
A második legtöbb sza-
vazatot a helyes válasz
kapta, de sokan gondol-
tak arra is, hogy egy helyi
cég mutatkozik be új ar-
culattal. Kéttucatnyian –
leginkább negatív – kü-
lönvéleményt is fûztek a
szavazáshoz. Valaki pél-
dául azt írta: „kár, hogy
ilyen ronda, tirki-tarka
logónk lett. Szebb lett vol-
na kevesebb színnel, vala-
mi, ami Szentesre jellem-
zõ, letisztultabb, elegán-
sabb.” Más elõször virág-
szirmokra gondolt,  és
hozzátette, ennek semmi
köze helyi értékeinkhez. 

Hogy valójában mi célt

szolgál Szentes új arculati
kézikönyve és a város új tu-
risztikai logója, illetve
mennyibe került mindez,
arról Deim Éva, a polgár-
mesteri hivatal idegenfor-
galmi referense nyilatkozott
lapunknak. – Az arculati ké-
zikönyv hiányát évek óta
érezzük, hiszen a marketing
területén és a turisztikai ter-
mékek értékesítésénél alap-
követelménynek számít,
ezért nem véletlen, hogy a
júniusban megszavazott he-
lyi idegenforgalmi koncep-
ció egyik fontos eleme volt.
Ez egy olyan kódex, ami
hosszú távra meghatározza
városunk turisztikai megje-
lenését. A városi címertõl
elkülönül, annak használa-

tát semmilyen formában és
módon nem korlátozza. Az
elfogadott formavilág, a szí-
nek és a vonalvezetés kivá-
ló kiindulópont, amely bár-
milyen tervezõgrafikus
munkáját segíti. Alkalmazni
lehet majd rendezvénypla-
kátoknál ,  szórólapoknál
vagy online felületeken, il-
letve a további grafikai
vagy akár animációs fel-
használás lehetõségeit kí-
nálja. Szentes arculatszínei
szimbolizálják azokat a fo-
galmakat, amiket a város
turisztikai vonzereje köré
lehet csoportosítani. A kék
színek a vizet, mint megha-
tározó elemet Szentes ide-

genforgalmi értékei közül, a
friss zöld szín a természeti
értékeket, azok védelmét, a
relaxációt, a tûzvörös pedig
az életenergiát és a ven-

dégszeretetet– fejtette ki a
hivatal munkatársa. 

A kézikönyv elkészítésére
félmillió forintot különítet-
tek el a város 2011-es költ-
ségvetésében.

A meghívásos pályázaton
való részvételre hét, komp-
lett arculattervezésben és ki-
vitelezésben komoly referen-
ciákkal rendelkezõ céget kér-
tek föl. Hat – köztük két
szentesi – cég vállalta, hogy
ellenszolgáltatás nélkül ötle-
teket, vázlatokat nyújtson
be. Az elbírálás két körös
volt, végül az önkormányzat
városfejlesztési bizottsága
sorrendet állított, a legjobb-
nak pedig a szegedi Finger-

print Kft. elképzeléseit ítél-
ték. A megbízottnak forgal-
mi adó nélkül 490 ezer forin-
tot fizetett a város.

Bíró Dániel

Szentes térségében 32 ter-
málkút mûködik, amelyek
sorsa évek óta bizonytalan a
kitermelt termálvíz elhelye-
zésének szabályozása vagy
szabályozatlansága miatt. Je-
lenleg a használt és lehûlt ter-
málvíz szennyvíznek minõ-
sül és elhelyezésérõl külön-
bözõ, már érvényes vagy ez-
után érvénybe lépõ jogsza-
bályok rendelkeznek. Bárme-
lyik oldalról nézzük a hely-
zetet, csak rosszul jöhetnek
ki a kertészek. Egy év elején
megjelent kormányrendelet
azonban reményt adhat. 

A kormány 2015. június 30-
ig felfüggeszti a kizárólag ener-
giahasznosítás céljából kiter-
melt termálvizek visszasajtolá-
si kötelezettségét mind a már
megvalósult, mind pedig a jö-
võben létesülõ kitermelõ kutak
vonatkozásában. Ami viszont
nem változott és a Dél-alföldön
érvényben lévõ érzékeny terü-
letre vonatkozik, az a felszínen
maradó víz elhelyezésével
kapcsolatos jogszabály 2012.
december 12-i határideje. E sze-
rint, ha a kibocsátó a határidõ
végéig nem teljesíti a kibocsátá-
si határértéket, akkor a teljes
bírságot kell megállapítani és
kiszabni. Ez például a 20

termálkutat mûködtetõ Árpád-
Agrár Zrt. esetében 500 millió
forintos bírságot jelent. Vagyis
hiába a  visszasajtolási kötele-
zettség halasztása, ha egy má-
sik jogszabály teszi lehetetlen-
né a kertészeteket. Nagyon pi-
cit fellélegezhetnek a gazdák –
mondja Nagygál János, Az Ár-
pád Zrt. mûszaki vezetõje, a
Magyar Geotermális Egyesület
alelnöke.

Elõzmények:

A vízgazdálkodási törvény
2003-tól kötelezõ erõvel elõírja,
hogy a kizárólag energiahasz-
nosítás céljából kitermelt ter-
málvizet vissza kell táplálni a
kivétel helyére, a felszín alatti
vízrétegbe. Azok a kutak, me-
lyek ekkor már mûködtek, át-
menetileg felmentést kaptak a
visszasajtolási kötelezettség

alól. Hogy kedvezõ helyzetük
továbbra is megmaradjon,
Szirbik Imre 2010-ben még or-
szággyûlési képviselõként -
három társával együtt - módo-
sító indítványt nyújtott be arra
vonatkozóan, hogy a vízügyi
hatóság egyedi felmentést ad-
hasson a visszatáplálási kötele-
zettség alól. Az elsöprõ több-
séggel megszavazott jogsza-
bályt Sólyom László nem írta

alá. A köztársasági elnök sze-
rint ugyanis a termálvizek
visszatáplálása fontos a felszín
alatti egységes vízbázis meg-
óvása szempontjából. Túlzott
kitermelése esetén ugyanis
csökken a vízkészlet, só- és hõ-
tartalma pedig károsíthatja az
élõvilágot. 

A parlament azonban újra
elfogadta a törvénymódosítást,
azzal a pontosítással, hogy
azok a termálvíz-kitermelõk
kérhetnek a jövõben mentessé-
get a visszasajtolási kötelezett-
ség alól, akik 2009. szeptember
30-án érvényes üzemeltetési
engedéllyel rendelkeztek. 

Azoknak a kutaknak pedig,
melyek nem sajtolnak vissza,
egy 2004-es rendelet értelmé-
ben 2012. december 31-ig meg
kell oldaniuk, hogy az a víz,
melyet a felszínen elengednek,
ne tartalmazzon szennyezõ-
anyagokat. Ezek alapján elõáll-
hat egy olyan helyzet, hogy a
kitermelõ felmentést kap visz-
szasajtoló kiépítése alól, ám ha
a szennyvíz kibocsátását nem
szünteti meg, be kell zárnia.

Az országban mintegy 140-
150 engedélyes kútról van szó,
aminek az egyötöde mûködik
Szentes térségében.

(folytatás a 4. oldalon)
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Nem váltotta be a hozzáfûzött reményeket, ezért alig más-
fél évnyi mûködés után bezárt a Vásárhelyi úti egészségház-
ban a Szidónia gyógyszertár. A háziorvosok maradhatnak az
épületben, a tulajdonos pedig új bérlõt keres a patikába.
Cikkünk a 3. oldalon 

Bezárt a patika

Sok minden teheti tönkre egy ember életét. Ezek közül az
egyik a játékautomata. Egy a negyvenes éveinek közepén já-
ró szentesi férfi, Imre története megrázó tanulságokkal szol-
gál. Lopott, börtönbe került szenvedélye miatt, de már hátat
fordított korábbi életének. Írásunkat a 7. oldalon olvashatják.

Játékszenvedély

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

Idén elõször kellett bevetni
a városellátó sószóró gépeit:
összesen öt jármû végzett sík-
talanítást a város legfõbb gyûj-
tõútvonalain csütörtök és pén-
tek hajnalban. Az elmúlt 48
órában enyhe mértékben
emelkedett az idõjárási ténye-
zõk miatt kórházba kerülõk
száma. Fõként zúzódással, fi-
cammal, illetve végtagtörések-
kel járó sérülésekkel szállítot-
tak több beteget a kórház sür-
gõsségi betegellátó osztályára.

* * *
A szentesi családsegítõ köz-

pont tanyagondnoki szolgála-
tát a hétvégére ígért rendkívü-
li hideg nem érte váratlanul.
Már elõzetesen felmérték a
külterületen élõk tûzifaszük-
ségletét és ki is szállították az
igényelt mennyiséget. A hét-
végén telefonon lehet elérni a
szolgálat munkatársait, akik
négyszáz emberrõl gondos-
kodnak. 

Hirtelen
hideg lett

A termálvíz jövõje – a kertészetek sorsa

Lapzártánkig 504 szavazat futott be a Szentesi Mo-
zaik honlapjára, ahol a város új turisztikai logóját le-
het véleményezni. Az internetes újság arra volt kí-
váncsi, hogy az olvasóknak mi jut eszébe az ábráról,
szerintük mit ábrázol. A legtöbben egy nehéz napját
töltõ pulyka hátulnézetére voksoltak a négy színû,
körkörösen hulló cseppek láttán.

Arculatváltáshoz készült kézikönyv

Döbrõssy Iván elmondta, az Ilona-parti kertészet használt vizét zárt tározókba gyûjtik.



Tavaly, advent idején új helytörténeti munka jelent meg.
Dr. Balázs György ny. fõiskolai docens több éves kutatásá-
nak és anyaggyûjtésének eredményét összegzi e kiadvány.
A szerzõ a II. József által kiadott türelmi rendelet elõtti val-
lási türelmetlenség idõszakában Szentesre érkezett néhány
evangélikus család hitéért való küzdelmes helytállásától
mutatja be az eklézsia történetét a korszakhatárt jelölõ
1944-es esztendõig.

Paplakot, iskolát építettek

Helytörténeti kiadványról van szó, amelynek nagy erénye,
hogy a helyi eseményeket az európai és a magyar történe-
lembe ágyazva, azokkal összefüggésben láttatja. Megismer-
jük Luther Márton kifüggesztett 95 hittételének európai hatá-
sát, a reformáció magyarországi terjedését, szentesi megjele-
nését. (Az 1773. évi összeíráskor a városnak 7249 lakója volt.
Ebbõl 5283 református, 1901 katolikus és 49 evangélikus.)

Az evangélikusság gyarapodó lélekszáma és igénye elõ-
ször imaház felépítését eredményezte (1817). Ezt követte a
paplak megépítése. (A régi szentesiek még emlékezhetnek a
mai postaépület egy részének helyén álló földszintes épület-
re, melyben vetõmagbolt, tejivó, festékbolt mûködött. Ez az
épület volt az imaház és paplak.) 

Az elemi iskola építése 1855-ben történt. Újabb jelentõs
gyarapodásként 1905-ben közadakozásból neogót stílusban
felépült az evangélikusok temploma is.

Megismerjük a könyvbõl az egyházközség lelkészeit. Az
elsõ megválasztott lelkész Molitorisz Lajos volt. Említést érde-
mel az iskolaépítõ Balassa János személye, aki 38 évig „hû lel-
késze” volt a szentesieknek, amint az az evangélikus temetõ-
ben ma is meglévõ síremlékén olvasható. Õt követte a temp-

lomépítõ Petrovics Soma. Õ 43 éven át fungált a szentesi evan-
gélikusok lelkipásztoraként.

Lelkészek erõsödõ társadalmi szerepe

Balassa Jánossal kezdõdõen figyelhetjük meg, hogy az
evangélikus lelkészek társadalmi szerepe, a város közéleté-
ben való részvétele egyre jelentõsebb.

Petrovics Soma után Botyánkszky János majd Virányi Lajos
lelkészi tevékenysége mellett meghatározó a város kulturális
és társadalmi életében betöltött szerepe is. 

Az evangélikusok iskolájának tanítói: Saling Géza,
Kolpaszky György, Lakatos Emil, Egyed M. Lajos, Macskási Sámu-
el. Utóbb hosszú idõn át, egészen 1944-ben történt nyugdíjba
vonulásáig Huszák József igazgató-tanító és kántor oktatta-
nevelte az elemi iskola alsó négy osztályát osztatlan tanítási
rendben. (Az iskolát kezdetektõl nem csak evangélikus gye-
rekek látogatták.)

E sorok írója nem hallgathatja el, hogy maga is megtapasz-
talta ennek a vallási közösségnek felnevelõ erejét, erkölcsi
tartást adó hatását. És nosztalgiával gondol azokra a tartal-
mas mûsoros rendezvényekre, amelyeknek szereplõi – Ko-
vács Nelly, Wolf Károly, Tolcsvai Nagy Béla, Hankó László – meg-
elevenednek most emlékezetének képernyõjén.

A tudományos igénnyel megírt eklézsiatörténet a „Szentesi
Mûhely Füzetek” 12. kiadványaként jelent meg. Szerkesztet-
te és a gazdag képanyagot válogatta Labádi Lajos. A mûszaki
szerkesztésért, a borítóért és a képkidolgozásért Szeri Lászlót
illeti elismerés. Kiadta a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit
Közhasznú Kft. és a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Le-
véltára.

Bucsány György

A névtelen feljelentõk után
nem kutattak, de gyanújuk a
Szentesi Hírlap szerkesztõjé-
re irányult, aki 1919. augusz-
tus közepén indította újság-
ját, amikor az Alföldi Újság
többhónapos szüneteltetésre
volt kárhoztatva. A Vajda
testvérek letartóztatásával és
meghurcoltatásával a nép-
szerû lapot szerette volna
megbuktatni, s végleg ki-
vonni a riválisok sorából.
„Aki nekünk ezt a szenve-
dést okozta, el fogja nyerni
méltó büntetését már az em-
berek megvetésében akkor,
amikor ki fog derülni az,
hogy ki volt az a névtelenség
homályába meghúzódó alak,
aki ártatlan embereket bör-
tönbe hurcoltatott. Az idõ
mindent kiderít, és a gonosz-
tett önmagában hordozza
büntetését…” – jósolták
Vajdáék.

A kialakult új viszonyok-
hoz igazodva, új programot
hirdettek, amelynek legfõbb
elemei: a munka és a jogrend
eszközeivel küzdeni a régi
Magyarország határainak
visszaállításáért; dolgozni az
ország anyagi és erkölcsi
megerõsödéséért; a nyilvá-
nosság hatalmát felhasználni
minden magyar ember jólé-
téért, boldogulásáért, és az

emberi jogokért való küzde-
lemben pártfogói lenni a
gyengéknek és az elnyomot-
taknak; ellenõrizni azokat,
akiknek kezére bízatott a ha-
talom, és ezzel együtt az or-
szág és a város jövõje. Hoz-
zátették még, hogy „Szenzá-
ciót nem hajhászunk, de ha
van, megírjuk, ha abból a
közérdeknek valami elõnye
származik. Nem támadunk
senkit, nem »utazunk« sen-
kire sem csak azért, hogy a
lap érdekesebb legyen, mert
mi újságírók voltunk min-
dig, a szó tisztességes értel-
mében.” 

1920 nyarától az újság
csak hetenként kétszer jelent
meg; 1924 júniusától azon-
ban már ismét hetenként
hatszor. Ugyanekkor Vajda
Antal megvált a felelõs szer-
kesztéstõl; azt rövid idõre
Czirbus Sándor vette át, majd
pedig Vajda Ernõ addigi fõ-
szerkesztõ. Persze Vajda An-
tal továbbra is bedolgozott
az újságba, de mellette vitte
ügyvédi irodáját, s városi
képviselõként is igen aktív
munkát végzett. 

A két világháború között
az Alföldi Újságot ellenzéki
lapként tartották nyilván;
ekkoriban a megye egyetlen
ellenzéki újságja. Közlemé-

nyeivel többször magára
vonta a hivatalos szervek ha-
ragját. Hatósági vélemény
szerint a lap „…szélsõséges
liberális, ellenzéki irányzatú,
és a szociáldemokrata törek-

vések szószólója, s mint
ilyen, a Tisza-vidék nyugal-
mát és békéjét, s ezáltal az
egész ország belsõ rendjét és
közbiztonságát veszélyezte-
ti”. 

Az Alföldi Újság a 39. év-
folyamában járt, amikor ki-
hirdették az 1939. évi IV.
törvénycikket a zsidók köz-
életi és gazdasági térfogla-
lásának korlátozásáról. En-
nek 10. §-a kimondta, hogy
„Zsidó nem lehet idõszaki
lap felelõs szerkesztõje, ki-
adója, fõszerkesztõje, vagy
bármily névvel megjelölt
olyan munkatársa, aki a lap
szellemi irányát megszab-
ja.” E törvényre hivatkozva
hatóságilag kimondták a
nagy múltú, népszerû, napi
3000 példányban elkelõ új-
ság betiltását. Utolsó száma
1939. szeptember 30-án
(szombaton) jelent meg,
címoldalán a „Búcsúszó az
Alföldi Újság olvasóihoz”
címû vezércikkel. Visszate-
kintve a közel négy évtized-
re, a cikkíró büszkén kije-
lente t te :  „Nem vol tunk
nagyurak tányérnyalói ,
nem szolgáltuk ki az egy-
mást követõ rendszereket:
nem is szereztünk vagyont,
nem is volt könnyû sorunk.
De ennek a küzdelmes 39
esztendõnek volt egy erõs
támasza: az, hogy egyedüli
gazdánk, Szentes város dol-
gozó polgársága mellettünk
állt, és megérezte minden-
kor sorainkban azt, hogy a

kisemberek könnyebb és
szabadabb magyar életéért
forgattuk tollunkat.” 

A kormányhatalom be-
szüntette a lapot. Ezzel el-
veszítette kenyerét az újság
megalapítója és fõszerkesz-
tõje, Vajda Ernõ, „aki a vi-
lágháborúnak 100%-os rok-
kantja, akinek foltmentes
múltja, 67 esztendeje sem
talált megértést arra, hogy
lapját legalább életében
meghagyják”. Rajta kívül
elvesztette munkáját továb-
bi 45 keresztény szentesi
család, akiknek tagjai köz-
vetlenül vagy közvetve a
lap elõállításából éltek. A
törvény – törvény! Vajda
Ernõ „szerencséjére” már
nem élte meg az elkövetke-
zõ évek borzalmait: 1944.
február 16-án elhunyt. Dr.
Vajda Antalt viszont a többi
szentesi zsidóval együtt de-
portálták. Egy évet koncent-
rációs táborban töltött, köz-
ben idehaza mindenébõl ki-
forgatták. Hazatérve ügy-
védkedésbõl tartotta fenn
magát. Szentesen hunyt el
1954. január 17-én. Ekkor
már csak kevesen tudták,
hogy õ és testvére a szentesi
újságírás, ill. sajtótörténet
kiemelkedõ alakjai.

Labádi Lajos
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Tisztelt Képviselõ-
testület!

December hónapban érke-
zett meg a mûvelõdési iroda
sporteredmények közlésérõl
és címekre való felterjesztés-
rõl szóló értesítése. Nagy
szomorúsággal vettük tudo-
másul, hogy a városi sporto-
lói ünnepségen elismerhetõ
diáksport eredmények köre
rendkívüli módon leszûkült.
Az elmúlt évek gyakorlatát
megváltoztatva ebben az év-
ben csak és kizárólag a Diák-
olimpia Országos Döntõt
megnyerõ egyéni vagy csa-
pat eredmények minõsülnek
megfelelõnek. Már a dobogó
második, harmadik foka sem
elégséges eredmény a kö-
szöntéshez.

Úgy gondolom, hogy ez a
változtatás nem méltó a
Nemzet Sportvárosa címet
büszkén viselõ városunkhoz.
Semmibe veszi azon fiatal,
utánpótláskorú versenyzõk
egész éves munkáját, felké-
szülését, akik kiválóan telje-
sítettek városi, megyei szin-
ten, eljutva az országos dön-
tõbe, de ott esetleg csak ti-
zed- vagy századmásodperc-

cel, néhány centiméterrel,
véleményes bírói ítélettel
vagy pontozással szorultak a
gyõztes mögé.

Ma, amikor minden szin-
ten az egészséges életmód-
ról, a fiatalok nevelésérõl, az
utánpótlás fontosságáról be-
szélünk, ezzel a tendenciával
ellentétes üzenetet fogalmaz
meg ez a döntés.

Hogyan álljon ezután az
edzõ, a felkészítõ tanár diák-
jai elé, hogyan motiválja
õket, hogy érdemes verse-
nyezni, érdemes küzdeni,
hajtani, ha a saját szülõváro-
sa veszi semmibe a teljesít-
ményt?

Ez a sportemberekhez nem
méltó döntés minden iskolát,
sportegyesületet nehéz hely-
zet elé állít! 

Kérem a képviselõ-testület
tisztelt tagjait, hogy a soron
következõ képviselõ-testületi
ülésen szíveskedjenek véle-
ményüket kifejtve megtár-
gyalni ezt, az utánpótlást és
diáksportot érintõ kérdést.  

Tisztelettel
Karikó-Tóth Tibor

igazgató
Kiss Bálint Református

Általános Iskola

Nem csak az
arany ér valamit

A SZILVER Táncmûvésze-
ti Nonprofit Kft. (6600 Szen-
tes, Kossuth tér 5.) Új Ma-
gyarországért Társadalmi
Megújulás Programjában
49.920.000,- forintot nyert
a TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-
0020 Táncos Tehetségek Tá-
bora címû projektre a tehet-
séges gyerekek táboroztatá-

sára. A szentesi és a zánkai
táborban tehetségfejlesztõ
órákon és sok-sok olyan
programon vehettek részt a
gyerekek, ami egy tábor éle-
tébe beletartozik. 

A projektben két edzõtá-
bor került megszervezésre:
2011. július 27-31. között
Szentesen és 2011. augusz-
tus 8-12. között Zánkán.

A tehetséggondozásban
39 együttmûködõ intéz-

mény vett részt, köztük egy
óvoda, egy gimnázium, egy
AMI és 36 általános iskola,
624 fõvel.

A pályázatban prioritást
élvezett a konkrét tehetség-
gondozás, valamint az
együttmûködõ intézmények
révén a közoktatási rendszer
hatékonyságának javítása,
újszerû megoldások és
együttmûködések kialakítá-
sával. (X)

Magyar zsidók deportálása  (1944)

110 éve indult az Alföldi Ellenzék címû újság (IV.)

A megye egyetlen ellenzéki lapjának betiltása

Könyvismertetõ

A szentesi evangélikus egyház
története (1760-1944)

Aki személy szerint ellenem
vétkezik, az számíthat a meg-
bocsátásomra, de aki a hazám
ellen vét, vagy embertelen felté-
telek mellett uzsorakamatra ad
kölcsönt a rászorulónak az nem
állhat meg elõttem.

Sajnálom azokat, akik svájci
frank alapján keveredtek adós-
ságba és nem képesek lépést tar-
tani a frank egekbe szökésével.

Rájuk szomorú jövõ vár, hacsak
nincsenek milliós tartalékaik.
De bízhatnak abban, hogy a
kormány talál számukra kedve-
zõ megoldást.

Haragot vagy gyûlöletet ne
melengess a szívedben, mert az
olyan, mint csõre töltött pisztoly
a zsebben. Akkor sül el, amikor
nem gondolnád.

A jó házassághoz éppúgy kell
a józan költségvetés, mint a
kormányoknak az országok ve-
zetéséhez. Az okos férj gondos-
kodjék elegendõ bevételrõl, a
még okosabb feleség pedig úgy
költekezzék, hogy maradvány is
legyen a hónap végén.

Bánj kedvesebben másokkal,
mint ahogy mások bánnak ve-
led.

Dr. Imre Ernõ

GONDOLATOK

Az olvasók meglepetésére az Alföldi Újság megjelenése
1920. márc. 9-tõl ismét szünetelt, egészen június 19-ig. Az
történt, hogy a szerkesztõség tagjait – köztük Vajda Ernõ és
dr. Vajda Antal szerkesztõ-laptulajdonosokat – névtelen
feljelentés alapján letartóztatták, és közel 6 hétig fogva tar-
tották. Utóbb a szegedi államügyészség elégtételt szolgálta-
tott, mert a nyomozást megszûntette, és a lap szerkesztõit
szabadlábra helyezte azzal az indoklással, hogy a felhozott
vádakat a vádaskodók semmivel sem tudták bizonyítani,
ezzel szemben beigazolódott, hogy az Alföldi Újság szer-
kesztõi mindig és minden körülmények között a rendnek
és a város közbékéjének voltak a szószólói 19 éves hírlap-
írói mûködésük alatt. „Magatartásunk és közéleti mûködé-
sünk ezen hivatalos igazolása és tisztázása elõtt a mi olva-
sóközönségünk már letartóztatásunkkor meg voltak gyõ-
zõdve arról, hogy a hatóságot csak alaptalan feljelentéssel
vezethették félre, és ez nekünk a legnagyobb elégtételünk”
– írták a kiszabadult szerkesztõk. 

Olvasónk írja
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Kis mértékben emelkedik
a víz- és csatornadíj Szente-
sen ebben az évben. Tavaly
év végén az országgyûlés el-
fogadta a víziközmû szolgál-
tatásról szóló törvényt, ami
az áremelést 2,56 százalék-
b a n  m a x i m á l t a .  Í g y  a z
áfakulcs 2 százalékos emel-
kedésével sem haladja meg
az emelés a négy százalékot.
A képviselõ testület elé kerü-
lõ javaslat szerint  az ivóvíz-
ért nettó 295, a szennyvízért
189 forintot kellene fizetni ja-
nuár 1-tõl a lakosoknak. 

A társaság korábban elfo-
gadott üzleti terve ennél ma-
gasabb díjakkal számolt,
ezért a Szentes-Víz Kft. a
terv módosítását javasolja. A
tervezetthez képest mintegy
50 millió forint árbevétel ki-
esést  a szennyvíztelep idei
bérleti díjának csökkentésé-
vel illetve a kft. költségeinek
csökkentésével pótolja a cég.
A vízórákat ezekben a hetek-
ben olvassák le, a fogyasztott

vizet december végéig a régi,
míg a január 1. utánit az új
díjjal számlázzák. 

Érdekes adat, hogy míg a
tervben az 1 millió köbméter
szolgáltatott ivóvízzel szem-
ben 1,6 millió köbméter kibo-
csátott szennyvízzel számol.
Mibõl adódik a többlet? A
kórház, a laktanya és fõleg a
Hungerit Zrt. nem csak a vá-
ros vízhálózatát használja, ha-
nem saját kútja is van, viszont
a szennyvizet a városi csator-
nába engedi és ebbõl adódik a
többlet – tudtuk meg Kocsis
László ügyvezetõtõl. 

Elkezdõdött az új szenny-
víztelep és a vízhálózat kor-
szerûsítésének elõkészítése.
A szennyvíztelep tervezésére
56 millió forintot nyert a vá-
ros, amely összegbõl elké-
szül a létesítési engedélyes
terv és a kiviteli terv is. A vá-
ros ivóvízminõség javításra
is adott be tavaly KEOP pá-
lyázatot és nyert 1,6 milliárd
forint uniós támogatást. Az
önrésszel együtt több mint 2
milliárdos beruházásból va-
lósulhat meg kútfelújítás és
tisztító mûtárgy kiépítés Be-
rekháton valamint új távve-
zeték építése Kajánújfalu,
Magyartés és Lapistó város-
rész irányába. Közkifolyót
alakítanak ki Veresházon és
Belsõecseren. A beruházás a
közbeszerezés után várható-
an õsszel kezdõdik és 2013
végére, de legkésõbb 2014 ta-
vaszára befejezõdik.

B. G. 

Minimális
vízdíjemelés

A megyeibõl állami fenn-
tartásba került három szen-
tesi középiskola igazgatói
posztjára pályázatot írt ki
a Csongrád Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ
(Csomik). A pályázók febru-
ár 24-ig jelentkezhetnek, a
személyi döntéseket március
végéig hozza meg a megyei
kormányhivatal.

Amint arról 2011 októberé-
ben beszámoltunk: a megyei
intézmények államosítását
szabályozó törvény szerint a
nem egészségügyi intézmé-
nyek vezetõi és gazdasági
vezetõi megbízatása 2012.
március 31-én megszûnik, az
érintettek pedig nem jogo-
sultak végkielégítésre. Ez vo-
natkozik Szentes három kö-
zépiskolájára, a gimnázium-
ra, a Zsoldos- és a Boros-
szakközépiskolára is.  A

Csongrád Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ
honlapján a napokban jelen-
tek meg az intézményvezetõi
álláshirdetések. A pályázato-
kat február 24-ig lehet be-
nyújtani, március végéig bí-
rálják el õket. A vezetõi meg-
bízatás mindhárom intéz-
mény esetében határozott
idõre, 2012. augusztus 1-tõl
2017. július 31-ig szól. 

Mivel mindhárom középis-
kola vezetõjének csak évek
múlva járt volna le a mandá-
tuma, kíváncsiak voltunk,
megpályázzák-e újból az
igazgatói széket. Mint az érin-
tettektõl megtudtuk: a gimná-
ziumot irányító H. Szabó Réka,
a közgét vezetõ Molnárné Tóth
Györgyi és a Pollák és Zsoldos
igazgatónõje Pintér Etelka is
folytatni szeretné megkezdett
munkáját. B.D.

Igazgatót keresnek
a középiskolák

A novemberinél sokkal sze-
rényebb fejlesztési elképzelé-
seket vázol föl a képviselõ-tes-
tület elé ismét beterjesztett tu-
risztikai akcióterv, amely a
sportturizmus és az edzõtábo-
roztatás lehetõségeit bõvítené
Szentesen. Az õsszel elsõ olva-
satként elfogadott beruházási
program legfrissebb változata
jól tükrözi, hogy a szûkös
anyagi források határt szabnak
a városnak, ezért egy-két, ko-
rábban fontosnak ítélt elképze-
lés megvalósítását el kell ha-
lasztani. Így például pályázati
forrást kell találni a sportcsar-
nok szellõzõ rendszerének ki-
építésére, ami mintegy 20 mil-
lió forintos tétel, és a kollégi-
um szobáinak igényesebb be-

rendezésére is. A sporttelep
öntözõrendszerének rekonst-
rukciója egyelõre ugyancsak
lekerült a napirendrõl – ezt is
pályázati pénzbõl szeretnék
megvalósítani. Kikerült az idei
tervek közül a gyógyfürdõ és
sportszálló korszerûsítésének
elõkészítése is, amik szintén
milliókkal terhelnék az önkor-
mányzat költségvetését. 

Elkezdõdhet viszont a sport-
telepet övezõ kerítés csinosítá-
sa. Amennyiben térfigyelõ ka-
merákkal is felszerelik a meg-
újult kerítést, 4,5 millióba ke-
rül a fejlesztés. A sportcsarnok
játékterének rekonstrukciója
sem halogatható tovább, ezért
a város hitelkeretébõl 10 milli-
ót fordíthatnak erre az intéz-

ménynél, ha a döntéshozók tá-
mogatják az elõterjesztést.   

Noha a novemberi vitában
több képviselõ is azon a véle-
ményen volt, hogy jelen körül-
mények között felesleges len-
ne Tourinform-irodát mûköd-
tetni a városban, az ötlet
megint bekerült a javaslatok
közé, de azzal, hogy április-
ban tárgyalnák meg részlete-
sen, mennyibe is kerülne az
üzemeltetés. A Szentesi Ven-
dégszeretet Egyesület elkép-
zelései is helyet kaptak az
anyagban: így például önálló
turisztikai információs portál
létrehozására idén 400 ezer fo-
rintot biztosítana a polgármes-
teri hivatal. A civilek ötlete
volt az is, hogy nyaranta vízi
színpadot lehetne állítani a
Kurcára. A kudarcok közé so-
rolható, hogy hiába nyert je-
lentõs uniós támogatást egy
magáncég a volt úttörõház
szállodává alakítására, abból
nem lesz semmi. A fejlesztés-
ben érdekeltek szerint viszont
arra még van esély, hogy a li-
get szomszédságába tervezett
kalandpark megépüljön. 

Kép és szöveg: Bíró Dániel

Csak parkettára
és kerítésre futja Lapunk megjelenése nap-

ján tartja elsõ idei nyilvános
ülését a szentesi képviselõ-
testület. A 14 órakor kezdõ-
dõ városházi tanácskozáson
napirendre kerül az önkor-
mányzati cégek ügyvezetõi-
nek, illetve a felügyelõbi-
zottságok 2012-es díjazása.
Döntés születhet a lapunkat
mûködtetõ Szentesi Média
Nonprofit Kft. 2012-es üzleti
tervérõl és arról, ad-e a város
25 millió forint támogatást a
Civil TV-nek. A képviselõk
felülvizsgálják a közoktatási
esélyegyenlõségi intézkedési

tervet, továbbá határoznak
arról, hogy az önkormányzat
nyújtson-e be pályázatot a
hajléktalan szálló éjjeli mene-
dékhelyének felújítására és
bõvítésére. Szó lesz az ivó-
vízminõség-javító program-
ról: a beruházáshoz 320 mil-
liós önerõt kell biztosítani
Szentesnek. Az összeg 95
százalékát a Belügyminiszté-
rium EU önerõ alapjából sze-
retné megszerezni a város,
így csak 14,7 millió forintot
kellene hozzátenni a helyi
költségvetésbõl. 

B.D. 

Testületi ülés

Nem váltotta be a hozzáfû-
zött reményeket, ezért alig más-
fél évnyi mûködés után bezárt
a Vásárhelyi úti egészségház-
ban a Szidónia gyógyszertár. A
háziorvosok maradhatnak az
épületben, a tulajdonos pedig
új bérlõt keres a patikába. 

Újévkor már nem nyitott ki a
Vásárhelyi úti Szidónia gyógy-
szertár – a város tizedik, egy-
ben legújabb patikája másfél
évig sem tudott mûködni. A
több mint 100 millió forintos
magánberuházásból felhúzott,
450 négyzetméter alapterületû,
4 rendelõnek és egy gyógyszer-
tárnak helyet adó egészségház
2010 második felében kapta
meg a mûködéshez szükséges
szakhatósági engedélyeket. A
város és a beruházó között szü-
letett megállapodás alapján az
itt rendelõ gyermekorvosnak és
a két háziorvosnak bérleti díjat
nem kell fizetniük a helyisége-
kért, csak a rezsiköltségeket fe-
dezik. Arról, hogy mi indokolta
a bezárást, illetve mi lesz az
épület és bérlõinek sorsa, tájé-
koztatást kértünk a gyógyszer-
tárat üzemeltetõ cégtõl. 

A gyógyszertár gazdaságilag
fenntarthatatlan helyzetbe ke-
rült. A mûködési költségeket
nem lehetett tovább csökkenteni,
az árbevételi oldalon komoly el-
mozdulásra nem lehetett számí-
tani. A 2011. január 1-jén hatály-
ba lépett gyógyszer gazdaságos-
sági törvény szabta lehetõségek,
a marketingtevékenység tilalmá-
val, a patika versenyképességé-
nek növelésére sem adtak esélyt.
Külsõ finanszírozási forrás
igénybevétele a mai gazdasági
helyzetben nem volt megoldha-

tó, így az a döntés született,
hogy a patika nem folytatja to-
vább a mûködését. Errõl tájékoz-
tattuk az önkormányzatot és a
háziorvosokat is – írta lapunk-
nak Kamondy Bálint. A Patika
Management Kft. marketingve-
zetõje azt is elárulta, a jelenleg
üresen álló patika ingatlanrészt
meghirdették, bérleti konstrukci-
óban kívánják mûködtetni.
Amennyiben megfelelõ bérlõ je-
lentkezik, a gyógyszertár újra
megnyithat, természetesen az új
üzemeltetõvel. Abban remény-
kednek, hogy ez mihamarabb
bekövetkezik. Kamondy hozzá-
tette, a háziorvosok, az önkor-
mányzattal kötött használati
szerzõdés értelmében, maradnak
a házban és folytatják a munká-
jukat. Az egészségház fenntartá-

sáról továbbra is gondoskodik a
társaság, ezért egy fõ munkavál-
lalót biztosítanak a mindennapi
üzemeltetési tevékenységek el-
végzésére.

Horváth György, a Sima Ferenc
utcán 1992 óta mûködõ Szent
Damján Patika üzemeltetõje sze-
rint nem véletlen, hogy a kiéle-
zett verseny meghozta elsõ áldo-
zatát: a gyógyszertárakban alkal-
mazható árrés és a város népes-
sége is csökkent, miközben a
versenytársak száma nõtt az el-

múlt években. Szerinte a kiszá-
míthatatlanság hordozza a leg-
nagyobb veszélyt az ágazat szá-
mára. Az 1990-es évek elején
született, korábbi jogi szabályo-
zás egyértelmûvé tette, hogy 4-5
ezer ember szükséges egy
gyógyszertár eltartásához, de ezt
a rendszert felrúgta az elõzõ kor-
mányzat patikaliberalizációja.
Utóbbinak köszönhetõ, hogy 3 új
patika nyílhatott az elmúlt évek-
ben Szentesen.

Bíró Dániel

Bezárt a város legújabb patikája

A Szentesi Családsegítõ
Központ Ady Endre utcai he-
lyiségében kapott helyet a vá-
ros legújabb népkonyhája.
Szalainé Dobóvári Brigitta, a
családsegítõ szolgálat szakmai
vezetõje örömmel számolt be
arról, hogy az arra rászorulók
számára újabb lehetõség adó-
dott, hogy a meglehetõsen ne-
héz helyzetükön segíteni tud-
janak. A népkonyhát, idõszak-
tól és évszaktól függetlenül, a
szociálisan rászoruló helybeli-
ek, vagy az itt tartózkodó haj-
léktalan személyek vehetik
igénybe. Ez a támogatás azon-
ban meglehetõsen véges, na-
ponta 10 személy felel meg a
feltételeknek. Amennyiben
többen jelentkeznének, azokat
kénytelenek átirányítani, egy
másik intézménybe, a Villogó
utcára.

A szolgáltatás igénybevéte-
lére jelentkezõknél rászorult-
ságot nem vizsgálnak, viszont
szükséges bemutatni a negatív
tüdõszûrõ vizsgálati ered-
ményt. A háziorvosnál szociá-
lis ellátásra kell kérni beutalót
a tüdõszûrõre, így a vizsgálat
is ingyenes.

A népkonyha csak munka-
napokon fél 12-fél 1 közötti
idõben mûködik. Az étel mi-
nõségérõl annyit lehet elmon-
dani, hogy ugyanazt kapják,
mint amit az idõsek otthoná-
ban felszolgálnak, az ebéd a
központi konyháról érkezik.
Leves mellé második fogás-
ként általában húst és tészta-
ételeket kínálnak, de gyakran
van savanyúság és sütemény
is. A népkonyhán külön fõzési
lehetõség nincs, csak az étel-
melegítés oldható meg, így
külön igényeket, mint például
diétát, nem tudnak biztosítani. 

Garai

Népkonyha:
napi 10 adag

Szentes megyei elsõ
Megyei összehasonlításban, lélekszámarányosan Szentesen mûkö-

dik a legtöbb gyógyszertár. Amíg nem zárt be a Vásárhelyi úti Szidó-
nia, egy-egy patikára átlagosan 2850 lakos jutott – most 3166. Ez a mu-
tató a megye összes nagyobb városában jócskán meghaladta a 3500-at.
Jelenleg Csongrádon 5, Makón 6, Hódmezõvásárhelyen 13, Szegeden
45 gyógyszertárban lehet beváltani a recepteket.

A sportlétesítmények fejlesztésére legfeljebb 15 millió fo-
rintot fordítana idei költségvetésébõl az önkormányzat – de-
rül ki abból az elõterjesztésbõl, amirõl lapunk megjelenése
napján tárgyal a képviselõ-testület. Megújulhat a sportcsar-
nok játéktere, a sporttelepen pedig kerítés épülhet 2012-ben.

Gazdaságilag fenntarthatatlan volt a gyógyszertár.

Ha a képviselõk megszavazzák, idén megújulhat a sportcsarnok játéktere.

Szentes város Polgármesteri
Hivatal Jegyzõje

PÁLYÁZATOT
HIRDET

gyámhivatali
ügyintézõi

munkakör betöltésére.
A pályázati kiírás a

www.kozigallas.gov.hu,
és www.szentes.hu

honlapon megtekinthetõ.



(folytatás az 1. oldalról)

Lehetséges jövõ

– A most elfogadott kormányhatározat szerint a Vidékfej-
lesztési Minisztérium e hónap végéig elõkészítést tesz a kor-
mány részére a felszínen maradó víz elhelyezésével kapcso-
latos jogszabályi környezet felülvizsgálatáról, továbbá a víz-
jogi engedélyek módosításáról és az engedélymódosítás költ-
ségére vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatáról. Az elõké-
szítésben szeretne részt vállalni a geotermális egyesület és az
Agrya Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége is – mondja
Nagygál János (képünkön).

A mezõgazdasági miniszter május 31-ig elkészíti azt az
ütemtervet, amellyel  a termálvizek mezõgazdasági haszno-
sítását szabályozza. A tárca is arra törekszik, hogy az új sza-
bályozásban az uniós elvárásoknak megfelelõen a természet-
és a környezetvédelmi szempontok is érvényesüljenek,
ugyanakkor a fóliasátras gazdák is megtalálják a számításu-
kat. Ezen túlmenõen a geotermikus energia hosszú távú és
kiszámítható jogi hátterének biztosítása érdekében a Vidék-
fejlesztési Minisztérium egyeztetést kezdeményezett a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztériummal, és több érintett szakmai
szervezet képviselõivel. 

Százmilliók egy kútra

Ma egy 60-70 fokos hõmérsékletû vizet adó kút fúrása 100-
120 millió forint. Ha legalább kilencven fokos vizet szeretné-
nek kinyerni, akkor a költség elérheti a 230 millió forintot is.
Ehhez még felszíni technológia kiépítésének költsége és a
mûködtetéshez szükséges elektromosáram ára. Ha visszasaj-
toló kutat is kell fúrni – egy termelõkúthoz 2-3 kutat – az mi-
nimum megduplázza a költségeket. A teljes beruházás meg-
térülési ideje pedig beláthatatlan a jelenlegi gazdasági és sza-
bályozási környezetben, de legalább 10-20 év – mondja
Nagygál János. Az Árpád Zrt. húsz termálkútja esetében a
visszasajtolási kötelezettség 10 milliárd forint körüli kiadást
jelentene. A számok és a jelenleg érvényes jogszabályok alap-

ján lehetetlenné válik a hajtatásos zöldségkertészet gazdasá-
gos fenntartása. Ebben segíthet a most elõkészítésre kerülõ
jogszabály-módosítás. 

Az önkormányzatnak három termálkútja van, amibõl egy-
re vonatkozik a mostani kormányhatározat – tudtuk meg
Döbrõssy Ivántól. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyveze-
tõje lapunknak elmondta, hogy az Ilona parton 2010-ben
megvásárolt kút vizét használják kertészeti célokra, amit le-
hûlt állapotban ugyanitt zárt tározókba gyûjtenek. Szentes
érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik, ami lehetõvé teszi
a használt termálvíz elvezetését a Tisza sodorvonalába. A
másik két városi termálkút közül a kórház melletti 1-es szá-
múhoz van visszasajtoló kút, ami alapján határozatlan idejû
vízjogi engedélyt kapott. A 2-es termálkút vizét a strandra
vezetik, így a jelenleg hatályos rendelet szerint ahhoz nem
kell visszasajtoló kút, azonban vízjogi engedélye lejár és azt
év végéig kell megújítani. A szennyvíznek minõsülõ, felszí-
nen elengedett termálvíz után 2010-ben nem egészen egymil-
lió forint bírságot fizetett a szolgáltató, viszont a tavalyi évre
nem kellett számolnia büntetéssel. 

A város most ad be HURO
pályázatot a felhasznált ter-
málvíz összegyûjtésére, és el-
vezetésére a szennyvíztelep-
re, majd onnan a Tiszába. A
folyóba bevezetett termálvíz
tízezerszeresére hígulva már
nem tesz kárt a környezet-
ben. A 95 százalékos támoga-
tottság elnyerése esetén nem
csak az elvezetés oldódik
meg, hanem a Kurcán kiépí-
tenek két vízminõségmérõ
pontot is a felszíni vizek vé-
delme érdekében.

B. G.
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- A Hungerit megadja-e
dolgozóinak az elvárt bér-
emelést?

– Igen. Szeretnénk, hogy a
dolgozó legalább a tavalyi
bérét hazavihesse. Azonban
ezt a 12 százalékos bérfej-
lesztést teljes egészében az
adó viszi el. Nekünk 350
millió forinttal több munka-
bért kell kifizetünk idén, de
ebbõl a dolgozó nem érez
meg semmi növekedést a fi-
zetésében. A Hungerit tavaly
3,6 milliárd forint bért fize-
tett ki, idén négymilliárd kö-
rül lesz. Munka továbbra is
van, a külföldi piacokat is
pótolni tudtuk a Négy
Mancs szervezet miatt ki-

esett német és osztrák he-
lyett. Tavaly több mint 53
ezer tonna élõállatot vág-
tunk le, ennek kicsit több
mint fele került exportra. Az
árbevétel 37 milliárd forint
volt  2011-ben.  A vágott
mennyiség és a pénzügyi be-
vétel is egyedülálló teljesít-
mény a cég életében, soha
nem volt ekkora. A dolgozói
létszám 1500 - 1550 fõ körül
alakul és nem tervezünk le-
építést. Sõt, ha sikerülne egy
új, munkaigényes termékre
megrendelést szereznünk,
akkor bõvítenénk a létszá-
mot. Nagyon szeretnénk ki-
váltani a vidékrõl bejáró dol-
gozókat helyi munkaerõre.
Munkába járásra 111 millió
forintot fizetünk ki évente,
amit szívesebben adnánk
oda munkabérként, jelenti ki
Magyar József. 

- A forint-euró árfolyam
mennyire befolyásolja a be-
vételt? 

– Nekünk nem jó a túl
gyenge forint. Akkor lenne
kedvezõ, ha csak exportra
termelnénk. Így azonban a
magas üzemanyag- és rezsi

költségek, az import csoma-
goló-  és  adalékanyagok
emelkedõ árai elviszik az
esetleges árfolyamnyeresé-
get. A hiteleink egy része is
devizában van, ami ugyan-
csak rontja a pénzügyi ered-
ményünket. Hiába értünk el
nagyon jó üzemi eredményt
tavaly, a nyereségünk félmil-
liárd forinttal csökken a drá-
ga hitel miatt.

Ebben az évben tovább
növeljük a termelést. A ter-
vezett 41 milliárd forintos
árbevétel eléréséhez 57 ezer
tonna élõárut szeretnénk le-
vágni, ez egymillió darab ál-
lattal több, mint tavaly. A
megvalósításhoz szerencse
és jó szervezettség is szüksé-

ges. Csanyteleken elkészül-
tek az új, modern ólak, ami-
tõl az élõsúly növekedését is
várjuk. Csirkébõl 11 milliót,
pecsenye kacsából 7,5 milli-
ót, hízott libából 1 milliót,
húslibából 450 ezer darabot
szeretnénk feldolgozni. 

- Milyen fejlesztéseket ter-
veznek ebben az évben? 

– Két nagy, folyamatban
lévõ beruházásunk a takar-
mánykeverõ üzem és a ba-
romfinevelõ telep befejezése.
Ezen kívül szintbõvítéssel
szeretnénk megduplázni a
szeletelõüzem kapacitását,
raktárnak akarunk kialakíta-
ni egy régi magtárhelyiséget
és az év végén az élõállat
szállításhoz használt vasket-

receket cserélnénk le mû-
anyagrekeszre. Ezzel csök-
kenne a teherautók önsúlya
és harmadával több csirkét
tudnának szállítani. Gyor-
sabb lenne a rakodás is, mert
a rekeszeket két ember moz-

gathatná és így nem kellene
az állatokat külön-külön
megfogni. Mindez – a keve-
rõ és a telep nélkül – 500 –
600 millió forintos fejlesztést
jelent. A takarmánykeverõbe
õsztõl 100 - 120 ezer tonna
gabonát vásárolunk fel és
mintegy 50-60 embernek
adunk majd munkát.

Díjak a
Hungeritnek

Nemzetközi elismerést
kapott a Valdor Mini ter-
mékcsalád csomagolása a
WORLDSTAR 2011. Csoma-
golási világversenyen. A dí-
jat tavasszal veheti át a cég,
melynek nem ez az egyetlen
elismerése a tavalyi évben. A
Hungaropack Magyar Cso-
magolási Verseny Különdíját
is megkapta az öt termékbõl
álló  Valdor Mini. A 2011. év-
ben 28. alkalommal megren-
dezett versenyre 38 vállalat-
tól 61 nevezés érkezett. A dí-
jat novemberben adták át a
nyerteseknek. B.G.

A Szabadidõs Sportklub és
a Magyarországi Gyermek-
barátok 61. sz. szentesi szer-
vezete január 21-22-én vers-,
próza (mese)-mondó feszti-
vált szervezett, ahol az aláb-
bi helybeli gyerekeket díjaz-
ták.

Általános iskolások, 2. osz-
tály: Sultis Fanni és Rácz Réka
(Szent Erzsébet), fk: Ruskáné
Szenti Ella. 

3-4. o.: Ferencz Benedek
(Szent Erzsébet), fk.: Szabó

Mariann; Fülöp László és
Táborosi Réka (Kiss Bálint),
fk.: Balogh Gáborné; Bugyi
Marianna Zita (Szent Erzsé-
bet), fk.: Szûcs Klára; Rõth
Petra Katalin (Kiss Bálint),
fk.: Almásiné Szaszkó Edit;
Vida-Szûcs Patrik (Szent Er-
zsébet), fk.: Mátraházi Leóna. 

5-6 o.: Teplán Péter és Ráfi

Anna Réka (Szent Erzsébet),
fk.: Ráfiné Gáspár Annamária;
Dimák Stella (Kiss Bálint), fk.:
Karikó-Tóthné Puskás Gabriel-
la. 

7-8. o.: Szalay Róbert (Kiss
Bálint), fk.: Karikó-Tóthné;
Kiss Réka (Szent Erzsébet),
fk.: Ráfiné.

Óvodások, Köztársaság

utca: Márton Bella Gabriella.
Klauzál: Szabó Izabella,
Nagyiván Jázmin, Boták Eme-
se. Farkas Antal: Nagy Afrodi-
té Napsugár, Nagy Mirtill Vi-
rág. Bocskai: Melkuhn Máté,
Garai Lázár. Rákóczi: Harkai
Dávid, Bakos Gábor Gergõ, He-
ring Dóra, Szobota Léna, Héri
Bianka. Mátéffy: Sõrés Vajk,
Dobos Jázmin. Szent Anna:
Nyíri Sára, Szebeni Kata.
Szent Erzsébet: Sebesi Gréta,
Szabó Bence.

Csúcson a Hungerit

Ifjú versmondók

A termálvíz jövõje – a kertészetek sorsa

A Király István Kertba-
rátkör hagyományos év eleji
városi fórumán mintegy 40
érdeklõdõ hallgatta az elõ-
adókat és kóstolhatta az el-
nök, dr. Horváth György
forralt borát a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban.

A meghívott elõadók kö-
zül Marsi Tibor falugazdász
az elmúlt évrõl kiemelte a
változatos idõjárást, azaz ta-
vasszal belvíz, míg év vége
felé már aszály volt. A szán-
tóföldi kultúrákban jó évet
lehetett zárni a megfelelõ ter-
mésátlagok és magasabb fel-
vásárlási árak miatt. Az õszi
káposztarepce vetésterülete
évek óta nõ, azonban a 2011
õszén elvetett mag 70 száza-
léka ki sem kelt vagy ki kel-
lett szántani a nem megfelelõ
kelés miatt. A térséget érin-
tette a GMO-s kukorica.
Nagymágocs környékén két
területen, Csongrád mellett
egy helyen kellett kiszántani
a kukoricát a génmódosított
vetõmag miatt.

Felhívta a figyelmet, hogy
a  rokkantnyugdíj átalakult
járadékká, ami azt jelenti
hogy a rokkantnyugdíjasok
idén fõállású õstermelõvé
válnak. Emelkedett a befize-
tendõ járulék. Ha valaki
most váltja ki az õstermelõi
igazolványt és nincs munka-
helye ill. nem nyugdíjas, ak-
kor a minimálbér 44 százalé-
kát, 42-43 ezer forintot kell
befizetni járulékként havon-
ta.   A falugazdász hálózat a
kormányhivatalhoz tartozik
és tavaly óta új helyen az
Ady E. utca 13. szám alatt, a

nyugdíjfolyósító épületében
fogadja az ügyfeleket. 

Ledó Ferenc, a DélKerTész
elnöke a zöldségtermesztés-
rõl beszélt. Szólt a tavalyi,
többnyire kedvezõ idõjárás-
ról, a német uborkabotrány
okozta veszteségrõl és a mi-
nõségi zöldség kedvezõ piaci
helyzetérõl. A hajtatott pap-
rika és paradicsom nyolcvan
százalékát biológiai növény-
védelemmel termesztik, ami
ugyancsak a piaci helyzetü-
ket erõsíti. Az idén is 150
millió forintért rendeltek pa-
lántát tagjaiknak, így biztosí-
tott a megfelelõ árualap erre
az évre is. Az elkövetkezõ
egy-két évben, ha pár száza-
lékot tudnak megtakarítani a
beszerzéseken, az akár a túl-
élést is jelentheti. Pályázatot
nyújtanak be egy 500 négy-
zetméteres csomagoló építé-
sére 80 millió forint értékben.
Közel egymilliárd forint te-
hermentes eszközvagyona
van felhalmozva a DélKer-
Tésznek – mondta az elnök.
A legnagyobb baj a feketeke-
reskedelem. Magyarorszá-
gon hat nagybani piac mû-
ködik, elég lenne ezeket fo-
kozottan ellenõrizni. 

Dr. Horváth György zár-
szóként annak a véleményé-
nek adott hangot, hogy leg-
fontosabb a munkahelyte-
remtés és a hazai termékek
védelme lenne. Arra biztatta
a jelenlévõket, hogy lehetõ-
leg hazai boltokban vásárol-
janak és ne a külföldi tulaj-
donú áruházláncokban.

(besenyei)

Jó évük volt
a gazdáknak

Még két jó év kell, hogy a Hungerit Zrt. behozza a 2008-
2009-es 3,6 milliárdos veszteségét. A 2010-es esztendõ már
jobb volt, a tavalyi pedig pozitív eredménnyel zárt. A cég
2011-ben csúcsot döntött mind a levágott áru mennyisége,
mind az árbevétel területén, azonban idén még ezt is túl
akarják teljesíteni. Folytatják a fejlesztéseket, új ólakat ad-
nak át a termelésnek és elkészül a takarmánykeverõ üzem is,
ami újabb munkahelyeket teremt. Lapunk a Hungerit hely-
zetérõl, eredményeirõl  kérdezte a Magyar József vezérigaz-
gatót (alsó kép), aki 42 éve dolgozik a baromfifeldolgozónál.

Márciustól áremelés?
Áremelésre készül a Hungerit Zrt. a belföldi piacon. A

cég már elküldte partnereinek a március 1-tõl tervezett 5-
10 százalékos emelési javaslatot, most azt várják, hogy el-
fogadják-e az új árakat. Drágult a sertéshús is, ami kedvez
a baromfitenyésztõknek. Most jó eséllyel érvényesíthetik
a termelõk és a feldolgozók az áremelési szándékaikat a
kereskedõkkel szemben. Az áruházaknak meg kell enged-
ni a baromfihús árának növelését – fogalmazott Magyar
József. 

Az üzletek import áruval sem számolhatnak, mivel kül-
földön is hiány várható, ráadásul a gyenge forint miatt
sem éri meg a behozatal. Sokan abbahagyták a termelést
és ez márciusban már érezteti hatását a piacon.

Már épül a takarmánykeverõ üzem az Ipartelepi úton. (A szerzõ felvétele.)



Január 18-án a szentesi
MH 37. II. Rákóczi Ferenc
Mûszaki Ezred ünnepi állo-
mánygyûlés keretében emlé-
kezett meg a Magyar Kultú-
ra Napjáról.

Juhász László százados, az
alakulat kommunikációs
tisztje ünnepi beszédében ki-
emelte: a nemzet hányattatá-
saink ellenére, a kultúránk és
mûveink megõriztek minket,
és mi is megõriztük legfon-
tosabb értékeinket, magyar-
ságunkat, hazaszeretetünket.

Kultúránk története abba a
korba nyúlik vissza, amikor
a magyarok elindultak az õs-
hazából. Kulturális emléke-
ink a rovásírásokban, a kerá-
miákban fennmaradtak az
utókor számára. Az apáról-
fiúra, nemzedékrõl- nemze-
dékre szálló dalok, költemé-
nyek erõsítették összetarto-
zásunkat. Kölcsey Ferenc a
Himnusz megírásával eggyé
kovácsolta a nemzetet, és ez-
zel eggyé kovácsolta az év-
ezredes múltra visszatekintõ

magyar kultúrát, mely most
is összeköti a világ bármely
táján élõ magyarokat. 

Az alkalomhoz illõen, a
budapesti Honvéd Együttes
mûvészei színvonalas, és lát-
ványos mûsorral színesítet-
ték a rendezvényt. Dalokat,
verseket, szavalatokat gitár-
szóval ékesítve hallhatott az
ezred személyi állománya.
Ez jól visszatükrözte a kultú-
ra fontosságát, szeretetét,
mely elõadását vastapssal
hálálta meg a hallgatóság.
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Több tízezernyi gyerek
fordult meg Szatmári-Nagy
Szilvia kezei alatt az elmúlt
két évtizedben. Ez már ön-
magában nagy eredmény, de
az idén fennállásának 20. év-
fordulóját ünneplõ Szilver
Táncsport Egyesület nevével
ellentétben nem éri be a
Szilverrel, vagyis az ezüst-
éremmel, hiszen közel tíz
éve az ország legeredménye-
sebb táncklubja.

A régi és jelenkori táncosok
is együtt ünnepeltek a Szilver
hagyományos bálján, amely
ezúttal a jubileumról szólt. Az
egyesület jelenkori bajnokai-
nak bemutató táncait elnézve
igazán érdekes azt hallani,
honnan indult a történet.

– 1992-ben nem gondoltam,
sõt még álmomban sem mer-
tem remélni, hogy valaha ilyen
sikeres lesz a táncklub, - idézte
fel kérésünkre Szatmári-Nagy
Szilvia a 20 éve történteket a
bál forgatagában. – Az elsõ
versenyen szinte csak elõdön-
tõs utolsó helyeket értünk el, s
azon ácsingóztam, milyen jó
lenne, ha valaki döntõben tán-
colhatna.

Majdnem Diagonál
lett a nevük

Az elsõ - kisebb – sikerek vi-
szont már 2-3 hónap múltán
jelentkeztek: a versenyeken to-
vábbjutottak a párosai. Fél év-
re rá már országos versenyen
is eredményesen szerepeltek.
Az elsõ jelentõs sikernek azt

érezte, amikor a Szilvássy-test-
vérpár 1997-ben ifjúsági latin
magyar bajnoki ezüstérmével
kijutott a világbajnokságra.
Azután a többiek is felzárkóz-
tak, László Csaba Németh Anikó-
val utazhatott világversenyre,
mint az egyesület elsõ magyar
bajnokai 1999-ben.

A táncklub vezetõjétõl azt is
megtudtuk, miért is Szilver
név alatt táncolnak. – Egy ver-
senyre utaztunk, amikor kide-
rült, hogy azonnal nevet kell
adni az akkor már bejegyzett
egyesületnek. Elõször még a
Diagonálban gondolkoztunk,
ami egy lépésforma, de a gye-
rekek ötlete volt, hogy legyen
a név „Szilvia versenyzõi”,

ez egyszerûsödött aztán
Szilverre.

Ha a 20 évbõl ki kellene
emelnie a legszebb emlékeit,
az egyik mindenképpen az,
hogy akik valaha a tanítványai
voltak, ma már az õ gyerekét
tanítják, és hogy sokan válasz-
tották ezt a pályát az õ hatásá-
ra. A kiemelkedõ versenysiker
a 2010-es bécsi tíztánc világ-
bajnokságon László Csaba és
Mikes Anna révén elért bronz-
érem.

– Remélem, mindezt lehet
még fokozni, bár az már egy
kicsit más lesz, mert akik a kö-
vetkezõ sikereket hozzák, már
nem biztos, hogy az én kezeim
közül kerülnek ki, hanem va-

lamelyik tanítványomtól, vall-
ja Szilvia. Azért azok száma
sem kevés, akiket õ tanított.
Úgy gondolja, ezekrõl a gyere-
kekrõl az eltelt 20 évben tízez-
res nagyságrendben lehet be-
szélni, hiszen a mai napig is
sok száz ifjú táncossal van
kapcsolatban.

Elnöki dicséret
A bálon a Magyar Táncsport

Szövetség elnöke, Somkuti An-
namária a polgármester azon
szavaira is reagált, amikor a
táncosokat szintén köszöntõ
Szirbik Imre arról beszélt,
nehéz különválasztani: sport
vagy mûvészet-e a tánc?
Somkuti Annamária számára
egyértelmûen sportnak szá-
mít, hiszen ha valaki heti
négyszer-ötször, napi 4-5 órát
gyakorol, hogy versenyeken
mérje össze tudását a többi
sportolóval, és eredményt ér-
jen el, az igazán kimeríti a
sport kritériumait, még akkor
is, ha nem egyforma mûvészi
színvonalon oldják meg. A
szövetség elnöke elmondta,
hogy Szentesre már több mint
20 éve is szívesen jött verseny-
zõként, mert itt annak idején
egy olyan tánctanárnõ ponto-
zott, akivel nagyon szerették
egymást. – Azt hiszem,
Peczárszky Kati néni most bol-
dogan néz le a táncparkettre,
ha azt látja, hogy ilyen sikeres
táncklubot tudott Szilvi és a
csapata összehozni.

(darók)
Fotó: Vidovics Ferenc

Az Együtt erõsebbek va-
gyunk! elnevezésû kampány
életre hívói a cukorbetegség
megelõzéséért és helyes ke-
zelésért hallatják hangjukat.
Ahogyan tették ezt legutóbbi
tájékoztatójukon is a Dr. Bu-
gyi István Kórház rendelõin-
tézetében. Tavaly már négy
megye fogott össze, hogy a
diabéteszt, mint jelentõs nép-
egészségügyi problémát
megismertesse több fórum-
mal, 2010-ben Szentesen tar-
tották találkozójukat. Ma-
gyarországon évente 4 ezer
lábat amputálnak, s ezer em-
ber vakul meg a cukorbeteg-
ség szövõdményeként. Azon-
ban a betegség megfelelõen
kezelve, olyan említésre mél-
tó pillanatokat is okozhat,
mint a múlt héten, amikor
egy 98 éves néni, aki 30 éve
cukorbeteg, szemüveg nél-
kül írta alá a receptet a ren-
delõben, osztotta meg élmé-
nyét dr. Földesi Irén diabe-
tológus szakorvos. Munka-
társaival idén a kórház min-
den osztályát fel fogják ke-
resni, a betegeket és az or-
vosokat hasznos szakmai
információkkal ellátni.

Dr. Gyenes Ágota szemész-
orvos arról beszélt, hogy
osztályukon a nem jól kezelt
cukorbetegekkel van a leg-
több gondjuk. Kitûzött céljuk
évente egyszer minden cu-

korbeteg szemét megvizsgál-
ni. Beszámolt arról is, hogy
egy új módszerrel lefotózzák
a szemfeneket, s ezt egy spe-
ciális központba továbbítják,
ahol szakvéleményt adnak –
ezzel 50 százalékkal lehetne
csökkenteni a diabéteszesek
szemproblémáit.

Az önkormányzat részérõl
Szûcs Lajos alpolgármester
azon a véleményen van,
hogy testmozgás nélkül ezt a
betegséget nem lehet kezel-
ni. Ezt segítheti, hogy az új
óvoda már tornateremmel
épül, s hogy az általános is-
kolában bevezették a min-
dennapos testnevelést. Mint
a tájékoztatón fogalmazott, a
megelõzés sokkal olcsóbb a
kezelésnél, ezt próbálják tu-
datosítani a városi szûrõ-
programmal is. A szûrésen
részt vevõk számával azon-
ban nincs megelégedve az
alpolgármester. 

Dr. Chomiak Waldemar, az
önkormányzat egészségügyi
bizottságának elnöke kezde-
ményezte az Egészség a cél-
keresztben elnevezésû szû-
rõprogramot, s emlékezte-
tett: a novemberi elsõ szûrés
után május 12-én lesz ismét
diabétesz-vizsgálat, de már
nem a háziorvosoknál, ha-
nem a rendelõintézetben.

D. J.

Sokan rosszul kezelik cukor-
betegségüket

Megelõzni olcsóbb

A kultúra szeretete az ezredben
Az országban második-

ként nyitott gyógynövény-
boltot Keller Ferencné 1981
november 1-jén Szentesen.
A Nagy Ferenc utcában, a
mozival szemben lévõ épü-
letben alakította ki az elsõ
boltot. Addig gyógyszertár-
ban dolgozott asszisztens-
ként, de mindig foglalkoz-
tatta a gondolat, hogy mást
is lehetne tenni az egészsé-
gért. Gyógynövények árusí-
tásával kezdte.

- Az elsõ két vevõre ma is
emlékszem – mondja Katika.
Húsz évvel ezelõtt fõleg idõ-
sebbek jöttek vásárolni, ami
mára jelentõsen változott és
minden korosztály keresi a
természetes gyógymódokat
és az egészséges táplálko-
záshoz szükséges reform-
élelmiszereket.  

A nyolcvanas évekig kizá-
rólagosan csak a Herbária
vállalat forgalmazhatott
gyógynövényeket. Utána
már magánvállalkozások is
megkapták a lehetõséget,
ekkor lett partnere a cégnek
és sokat köszönhet a cég
igazgatójának. A rendszer-
váltás környékén változott
meg az emberek szemlélete
a gyógynövényekkel kap-
csolatban. A televízió bemu-
tatta a Béres József által felta-
lált Béres cseppet és meg-
jelent Maria Treben Egész-
ség Isten patikájából címû
könyve a gyógynövények-
rõl. (A könyv Európában
több mint 4 millió példány-
ban kelt el – a szerk.) Akkor
már új helyen, Gallasz órás
volt mûhelyében mûködött
a bolt a Nagy Ferenc utcá-
ban. Újabb lökést adott az
üzletnek, amikor megnyíltak
a határok a kilencvenes évek
elején és külföldi termékek
is megjelentek a kínálatban. 

- Elsõsorban müzlik, gabo-
napelyhek és más egészsé-

ges táplálékok voltak kap-
hatók nálam a különbözõ
gyógyfüvek, fûszerek, teake-
verékek mellett. Ahogy nõtt
az árukészlet, úgy lett egyre
kisebb a bolt és több a mun-
ka. Az elsõ alkalmazottat
1991-ben vettem fel. Majd
bõvítettük az üzletet elõször
a tejbolt helyén, majd a má-
sik irányban a bõrdíszmûves
üzlet helyén alakítottunk ki
eladóteret. Hosszú ideig ma-
gunk mentünk áruért, ma
már a különbözõ cégek,
nagykereskedések képvise-
lõi hozzák helybe az árukat. 

A reformélelmiszer és
gyógynövény üzlet követke-
zõ állomása egy új üzlet nyi-
tása 2000-ben a fõutcán. A
volt illatszerbolt helyén ala-
kítottunk ki egy száz négy-
zetméteres eladóterû, galéri-
ás boltot, amit hat évig pár-
huzamosan üzemeltettünk a
sétáló utcaival, összesen hat
alkalmazottal. Amikor 2006-
ban sétálóutcává alakították
a Nagy Ferenc utcát, akkor
bezártuk az ottani üzletet és
a fõutcaira koncentráltunk. 

- Szerintem egy ekkora vá-
rosban elég egy ekkora mé-
retû bolt. Csábítottak ugyan
más településre is, de nem
akarok több üzletet nyitni.
Próbáljuk minél szélesebb
körben népszerûsíteni az
egészséges táplálkozást és
segítséget nyújtani a hoz-
zánk betérõknek a betegsé-
gek megelõzésében. Mi a kí-
nálatunkkal egy gyógyszer-
tár és egy élelmiszerbolt
között foglalunk helyet. A
munkatársaim drogéria ke-
reskedõ tanfolyamot végez-
tek és van közöttük diplo-
más is. Élethivatásuknak te-
kintik az egészséges élet-
mód népszerûsítését. Fo-
lyamatosan szaktanácsot
adunk, elõadást tartunk
óvodában, iskolában, könyv-

tárban, különbözõ rendezvé-
nyeken. Ilyenkor az általunk
forgalmazott termékek kö-
zül is kóstoltatunk, például
szójaitalt, joghurtot, növényi
pástétomot, bulátát, köles-
golyót. Nyitottak vagyunk
az ilyen irányú felkérésekre
továbbra is.

A nagy eladótér több lehe-
tõséget is jelent. Itt már áru-
lunk gluténmentes mirelit
ételeket, 80 féle kimérõs vö-
rös, zöld, fehér és fekete tea-
füvet, különbözõ gyümölcs-
teákat, teázáshoz kapcsoló-
dó kellékeket. A tároló
dobozokban megnézhetõk,
megszagolhatók, de akár
meg is kóstolhatók a külön-
féle teák. Ezzel is próbáltuk
megteremteni a teázás kul-
túráját Szentesen. A vevõk
nem is gondolják, hogy 14
ezer árucikket tartunk kész-
leten.

Tavaly elkezdtük a Dr.
Batz márkájú kényelmi pa-
pucsok és talpbetétek forgal-
mazását. Folyamatosan kö-
vetjük az egészséges táplál-
kozással kapcsolatos termé-
kek megjelenését és azokat
beépítjük a kínálatunkba.
Havonta rendszeresen, há-
rom napon keresztül 10 %
kedvezményt adunk az üz-
let teljes árukínálatára. Ezen
kívül részt veszünk a Her-
bária cég által szervezett ak-
cióban, minden hónapban
más-más termékekkel.

Filozófiám az egészséges
táplálkozás – ételed az éle-
ted. Célom továbbra is kollé-
gáimmal együtt a megszo-
kott színvonalon és válasz-
tékban kiszolgálni vásárlóin-
kat és népszerûsíteni az
egészséges életmódot - fejezi
be Keller Ferencné, a Kossuth
utcai gyógynövény és re-
form élelmiszerüzlet tulaj-
donosa.

(X)

A magyar kultúra napjára a
Koszta József Múzeum külön-
leges programsorozattal ké-
szült, melynek keretében öt féle
elõadástípusban elsõsorban az
iskolások számára igyekeztek
bemutatni a múzeumi munka
szépségeit. A ligeti épületben a
közelmúltban átadott Csallány
Gábor kiállítóhelyet és látoga-
tóközpontot január 24-én mint-
egy 300 diák (s mellettük egyé-
ni látogatók, de még katonák

csoportja is) kereste fel, hogy a
muzeológusok segítségével be-
hatóbb (és kézzelfogható) isme-
reteket szerezzen a tudomá-
nyos munkáról.

A Deák, a Szent Erzsébet, a
Koszta általános iskolák, illetve
a Zsoldos szakközépiskola több
osztálya ember és régészet kap-
csolatáról hallhatott, õsi mes-
terségek nyomában járhatott,
beléphetett a restaurátor mûhe-
lyébe, elõadást  követhetett fi-

gyelemmel kagylókról, csigák-
ról, mint a természet egykori
lenyomatairól, s  megismerked-
hetett a mûtárgyak digitális fel-
dolgozásával is.

A látványtári látogatás iga-
zán megfoghatta a gyerekek
fantáziáját, nagy lelkesedéssel
vettek részt a cserépdarabok
összeillesztésében az égetõke-
mencénél, de közelrõl vizsgál-
hatták meg például a múzeum-
ban õrzött mamutagyarat is.

Szilvia versenyzõibõl tanárok lettek

A látványtár kitárulkozott

Gyógynövényekkel az egészség szolgálatában

30 éve Szentesen

Szatmári-Nagy Szilviának Somkuti Annamária is gratulált.

Fotó: Lantos Imre
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Eljött az év, amikor Rácz
Nikolettnek, a Szentes Vá-
rosi Úszó Club mozgáskor-
látozott versenyzõjének ál-
mai beteljesülhetnek. A
többszörös világkupa-gyõz-
tes, Európa-bajnoki 7. he-
lyezett 14 éves úszó jócskán
megnövelt edzésadaggal
készül, hogy megússza a
szintidõt a paralimpiára. 

Niki küzdelme az idõvel a
100 méteres mellúszásban
zajlik, s május 20-ig még
négy versenyen van lehetõ-
sége megúszni a szintet. A
hazai szakszövetség a világ-
ranglista 8. helyét jelentõ
idõeredményt határozta
meg, az enyhe sérültségi fo-
kú úszó jelenleg a 12. helyen
áll. Edzõje, Kovács Brigitta
szerint ez azt jelenti, hogy a
tavalyi Eb-n az 1.26.52-es
egyéni legjobbját elérõ tanít-
ványának mintegy másfél
másodpercet kellene javul-
nia: az 1.24-gyel kezdõdõ
idõeredményt már elfogad-
ják. 

Ahhoz, hogy ezt az idõt
produkálhassa, a fiatal ver-
senyzõnek az edzésmunká-
jában is hatalmas változás
történt: januártól bejött a he-
ti háromszor egy óra kondi
edzés, a délelõtti 3 ezer mé-
terrõl 6-ra, a délutáni 6 kilo-
méterrõl pedig 9-re nõtt a
napi adag, vagyis 15 kilomé-
tert úszik a kislány a londoni
kvótáért. 

– Azt beszéltük meg, majd
akkor hisszük el, ha már ott
vagyunk, - mondja az edzõ.
– Nem sulykolom bele, hogy
ez a cél, nehogy minden a
visszájára forduljon, és a te-
her miatt ne tudjon olyan lel-
kesen edzeni, mint most.

A szövetség azzal moti-
válja Nikit, hogy szinte már
megelõlegezték neki a para-
limpiát: trénerével meghí-

vást kapott egy meleg-égövi
edzõtáborba, ahol három hé-
tig készülhet együtt a már
kvótát szerzett úszókkal.
Akik között egyébként õ a
legfiatalabb. Most 8. osztá-
lyos a Koszta-iskolában, va-
gyis különösen fontos idõ-
szakban van a pályaválasz-
tás miatt is, ezért a tanulásra
is oda kell figyelnie. Annak
ellenére, hogy magántanuló-

nak számít, hiszen nem jár
be az elsõ órákra az edzések
miatt, az iskola mindenben
támogatja. 

Egyelõre csak ebben az
egy versenyszámban - Niki
legerõsebb számában - pró-
bálkoznak, ám Brigitta sze-
rint már az is példaértékû
lenne, ha 100 méter mellen
sikerülne a kijutás. Egyéb-
ként is, az idõ nekik dolgo-
zik, hiszen négy év múlva
lesz ereje teljében Niki. 

Az edzõ úgy gondolja,
azért írt elõ ilyen komoly
szintet a hazai szövetség,
mert ezzel az idõvel akár a
legjobb nyolcba lehet kerül-
ni, s csak azokat vinnék ki,
akik erre képesek. Brigittáék
pozitívan állnak hozzá, hi-
szen mint mondja, Niki ed-
dig minden versenyen ja-
vult, megbízható, tudatos
versenyzõ. 

– A kemény munka mellett
nagyon sokat segít az a tá-
mogatás, amit a várostól és
az üdülõközponttól kapunk,
így a kislány zavartalanul
tud készülni, - fejti ki Brigit-
ta, akinek tanítványával na-
gyon jó a kapcsolata. Elárul-
ja, sokat jelent, hogy a futa-
mok elõtt legalább 15 percen
át szemtõl-szemben magya-
rázza Nikinek, mit és ho-
gyan csináljon, s miként zár-
ja ki a külvilágot – ez eddig
bejött.

Darók József

Egy hete kezdte a felké-
szülést a tavaszi idényre a
Szentesi Kinizsi megyei má-
sodosztályú labdarúgócsa-
pata. A tervek között 4-5
edzõmérkõzés szerepel a
márciusi rajt elõtt.

Az õszi szezont követõen
egy hétig levezetõ edzéseken
vettek részt a Kinizsi labda-
rúgói, majd következett egy
hosszabb pihenõ a csapat
tagjai számára, amit a játéko-
sok többsége aktívan töltött:
kispályás mérkõzéseken, tor-
nákon szerepeltek a fiatalok.
Január huszadikán ismét
összegyûlt a társaság, Bozóki
Zoltán vezetõedzõ irányítá-
sával a felnõtt és az ifjúsági
keret tagjai megkezdték a
felkészülést a bajnokság má-
sodik felére. – Heti három
foglalkozást tartunk - mond-
ta lapunknak Bozóki Zoltán.
– Az elsõ négy hétben heten-
te egyszer a városi sportcsar-
nokban készülünk, a másik
két alkalommal pedig a

sportpályán zajlanak a tré-
ningek. Úgy terveztem, hogy
február közepétõl már edzõ-
mérkõzéseket játszik a csa-
pat, minden héten legalább
egyet, így négy-öt meccsen
gyakorolhatják az edzésen
tanultakat a fiúk. Távozó
egyelõre nincs a csapatból,
velünk edz viszont három új
labdarúgó, egy védõ és egy
középpályás Fábiánsebes-
tyénbõl, míg Szél Norbert, aki
szintén a középpályán bevet-
hetõ, Mindszentrõl érkezett. 

A felnõtt csapat irányítása
mellett az ifjúságiakat is
Bozóki trenírozza, velük
kapcsolatban a mester el-
mondta, hogy szeretnék
megismételni az õsszel nyúj-
tott remek teljesítményüket,
amikor is a második helyen
végzett a csapat. Hátrányuk
hat pont a listavezetõ
Székkutassal szemben, így
ahhoz, hogy az élen végezze-
nek, szükség lenne a rivális
botlására is. H.V.

Sárban és
teremben készül

a Kinizsi

Az alapoktól építené újjá
a szentesi futsalt a Makra
Zoltán vezette Szentesi
Vasutas Sport Club. Az el-
nök szerint az a cél, hogy
négy esztendõ múlva stabil
NB II-es csapata legyen vá-
rosunknak.

A Vasutas klub futsal
szakosztálya – bár a csapat
nem vállalta a szereplést az
NB II-ben anyagi problé-
mák miatt – továbbra sem
szûnt meg. – Ahhoz, hogy
újra futsal-csapatunk le-
gyen, rendelkeznünk kell
anyagi, tárgyi, személyi fel-
tételekkel, és nem utolsó
sorban olyan gyermek-
anyaggal, akikre építve újjá-
éleszthetõ lehetne a sportág
Szentesen – mondta Makra
Zoltán. – Igyekszünk ki-
használni azt, hogy a cégek
a társasági adójuk 70 száza-
lékát fordíthatják az öt lát-
ványsportág, köztük a lab-
darúgás támogatására. Ter-
veink szerint két általános
iskolás csoport számára
kezdenénk el a futsal okta-
tását, de lenne U17-es csa-
patunk is középiskolás diá-
kokból, és természetesen a
felnõtt korosztály is elkez-
dené az edzéseket. Az inf-
rastrukturális háttér megte-
remtésében lehet segítsé-
günkre az a Dél-alföldi
Operatív Program (DAOP)
által kiírt pályázat, melyre a
Vasutas Sport Club is nyújt
be anyagot, és amely sikeres
elbírálása esetén hozzásegí-
tene minket egy futsalra is
alkalmas, mûfüves pálya ki-

alakításához. Ahhoz azon-
ban, hogy a TAO-által nyúj-
tott lehetõségeket is ki tud-
juk használni, 60-65 igazolt
játékosra van szükségünk,
felnõttekre és a fiatalabbak-
ra egyaránt, mindemellett
pedig rendelkeznünk kell
egy olyan négy éves szak-
mai programmal, melyet a
szakszövetség is pozitívan
bírál el.

A Vasutas vezetõségének
tervei szerint a Rigó, a Deák
és a Koszta iskolák tanulói-
ból alakulna két futsalcsa-
pat, itt már tavasszal elkez-
dõdne a sportág oktatása,
teljesen az alapoktól. A
szakmai munkát Némethy
László (képünkön), a felnõtt
együttes korábbi vezetõ-
edzõje fogná össze. A cél
egyértelmû: olyan játékos-
bázist igyekeznek létrehoz-
ni, akik javarészt csak a
futsallal foglalkoznak, és
hosszú távon is ennél a
sportágnál maradnak. H.V.

A hagyományokhoz hí-
ven ismét megrendezi a
Szabadidõs Sportklub a
farsangi teremlabdarúgó-
tornát február 18-19-én. A
kétnapos megmérettetésre
február 8-ig, szerdánként

lehet jelentkezni 15 és 17
óra között a klub Kiss Bá-
lint u. 3. sz. alatti helyisé-
gében. Részletes felvilágo-
sítást ad Léhi Gábor a
63/314-399 és a 30/468-87-
69-es számon. 

Farsangi foci

Társai újabb danvizsgára
és versenyzésre buzdítják
Fekete Mónikát, aki nemrégi-
ben búcsúzott az aktív spor-
tolástól. A Pollák DSE ötszö-
rös magyar bajnok dzsúdósa
bronzéremmel zárta a múlt
évi bajnokságot, az élet
azonban nem állt meg, a
húsz év alatt megszeretett
sportághoz ezután sem lesz
hûtlen - s az sem kizárt, hogy
a sikerek még folytatódnak.

– Kézilabdáztam elõtte, az
edzésre a barátnõmmel jöt-
tünk le, akinek a nõvére már
dzsúdózott, s úgy voltunk ve-
le, hogy két hétig maradunk,
idézi fel az 1991-ben történt -
ma már megmosolyogtató -
elsõ edzéslátogatást Mónika.
Bármely sport, ha a kezdeti
élmény jó, magával ragadó,
magyarázza, miért épp a judo
lett 15 éves korától az életé-

nek azóta csaknem a felét ki-
töltõ része. A törékenynek
nem mondható, +78 kilo-
grammban versenyzõ dzsú-
dós hölgy öniróniával hozzá-
fûzi: alkatilag egyébként sem
tudta volna magát elképzelni,
mondjuk táncos sportban. 

Egyébként régóta fekete
öves, az elsõ danra még ’96-
ban vizsgázott. Az egyesület-
ben a társai biztatják a 2. mes-
terfokozat megszerzésére, õt
azonban soha nem az övszín
motiválta. Mint mondja, hoz-
zá mindig is a versenyzés állt
közelebb. Az eredménylistája
is ezt látszik megerõsíteni:
ötszörös magyar bajnok,
többszörös ezüst-, és bronz-
érmes, felnõttként és junior-
ként is.

Szép lenne, ha az olimpiára
és a világversenyekre is kitér-
hetne ez a felsorolás, s Móni-

ka is nehezen élte meg, hogy
ez nem így alakult annak ide-
jén. Egy nagyon fontos válo-
gató versenyre nem tudott el-
menni, aminek a tétje az  Eb
volt. Nyomasztó, ha tudja az
ember, hogy lett volna lehetõ-
sége, de az is igaz, hogy szük-
séges hozzá a megfelelõ anya-
gi háttér, s munka mellett
sokkal nehezebb felkészülni.
Márpedig õ a gimnázium be-
fejezése óta folyamatosan dol-
gozik, már sok éve egy bizto-
sító társaságnál asszisztens-
ként – azaz, 15 éve munka
mellett hozta a sportsikereket.

– A két évtizedes sportolás
sokat adott nekem, de az is
örömmel tölt el, ha a többiek
nálam tovább jutnak, hangzik
Mónikától, s körbemutat a
Pollák-szakközépiskola ter-
mében, ahol a lehetséges utó-
dok gyûrik egymást. Õ is
edzõsködik, Kalydy Zoltán
munkájában segít, a gyere-
keknél és a nagyoknál is.

Húsz év alatt belefáradt
a versenyzésbe, november
12-én lépett utolsó alkalom-
mal tatamira aktív sportoló-
ként. A megnyert bronzérem-
mel maximálisan elégedett
volt, mint hozzáteszi: jól is
érezte magát a versenyen.

A szenioroknál képzelhetõ
el a folytatás, azonban ehhez
egy évet ki kell hagynia a ver-
senyzésbõl. A klubtársai min-
denesetre a folytatásra buz-
dítják. A szenioroknál is ren-
deznek világversenyeket. –
Ott még be lehetne pótolni,
ami kimaradt, mosolyog Mó-
nika, aki ezúton is köszöni
Kalydy Zoltánnak és judós
társainak a 20 év alatt nyújtott
segítségüket. D. J.

Szinte mindent
megkapott a dzsúdótól

Az utolsó magyar bajnokságon Móni 3. lett (jobbról).

Az elmúlt hétvégén, érde-
kes eredmények születtek a
kistérségi teremlabdarúgó baj-
nokságon a Hungerit Kupáért
a 8. játéknapon. 

A „B” csoportban A Kurca
Menti Hódítók annak ellenére
megtartották az elsõ helyüket,
hogy két mérkõzésen mind-
össze csak egy pontot szerez-
tek, és a Surprice a gyõzelmé-
vel – kegyetlen mérkõzésen –
helyet cserélt a MetalCom csa-
patával.

A „C” csoportban a Tenger-
alattjárók rosszabb gólkülönb-
séggel visszaszorult a máso-
dik helyre, míg a KÁOSZ õrzi
– a tornán eddig a legtöbb
gólt szerzõ Szeles Ádámmal –
negyedik helyét a legkiegyen-
súlyozottabb csoportban. A
Fiorello, a korábbi évek jó sze-
repléséhez méltatlanul, 2 pon-
tot szerezve a csoport utolsó
helyén áll.

A „D” csoportban a Legator
nagyarányú gyõzelmével a
csoport élére állt a tornán má-
sodik legtöbb gólt szerzõ
FILA 11 elõtt, és ebben a cso-
portban található a bajnokság
legkevesebb – hat mérkõzésen
mindössze 1 – gólt lövõ Csel-
szövõ Pollák FC is.

A csoport: 1. Fociguruk (13),
2. Gallér SE (12), 3. SZ+B Kft.
(10). B csoport: 1. KM Hódítók
(17), 2. Surpise (13), 3.
MetalCom (12). C csoport: 1.
Mayern München (13), 2. Ten-
geralattjárók (13), 3. Brazil Te-
am (13). D csoport: 1. Legator
(16), 2. Filla 11 (15), 3. Old
Tigers (11).

G. Sz. I. 

Az
egyiknek
sikerül...

Másfél másodpercnyire
a paralimpiától

Új alapokon a futsal

Niki napi 15 kilométert úszik a nagy célért.
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Kos (március 21. –
április 20.): 
Munkatársai egyikével ké-

pesek voltak ütõképes csapatot al-
kotni az elmúlt néhány hétben, ha
akarják, ez a dolog könnyedén foly-
tatódhat. Nem kellene, hogy az azt
megelõzõ idõszak ismét visszatérjen
életükbe.

Bika (április 21 – május
20.): 
Kevés ideje van befejezni

egy nagyon fontos dolgot, mégsem
lehetetlen megtennie azt. Jegyezze le
gondolatait, készítsen tervet az ön
elõtt álló lépésekrõl, s okosan ossza
be a rendelkezésére álló szûkös idõt. 

Ikrek (május 21. – június
21.): 
Próbálja meg helyrehozni

viszonyát utcabeli szomszédjaival,
vagy ha ez megvan, akkor mélyítse
el az önök közt lévõ barátságot. Ha
bajba kerül, akkor lehet, hogy rájuk
még inkább számíthat ön és család-
ja is.

Rák (június 22. – július
22.):
Különleges szívességre

kéri meg a következõ napokban
egyik szerette, ez a dolog azonban
csak az õ számára tûnik teljesíthetet-
lennek. Ön szerint ez nem egy nagy
teljesítmény, ezt azonban ne jegyez-
ze meg.

Oroszlán (július 23. –
augusztus 23.): 
Ön egy nagyon tempera-

mentumos lény, nehezen tud ural-
kodni saját érzésein és indulatain.
Azonban ha nem akar folyton vesze-
kedést, akkor mégis meg kell tennie.
Adjon egy kicsit lentebb saját kíván-
ságaiból.

Szûz (augusztus 24. –
szeptember 23.): 
A hideg ellenére lehetõleg

divatosan öltözködjön, ha megtalálja
saját stílusát, akkor az segíthet ab-
ban, hogy ráleljen párjára is. Nagy
szüksége lenne a szerelemre, az iga-
zi érzésekre, a bizalomra, a kényez-
tetésre.

Mérleg (szeptember 24.
– október 23.):
Távol élõ barátai szívesen

meglátogatnák, de nem mernek lépni
ebben az ügyben. Ön is habozik, a
tétovázással azonban nem jutnak
elõrébb, csak egyre inkább elhatal-
masodik a bizalmatlanság önök kö-
zött. 

Skorpió (október 24. –
november 22.): 
Nézze át alaposan dolgait,

s gyõzõdjön meg arról, hogy semmi
sem hiányzik. A folytonos nagy ro-
hanásban remélhetõleg semmije
sem veszett el, de azért jobb biztos-
nak lenni minden ilyen dologban. 

Nyilas (november 23. –
december 21.): 
Sokan bíznak az ön ítélõ-

képességében, s hagynák önre éle-
tük döntéseit. Ezek az emberek ab-
szolút hisznek a szavának, egy pilla-
natig sem kételkednek. Ne éljen visz-
sza kedvességükkel.

Bak (december 22. –
január 20.): 
Sok olyan ember veszi

körül mostanában, akik egyáltalán
nem fogadják meg tanácsait. Ha
nem hajlandóak rá, akkor se próbál-
jon meg az árral szemben úszni,
mindenkinek van joga arra, hogy
megválassza a saját útját. 

Vízöntõ (január 21. –
február 19.): 
Ne legyen biztos abban,

hogy a közeljövõben képtelen lesz
mindazt befejezni, amire vállalkozott.
Olyan helyrõl kap segítséget, amire
nem is gondolt volna. Szedje össze
magát, mondjon le egy kicsit fenn-
költségérõl.

Halak (február 20. –
március 20.):
Elõször kötelezettségeinek

tegyen eleget, s csak aztán engedje
meg magának, hogy szórakozzon
egy kicsit. Ne hanyagolja el minden-
napos feladatait, ha pedig plusz
munkát vállal, akkor azt is idõbeosz-
tásának teljes ismeretében tegye. 

Január 28-február 3.
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Koszta József Múzeum
Nyitva január 31-tõl kedd-pén-

tek 9-16, szombaton 10-16 óráig
Csallány Gábor Kiállítóhely
A magyar kultúra napja alkal-

mából átadott régészeti és kép-
zõmûvészeti látványraktár 9–13
óra között látogatható a Széche-
nyi ligeti épületben, hétfõ és va-
sárnap kivételével.

Idõszaki kiállítás: Mestersé-
günk címere – az SZTE régész-
hallgatóinak tárlata.

Tokácsli Galéria 
Január 28-ig dr. Molnár Gyula

természetfotóiból látható kiállítás.
A fotók megtekinthetõk keddtõl-
péntekig 10-13 és 15-18 óráig,
szombaton 9-13 óráig. Február
3-án, pénteken 17 órakor nyílik
Szabó Csaba helóta Bioglifák cí-
mû kiállítása.

Városi könyvtár
Két fiatal szentesi amatõr fes-

tõ, Hossó Nóra és Szaszkó Jó-
zsef munkáit láthatja a közönség.

Mûvészetek Háza
Képzõmûvészeti kiállítás láto-

gatható nyitva tartási idõben.
Kézmûves mûhelyek: feketeke-

rámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehe-
tõségük az érdeklõdõknek. Nyitva
tartás: hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.

Galéria Kávéház
A Próbálkozások címû fotókiál-

lítás várja a látogatókat a kávé-
házban. Marton Ferenc szentesi
születésû mindszenti fotográfus
munkáit február 6-ig tekinthetik
meg az érdeklõdõk, nyitva tartási
idõben. 

Õze Lajos Filmszínház
Január 26-30.
17.30 óra Mission: Impos-

sible – Fantom protokoll – ame-
rikai akciófilm,

20 óra Válogatott gyilkosok –
amerikai-ausztrál akcióthriller.

Kedden és szerdán nincs ve-
títés. 

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 27-tõl

Mottó: Az igazi szerencsejá-
tékosok csak két esetben nem
tudják abbahagyni a játékot:
ha nyerésben vannak, vagy ha
vesztésre állnak.

Sok minden teheti tönkre
egy ember életét. Ezek közül az
egyik a játékautomata. Egy a
negyvenes éveinek közepén já-
ró szentesi férfi, Imre története
megrázó tanulságokkal szolgál.

– Mûszaki ember vagy. Be-
csülettel dolgoztál hosszú idõn
keresztül. Miért kezdtél el gé-
pezni?

– Szórakozás. Szabadidõ el-
töltése. Sokat unatkoztam és ez
jó szórakozásnak tûnt. 1991-
ben kezdtem. Elõször pár száz
forintot nyertem. Utána meg
havi néhány ezer forintos vesz-
teséget okozott. Amikor aztán
elkezdtem dolgozni, komolyra
fordult a dolog. Munka után,
késõbb a munka helyett is csak
gépeztem.

– Mit tudnál mondani a já-
tékszenvedélyrõl?

– Ez egy borzasztó betegség.
Aki nem megy bele, hogy en-
nek az egésznek mik a motivá-
ló tényezõi, az nem tudja meg-
érteni. Megkaptam a fizetésem
és másnap már sörösüvegeket
váltottam vissza, hogy legyen
egy pár forintom. Eljátszottam

mindet egy nap alatt. Jó pár
embert becsaptam, majd rákap-
tam a lopásra. A családomat is
annyira megviselték a történ-
tek, hogy édesapám hirdetést
adott föl az újságba, hogy senki
ne adjon nekem kölcsönt. Be-
surranó tolvaj is voltam, meg
bicikliket loptam, csak, hogy
pénzt szerezzek. Lebuktam. Be-
kerültem nyolc hónapra a bör-
tönbe is. Az szörnyû volt. Ren-
geteg megaláztatásban volt ré-

szem a fogolytársaim részérõl.
Amikor bementem a zárkába
az egyik felszólított, hogy te-
gyek vele bizonyos dolgokat.
Mondtam neki, hogy nem.
Nem azért tesznek azok ilyet,
mert homoszexuálisok lenné-
nek, egyszerûen szórakozásból.
Ütöttek, vertek, amikor nem
akartam a perverz vágyaikat
kielégíteni, emlékezett vissza.

– Amikor kijöttem, fél évig
normális életet éltem, utána új-

rakezdtem a játékot. Hol nyer-
tem, hol vesztettem, de több-
nyire vesztettem. A gép teljesen
kisemmizett anyagilag. Csak
bukni lehet rajta. Hiába lett ke-
vesebb gép az adóemelés miatt,
csak azokat tántorítja el, akik
alkalmanként játszanak, az
olyan megszállottaknak, mint
amilyen én voltam ez nem je-
lent akadályt. Megutáltam a
gépezést, ezért abbahagytam.
Azóta is az adósságokat fize-

tem vissza. Fél éve nem gépe-
zek. Remélem, nem fogok visz-
szaesni.

– És a lopást így visszate-
kintve, hogy értékeled?

– Sok helyre bementem.
Meglepõ, hogy az emberek
mennyire vigyázatlanok. Nyit-
va hagynak mindent. Könnyû
volt lopnom, azt leszámítva,
hogy néha egy kutya megker-
getett. Így utólag a lopást meg-
bántam. Szégyellem magam
miatta. Soha többé nem lopnék
csak azért, hogy gépezzek, de
ha éheznék, újra lopnék.

– Van-e ezzel kapcsolatban
még mondanivalód?

– Nincs. Lelkileg kellene
rendbe jönni. A Bibliában nem
tudok hinni. Szép és jó lenne,
ha az úgy megvalósulna, ami
abban van. Habár az is igaz,
hogy mindennap este elmon-
dok egy imát a mennyei atyá-
hoz. Nem tudom, hogy hallja-e
valaki, csak remélem.

– És most?
– Van munkám. Egyelõre.

Keretbe foglalja az életem. Na-
gyon jó érzés ez.

Vágvölgyi Zoltán
Fotó: Bíró Dániel

ÜNNEPI TUDOMÁNYOS ÜLÉS-
RE és a Bugyi István Emlékérem
átadására kerül sor február 2-án,
csütörtökön 17 órakor a megye-
házán, ahol ünnepélyes megnyitót
mond Várkonyi Katalin fõigazgató.
Ezt követõen elõadások hangza-
nak el, majd átadják a Bugyi Ist-
ván Emlékérmet Ifj.  Kispál Mihály
fõorvosnak, a Honoris Causa Em-
lékérmet Györy Kiss Ferenc fõor-
vos veheti át. Az orvosok tudomá-
nyos munkájának elismerését
Földesi Irén fõrorvos és Tóth Erika
szakorvos, míg a szakdolgozó tu-
dományos munkájának elismeré-
sét Kovács Éva diabetológiai
szakápoló kapja. 

Az ünnepség után állófogadá-
son látják vendégül a megjelente-
ket. Az est fõvédnöke Berente
László.

A városi könyvtárban mûködõ filmklubban a Forrest
Gump címû színes és fekete-fehér amerikai filmet vetítik. Az
érdeklõdõket január 31-én, kedden 18 órakor várják a biblio-
tékában.

A georgiai Savannah városka árnyas buszmegállójában kü-
lönös mesemondó üldögél. Forrest Gump mindent látott és
mindent átélt, de nem mindent értett. Nem éppen a legfénye-
sebb elme. De hát az anyja is mindig azt mondta: „Csak az a
hülye, aki hülyeséget csinál.“ Forrest Gump pedig semmi
egyebet nem csinált, mint jelen volt a XX. század minden
fontos eseményén a focipályától a harctérig, az elnökök klub-
jától a médiavitákig, míg végül meg nem pihent egyetlen
igaz szerelme karjában. Forrest Gump IQ-ja nem szárnyal az
egekig, de rendkívül becsületes és jólelkû fiú. Különös vélet-
lenek azonban hozzásegítik, hogy az 1950-es évektõl 1970-ig
Amerika minden jelentõs eseményén részt vegyen, és min-
den jelentõs személyiségével találkozzon, köztük: Elvis
Presley-vel, JFK-vel, Lyndon Johnsonnal, Richard Nixonnal.
Forrest elvégzi a fõiskolát, harcol Vietnámban, élsportoló
lesz, az egyetlen probléma csak az, hogy túl buta ahhoz,
hogy megértse ezen fontos események jelentõségét.

Filmklub: Forrest Gump • BIOGLIFÁK címmel nyí-
lik Szabó Csaba helóta kiállí-
tása február 3-án, pénteken 17
órakor. A tárlatot Kovách Pé-
ter református lelkipásztor
ajánlja az érdeklõdõk figyel-

mébe, közremûködik Annus
Beáta és Hankó György (VSG
Kamarabalett). Megtekinthetõ
február 25-ig kedd-péntek 10-
13, 15-18 és szombaton 9-13
óráig a Tokácsli Galériában.

Rabbá tette játékszenvedélye

Közterületen a reklámhor-
dozó kihelyezésével kapcso-
latos ügyintézést a kft. végzi.
Ingyenes reklám elhelyezé-
sét köteles bejelenteni az el-
helyezõ a szervezetnek.
Nem kell fizetni a maximum
A/3 méretû plakátok, egyéni
hirdetések és falragaszok ki-
helyezéséért, ha azokat az
erre a célra létesített hirdetõ-
táblákra ragasztják. Ezek
legfeljebb 1 hétig maradhat-
nak ott, azt követõen 3 na-
pon belül el kell távolítania a
hirdetmény közzétevõjének
és annak, akinek érdekében
a kihelyezés történt. 

Az utóbbi években sokat
javult a a városkép, egyre ke-
vesebb helyen jelenik meg
szabálytalanul hirdetés. Ez
köszönhetõ a közterület-fel-
ügyelet folyamatos ellenõr-
zéseinek is. A visszaesõkkel
szemben eljárást indítanak,
az elõírásokat megszegõk
szabálysértést követnek el,

amely miatt 30 ezer forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtha-
tók.

Reklám vagy
hirdetés?

Reklám minden olyan fi-
gyelemfelhívásra alkalmas
közlés, információ, amely
valamely áru kelendõségé-
nek növelésére, szolgáltatás
igénybevételére vagy ennek
fokozására irányul, illetve
valamely vállalkozás, ren-
dezvény, intézmény tevé-
kenységét népszerûsíti. 

Nem kell fizetni a közér-
dekû helyi információk  ki-
helyezéséért. Ide az egyéb
hirdetmények azon csoportja
tartozik, ami épület házszá-
mát, az épületrõl vagy az
épületben történtekrõl köz-
érdekû, illetve megemléke-
zés jellegû tájékoztatást ad.
Továbbá: közterület, középü-
let, településrész, helyi köz-
szolgáltatások és közszolgál-
tatók, mûemlék és egyéb he-

lyi nevezetesség megnevezé-
sét, irányát, térbeli elhelyez-
kedését, ezek térképét, a he-
lyi tömegközlekedés rend-
szerét, valamint egyéb köz-
érdekû tájékoztatást nyújt a
közterületen tartózkodó sze-
mélyek számára.

A szabályozás szerint a
hirdetésért - elsõsorban rek-
lámtábláért - a mérete, illetve
a kihelyezés helye alapján
kell meghatározott díjat fi-
zetni. A szabályozás két te-
rületet különböztet meg a
díjfizetés szempontjából. 

Kiemelt területen kétsze-
res díjat kell fizetni, így a
Deák F. u. keleti oldal a Baj-
csy Zs. utcáig terjedõ szaka-
szon - Bajcsy-Zs. u. északi ol-
dal - Arany J. u. északi oldal
- Tóth J. u. nyugati oldal -
Erzsébet tér nyugati oldal -
Szent I. h. u. nyugati oldal –
Vásárhelyi út mindkét oldala
a Béke utcáig - József A. u.
keleti oldal - Új u. déli oldal -
Somogyi B. u. keleti oldal -
Kossuth L. u. mindkét oldala
a Deák F. utcáig, Rákóczi Fe-
renc utca mindkét oldala az
Arany J. utcáig, Nagy Ferenc
utca mindkét oldala.

Az elhelyezés
szabályai

Új hirdetõberendezést, hir-
detõtáblát kihelyezni a város

területén a képviselõ-testület
városfejlesztési bizottsága az
általa jóváhagyott gyárt-
mánykatalógus szerinti kivi-
telben, egyedi esetben pedig
a bizottság által jóváhagyott
formában lehet. Mozgatható
reklámtábla csak a hirdetett
üzlet elõtt, annak nyitvatar-
tási ideje alatt lehet közterü-
leten, ha a megállapodásban
rögzített kivitelben gyártot-
ták le és helyezték el. 

A kihelyezett reklámot el
kell távolítani, ha nincs meg-
kötött közterületi reklámfe-
lület-hasznosító szerzõdés
vagy annak érvényessége
megszûnik, illetve ha az köz-
erkölcsbe ütközõ és szemé-
lyiségi jogot sértõ reklám,
valamint ha a díjat nem fize-
tik meg.

A már meglévõ és az új
hirdetésekkel kapcsolatban
levélben vagy személyesen
keresi meg a vállalkozáso-
kat, kereskedõket a követke-
zõ hetekben a Szentesi Mé-
dia Kft., de a bejelentést a cé-
gek is kezdeményezhetik. A
tavaly megkötött szerzõdé-
sek meghosszabbításával
kapcsolatban is jelentkezze-
nek az érintettek a kft. Kos-
suth tér 5. sz. alatti irodájá-
ban (Rádió Szentes volt stú-
diója) vagy a 315-482-es szá-
mon.

Fizetni kell a közterületi reklámért
A reklámhordozókról és a reklámokról szóló helyi rende-

letet 2010-ben fogadta el a képviselõ-testület. A szabályo-
zás a város közterületén, valamint a magánterületek közte-
rületrõl látható részén elhelyezett vagy elhelyezésre kerülõ
reklámhordozókra, hirdetésekre, a mozgó hangosító beren-
dezésekre, továbbá plakátokra, egyéni hirdetésekre és fal-
ragaszokra terjed ki. Ezek csak engedélyeztetés és – egyes
kivételektõl eltekintve – díjtétel megfizetése ellenében he-
lyezhetõk ki. A Szentesi Média Kft. az alábbiakról tájékoz-
tatja az üzletek tulajdonosait és a vállalkozásokat.
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Családi események

Folyamatosan játssza az
edzõmérkõzéseket a KALO-
MÉH CS&K Szentesi VK fér-
fi vízilabda együttese. A csa-
pattal edz, és tavasszal a
Szentest erõsíti a Görögor-
szági légióskodásból hazaté-
rõ, balkezes játékos, Szabó
Botond.

- Az elmúlt hétfõn az
Araddal, kedden és szerdán
a juniorválogatottal, csütör-
tökön ismét az Araddal ját-
szottunk edzõmérkõzést- so-
rolta az eddigi ellenfeleket
Lukács Dénes vezetõedzõ. -
Péntektõl hétfõig a francia
Noisy csapatával edzettünk

és meccseltünk, kedd óta pe-
dig a Steaua Bukarest vendé-
geskedik nálunk. Megkapta
a játékengedélyt Szabó Bo-
tond, így Szabó Zoltán mellett
egy újabb balkezes játéko-
sunk lesz, vele reményeim
szerint a taktikai repertoá-
runk is bõvülni fog.

A szakvezetõ elmondta, az
elmúlt 10-11 napban nagyon
komoly fizikai megterhelést
kaptak a játékosok, ezért
most szusszanásnyi pihenõ

következik, majd aztán újult
erõvel folytatódhasson a
munka. Lukács Dénes csü-
törtökön hajnalban utazik
Hollandiába, az Európa-baj-
nokság helyszínére, ahonnan
hétfõn érkezik majd haza.

A válogatottak eddigi sze-
replésérõl szólva a Szentes
vezetõedzõje elmondta,
hogy csapataink eddig reme-
kül teljesítettek, a neheze
azonban még csak most kö-
vetkezik. hv

Orvosi ügyelet: hétköznap 15
órától reggel 7 óráig, hétvégén
és ünnepnap 7 órától 7 óráig
(24 órás) a Sima Ferenc utca
29–33. szám alatt (mentõállo-
más) tartanak ügyeletet. Tele-
fon: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés:
hétköznap 15 órától 17 óráig,
hétvégén és ünnepnap 9 órától
11 óráig  a Sima F. u. 31–33.
szám alatt (mentõállomás), ren-
delési idõn kívül az ellátás a kór-
ház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári készenléti
ügyelet minden nap 20 órától,
másnap reggel 7.30-ig tart.
Munkaszüneti nap 20 órától
másnap 7.30-ig.Január 23-ig
Rákóczi Gyógyszertár (Rákóczi
u. 71.) hétfõ-péntek 8-16 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap
zárva. Január 30-ig Szent
Damján patika (Sima F. u. 38.)
hétfõ-péntek 7.30-18 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap
zárva. Készenléti telefon: 70/
563-51-39.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) január
28-29-én dr. Bikádi Péter, Bem
u. 21., telefon: 30/248-44-94.

Az orosz és francia nyelvet
tanító, diákszínpadot is ve-
zetõ pedagógusra, Antonjuk
Alexandrra emlékeztek a
HMG diákjai az ötödik alka-
lommal megrendezett kosár-
labdatornán. A sportcsarnok-
ban tartott eseményre az
egykori gimisek is visszatér-
nek; most 11 csapat vett részt
a kosármérkõzésen.

JÓTÉKONYSÁGI BORVACSO-
RÁT rendeznek a kórház szülésze-
ti osztályának a javára, a 2009. év
bortermelõjével Konyári Jánossal
február 3-án, pénteken 19 órakor
a Chicago étteremben.

A SZÍVÜGY KLUB legkö-
zelebbi összejövetele január
31-én, kedden 4 órakor lesz
az ifjúsági házban, melyen
részt vesz dr. Kovács Aranka
fõorvos.

Két hét alatt négy, Simson
típusú motorkerékpárt lop-
tak el a városban, tudtuk
meg a Szentesi Rendõrkapi-
tányság Bûnügyi Osztályán.
A jármûvek közül az egyi-
ket január 17-én, az esti
órákban a Köztársaság utcá-
ból, egy másik jármûvet két
nappal késõbb a Páva utcá-
ból vittek magukkal a tolva-
jok. 

160 ezer forintot tulajdoní-
tottak el január 19-én 8 és 10
óra közötti idõszakban egy
Pipacs utcai házból. A tette-
sek eddig ismeretlen mód-
szerrel hatoltak be a szobá-
ba, majd leléptek a pénzzel.

20 liter gázolajat ellopásá-
val gyanúsítható két fiatal-
ember, akik Szegváron egy
teherautó üzemanyagtartá-
lyát csapolták meg. Ennél jó-
val nagyobb mennyiséget,
összesen 300 liter gázolajat
loptak el az egyik nagy-
mágocsi tehenészet gázolaj-
tárolójából.

Három büfét törtek fel is-
meretlenek a strandon kedd-
re virradóra. A betörõk felté-
telezhetõen a készpénzre
„utaztak”, összesen 8500 fo-
rintot sikerült is elvinniük,
az ott tárolt élelmiszerek, ita-
lok viszont nem érdekelték
õket.

Ketten is szinesfémet sze-
rettek volna lopni, egymás-
tól függetlenül, egy város-
széli telephelyrõl. Egyikük
már végzett a begyûjtéssel, a
másik pedig még éppen
„dolgozott”, amikor a nyo-
mozók elfogták õket.

Több, mint tíz okiratot,
bankkártyát vitt magával az
a tolvaj, aki az egyik üzlet
elõtti parkolóban várakozó
kisteherautót törte fel, majd
az utastérben lévõ övtáskát
eltulajdonította. A rongálás-
sal okozott kár eléri az 50
ezer forintot.

Csaptelepet és vasakat vit-
tek el egy berekháti telep-
hely szociális épületébõl. A

bûnözõk több, mint húsz-
ezer forintos kárt okoztak a
tulajdonosnak.

Megrongálták és ellopták
az egyik nagymágocsi em-
lékmû tetõzetének vörösréz
borítását az elmúlt héten. A
lopással ötezer forintos kára
keletkezett a településnek.

Kenyérszállító autót állí-
tott meg hajnalban egy férfi
néhány nappal ezelõtt Szen-
tesen, majd segítséget kért a
jármû sofõrjétõl azzal az in-
dokkal, hogy ellopták a lap-
topját. Néhány perccel ké-
sõbb, amíg a sofõr a plató-
hoz ment, a stoppos bepat-
tant a volán mögé és elhaj-
tott a jármûvel. Hogy az el-
tulajdonított kenyeres autó-
val miért a rendõrség elõtt
állt meg, azt a mai napig
nem tudni, mint ahogy azt
sem, valóban történt-e lap-
toplopás?

H.V.

Egy remek hangulatú, ingyene-
sen látogatható rendezvény várja
majd a látogatókat a február 11-
12-i napokon a Megyeháza és
Konferencia Központban. Közel 50
kiállító mutatja majd be termékeit a
VI. Szentesi Esküvõ és Baba-ma-
ma Kiállításon.

Egy divatcég, valamint  4 meny-
asszonyi, és férfi ruhaszalon mu-
tatja be termékeit a kiállításon lát-
ványos keretek között, de olyan
programok is akadnak majd, mint
az esküvõi praktikák, amely során
két hölgyet varázsolnak a helyszí-
nen gyönyörû menyasszonnyá.
Idén újra lesz mixer-show, és egy
újszerû élménybomba, azaz a
konty-show, ahol egy mesterfod-
rász hölgy táncosok, fény és hang-

technikai elemek kíséretében vará-
zsol majd különleges és extrém
hajkölteményeket.

Az idei év az eddigi legnagyobb
nyereményeket hozza, hiszen csak
a fõdíjak között 3 felejthetetlen 4
csillagos wellness hétvége kerül ki-
sorsolásra!

A nyereményeket felajánlották:
Liget Wellness és Konferencia Ho-
tel 4* – Szarvas, Termál Kristály
Aqualand 4* - Ráckeve, Best Wes-
tern Hotel Ginkgo SAS 4* - Hód-
mezõvásárhely.

A rendezvény mindkét napján,
11-én és 12-én (szombat-vasár-
nap) 10 órától nyit majd, és este
18 óráig folyamatos programokkal
várja a vendégeket.

Esküvõ és Baba-
mama kiállítás

Demeter Attila a 7. sz. vá-
lasztókerület önkormányzati
képviselõje lakossági foga-
dóórát tart február 1-jén,

szerdán 18 órakor. Az érdek-
lõdõ lakosságot a Csongrádi
út 3. sz. alatt lévõ Vízmû Kft.
épületében várja.

Fogadóóra

Kenyérszállító autót loptak Edzõmeccsek

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Menü jan. 30—feb. 3.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Tárkonyos

pityókaleves és
zöldségleves

A menü: Töltött káposzta
B menü: Mozzarella

sörtésztában,
rizibizi, tartár

Kedd: Zellerkrémleves és
paradicsomleves

A menü: Marhapörkölt,
tészta, saláta

B menü: Gyros, sült burgonya,
saláta

Szerda: Disznótoros májleves
és fûszeres almaleves

A menü: Stefánia vagdalt,
kelkáposztafõzelék

B menü: Dónáti csirkemell,
tészta

Csütörtök: Sonkagombócleves és
csirkebecsináltleves

A menü: Dömsödi májashús,
tarhonya, saláta

B menü: Madrasi csirkecurry,
piláf garam
maszakával, saláta

Péntek: Scsí és tyúkhúsleves
házitésztával

A menü: Pacalpörkölt,
köményes burgonya,
saláta

B menü: Rántott csibemáj,
sült burgonya, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Néhány nappal azelõtt, hogy
betölthette volna életének 69.
évét, elhunyt Prof. dr. Petri Ist-
ván, c. egyetemi tanár, osztály-
vezetõ sebész fõorvos. Fájó
szívvel búcsúzunk a sebész pro-
fesszortól, aki évtizedeken át a
Dr. Bugyi István Kórház megha-
tározó személyisége volt. Ki-
emelkedõ tudományos és szak-
mai munkásságát 2007-ben
címzetes egyetemi tanári cím-
mel (Szeged), 2010-ben Imre
József emlékéremmel, 2011-
ben Batthyány-Strattmann Lász-
ló díjjal ismerték el. 1994-ben
„Bugyi István Emlékérmet”, két
alkalommal a „Szentesi Kórház
kiváló orvosa” címet vehetett át.

A Szatmárnémetiben született
Petri István egyetemi tanulmá-
nyait Szegeden végezte, Sum-
ma cum laude minõsítéssel.
1969-ben a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem 1. sz. Sebészeti
Klinikájára került gyakornok-
nak, ahol késõbb klinikai orvos-
ként, majd tanársegédként, ad-
junktusként dolgozott 1983-ig. 

1972-ben szakvizsgázott se-
bészetbõl, jeles eredménnyel.

Tudományos munkássága dön-
tõen a nyelõcsõ és gyomor se-
bészeti betegségeinek tanulmá-
nyozásával, leírásával kapcsola-
tos. 54 tudományos közlemé-
nye jelent meg hazai és külföldi
szaklapokban, közülük 8
könyvrészlet magyar és angol
nyelven. Hazai és külföldi
kongresszusokon, tudományos
üléseken 166 tudományos elõ-
adást tartott, ezekbõl 64 idézhe-
tõ abstract. 1982-ben védte
meg kandidátusi értekezését,
mely alapján a Tudományos
Minõsítõ Bizottság Ph. D. foko-
zatot adományozott neki. 1987-
ben az egészségügyi miniszter
címzetes egyetemi docensnek
nevezte ki. 

Prof. dr. Petri István tagja volt
a Magyar Sebész Társaság veze-
tõségének és a Magyar Sebész
Kollégiumnak. Folyamatosan
részt vett az orvostanhallgatók
oktatásában, rendszeresen tagja
volt az SZTE Általános Orvosi
Karának államvizsgáztató, Ph.
D. felvételi, Ph. D. bíráló és se-
bészi rezidensi felvételi bizott-
ságainak. 

Munkatársai, tanítványai kö-
zül hárman osztályvezetõ se-
bész fõorvosi kinevezést kaptak
nagy forgalmú sebészeti osztá-
lyokon. 

1983-tól nyugdíjba vonulásá-
ig, 2010-ig vezette a Sebészeti
Osztályt, de utána is segítette
tudományos munkatársként a
Dr. Bugyi István Kórházat, a
Szakmai Vezetõ Testület elnöké-
hez minden munkatársa to-
vábbra is bizalommal fordulha-
tott. 

Professzor Úr, nyugodj béké-
ben!

Dr. Bugyi István Kórház

A gyászolók január 28-án,
szombaton 11 órakor, a Kálvá-
ria temetõben vehetnek végsõ
búcsút az elhunyttól.

Prof. dr. Petri
István (1943-2012)


