövekbõl álló nyakláncot találtunk, a felsõruházatát pedig
egy ezüstfibula fogta össze –
részletezte dr. Béres Mária.
(folytatás az 5. oldalon)

A hónap mûtárgya lehet a cserépüst
A tavaly, az Erzsébet téren feltárt Árpád-kori telekrõl,
illetve az ott kiásott korabeli kemence további sorsáról is
érdeklõdtünk dr. Béres Máriától. – A kemencét visszatemettük, megvan a rekonstrukciós rajza, illetve elkészült
az ásatáson elõkerült cserépüst kiegészítése. Most már
csak egy tudományos publikációra vár, a cserépüst meg
arra is, hogy kiállítsuk. A hónap mûtárgyai között jelenhet meg a közeljövõben – mondta. A Kurca-híd pillérébõl
elõkerült, 1884-bõl való idõkapszula szakrestaurálása véget ért, ám alig olvasható a pergamenen lévõ szöveg. Elképzelhetõ, hogy egyszer kiállítják a múzeumban.
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Ezrek a laktanyában A DélKerTész jövõje a tét
A MH 37. II: Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred a Mûszakiak napja, és a Szentesi
Rendõrkapitányság a Rendõrség Napja alkalmából
szervezett közös rendezvényére több mint 3 ezer látogató volt kíváncsi pénteken.
A programok között a
hódmezõvásárhely helyõrségi katonazenekar és a Deák
Ferenc Általános Iskola
mazsorett csoportközös bemutatója, a Zsoldos Ferenc
Szakiskola rendész szakos
diákjainak küzdõsport bemutatója mellett a középkor
és az I. világháború hagyományõrzõinek korhû öltözetét, fegyverzetét és még számos érdekességet láthattak
az érdeklõdõk. A gyerekeket
külön programok, kézmûves
foglalkozás és kalandpark
várta. A napot Vastag Tamás
koncertje zárta.
A rendezvény alkalmából
a 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezrednél szolgálatot
teljesítõk közül a honvéd ve-

zérkar fõnöke emléklapot
adományozott Kovács István
századosnak, a MH összhaderõnemi parancsnoka
emléktárgyat adományozott
Balogh Lajos õrmesternek és
Somodi István szakaszvezetõnek. Az év tisztje Nagy László
százados, az év altisztje
Szenczi Sándor törzsõrmester,
az év legénységi állományú
katonája Gál Zoltán szakaszvezetõ, az év közalkalmazottja Gofjár Fatime. Az önkormányzat „Honvédségért
és Városért” oklevelét Korsós
Sándor törzsõrmester vehette

át. Az elismeréseket átadta
Huszár János vezérõrnagy, a
MH Ösz-haderõnemi Parancsnokság törzsfõnöke,
Varga István alezredes, a mûszaki ezred megbízott parancsnoka és dr. Demeter Attila alpolgármester.
A laktanya átadásának és
használatba vételének 80. évfordulója tiszteletére Határfutásra indult Zipperer Viktor.
Az ezred szerzõdéses szakaszvezetõje két hónap alatt
összesen 1795 kilométer távot teljesít a határ menti települések érintésével, saját
szabadságának terhére. A 62
napos túra során átlag 34 kilométert fut naponta, vasárnaponként megpihenve. Tervei szerint június 25-én érkezik vissza kiindulási helyére.
A hagyományos Vörös Bika Mûszaki erõpróbán a
rendvédelmi szervek 12 csapata mérte össze tudását és
erejét. A többfordulós versenyt a Víztisztító század 2.
csapata nyerte, megelõzve a
Helyõrségtámogató alegységet és a Hídépítõ század 3.
csapatát.
B.G.

A tagok jelentõs számú érdeklõdése mellett zajlott a DélKerTész éves közgyûlése.
A 486 fõs taglétszámból 310 fõ regisztrálta
magát a helyszínen, sokan a vegyszeres
paprikaügy következményeire voltak kíváncsiak. Kiderült, a fogyasztásban nem tapasztaltak mérhetõ csökkenést, azonban a
kertésztársadalomban negatív visszhangot
váltott ki az ügy.
Mint arról lapunk is beszámolt, Magyarországon nem engedélyezett klórfenapír hatóanyagot mutatott ki a hatósági vizsgálat Bakó
Dániel termelõ paprikájában. A DélKerTész
igazgatósága szigorú intézkedéseket hozott a
hasonló problémák megelõzése érdekében.
A gyûlölködésektõl sem mentes felelõskeresés miatt – a közösség megnyugtatása érdekében – korábbi állításait fenntartva kezdeményezte kilépését a szövetkezetbõl Bakó
Dániel. A fiatal kertész az ügy kipattanásakor tagadta, hogy tiltott szert használt volna
a kertészetében.
– Ez most egy könnyû megoldás, de mi
lesz velünk kertészekkel, akiknek bevételkiesése lesz a paprikaügy miatt? - tette fel a
kérdést az egyik termelõ, egy másik arról érdeklõdött, tett-e feljelentést. – Még nem tettem feljelentést, de megteszem, csak még
nem tudjuk pontosan mivel állunk szemben
– válaszolta Bakó. A fiatal kertész a jövõben
önálló értékesítéssel próbálkozik, mint

mondta, jelentõs tartozásai vannak a tész felé, ezt mindenképpen rendeznie kell. Április
óta nem szállíthat sehová, nem tud értékesíteni. Ledó Ferenc elnök elmondta, hogy a fogyasztásban kis visszaesést tapasztaltak, szerencsére sem az áruházláncok, sem a fogyasztók nem pártoltak el a szentesi paprikától. – A piaci pozíciónk valamennyit romlott,
de mindent megteszünk, hogy ne forduljon
elõ még egyszer. Mint mondta, a bizonytalanság a legrosszabb. A kertésztársadalom az
okokra kíváncsi, hogyan történhetett meg
mindez, és nem tudnak pontos választ adni.
A gazdasági kárnál nagyobb az erkölcsi
veszteség, 3-4 év munkája szükséges a DélKerTész presztízsének helyreállításához. Ha
újabb hasonló eset történik, akkor az a szövetkezet végét jelentheti. Az áru átvételekor
szúrópróbaszerûen mintát vesznek, és ha az
átvevõ nem tartja be az elõírásokat, akkor õt
küldik el, hívta fel a figyelmet az elnök.
A közgyûlés elfogadta az elmúlt évrõl szóló beszámolót és az idei évi terveket. A szövetkezet vagyoni helyzete stabil, a tavalyi
évet 7 millió forint nyereséggel zárta, az öszszeget nem fizették ki osztalékra, hanem
eredmény-tartakékba helyezték. A tagság
megszavazta, hogy a DélKerTész belépjen a
HANGYA Szövetkezetek Együttmûködésébe.
Besenyei

Ételgyár a mindennapok kényelméért
Az év minden napján biztosít meleg ételt megrendelõinek a Szentesi Ételfutár. A nyolc évvel ezelõtt életre hívott vállalkozás ma már napi 2 ezer adag ételt
fõz és szállít ki a hét minden napján Szentesen,
Csongrádon, Szegeden, Hódmezõvásárhelyen, Kunszentmártonban és a környezõ, összesen közel húsz
településen. Csongrádon 650, Szentesen 1300 adag
ételt készítenek el naponta. Általános iskolák, óvodák,
szociális otthonok közétkeztetését biztosítják, de az
igényeknek megfelelõen menürendszerben is szállítanak naponta 8-9 fajta — közte diétás — ételt ételhordós
vagy dobozos kiszerelésben öt autóval és nyolc futárral. A kalóriaszegény étel összeállításában dietetikus
és a szegedi Megafitness Napfényfürdõ fitneszközpont szakemberei adnak segítséget. Javaslataik
alapján az Ételfutár szakácsai naponta diétás módon
egyféle levest és kétféle fõételt készítenek.
Az ételhordós kínálatban
napi egy-féle leves és három fajta második fogás
szerepel. Az Ételfutár autói
még melegen szállítják ki
az ebédet és viszik el
az üres csereételhordót,
amelyben másnap érkezik
az újabb adag étel. Az
ételhordós kiszállítás esetében a szavatossági idõ
3 óra, de természetesen
megrendelõ a hûtõbe berakva késõbb is elfogyaszthatja. A dobozos kiszerelésû készételek szavatossági ideje két nap, köszönhetõen a speciális hûtéstechnológiának. A megfõzését követõen plusz három fokra hûtik vissza
az ételt. Megrendeléseket
elõzetesen interneten vagy
telefonon veszik fel.

Az alapanyagokat, zöldséget, gyümölcsöt, gombát
részben közvetlenül helyi
termelõktõl vásárolnak,
másrészt — fõként szezonon kívül — nagykereskedésektõl szerzik be. A húsárut a nagy áruigény miatt
nem tudják megvenni a
környékbeli vágóhidakról,
ezért nagyobb cégek, többek között a Hungerit Zrt.
szerzõdött partnerei. A
konyha megfelel minden
higiéniai és egészségügyi
elõírásnak, a NÉBIH rendszeres ellenõrzései nem találtak mulasztást. A vizsgálatok eredményei elérhetõek a NÉBIH honlapján.
Közétkeztetésben a mintamenza program szigorú
követelményeinek is megfelel az Ételfutár menü kí-

nálata. Próbálnak a gyerekek szája íze szerint fõzni,
az elõírt zöldségféléket
változatos módon készítik
el, így például a krumplipüré helyett adnak karfiolpürét, a párolt zöldségek
mellé párolt rizst kínálnak.
A csökkentett sómennyiséget összetettebb fûszerezéssel ellensúlyozzák. Halat is több-féle módon elkészítve kínálják, most a
fasírtként való elkészítést
próbálják ki. Az Ételfutár
szakácsai 18-20 éves szakmai gyakorlattal maguk
mögött bármilyen megrendelésre felkészültek.
Az elmúlt években több
sikeres pályázatból bõvült
a konyha eszközállománya és a gépjármûpark, így
a fõzõ és kiszolgáló kapacitás is. A közelmúltban
nõtt a fõzõtér a konyhában, így most már elkülönült helyen, külön gépeken és személyzettel készül az ételhordós, a dobozos illetve az iskolai
menü. A több tíz állandó
dolgozó mellet 2-3 tanulót
fogadnak szerzõdéssel, de
a létszámuk nyolcra is bõvülne. A nyári idõszakban
még plusz egy futárt alkalmaznak kszállításra. Az
Ételfutár szolgáltatása bizalmi kapcsolat és felelõsség is egyben, hiszen több

helyre saját kulcsot kapnak a futárok a házigazdától, hogy bevihessék az
otthonukba az ételt.
A nyári szünet idejére
diákmenüt is kínálnak,
kedvezõ áron, természetes
helybe szállítva. Az árak
egyébként is kedvezõek. A
napi menü 750, a zóna
menü 650 diákmenü 550,
az egytálétel 700 forintba
kerül naponta. A diétás leves a fõétel ára együtt ezer
forint.
Bányai Zsolt megfogal-

mazása szerint ételgyárat
hozott létre a nyolc év
alatt, a nulláról indulva.
Az évekig szakácsként,
majd étteremvezetõként is
dolgozó ügyvezetõ büszke
rá, hogy évente több alkalommal nyújthatnak segítséget rászorulóknak a
Gondozási Központ segítségével. Ünnepnapokon,
hosszú hétvégéken biztosítanak egy tál meleg ételt
az elesettek részére.
Telefon: 20/529-88-22
(8 és 16 óra között)

Az Ételfutár elérhetõsége: gasztroszenteskft@
gmail.com
Rendelést a kívánt étel
fogyasztás napja elõtt 48
órával délig fogadnak.
A dobozos ételek kiszállítása 6-13 óra között történik, szombat vasárnap
kivételével. Ételhordós
menüvel a hét minden
napján, szombaton és vasárnap is a megrendelõk
rendelkezésére áll.
Bõvebb információ:
gasztroszentes.hu
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Tudomány és gyakorlat
kéz a kézben
A legelismertebb magyar
agrártudósok ismerkedtek
hazánk egyik legnagyobb
multú agrárvállalatával. A
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok
Osztályának tizenhat tagú
delegációja közvetlenül is
megtapasztalhatta az ÁrpádAgrár Zrt. magas színvonalú, termálvízre alapozott
paprika- és paradicsomtermesztési technológiáját a
több hektáros üvegházakban. Évtizedek óta szoros a
munkakapcsolat dr. Csikai
Miklós elnök-vezérigazgató
és az MTA Agrártudományok Osztálya között a kertészet területén, de a jövõben
egy munkaprogram keretében rögzítik is az együttmûködés folytatását. Prof. Dr.
Németh Tamás, a delegáció
vezetõje, egyben az Agrártudományok Osztályának elnöke szerint „a termõföldtõl
az asztalig” szlogen egyformán érvényesül a kutatások
során és az Árpád-Agrár
Zrt.-nél. A tudomány és a
gyakorlat közös munkája során mindkét oldal tanulhat a
másiktól.
Az Árpád-Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr.
Csikai Miklós úgy véli: – Az
akadémikusok jelentõs része
Filmbejátszással és mûsorral emlékeztek a szentesi színészóriásra a Bartha János
Szakképzõ Iskola és az önkormányzat közös rendezvényén. Õze Lajos eredetileg a
Horváth Mihály Gimnázium
diákja szeretett volna lenni,
de a Mezõgazdasági Gimnáziumba (majd technikumba)
nyert felvételt. Eredeti elképzelése szerint egy év után át
akart jelentkezni a HMG-be,
mégsem tette meg, mert
megszerette a mezgét. Elõadói tehetségét magyar tanára, dr. Sárdi Ilona látta meg
benne.
Õze Lajos születésének 80.

életpályájuk miatt elkerültek
a közvetlen gyakorlattól, és
azért csodálkoztak rá egyegy új technológiára, mert
ezek a megoldások az õ aktív korukban még nem léteztek. Nem csupán kertész
végzettségû szakemberek,
hanem állattenyésztõk, genetikusok és más szakterületek kutatói is érkeztek, akik
általában nem láttak még
ilyen kertészetet. Többekkel
már korábban is együtt dolgoztunk, például a szarvasmarha-tenyésztési ágazat
kapcsán, illetve egy virológiai probléma megoldása miatt, valamint ökonómiai kér-

désekben. Nagyon örülök,
hogy az agrártudományok
tágabb területeirõl is van érdeklõdés a mi szûkebb szakmánk iránt. A találkozó a korábbi munkakapcsolatok újjáélesztése, az együttmûködésben szívesen részt veszünk a jövõben is.
Az MTA delegációját Szirbik Imre polgármester is üdvözölte, aki köszöntõbeszédében kiemelte, hogy a város életében meghatározó
szereppel bír az ÁrpádAgrár Zrt. kertészeteiben
foglalkoztatottak folyamatosan növekvõ száma, egyben
kérte az akadémikusok se-

Aszály és belvíz
a földeken
Április közepén még 1500
hektáron nem tudta elvégezni a talajmunkákat a belvíz
miatt az Árpád Agrár Zrt.
Decemberben még 400 hektáron állt a kukoricából a földeken, amibõl 300 hektárnyit
hevederrel szerelt gépekkel,
nehézségek árán betakarítottak. Április közepén 100 hektár kukoricához nem tudtak
eljutni a kombájnok. Kovács
György vezérigazgató helyettest is meglepte, hogy a
kényszerûségbõl szabadban
áttelelt kukoricában kisebb a
vadkár, mint amire számítottak. A téli hónapokban jól
jártak a vadon élõ állatok, ették a kukoricát õzek, vaddisznók, vadlibák és más
szárnyasok.
A növénytermesztési ágazatot vezetõ Kovács György
elmondta, hogy a talajelõkészítés és vetés meggyorsítása érdekében új fajta technológiát alkalmaznak. A vetõágy elõkészítésére vásárolt
gép sávosan mûveli be a sorokat sekélyen, ezzel reményeik szerint felgyorsítják
a munkákat. A technológia
legfõbb hátránya, hogy ké-

sõbb drasztikus sorközmûvelésre lesz szükség.
A még átázott földekre továbbra sem lehet rámenni,
ahol nincs belvíz, ott már az
aszály jelei mutatkoznak, a
talaj felsõ rétege repedezik. –
Az év elsõ két hónapjában
sok esõ esett, azonban márciusban és áprilisban szinte
semmi csapadék nem volt –
mondta Kovács György. Öntözik a zöld borsót, de a kelésekre is kellene a plusz víz.
A cégcsoport által megmûvelt közel 4800 hektár termõföldön rendkívül nagy a lemaradás a tavaszi munkákban. Várhatóan közel 500
hektár területet ugaroltatni
kényszerül az agrárcég. Költség ennek ellenére van, a
megfelelõ kultúrállapot megõrzése pénzbe kerül, és a
földbérletet is várja a tulajdonos a gondok ellenére. Kovács György felhívta a figyelmet a belvízelvezetõ csatornák elhanyagolt állapotára. Továbbra sincs gazdája a
csatornáknak, ami ismét
gondot jelent majd a nagyobb esõzések idején.
BG

80 éves lenne Õze Lajos
évfordulója alkalmából dr.
Demeter Attila alpolgármester, Udvardi István a Bartha
János Kertészeti Szakképzõ
Iskola igazgatója, Õze egykori osztálytársai, a mezõgazdasági szakiskola és a
gimnázium diákjai emlékeztek meg. Végezetül megkoszorúzták az iskola fõbejárata mellett található emléktáblát. A képen dr. Magyar
Jánosné, Abonyi János (Õze
Lajos osztálytársa), Kocsis Ferenc és Mészáros Júlia.

Kinyitott a „Tavasz a
természetben” kiállítás
Ezen a héten még látható
az a rendkívüli kiállítás,
amelyet idén 20. alkalommal
rendeztek meg Szentesen, az
Árpád Szabadidõs Sportklub, a mûvelõdési központ
és a mûszaki ezred szervezésében. A különleges hangulatú mûvészeti randevún, az
a nagyon kedves baráti társaság jelent meg, akiket már
ismerhet a kézimunkákra
szomjazó közönség. Az amatõrök: kisplasztikákkal (Kovácsné Gaál Katalin) gobelin
képekkel (az alkotók között
van: Kellerné Merza Judit, Simon Attiláné, Csernák Mihályné) keresztszemes és kalocsai
mintás hímzésekkel (mint
például Krajczár Jánosné terítõi) fotókkal (például Kocsis
Ferenc), festményekkel (látható Aratóné Novák Ildikó
vagy éppen Vecseriné Vass
Rózsa alkotása), de még gyönyörû horgolt kesztyûvel

gítségét, együttmûködését a
további fejlesztések vonatkozásában.
A köszöntõk után dr. Katona Magdolna, az ÁrpádAgrár Zrt. gazdasági igazgatója prezentáció keretében
számolt be eddigi legjelentõsebb beruházásokról és a
cégcsoport hosszú távú terveirõl. Nagygál János mûszaki vezetõ elõadásában ismertette az energiahatékony
mûködést, és a térség legnagyobb kincsét jelentõ termálenergia ésszerû felhasználását a legkorszerûbb kertészetekben.
Munkatársunktól

3

(Hangai Györgyné) is találkozhatnak, az ifjúsági házban.
A délután háziasszonya
Janóné Kispál Katalin mûvelõdésszervezõ volt, aki minden érkezõt szinte egyenként köszöntött. A megnyitó
gondolatok után a délutánt
megkoronázta Szemerédi
Endréné, aki gyönyörûen interpretálta Szabó Lõrinc csodás tavaszi ópuszát a Nyitnikék c. verset. Az a hangulati varázsszõnyeg, amit a tanárnõ terített elénk, könnyû
helyzetet teremtett a következõ szereplõ, a klub újdonsült elnöke számára. Krausz
Jánosné szeretné, ha a mûvészek az alkotói fázis nehézségei ellenére sem hagynák
abba a munkát és ehhez jó
egészséget kívánt. A délután
háziasszonya részletesen
ecsetelte, milyen nehéz helyzetben is volt a „zsûri”, hi-

szen a teremben „már csak”
25 alkotó mûvei láthatóak.
Megköszönte Berkeczné Major Anna mûvésznõnek az áldozatos és egyben nehéz
munkáját, az alkotóknak pedig, hogy a rendelkezésünkre bocsátották a versenymunkákat. A sokszínûség és
a boldog alkotás a fontos –
emelte ki Janóné Kispál Katalin. Major Anna gondolatébresztõ szavai közül egy
mondat biztosan kiemelhetõ,
amely így hangzott: „Ez nem

verseny, hanem a szépre fogékony alkotók összetartozás utáni vágya”. A grafikusfestõ mûvész hozzátette:
ezek az alkotók olyan amatõrök, akik a mindennapi
munka után készítik mûveiket, amiért nagy megbecsülést érdemelnek. Az alkotókat oklevéllel és színpompás
cserepes virágokkal jutalmazták. Krausz Jánosné elmondta, nagyon örül annak,
hogy Léhi Gábor ezen az eseményen is mellette van. –
Kell egy kis idõ még nekem,
amíg a helyébe tudok lépni.
Külön nagy szerencse, hogy
remek segítõink vannak –
tette hozzá.
F. M.

A díjazottak
Maczelka-Rónyai Juli: Nagyhegyi tavasz; Kocsis Ferenc:
Szellõrózsa I.; Szazánszki Katalin: Vörös és sárga; Papp
Györgyné, Hangai Györgyné, Szemerédi Endréné, Sipos
Mária, Bugyi Istvánné, Török Ida, Harangozóné Pengõ
Mária, Kovácsné Gaál Katalin, Krajczár Jánosné, Kellerné
Merza Judit, Simon Attiláné, Aratóné Novák Ildikó,
Andrikó Istvánné, Vecseriné Vass Rózsa, Tornyi Molnár
Sándorné, Török Imréné, Répási Lajosné, Dobrai Ferenc,
Kovács Ivánné, Csernák Mihályné, Bernáthné Török Mária, Kocsisné Lesták Klára.

Nem jut pénzéhez
a laborcég
A Szentesen mûködõ
DABIC Nonprofit Kft. is
érintett a brókerbotrányokban, derül ki a Csongrád
Megyei Önkormányzat elnökének beszámolójából. A cég
többségi tulajdonosa 2013
óta az állam, de 0,26 százalékban tulajdonos a megyei
önkormányzat, valamint tulajdonosok az alapító megyei
agrárcégek is. A laboratórium 1997-ben jött létre a
Hungerit Zrt., az ÁrpádAgrár Zrt., a Pankotai Agrár
Zrt., a Pick, a KITE, a HódMezõgazda, valamint a megyei és a szegedi önkormányzat, a kamarák összefogásával, ezen agrár cégek
áruinak vizsgálatára.
Kakas Béla megyei elnök leírta, hogy a Dél-Alföldi BioInnovációs Centrum Nkft.
tavaly tavasszal kinevezett
és decemberben lemondott
ügyvezetõje, Hujber Lajos a
társaság 75 millió forint ösz-

szegû, hosszabb távra lekötött eredménytartalékát - a
taggyûlés és/vagy a felügyelõbizottság hozzájárulása
nélkül felbontva - értékpapírokba fektette a Hungária
Értékpapír Zrt.-nél nyitott
értékpapír számláján. A Magyar Nemzeti Bank zárolta a
Hungária Értékpapír Zrt.-nél
tapasztalt visszaélések okán
a Zrt. számláit, és felfüggesztette az ügyfelek, így a
DABIC Nkft. rendelkezési jogát a pénzeszközei feletti.
Dr. Frank László, jelenlegi
ügyvezetõ által 2015. március 25-én adott tájékoztatás
szerint jelenleg még nem ismert, hogy a DABIC Nkft.
értékpapír számláján elhelyezett értékpapírok maradéktalanul megvannak-e, illetve, hogy a vizsgálatokat
követõen a társaság veszteséget lesz-e kénytelen elszenvedni.
B.G.
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Nemzetközi minõsítõ dobóversenyt rendezett a
Maximus SE az elmúlt hétvégén a Pusztai László
Sporttelepen. A ragyogó
napsütésben, de erõs szélben lebonyolított versenyen
az olimpiai ezüstérmes Kõvágó Zoltán 65 méter feletti
dobással teljesítette a világbajnoki részvételhez szükséges szintet, Seres András a
második helyen végzett. A
nõi felnõtt mezõnyben
Váradi Krisztina lett az elsõ
súlylökésben és diszkoszvetésben egyaránt.
44 versenyzõ nevezett az
elmúlt szombati szentesi dobóversenyre, az atléták súlylökésben és diszkoszvetésben vetélkedtek egymással a
sokak számára idénynyitó
viadalon. A nõi mezõnybõl
kimagaslott az idei elsõ versenyén rajthoz álló Váradi
Krisztina, akinek remekül sikerült a felkészülése, ennek
köszönhetõen magabiztosan
nyerte a súlylökést, és még
simábban a diszkoszvetést.
A Maximus SE versenyzõje
52 méter fölötti teljesítményével teljesítette az U23-as
Európa-bajnokságon való
részvételhez szükséges szintet. Athén olimpiai ezüstérmes diszkoszvetõje, Kõvágó
Zoltán is elégedetten távozhatott Szentesrõl, hiszen elérte (65 m 64 cm-rel) a nyári,
pekingi világbajnokságra belépõt nyújtó, 65 méteres kvalifikációs szintet. A magyar
klasszis úgy érzi, jó formában kezdte az idényt, de ta-

Kõvágó világbajnoki
szintet dobott

A dobóversenyen balról jobbra: Kõvágó Zoltán (Szolnok),
Katona Sándor edzõ és Seres András (Szentes).
karékoskodnia kell az erõvel, hiszen még négy hónap
van hátra a világbajnokságig, és egy esztendõben nehéz többször is csúcsformába lendülni. A mostani egy
olyan eredmény volt a számára, amelyre majd a szezon
folyamán bátran lehet majd
„rápakolni”. Két éves, doppingvétség miatti eltiltását
követõen egy éve tért vissza
a versenyzéshez, de ez az
idõszak nem törte meg, sõt,
erõt is merített a kurtán-furcsán történõ eltiltásából. –
Nem doppingolás miatt tiltottak el, éppen ezért nem
történt visszaesés a teljesítményemben, ráadásul sike-

Debrecenben
az ezüstért
Gyõzelemmel folytatta bajnoki szereplését a Szentesi
Kinizsi SZITE NB II-es férfi
asztalitenisz-csapata. A Kisújszállás együttese sem jelentett különösebb akadályt
a Kinizsi asztaliteniszezõinek, a mieink hazai pályán
verték vendégeiket 12-6-ra.
Már a párosokat követõen 20 volt a mieink javára, majd
Gazdag Károly 4, Kocsis István
3, Bunda Szabolcs 2, Takács
László egy gyõzelmet szerzett. A bajnoki táblázaton a
mieink jelenleg azonos pontszámmal állnak a másodikharmadik helyen a Cegléd

együttesével, a bajnoki
ezüstéremrõl az utolsó forduló dönt majd a jövõ hét
végén. A ceglédiek vannak
valamivel könnyebb helyzetben, hiszen hazai környezetben fogadják a nyolcadik helyezett gyulaiakat, míg a Kinizsi a negyedik helyen álló
Debrecen együtteséhez látogat. A bronzérem tehát már
biztos – a debreceniek nem
érhetik be pontszámban a
mieinket –, de szerencsés
esetben akár a dobogó második fokán is zárhatják az idei
pontvadászatot a szentesi
pingpongosok.
hv

rült regenerálódnom is –
mondta Kõvágó. – Terveim
között szerepel a riói olimpia, de ez még túlságosan távoli dolog, sok minden közbejöhet addig. Akkor megyek ki, ha jó formában leszek, csak azért, hogy utazzak egyet, nem fogok kimenni Brazíliába.
Kõvágó Zoltán Seres Andrásról elmondta, hogy fanatikus srácról van szó, aki mindent megtesz az egyre jobb
eredményért. – András olyan
versenyzõ, aki száz százalékosan odatette magát eddig
is a felkészülés és a versenyek során, és minden bizonnyal így lesz ezt követõ-

vásnak éreztem, amikor felhívott a mûsor egyik szerkesztõje, hogy volna-e kedvem
egy castinghoz. Ez egy próbafelvétel volt, ahol kamera
elõtt kellett megvalósítani egy
egészség-show szituációt: egy
páciensnek álcázott riporterrel beszéltünk egy problémáról és idõnként a kamera felé
kommentáltam a tudnivalókat. Másnap már hívtak is és
közölték a legközelebbi felvételek idõpontját.
– Beszéljünk egy kicsit a
lámpalázról! Az olvasók között biztosan van, aki kíváncsi rá, hogy hogyan lehet ezt
legyõzni!
– Én nagyon szeretek beszélni sok ember elõtt fontos,
izgalmas dolgokról. Nem izgulok ilyenkor, hanem tele
vagyok energiával. Az elõkészítés idejében persze szoktam izgulni, de ez nem szorongás, hanem valami, ami

A több mint negyven
nevezõ dobóversenyzõ
között a szentesi Papp
Anita nõi diszkoszvetésben 43,50 méteres egyéni
csúcseredményével második lett. A súlylökés második helyezettje a hazai
Csordás Cintia.

Fogynak
a meccsek
Algyõn is kikapott a Szentesi Kinizsi megyei elsõ osztályú labdarúgó-csapata, így
nem sikerült lefaragni a
ponthátrányból a bentmaradásért vívott harcban a
Mártéllyal szemben.
– Számunkra már nincs
könnyû mérkõzés, ez sem
lesz az - mondta az Algyõ elleni összecsapást megelõzõen Bozóki Zoltán, a Kinizsi
vezetõedzõje. A tréner szerint kizárólag a fegyelmezett
védekezés, a koncentrált játék hozhatott volna pontokat
az Algyõ ellen. A 23. percben
azonban már kétgólos volt a
hazaiak elõnye, innen pedig

Dr. Gyovai a dr. Tóthban
A közelmúltban többször
felfigyelhettünk arra, hogy
az ország egyik legkedveltebb délutáni egészség-show
mûsorában a városunkbéli
dr. Gyovai Gabriellát láthatjuk, hallhatjuk. Nem elõször
szerepel a képernyõn: a
sport tévében arról beszélt,
hogy mire kell figyelnie
azoknak, akiknek kisbabájuk született és lassan vissza
akarnak térni az edzéshez,
máskor reggeli mûsorban
adott tanácsokat a párkapcsolat néhány kényes témájában.
A népszerû Dr. Tóth címû
mûsort az Egyesült Államokban igen népszerû Dr. Oz ihlette és a magyar mûsorvezetõ is nagyon jó választása volt
az ötletgazdáknak, így nálunk is nagy nézettséget
mondhat magáénak. – Volt
már gyakorlatom a tévés szereplésben, így érdekes kihí-

en is. Ha megfelelõek lesznek a felkészülési körülmények, akkor kiváló eredményeket érhet el – tette hozzá
Kõvágó.
Seres András végül 59 méter 3 centiméterrel fejezte be
a versenyt diszkoszvetésben,
így ezüstérmes lett. A szentesi kiválóság pontosan ilyen
eredményt ért el a portugáliai világkupán is, majd edzõtáborba vonult, így érkezett
ide Szentesre. András ezen a
héten Szombathelyen, a Szuperliga állomáson szerepel
majd, ahol már hatvan méter
feletti eredményt vár magától. – Mindig öröm egy ilyen
klasszissal versenyezni, mint
Kõvágó Zoltán, szerintem a
68 méter sem lesz lehetetlen
a számára – mondta Seres
András. – Ha ekkora még
most nem is megy, de szeretnék minél jobban eltávolodni a hatvan méteres határtól,
ez a célom.
Hv

energiát ad a felkészüléshez… hogy valami összeszedettet, értékeset és élvezhetõt
adjak át. De nem így születtem persze, gyakoroltam sokat. Emlékszem, egyszer hozzá akartam szólni egy konferencián egyetemista koromban, fel akartam nyújtani a
kezem, éreztem, hogy majdnem kiugrik a szívem, leesik
a vérnyomásom… de mégis
feltettem a kérdést. Aztán
sportot csináltam ebbõl: ha
tudtam valami érdekeset kérdezni, akkor „edzettem”.
– Hogyan alakul ki, milyen
témáról szóljon egy mûsor?
– Az elõkészítésen széles
stáb dolgozik. A szerkesztõkben szeretetre méltó, nagy tudású fiatal szakembereket ismertem meg. Velük többször
beszélgettünk egy-egy témáról, hogy a legfontosabb és
leghasznosabb és legérdekesebb információk hangozhas-

nem tudott visszakapaszkodni a Kinizsi. Sajnos pont
nem jár a tisztes helytállásért, így a Kinizsi továbbra is
az utolsó elõtti, 15. helyet
foglalja el a táblázaton. A Kinizsi május 2-án, a 25. fordulóban, 17 órától fogadja a dobogó harmadik helyén álló
FK 1899 Szeged együttesét,
és már a pontszerzés is bravúrnak számítana a vendégek ellen. A Kinizsi ifjúsági
csapata Fodor Bence találatával idegenben gyõzte le az
Algyõt, a fiatalok így a hatodik helyet foglalják el a tabellán.
hv
sanak el abban az idõben,
amíg a képernyõn vagyok. Az
eddigi mûsorok közül az
egyik a nõk csökkent nemi
vágyáról, a másik pedig a változókor környékérõl, az úgynevezett perimenopauzáról
szólt: a hormonokról, a fogamzásgátlásról, esetleges
„nõi trükkökrõl” A nézõk között mindig az adott problémával küzdõk is voltak és
együtt próbáltunk megoldást
találni. Bár a legfontosabb
közlendõkben elõre megegyeztünk, a beszélgetés a
mûsorvezetõvel és szereplõkkel teljesen spontán volt. A
stúdióban ugyanaz a jó hangulat volt jelen, mint ami átjön a képernyõn. Azóta többször beszélgettünk pácienseimmel is. Szinte mindenki
örül annak, hogy végre van
egy jól érthetõ, jó hangulatú
mûsor az egészségünkrõl. Jómagam is nagyon értékesnek
találom az adásokat és remélem, még sokáig nézhetjük
mindannyian.
F.M.
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Felemás
kosárhétvége
Sajnos nem sikerült a gyõzelem. Nagyon izgalmas és
szoros mérkõzésen maradt le
a megyei döntõrõl a Szentesi
KK felnõtt csapata.
A városi sportcsarnokban
rendezett elõdöntõ az utolsó
percig nyitott volt, gyõzhetett
volna bármelyik csapat. Iszonyat mennyiségû fújás érkezett a játékvezetõktõl, két hazai és egy vendég játékos idõ
elõtt fejezte be a találkozót.
Nagyon rosszul dobtuk a három pontosokat, nyilatkozta
lapunknak Marossy Arnold játékos-edzõ.
Szentesi KK-Bodrogi Bau
Hódmezõvásárhely 57:66
Dobók: Marossy A.13, Halász Á.9, Mácsai K. 8, Kútvölgyi
Cs. 8, Ferwágner P.6, Kovács P.
5, Dr. Ratkay A. 4, Orgona G. 4
A kosárlabda klub jelezte a
szövetségnek, hogy nem tudnak részt venni a május 1-re
tervezett bronzmeccsen, a
szövetség azonban ragaszkodik az idõponthoz. Marossy
szerint így vagy nem lesz
bronzmeccs, vagy ha sportszerûtlenek, akkor a szegedi

csapatnak adják a bronzérmet.
Jól szerepeltek a Szentesi
KK utánpótlás csapatai a hétvégén.
A lányok itthon játszottak a
sportcsarnokban, az elõdöntõben 107:18 arányban múlták
felül a KKSE-KRK Szilády
csapatát. A döntõben Kerekegyházi SE gárdáját gyõzték
le 64:46-ra. Laczkó Róbert edzõ
beszámolója szerint a döntõ
igen feszült légkörû, kõkemény küzdelmet hozott. A
félidõben még két pont volt a
csapatok között a különbség,
a folytatásban a hazai lányok
kitûnõ gyõzni akarással, jobb
erõnléttel és eredményes
egész pályás letámadással
megszerezték a gyõzelmet.
A legfiatalabb Vegyes U11
csapat a hétvégén Szegeden
játszott és ismét kettõbõl két
gyõzelmet aratott, így 8 mérkõzésbõl 7 gyõzelemmel zártak.
Szegedi Törpeharcsák –
Szentesi KK 22:39
Szentesi KK – Szegedi
Kisdózsa Szedeák 56:16

Népszerû a futás
Jól szerepeltek korosztályukban a Kaszón megrendezett Sprint
Duatlon Országos Bajnokságon a Honvéd Rákóczi SE sportolói. Lõrincz
Gábor elnök arról tájékoztatott, hogy mind a négy indulónak sikerült javítania az elõzõ évi eredményéhez viszonyítva. Az 5 kilométer futás, 20
kilométer kerékpározás és újabb 2,5 kilométer futás távot Szaszkó Norbert a 12. helyen zárta úgy, hogy az utolsó kilométert defektes biciklivel
kényszerült letekernie. Szaszkó Dominik 17. lett annak ellenére, hogy
61 perces eredményével csupán három perccel maradt el az elsõ helyezett idejétõl. Vajda Zsolt a 7. helyen ért célba. A legjobb eredményt,
egy második helyezést Lõrincz Gábor szerezte meg az OB-n.
Idén Veszprémben rendezték meg a Magyar Honvédség Mezei Futóversenyét április 16-án. A szentesi mûszaki ezredtõl 18 fõ, köztük hat
hölgy vett részt a megmérettetésen és a 33 induló csapat közül az elõkelõ 8. helyet szerezték meg. Jani Éva õrmester a 4. helyen ért célba a
6 ezer méteres nõi futószámban.
A Honvéd Rákóczi SE Szentesi Huszárok túramotoros szakosztálya
Motoros találkozót rendez május 23-án a Vasutas Sportpályán. Motoros
ügyességi versenyekkel, bemutatókkal, koncertekkel, színes programokkal várnak minden érdeklõdõt. A nap során lehetõség nyílik véradásra a Magyar Vöröskereszt véradó kamionjában.

Cserhalmiék az
országos döntõben
A szentesi Cserhalmi család közlekedett legügyesebben Szegeden, a Közlekedik a Család címmel tartott vetélkedõn. A
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Baleset-megelõzési
Bizottsága vetélkedõjére tizenkét család jelentkezett a Rókusi
Tesco parkolójában szombaton. A vállalkozó szellemûek
KRESZ-tesztet töltöttek ki, majd a szülõk személygépkocsival,
míg a gyermekek kerékpárral teljesítettek különbözõ feladatokat egy ügyességi pályán.
A legeredményesebb család a szentesi Cserhalmiék lettek, õk
képviselik megyénket a verseny országos döntõjén június 21-én
a mogyoródi Hungaroringen. Az országos verseny fõdíja egy
Škoda Fabia Combi személygépkocsi.

Programok
A Mûvelõdési és Ifjúsági Házban május 5-én, kedden 16.30
órától kézmûves foglalkozással
várják a gyerekeket a szervezõk.
A belépés díjtalan!
Május 7-én, csütörtökön 19-21
óráig a Korok és alkotások az irodalomban címû sorozat következõ
elõadásán Stendhal: Vörös és fekete címû regényérõl beszélgethetnek az elõadóval, Poszler
Györggyel.
A városi könyvtárban
Május 4-én, hétfõn 18 órakor
Magyarország a 20. században.
Magyarország az I. világháborúban (I. rész) címmel tart elõadást
Poszler György tanár.

Május 5-én, kedden 18 órakor
a Filmklub mûsorán az Együtt élhetnénk címû színes francia-német filmet vetítik.
Május 9-én, szombaton 14
órakor Nagy Marietta és a
Mithrillion Mûhely „Orgona ága"
címû ékszerkiállítását Almási
Jánosné, a Kapocs Kistérségi
Kulturális Közhasznú Egyesület
elnöke nyitja meg. Közremûködik:
Paulovics Tamás. A kiállításon
drágaköves, kézi készítésû drótékszerek mellett megtekinthetõk a
második „Orgona ága" anyák-napi
ékszertervezõ pályázatra beérkezett és díjazott rajzok, valamint a
tervek alapján elkészült ékszerek.
Külön szeretettel várnak minden
pályázó diákot és édesanyjukat.
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Ávéd, elõször
Ávéd János, a fiatal nemzedék egyik legtehetségesebb jazz-szaxofonosa nem
a „mi fiunk“, de majdnem.
A szomszéd kisvárosból,
Mindszentrõl való, ahol
édesapja köztiszteletben álló állatorvos. Nem tudom,
fellépett-e már odahaza, és
ha igen, akkor sem lennék
meglepve, ha számosan rándulnának át elsõ szentesi
koncertjére, amelyre május
8-án pénteken 19 órai kezdettel kerül sor a zeneiskola
hangversenytermében!
János sokoldalú muzsikus.
Olyannyira, hogy nem csak
számos jazz-formáció munkájában, hanem világzenei
produkcióban is részt vett:
Herczku Ágnes Bandázom címû lemezén (amelyik olyannyira jól sikerült, hogy a
tekintélyes világzenei szaklap, a Songlines legfrissebb
válogatás CD-jére rákerült az
egyik száma). Legotthonosabban azonban – úgy vélem
– a jazz-sztenderdek világában mozog.
Nem kell megijedni ettõl a
mondattól! Az egyetemi
rangra emelt „jazztanszakon“ ugyanis ma már nem
amerikai muzsikus-klónokat
képeznek, mint Gonda János
igazgatósága idején. Immár
teret engednek a hallgatók
egyéniségének, ami – véleményem szerint – az egyik

legfontosabb szempont, bárminemû képzést tekintve. A
jazzben pedig különösen az.
Nagyban köszönhetõ az új
szemléletnek, hogy Ávéd János mára (azaz, nyilván
„tegnapelõttre“) megtalálta a
saját hangját, amelynek következtében a százszor hallott jazz-sztenderdek érdekesebbnél érdekesebb koloritokat kapnak. Új köntösben és
egy új világban lépnek színre
a hallgatóság elõtt, akik nem
gyõznek ámulni a történteken – joggal!
Sajnos, a saját neve alatt
egyelõre nem jegyez lemezt,
aminek következtében nincs
dokumentálva az (vagy közelítõleg hasonló) élmény,
amit Ávéd János kvartettje a
Budapest Jazz Clubban nyújtott számomra a tél végén. A
budapesti elõadás vendége
volt az orgonajáték megújítójaként megismert Fassang
László, aki akkor és ott zongorázott. Minden valószínûség szerint Szentesen is azt
teszi. Arról, hogy kik lesznek
a kvartett további tagjai, egyelõre nincs tudomásom. Ha
az ifjú gitáros-titán, a Londonban is otthonra lelt Fenyvesi Marci el tud jönni hozzánk, garantáltan „hidegrázós“ tavaszi esténk lesz. Abban viszont, hogy különleges
jazz-est elé nézünk, teljesen
bizonyos vagyok.
olasz
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Ráleltek a szarmata
hercegnõ unokájára?
(folytatás az 1. oldalról)
A lelet kora nagyjából a 2.
századra tehetõ. – Nem egyidõs a Schweidel utcai elõkelõ asszonnyal, hanem a lánya vagy az unokája lehet
idõrend tekintetében, de
nyilván a rokonságot nem ismerjük. Nagyon sok szerves
mintát vettünk azért, hogy a
ruházat elemeit is nyomon
követhessük természettudományos vizsgálatokkal. A lábánál elhelyezett kis edénykébe ételt tettek útravalóul,
ebbõl is vettünk mintát –
tudtuk meg a régésztõl, aki
hozzátette, hogy a szarmatákról egyre több, de valójában mégis kevés ismerettel
rendelkezünk. – A népvándorláskort megelõzõ idõszakban egy iráni népcsoport lovasnomádként érkezett a Kárpát-medencébe a 2.
században, és a földrajzi viszonyok késztették õket arra,
hogy áttérjenek a nomád állattenyésztésrõl az istállózó,
rideg állattartásra és a földmûvelésre. A mi vidékünk a
szarmata törzsszövetségben
központi területet foglalt el.
Nem véletlen, hogy gazdag
sírokat is találunk. De hiába
került elõ nagyon sok, csak
szórványosak az információink, igazán izgalmasan, részletesen megírni a szarmaták
történetét még nehéz lenne.
Éppen ezért fontos, hogy a
temetkezési, a sírépítési szokások, a halotti szertartások
nyomait megfigyelhetjük.

A terület további átvizsgálásakor három másik szarmata sír került elõ, ezek feltárása folyik most. A legközelebbi sírban rönkfakoporsóban temették el az elhunytat, a sír ki is volt rabolva. Ez
egyébként jellemzõ: amikor
a közösség fölélte a területet,
továbbment és új falut alapított. A temetõt fölhagyták és
mivel sírjelek voltak rajta,
akik erre jártak, minden értékesebbet, kardokat, vastárgyakat, ezüst, bronzékszereket kiszedtek belõlük. Elõkerültek még kelet-nyugati irányú árkok, feltehetõleg – a
rétegtani helyzetébõl követ-

keztetve – a kora újkorban,
török kor második felében
ásottak lehetnek. Érdekesen
készítették el, mondta a régész: a telkekkel párhuzamosan, hosszanti irányban a
Vásárhelyi út felé terül el ez
az árokkomplexum, ami a
legvégén egy hatalmas ciszternába és kútba torkollik.
Egy korabeli vízgyûjtõ, vízelvezetõ, a terület vízkormányozásával kapcsolatos objektum került elõ. - Sajnos,
annyira magas a talajvíz,
hogy ezt nem tudjuk feltárni.
Úgy tûnik, 300-400 évvel ezelõtt is nagyon gondos vízkormányozás folyt a terüle-

ten, amirõl nem sokat tudtunk eddig. Még reménykedünk abban, hogy egy-egy
lelet elõkerül és megbizonyosodhatunk, valóban a török korról van szó, hiszen
alig van erre vonatkozó emlék a környékünkön.
Késve indult a beruházás,
ezért a lehetõ legnagyobb
erõkkel dolgozik a múzeum
a feltáráson, néhány napon
belül befejezhetik a munkát,
utána már csak megfigyelõként lesznek ott. – Kiválóan
tudunk együttmûködni a beruházó Frigotrans Kft.-vel,
hangsúlyozta dr. Béres Mária.
D.J.

kított szintek segítik a különbözõ vízmélységet igénylõ
növények megfelelõ elhelyezését. A tó helye akkor jó, ha
kiválóan látható teraszról
vagy kényelmes kiülõhelyrõl,
a vízfelszín 50 százalékban
árnyékolt vagy legalább vonuló árnyék éri a nap folyamán. Következhet a gödör kiásása a megvásárolt merev
meder formájának megfelelõen, amit homokágyra kell elhelyezni. Az elkészült tó legmélyebb pontjára, minimum
80-120 centiméterre kerüljön
tavirózsa, ami így télen sem
fagyhat el és búvóhelyet ad
az áttelelõ halaknak. A következõ 30-50 centiméteres
szint növényei a szittyó és ká-

kafélék. A vízparti iszapba
mocsári növények, gólyahír,
sellõvirág, mocsári nõszirom
és nefelejcs kerüljenek. A tópartot évelõ növények, cserjék például füzek, boglárkafélék, dísznád valamint kisebb
nagyobb vízmosta kövek díszíthetik. A tó vizében egy
idõ után beáll a biológiai
egyensúly a méretétõl és a
növények számától függõen.
A víz tisztasága tótechnikai
eszközökkel
egyszerûen
fenntartható. A vízszûrõk,
vízszivattyúk levegõztetésre
és a víz mozgatására is alkalmasak, különbözõ elemekkel
látványos vízképeket adó
csobogók, vízesések alakíthatóak ki.
A Szentesi Díszfaiskola
munkatársai szaktanácsadással, növényekkel, kerttechnikai anyagokkal nyújtanak segítséget a kerttel kapcsolatos
bármilyen elképzelések megvalósításában. A szlogenjükhöz híven: Minden a kerthez
minden nap.
Elérhetõségek:
web: szentesifaiskola.hu
e-mail:
info@szentesifaiskola.hu
Tel: 06-30/310-2728 és
06-30/629-7007
Nyitva: hétfõ-péntek: 8-17,
szombat: 8-14.

A virágzó kertekért
Májusban még lehet szabadgyökerû gyümölcsfát ültetni. A biztos megeredést az
alapos beiszapolás, korona
visszametszés és a rendszeres
öntözés segíti. Ebben az idõszakban a legtöbb díszfa és
díszcserje teljes virágpompájában mutatja magát, ezért
könnyen kiválaszthatók a legjobban tetszõ növények. Az
elhúzódó hûvösebb tavasz
miatt egyszerre nyílnak a korai és a késõbb virágzó cserjék. A japán cseresznye tölcsér-, lecsüngõ- vagy oszlopos koronaformával is kapható. Teljes nyílásban vásárolhatók meg a páratlan szépségû bíbor díszalmák és a habfehér virágú díszkörték. Termesztõedényben nevelt díszfák, díszcserjék, rózsák egész
évben telepíthetõek károsodás nélkül, mivel ültetéskor
teljesen ép marad a gyökérzetük. Nyílnak a különbözõ színû magnóliák, duzzadnak a
paeoniák, azaz a bazsarózsák

Az elõttünk álló hosszú hétvége ideális lehetõséget ad kertünk szépítésére. A manapság tapasztalható idõjárási és éghajlati viszonyok között a kerttervezésben egyre nagyobb jelentõségû, hogy az alföldi viszonyok között nevelt, szépen fejlõdött
növényeket telepítsünk. A Szentesi Faiskolában, a Dél-Alföld
legnagyobb választékával rendelkezõ kertészeti árudájában
mindent megtalálnak a kertészkedõk, ami elengedhetetlen a
szép kert kialakításához. Díszfák, díszcserjék, évelõk, örökzöldek, gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök, rózsatövek, tavi és kerti
kellékek, minõségi virágföldek, vagyis minden, ami a kerthez, a
kertben szükséges. Az áruda unkatársai kertészeti szaktanácsadást és kerttervezési ötleteket adnak, a telefonon és
interneten megrendelt árukat házhoz szállítják.
bimbói is, amelyek óriásira vöröstõl a sugárzó sárgán kenövõ szimpla vagy telt virá- resztül a rózsaszínig minden
gaival ékei a kertnek. Kíná- színváltozat megtalálható válban óriási a kultusza, nekik a tozatos termetben és vízbazsarózsa „a virág”. Meg- igényben. A nagytestû a dákezdõdött a kúszó és futónö- lia, tátika, a közepes méretû
vények virágzása is. A hegyi bársonyka, legényrózsa, kaiszalag vagy a lila akác virág- kastaréj, alacsonyabbak a beözönével az erkélyek pergo- gónia, vinca, mézvirág, papalák éke lehet. Indul az egy- gájvirág. A lefutó típusok,
nyári virágok és muskátlik mint például az afrikai hajnalka, bakopa, díszszamóca
szezonja.
A kert legharsányabb szín- balkonon, ablakpárkányon
foltjai az egynyári virágok, vagy lecsüngõ edényben is
ugyanis életük végéig, az elsõ nevelhetõ. A teraszokra,
fagyokig folyamatosan virá- hangsúlyosabb helyekre a fagoznak. Minden évben újra gyok elmúltával kihelyezhekell ültetni, de ezt többszörö- tõek a mediterrán cserjék, a
sen meghálálják olyan szín- hibiszkusz, leander, ólomvipompával, amit más növé- rág, bugenwilia, selyemmirnyek nem nyújtanak. Az izzó tusz, encián, golgota virág.
Kihelyezés elõtt érdemes a
teleltetett növények elszáradt
részeit eltávolítani, a földjüket felfrissíteni. A folyamatos
öntözés mellett a tápanyag
utánpótlás is szükséges.
Itt a szezonja a szép zöld
gyepek kialakításának. A kertész sikeréhez elengedhetetlen az alapos talajelõkészítés,
a sima és egyenletes felület
biztosítja az apró magok
egyenletes vetésmélységét és
kelését. A kert ékszere lehet a
sziklás hegyoldalak hangulatát megidézõ sziklakert. Kisebb, nagyobb kövek kerül-

hetnek a kert egy napos helyére. A tavaszi kialakítás elõnye, hogy az év során megerõsödnek a kövek közé ültetett növények. Szakember segíthet abban, hogy ne csupán
egy sziklával borított földkupac csúfítsa a kertet. Teljes élményt a kis talajrétegekkel
borított, a növények természetes, sziklás körülmények
közötti elõfordulási helyére
hasonlító hely ad.
A kert másik gyöngyszeme
a kerti tó. Nincs olyan kert,
amelynek ne adna plusz látványt egy csillogó vízfelület,
egy csobogó szökõkút vagy
kis patak megjelenése. Az
egyik õselem a víz, amely folyamatosan mozgó formában
vagy megnyugtató békességet
sugárzó tó formájában is jelen lehet. A kert arányaihoz
igazodó, egy tõ tündérrózsával beültetett kis víztükörtõl
akár a fürdõtó méretig változatosan kialakítható vizes
élõhely. Fõként kisebb méretben házilag is építhetõ tó a
Szentesi Faiskolában kapható
750-3500 literes elõregyártott
mûanyag tómedrek segítségével. A mederformában kiala-

Felhívás partnerségi
egyeztetésre

Ötmilliós vegyszerlopás
Elektromos vezetéket vitt
el ismeretlen egy építési területrõl. Egy hét leforgása
alatt másodszor törtek be
ugyanoda. A rendõrség gyanúja szerint a vezetékben található réz volt az elkövetõk
célpontja, ellenük lopás miatt folyik eljárás.
Egy parkoló autóba kötött
bele egy férfi a Csongrádi út
egyik szórakozóhelye elõtt.
A gépkocsi szélvédõjét betörte, a karosszériáját behorpasztotta. Az elkövetõ beazonosításában a vendéglõben mûködõ kamera felvétele segítette a nyomozókat.
Mintegy 5 millió forint értékû növényvédõszert vitt el
ismeretlen egy mezõgazda-

sági üzemegységbõl. Nyomozás folyik az ügyben.
A rendõrség büntetõeljárást folytat az ellen a férfi ellen, aki szívességi lakáshasználóként eladta a tulajdonos
berendezéseit. Az elvitt gépek, eszközök értéke 1,1 millió forint.
Méhek lopására szakosodtak eddig ismeretlen tettesek. Legutóbb Lapistóról vittek el méhkaptárokat, az
okozott kár 200 ezer forint.
Hétvégi házakba mentek
be ismeretlenek a Bereklaposi városrészben. Az ingatlanokból különbözõ értéktárgyakat vittek el. Az elkövetõk beazonosítása folyamatban van. A rendõrség ké-

ri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a betörésekkel kapcsolatban, vagy
gyanús gépjármûvet lát, írja
fel a rendszámát, jegyezze
meg az autó típusát és hívja
fel az 561-310-es automata
telefonszám 4221-es mellékét
vagy a 112-es segélyhívószámot.

Elismerés
rendõröknek
A Rendõrség napja alkalmából elismerést adtak át a
kiemelkedõ szakmai munkát
végzõk számára. A Szentesi
Rendõrkapitányság állományából Vida Gabriella közalkalmazott és Vendlóczki Richárd fõtörzsõrmester kapott
elismerést.

Matiné
Anyák-napi családi matinéra várják a gyerekeket és a
felnõtteket május 2-án, szombaton 10-12 óra között a
Koszta József Múzeumba. A
foglalkozás díja 200 forint.

Buli
A derekegyházi Music
Caffe zenekar koncertje ígér
garantált szórakozást a
bulizni vágyóknak május 2án, szombaton 22 órakor a
Felsõpárti Sörözõben. A
belépõ (22 óráig ingyenes)
egyben tombola is.

Tisztelt
Partnerünk!
Meghatározó városfejlesztési dokumentum, Szentes
Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája készül a
TRENECON COWI Tanácsadó és Tervezõ Kft. és a MAPI
Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.
gondozásával. 2014 decemberében a Képviselõ-testülete
188/2014. (XII.12.) határozatával döntött arról, hogy a
Belügyminisztérium támogatásával 2015. év elsõ felében
kerüljön kidolgozásra Szentes
Integrált Településfejlesztési
Stratégiája (ITS). A tervezés a
város teljes közigazgatási területére kiterjed. Az Integrált
Településfejlesztési Stratégia a
város középtávú fejlesztési
irányait, céljait és azok elérése
érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg.
Az ITS készítésének célja,
hogy stratégiai tervezés eszközeivel elõsegítse a következõ 7-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét, így a fejlesztések összehangoltan történjenek.
Mivel az Integrált Településfejlesztési Stratégia dokumentum meghatározza a város fejlesztéseit a 2020-ig terjedõ években, nagyon fontos,
hogy minél több szempont érvényesülhessen, minél szélesebb kör részvétele mellett.
A részvétel módját országos jogszabály, a településfej-

Kiállítás GALÉRIA
HIRDETMÉNY
Szentes Város Önkormányzata
a 2/2015. (I. 30.) 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 levõ 489 m2-es
építési telket 4.650.000 Ft + áfa és
a Vajdatelepen levõ 3.142 m2-es telket
2.850.000 Ft + áfa áron.
A pályázati kiírások átvehetõk a polgármesteri hivatal
226. számú irodájában (Szentes, Kossuth tér 6. szám).
Az ingatlanokkal és a pályázatokkal kapcsolatban
felvilágosítás kérhetõ a 63-510-378-as telefonszámon.

A pályázatok beadási határideje:
2015. május 15.
A pályázati kiírás a www.szentes.hu/pályázatok/eladó
ingatlanok oldalon is megtalálható az interneten.

Hódolat Bartóknak címmel
Prohászka Antal festõmûvész
idõszaki kiállítása nyílik május 8-án, pénteken, 16.30-kor
a Koszta József Múzeumban.

Szabad
a parkolás
A Szentes Városellátó
Nonprofit Kft. tájékoztatása
szerint május 1. munkaszüneti nap, ezért pénteken nem
kell fizetni a parkolásért.
A hulladékszállítás ugyanezen a napon nem módosul,
azaz május 1-jén a heti szokásos rendben végzik a szolgáltatást. A Városellátó kéri,
hogy az adott napon (pénteken) a megszokott körzet
szerinti utcákban reggel 6
óráig helyezzék ki a kukákat,
mert a hulladékgyûjtõ jármûvek a megszokottnál
gyorsabban haladhatnak.

Kávéház és étterem
Heti menü május 4—8.
A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ:

Húsleves házi tésztával
és májgaluskaleves
A menü: Dónáti sertésszelet,
párolt rizs
B menü: Zúzapörkölt tésztával
vagy bácskai rizseshús
Paradicsomleves és
Kedd:
cukkinikrémleves
A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya
B menü: Milánói makaróni
Szerda: Tojásos leves és
zöldbableves
A menü: Cordon bleu,
burgonyapüré
B menü: Görögös rakott tészta
fetával
Csütörtök: Gulyásleves és
zöldségleves
csirkeaprólékkal
A menü: Bolognai lasagne
B menü: Csirkemell ropogós
bundában, rizibizi vagy
rebarbara mártás
Péntek: Grízgaluskaleves és
gyümölcsleves
A menü: Sertésszelet vadászmódra, párolt rizs
B menü: Gyros, sült burgonya,
saláta

www.galeriakavehaz.hu

(X)

ÚJ HELYEN!

Égisz 90
Temetkezési Kft.
Iroda:

Szentes, Sima F. u. 21.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 30/9-351-024

lesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
29/2014. (II.28.) határozattal jóváhagyott partnerségi
egyeztetés szabályai határozzák meg.
Az egyeztetésben résztvevõk (a továbbiakban: partnerek) köre:
1. Szentesen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkezõ lakosok,
módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai, valamint
aki az adott településfejlesztéssel érintett.
2. Szentesen mûködõ gazdálkodó szervezetek, (Valamennyi településfejlesztéssel,
településrendezéssel összefüggésbe hozható szentesi
székhellyel, telephellyel rendelkezõ, az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel érintett gazdálkodó szervezet.)
3. Valamennyi Szentesen
bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil
szervezet.
4. Valamennyi Szentesen
mûködõ egyház.
Ezek alapján, mint az
egyeztetési eljárásban érintett

partner a fenti tervezésre
vonatkozóan a „partnerségi
egyeztetés szabályai“ szerint
lehetõsége van javaslatokat,
észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani, ehhez
szükséges a véleményezési eljárásba bejelentkezni!
A partnerek az its@szentes.
hu e-mail címen keresztül,
vagy postai úton (Szentes
Város Önkormányzata, 6600
Szentes, Kossuth tér 6.) nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban.
A nyilatkozatban meg kell
jelölni a véleményezési eljárás
tárgyát /ITS/,
• a szervezet (gazdálkodó-,
civil-, egyház) esetén a szervezet nevét, székhelyét, képviselõjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét,
• természetes személy esetén nevét, lakcímét, levelezési
címét, telefonszámát és e-mail
címét!
Az e-mail cím megadása elengedhetetlen, mivel a jövõben a partnerekkel a kapcsolatot elsõsorban ezen elérhetõségükön tartjuk.
A fentieket tartalmazó írásos nyilatkozatukat e-mailben
vagy levélben szíveskedjenek
2015. május 8-ig megküldeni!
Várjuk jelentkezésüket a
közös munkára!
Wittek Krisztina
Szentes fõépítésze

Szívügy
A Szívügy Klub tagjai május 6-án, szerdán 5 órakor tartják
összejövetelüket az ifjúsági házban, ahol a résztvevõknek
elõadást tart Tóth Mária orvos Szellemi frissesség címmel.

Elõdöntõ
május 1-jén
A Dunaújváros ellen pénteken kezdi meg a bajnoki elõdöntõs párharcát a Hungerit-Szentesi VK nõi vízilabdacsapata. A
mérkõzéssorozat az egyik fél második gyõzelméig tart. Az elsõ összecsapásra május 1-jén, 18 órakor kerül sor a ligeti
sportuszodában. A mérkõzést vezeti Molnár Tamás és Németh
András, amelyet a Digi Sport élõben közvetíti.

Családi események
Született: Bari Krisztián István és Daru Viola Katalinnak
(Dankó P. u. 10.) Kamilla Napsugár, Mészáros György és Fülöp
Gabriellának (Klauzál u. 22/A) Adél, Kiss Csaba Imre és
Józsa Mártának (Kiss Zs. u. 38.) Máté, Mészáros Ferenc és
Harsányi Tímeának (Klauzál u. 1.) Fanni, Bari István és Rostás Máriának (Bocskai u. 11.) Liliána Szederke, Sápi Zoltán és
Dienes Csillának (Belsõecser Tanya 37.) Ádám Szabolcs, Sipka
István és Ódor Beátának (Dr. Berényi I. u. 13.) Zsófia, Csapó
Miklós és Maszlag Adrienn Erzsébetnek (Deák F. u. 79.) Luca,
Varga Róbert és Tatár Szilviának (Nagyhegy 352/A) Norbert
nevû gyermeke.
Elhunyt: Fülöp Gábor József (Kéreg u. 57.), Zentai Lajos
(Apponyi tér I. ép.), Balogh-Szabó Sándorné (Bocskai u. 8.),
Faragó Józsefné (Alsórét Tanya 132.).

Szentesi Élet

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.
Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu,
szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete,
6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Nyomtatás: SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567
Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.
Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

