
A városvezetés átrajzolná
a beiskolázási körzethatáro-
kat, hogy a halmozottan
hátrányos helyzetû gyerme-
kek aránya egyenletes le-
gyen az intézményekben,
az ellenzék viszont mindezt
az államra hagyná. 

A vajdatelepi Lavotta utca
páratlan oldala és a berekhá-

ti Nádasdy utca is a Koszta-
iskola beiskolázási körzeté-
hez kerül át az áprilisi be-
iratkozáskor, ha képviselõ-
testület jóváhagyja az általá-
nos iskolai körzethatárok
tervezett módosítását. Múlt
pénteken nem kapta meg a
szükséges többséget a javas-
lat, amely a fentieken túl

számos utcát sorol át más
körzetbe. Az eddigi felosztás
felülvizsgálatának az a célja,
hogy a halmozottan hát-
rányos helyzetû (HHH)
gyermekek aránya egyenle-
tes legyen a nevelési-oktatási
intézményekben. Jelenleg
ugyanis, illetve hosszú évek
óta nem az. Az önkormány-

zat õszi kimutatása szerint
ebben a tanévben a Klauzál-
iskolába több ilyen HHH-s
gyermek jár, mint az összes
többi szentesi iskolába
együttvéve. Ha csak a városi
fenntartású intézményeket
nézzük, akkor is ordítóak a
különbségek: amíg a Kosz-
tának csupán 14 HHH-s ta-
nulója van, a Deáknak 40, a
Klauzálnak 93. Amennyiben
nem változnak a körzetek,
az aránytalanság tovább nõ-
het, hiszen 17 halmozottan
hátrányos helyzetû elsõssel
számolnak a következõ tan-
évben Szentesen, közülük 13
a Klauzál körzetébe tartozik,
a Kosztához viszont egy
sem.

A javaslatot elõterjesztõ
Szûcs Lajos alpolgármester
lapunknak kiemelte: a szak-
mai törvény és a pályázatok
is elõírják a halmozottan hát-
rányos helyzetû gyermekek
arányos eloszlását. Vagyis ha
ez a feltétel nem teljesül, pá-
lyázati forrásoktól esnek el a
város iskolái. Hozzátette, kü-
lön is foglalkozni és törõdni
kell ezekkel a gyerekekkel,
ami azt is jelenti, hogy a
pedagógusoknak kevesebb
energiája marad a többiekre,
s ezt joggal kérhetik számon
az érintett szülõk. A módosí-
tást egyébként a márciusi
ülésre újra beterjeszti az al-
polgármester.

(folytatás a 3. oldalon)
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Négyen pályáztak a három
szentesi középiskolai igazga-
tói posztra, a Zsoldosnál a je-
lenlegi igazgató és helyettese
is megméretteti magát – érte-
sült lapunk. Múlt pénteken
lejárt a Csongrád Megyei In-

tézményfenntartó Központ
által kiírt vezetõi pályázatok
beadásának határideje. Feb-
ruár 24-ig a meghirdetett 9
intézményvezetõi tisztségre
13 pályázat érkezett.

(folytatás a 8. oldalon)

Iskolaigazgatói pályázat

Csak a Zsoldos
kérdõjeles

Az Év sportolója idõben lefekszik, sok vi-
tamint eszik – és a paralimpiára készül. Rácz
Nikolettet (képünkön) Kuvaitban érte a jó hír,
hogy a versenyzõket köszöntõ városi ünnep-
ségen az Év sportolója címmel ismerték el.

A Szentes Városi Úszó Club 14 éves moz-
gáskorlátozott versenyzõje korábban már
hatszor diadalmaskodott világkupán, s elért
egy világbajnoki 14. helyet, a tavalyi Európa-
bajnokságon pedig a döntõben úszott, s 7.
lett 100 méteres mellúszásban. A példaértékû
edzésmunkát végzõ úszólány számára ebben
az évben a londoni paralimpia van a célke-
resztben, mindenekelõtt az indulás jogának
megszerzése.

Edzõjével épp hogy hazatért a kuvaiti
edzõtáborból, két nap múltán már egy tré-
ning után beszélgettünk vele. – Gyenge volt
a bal kezem, ezért babaúszásra jártam heten-
te kétszer Szegedre, majd egyre jobban meg-
szerettem az úszást, így lettem versenyzõ,
foglalta össze a kezdeteket a fiatal úszó, aki
bal kézfején ujjak nélkül született, így enyhe
sérültségi fokú versenyzõnek számít. – Azóta
sokat fejlõdött a kezem, és nem is juthattam
volna el ilyen szép helyekre az úszás nélkül,
fogalmazta meg, mit köszönhet a sportnak.
2007-ben, 10 évesen volt az elsõ versenye,
akkor már két éve Kovács Brigitta irányításá-
val edzett. A városi elismerésrõl is õ értesítet-
te Nikit, aki egy edzést követõen éppen nyúj-
tott az Arab-térségben. Meglepõdött, s na-
gyon örült, s ráadásul ezután következtek a
nehezebb edzések, egyre többször idõre úsz-
ni, kevesebb pihenõvel, õ pedig már az Év
sportolója cím tudatában ugorhatott vízbe.

A paralimpia a pekingi esemény idején,
vagyis 2008-ban került a látókörébe. Ennek
hatására kezdett komolyabban edzeni. Amit
négy éve még nem is hitt volna, most való-
sággá válhat, a részvételhez a szintidõt négy
versenyen van lehetõsége megúszni. Elõször
jövõ héten Egerben áll rajtkõre, s bizakodik:
akár már ott jó esélye lehet a kvalifikáció
megszerzésére, ami a világranglistán az elsõ
tízbe kerülést jelenti.

(folytatás a 6. oldalon)

A Szentesi Élet felelõs ki-
adójaként sokakkal együtt
megdöbbenve tapasztaltam,
hogy a lap 2012. február 24-i
számának „Pótfûtés” címû
rovatában az emberi méltó-
ságot sértõ, a XX. századi
történelem egyik legnagyobb
és legsötétebb tragédiájából
„viccet” formáló sorokat kö-
zöltek.

A fajgyûlölet, az antisze-
mitizmus, az emberi kiszol-
gáltatottság és megalázott-
ság valamennyi formáját
Szentes város jóérzésû kö-
zössége velem együtt eluta-

sítja. Különösen fájdalmas
ez, amikor tragédiát szenve-
dett gyermek emlékét éri a
méltatlanság.

Személyesen is elítélem, és
semmivel sem magyarázha-
tónak tartom a vallási, szár-
mazási és nemzetiségi meg-
különböztetés bármely for-
máját, melyek megaláznak,
gyûlöletre uszítanak. A Szen-
tesi Élet felelõs kiadójaként
tiszteletben tartom a sajtó-
szabadságot és tartózkodom
attól, hogy a lap tartalmi kér-
déseibe bármilyen módon is
beavatkozzak. 

Ez az eset azonban átlépett
minden határt és a történte-
ket nem csak károsnak, ha-
nem olyan szintû elítélendõ
gondatlanságnak tartom,
amikor felelõs kiadóként be
kell avatkoznom.

Elnézést kérve a megbán-
tottaktól Besenyei Gábort gon-
datlansága miatt a felelõs
szerkesztõi beosztásából
2012. február 29-i hatállyal
felmentettem.

A felelõs szerkesztõi fel-
adattal Bíró Dánielt a Szente-
si Élet munkatársát 2012.
március 1-i hatállyal megbíz-
tam.

Szirbik Imre
polgármester

Beiskolázás:
átrajzolnák a körzeteket

Közlemény

Mókás maskarákba öltözött a város apraja-nagyja, hogy segítsen a szlovén busóknak
messzire ûzni a telet. Vidovics Ferenc felvétele a hétvégi karneváli menet vonulásán készült.

Vidám télbúcsúztatás

Lemértük: A Lavotta utcától 4 kilométer az út a Koszta iskoláig.
Fotó: Bíró Dániel

Az Év sportolója az
idõvel is versenyez

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet



Az elhúzódó válság legér-
zékenyebben a Szentesen
nagy tömegben élõ mezõ-
gazdasági és földmunkás-
kubikosságot érintette, akik-
nek munka hiányában kilá-
tásuk sem volt helyzetük
jobbra fordítására. A Kos-
suth téri „emberpiacról”
(„köpködõrõl”) számos kül-
döttséget menesztettek a me-
gyeházára és a városházára,
kijelentve, hogy nem kö-
nyöradományt kérnek, ha-
nem tisztességes munkát és
azért tisztességes bért! Ál-
landósuló nyomoruk 1937
elején határozottabb fellé-
pésre késztette õket. Egy me-
morandumot (emlékiratot)
szerkesztettek, amelyben fel-

vázolták tarthatatlan helyze-
tüket, annak kiváltó okait, és
megfogalmazták azt is, ho-
gyan lehetne orvosolni bajai-
kat. Az 1376 aláírással ellá-
tott dokumentumot 1937.
február 18-án nyújtották
át a megyei illetékeseknek,
amely a következõket tartal-
mazta:

„Alulírottak, mezõgazda-
sági és kubikos munkások
vagyunk. Azok vagyunk,
akik munkánkkal megtermé-
kenyítjük a magyar talajt. A
mi vérünk és verejtékünk
nyomán fejlõdik a kultúra és
a civilizáció. Mi vagyunk a
társadalom alapja. A mi
munkánkon épül  fe l  az
egész magyar élet. És mi va-

gyunk a kitaszítottak, a kol-
dusok, a rongyosak. Mi va-
gyunk a társadalom számki-
vetettjei. Életviszonyaink
mélyen alatta vannak az em-
bert megilletõnek, átlagos
évi keresetünk nem éri el a
kétszáz pengõt. Ezért az ál-
landó éhezés, nélkülözés
gyötör bennünket, betegség
pusztítja sorainkat. Gyerme-
keink az elégtelen táplálko-
zás miatt satnyák, csenevé-
szek. Egyszóval nem élünk

emberi életet. És mindez ak-
kor történik, amikor a bõség
korszakát éljük, amikor a
termelt javakban fölöslegek
vannak. Éppen azért, ezeket
látva önkéntelenül is azt kér-
dezzük, hát mindez miért?
Miért kell mégis koplalnunk,
rongyoskodnunk?

Ezeken a kérdéseken gon-
dolkozva, mi arra a megál-
lapodásra jutottunk, hogy
nyomorunknak legfõbb okai
a következõk: 1. a jelenlegi

nagybirtokrendszer; 2. a
bankok és kartellek; 3. az
alacsony munkabérek; 4. a
magas fogyasztási adók.
Úgy gondoljuk, jelentõsen
lehetne rajtunk segíteni a kö-
vetkezõkkel: 1. igazságos
földreformmal; 2. a bankok
és kartellek megrendszabá-
lyozásával; 3. a mezõgaz-
dasági és kubikos munká-
sok létminimumot biztosító
munkabérének törvényes
megállapításával, a munka-

idõ leszállításával; 4. a mezõ-
gazdasági munkásság beteg-
ségi-, baleseti- és aggkori
biztosításával. Szentes, 1937.
február; 1376 aláírás”

A memorandum átadását
követõ napon igen feszült
légkörben zajlott le a városi
közgyûlés, ugyanis a szociál-
demokrata képviselõk inter-
pellációk és indítványok zu-
hatagával árasztották el a
testületet, melyekben a me-
morandumban foglalt pon-
tokat tették vita tárgyává,
megakadályozva ezzel az
emlékiratba foglaltak elsik-
kadását. A heves szóváltá-
sok, csengõrázások és rend-
reutasítások között lefolyt
több mint 5 órás vita ered-
ménytelenül zárult, ameny-
nyiben az indítványokat –
hatásköri túllépésre hivat-
kozva – a testület elutasítot-
ta. A földmunkásság helyze-
te az elkövetkezõ hónapok-
ban, években mit sem javult;
jogos kívánságaikat pedig
hamarosan elnyomta a hábo-
rúra készülõdés kardcsörge-
tõ propagandája. És ami a
legsajnálatosabb, a memo-
randumban megfogalmazott
problémák többsége azóta
újraéledt, s napjainkban is
szedi áldozatait.

Labádi Lajos
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A felsõpárti városrészben
található; a Bálint utca érin-
tésével a Klauzál Gábor utcát
és az Ady Endre utcát köti
össze. 1838-tól Keresztes ut-
cának, majd 1857-tõl Keresz-
tes köznek nevezték, valószí-
nûleg az utcában lakó Ke-
resztes család után. Az 1906.
évi városrendezéskor az utca
Kristó Nagy István gazdálko-
dó nevét vette fel, aki tehetõs
jobbágy családban született
Szentesen 1816. január 6-án;
apja Kristó Nagy János, édes-
anyja Keresztes Zsuzsanna.
Elemi iskolai tanulmányait a
helyi református népiskolá-
ban végezte, majd apja mel-
lett megtanulta a földmûve-
lés fogásait. Alig múlt 19
éves, amikor házasságot kö-
tött Kutas Sárával. Felesége
1849-ben meghalt, ezért új-
ból házasodott, nõül véve
Mecs Balogh Klárát. Közéleti
szereplése 1859-ben kezdõ-
dött, amikor a szentesi refor-
mátus egyház presbiterévé
választották. Az alkotmá-
nyos önkormányzati élet
idõleges helyreálltakor, 1861
januárjában városi képviselõ
lett, de a feléledõ önkényura-
lom elleni tiltakozásként
képviselõ társaival együtt
még ugyanez év novemberé-
ben lemondott. Mint a pres-
bitérium egyik legtevéke-
nyebb tagját, 1863-ban a re-
formátus egyház fõgondno-
kává választották, mely tiszt-
séget ekkor csak egy évre
vállalta. Az 1867. évi kiegye-
zéstõl ismét városi, majd me-
gyei képviselõ, megszakítás
nélkül haláláig. 1868-ban új-

ból õt választották meg a re-
formátus egyház fõgondno-
kává, tisztségét ezúttal négy
éven át viselte. 1872-ben
Szentes polgármesterévé vá-
lasztották; az õ 6 éves pol-
gármestersége idején indult
el Szentes a polgári fejlõdés
útján. Szervezõ munkájával
megvédte a várost az 1876.
évi árvíz pusztításától, ami-
ért az uralkodó arany ér-
demkereszttel tüntette ki.
1874-ben az õ vezetésével
kezdõdött meg a küzdelem a
megyeszékhely elnyeréséért,
amely 1878-ban Szentes javá-
ra dõlt el. 1883–1895 között
megszakítás nélkül ismét a
református egyház fõgond-
noka. (Az õ idején épült fel a
Kossuth téri református bér-
ház és az új lelkészlak.)
Szentesen hunyt el 1900. feb-
ruár 11-én. A közgyûlési te-
remben elhelyezték olajfest-
ményû portréját, 1906-ban
pedig utcát neveztek el róla.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (76.)

Kristó Nagy
István utca

Megrendülten állunk a hír hallatán: elment
közülünk iskolánk egyik alapító tanára, volt
kollégánk: Kováts Levente. Személyében jó hu-
morú, kedves, segítõkész embert gyászolunk,
aki hétköznapjait csendesen élte, de távozásá-
val annál nagyobb ûrt hagyott maga után szí-
vünkben.

Diplomáját biológia-földrajz szakon szerezte
1961-ben a Szegedi Állami Pedagógiai Fõisko-
lán. Elsõ munkahelye a Szentes-berki külterüle-
ti általános iskola volt. 1965-ben a Deák Fe-
renc Általános Iskolába helyezték át. Ebben az
intézményben földrajzot és gyakorlati ismerete-
ket tanított. Gépjármû szakköre már ekkor is
számos gyermeket vonzott. 1980-tól nyugdíja-
zásáig a Koszta József Általános Iskolában taní-
totta a technika tantárgyat. Intézményünkben
az õ osztálya volt az elsõ ballagó osztály. Az
öreg diákok mindig örömmel találkoztak vele
az utcán, az iskolában, mert emberségre, be-
csületre, tisztességes helytállásra tanított. Osz-
tályfõnökként szervezte a kirándulásokat, klub-
délutánokat, hisz õ maga is rendkívül szeretett
utazni, beszélgetni. A város technika munkakö-
zösség-vezetõje is volt néhány évig. 2011-ben
megkapta a Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Pedagógus karának arany díszoklevelét.

Ezermesternek tartották az iskolában, szépít-
gette környezetünket tanítványaival. Tervei
alapján épült meg KRESZ-parkunk, ami mára
egyedülálló a környéken. Büszke volt a javasla-
tára elkészült Ady Endre utcai parkolóhelyekre.
Modellezõ, rádió, rakéta, lövész, közlekedési
és gokart szakköröket is vezetett. Tanulói az or-
szágos megmérettetéseken is kitûnõ eredmé-
nyeket értek el, még Odesszába is eljutott, ahol

európai go-
kart versenyen
vett részt ta-
nítványaival.
Nagyon fon-
tosnak tartotta
a közlekedési
nevelést; en-
nek elismeré-
seként, 1998-
ban az Orszá-
gos Baleset-
megelõzés i
B i z o t t s á g
Ezüst Emlékplakettjével tüntették ki.

1999 óta élte a nyugdíjasok életét hasonlóan
sportosan, életvidáman, mint aktív dolgozó ko-
rában. Visszajárt hozzánk a közlekedési és
technika versenyekre, eljött az iskolai sítá-
borokba. Koszta József tanyájának a helyén
emléktáblát helyezett el az iskola tanulóinak
társaságában.

Nyugdíjasként megtanulta a számítógép
használatát. Kereste az újdonságot mindenben. 

Kutatta a középkori Csongrád földvárá-
nak történetét. Tanulmányát az interneten
(https://sites.google.com/site/csongradvar/) is
publikálta.

„Nem élt belõle több és most sem él,
s mint fán se nõ egyforma két levél,
a nagy idõn se lesz hozzá hasonló”

(Kosztolányi Dezsõ)
Kedves kollégánk emlékét szeretettel õriz-

zük!
A Koszta József Általános Iskola dolgozói

In memoriam Kováts
Levente (1938-2012)

Szentesi kubikosok

Mit szólsz a szegedi közvéle-
ményhez, ami szerint „Rosszab-
bul élünk, mint 4 évvel ez-
elõtt?” Nem én õrzöm a zse-
bemben a bölcsek kövét, de ha
igaz, hogy akiknek az adótör-
vény szerint több a javadal-
muk, azok nem élhetnek rosz-
szabbul, de akiknek a kevésbõl
még kevesebb jut, azok bizony
rosszabbul élnek. Egyikünk így,
a másikunk meg amúgy.

Az orvosok feltétlenül jótevõ-
ink, nagyra kell becsülnünk

azt, amit értünk, azaz  gyógy-
ulást remélõ állampolgárokért
tesznek. Bizonyára elõfordul-
nak úgynevezett „mûhibák”,
amit az elszenvedõk méltán ki-
fogásolnak. De ki emel szót az
ellen, ha az orvosok túlhajszol-
tan, és ugyanannyi pénzért is
kénytelenek munkát végezni?
Csak az botlik, aki fáradtan és
kimerülten dolgozik.

Ide kívánkozik annak a tu-
dományos munkának az elis-
merése, amelyet a mi szentesi
kórházunkban végeznek a
szakorvosok. Legutóbb nemzet-
közi elismerést érdemeltek ki.
Gratulálunk, köszönjük doktor
urak! És köszönjük kedves segí-
tõtársak!

Bonyolult tudomány a ma-
gyar nyelvismeret. Íme egy

nyelvi érdekesség. „Édesapám,
ez mi?, kérdi a gyermek. Az
apa válaszol: „Ez, fiam, kék
szilva. De a gyerek tovább a
kérdez: „Ha kék, akkor miért
piros?” „Azért fiam, mondja az
apa, mert még zöld.”

Azt kérdezi az újságcím,
hogy „Melyik az év leghidegebb
napja?” A magam részérõl azt
felelem, hogy az, amelyiken na-
gyon fázom.

Dr. Imre Ernõ

GONDOLATOK

A Dr. Bugyi István Kórház
köszöni mindazoknak a vér-
adóknak a segítségét, akik kar-
jukat nyújtották embertársaik
segítése érdekében. Januárban a
munkatársak 202 fõtõl 173 egy-
ség vért vettek le intézeti vér-
adás keretében, kiszállásos vér-
adáson Csongrádon összesen
130 fõ, Szentesen 69 fõ, Csany-
teleken 74 fõ nyújtotta karját. A
kiszállásos alkalmakkor a vér-
adóktól összesen 258 egység
vért vettek le.

A Dr. Bugyi István Kórház és
a Magyar Vöröskereszt Szentesi
Vezetõsége minden héten ked-
den és szerdán délelõtt 7.30-12,
valamint csütörtökön 14 és 17
óra között tart véradást a vérel-
látó állomáson.

Kiszállásos véradás: március
22-én, csütörtökön 8.30-tól 11
óráig a Terney Béla Kollégium-
ban.

A gyermekkönyvtár „Soha nem
adom fel!” – Olimpia 2012 címmel
szervez  vetélkedõt március 1 és
október 10. között. A versengésre
5-10. osztályos tanulók kétfõs csa-
patainak jelentkezését várják! A
megmérettetés négy fordulóból áll,
melyet  jókedvû játékos vetélkedõ
zár, ahol majd eldõl, ki tud többet az
olimpiákról. Regisztráció és megbe-
szélés március 2-a, péntek 15 óra.

Vérüket
adták

75 éve: A szentesi földmunkások memoranduma

Fellépés az éhezés, a nyomor és munkanélküliség ellen
Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy az 1929–1932

közötti gazdasági világválság Magyarországon is nyomorú-
ságos viszonyokat teremtett. Csongrád megyében, azon be-
lül Szentesen a válság elhúzódott, s 1935/36-ban érte el a
mélypontját. Az ínséges helyzet kialakulásához hozzájárult
a hihetetlen méreteket öltõ munkanélküliség. Kozma
György fõispán 1936. január végén kelt jelentésében megál-
lapította: „Kétségtelen, hogy a nyomor egészen rendkívüli.
A rossz táplálkozás folytán kiéhezett arcok tömegével lehet
találkozni… Különösen aggasztó a tüdõbaj szaporodása,
aminek oka kétségtelenül a rossz táplálkozás, és még na-
gyobb mértékben észlelhetõ a gyermekek között az angol-
kór. Egyes vidékeken a hatósági orvosok jelentése szerint a
gyermekek 50–70 százaléka viseli magán az angolkór tüne-
teit. A nyomorúság a legnagyobb mértékû Szentes városá-
ban és a Szenteshez közel fekvõ mindszenti járás községei-
ben...”. 



(folytatás az 1. oldalról)
– Ez a 22-es csapdája. Ha

minden marad a régiben, pá-
lyázati lehetõségeknek mon-
dunk búcsút, ha változta-
tunk, akkor viszont az ará-
nyosságnak életszerûtlen
megoldás lesz az ára. Mert
az igencsak félresiklott gon-
dolat, hogy épp a rászoruló-
kat kényszerítsük arra, hogy
a város egyik végébõl a má-
sikba járjanak iskolába –
mondta lapunknak a pénteki
voksolásnál tartózkodó Szabó
Zoltán. A Jobbik képviselõje
szerint a peremterületeken
bezárt iskolák hiánya veze-
tett idáig, a problémát pedig
most már állami szinten kell
kezelni, hiszen az iskolák
központi fenntartás alá ke-
rülnek. A Fidesz-KDNP frak-
ció nem támogatta az elõter-
jesztést. Egyik képviselõje,
Molnárné Tóth Györgyi la-
punknak úgy fogalmazott:
nem biztos, hogy az intézmé-
nyek fogadókészségén múlik

az arányok változtatása, mert
a szülõk nem minden eset-
ben nyilatkoznak a halmo-
zottan hátrányos helyzetük-
rõl. A távolság is nehézséget
jelent, és ha véletlen elkésik a
gyermek az óráról, a nevelési
munkát is megzavarja, illetve
magát is kellemetlen helyzet-
be hozza. – A leendõ fenntar-
tónak, az államnak kell meg-
oldást találni a helyzetre. Mi
hiába módosítjuk a körzetha-
tárokat, lehet, hogy jövõre
ezeket központilag felülírják.
Nem tehetjük ki ennek a csa-
ládokat, a szülõket partner-
ként kell kezelni. A demográ-
fiai hullámvölgy miatt úgy is
minden intézménynek érde-
ke lesz, hogy felvegye a hoz-
zá jelentkezõket – tette hoz-
zá. 

Nem v isz i  e lõrébb  az
ügyet, hogy az egyházi fenn-
tartású intézményeknél sem
teljesül az arányosság elve.
Ebben a tanévben a reformá-
tus iskolában 13, míg a kato-

likusban 17 halmozottan hát-
rányos helyzetû gyermek ta-
nul. – Ahogy tavaly tettük,
úgy idén is fenntartunk he-
lyeket HHH-s gyerekek szá-
mára, de korántsem biztos,
hogy élnek a lehetõséggel az
érintett családok. Részünkrõl
továbbra is elvárás, hogy az
intézmény hitéleti elveit elfo-
gadják a szülõk – nyilatkozta
Karikó-Tóth Tibor. A Kiss Bá-
lint iskola igazgatója szerint
fontosabb lenne, ha elõbb
törvényi szinten tisztázódna,
kik is valójában a HHH-s
gyerekek, jelenleg ugyanis
szülõi nyilatkozat alapján so-
rolják be ekként a nebulókat,
nem pedig konkrét szem-
pontok figyelembevételével.

Azt sem tartja szerencsésnek,
hogy a társadalom nagy ré-
szénél negatív megítélés alá
esik, ha egy tanuló HHH-s,
holott korántsem õk a leg-
problémásabbak. Az ará-
nyosságot tekintve szerinte
sokkal inkább mérvadó,
hogy mennyi sajátos nevelési
igényû (SNI) tanulója van
egy iskolának, hiszen valójá-
ban õk azok, akik több mun-
kát és figyelmet igényelnek a
pedagógusoktól. Egy decem-
beri összesítés alapján itt va-
lóban mások az arányok: a
Deákba 68, a Klauzálba 76, a
Kosztába 46, a Kiss Bálintba
42, a Szent Erzsébetbe pedig
14 SNI-s tanuló jár.

Bíró Dániel
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Halmai István (Fidesz) az
állami hozzájárulás emelke-
dését, az önkormányzati do-
logi kiadások növekedését
és az intézmények dologi ki-
adásának csökkenését emlí-
tette, megjegyezve, hogy
szerinte sokkal alacsonyabb
összegeket terveztek, mint
ami várható lesz az év végé-
re.

Szabó Zoltán (Jobbik) arról
érdeklõdött, hogy Szentest
miként érintheti, ha az Euró-
pai Unió kohéziós alapjaiból
csökkenõ támogatást kap
Magyarország. Szirbik Imre
véleménye szerint kicsi az
esélye az uniós pénzelvonás-
nak. Ha mégis bekövetkez-
ne, akkor a szennyvíztisztító
telep felújítási pályázata és a
strandfejlesztés pályázata
kerülhet veszélybe. Szabó
Zoltán kérte a polgárõrság
támogatására szánt támoga-
tás megduplázását, megje-
lölve, mely szervezetektõl
vonná el a kért 250 ezer fo-
rintot.

Felvetésére Szûcs Lajos al-
polgármester saját keretébõl
ajánlott fel százezer forintot,
amihez Szirbik Imre 150 ezer
forinttal járult hozzá.

Horváth István (Pálmások
Szövetsége) a költségvetési
tervezés módszerével és a
fõösszegek számaival nem
értett egyet. Szerinte már
most biztos, hogy több lesz a
mûködési költség a leírtnál,
és kérdezte: miért nem lehet

ezt az adatot szerepeltetni a
tervben. Kérte a kötelezõ és
nem kötelezõ feladatok
konkrét számbavételét, és
azok szerkezeti összehason-
lítását az elõzõ éviekkel. 

Chomiak Waldemar (Fidesz)
javasolta az egészségügyi
szûrõprogramra szánt pénz-
ügyi önerõkeret  duplájára
emelését, illetve a lakosság
szociális kríziseseteire egy 15
milliós alap létrehozását.  A
HPV-védõoltás és a lakossá-
gi szûrõprogram folytatása
mellett döntött a képviselõ-
testület, amihez az anyagi
forrásokat is biztosítja a költ-
ségvetés hiányának növelése
nélkül. Szociális krízisalap-
ról késõbb dönt a képviselõ-
testület a szociális bizottság
majdani javaslata alapján. 

Móra József (MSZP) alapos-
nak és megalapozottnak ne-
vezte a város idei költségve-
tését.

Demeter Attila (MSZP) a
költségvetés tervezési mód-
szerét megfelelõnek tartotta,

és hangsúlyozta: a jogszabá-
lyi keretek is csak erre adnak
lehetõséget.

Varga Árpád (MSZP) ele-
gendõnek tartotta az elõter-
jesztésben található kimuta-
tásokat, nem igényelt továb-
bi összehasonlító adatokat.
Magát a költségvetést ambí-
ciózusnak nevezte, mivel
magas bevételi tervszámokat
tartalmaz. Felhívta a figyel-
met a mûködési hiány mér-
tékére, ami alacsonyabb a ta-
valyinál és ez eredmény. Sze-
rinte más város megirigyelné

Szentes költségvetését. A
képviselõ-testület végül egy
tartózkodással, és öt ellen-
szavazattal fogadta el a vá-
ros 2012. évi költségvetését.

A Szentesi Élet hetilappal
kapcsolatban is döntöttek a
képviselõk. A lapunkat jelen-
leg készítõ Szentesi Média
Kft. beolvad a városi könyv-
tár kft.-be, így a jövõben  a
könyvtár keretein belül ké-
szül az újság.

A testület vita nélkül egy-
hangúlag elfogadta az okta-
tási törvénybõl adódó intéz-
ményi fenntartói változások-
ról szóló tájékoztatót vala-
mint közmûvelõdési érde-
keltségnövelõ támogatás el-
nyeréséhez pályázat benyúj-
tását. 

A képviselõ-testület mó-
dosította az alpolgármester
munkarendjét is. A határozat
szerint Szûcs Lajos részmun-
kaidõben, havi 120 órában,
foglalkoztatási jogviszony-
ban látja el az alpolgármeste-
ri teendõket. B.G.

Naponta 183 megköny-
nyebbülést óhajtó ügyfelet
kellene fogadnia a Kossuth
téri nyilvános illemhelynek,
hogy üzemeltetése ne le-
gyen veszteséges. A város-
nak tavaly 3 millió forintba
került, hogy szükség esetén
a járókelõ könnyítsen ma-
gán. 

A Kossuth téri nyilvános
WC üzemeltetése annak elle-
nére szerepel a költségvetés-
ben, hogy annak több mint 3
millió forintos kiadásaival
szemben csak 180 ezer forint
bevétel szedhetõ be – olvas-
ható a múlt héten elfogadott
elõterjesztésben.  Pontosab-
ban 3 millió 334 ezer forint
volt tavaly a ráfordítás – tud-
tuk meg Varga Sándortól. A
Városellátó Intézmény veze-
tõje részletezte is: 2 fõ bére és
járulékai mintegy 2 millió fo-
rintot tesznek ki, ezen felül
gáz, víz, villany, takarítószer,
toalettpapír szerepel a kia-
dások között. Próbálkoztak
költségkímélõbb megoldás-
sal, de a közcélú munkások
alkalmazása sem váltotta be
a hozzá fûzött reményeket,
mert még kevesebb bevétele
volt a WC-nek. Felmerült,
hogy bezárják hétköznap, de
az eddigi tapasztalatok alap-
ján akkor is odapiszkít vala-
ki a lejáróba, mert a szükség

úgy kívánja, és utóbb megint
lehet takarítani a közel tíz
éve több mint 10 millió fo-
rintból felújított toalettet.
Õsszel és télen 9-tõl 16 óráig,
a tavaszi-nyári idõszakban
viszont reggel 8-tól este 8-ig
nyitva van a WC még hétvé-
géken is, a használati díj 50
forint. 

Kedden délután 2 óráig
összesen 4 vendége volt a
nyilvános toalettnek, vagyis
200 forint volt az aznapi be-
vétel. Ahhoz, hogy legalább
nullszaldós legyen az illem-
hely üzemeltetése, naponta
183 megkönnyebbülést óhaj-
tó ügyfelet kellene fogadnia.
Ezzel szemben átlagosan na-
ponta 10 ember veszi igény-
be a szolgáltatást, éves szin-
ten a szentesi lakosság alig
több mint 10 százaléka. Nem
lenne ennyire veszteséges a
mûködtetés, ha a nagyobb
önkormányzati rendezvé-
nyeken nem ingyenesen
használhatnák a résztvevõk,
de jelenleg ez a gyakorlat. A
lapunk által megkérdezett já-
rókelõk azt mondták, ha mu-
száj, akár 100 forintot is fi-
zetnének, hogy kulturált he-
lyen végezhessék sürgõs dol-
gukat, de az mindenképpen
jó, hogy Szentesen egyálta-
lán van ilyen lehetõség.

B.D.

3 milliót húztunk
le a WC-n

• VÁROSUNK ISMÉT KÉPVISELTETI MAGÁT
Magyarország legjelentõsebb turisztikai seregszemléjén az
Utazás kiállításon. A március 1-jén nyílt rendezvényen több
mint egy évtizede mutatkozik be településünk. Tavaly óta új
standdal és arculattal várják az érdeklõdõket az A pavilon
312/c részlegén. A mostani bemutatkozóra készült el a 2012-es
rendezvényeket népszerûsítõ Eseménynaptár is, amely nem
csak a szentesi, hanem a kistérségi programokból is ízelítõt ad.

El fogadták a köl tségvetést

Beiskolázás:
átrajzolnák a körzeteket

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a szülõket, hogy a
2012/2013. tanévre a 2012. május 31-ig, a hatodik életévet és
az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérõ gyerme-
küket április 12-13-án, 7–17 óra között írathatják be a lakó-
hely szerinti kötelezõ felvételt biztosító vagy a választott
általános iskola elsõ évfolyamára.

A város idei költségvetésének elfogadását mintegy két-
órás vita elõzte meg a képviselõ-testület múlt heti ülésén.
– A túlélés és bizonytalanság csökkentése volt a fõ cél a
gazdálkodás számainak összeállításakor – mondta beveze-
tõjében Szirbik Imre. A polgármester elmondta, hogy a ter-
vezés alapja az eddig elért eredmények megõrzése, az in-
tézményi struktúra és a szociális ellátási színvonal megtar-
tása volt. Mindezt úgy, hogy ne kelljen emelni a helyi adó-
kat. Csökkenteni kellett a sportra, rendezvényekre és civil
szervezetek támogatására szánt pénzeket. Egyben javasolta,
hogy az elõterjesztésben sporttámogatásra tervezett 26,7
millió forintos keretet emeljék 40 millióra. A sport- és a
pénzügyi bizottságok pedig tegyenek javaslatot a további
forrás-kiegészítésre, a látványsportágak TAO (Társasági
adóból lehívható források) pályázati támogatását figyelem-
be véve úgy, hogy a költségvetési hiány ne emelkedjen.

40 milliót oszthatnak szét a sportra

A testület döntött a sporttámogatások felosztásáról is. A
mindenkori költségvetésben jóváhagyott támogatási ösz-
szegbõl  - 2012-ben 40 millió forintból - 80 % a verseny-
sport, 5 városi rendezvények, 5 szabadidõsport és 10 a di-
áksport részesedése. A versenysporton belül a vízilabda, a
tánc, az úszás és a karate 75, a cselgáncs, a kosárlabda, a
kézilabda, a labdarúgás és az atlétika 15,  míg a tenisz, a
teke, a birkózás sportágak a versenysportra fordítható tá-
mogatás 10 százalékán osztoznak.
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Nagy mennyiségû, összesen
több mint 300 ezer Ft értékû lo-
pott villanymotort és egyéb
fémalkatrészeket rejtett az a te-
hergépkocsi, amelyet a szentesi
rendõrjárõrök állítottak meg
kedden hajnalban a város hatá-
rában. 

A jármû Szentesrõl Hódme-
zõvásárhely felé tartott, amikor
az egyenruhások igazoltatás
végett megállították. Feltûnt
nekik ugyanis, hogy a furgon
nagyon meg van pakolva, fel-
tehetõen túlsúlyos. Valóban, a
teherautó rakterében nagyobb
mennyiségû villanymotort és
egyéb fémalkatrészt találtak,
melyek súlya több mint egy
tonnát tett ki. A jármûben tar-
tózkodó három férfi a szállít-
mányával nem tudott elszá-
molni. A gyanú szerint nem
sokkal korábban ugyanis egy
szegvári telephelyet „látogat-
tak meg”, ahol a fenti tárgyakat
teherjármûvükbe pakolták.
Alig tettek meg néhány kilo-
métert, amikor a rendõri ellen-
õrzésbe botlottak. A Szentesi
Rendõrkapitányság lopás bûn-
cselekmény megalapozott gya-
núja miatt indított büntetõeljá-
rást a 3 férfi ellen. Egyiküket a
rendõrség õrizetbe vette, mivel
ellene már több, vagyon elleni
bûncselekmény elkövetése mi-
att van folyamatban eljárás.

Villany-
motorokat

loptak

A polgármesteri hivatal
adóirodája elkezdte a márci-
us 15-ig befizetendõ, helyi
adókkal kapcsolatos emlé-
keztetõk és csekkek postázá-
sát. A kipostázott borítékok-
ba nem csupán csekk, hanem
adónemenkénti emlékeztetõ
is kerül az adóalany fizetési
kötelezettségének tõke össze-
gérõl építményadó, magán-
személy kommunális adó-
ja, iparûzési adó, gépjármû-

adó és talajterhelési díj vo-
natkozásában.

Azok a személyek, akik
esetében a jármû életkora mi-
att az adó mértéke 2012. évtõl
változott, illetve azok, akik
2012. január 1-tõl adóala-
nyokká válnak például jár-
mûvásárlás, forgalomba he-
lyezés miatt, azok elõször ha-
tározatot kaptak az éves adó
mértékének megállapításáról.
Ezen felül számukra emlé-

keztetõ is érkezik, hiszen le-
het olyan gépjármûvük, in-
gatlanuk ami már a korábbi
években is adóköteles volt,
így az adó kivetése korábban
már megtörtént, és változás
tárgyévben nem volt ezzel a
tulajdonnal kapcsolatban. A
határozat mindig egy adó-
tárgyról szól, az emlékeztetõ
viszont adónemenként, de
azon belül nem adótárgyan-
ként, hanem összevontan tar-
talmazza a fizetési kötelezett-
séget, befizetési határidõn-
ként megbontva.

A zöldségtermesztés kez-
dete óta elsõ veszteséges
évét élte meg az Árpád-
Agrár Zrt. 2011-ben. Ennek
ellenére a cégcsoport nyere-
séges évet zárt, köszönhetõ-
en a különbözõ agrártámo-
gatásoknak. A konok kitar-
tás, a folyamatos fejlesztés
és a természeti adottságok
biztosítják a talpon mara-
dást. Az eredményekrõl
Csikai Miklós elnök-vezér-
igazgató beszélt lapunknak.

A tavalyi év bebizonyítot-
ta, hogy a több lábon állás az
egyetlen járható út a mezõ-
gazdasági cégnek. Kertészet,
állattenyésztés, növényter-
mesztés, takarmánygyár, sü-
tõipari és borászati ágazat -
néhány, a cég tevékenységei
közül. Az elmúlt 20-30 évben
az adottságokra épülõ folya-
matos elõremenekülés, fej-
lesztés eredményeként mára
már négy saját igazgatóság
és tizenegy vállalkozás tarto-
zik az Árpád Zrt. tulajdonosi
körébe. Önmagában egy-egy
ágazat vagy tevékenység
hosszú távon nem lehetne
versenyképes. Így viszont,
ha egyik évben valamelyik
veszteséges, akkor a másik
nyeresége ellensúlyozza azt,
derül ki Csikai Miklós ma-
gyarázatából.

2011-ben a kertészet csak-
nem 600 millió forinttal ke-
vesebb árbevételt hozott a
tervezettnél, miközben a ter-
mésátlag emelkedett. 52 év
után elõször volt veszteséges
a zöldségtermesztés. A né-
met uborkabotránynak neve-
zett hírverés padlóra kény-
szerítette Európa zöldségter-
mesztõ kertészeinek felét,
amiben benne volt az Árpád
Zrt. és a DélKertész is. Ha
külön nézzük a kertészeti te-
lepeket, akkor a Szentlász-
lói nyereséget termelt, míg

a szegvári és a felsõpárti
üzemegység veszteséges volt.
Ezt a negatív eredményt le-
számítva, minden ágazat
megáll a saját lábán.

Összességében tavaly 7,8 –
8 milliárd forint volt a cég-
csoport árbevétele, amibõl a
kapcsolt vállalkozásoké 3,5
milliárd forint. A tervezett-
nél alacsonyabb árbevétel el-
lenére is pozitív évet zártak,
de a 300 millió forint körüli
eredmény csupán fele a ter-
vezettnek. 

– Ha ugyanennyivel tud-

tuk volna csökkenteni a hite-
leinket, akkor nem kerültünk
volna rendkívül kemény, ki-
élezett pénzügyi helyzetbe –
mondja az elnök. – Így vi-
szont sajnos nekünk is át kel-
lett ütemeznünk kifizetése-
ket, hiteltörlesztéseket. Sze-
rencsére mára túl vagyunk
ezen a nehéz helyzeten. Ha
nem lett volna földalapú va-
lamint állatjóléti támogatás,
akkor a közepes szántóföldi
termésátlagok jó áron való ér-
tékesítése kevés lett volna
egy eredményes évzáráshoz. 

Az Árpád cégcsoport ösz-
szességében 564 embert fog-
lalkoztat, ebbõl az agrár zrt.-
ben 336, a másik 11 cégben
228 fõt. Ha az ágazatot néz-
zük, akkor 266 fõ foglalkozik
kertészettel, vagyis közel fe-
le a teljes létszámnak.

A nehézségek ellenére az
elmúlt két évben mintegy
másfél milliárd forintot for-
dított beruházásra az agrár-
cég. Tavaly adták át az ötös
üzemegységben a 650 millió-
ból megépített korszerû
üvegházat és víztisztítót,
majd az év végére Szegváron
készült el egy új palántane-
velõ üvegház, ami a hõ-
központ és a hõellátás felújí-
tásával együtt 730 millió fo-
rintba került.

– Biztonságos, korszerû
termesztõ berendezésekben
lehet versenyképesen elõállí-
tani terméket. Az idei jelen-
tõs hideg során is bebizo-
nyosodott, hogy az újonnan
épült üvegházak hõszigete-
lése mennyivel hatékonyabb,
mint a régieké – tudjuk meg
Csikai Miklóstól.

– A szántóföldi növényter-
mesztés 2020-ig stabilan ter-
vezhetõ és erre alapozva az
állattenyésztés is fenntartha-
tó lehet. 

Ebben az évben egy ter-
málvízzel mûködõ termény-
szárítót épít az Árpád-Agrár
Zrt. és  ezen felül üvegház
korszerûsítésre fordíthat leg-
feljebb százmillió forintot.

B. G.

Megállt a kamarai tagok
számának csökkenése – hang-
zott el a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Szentes Kistérségi Szervezeté-
nek éves beszámoló ülésén.
Az évek óta tartó folyamat ta-
valy fordult meg, amikor két
vállalkozással nõtt a 110 körü-
li taglétszám – mondta beszá-
molójában Horváth István. A
kistérségi elnök az eredmé-
nyek között emelte ki, hogy a
szervezet javaslatára – kama-
rai mintára - hozta létre az ön-
kormányzat saját vállalkozás-
fejlesztési rendszerét, ahol ed-
dig három körben 15 vállal-
kozás mintegy 38 millió forint
kamatmentes hitelt nyert el.
A jelentkezõk munkahelyek
megõrzésére, a vállalkozás
fejlesztésére és innovációra
nyerhetnek támogatást, amit
három év alatt kell visszafi-
zetni az önkormányzatnak. A
kistérségi kamara saját irodát

mûködtet, ahol nem csak ka-
marai tagok vehetnek igény-
be különbözõ szolgáltatáso-
kat. Így pályázatírásban, Szé-
chenyi kártya igénylésében,
támogatások igénylésében
kapnak segítséget a betérõk.
Az iroda tavaly 460 millió fo-
rintot közvetített 55 vállalko-
zásnak Szentes és Csongrád
térségében.

A megjelentek Héger István
képzési menedzsertõl tájékoz-
tatást kaptak a szakképzést
érintõ változásokról. Az ipar-
kamara munkatársa elmond-
ta, hogy átalakul a gyakorlati
képzés finanszírozása, az ed-
digi bonyolult adminisztráci-
ót csökkentve átalánydíjas el-
számolást vezettek be. Hoz-
zátette, hogy sajnos az egy ta-
nulóra igényelhetõ támogatás
csökken, ráadásul szakmacso-
portonként változó mértékû
lett.

A kamara ülésén részt vett

Szirbik Imre polgármester, aki
a város gazdasági helyzeté-
nek bemutatásán túl, felhívta
a vállalkozók figyelmét, hogy
a helyi vállalkozások segítése
érdekében a meghívásos köz-
beszerzéseken való részvétel-
hez szükséges elõminõsítésre
lehet jelentkezni. Ebben az
évben több olyan nagyberu-
házás indul, melyre méreté-
bõl adódóan csak konzorci-
um létrehozásával tudnak pá-
lyázni a kivitelezõk, azonban
adnak lehetõséget kisebb
munkák vállalására is, ami-
nek feltétele az elõminõsítés. 

Az ülés végén, a kistérségi
kamara munkájában hosz-
szabb ideje részt vállalók kö-
zül Tímárné Stabarecz Teréz,
Hegedûs István, Bõhm Sándor,
Nagypál Szilárd és Koltai Iván
kapott „Szentes és Térsége
Gazdaságáért” elismerõ okle-
velet.

B.G.

Helyi adózunk

Több mint két hónapja
nem született döntés a Mé-
diatanácsnál a szentesi 106,1
MHz-s rádiófrekvencia sor-
sáról. Visszanézve a korábbi
döntéshozatalokat, az ajánla-
tok nyilvántartásba vételétõl
számított 60 napon belül
rendre határozat született. A
szentesi frekvenciára pályá-
zó két társaság, a budapesti
Life Essence Kft. és a szente-
si Kultúr-Média Kft. beadvá-
nyát december 14-én vette
nyilvántartásba a Médiata-
nács. Az elhúzódó bírálat

kapcsán megkerestük a dön-
téshozót, hogy tájékoztatást
kérjünk, várhatóan mikor
nevezik meg a pályázat
nyertesét. Vajda Boglárkától, a
Nemzeti Média- és Hírközlé-
si Hatóság sajtóirodájának
munkatársától azt az infor-
mációt kaptuk, hogy a beér-
kezett ajánlatokat tartalmi
szempontból 2012. február
22-én vizsgálta a hatóság,
ennek nyomán kiderült,
hogy a tartalmi érvényesség
megállapításához mindkét
pályázótól további felvilágo-

sításra van szükség. A pótló-
lagos információk beküldé-
sére a hatóság levelének kéz-
hezvételétõl számított 15 na-
pon belül kell sort keríteni-
ük, a hatóság ezután fogja
értékelni a kiegészített pá-
lyázatokat.

Azt is megtudtuk, hogy a
felhívás közzétételével indu-
ló pályázati eljárás ügyinté-
zési határideje nyolcvanöt
nap. E határidõbe viszont
nem számít bele a pályázati
felhívás közzététele napjától
a pályázati ajánlat benyújtá-
sáig terjedõ idõtartam. A
gyõztesnek 45 napja van a
szerzõdéskötésre, és további
120 napja a mûsorszolgálta-
tás elindítására.

B.D.

Nyártól lehet
megint rádiónk

Elõminõsítésre hívják a vállalkozásokat

Beszámoló ülés a
kistérségi kamaránál

Már tavaly lefektették a
csöveket, de csak a napok-
ban nyerte el a távhõrend-
szer bõvítését szolgáló tá-
mogatást a Szentes Városi
Szolgáltató (SZVSZ) Kft. Si-
került összekötni az Ilona-
parti  termálkutat a Kurca-
p a r t i  f û t õ m û v e l ,  e z z e l
pluszenergiához jutott a
távfûtõ hálózat, illetve meg-
oldódott az Ilona-parti ker-
tészet fûtése is. 

Február elsõ hetében 63,4
millió forint támogatást ítélt
meg a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség a Szentes Városi
Szolgáltató Kft. részére. A tá-
mogatott beruházás, amely
az Ilona-parti termálkút és a
városi fûtõmû összekötését
célozta meg, – mint ahogy
arról már beszámoltunk –
õsszel befejezõdött. Az sür-
gõs kivitelezésre azért volt
szükség, mert még a tél elõtt
megoldást kellett találni az
Ilona-parti kertészetek fûté-
sére. Éppen ezért az érintett
gazdálkodókat tömörítõ
Szentesi Ilonapart Kft. 120
millió forintos hitelt vett föl,
a pénzt pedig kölcsön for-
májában átengedte az
SZVSZ Kft.-nek, amibõl idõ-
ben megvalósulhatott a vá-
gyott fejlesztés, amivel hosz-
szú távon biztossá vált a ter-
melés az Ilona-parton. 

A ligeten keresztül, illetve

a Kurca mederfeneke alatt 2
méterrel hozzák be a város-
központba a kinti termálkút-
ból származó vizet, amit
részben a fûtõmû, az üdülõ-
központ és a parkerdõ ott-
hon használhat föl. Az egy-
szer már hasznosított ter-
málvizet visszavezették az
Ilona-parti kertészetekhez,
ahol a növénytermesztõk
igényeit is kielégítheti az
energiaforrás. Ott három 100
köbméteres tartályban tárol-
ják a termálvizet, egy auto-
mata hõközpont szabályozza
a fóliasátrak fûtését. Az ed-

digi tapasztalatok alapján a
legnagyobb hideget is jól bír-
ták az ültetvények – tudtuk
meg Döbrõssy Ivántól, az
SZVSZ Kft. ügyvezetõjétõl.
Ekkora fejlesztés egyébként
40 éve nem volt ezen a terü-
leten. Az elõfinanszírozásért
cserébe a kertészek az elkö-
vetkezõ 6 évben ingyen kap-
ják az 50-55 °C-os vizet az
SZVSZ Kft.-tõl. Az elnyert
támogatást vagy törlesztésre,
vagy a következõ fejlesztés
elõkészítésére fordítja majd a
városi cég. 

B.D.

Hat évig ingyen
kapják a melegvizet

A növénytermesztés mentette
meg az Árpád mérlegét

A tavaly átadott felsõpárti üvegház veszteséget termelt. (Fotó: Vidovics)



A mûvelõdési központ is-

mét gyerek klubba várja az

érdeklõdõket március 6-án,

kedden 17 órakor. Az ifiház-

ban kézmûves foglalkozást

tartanak, melyen a nõnapra

készülõdnek a gyerkõcök.

Szalva Katalin a szentesi
pedagógiai szakszolgálatnál
közel két évtizede dolgozik
logopédusként, illetve a Dr.
Bugyi István Kórházban kü-
lönbözõ súlyossági fokban
beszédsérült felnõttek be-
szédterápiáját végzi. Gondo-
latait szeretnénk tolmácsol-
ni, miért helyez nagy hang-
súlyt a logopédia fontossá-
gára.

– A beszéd az emberiség
nagy ajándéka. Gondolata-
ink kifejezésének, az emberi
megértésnek az eszköze. Eh-
hez elengedhetetlenül fontos
az anyanyelv gördülékeny,
választékos  használata ,
mondja a szakember. 

– Sajnos nem ritka, hogy
találkozunk akadozó beszé-
dû vagy gyorsan, érthetetle-
nül beszélõ, esetleg beszéd-
hangokat fülsértõen ejtõ em-

berrel. Ilyenkor furcsa érzé-
sek feszélyezhetnek bennün-
ket.  Akad olyan eset is, ami-
kor valakit a saját kommu-
nikációja, beszédtechnikája
akadályoz a beszédben vagy
egyszerûen torkán akad a
szó, szinte képtelen megszó-
lalni. A legtöbb esetben a fel-
sorolt problémák keletkezése
egészen korai gyermekkorra
vezethetõk vissza. A gyer-
meki beszédfejlõdésben be-
következõ zavarok károsan
befolyásolják a személyiség
fejlõdését, megzavarják a
gyermek kapcsolatainak ala-
kulását, közösségbe való be-
illeszkedését, akadályozhat-
ják iskolai elõmenetelét. Za-
var támadhat az olvasás-írás,
helyesírás tekintetében is.
Más esetekben valamilyen
betegség (agyhártya-, agyve-
lõgyulladás, agytumor vagy

agyi katasztrófa) következ-
ményeivel élõ embereknél
találkozhatunk kommuniká-
ciós nehézségekkel. A felso-
rolt esetek mindegyikében
a probléma megoldásához
szakemberre van szükség,
logopédusra van szükség.

Ez a munka olykor na-
gyon hosszú folyamat, más-
kor rövidebb idõt vesz
igénybe, de minden esetben
gyógyító-nevelõ tevékeny-
ség, mely városunkban, illet-
ve kistérségünkben a peda-
gógiai szakszolgálat szerve-
zésében zajlik. Az intéz-
ményben 7 pedagógus látja
el az igénylõket óvodai, uta-
zó gyógypedagógiai és am-
buláns formában. Ez azt je-
lenti, hogy a város minden
önkormányzati fenntartású
óvodájában dolgozik logo-
pédus, helyben ellátva az
érintetteket, a kistérségi óvo-
dásokat és iskolásokat „uta-
zó logopédusok”kezelik, az
egyházi fenntartású óvodák-
ba járó kicsiket valamint az
általános- és középiskolás ta-
nulókat ambulánsan, az in-
tézményközpontban fogad-
ják a szakemberek. A munka

szûrõvizsgálatok, illetve
egyéni jelentkezés alapján
történik. A felnõttkori be-
széd és kommunikációs za-
varok szükség- és igény sze-
rinti ellátását a Dr . Bugyi
István Kórház biztosítja.
Fontos, hogy mindenki meg-
kaphassa a számára megfele-
lõ ellátást és ne féljenek se-
gítséget kérni az említett he-
lyeken. A logopédia napján
az ép beszéd- és kommuni-
kációs rendszerrel rendelke-
zõknek is gondolniuk kell
arra, hogy nagy ajándék,
amit az emberiség kapott; a
személyek közötti élõ kap-
csolat, a beszéd alapú kom-
munikáció. Mindig legyen
idõ a beszélgetésre, gyerme-
keinknek olvassunk mesét,
hallgassuk meg õket és egy-
mást is, ajánlja a logopédus.
– Beszéljük meg örömünket,
bánatunkat, hiszen a tanu-
lásnak, személyiségfejlõdés-
nek, problémák megoldásá-
nak a beszélgetés a legembe-
ribb módja. Senki se felejtse
el, ez ajándék, ezért kaptuk,
éljünk vele. 

F. A.

A beszédet ajándékba kaptuk

Nem, nem a magyar, ha-
nem az egyetemes rock tör-
ténetébõl! Tessék fellapozni
gyorsan Jávorszky Béla Szi-
lárd-Sebõk János: A rock
története 2. kötetét a 62-63.
oldalon, ahol a Genesis
együttes munkásságát ki-
emelten taglalják a szerzõk,
külön súlyt fektetve az idõt
állónak bizonyult progresz-
szív korszakára.

Nos, ennek a korszaknak
volt az egyik vezéralakja
Steve Hackett, aki a Djabe
zenekarral együtt érkezik
Szentesre március 30-án,
pénteken a zeneiskola hang-
versenytermébe! (Nem mel-
lesleg: õ az a személyiség, a
világhírû angol gitáros, akire
egyik decemberi cikkemben
céloztam, ha emlékszik rá
valaki. Bevált hát a jóslatom,
holnap veszek egy lottót.)

Hackett Genesis utáni le-
mezei (a GTR nevû együtte-
sével készültek illetve a saját
neve alatt megjelentek egy-
aránt) változatosak, ugyan-
akkor jelentõs értéket képvi-
selnek. A legnépszerûbb kö-
zülük minden bizonnyal a
2003-ban elkészült Genesis
Revisited címû különleges
gyöngyszem. (A felvételeken
közremûködõ világsztárok
nevének felsorolását terjedel-
mi okból mellõzöm.) Steve
szívesen vesz részt mások
produkcióban is, vendég-
ként.

Ennek keretében került sor
a világjáró magyar world-

jazz formációval, a Djabéval
történt együttmûködésre is,
elõször két, ütõs gitárszóló
erejéig, a Táncolnak a kazlak
címû lemezen. A kölcsönös
személyes szimpátia, a to-
vábbi együttmûködés iránti
igény, majd a barátság foko-
zatosan alakult ki közöttük.
Utóbbi a Djabe alapító tagja,
az ütõhangszeres színész, ze-
nekari mókamester Sipos
András halálát követõen mé-
lyült el: a Sipi-emlékkon-
certre, amelynek bevétele a
férj és apa nélkül maradt
családot segítette, Steve sze-
mélyes indíttatásból, gázsi
nélkül lépett fel, saját zseb-
bõl állva budapesti repülõje-
gyét. A Djabe 15. születés-
napja alkalmából, a Mûvé-
szetek Palotájában adott
koncerten (amely dupla
DVD-n rögzült) tejes joggal
parádézott együtt az ünne-

peltekkel. Ahogyan aztán
máskor és máshol is, a világ-
ban. A dolog szakmai indo-
ka: a Steve-tõl addig idegen
improvizáláshoz szükséges
inspirációt, a hozzá való
kedvet, bátorságot épp a ma-
gyar zenekartól kapta!

És hogy mi várható a szen-
tesi koncerten? Néhány
Genesis-szám és további
Hackett-szerzemény fel-
hangzásának valószínûsége
99 százalék. A többi attól
függ, kié lesz a vezetõ szerep
éppen. Elõrebocsátom: egyik
esetben sem járunk rosszul,
sõt! Amikor Égerházi Attila
marad a fõnök a Djabe élén,
hátborzongató world-jazz
lesz mûsoron, eszméletlen
rockgitár-szólókkal megbo-
londítva! Ha pedig Steve ve-
szi át az irányítást, akkor
nem kevesebb fog történni,
mint a magyar rock-jazz
megújulása, brit katalizátor-
ral,  aminek – egyelõre –
nincs nyoma lemezen. Ala-
kuljon bárhogyan, zenei ne-
tovább, világvége van készü-
lõben nálunk!

Talán idõben szóltam,
mert a jegyek elõvételben
már kaphatók a zeneiskolá-
ban, emelt, de messze nem
olyan áron, amit az õ buda-
pesti koncertjük kóstál. A
VIP-belépõk kicsit drágáb-
bak, aminek fejében érték-
arányos plusz jár (sõt!), és to-
vábbi „kiváltságokra” jogosí-
tanak.

Olasz Sándor
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A Galéria Kávéházban
március 5-én, hétfõn 18 óra-
kor nyitja meg Kruzslicz Pál
újságíró Dobóczky Zsolt sze-
gedi fotós kiállítását. A fotós
a Szegedet Makóval és az or-
szághatárral összekötõ M 43
autópályán megvalósított
Móra Ferenc híd építését
örökítette meg az elsõ cölö-
pök leverésétõl a kész híd át-
adásáig. Ez az út a híddal
együtt egy gyorsabb közúti
kapcsolatot jelent Romániá-
hoz és Bulgáriához. A Híd-
építõ Zrt. engedélyével
kezdte az építési munkát
fényképezni, késõbb már a
kivitelezõk meghívták min-
den fontosabb munkafolya-
mat megörökítéséhez.

„Általában 3-4 naponta lá-
togattam ki a hídhoz, mert a
szerkezet építésénél ennyi
idõ alatt már jól látható vál-
tozások történtek. Lehetõsé-
gem nyílt minden munkafo-
lyamatot testközelbõl lefo-
tózni. A legnagyobb élmé-
nyem talán az volt, hogy a
kábelek feszítésénél ott áll-
hattam a hidraulikus feszítõ-
gépek mellett. Ez veszélyes
volt ugyan, de az ember al-
kotta gépek ereje tiszteletet
parancsolt és csodálatot éb-
resztett. Mérnökemberként
és diaporámásként szeretek

mindent megtervezni, majd
a tervek szerint megvalósíta-
ni, így jelen lehettem, amikor
két daru beemelt egy harma-
dikat, vagy amikor helyükre
emelték a zsaluzókocsikat.“
– fogalmazta meg az alkotó.

A fényképezés sok kaland-
dal és elõre nehezen tervez-
hetõ eseményekkel járt.
Ezekrõl és a kiállítás képeirõl

beszélgetéssel folytatódik az
este az alkotóval a Mûvelõ-
dési és Ifjúsági Házban fél
órával a megnyitó után. A
hídverõk munkájáról és az
építésrõl több képet is bemu-
tat az alkotó. A kiállítás ápri-
lis 2-ig tekinthetõ meg.

Nagy István 
Szentesi Fotókör

Rocktörténelmi jelentõségû
gitárost várunk

Gyerek klub
Kiállítás

A Tokácsli Galériában
március 6-án, kedden 17 óra-
kor nyílik Harsányi Zsu-
zsanna festõmûvész A ter-
mészet érintése címû kiállítá-
sa.

Az ünnepségen közremû-
ködik Seres Antal és tanítvá-
nya. A tárlat megtekinthetõ
március 29-ig, keddtõl-pén-

tekig 10-13 és 15-18 óráig,
szombaton 9-13 óráig.

Nõnapi gálamûsor

A Megyeháza Kulturális és
Konferencia Központ nagy-
termében  az önkormányzat
és a mûvelõdési központ kö-
zös szervezésében március 8-
án, csütörtökön 18 órakor nõ-
napi gálamûsort rendeznek.
Fellép a 2Szoknya 1Nadrág

Társulat. Az elõadásra min-
den érdeklõdõt szeretettel
várnak, a belépés díjtalan.

Koncert

Március 9-én, pénteken 20
órától a Mûvelõdési és Ifjú-
sági Házban Kárpátia kon-
certre várják a közönséget.
Jegyek elõvételben kaphatók
a helyszínen, illetve a kon-
cert elõtt.

Mûvelõdési programok

Ismét fotósulit indít a
szakmailag országosan elis-
mert Szentesi Fotókör. A
képzés a klubvezetõ szerint
kultúraközvetítés is – a nagy
kiállításokkal már eddig is
magasra tették a mércét.

Március 12-én indítja a kö-
vetkezõ, haladóknak szerve-
zett fotóiskoláját a Szentesi
Fotókör. A kezdeményezés
minden alkalommal népsze-
rû, sokan jelentkeznek a fel-
hívásra. A képzés nem csak
azoknak hasznos, akik ko-
molyabban szeretnének a fo-
tózással foglalkozni. Ha csak
arra gondolunk, hogy a saj-
tótermékektõl kezdve a rek-
lámokon át az internetes fó-
rumokig mindenhol a képek
a kommunikáció legfõbb
eszközei, ezért egy ilyen ok-
tatás bárki számára biztos
alapokat ad annak megítélé-
sében: mitõl lesz jó egy kép. 

– Ebben a vizuális mûfaj-
ban próbáljuk oktatni az ér-
deklõdõket – mondta Nagy
István, a klub vezetõje. –
Rendszeresen tartunk kez-
dõk számára is fotóiskolát, a
haladó képzéssel pedig azo-
kat célozzuk meg, akik, akik
már megismerték a fotózás
alapjait.  Ha szeretnének ala-
posabban elmélyülni ebben a
mûvészeti ágban és megta-
nulni a bonyolultabb képké-
szítési, valamint fotózási is-
mereteket, a számítógépes
eljárásokat és a képmódosí-
tásokat, ez a képzés nagysze-

rû lehetõség számukra. Az
elõadásokat a klubtagok tart-
ják, akik nagyon komoly,
olykor több évtizedes ta-
pasztalattal rendelkeznek. A
hozzánk jelentkezõk megta-
nulják a segítségükkel a mû-
termi és szabadtéri fotózást.
Mivel a haladók kezei közül
a tanfolyam végén már való-
ban jó minõségû képek is ki-
kerülhetnek, így ezt a kép-
zést mindig az alkotásaikból
rendezett kiállítással zárjuk. 

A Szentesi Fotókör az
egész országban nevet szer-
zett magának szakmai ber-
kekben. Ez egyrészt annak
köszönhetõ, hogy a tagok
rendszeresen érnek el jó
eredményeket a rangos kiál-
lításokon. Másrészt pedig az
évtizedekkel ezelõtt alapított
Alföldi Fotószalonnak és a
Szentesi Aktfotó Biennálé-
nak, amelyekkel a klub elis-
merést vívott ki és magasra
tette a mércét. A haladók kö-
zül mindig akadnak olya-
nok, akik végérvényesen el-
kötelezik magukat a fotómû-
vészet mellett és a tanfolyam
végeztével klubtagok ma-
radnak.  

– Ennek természetesen na-
gyon örülünk – hallottuk a
Nagy Istvántól. – A fotókör
nem csak egy jó társaságot
jelent, de a kultúra közvetíté-
sét is.  Az egész országban
ismerik Szentes nevét, jó hí-
rét visszük a városnak.

Munkatársunktól

A fotóklub jó hírét
viszi a városnak

Megörökített hídverõk

Az Európai Unió Logopédusainak Állandó Bizottsága
2004 óta minden év március 6-án ünnepli az európai logo-
pédusok napját. Fontos célkitûzés, hogy betekintést enged-
jen a kommunikációs zavarok sokféleségébe és azoknak az
egészségre gyakorolt következményeire, valamint hogy az
érintetteknek tájékoztatást nyújtson jogi kérdésekben és az
ellátás területén. Ennek a napnak az üzenete, hogy közös
szakmai tudás felhasználásával egész Európában a megelõ-
zés kerüljön elõtérbe.
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Nem ok nélkül maradt távol az el-
múlt év sportolóit és edzõit köszöntõ
hagyományos ünnepségrõl Brezovai
Sándor (képünkön), akit az Év edzõjé-
nek választottak. A 6 danos karate-
mester tanít-ványai – akik közül har-
mincheten ugyancsak városi elisme-
rést kaptak – négy nemzetközi verse-
nyen (1 Európa-bajnokság, 2 Európa-
kupa, 1 Interkontinentális Világbaj-
nokság) 81 érmet szereztek 2011-ben.

- Köszönöm ezt a megtisztelõ címet,
de meggyõzõdésem, hogy az Oyama
Dojo SE a legeredményesebb egyesület
Szentes versenysportjában. Csongrád
megyében is igen elõkelõ helyen ál-
lunk, Magyarországon pedig az egyik
legeredményesebb karate egyesület a
szentesi Oyama Dojo. Úgy gondolom
azonban, hogy kicsit megkésett az Év
edzõje cím odaítélése számomra. A
2010-es év ugyanis eredményesebb volt
versenyzõim életében. Akkor három
nemzetközi versenyen – a Szentesen
rendezett Európa-bajnokságon, az
olaszországi WTKA-világbajnokságon
és a budapesti Bushido Európa-kupán
összesen 23 arany, 6 ezüst és 2 bronzér-
met szereztek az Oyama Dojo élver-
senyzõi, melybõl a 8 világbajnoki
aranyérem meglehetõsen nagy súllyal
bír. Félreértés ne essék, én elismerem a
nõi vízilabda és Zantleitner Krisztina tel-
jesítményét. Nagy dolog, ha egy klub
Magyar Kupát nyer, de nem lehet azo-
nos szinten értékelni egy világbajnok-
ságon elért 8 világbajnoki aranyérem-
mel, sok második és harmadik helye-

zéssel. (2010-ben Zantleitner kapta az
Év edzõje elismerést – a szerk.) 

– Ez persze nem az edzõ hibája, ha-
nem azok felelõssége, akik odaítélik
ezeket a városi címeket. Szerintem nem
azonos a mérce a klubok megítélésé-
ben. Nem lehet külön-külön szinteket
felállítani sportáganként. Mindenkit
egy szemüveg lencséjén keresztül kelle-
ne nézni, és sajnos ez Szentesen nem
így van. Ezáltal köszönöm, de én ebbõl
nem kérek! Van egy rangsor a verse-
nyek között, amit figyelembe kellene
venni nemcsak a sportolók és edzõk
eredményeinek elismerésekor, hanem a
sporttámogatások szétosztásakor is. A
legalacsonyabb városi szinttõl, a terüle-
ti és országos versenyeken keresztül a
magyar bajnokságig, amivel szinte azo-
nos értékû a diákolimpia. Hasonló a
helyzet nemzetközi szinteken is. Euró-
pa-kupa, Európa-bajnokság, kontinens-

bajnokság, világkupa és világbajnokság
a rangsor. Tudom, hogy egy nyolcéves
gyerek Európa-bajnoki címe nem olyan,
mint egy ifi vagy felnõtt cím. Az
Oyama Dojo versenyzõi között még
legalább negyven gyerek ért el helye-
zést országos versenyeken, de nem ma-
gyar bajnokságon és diákolimpián,
ezért nem is beszéltem róluk.

Az Oyama Dojo májusban rendezi
meg Szentesen a Súlycsoportos Gyer-
mek, Serdülõ, Ifi, Junior és U-20 Knock-
down Karate Világkupáját, felnõtt férfi-
nõi formagyakorlatban is. Ez egy össz-
kyokushin karate világkupa lesz, mely-
nek fõ célja, azon túl, hogy eldöntsük a
bajnoki címeket, a barátság, a testvéri-
ség, az összetartozás, mindezt Sosai
Oyama legyõzhetetlen kyokushin kara-
téjának gyakorlásával. Eddig nyolc or-
szág jelezte részvételi szándékát, mint-
egy nyolcszáz versenyzõt várok, mond-
ta Brezovai Sándor. 

– Akik eljönnek, sok pénzt hagynak a
városban és a versenyrõl a Sport 1 tele-
vízió összefoglalót sugároz. Bízom ben-
ne, hogy a város vezetése anyagilag is a
világkupa mellé áll, még ha kevesebbel
is, mint amirõl szó volt. Sajnálatosan a
kormány sem ad annyi támogatást a
városnak, mint eddig kapott. Ezért lett
kevesebb 2012-re a sportklubok támo-
gatása.

Viszont ha ez így folytatódik, akkor
elgondolkozom, hogy érdemes-e él-
sportot csinálni Szentesen, zárta mon-
dandóját Brezovai.

B. G. 

(folytatás az 1. oldalról)
Londonban Niki ezzel az

idõeredménnyel pályázhat-
na a döntõre, mivel azonban
századmásodpercnyi kü-
lönbségek vannak, a fiatal
úszó még tovább megy az
esélylatolgatásban: elérhetõ
akár a 3.-5. hely is a para-
limpián, jelenti ki.

A felkészülés nagyon ne-
héz, emellett egyre több vita-
mint fogyaszt, s korán kell
lefeküdnie a reggeli edzések
miatt. Még két edzõtábor vár
rá. Több számban, 50 és 100
méter pillangón, 200 méter
vegyesen és 400 méter gyor-

son is fel tud mutatni nem-
zetközi eredményeket, s a
pillangóban sokat is fejlõ-
dött, mégis csak a 100 mellre
koncentrálnak. Egyébként,
ha pillangóban javul, az a
mellúszásnak is jót tesz,
egyik úszásnem húzza a má-
sikat, s az OB-n természete-
sen több számban is indul.

Mivel nagyon fiatal, több
paralimpia beleférhet még a
pályafutásába a londoni után
is, akár sikerül most kijutnia,
akár nem, sõt, azt mondja, 4
év múlva, Rióba már sokkal
több eséllyel indulhat.

(darók)

50 éve alakult a Szentesi
Pedagógus Fáklya SK nõi
kézilabda szakosztálya. A
csapatot a Hékédi általános
iskolában (késõbb Damja-
nich-iskola) Kanász-Nagy
Imre vezetésével alakították
két évfolyam lányaiból 1962-
ben, és a korosztályos iskolai
és járási bajnokságokban
vettek részt, majd feljutottak
a megyei bajnokságba is.

1965-ben Szabó Zoltán vette
át a csapatot, Oltyán Lajos és
Badár László voltak a segítõi.
A csapat 1967-ben, 45 éve 100
százalékos teljesítménnyel
megnyerte a megyei bajnok-
ságot, majd Tatán – a magyar
sport akkori fellegvárában –
megnyerve az osztályozót,
feljutott az NB II-be. Ott éve-
ken keresztül harmadikok
voltak, Oltyán Lajos már vic-
celõdött is velük, hogy a sok
bronzérembõl harangot is le-
hetne önteni. Aztán volt egy

fúzió a szentesi Kinizsivel,
majd a Kontakta vállalta fel a
csapatot, és hosszú évekig,
sõt a csapat és Szentes kézi-
labdaéletének a legszebb idõ-
szakát is velük élhették át,
hiszen feljutottak az OB I/B
be is. A csapat közel 30 éven
át mûködött, azonban az
anyagi lehetõségek szép las-
san beszûkültek, és bekövet-
kezett a visszaesés. 

Abban az idõben a kézi-
labdapálya körül több sor-
ban álltak a nézõk, és egy-
egy mérkõzés hangulatát, a
szurkolást az egész város
hallhatta. Pedig a salakpálya
nyomai még mai is meglát-
szanak, a bitumenes pálya
sem volt a legideálisabb, fõ-
leg azokon a szikrázó mér-
kõzéseken, amikor bizony
gyakran a talajon találták
magukat, tele kék-zöld folt-
tal az átlövõk vagy éppen a
beállósok. Ambrus Erzsébet, a

csapatkapitány kicsit irigy-
kedve beszélt arról, hogy
parkettás csarnokban õk
még nem nagyon játszottak
csak elvétve, Szegeden.

A csapat évente azért ma
is összejár, többen vidékrõl is
hazajönnek, és ilyenkor fel-
elevenítik a régi emlékeket,
illetve mindenki beszámol a
családról, az utánpótlásról, a
jelenlegi életérõl.

Az NB-II-es csapat tagjai:
Ambrus Erzsébet csapat-

kapitány, Pólya Margit, Lévai
Rozália, Rúzs-Molnár Klára,
Bölcskei-Molnár Éva, Felföldi
Jusztina, Komjáthy Etelka,
Marcsó Erzsébet Katalin, Far-
sang Erzsébet, Szilágyi Ágnes,
Sípos Ida, Erki Mária, Kandász
Irén. Szakosztályvezetõ: Ol-
tyán Lajos, A szakosztály
ügyintézõje, Badár László,
edzõ a 2010-ben elhunyt Sza-
bó Zoltán.

Kép és szöveg: Garai

Az Év sportolója az
idõvel is versenyez

Kétszer is gyõztek futsalos
lányaink a hétvégén, a Dr.
Papp László Városi Sport-
csarnokban. A nõi futsal NB-
II-ben 17 csapat szerepel, ás
a bajnokság tornarendszer-
ben bonyolódik. Az országot
négy területre osztották, a
szentesiek a Déli területi cso-
portba kerültek. Az alapsza-
kaszban a csoportjuk harma-
dik helyén végeztek, így a
rájátszásban csak a 9-12.
helyekre „futhattak” be. A
Szentes Futsal Sportklub nõi
csapata a hétvégén rendezte
a rájátszás fordulók elsõ
mérkõzéseit. A budapesti
csapat nem érkezett meg, így
a szentesiek a Tatabányával
és a Gyöngyösi Apci Amazo-
nokkal mérkõztek.

A csapat vezetõedzõje
Gyõzõ Gyula, és az új pálya-
edzõ Molnár Zoltánné Gyulá-
ról érkeztek, és két játékost

is hoztak magukkal. Az
edzési lehetõségeik korláto-
zottak, hiszen a magas csar-
nokbérletet csak heti egy al-
kalommal – pénteken – tud-
ják fizetni, hiszen a játékosok
közül sokan vidéken tanul-
nak. Elõfordul azonban,
hogy a csarnokban rendez-
vény van pénteki napon.

A csapat tagjai: Horváth
Kitti (csapatkapitány), Palócz
Mónika és Gyõzõ Tamara (ka-
pusok), Gyõzõ Tilla, Papp Lau-
ra, Molnár Ágnes, Szabics
Anetta, Kotvics  Edina, Boda
Virág, Szûcs Bea, Csonka Szil-
via, Vörösné Sörös Andrea, Bali
Cintia, Martók Dóra.

Eredmények: Szentes–
Gyöngyös 3–0, gólszerzõ
Molnár Ágnes, Martók Dóra,
Papp Laura. Szentes–Tatabá-
nya 3–1, gólszerzõ: Boda Vi-
rág (2) és Gyõzõ Tilla.

Kép és szöveg: G. Sz. I.

Rangadót nyert hazai pályán a Szentesi KK Csongrád
megyei bajnokságban szereplõ férfi csapata: a Hódmezõ-
vásárhely együttesét 76-71-re verték meg. Legjobb
pontszerzõk Bartucz Csaba, Szemán Leander és Kovács István
voltak. Ezen a hétvégén a szegedi Brutális csapatához
utaznak a szentesi kosarasok.

Gyõztek a kosarasok

Március 11-én, szombaton
délelõtt 9 órakor kezdõdik az
országos szövetség által kiírt
szivacskézilabda bajnokság
megyei fordulója a Dr. Papp
László sportcsarnokban. A
fiú és lány csapatok közül az
elsõ és második helyezettek a
regionális döntõben folytat-
hatják a küzdelmeket.

Hat fiú és 12 lány csapat
nevezett a megyei döntõre,
köztük két szentesi iskola, a
Koszta két-két fiú illetve lány
csapattal, a Kiss Bálint iskola
pedig egy-egy gárdával sze-
repel a viadalon. A megyébõl
Szegedrõl, Hódmezõvásár-
helyrõl, Kistelekrõl, Algyõrõl
érkeznek iskolások, többek
között itt lesznek a Pick Sze-
ged utánpótlásbázisának fia-
taljai is. A mérkõzések egy-
szerre több pályán zajlanak
és kétszer 10 percig tartanak.
A fiú csapatok körmérkõzé-
ses rendszerben játsszák le
meccseiket, a lányoknál há-
rom négyes csoportot alakí-
tanak ki a szervezõk. – Úgy
gondolom, hogy az egyik fiú
csapatunknak reális esélye
van a regionális döntõbe ju-
tásra- latolgatta az esélyeket
Czesznak György, a Szentesi
Párducok Kézilabda Után-
pótlásnevelõ Sportiskola ve-
zetõje. – A lányok mezõnye
kiegyensúlyozottabb, itt bár-
mi megtörténhet. Bízom ta-
nítványaink eredményes sze-
replésében. 

A torna elsõ két helyezett-
jei kerülhetnek a késõbb
megrendezésre kerülõ regio-
nális döntõbe, ahol Csongrád
megye legjobbjai mellett Tol-
na és Bács-Kiskun megye ki-
válóságai csapnak majd ösz-
sze.

hv

Ez már
tétre
megy

Kissé megkésett az
elismerés az Év edzõjének

Jó formában Kuvaitban

Rácz Nikolett a hazai szakszövetség jóvoltából február 12.
és 26. között edzõtáborozott Kuvaitban a már kvótát szerzett
úszótársaival, ahová elkísérte edzõje is. Kovács Brigitta szu-
per körülményekrõl, 50 méteres fedett uszodáról számolha-
tott be, ahol mind a tíz pályát használhatták. Naponta 2 x 2
óra vízi, és 1 óra kondi edzésen vett részt a 15 fõs csapat, s a
szombat reggeli tréning után övék volt a hétvége. Kuvaitnak
nincs sok látványossága, de egy helyi piacon szétnéztek, s
elmentek a Perzsa-öbölbe is. 

–Niki a felkészülés utolsó szakaszában van, a táborban
egy felmérõn az Eb-n elért csúcsához közeli idõt úszott, úgy-
hogy jól haladunk, ahogyan számoltam, mondta az edzõ. Ta-
nítványát szerinte minden bátorítja, õ az a versenyzõ, aki
egy jó szónak is tud örülni, el lehet képzelni, hogyan érin-
tette a városi díjazás. Ez Brigittát is jó érzéssel töltötte el, hi-
szen úgy gondolja, ezzel az õ munkáját is elismerték.

Kétszeresen jubilál a Fáklya

Futsal

Dupláztak a lányok

Az egykori kézilabdás csapattagokat a városi sportünnepségen köszöntötték.



A telet búcsúztatni érke-
zett szlovén busóknak való-
színûleg kicsit melegük le-
hetett a subájuk alatt az el-
múlt hétvégén. Mindeneset-
re a 11. alkalommal rende-
zett városi Télbúcsúztató
Karneválon azért a már-már
tavaszias idõben is õrületes
zajongással igyekeztek el-
rettenteni Tél tábornok ma-
radék erõit is, csattogtatás-
sal, kerepléssel, hölgyek-
asszonyok kergetésével. 

Az évrõl-évre visszatérõ
jelmezesek mellett a gyere-
kek is magukra ölthettek
mindenféle maskarákat, hi-
szen a karnevál második
napján ismét megrendezték
a sportcsarnokban a farsangi
maszkabált. Összesen 9 ovis
és 13 általános iskolás pro-
dukció mutatkozott be, me-
lyek során hol esõcseppeket
jelenítettek meg a tanulók,
mint a Deák-iskola mûsorá-
ban, vagy a Broadway vilá-
gát hozták el, ahogy azt tet-
ték a Kiss Bálintból érkezett
diákok, a Koszta-iskolában
pedig átértelmezték napja-

inkra Kukorica Jancsi és Ilus-
ka történetét. A kiváló pro-
dukciók mindegyikét egysé-
gesen 20-20 ezer forinttal ju-
talmazzák. 

A téltemetésre szombaton
sötétedésre az ifjúsági park-
ba érkezett a karneváli me-
net, ahol a hagyományõrzõk
bemutatója vezette fel a vár-
va-várt pillanatot, amikor
Szirbik Imre polgármester
meggyújtotta a máglyát.

A karnevál ismét a sport-
csarnokban folytatódott, a
középiskolások és felsõ tago-
zatosok tehetségkutatójával,
melyet immáron másodszor
hirdettek meg. A nyolc pro-
dukcióra az X-Faktor gyõzte-
se, Kocsis Tibor koncertje alatt
adhatták le voksukat a né-
zõk, nem SMS-ben, mint a
tévében, hanem szavazóla-
pon. Zömmel osztályok áll-
tak színpadra humorban és
zenében bõvelkedõ mûsora-
ikkal, de bátor egyéni fellé-
põk is próbálkoztak, gitárral,
illetve tánccal. Megtudhat-
tuk, egyik-másik csapat 2-4
hónapot is gyakorolt. A 2. és

3. helyezettek (Deák-isk. 7.
C, illetve Zsoldos-szakkö-
zépisk. 12.G) 1-1 csocsóasz-
talt vihettek el, a legeslegjob-
bak pedig a Szeged Pláza
mozijába nyertek belépõt. A
Pollák-szakközépiskola ver-
hetetlennek tûnik ebben a
mûfajban, a vándordíjat a
múlt évben gyõztes pol-
lákosoktól ezúttal az intéz-
mény 12. B osztálya vehette
át. Mindössze bõ egy hóna-
pig tudtak közösen gyako-
rolni, mert sok köztük a bejá-
rós, árulta el Bertók Patrik és
Galambosi Krisztián az osz-
tályból. Valami újat szerettek
volna, amit Szemerédi Endre
vezetésével, de sok saját öt-
lettel valósítottak meg, fon-
tos szerepet szánva egy sár-
ga Ladának, melyen éppen
csak megszáradt a festés.

A „ H o z d  a z  a rc o d  é s
nyerj!”-felhívás eredményét
is kihirdették: a Klauzál-is-
kola is egy csocsóasztallal
gyarapodott, amiért 248 fõ-
vel képviseltette magát a já-
tékban.

D. J.
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Kos (március 21. – ápri-
lis 20.) 
Meg kell küzdenie minden

egyes lépésért, amit azért tesz, hogy
megvalósítsa õket. Bár többször úgy
tûnhet, hogy nincs tovább. Terveiért
küzdenie kell, de sikeres lesz, ha ra-
gaszkodik korábbi elképzeléséhez. 

Bika (április 21. – május
20.) 
Sokszor úgy cselekszik,

hogy nem gondolja át, milyen követ-
kezményekkel  járnak tettei. Ez vo-
natkozik munkahelyi és családi dol-
gaira is. Hallgasson az okosnak vélt
tanácsokra és gondolja át azokat. 

Ikrek (május 21. – június
20.) 
Elveszíthet egy olyan sze-

mélyt, vagy tárgyat, élethelyzetet, ami-
ben biztos volt, és biztonságot adott.
Hajlamos arra, hogy megvariálja a dol-
gokat, és ez is veszteséghez vezethet.
Az egyszerû út mindig járhatóbb.

Rák (június 21. – július
20.) 
Használja ki a hetet és te-

gyen meg mindent azért, hogy a ko-
rábban rosszul alakult dolgait kijavít-
sa. Igyekezetét siker koronázza, és a
hét végén sokkal nyugodtabban hajt-
ja álomra a fejét. 

Oroszlán (július 21. – au-
gusztus 20.) 
Mostanában elég jól ala-

kult a helyzete, de most akadályokat
sodor a sors. Talán a munkahelyén,
vagy vállalkozásában kellene rendet
tenni, mert elhanyagolta azt.  Hasz-
nálja ki a hétvégét a családdal való
kikapcsolódásra.

Szûz (augusztus 21. –
szeptember 20.) 
Itt az ideje, felkeresni orvo-

sát, mert valamilyen kisebb betegség
fenyegetheti az egészségét. Nem kell
megijednie, mert idõben van, és
megoldódik ez a gond. Anyagilag
sincs a topon, de ez elõreláthatólag
hamar rendezõdik. 

Mérleg (szeptember 21. –
október 20.) 
Ha még dolgozik, akkor

munkahelye labilissá válhat. Most
minden munkát el kell végeznie,
hogy stabilizálódjon a helyzete a cé-
génél. Az égiek viszont anyagi sze-
rencsét jeleznek. 

Skorpió (október 21. –
november 20.) 
Morózus hangulatban lesz

a héten, pedig úgy tûnik semmi oka
nincs rá. A család anyagi helyzete
gyarapodni fog, gyerekei rendben
vannak. Talán a hosszú téli napok
kissé megviseltebbé tették.

Nyilas (november 21. –
december 20.)
Egy sorsszerû találkozás

megváltoztathatja az életét. Ez vonat-
kozik a munkára és a szerelemre. Az
égiek most arra hívják fel a figyelmet,
hogy ragadjon meg minden alkalmat,
ami az útjába kerül, mert most min-
denbõl jól jöhet ki. 

Bak (december 21. – ja-
nuár 20.) 
Ha nincs párkapcsolata,

most a régóta várt szerelem megje-
lenhet. A boldogság mindenképp je-
lentkezik, csak õszinte szívvel kell
várnia. Anyagi helyzete is mutat némi
javulást, de az igazi fellendülés ez-
után jön.

Vízöntõ (január 21. – feb-
ruár 20.) 
Nem érzi jól magát a bõré-

ben, pedig nagy gond nincs. A mun-
kája – amit csinál, vagy amit nem –
nem elégíti ki. Itt az alkalom! Ne gon-
dolkodjon, vágjon bele abba amit ki-
gondolt.

Halak (február 21. – már-
cius 20.) 
A hangulata a héten „nyo-

mott” lesz. Kapja össze magát, roha-
mosan érkezik a tavasz, ezáltal a
napsütés a lelkét is megmelengeti.
Munkájában és párkapcsolatában jó
dolgokra számíthat.

Március 2-9.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

SÚLYOS HIBÁT KÖVETTÜNK EL azzal, hogy
múlt heti számunk Pótfûtés rovatába olyan vicc is
bekerült, amin joggal háborodhattak fel Olvasóink.
Nem állt szándékunkban senkit megbántani, ezért
elnézést kérünk minden kedves Olvasónktól.

(Szerkesztõség)

A falusi iskolában a tanítónõ meg-
kérdezi:
– Na, gyerekek, mondjátok meg
nekem, mikor legjobb leszedni a
fáról a gyümölcsöt!
Bandi gyerek jelentkezik:
– Amikor a kutya meg van kötve...

Pótfûtés

Vidám télbúcsúztatás
Az X-Faktorban elõadott

dalaival érkezett a városi
karnevál szárvendége, Ko-
csis Tibor, azonban már ké-
szen van az új dala is. A te-
hetségkutató mûsor máso-
dik szériájának gyõztese a
második próbálkozásra tu-
dott befutni, egyébként pe-
dig, mint elárulta, vissza-
ment volna a lottósorsoláso-
kat felügyelni.

– Azt hiszem, széles kö-
zönségréteget meg tudtam
szólítani a mûsorban, de
alapvetõen a fiatal felnõtt
korosztály az, akikhez én a
legközelebb állok. Vannak
azonban olyan dalaim, ami-
ket a gyerekek is szeretnek.
Szerencsére, amikor elme-
gyek egy-egy ilyen nagyobb
rendezvényre, mindig ve-
gyes a közönség, hallhattuk
az énekestõl a fellépése elõtt.
Már a hirtelen jött népszerû-
séget is megtanulta kezelni.
– A népszerûség már a mû-
sor elején elkezdõdött, szep-
tember-október tájékán, ak-
kor kezdtek megismerni az
utcán, s volt idõm azóta hoz-
zászokni. Miután ez általá-
ban szeretetben, pozitív kö-
zeledésekben nyilvánul meg,
szinte semmi negatív tapasz-
talatom sincs, élvezem a
helyzetet.

Mielõtt az X-Faktorba je-
lentkezett, Tibor már szeren-
csét próbált egy másik mû-
sorban, s talán jobban is járt,
hogy akkor még nem jött el
az õ ideje. A második nekifu-

tásról azt gondolja, sokkal
tudatosabban, konkrét el-
képzelésekkel indult neki. –
Öt évvel ezelõtt, amikor a
Csillag születikben szerepel-
tem, magam sem voltam tu-
datában annak, mik is lenné-
nek a hosszú távú terveim.
Most már, talán a koromnál
fogva is, picit tudatosabb let-
tem, ami sokat segített ne-
kem már a verseny során is,
s az azóta eltelt idõ alatt is.
Úgy alakulnak a dolgok,
ahogy elképzeltem.

Ha másképpen alakul a
verseny kimenetele, az is egy
opció volt, hogy visszamegy
a lottó- és más játékok sorso-
lási felügyelõjének. – Sokat
köszönhetek a munkatársa-
imnak, fõnökeimnek, mert-
hogy a Szerencsejáték Zrt.-
nél a mai napig fizetés nél-
küli szabadságon vagyok, te-
hát õk biztosították számom-
ra azt, hogy – mivel ennek
van egy kifutási ideje – le-
gyen idõm eldönteni, mit is
szeretnék csinálni. De azért

abban biztos vagyok, hogy
most egyértelmûen a zene a
legfontosabb az életemben.

– A szentesi fellépésem
elõtti napon volt az új dalom
rádiós premierje, másnapján
pedig a televíziós, Rakonczai
Viktor és Rácz Gergõ szerze-
ménye. Most erdélyi turnéra
megyünk az X-esekkel, s
amikor hazajövök, belevá-
gunk az albumom munká-
lataiba. Jó stádiumban van
már most is a lemez, sok
szerzõt felkérve fogunk ösz-
szehozni egy változatos le-
mezt.

Az énekes nem járt még
Szentesen, de turistaként szí-
vesen visszajönne a hangula-
tos városba, ahogy fogalma-
zott. Busókkal sem futott
még össze, viszont örül,
hogy már végre itt tartunk,
hogy a telet búcsúzatjuk. –
Nagyon várom már a jó idõt,
hogy sok szabadtéri koncer-
tem is legyen.

D. J.

Kocsis Tibor visszajönne

Az elmúlt hét végén zajlott
az I. Farsangi Borvigadalom,
amely kiváló kísérõje volt a
városi Télbúcsúztató Karne-
válnak.

Az Agrármarketing Cent-
rum és a Nemzeti Bormarke-
ting program támogatásával
megvalósuló Farsangi Borvi-
gadalom összesen 10 borá-
szat számára biztosított meg-
jelenést. A pénteki napon a
Szlovéniából érkezõ busók
tánca hozta meg az elsõ ko-
molyabb látogatói tömeget.
A februári idõponttól függet-
lenül szép napos, de hûvös
idõ várta a látogatókat, így a
vastag szõrmébe bújt busó-
kon kívül mindenkinek jól
jöttek a borászatok által kí-
nált finomabbnál finomabb
forralt borok.

A rendezvényen természe-
tesen fellelhetõk voltak a
Csongrád-Bokrosi Borvidék
kiváló termékei, amelyek kö-
zül a kékfrankos forralt bor
volt a legkelendõbb. Minden
borászat kitett magáért, szé-
pen feldíszített standjaik, fi-

nom boraik mellett ismét
nagy vonzerõt jelentett a bo-
rászok jelenléte is. Aki volt
már ilyen rendezvényen,
tudja, hogy egy borász oly
lelkesen tud az általa készí-
tett fiatal borról beszélni,
mint egy ifjú apuka az újszü-
lött gyermekérõl. Így termé-
szetesen még jobban is esett
az adott bor kóstolása, hi-
szen minden egyes pohár
bor mellé, egy történetet is
kaptunk az élmények foko-
zása végett. 

Bár az estékre jelentõsen
lehûlt az idõ, a nagyméretû
fûtött rendezvénysátorban
kellemes körülmények kö-
zött olthatták szomjukat a
karneváli felvonulásban
megszomjazott vendégek.

Mivel mind a borászatok,
mint a látogatók jól érezték
magukat a rendezvényen, a
szervezõk a jövõ évben is
tervezik a Borvigadalom
megszervezését. (X)

Jó hangulat a Farsangi
Borvigadalmon

Koszta József Múzeum
Nyitva kedd-péntek 9-15,

szombaton 10-16 óráig
Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti

látványraktár  keddtõl péntekig
9–13, szombaton 10-16 óra kö-
zött látogatható a Széchenyi ligeti
épületben elõzetes bejelentkezés-
sel.

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

Tokácsli Galéria 
Március 6-án, kedden 17 óra-

kor nyílik Harsányi Zsuzsanna
festõmûvész A természet érintése
címû kiállítása. Az ünnepségen
közremûködik Seres Antal és ta-
nítványa. A tárlat megtekinthetõ
március 29-ig, keddtõl-péntekig
10-13 és 15-18 óráig, szomba-
ton 9-13 óráig.

Városi könyvtár
Csõregh Éva festõmûvész Idõ-

kép címû kiállítása március 9-ig
látogatható.

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.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház 
A Deák Ferenc Általános Iskola

rajztagozatosainak munkáit te-
kinthetik meg az érdeklõdõk nyit-
va tartási idõben. 

Galéria Kávéház
Március 5-én, hétfõn 18 órakor

nyitja meg Kruzslicz Pál újságíró
Dobóczky Zsolt szegedi fotós ki-
állítását. A Szegedet Makóval és
az országhatárral összekötõ M 43
autópályán megvalósult  Móra
Ferenc híd építését örökítette
meg, az elsõ cölöpök leverésétõl
a kész híd átadásáig. 

Õze Lajos Filmszínház
Március 1-5.
17.30 óra Táncoló talpak 2. –

ausztrál animációs film
20 óra  Fifti-fifti – amerikai

vígjáték
Március 8-12.
17.30 óra Trancsírák - kana-

dai horror-vígjáték,
20 óra A tetovált lány -

amerikai-svéd-angol-német
thriller.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Március 2-tõl

Fotó: Vidovics



150 ezer forint értékû teher-
autó- és traktoralkatrészeket
loptak el ismeretlenek az
egyik nagynyomási telep-
helyrõl, február 26-ára virra-
dóra. Ugyancsak mezõgazda-
sági gépalkatrészek tûntek el
az egyik nagyhegyi tanya ud-
varából, a gazda kára 25 ezer
forint. A Szegváron történt
gépalkatrészlopás miatt a sér-
tettet 120 ezer forint kár érte.

Betörtek egy cég raktárhe-
lyiségébe a Kiss Bálint utcá-
ban, ahonnan gázpalackot és
gázrózsát vittek magukkal a
tolvajok. 

Kézikocsit és vasalkatrésze-
ket zsákmányolt az a bûnözõ,
aki a Szõlõs-köz egyik hobbi-
kertjét „látogatta meg”, és on-
nan 15 ezer forint értékû
használati tárggyal távozott.

Február 24-én, a déli órák-
ban tért be a városközpont-
ban lévõ OFOTÉRT- szaküz-
letbe egy fiatalember, majd fi-
zetés nélkül távozott, zsebé-
ben egy 30 ezer forint értékû
szemüvegkerettel.

3 millió forintos kárt okoz-
tak a „szarkák” az Árpád Ag-
rár Zrt.-nek azzal a bûncse-
lekménnyel, melyben lineár-
vezetéket tulajdonítottak el a
cég városhatárában lévõ te-
lephelyérõl.

Betörtek a Gödör-sörözõbe,
ahonnan váltópénzt és do-
hányárut vittek el.

Két férfit fogtak el a rend-
õrök kedden éjszaka az egyik
helyi sertéstelepen, amint ép-
pen fémhulladékot szerettek
volna „meglovasítani”.

H.V.
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(folytatás az 1. oldalról)
Négy intézmény – a szen-

tesi Zsoldos Ferenc Középis-
kola és Szakiskola, a makói
József Attila Gimnázium, a
Kozmutza Flóra Általános
Iskola és Szakiskola, vala-
mint a Csongrád Megyei
Közmûvelõdési Pedagógiai
és Sportintézmény ÁMK –
esetében két pályázat érke-
zett – tudtuk meg Varga Már-
tától, a megyei kormányhiva-
tal kommunikációs vezetõjé-
tõl. A jelenlegi iskolaigazga-
tók – a gimnáziumból
H. Szabó Réka, a közgébõl
Molnárné Tóth Györgyi, vala-
mint a Zsoldost és a Pollákot
vezetõ Pintér Etelka – koráb-

ban lapunknak azt nyilat-
kozták, folytatni szeretnék
megkezdett munkájukat,
ezért pályázni fognak. Raj-
tuk kívül Bimbóné Piti Éva, a
Zsoldos Ferenc Középiskola
szakmai igazgató helyettese
nyújtott be pályázatot – érte-
sülésünket az érintett is
megerõsítette.

Az eljárás során a nevelõ-
testület, az intézmény alkal-
mazotti közössége, a szak-
mai munkaközösség, az is-
kolaszék, a szülõi szervezet,
az iskolai diákönkormányzat
illetõleg szakközépiskola és
szakiskola esetén a megyei
gazdasági kamara jogosult
arra, hogy véleményt nyilvá-

nítson a pályázókról. A ki-
alakított véleményeket leg-
késõbb március 14-ig átadják
a pályáztatónak. A pályázó-
kat a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója által létre-
hozott öttagú, a betöltendõ
munkakör feladatait érintõ-
en szakértelemmel rendelke-
zõ bizottság hallgatja meg. A
meghallgatásokra február
24-e és március 14-e között
kerül sor. A bizottság márci-
us 19-ig javaslatot tesz az in-
tézményvezetõ személyére,
amelyrõl a Nemzeti Erõfor-
rás Minisztérium vezetõje
dönt, március 31-ig.

B.D.

3 milliós lopás

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Heti menü
március 5—9.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Zöldborsóleves és
fokhagymakrémleves

A menü: Magyaros rakott metélt
vagy milánói makaróni

B menü: Csirkemell steak,
krokett, saláta

Kedd: Lebbencsleves és
frankfurtileves

A menü: Pikáns sertésfalatok,
sült burgonya, saláta

B menü: Rántott csibemáj,
zöldborsófõzelék

Szerda: Babgulyás és
csirkeaprólékleves

A menü: Krumplipaprikás füstölt
kolbásszal, saláta

B menü: Zöldséges-csirkés
lasagne

Csütörtök: Tojásos leves és vegyes
zöldségleves

A menü: Borsós tokány, tészta
B menü: Csirkemell sokmagvas

bundában,
krumplifõzelék v.
almaszósz

Péntek: Gyümölcsleves és
sárgaborsóleves virslivel

A menü: Tûzdelt sertéssült,
hagymás törtburgonya,
saláta

B menü: Rántott sajt, rizibizi,
tartár

www.galeriakavehaz.hu (X)

22-9-re kikapott szerdán
este a Honvéd vendégeként
a fõvárosban a KALO-MÉH
CS&K Szentesi VK férfi vízi-
labda csapata. A folytatás
sem ígérkezik könnyûnek,
hiszen szombaton, 18 órakor
az Eger vendégeskedik a li-
geti uszodában, jövõ szer-
dán, 16 órakor pedig- a nõi
LEN-kupa visszavágó elõtt-
a Debrecen lesz Horváth Ta-

másék ellenfele.
hv

Eger,
Debrecen,
LEN-kupa

Szentes Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2011. májusá-
ban az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program
„Derogációs vízi közmû projektek elõkészítése” tárgyú felhívásra. 

A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 2011.
júliusában támogatásban részesítette 85%-os támogatási intenzitással.
A projekt összköltsége nettó 56 284 000,- Ft, melybõl az Európai Unió
és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendõ támogatás össze-
ge nettó 47 841 400,- Ft.

A projekt kezdete: 2011. június 01.,
a fizikai megvalósulásának tervezett
napja: 2012. május 31.

A projekt elõkészítési pályázat, mely
azt jelenti, hogy olyan projekt elõkészí-
tésére kötelez, amely alkalmas a meg-
valósulási fordulóban való támogatás
elnyerésére.

A projekt megvalósulásának szük-
ségessége:

Szentes közcsatornán érkezõ
szennyvizét a szentesi szennyvíztisztí-
tó telep kezeli. A tisztító telep 50 éve
épült, csepegtetõ testes technológiát
alkalmazva. A meglévõ technika, a gé-
pészet és mûtárgyak kialakítása nem
teszi lehetõvé felújításukat. A tisztítóte-
lepen meglévõ technológia  tisztítási
hatásfoka, csupán az elõírt határérték
1/10-ed részét tudja produkálni.

A pályázati projekt keretében
megvalósuló konkrét feladatok:

1. Vízjogi engedélyes terv készítése, jogerõs vízjogi engedély meg-
szerzése

2. Kiviteli terv, második fordulós pályázati dokumentáció elkészítése
3. Közbeszerzési mûszaki tervdokumentáció összeállítása
4. Megvalósíthatósági tanulmány, CBA elemzés készítése
5. Talajmechanikai szakvizsgálat és feltárás elvégzése, talajmechani-

kai szakvélemény elkészítése
6. Környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, jogerõs környezet-

védelmi engedély megszerzése
A fenti elõkészítési pályázat sikeres zárultával az önkormányzat jogo-

sultságot szerez arra, hogy a szennyvízkezelõ építésére is benyújtsa pá-
lyázatát.

Szentes Városi
szennyvízkezelõ építése
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Háromgólos vereséget
szenvedett Olaszországban
a Mediterranea Imperia el-
leni LEN-kupa elõdöntõ-
ben a Hungerit-UniBau-
Épszer – Szentesi VK nõi
vízilabdacsapata. A vezetõ-
edzõ még lát esélyt a to-
vábbjutásra.

Bár ismét nagyon szoros
mérkõzést játszott az Eger
együttesével, de 11-10-re el-
bukta a bajnoki elõdöntõ

harmadik felvonását is nõi
vízilabda-csapatunk, így
májusban a bronzéremért
szállhatnak majd medencé-
be Gyõri Eszterék. A csapat
gépe kedden 11-kor indult
Itáliába, összesen 16 tagú
szentesi küldöttséggel a fe-
délzetén. A Szentesi Vízi-
sportért 2006 Alapítvány el-
nöke, Dömsödi József is a csa-
pattal tartott. – A bajnoki
elõdöntõt elvesztették a lá-

nyok, de mivel igazi sport-
emberekrõl van szó, tudom,
hogy mindent megtesznek
majd, hogy megoldják az
elõttük tornyosuló újabb fel-
adatot – mondta felszállás
elõtt Dömsödi József. – Erõs
gárda az Imperia, ráadásul a
rutinos Stieber Mercédesz is
õket erõsíti. Ennek ellenére
szoros végeredményt várok,
olyat, mellyel kedvezõ pozí-
cióból várhatjuk majd a jövõ

szerdai hazai visszavágót.
A találkozót végül 11-8-ra

nyerték a házigazdák. 
– Szoros meccset akartunk

játszani az olaszokkal, olyan
eredményt elérni, hogy ma-
radjon sanszunk odahaza
kiharcolni a döntõbe jutást –
mondta el a helyszínrõl
Zantleitner Krisztina. – Az
elején elmentek a vendéglá-
tók, aztán visszakapaszkod-
tunk egészen 11-8-ig, s még
szorosabb is lehetett volna,
ha nem rontunk egy bünte-
tõt a hajrában. Így is bizako-
dom, úgy látom, megma-
radt az esélyünk. H.V.

Nõi vízilabda

Ez az elõdöntõ sem sikerült

Csak a Zsoldos kérdõjeles

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. Március 5-ig
Menta Gyógyszertár (Alsórét
258., Tesco) hétfõ-péntek
8.18.30, szombat 8-16.30 órá-
ig, vasárnap, munkaszüneti nap
zárva.  Március 5-12. Pingvin
Patika (Nagyörvény u. 59.) hét-
fõn-péntek 7.30-18, szombat
7.30-12 óráig, vasárnap, ünnep-
nap zárva. Készenléti telefon:
70/563-51-39.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) márci-
us 3-4-én dr. Molnár Béla, Ná-
das stny. 9., telefon: 30/995-
1682.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

Született: Nagy József és
Dósai-Molnár Etelkának
(Fertõ tanya 18.) Kiara Vanda
nevû gyermeke.

Elhunyt: Pataki István
(Nagyhegy sor 1/B), Kovács

Imre (Temetõ u. 23.), Kása
Dezsõ (Nagyhegy 341.), Bog-
nár András (Török I. u. 2.),
Tarnóczi Tamásné Szilágyi
Veronika Marietta (Boros S.
u. 4.).

Családi események


