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Kata Felgyõn lakott a pár-
jával, két kisgyermekükkel
és anyósával. A férfi a jobb
fizetés reményében Német-
országban vállalt munkát az
építõiparban, de hamar ki-
derült, hogy a vállalkozó,
aki alkalmazta, átverte és
semmit nem fizetett ki neki.
Tovább próbálkozott kül-
földön, míg párja és két sé-
rült kislánya egyre rosszabb
körülmények között éltek
itthon a nagymamával.
Ahogy telt az idõ, a férfi
nem jelentkezett,  pénzt
nem láttak tõle. Amikor
már a tüzelõt sem tudták
megvenni, úgy döntöttek,
hogy elhagyják a házat és
az anyai nagymamánál ke-
restek menedéket Derek-
egyházon. Nem sokkal ké-
sõbb csörgött Kata telefon-
ja. Egy idegen nõ szólt bele,
aki volt párjának az élettár-
saként mutatkozott be. Ak-
kor már négy hónapja
együtt éltek külföldön. 

– Közölte a telefonban,
hogy a volt páromat baleset
érte, leesett egy állványról és
kómában fekszik – meséli
Kata. 

Elõször el sem hitte, hogy
mindez igaz, majd tudato-
sulni kezdett benne, hogy a
lányok valószínûleg sosem
látják viszont az édesapju-
kat. Végsõ elkeseredésünk-
ben 2011-ben beköltöztek a
Családok Átmeneti Otthoná-
ba, de 2013 júniusában kel-
lett a hely egy másik család-

nak, így a Gyermekek Átme-
neti Otthonába irányították
õket. A kicsi Hanna négy
éves, a Kozmutza Flóra Óvo-
dában van Vásárhelyen hét-
fõtõl péntekig. Ott gyógype-
dagógiai ellátást kap, mivel
mûtötték a szívével és az
utóbbi idõben epilepsziás ro-

hamokat is észleltek nála. 
– Nagyon nehéz, mert so-

ha nem voltunk külön még
egy napra sem. De én sem
élek örökké, jó, ha nevelik
valami kis önállóságra, mert
rajtam kívül nem számíthat
majd senkire sem az életben.

(folytatás a 4. oldalon)

Egyedül él Szenteshez
közeli tanyájában Ilonka
néni. A fiát húsz éve vesz-
tette el, lánya rá sem néz
évek óta. A 76 éves asszonyt
a városból segítik, miköz-
ben közigazgatási értelem-
ben Nagytõkéhez tartozik.
Legutóbb a falutól öles fá-
kat kapott, amit nem tud
egyedül eldarabolni, a váro-
si képviselõtõl kenyeret,
ivóvizet, gyümölcsöt és sza-
loncukrot. 

A ma is fürge, alig 40 kilo-
grammos Ilonka néni moso-

lyogva teszi dolgát, nem pa-
naszkodik, amit kap, azt há-
lával fogadja. Rendben tartja
a tanyáját, tapasztja, meszeli
minden évben. Belül is tisz-
taság fogadja a ritka látoga-
tót. Áram van, azonban fo-
lyóvíz nincs bevezetve. Az
udvaron áll egy ásott kút, de
a vize ihatatlan. Pár éve ivott
belõle és vérhast kapott,
majdnem belehalt. Azóta a
városból hordja az ivóvizet.
– Régebben jó volt, mert a ta-
nyagondnokok hoztak min-
dent, amit kértem. Áldja

meg az Isten õket, Gránicz
Misit és Endruskát (Brnya
Endre – a szerk.) is! A város
mindig segített rajtam. –
mondta az idõ asszony, aki a
nyugdíjáért busszal megy be
a városba, a mûútig azonban
több száz métert gyalogol
sárban és hóban is. Ilonka
néni egyedül él a tanyán, de
nem fél. Többször loptak
már tõle jószágot, de csak
olyankor, ha nem volt ott-
hon. 

(folytatás a 4. oldalon)

Felemás évet zár a szente-
si baromfifeldolgozó válla-
lat. A Hungerit Zrt. árbevé-
tele meghaladja az elõzõ
évit, a nyeresége azonban
elmarad attól. Komoly beru-
házásokat hajtott végre és
emelte a dolgozók létszá-
mát is, azonban a munkabé-
rek mellet más juttatásokra
már nem volt lehetõsége.
Legfontosabb, hogy a válla-
lat stabil, és az eredményes
gazdálkodásnak köszönhe-
tõen megmaradt a hitelké-
pessége is, ami elengedhe-
tetlen a további fejlõdés ér-
dekében. Magyar József el-
nök-vezérigazgatót kérdez-
tük a vállalat eredményei-
rõl.

– Milyen évet zár a Hun-
gerit Zrt.?

– Az idei évben közel 7
milliárd forinttal nagyobb a
Hungerit Zrt. árbevétele az
elõzõ évinél, az eredmény
azonban a tavalyi felét sem

éri el. Ez az az év, amikor
van bizonyos nyereségünk,
ami a jövõ évi fejlesztésre
elég lehet. Ebbõl a pénzbõl
nem lehet ugrálni, egy hibás
döntéssel akár el is veszíthet-
jük. A liba- és libamáj piac
teljesen összeomlott. Tavaly
nõttek a takarmányárak, ami
miatt kénytelenek voltunk
mi is emelni az élõ állat átvé-
teli árait. A baromfitermelõk
így több pénzhez jutottak, a
vállalat azonban ezeket a
plusz kiadásokat nem tudta
továbbhárítani a kereskedel-
mi láncok felé. Az idén beve-
zetett e-útdíj 100-150 millió,
a tranzakciós adó 75 millió
és az elvárt béremelés továb-
bi 150 millió forintos többlet-
kiadást okozott. Az elvárt
béremelés és a jövõ évi mini-
málbér emelkedés hatására
az összes fizikai dolgozó bé-
rét arányosan emeltük és
emeljük jövõre. A dolgozók
év közben nem kaptak plusz

juttatást, év végén 15 ezer fo-
rint Erzsébet utalványt ad-
tunk azoknak a munkaválla-
lóknak, akik egész évben fo-
lyamatosan dolgoztak. Ez az
egyszeri kiadás összesen a
nyereség 10 százalékát érte
el. 

– A vállalat kiadásaihoz
tartoznak a fejlesztésre köl-
tött forintok is. 

– Befejezõdött Felgyõn a
Balog-tanya egyik telepének
teljes rekonstrukciója. Csen-
gelén elkészül év végéig a 12
ól felének a felújítása, a má-
sik felét jövõ év közepéig vé-
gezzük el. Gyakorlatilag a
falakon kívül teljesen új épü-
let és technológia készül
mintegy 1,6 milliárd forint
banki hitelbõl. A pénzintéze-
tek csak nyereséges vállalat-
nak hiteleznek, ezért min-
denképpen nyereségesnek
kell lennie a cégnek.

(folytatás a 4. oldalon)

Hanna és Zsani csak az anyukájukra számíthatnak.

Nagyobb árbevétel, kisebb nyereség a Hungeritnél

Mindenrõl tud, de a napi
ügyeket már másra bízta

Keménnyé tette az élet, mégis tud mosolyogni

Mint görcs a fában

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Azok az üzletek kompen-
zációra számíthatnak az ön-
kormányzat részérõl, me-
lyek a város rehabilitációját
érintõ utcákban helyezked-
nek el. Kedvezõbb bérleti
díjat fizetnek és ingyenes
hirdetési lehetõséget is
igénybe vehetnek négy alka-
lommal a Szuperinfóban.

Az üzletek saját költségei-
ket nem kímélve készíttettek
szórólapokat, egyéb hirdetési
anyagokat is. Felújítás ide,

járda nélküli viszonyok oda,
õk nyitva vannak és várják a
vásárlókat. Az önkormányzat
meghirdetett egy fórumot az
üzlettulajdonosok számára,
majd aznap értesítették õket,
hogy elmarad, más idõpontot
jelöltek meg. Aki elment, úgy
nyilatkozott, hogy egyoldalú
információközlés volt csu-
pán, kérdezni nem volt lehe-
tõségük. A legtöbben azért
sem tudtak rész venni rajta,
mivel alkalmazott híján be

kellett volna zárni az üzletet
arra az idõre, így inkább el
sem mentek. Két egymás
melletti bolt sincs ugyanan-
nak az információnak a birto-
kában. A Petõfi utcán végig-
sétálva nem találkozni vásár-
lókkal, sõt arra járó emberek-
kel is alig. A Derekaqua Kft.
vezetõje Schrantz Ernõ el-
mondta, hogy a szerelvény-
bolt forgalma tizedére esett
vissza az elmúlt idõszakban.

(folytatás a 6. oldalon)

Köszönik, de nem sokat
ér a kompenzáció

Akik otthont
szeretnének
karácsonyra

A Nagytõkétõl kapott fát mutatja Ilonka néni. Nem tudja összevágni és fûteni vele.
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A fõbb falak már álltak,
amikor a megyei vezetés in-
tézkedett az alapkõ ünnepé-
lyes letételérõl. A díszes ok-
mány kitért a székhely Szeg-
várról Szentesre történt áthe-
lyezésére, megnevezve az
épülõ megyeháza tervezõjét
és az építkezés idõpontját.
Az 1882. május 18-án meg-
tartott ünnepségen Rónay
Lajos fõispán mondott be-
szédet, majd Fekete Márton
fõjegyzõ felolvasta az emlék-
iratot. Az okmányt egy
üvegszelencébe zárták, azt
pedig az alapkõbe vésett ur-
nába helyezték. Az elsõ tég-
lát a fõispán tette rá, melyre
Stammer Sándor alispán
ütötte az elsõt egy nemzeti-
színû szalaggal díszített kõ-
mûves kalapáccsal. Ezt kö-
vetõen a megyei fõtisztvise-
lõk, a szentesi polgármester
és a megyebeli települések
küldöttei helyeztek el egy-
egy téglát. Az ünnepi aktus
alkalmából a munkavezetõ
fõpallért 50 forinttal, a mun-
kásokat két akó csongrádi
borral jutalmazták.

A lendületesen folyó épít-
kezés augusztus közepétõl
akadozni kezdett. A város ál-
tal biztosított 1 millió db jó
minõségû Zsoldos-féle tégla
már korábban elfogyott, az
építési vállalkozó a hiányt a
maga által gyártott téglával

pótolta. Makay mûvezetõ
már május folyamán kifo-
gást emelt ezek minõsége el-
len, s megállapította, hogy
nem jó a homok sem. Bosz-
szúságát növelte, hogy õ a
megyeháza fõhomlokzati fa-
lait eredetileg nyerstéglából,
vakolatlanul tervezte, mivel
azonban a vállalkozó színre
és méretre többféle téglát
használt, kénytelen volt el-
rendelni, hogy az egész
homlokzatot vonják be ce-
mentes díszvakolattal. Au-
gusztus közepén tudomásá-
ra jutott, hogy a vállalkozó a
félretett rossz minõségû tég-
lából kezdte építeni a pince
bolthajtásait. A munkát leál-
lította, s utasította Schwartz
Pált ezek elbontására és jó
anyagból történõ újrafalazá-
sára. 

Az igazi bajok csak ezután
kezdõdtek. 1882. szeptember
elején Makay jelentette az
építészeti bizottságnak, hogy
a városház felõli homlokzat
közepe táján a földszinti
dongaboltozat egy helyen
megsüllyedt. A bizottság el-
rendelte az újraépítést. Alig
két héttel késõbb a fõhom-
lokzat kocsi följárója fölötti

boltozat beomlott, több bolt-
ív pedig megrepedt, ezért a
városi fõkapitány a további
építkezést hatóságilag betil-
totta, s az életveszélyre hi-
vatkozva az épület elé õrö-
ket állított. Újabb két nap
múlva a megyeháza délnyu-
gati sarkán lévõ hatszögletû
földszinti helyiség csillag-
boltozata leomlott, beszakít-
va a pinceboltozatot is. Ezt
követõen szakértõi vizsgála-
tok sorozata kezdõdött, me-
lyek egy éven át húzódtak,
építési munka alig folyt. 

A helyzet 1883 májusában
tovább mérgesedett, mivel a
vállalkozó az építkezést tel-
jesen beszüntette, munkásait
elbocsátotta, felszereléseit
pedig áruba bocsátotta. Az
építészeti bizottság az építési
anyagokat zár alá helyeztet-
te, a vállalkozó ellen pedig
bírói intést kért. Végül a
hosszas pereskedés elkerülé-
se végett kompromisszumos
megoldás született: a megye
nem bontotta fel Schwartz
Pál szerzõdését, ellenben kö-
telezték az ominózus bolto-
zatok újraépítésére és az
egyéb hiányosságok pótlásá-
ra.

1883. szeptember elejétõl
az építkezés ismét lendületet
vett. December közepére az
új megyeháza elnyerte vég-
leges formáját. Az állványzat
elbontásával láthatóvá vált
az építmény méltóságteljes
tömbje. A fõtéri homlokzat
(48,2 m) középrizalitja – a
masszív oszlopokkal három-
hajósra osztott fõbejáratával
és az emeleti közgyûlési te-
rem ión oszlopokkal közre-
zárt óriás ablakaival –  tiszte-
letet parancsoló. A rizalit at-
tikáján a megye ovális címe-
re, két oldalán Themis és
Ceres ülõ szobraival alkot-
nak timpanonszerû kompo-
zíciót. (Themis = görög titán,
az isteni és emberi jog fenn-
tartója; a rómaiaknál Justicia.
Ceres = római istennõ, a
földbõl sarjadó növényi élet,
a gabonatermés védasszo-
nya; a görögöknél Demeter.)
A nagy ablakok fölötti bolt-
ívek „fészkeiben” a mester-
ségek allegorikus nõalakjai
láthatók: az egyikben a föld-
mûvelés és állattenyésztés, a
másikban a kereskedelem és
ipar, a harmadikban a hajó-
zás és halászat attribútumai-
val. Az erkélynél kõ mellvé-

det alkalmaztak, három rész-
re tagolt fõpárkánnyal. A kõ-
faragó munkákat Andretti
Anselm budapesti mester
végezte. Az épületet közé-
pen, szinte megfelezve azt,
egy választópárkány futja
végig. A déli homlokzat (81,2
m) síkszerûbb, erkélyek és
plasztikai elemek nélküli. Az
árkádos fõbejárat kocsifel-
hajtóját a terv szerint fakoc-
kákból kellett volna kirakni,
de ettõl eltérve sárga kongó-
téglával burkolták. 

Az elõcsarnok három rész-
re tagolódik. A középsõ rész-
ben elhelyezett két masszív
oszlop, melyek a közgyûlési
terem falainak egy részét is
tartják, kalázi mészkõbõl ké-
szültek. A fõlépcsõ elõterét
hármas csehboltozat díszíti.
A szemcsésre csiszolt vörös
márvány fõlépcsõ összeraká-
sát Gárgyán Márton szentesi
kõfaragó mester készítette. A
feljáró mellvédjét sóskúti kõ-
bõl készült fedlapokkal bur-
kolták, a fordulóknál díszes
virágtartókkal. A közgyûlési
nagyterem oldalfalai és
mennyezete gazdagon díszí-
tett. A gipszbõl készült díszí-
tõ formák az antik görög

építészeti elemeket idézik
(tympanon, tojássor, palmet-
ta díszítés stb.). A nagyterem
festészeti munkáit Hegedûs
(Herzl) Vilmos helybeli mes-
ter végezte. Az eredetileg
30 petróleumlámpával ellá-
tott csillár igazi mûremek,
Kutschera György budapesti
bádogos mester munkája. 

A megyei hivatalok 1883.
december elsõ felében bir-
tokba vehették az új szék-
épületet. A végszámla (a bel-
sõ berendezéssel együtt) 228
000 forintra rúgott. Az elsõ
ünnepélyes megyegyûlésre
1883. december 10-én került
sor. A reprezentatív épület
6 7  é v e n  á t  m e g y e h á z a -
ként funkcionált. 1950-ben
Csongrád megye székhelyét
Hódmezõvásárhelyre he-
lyezték, ettõl kezdve a szék-
ház a Szentes Járási Tanács-
nak (késõbb Hivatalnak)
adott helyet. Falai között
maradt a régi vármegyei le-
véltár, mely ma is az 1883-
ban kialakított eredeti he-
lyén õrzi a történeti Csong-
rád vármegye értékes iratait.
2005-tõl a szépen felújított
épületben nyert elhelyezést a
Koszta József Múzeum, vala-
mint a Megyeháza Konferen-
cia- és Kulturális Központ.

Labádi Lajos

Muzeális dokumentumok-
kal és történeti áttekintéssel
megnyílt a „130 éves a me-
gyeháza és a levéltár” címû
idõszaki kiállítás a Koszta
József Múzeum megyeházi
épületében. A szentesi levél-
tár nyugalmazott igazgatója,
Labádi Lajos rendezte a tárla-

tot. A fõlevéltáros a megnyi-
tón megemlékezett arról,
hogy 130 évvel ezelõtt, de-
cember 9-én tartották az
újonnan átadott vármegye-
házán az elsõ díszközgyû-
lést, ennek évfordulójára ké-
szült ez a tárlat. Történeti át-
tekintése közben Labádi La-

jos felhívta a jelenlévõk fi-
gyelmét néhány eredeti do-
kumentumra és tárgyra, köz-
tük a vármegyei közgyûlés
legrégebbi, 1723-ból fennma-
radt jegyzõkönyvére, továb-
bá a megyeháza építésére be-
adott, de meg nem valósult,
eredeti pályamunkákra, a

vármegyei ládára, az ispáni
székre, és Csergõ Károly al-
ispán Nagy Szent Gergely
lovagrendi díszöltözetére,
melyeket kiállítottak. Ezen
kívül vaskos kötetekkel is
szimbolizálták, milyen kin-
csek vannak a levéltár birto-
kában.

A megyeszékhely történe-
tének korai szegvári idõsza-
káról, majd a központ 1878-
as Szentesre kerülésérõl is
mesél a kiállítás, de felvil-
lantja a két világháború kö-
zötti idõszak vármegyei tör-
ténetét, s kép és szöveg-
anyagban a Kossuth téri
épület felújításának részlete-
ire, majd 2006-os átadásának
dokumentálására is kitér.
Láthatjuk a fotókon a pár
éve még romos falakat és
udvart, a készülõfélben lévõ
múzeumi állandó kiállításo-
kat, melyek a megyeháza Er-
zsébet tér felõli emeleti szár-
nyában kaptak helyet, vala-
mint a felújított épület ünne-
pélyes átadásának pillanatait
is. D. J.

A felsõpárti városrészben
található; az Arany János és
a Rákóczi Ferenc utcákat kö-
ti össze. 1857-tõl Szél (Széll)
utcaként említik a források.
Az 1906. évi városrendezés-
kor vette fel Szûrszabó Nagy
Imre gazdálkodó nevét, akit
jelentõs vagyona miatt
„szentesi nábobnak” nevez-
tek kortársai. Szentesen szü-
letett 1828. július 25-én; apja
Sz. Nagy János, édesanyja
Kutas Anna. Nagy vagyonát
jótékonysági célokra fordí-
totta. Amint ismert, az 1880-
as évek közepén még csak
egy ártézi kút volt Szente-

sen, a város fõterén, amely
egészséges ivóvízzel látta el
a lakosokat. E jótéteményt
azonban a központtól távo-
labb lakók nemigen élvez-
hették. A felmerült igények
ellenére a város anyagi ereje
nem engedte meg, hogy
újabb kutakat fúrasson.
Szûrszabó Nagy Imre, aki
városi képviselõként ismerte
a szûkös pénzügyi lehetõsé-
geket, elhatározta, hogy la-
kóhelye közelében, az ún.
Kispiac téren (a mai Arany
János utca és Klauzál utca
sarkán) saját költségén ártézi
kutat létesít, s azt közhasz-

nálatra bocsátja. 1895-ben a
fúrási munkák 285 méter
mélységen befejezõdtek, a
kútforrást megnyitották.
1898 májusára a díszes me-
dence és kútoszlop is elké-
szült. Szûrszabó Nagy Imre
következõ jótéteménye a re-
formátus hívõket gazdagí-
totta. Az 1900-ban megala-
kult Református Kör éveken
át helyhiánnyal küszködött,
ezért a kör segítségére sie-
tett. 1904-ben 12 ezer koro-
náért megvásárolta a nemré-
gen megszûnt Polgári Olva-
sókör Kiss Bálint utcai épüle-
tét, s a Református Körnek

adományozta. A telek utcai
frontján 1906-ra elkészült a
kör ma is álló szép, tégla-
szalagdíszes új épülete, mely
Borsos József vásárhelyi épí-
tész és Bene István építõmes-
ter munkáját dicséri. Az ün-
nepélyes avatás alkalmával
leleplezték a jótevõ mecénás
portréját, Lakos János Pál he-
lyi festõmûvész alkotását.
Még ugyanebben az évben a
korábbi Szél utcát Szûrszabó
Nagy Imrérõl nevezték el.
Egyéb közcélú jótéteményei
között említést érdemel,
hogy végrendeletében 2000
koronás alapítványt tett a
szentesi szegény árva gyer-
mekek felruházására. Szen-
tesen hunyt el 1910. február
10-én.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (127.)

Szûrszabó Nagy Imre utca

Elõször akkor köszöntünk el tõle, amikor befejeztük tanul-
mányainkat a Horváth Mihály Gimnáziumban. 1964-ben
meghívták a szegedi egyetem orosz nyelv és irodalom tan-
székére, ahol nyugdíjba vonulásáig oktatott, de szentesi ál-
landó lakos maradt. Három héttel a 95. születésnapja elõtt
végleg itthagyott bennünket.

A tanár úr életútját meghatározta a 20. század történelme.
Losoncon született (Szlovákia) 1918. december 30-án, itt
járt elemi iskolába és gimnáziumba. Pozsonyban kezdte az
egyetemet, de Debrecenben végzett 1942-ben latin-történe-
lem szakon. Tudományos munkát szeretett volna, ám a
szentesi gimnáziumba irányították segédtanárnak. Egy év
múlva véglegesítették, csakhogy akkor már behívták katoná-
nak. Csapatával nyugat felé tartva Kondorfa nevû községnél
esett szovjet hadifogságba, ahonnan csak 1948 õszén szaba-
dult. Jelentkezett a munkahelyén.

Egy év múlva a középiskola elsõ két osztályában bevezet-
ték az orosz nyelv kötelezõ tanítását, Benedek Nándor és
Mátyás Sándor kollégáival vállalták a feladatot. Németh
László szavaival szólva: a gályapadból laboratóriumot csi-
náltak. Egyszerre tanulták és tanították az idegen nyelvet.
Egy év elteltével tanítványaik meg is nyerték a megyei tanul-
mányi versenyt. Határozott követelményeket támasztottak
velünk szemben, Kónyi tanár úr órái azonban mindig vidá-
mak voltak: sokat énekeltünk, viccelõdtünk. Egyénileg is
foglalkozott velünk: az érdeklõdõknek szakkört tartott, az el-
maradókat korrepetálta. 

Diákként fogalmunk sem volt róla, hogy összkomfort nél-
küli albérletben él.  Ide vitte feleségét, Sebestyén Margit ta-
nítónõt is, majd a Szent Imre herceg utca 5-ben kaptak taná-
csi bérlakást. Felesége a nyolcvanas években meghalt, itt élt
egyedül a legutóbbi idõkig, amíg el tudta látni magát.

Befelé forduló alkat, tudós ember volt. Évtizedes kutatói
munkájának eredményét háromszor is megjelentette magán-
kiadásban. Az utolsó változat címe: A teljes Biblia és a keleti
írások. (Béta Kiadó Szeged, 2008). Ezt javítgatta a kórházi
ágyon és az Aranysziget Otthonban, Csongrádon is, ahol va-
lóban otthon érezte magát. Nyugdíjas tanítványai végig láto-
gatták, egykori szomszédjában lelkiismeretes gondviselõre
talált. Szomorúságunkat az enyhíti, hogy csak az utóbbi egy
hónapban volt súlyos beteg. Kívánságának megfelelõen
hamvai feleségéhez, a szentesi evangélikus temetõbe kerül-
nek.

Kollégái és tanítványai nevében Kosztolányi Dezsõ sorai-
val búcsúzom:

„ Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. 
Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább.”

Mészáros Júlia

Végsõ búcsú
Kónyi Sándor
tanár úrtól

130 éve épült a megyeháza (II.)

Az elkészült reneszánsz „palota”

Kiállítás a levéltár kincseibõl
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Mindez a Szentesi Élet
születésnapja kapcsán me-
rült fel bennem, mivel nagy
múltú sajtóorgánumunkkal
összefüggésben is olykor-
olykor felvetõdik: – Nem
nyereséges! Nem tudja eltar-
tani magát! Nem rentábilis!
Szükség van-e egyáltalán
rá?! Bõvebb érvelés helyett
én is kérdéseket teszek fel: –
Mitõl város egy város? Me-
lyek az urbanizáció fokmé-
rõi? Csak a nagyobb lakossá-
gi létszám; a kikövezett, por-
mentes utak és járdák hosz-
sza; a csatornázottság foka; a
közvilágítás léte; az össz-
komfortos házak és lakások
száma, kereskedelmi-, közle-
kedési és szolgáltatói ellá-
tottság? Ez mind-mind fon-
tos tényezõ, de a valódi vá-
rosi rang elnyeréséhez elen-
gedhetetlen kellékek: a szín-
vonalas egészségügyi ellátás,
elegendõ bölcsõdei és óvo-
dai férõhely, általános- és kö-
zépiskolák, zeneiskolák és
tehetséggondozók, szociális
létesítmények léte, sportolási
lehetõségek biztosítása.
Ugyancsak fontos urbanizá-
ciós fokmérõ: a kulturális lé-
tesítmények – színház, mozi,
kiállítóhelyek – üzemelteté-
se, korszerûen felszerelt
könyvtár és múzeum fenn-
tartása. És nem utolsó sor-
ban a helyi sajtó – újság, TV,
rádió, internetes fórumok –
léte. A közel sem teljes felso-
rolásból bármelyik hiányzik,
csorbul az urbanizációs fok,
vagyis a városias jelleg. 

A fõ kérdés tehát az ma-
rad, hogy szeretnénk-e meg-
tartani a XVIII–XIX. század
folyamán kiküzdött, s a XX.
században megõrzött városi
státusunkat?! Ha a vála-
szunk „Igen!”, akkor a jövõ-
ben fel kellene hagyni végre
azzal a gyakorlattal, hogy
idõnként (okkal, ok nélkül)
felröppentjük egyik-másik

városi intézményünk meg-
szûntetésének, bezárásának,
összevonásának rémképét,
arra hivatkozva, hogy ráfize-
téses. Tudomásul kell venni,
hogy mindig voltak, vannak
és lesznek közvetlen anyagi
nyereséget nem hozó létesít-
mények, amelyekre azonban
a város közönségének szük-
sége van, tehát áldozni kell
rá!

Ilyen kulturális kincsünk-
nek számít az 1968 tavaszán
útjára indított Szentesi Élet c.
havilap, amelynek bekö-
szöntõjében az alábbi gondo-
latok olvashatók: „Legyen a
lap legfõbb hivatása: õszin-
tén, igaz hangon és baráti,
segítõ igyekezettel szóljon
életünk dolgairól. Hiszen az
élet problémáinak megoldá-
sán és szebbé tételén mun-
kálkodunk valamennyien!
Kísérje lapunk útját az olva-
sók termékeny kritikája, elis-
merõ véleménye, hogy a cik-
kek, írások tevékeny hétköz-
napjainkban kamatozza-
nak.” Az immár megsárgult
elsõ lapszámokban tallózva,
visszatükrözõdik a kiadói és
szerkesztõi szándék: Szen-
tesrõl és a szentesiekrõl írni,
a szentesieknek. Törekvések-
rõl, fejlesztési elképzelések-
rõl, sikerekrõl, olykor kudar-
cokról, csalódásokról. Új lé-
tesítményekrõl, munkahe-
lyekrõl, kollektívákról, egy-
egy városrészrõl, az ott dol-
gozó és élõ egyes emberek-
rõl. A város hírnevét öregbí-
tõ neves személyiségekrõl,
kulturális- és sportsikerek-
rõl. Vagyis mindazon terüle-
tekrõl és témákról, amelyek
a szentesieket közvetlenül
érinti. A valódi néplappá vá-
lást segítették a mindennapi
életet bemutató, valamint az
új létesítményeket, a városia-
sodást ábrázoló fotók, ame-
lyeket kezdettõl fogva az
egyik lapalapító, a közel-

múltban elhunyt nagytehet-
ségû fotómûvész, Szatmári
Imre készített. 

Az új lap beváltotta a hoz-
zá fûzött reményeket. Voltak
buktatók, ellendrukkerek, át-
meneti szüneteltetés, de
mindezeket a Szentesi Élet
átvészelte. Szabó Róbert ala-
pító-szerkesztõ méltán büsz-
kélkedik azzal  2011-ben
megjelent „A kíváncsiság
napszámosa” c. memoárkö-
tetében, hogy az õ 27 éves
szerkesztõsége idején
(1968–1995) közel 30 gyakor-
nok fordult meg a lapnál,
akik itt tanulták meg az új-
ságírás alapismereteit, s akik
azóta az ország különbözõ
részein elismert szakembe-
rek. És jogosan büszke lehet
arra is, hogy fénykorában a
Szentesi Élet 8–9000 pél-
dányban kelt el, de még az
1990. évi hetilappá válás
után is 6–7000 példányban.
1975–77 között nem jelenhe-
tett meg az újság. A hivata-
los szervek papírhiányra hi-
vatkoztak, Szabó Róbert
azonban hivatkozott köny-
vében úgy fogalmaz, hogy
„valójában demokrácia-defi-
cit volt a lap átmeneti szüne-
teltetésének a hátterében”.

1995 után többen váltották
egymást a Szentesi Élet fele-
lõs szerkesztõi tisztségében,
így Majtényiné Túri Katalin,
Keserû Imre, Poszler György,
Balázsi Irén, Kruzslicz Pál,
Lovas József, Bíró Dániel,
Besenyei Gábor. Bátran ki-
mondható, hogy valameny-
nyien azon voltak, hogy élet-
ben tartsák és értékkel tölt-
sék meg a lapot. 

Mondandóm azzal zár-
nám, hogy becsüljük meg
városi fenntartású hetilapun-
kat, mert nem volt könnyû a
születése, felneveltetése és
életben tartása! A 45. szüle-
tésnap alkalmából mond-
junk köszönetet mindazok-
nak, akik a lap megszületé-
sénél bábáskodtak, megszi-
lárdításában közremûköd-
tek, s azoknak is, akik napja-
inkban – az igen nehéz kö-
rülmények ellenére – bizto-
sítják tartalommal való meg-
töltését és pontos megjelené-
sét. Tegyük ezt azért, mert a
szentesi élet szegényebb,
szürkébb lenne a Szentesi
Élet nélkül!

Labádi Lajos 
egy régi külsõ munkatárs

A Szentesi Élet 45 évébõl
42-t már közelrõl figyelhet-
tem. Valójában három alka-
lommal találkoztam még
közelebbrõl az újsággal. Az
elsõ írásom 1972. januárban
jelent meg a Szentesi Élet-
ben, a Klub 71 népmûvelés
72-címû tudósítással jelent-
keztem. Akkor már a Víz-
mû Híradó címû üzemi la-
pot írtam, szerkesztettem.

A második jelentõs ka-
pocs, amikor 1978 márciusá-
tól 1980 májusáig a városi

lap munkatársa lehettem, és
az elsõ számú feladatom lett
a hírek, tudósítások, riportok
írása. 80-ban, amikor átadták
az új mûvelõdési házat, elpá-
lyáztam a laptól a mûvelõ-
dési központ igazgató-he-
lyettesi posztjára. Tudósítá-
sokat továbbra is küldtem,
és évekig írtam-szerkesztet-
tem a lapban megjelent, két
oldalas Kulturális Magazint.

A harmadik, komolyabb
találkozás 2001-re datálható,
amikor a felelõs kiadó leszó-
lított az utcán: - Baj van! A
jövõ héttõl nem készítheti a
lapot a megyei újságnál is
dolgozó felelõs szerkesztõ.
És az nem lehet, hogy ne je-
lenjen meg a Szentesi Élet.

Ilyen ünnepélyes felkérés-
re nehéz nemet mondani!
Kértem egy teljes nap gon-
dolkodási idõt! Összeírtam
öt vagy hat feltételt (?!) ké-
rést, és elõvezettem másnap.
Legyen nyolc az addig hat
oldalas újság, az elsõ és a
nyolcadik oldalon a címeket,
reklámokat kék színûre nyo-
massuk. Sokkal több képet

szeretnék, emeljük meg a
külsõsök honoráriumát, és
korrigáljuk a szerkesztõ tisz-
teletdíját is. Akkor fõállásban
a Rádió Szentes Kht. ügyve-
zetõ igazgatójaként tényked-
tem, mellékállásban a mozit
vezettem.

– Rendben! Elfogadom! –
hangzott a felelõs kiadó vá-
lasza.

Így lettem 2001–2003-ig a
lap fõszerkesztõje! Akkor el-
pályáztam egy másik mun-
kahelyre.

A leírtakból jól érzékelhe-
tõ: 42 éve tart a „szerelem” a
Szentesi Élet iránt, hol erõ-
sebb, hol gyengébb volt a
kötõdés. Idõnként, a mai na-
pig is „büntetem” a Kedves
Olvasókat, egy-két rövidebb
írással.

Kruzslicz Pál

A volt szerkesztõk közül
Balázsi Irén, Lovas József és
Bíró Dániel idõhiányra, vagy
más okokra hivatkozva nem
küldött visszaemlékezõ írást
szerkesztõségünknek.

Az én szentesi életeim…

45 éves születésnap

Felnõtt korban
a Szentesi Élet

Ezt a történetet csakis
Majtényi Túri Katival lehet
elkezdeni, aki 1995 tavaszán
csapatot gyûjtött a Szentesi
Élet általa megálmodott
szellemi mûhelyéhez. Ez az
álom mindannyiunkat ma-
gával ragadott. Kati, akinek
könyvtárigazgatóként is a
város, a közösség nyilvá-
nossága volt a szívügye,
olyan embereket is meg-
nyert ehhez a vállalkozás-
hoz, akiknek korábban
eszükbe sem jutott volna
ilyesmi.

– Meg kell szólítani a vá-
ros polgárait, hangot kell ad-
ni a problémáiknak, gondo-
lataiknak, elképzeléseiknek!
Felelõs értelmiségiként nem
teheted meg, hogy ne írj, ne
járj utána, ne kérdezz, ne se-
gíts... – valahogy így hang-
zottak a mondatok, amivel
Imre Ernõtõl Rózsa Gáborig,
Vági Lászlótól Fogas Pálig
annyi mindenkit meggyõ-
zött, hogy jöjjenek, publikál-
janak. A munka oroszlán-
részét pedig a fõállású mun-
katársak, Blahó Gabi és Dóczi
Jusztina végezték.

E csapatban kaptunk mi is
kisebb, de fontos feladatokat
(sporthírek szállítása és tör-
delés), majd pár hónap után
Kati megkérdezte tõlünk,
nincs-e kedvünk alkalomad-
tán a jegyzet rovatba saját
gondolatainkat is leírni. Volt.
Ettõl kezdve feltartóztatha-
tatlanul sodródtunk a dol-
gok kellõs közepe felé, s mi-
kor Kati lemondott (nem
tudta fõszerkesztõi feladatait

összeegyeztetni könyvtárosi
munkájával), számunkra
egyértelmû volt, hogy az ál-
tala elkezdett munkát foly-
tatni kell.

Így lettünk pár évre a két-
fejû helyi médiacézár.

Igen könnyû dolgunk volt,
a Kati-féle modellen nem
kellett változtatni, az általa
verbuvált csapatra lehetett
építeni, új emberekkel kiegé-
szíteni. Tapasztalt, fõállású
újságíróként jött Balázsi Irén
és Horváth Ági, hozott cikke-
ket Nádor Pista, „lelkes kül-
sõs” posztra igazoltuk Du-
nás-Varga Zoltánt és Hering
Viktort (õ késõbb bûnügyi
szakértõnk is lett), Olasz Sa-
nyi írta a rock-sarok rovatot,
fénykorunkban még a piaci
híreket is múzeumigazgató
szállította, Vörös Gabi. 

Kihagyhatatlan persze Ró-
zsa Gábor, aki lehetetlen pil-
lanatokban is megjelenve,
néha még a kéziratok gondo-
zását is kézbe akarta venni.
Ennek a szellemi-emberi tar-
kaságnak leglátványosabb
pillanata mindig a szilvesz-
teri szám összeállítása volt.
Olyankor mindenki megje-
lent, hajnalig folyt az
ötletelés. Kevésbé elegánsan:
dõlt belõlük a hülyeség. A
végeredményrõl legalább el-
mondhattuk: az a mi termé-
künk, tehát olyan-amilyen,
azaz bírálható.

Legfõbb hiányosságunk
valószínûleg a legfontosabb
erényünk is volt: civilek vol-
tunk, ízig-vérig. És civilek is
maradtunk. Dörzsölt profik
valószínûleg halálra nevet-
ték volna magukat a mód-
szereinken, vitáinkon, s per-
sze a végeredményen – de
azt véresen komolyan vet-
tük, hogy annak, amit ki-
mondunk, súlya van. Mi az,
amire kíváncsi vagy, kedves
olvasó? Tudok-e én errõl
õszintén, pontosan beszélni?
Ezek az igazán fontos kérdé-
sek. Ami pedig ezen túl van,

azt igyekeztünk megtanulni.
Megtanultuk, a legtöbben,

rövidre fogni a mondandót,
kerülni a fölösleges szóvirá-
gokat, részben, mert az új-
ságba nem fért bele minden.
Ez néha olyan jól sikerült,
hogy nem volt elegendõ
anyagunk. 

Megtanultuk, a szerkesz-
tõség titkárnõje örömmel ve-
szi, ha a kézirat olvasható.
Azért ez a tudásunk sosem
tökéletes, jó, ha a közepes
szintet elérte.

Megtanultuk, a fölösleges,
cirkalmas gondolatoktól
azonnal meg kell szabadulni,
ha nem vezetnek sehová. Jel-
szó volt: ki vele a hóra!

Alapelvünk volt: lehetõleg
senkit ne bántsunk meg!
Azért aki akart, megsértõd-
hetett, azt még kibírtuk. Vé-
gül is így volt az a néhány év
az, aminek Kati is látta, ka-
land, kitérõ az életünkben. 

Természetesen kellemetlen
emlékek is vannak, az ember
fejét nem arra teremtették,
hogy mindent elfelejtsen.
Azokról majd talán máskor.
Most 45 éves a lap és kará-
csony közeleg. A szeretet pe-
dig mindent elfed, ha akar-
juk. Mi pedig mindig is azt
akartuk.

Keserû Imre
Poszler György

A régi idõk
ködlovagjai

Felgyorsult, anyagi központú világunkban gyakorta el-
hangzanak kritikus hangvételû megjegyzések, sommás
megállapítások az olyan foglalkozásokról, munkákról, te-
vékenységi formákról, intézményekrõl, amelyek nem hoz-
nak közvetlenül és nyomban anyagi hasznot, hanem csak a
távolabbi jövõben kecsegtetnek valamiféle nyereséggel.
Általában a humán területeket, intézményeket, a tanulás-
sal, kultúrával, mûvelõdéssel, ismeretterjesztéssel kapcso-
latos tevékenységeket, foglalkozásokat szokás ezek körébe
sorolni. Száz évekre tehetõ a „küzdelem” az ún. improduk-
tív tevékenységeket pártoló, nélkülözhetetlennek tartó ré-
tegek, illetve az ezeket leszóló, lekicsinylõ csoportok kö-
zött. Pedig elválaszthatatlan kölcsönhatás, egymásrautalt-
ság érvényesül a felfogások között. Egyik nem létezhet a
másik nélkül, tehát teljesen értelmetlen a szembeállításuk!
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(folytatás az 1. oldalról)

– További 300 milliót köl-
töttünk csomagoló- és virsli-
daraboló gépekre, targonca-
vásárlásra és más nem látvá-
nyos, de szükséges beszerzé-
sekre. Megvásároltuk a telep
és a piac között található
volt tüzép-telepet, ezzel egy
újabb átalakítás kezdõdik és
ide helyezzük az élõ állatot
szállító jármûvek parkolóját.
Elkezdõdött az belsõ élõ-
árufüggesztõ-rendszer átala-
kítása és a beszállítás konté-
neres rendszerre való átállí-
tása. A külsõ vállalkozók 22
darab új teherautó üzembe
helyezését vállalták egy
hosszú távú együttmûködési
szerzõdés keretében.

– A Hungerit Zrt. a város
legnagyobb foglalkoztató
vállalkozása. Mekkora lét-
számmal dolgoznak?

– Idén bõvült a dolgozói
létszám, mert több élõ árut
vágtunk. Az éves vágásunk
összesen 64 ezer tonna, ez
a Magyarországon vágott

összbaromfi mennyiségének
a 13 százaléka. Jelenleg 1800
fõ szerepel a vállalat bérlistá-
ján, közülük mintegy 130
dolgozó szülési szabadságát
tölti. Az új dolgozók fele vi-
déki munkavállaló.

–  Tavaly adták át a takar-

mánykeverõ üzemüket. Me-
lyek az elsõ év tapasztala-
tai?

–  Nagyon jó minõségû tá-
pot állít elõ az üzem, egyre
jobban fut fel a termelés és
nõ az érdeklõdés az itt gyár-
tott takarmány iránt. No-
vember közepéig 150 ezer
tonnát gyártottunk, év végé-
ig elérheti a 170 ezer tonnát a
termelés az elõzetesen terve-
zett 120 ezer tonnával szem-
ben. Az eredmények alapján
úgy látom, hogy már 10 év-
vel ezelõtt meg kellett volna
lépni a saját takarmánykeve-
rõ építését, akkor sokkal elõ-
rébb tartanánk. Tapasztala-

tunk szerint nõtt az élõ súly
a takarmány fajlagos fel-
használása pedig csökkent.
Ez azt jelenti, hogy kevesebb
táp etetésével neveljük meg
ugyanazt az élõ súlyú kacsát
és csirkét.

–  Milyen tervekkel készül-
nek a jövõ évre?

– Tovább szeretnénk nö-
velni a levágott állatok
mennyiségét, kacsánál 1 mil-
lióval, csirke esetében 500
ezer-1 millió közötti darab-
bal többet vágnunk, a piactól
függõen. Befejezzük az idén
megkezdett beruházásokat
és felújítjuk a Csengele 1. ól-
jait. Ezen felül a szokásos ki-

sebb eszközbeszerzések és
gépcserék zajlanak majd.

– Magyar úr jövõre tölti a
70. életévét. Gondolt már a
visszavonulásra és a megér-
demelt pihenésre?

– Papíron nyugdíjas va-
gyok, de mit csináljak ott-
hon. Könnyebbséget jelent,
hogy február óta Tar Károly
irányítja a napi ügyeket, sok
terhet levett a vállamról. Az
általános vezérigazgató he-
lyettes 32 éve dolgozik a ba-

romfiiparban, úgy érzem az
igazgatók is elfogadták, te-
kintélye van a vállalaton be-
lül. Tar úr minden héten
kedden beszámol a fiam, a
lányom és személyem alkot-
ta igazgatótanácsnak az ak-
tuális ügyekrõl, tehát az
igazgatótanács minden tagja
tisztában lehet a vállalat
naprakész állapotával. Én to-
vábbra is elsõsorban a straté-
giai kérdésekkel foglalko-
zom, amíg bírom. A nagyobb
vevõk és a bankok is elvár-
ják, hogy én tartsam velük a
kapcsolatot. Az utóbbi más-
fél hónapban rengeteget
utaztam, jártam Japánban,
Ausztriában, Dániában, Né-
metországban is személye-
sen találkoztam a vállalat
partnereivel. A pénteki nap
szabadnap, már csak rendkí-
vüli esetben járok be. Min-
denrõl tudok, de a napi
ügyekbe már nem szólok be-
le.

Besenyei Gábor

Nagyobb árbevétel, kisebb nyereség a Hungeritnél

Mindenrõl tud, de a napi ügyeket már másra bízta

(folytatás az 1. oldalról
Mosolyog amikor beszél,

csak olyankor komorodik el,
amikor a családja kerül szó-
ba. Nehéz élete volt, már 10
évesen árvaságra jutott –
Jobb lett volna állami gondo-
zásba kerülni, mint a bátyám
gyámsága alá. Nagyfiú volt,
akkor már udvarolgatott is,
nem tudott velünk foglal-
kozni – emlékszik vissza. A
férjezett neve Kovács Já-
nosné, de nem szívesen em-
lékszik durva férjére. Az ura
folyton bántotta õt is és fiát
is. Imádott fia a férfi ütései-
nek következtében halt meg
30 évvel ezelõtt, 33 évesen.
Akkor döntött Ilonka néni,
hogy inkább ott hagy min-
dent, mert már senki nem
védi meg. Egy szál ruhában
ugrott ki az ablakon és kez-
dett új életet. – Nekem csak
papíron vannak gyerekeim-
mondta szomorúan. A lá-
nyáék háza majdnem odalát-
szik a tanyára, mégsem láto-
gatja az anyját.

Jószágot tart, kecskét, ka-
csát, tyúkot nevel, ottjár-
tunkkor is mutatta a kiscsir-
kéket, a kilenc apró tollast
kotló költötte, de most a néni
neveli. Ezt a tanyát örökölte
a fiától 13 éve, elõtte  Ma-
gyartésen, a gát mellett la-
kott, egy szinte üres tanyá-
ban. – Semmije se volt a ma-
mának, mi vittünk neki min-
dent Pásztor Antival – mond-
ta Ollai Istvánné. A képviselõ-
asszony, közel 20 éve gyûjt
és oszt adományokat a vá-
rosban. Mint mesélte, ami-

kor elõször találkozott a né-
nivel, az a földön aludt egy
szalmazsákon és a kabátjával
takarózott. Bútort, ruházatot,
edényeket, mosógépet, hûtõt
gyûjtöttek össze és adtak
oda, hogy emberi körülmé-
nyek között élhessen. Volt
hogy 11 napig élt kenyér nél-
kül, tojást evett sütve, fõve,
tyúkot vágott levesnek. –
Nem panaszkodok, nem kell
engem sajnálni. Mindenem
megvan, nem hiányzik sem-
mi. Nem fáj se a kezem, se a
lábam, se a derekam. Tudok
és szeretek dolgozni, leülök
kicsit, de 10 perc után már
csinálnom kell valamit –
mondta. A múltkor is
napokig gyûjtötte a csutkát a
közeli kukoricatábla levágá-
sa után. 

Nem törte meg az élet,
zokszó nélkül viseli sorsát.

Egy kérése van: újra Szentes-
hez tartozzon, mert a város
mindig törõdött vele. A csa-
ládsegítõ, a szociális iroda, a
polgármester mindig segítet-
te, ha szüksége volt valami-
re. Pici nyugdíjából él, és a
jószágból, amit maga nevel.
– Tudom mi az éhség, beosz-
tom a pénzem. Ha nem ad-
nának, akkor is élnem kell.
Addig nincs baj, amíg meg-
csinálom a cigánykereket az
udvaron – mondta nevetve.
Olyan vagyok, mint a görcs
a fában. Kemény – tette hoz-
zá és búcsúzóul úgy ölelt át,
mintha már évek óta ismer-
nénk egymást.

Boldog Karácsonyt Ilonka
néni! Az Isten áldja meg
ilyen jókedvvel és egészség-
ben még hosszú évekig!

Besenyei Gábor

(folytatás az 1. oldalról
Az óvodai foglalkozások-

nak hála, Hanna már tud
önállóan enni. – Elsírtam
magam, mikor félig baba-
nyelven, három év után elõ-
ször kimondta, hogy „anya”. 

Zsani, a nagyobbik gyer-
mek mozgáskoordinációs za-
varokkal küzd. Hetente jár-
nak gyógytornára. Õ hét
éves, még óvodába jár, de
már õ is nagyon sokat fejlõ-
dött. Mindkét gyermeket
megviselte a költözésekkel
járó sok változás és az ebbõl
fakadó stressz. 

– A kicsi pelenkáját túl
sokszor kellett cserélni, a
nagy pedig, mióta Hanna el-
ment a bentlakásos óvodába,
attól retteg, hogy én is elha-
gyom, ezért engem is folya-
matosan taszít el magától. 

Márciusig maradhatnak az
otthonban. Kata fél, hogy mi
lesz velük „kint”. Ami leg-
többünknek a természetes,
hétköznapi világ, az neki
egy távoli, egyelõre megfog-
hatatlan dolog, ahová vissza
kell térni.

Jelenleg GYES-en van, ab-

ból fizeti a bentlakás költsé-
geit, a volt párjával közösen
felvett jelzáloghitel részlete-
it, aminek a törlesztõje havi
harmincezer forint. Ha nem
fizetné, akkor az anyukája
elveszítené a házát, mivel ar-
ra vették fel a kölcsönt. Oda
nem akar visszamenni, mi-
vel idõs, beteg édesanyjának
nincs türelme a két beteg kis-
lányhoz.

Kata mindezek ellenére
nem adja fel. Februárban
szociális ápoló és gondozó
szakmát szerez. Reméli,
hogy ezzel a végzettséggel el
tud majd helyezkedni, mivel
a gyerekek miatt évek óta
nem tudott munkát vállalni. 

– Egy munkahelyen sem
tolerálják, hogy a gyerekei-
met laborba, gyógytornára,
kezelésre kell vinni. Ráadá-
sul teljesen kiszámíthatatlan
idõpontokban. 

Bízik benne, hogy a vég-
zettségével talál olyan mun-
kahelyet ahol a munkaidejét
és a kicsiket össze tudja
egyeztetni. Fiatal kora óta
szeretne ebben a szakmában
dolgozni. 

Szeretne párt találni, aki
elfogadja a gyerekeket. Önál-
ló életet, és csak annyit, hogy
ne kelljen a lányoknak nél-
külözni. 

– Nem kell több, annyi
csak, hogy megéljünk szé-
pen. A karácsonyt a nagyma-
mánál töltik majd, viszont a
volt párja és jelenlegi élettár-
sa szeretné meglátogatni
õket. Kata nem örült ennek a
hírnek. A férfi mondta neki,
hogy kezdjék újra, de mivel
õ maga is ápolásra szorul a
baleset miatt, Kata elmondta
neki, hogy képtelen lenne
vállalni. 

– Lehet, hogy tudnám csi-
nálni, de nem akarom… nem
szeretném megtudni azt,
hogy meddig bírom.

Az otthonban most jó kö-
rülmények között élnek, de
nem tudják mi lesz március-
ban, azt pedig végképp nem,
hogy hová mennek. Kint
vannak sárga csekkek, lak-
bér és sok olyan költség,
amit Kata nem tud, hogy
honnan teremt elõ, ha addig
nem kap munkát.

– Sok helyen voltam, már
segítséget kérni. Egy kis la-
kásért könyörögtem, amit
akár kifestenék, fel is újíta-
nék, csak lenne négy fal,
meg tetõ a fejünk felett.
Zsani mostanában mindig
egy házat rajzol. Mind ott
vagyunk a képen… 

Lantos Éva

Akik otthont
szeretnének
karácsonyra

Mint görcs a fában

A Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi
Szervezete és a Dr. Bugyi István Kórház Vér-
ellátó Osztálya a zavartalan betegellátás ér-
dekében az  ünnepekre való tekintettel rend-

kívüli véradást szervez a vérellátó osztályon.
December 23-án, hétfõn, 30-án, hétfõn, és 31-
én, kedden  8-12 óra között várják az önkén-
tes véradókat.

Rendkívüli véradás

Szinte teljes egészében magyar

A vállalat 1991-es megalakulása óta jelentõsen emelke-
dett a magyar tulajdoni részarány. A kezdeti  tulajdonosi
kör magyar, német és olasz befektetõkbõl állt. A hazai tu-
lajdonrész az induló 21 százalékról közel 100 százalékra
emelkedett, a többi részvény német tulajdonosok kezé-
ben van, akik egyelõre nem adják el. A részvények 50,58
százalékával Magyar József, 43,39 százalékával a Családi
Négyes Kft., a fennmaradó 6,03 százalékkal két német
személy rendelkezik.

Dönthet a bíróság

Elõreláthatólag 2014 tavaszán várhatók ítéletek abban a
két kártérítési perben, amelyek a – magát állatvédõ szer-
vezetnek feltüntetõ – Négy Mancs ellen folynak. A
Hungerit Zrt. azért kezdeményezett jogi lépéseket a Négy
Mancs ellen, mert a szervezet „piacromboló tevékenysé-
ge nyomán a társaság jelentõs piacvesztést, és így rendkí-
vül nagy bevételkiesést szenvedett amiatt, hogy a Négy
Mancs hamis színben tüntette fel a Hungerit Zrt.-t a ka-
csa- és libatömés elleni kampányában". 

Nehéz élete volt Ilonka néninek.



Mi az, ami ön és családja
karácsonyából sosem ma-
rad el? Ahány ház, annyi
szokás, tartja a jól ismert
mondás. Bizonyos, hogy
nincs két egyforma család,
így a karácsonyt is min-
denki egy kicsit másképp
ünnepli. Munkatársunk a

piacon és a karácsonyi vá-
sáron kérdezte a városia-
kat, ünnepi szokásaikról.

Harangozó Ildikó:
A gyertyagyújtás nem

maradhat el. Nálunk az is
szokás, hogy a vacsora után
a család legidõsebb férfitag-
ja egy almát annyi részre

vág, ahányan vagyunk és
mindenki megeszi. Régeb-
ben a nagyapám vágta fel
az almát, most már az édes-
apám. Ez a családi összetar-
tozás jelképe.

Nagy István:
Amíg a gyerek kicsi volt,

addig igyekeztünk szép

nagy karácsonyfával emelni
a hangulatot. Készülõdés az
ajándékozásra, ráhangoló-
dás a karácsonyra. Ezeket
nagyon fontosnak tartom.
Így lehet eljutni oda, hogy
az ember belülrõl is kará-
csonyt érezzen.

Endre Balázs és Endréné
Bessenyei Ágnes:

Karácsonyfa, családi va-
csora, süti, kandallótûz és
Frank Sinatra. A SomaFM
Christmas Lounge, az ná-
lunk nem marad el, januá-
rig hallgatjuk. Az ajándé-
kok viszont elmaradhatnak,
nekünk fontosabb az
együttlét.

S. Marika:
A fiatalabbik fiammal ket-

ten élünk egy családban,
így nem szoktunk napokkal
elõre készülõdni. Ketten,
szépen, azt sütünk-fõzünk,
ami éppen a fogunkhoz va-
ló, de halat nem szoktunk
készíteni. Inkább egy ká-
posztát fõzök és sütök egy
kis bejglit.
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Valóságos iskolai nosztal-
giaáradatba csöppenhetett
az, aki ellátogatott a HMG
Tablók könyve címû kiad-
vány bemutatójára. Nyugdí-
jas és jelenlegi tanárok ráz-
tak kezet a folyosón és idéz-
ték fel a régi közös élmé-
nyeket, fociedzéseket. 

Korom József, aki 30 évig
tanított az iskolában, kívül-
rõl tudja a legtöbb volt ta-
nítványának a nevét, akik
közül sokan orvosi pályára
indultak az érettségi után.
Sokan két-három könyvvel
a hónuk alatt várták az ün-
nepség kezdetét. Az 1956-
ban végzett Rácz Gergely két

könyvet vett, mert õ, a fele-
sége, a fia és két unokája is
itt végeztek. Egy könyvet
meghagynak maguknak, a
másikat pedig a gyerekek-
nek adják.

Az 1998-ban érettségizett
Erdélyszky Szilvia kicsit csaló-
dott volt, mert arra számí-
tott, hogy régi osztálytársak-
kal is találkozik a bemuta-
tón, ahol újra felidézhetik a
régi emlékeket, például a gö-
rög táncot a szalagavatón,
vagy azt, amikor elsõs ko-
rukban az egész szünet arra
ment el, hogy keresték a kü-
lönféle zeg-zugokban meg-
bújó tantermeket.

A könyvbe az összes eddig
fellelhetõ tabló belekerült,
még azok is, amelyeken egy-
egy kép és név le van ra-
gasztva bizonyos politikai
megfontolásból. Szigorúan
18 éven felülieknek készült –
viccelõdött a kiadó, Molnár
László, aki már több ilyen
könyvet életre hívott. Úgy
gondolja, hogy ez egy külön-
leges mesekönyv, amit bár-
hol felütve hamar ismerõs
arcokat találunk, melyek
mögött kivétel nélkül törté-
netek vannak, amik néha bi-
zony korhatárosak is lehet-
nek.

B.V.

Így készülnek
az ünnepre

Ollainé Esztike, a kiséri
képviselõ 1992-ben kezdte a
Bánomháti-temetõ helyre-
hozatalát, mert nem volt ra-
vatalozó. A régi temetõ
olyan volt, mint egy istálló,
nem tudták az illõ körülmé-
nyeket megadni a halottaik
búcsúztatásához. A rég-
múlban szegények temetõ-
jének nevezték, mára azon-
ban nagyon szép, köszönhe-
tõen a sok adománynak és
segítõnek.

Minden embernek köszö-
netet szeretnénk mondani,
aki hozzájárult a Bánomháti-
temetõ felújításához, akár öt-
ven forinttal is – mondta la-
punknak Esztike néni.

93-ban építették az új rava-

talozót, elkészült az út és a
kereszthez vezetõ lépcsõ, a
keresztek Vidovics László,
asztalos munkái. Különösen
magas pénzadománnyal já-
rult hozzá a munkálatokhoz
Szarvas József és Jelenfi Anna,
akiknek családtagjai is itt lel-
tek végsõ nyugalomra.

Esztike néni szeretne to-
vábbá közönetet mondani
Sárrétinének, aki a Vásárhelyi
úton lévõ kertészetébõl
nyolc tuját adományozott,
amelyeket a lépcsõ mellé ül-
tettek. Varga Sándort, a város-
ellátó vezetõjét is köszönet
illeti, aki közremûködött a
padok elkorhadt deszkájá-
nak kicserélésében.

Adományból
szépült meg

Az ember így év vége felé
közeledve szeret számot vet-
ni a hátrahagyott hónapok-
ban történtekkel, mit tettünk
meg és mi az, ami kimaradt
idén is! Én úgy gondolom,
hogy ez az év sikeres volt,
hiszen elhatározásomat ösz-
szefogás és tett követte.

A „Márpedig a Kriszták
köztünk élnek" címû cik-
kemre utalok, amelyben leír-
tam a gondolataimat egy kis
családról, amelyben az egye-
dülálló anyuka három kicsi
gyereket nevel, nagyon sze-
rény körülmények között.

Szerencsére vannak még
érzõ lelkû, segítõkész, máso-
kért tenni akaró emberek,
akik reagáltak segélykéré-
semre és megkerestek, hogy
így vagy úgy segítenének.
Elújságolhatom, hogy sokan
vették a lapot a szó mindkét
értelmében!

Volt aki paplant, párnát,
ágynemût, törölközõket ho-
zott, volt aki élelmiszercso-
magot ajánlott fel, valaki
tisztítószerekkel a tarsolyá-
ban keresett meg, és kaptunk
bõven édességet, gyümöl-
csöt, gyerekruhát és játékot
is.

Én ezeket rendre leszállí-
tottam a gyereknek, miután
barátnõm segítségét kérve
kitakarítottuk a kis lakást.
Szóval porszívóztunk, abla-
kot pucoltunk, felmostunk,
függönyt raktunk, cipeked-
tünk és bútorokat tologat-
tunk.

Helyére került a két fotel,
a dohányzóasztal, vittem va-
salódeszkát és vasalót is, ru-
haszárítót, mert ezek mind-
mind hiányoztak.

Megérdemelték mindezt?
– tehetné fel a kérdést a ked-
ves olvasó. Én úgy látom,
igen!Az anyuka, mos, fõz,

takarít, vasal, a gyerekek
tiszta ruhában mennek ovi-
ba, bölcsibe.

Mivel sikerült mosógépre
és centrifugára is szert tenni,
beindult a pozitív változás.
Hiszen ezen alapvetõ gépek
hiánya nehézséget okozott a
család szürke hétköznapjai-
ban. Amikor az összegyûlt
sok finomságot felvittem a
gyerekeknek, tiszta volt a la-
kás, a szárítón sorakoztak a
mosott ruhák is, stócba volt
rakva a vasalt ruha.

Csak egy, illetve sok
jószándékú emberre volt
szükség, akik segítõ kezet
nyújtottak egy fiatal szülõ-
nek, aki így végre magára ta-
lált és felállt a földrõl!

Csak egy kis lökés és né-
hány használati tárgy kellett
és máris látható a változás!

Mikulás napján annyi
édesség és gyümölcs került a
kis csizmákba, hogy három
családnak is elég lett volna.
De itt még nincs vége! Hátra
van még a két csillár cseréje,
mert az is csak porosodik a
padláson, azt is elvittem, a
segítõ kezek pedig felszere-
lik. Lassan célba ér a porszí-
vó, a konyhai székek és a tü-
kör is a helyére kerül.

Sorban kaptam a segítõ
szándékú telefonokat és ez
nagyon jó érzés volt.

Több ismerõs megkeresett
és megölelt. „Te milyen jó
ember vagy!"

Sõt valaki meglapogatta a
hátamat és azt mondta.
„Úgy érzem nõnek az an-
gyalszárnyaid!“

Ez így év vége felé, kará-
csony elõtt nagyon jólesett,

de nem ez a lényeg!
A lényeg az, hogy a család

ezután már könnyebben bol-
dogul és én ezentúl sem en-
gedem el a kezüket. Köszö-
net és hála mindenkinek aki
segített: Termoker Bt. Szûcs
Gyuri, Kanfi Bt. Marika néni,
Szarvas Erika barátnõm, Sipos
Dóra, Mészáros Renáta,
Edócska, Bettyke, Nyíri Anett,
Farkas Annamária, Marcsika a
pékségbõl, Marika néni a Jó-
kai utcából, Páger Hajni, FÓR
Magazin Molnár Anita, aki
elõször útjára indította íráso-
mat az interneten, Ollainé
Esztike néni, Jeans Service
Toroczkayné Marcsi, Vidovics
Feri és felesége, Máltai Szere-
tetszolgálat Halmai István,
Rozgonyiné Eszti mama,
Kovácsné Icus és Kovács Imi,
Menõ Manó gyerekbizomá-
nyi Kovácsné Évi, Ambrusné
Marika és Maczelka László.

Remélem senkit nem
hagytam ki! Ha mégis, az
csak a véletlennek köszönhe-
tõ, vagy annak, hogy a cikk
megjelenése után jött tõlük
segítség valamilyen formá-
ban.

Végül, de nem utolsó sor-
ban köszönet a Szentesi Élet
Szerkesztõségének, hogy
megjelentette gondolataimat
és átadta a telefonszámomat
a segíteni akaróknak!

Nekem és mindenkinek
aki segített, idén biztosan fé-
nyesebben ragyog az adven-
ti koszorú gyertyalángja!!

Mindenkinek békés, bol-
dog, szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket kívánok!

Lantos Hajnalka

Összefogtunk,
segí te t tünk!

110 év tablókban

Nagy IstvánHarangozó Ildikó S. MarikaEndréné Ágnes és Endre Balázs

December 22–2014. január 6.

Mûsorok naponta 17 órától, utána ismétlések.
Dec. 21. Hétvégi Magazin
Dec. 22. Ünnepre készülve – Farkas Sán-

dorral és Szirbik Imrével
Dec. 23. Karácsonyi hangolódás; Rákász

Gergely koncertje; Találkozás Berecz András
mesemondóval.

Dec. 24. Díszkarácsony - együtt a díszpol-
gárokkal. Zenével, gasztronómiával karácso-
nyi díszek között.

Dec. 25. Adventi Kapocs – az „Adventi
kiállítás és vásár” összefoglalója.

Dec. 26. HMG-Faktor – A gimnázium ta-
nulóinak koncertje a TV-stúdióból.

Dec. 27. Ünnepi összeállítás; Találkozás a
Pom-Pom és a Just együttesekkel.

Dec. 28. Mi van a Puttonyban? Az Eötvös
Cirkusz szentesi elõadása felvételrõl.

Dec. 29. Szalagavatók – A HMG, a Boros
és a Bartha rendezvényein járva.

Dec. 30. PowerTech technikai magazin év
végi mûsora.

Dec. 31. Keresztanya – komédia. Csongrá-
di színjátszók elõadása felvételrõl.

Jan. 1. Óévbúcsúztató hangverseny felvé-
telrõl.

Jan. 2–6. Best of 2013. összeállítások.
Kellemes ünnepet és boldog új évet kívánnak

a Szentes Televízió munkatársai!

A Szentes TV mûsora

A Tablók könyve bemutatója után sokan maradtak az iskolában nosztalgiázni.
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(folytatás az 1. oldalról)
Október 25-én kapott egy

levelet, melyben hétezer fo-
rint kompenzációt állapítot-
tak meg számára. Tud olyan-
ról is, aki az Ady Endre utcá-
ban ötvenezer forint támoga-
tást kapott. Õ is élt az ingye-
nes, négyszer megjelenõ hir-
detés lehetõségével. Eddig
kétszer viszont is látta a bolt-
ját az újságban. 

Az ajándékbolt vezetõje el-
mondta, hogy az útpadkára
alig lehet fellépni, az arra já-
ró idõseknek ez sok gondot
okoz. A bolt utcára nézõ fa-
lán kibontották a munkások
a bitument, így egy nagy

lyuk tátong az esõcsatorna
melletti falrészen, ami több
helyen meg is repedt. Mivel
az esõvízelvezetés megoldás
nélkül maradt, a lefolyó víz
kimosta a frissen lerakott
burkolat közül a homokot. A
többi üzlet tulajdonosa is a
november végi befejezésben
bízott, de most már nem ta-
lálgatnak, csak túlélni pró-
bálnak. A veszteségük sok-
kal nagyobb, mint a kom-
penzáció mértéke. Felmerül
bennük a kérdés, hogy az
Ady Endre utcában miért
kaptak magasabb összegû
hozzájárulást az üzletek. Az
említett utcában a Hajnal Fe-

hérnemû üzletben már mást
panaszoltak. A leadott hirde-
tések mérete nem egyforma,
sõt második alkalommal már
a beküldött kép nélkül jelent
meg. Arról nem is beszélve,
hogy miért kapott nagyobb
hirdetési felületet egyik-má-
sik üzlet, amirõl tudják,
hogy egy cipõben jár velük.
Karácsony elõtt így áll most
a helyzet. A trafiktörvény
már lecsengett, az új pénz-
tárgépek még a kanyarban
sincsenek, a vásárlók pedig
majd húznak gumicsizmát,
hótaposót, hogy meglegyen
a „faalávaló”. 

L.É.

Kétirányú megmérettetés
volt az élhetõ közösségek
versenye – mondta Szirbik
Imre polgármester a decem-
ber 16-i sajtótájékoztató be-
vezetõjében. Ez az esemény
megmutatta, hogy önmagá-
hoz és más településekhez
képest hol tart jelenleg és
merre halad Szentes. Sok
olyan eleme van ennek a
városnak, amire méltán le-
het büszke.

Bocskay István a „Vedd és
Védd a szentesit!” mozga-
lom eredményességérõl szá-
molt be. Kiemelte a kezde-
ményezés munkahelymegõr-
zõ és -teremtõ hatását, sõt el-
mondása alapján, azokon a
határon túli településeken is
nagy sikert aratott ahol be-
mutatták a programot. Csík-
szeredán, Lendván, a kárpát-
aljai Beregszászon, Kishe-
gyesen és Sepsiszentgyör-
gyön is nagy érdeklõdéssel
fogadták a küldöttséget. Sep-
siszentgyörgy, a szentesi
minta alapján megalkotta a
„Vedd és Védd a szentgyör-
gyit!“ mozgalmat. A prog-
ramban rejlõ számos lehetõ-
ség közül Szenteshez hason-
lóan, õk is fontosnak tartják
a belsõ piac megteremtését a
helyi vállalkozások számára.
Méltán figyelt fel a Vidékfej-
lesztési Minisztérium és a
Mezõgazdasági Minisztéri-

um a Szentesi modellre mely
bekerült az 50 kiajánlott, kö-
vetendõ vállalkozási modell
közé. Legfõbb tulajdonsága,
hogy integrált módon törté-
nik a termékek elõállítása és
értékesítése.

A Hunor Coop által 2009-
ben felkarolt kezdeményezés
2014-ben új célokkal folyta-
tódik. Országos szinten, pá-
lyázati keretek között minél
több boltot szeretnének be-
vonni, akik a „Vedd és Védd
a szentesit!”logóval ellátott
termékeket forgalmazzák.
Céljuk egy bizalmi kapcsola-
tokon alapuló, jól kontrollál-
ható kereskedelmi lánclétre-
hozása.

Lapunk november 29-i
számában beszámoltunk a
Renergy-projektben részt ve-
võ küldöttség szentesi láto-
gatásáról. A keddi sajtótájé-
koztatón elhangzott, hogy a
résztvevõk jó tapasztalatok-
kal távoztak és jelenleg egy,
a megvalósítás finanszírozá-
sára irányuló tanulmány el-
készítésén dolgoznak. Cél-
juk: geotermikus energia fel-
használásával csökkenteni,

kiváltani a fosszilis energia-
hordozók szerepét az ener-
gia elõállításában. Szentes, a
geotermikus energia haszno-
sítását illetõen kiemelkedõ
adottságokkal rendelkezik,
az ebben rejlõ lehetõségek
kiaknázásához kell a jövõ-
ben forrást teremteni.

Szántai Szilvia pályázati re-
ferens arról számolt be, hogy
áramtermelõ napelemrend-
szert építhet ki több intéz-
ményében az önkormányzat.
A város KEOP-pályázaton
nyert közel 120 millió forin-
tot saját szükségletet ellátó
villamosenergia-termelõ
rendszer megvalósítására. A
vissza nem térítendõ támo-
gatás mértéke 85 százalékos.
A Deák és a Koszta iskolá-
ban 21-21, a Klauzálban 23, a
mûvelõdési központban 15,7
a sportcsarnokban 37,3 mil-
lió forint a támogatás össze-
ge. A nyertes támogatási
szerzõdést még nem írták
alá, a munkák jövõre kez-
dõdhetnek el a kivitelezõt ki-
választó közbeszerzési eljá-
rás lezárása után.

L.É.-B.G.

Városi projektek
mérföldkövei

A fejlesztés az egyetlen
járható út a jövõ érdekében,
ezért az Árpád-Agrár Zrt.
minden évben végrehajt va-
lamilyen beruházást. Idén
gabonaszárítót, fejõházat
építettek 600 millió forint-
ból és megkezdtek egy kö-
zel egymilliárdos üvegház-
fejlesztést. 

– Aki nem fejleszt, az le-
marad, akkor is, amikor jobb
vagy rosszabb idõszak kö-
szönt be akár közgazdasági,
akár társadalmi szempont-
ból – vallja 50 éve Csikai Mik-
lós. Az Árpád-Agrár Zrt. ve-
zetése az elmúlt két évtized-
ben a folyamatos fejlesztés
mellett döntött, sokszor a
tagság személyes jövedelme
terhére. Minden beruházás
saját erõbõl, hitelbõl és 35-50
százalék mértékben uniós, il-
letve nemzeti támogatásból
valósulhat meg. Az elnök-
vezérigazgató elmondta: az
idén 600 millió forintot köl-
töttek termálvizes gabona-
szárító és korszerû fejõház
építésére valamint elkezdtek
egy közel 1 milliárd forintos
kertészeti beruházást. A
Szentlászlói kertészetben
épülõ 2 hektáros üvegház ja-
nuárban készül el és február
elejére beültethetik paradi-
csommal. Szegváron egy hó-
nappal késõbb tervezik egy
hasonló, 1,5 hektáros üveg-
ház átadását és beültetését. –
A növekedési hitelprogram
új lehetõségeket nyitott a kis-
és középvállalkozások szá-
mára a források megszerzé-
sére és nagyon kedvezõ, 2,5
százalékos kamatozású hitel
felvételére. Az Árpád-Agrár
Zrt. az 550 dolgozójával nem
fér a kategóriába, mivel a
foglalkoztatottak elvárt felsõ
határa 250 fõ. Ezért a cég tu-
lajdonosai közé nem tartozó

kollégák, kertészek, közgaz-
dászok, mérnökök megalakí-
tották a Szentesi Paradicsom
Kft-t, mert csak így kaphat-
tak közel 1 milliárd forint hi-
telt, amelybõl felépülhet a
két üvegház. Szentesen a el-
sõsorban a kertészetet kell
fejleszteni az adottságaink-
nak megfelelõen. A hagyo-
mány, a felhalmozott szaktu-
dás, a rendelkezésre álló ter-
málenergia és a megszerzett
piaci pozíció miatt kerestünk
olyan forrást, ami kiegyenlíti
a versenytársakkal szembeni
feltételeket. – nyilatkozta
Csikai Miklós.

Az új, nagy légterû, 5,5
méter vápamagasságú üveg-
ház a legrégebbi helyére
épül. A térségben újdonság-
nak számító kiemelt vályús
termesztõ technológia lehe-
tõvé teszi az alacsony hõ-
mérsékletû termálvízzel való
gazdaságos fûtést. A kétsze-
resére növelt felületen, dupla
termésátlagot érhetnek el, 40
százalékos energiafelhaszná-
lás mellett. Normál piaci kö-
rülmények között, 45-50 ki-
logrammos négyzetméteren-
kénti termésátlaggal és kilo-
grammonként 200-220 forint
éves átlagár mellett, a beru-
házás 6-7 év alatt megtérül-
het az Árpád-Agrár Zrt. ter-

vei szerint. Cégcsoport szin-
ten 35-36 hektáron folyik
zöldségtermesztés, ebbõl a
paradicsom területe 7 hek-
tárról 10,5 hektárra nõ, a
megtermelt mennyisége pe-
dig elérheti az 1500-1600 ton-
nát évente. - Ennek a meny-
nyiségnek sokszorosa érke-
zik be külföldrõl. Nekünk
nem a magyar paradicsom-
mal kell versenyeznünk, ha-
nem az import árával. Eddig
paprikából elsõ számú hazai
beszállítók voltunk a egyes
áruházláncokba a tészen ke-
resztül, paradicsomból a 2.-
3. helyen álltunk. Az új
üvegházakkal ez az arány ja-
vulhat – mondta az elnök.

Idén megtörtént a tavaly
elkezdett, termálvízre alapo-
zott szárító mûszaki átadása
mintegy 290 millió forint ér-
tékben. Jelenleg folyik az 50
százalékos uniós és nemzeti
támogatással megvalósuló új
fejõház mûszaki átadása. A
333 milliós beruházás ered-
ményeként egy 2-szer 16 ál-
lásos fejõház létesül az 550
fejõstehénbõl álló tehenészet
megtartása érdekében. A
korszerû berendezés a dol-
gozók és az állatok számára
is jobb körülményeket jelent.
Az építkezéshez kapcsolódó-
an kibõvítették a silóteret és
új szellõztetõrendszert alakí-
tottak ki az istállókon a nyári
hõség enyhítésére. 

Az Árpád-Agrár Zrt. to-
vábbi 143 millió forint érték-
ben nyújtott be pályázatot
kertészeti gépek, öntözõbe-
rendezések, kistraktorok és
más eszközök vásárlására.
Amennyiben nyernek, jövõre
tovább folytatódhat a fenn-
maradáshoz és fejlõdéshez
elengedhetetlen fejlesztések
sora.

Besenyei Gábor

Aki nem fejleszt, az lemarad

Július 19-i számunkban a Szenteshez tar-
tozó kisközösségek kapcsán írtunk Berek-
laposról, ahol a kerttulajdonosok a közvilá-
gítás hiányáról számoltak be. A kertekhez
vezetõ utak, sõt a keresztezõdések sincse-
nek kivilágítva, ami a közbiztonságot te-
kintve nem túl elõnyös adottsága a kör-
nyéknek. Sok betörésrõl, nehézkes esti
közlekedésrõl számolt be Lõrincz Gábor
kerttulajdonos. 

November 22-i számunkban olvasói beje-
lentések nyomán ismét útnak indultunk és
több városrész hiányosságára is fény derült.
Az Alsó-református temetõ, a Felsõpárt és a
Szarvasi úti kerékpárút és a Nyolcszínvirág
óvoda melletti útszakasz is kivilágításra
szorul. A lakosság úgy érzi, hogy a város-
központ rehabilitációja mellett háttérbe szo-
rultak a kintebb esõ területek. A belvárosba
új kandelábereket telepítettek, melyek re-
mélhetõen illeszkedni fognak az új, kialaku-
lóban lévõ városképhez, hangulatukban a
századforduló belvárosát idézik – hallottuk
a mûszaki osztály vezetõjétõl, Czirok
Jánosnétól. 

Lakossági oldalon merült fel a napokban a
kérdés, hogy a régi oszlopokat - melyeket el-
távolítanak - fel lehet-e használni a hiányos
közvilágítás pótlására az említett városré-
szekben. Az oszlopok az EDF DÉMÁSZ tu-
lajdonát képezik. A szolgáltató által rendel-
kezésünkre bocsátott nyilatkozatban az sze-
repel, hogy a bontásból származó, saját tulaj-
donú, jó állapotú kandelábereket és lámpa-
testeket káreseteknél és közvilágítás felújítás-
kor hasznosítják. A már elavult, sérült beren-
dezéseket a környezetvédelmi szabályok be-
tartása mellett selejtezik és az elõírás szerint
megsemmisítik. Amennyiben a települési ön-
kormányzat javaslatot tesz a bontott, még
használható berendezések további felhaszná-
lásáról akkor a szolgáltató szívesen részt
vesz az önkormányzat által kezdeményezett
egyeztetésen. 

A lakosság feltevése tehát megállja a he-
lyét, a lekerült kandeláberek - amennyiben
átmennek a rostán - a város más pontjain le-
het, hogy világíthatnak majd.

L.É.

Elavult kandeláberek?

Köszönik, de nem sokat
ér a kompenzáció

Az úttestet térkövezik az Ady Endre utcán.
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– Ennek a pályázatnak
nem az a lényege, hogy min-
ket személy szerint kiemel-
jen, hanem, hogy ösztönöz-
zük a szentesieket, hogy
nézzenek szét maguk körül,
lássák meg a jó embereket és
bátran jelöljék õket jövõre. A
lakosságnak tudomást kell
szereznie róla, hogy mennyi
példamutató család él közöt-
tük – mondja Zsuzsa az
Együtt Nagycsaládosok
Egyesületének vezetõje, me-
lyet húsz éve alapított több
társával együtt. 

Mindig igyekezett a hát-
térben maradni, de most el-
jött az idõ, hogy nyilatkoz-
nia  kell, ugyanis a képvise-
lõ-testület döntése alapján õt
és családját illeti „Az év csa-
ládja Szentesen” díj.

Nem mellesleg 2002-ben –
akkor már tíz éve tartó ön-
kéntes munkájáért – átvehet-
te a Szentes városért elisme-
rést. Évente 2-3 sikeres pá-
lyázatot adnak be, melyek-
bõl egyre több rászoruló csa-
ládot próbálnak támogatni.

Öten alkotják ezt a kis ösz-
szetartó családot. Párjával
1979-ben ismerkedtek meg,
amikor Károly a városba jött
dolgozni. 1985-ben házasod-
tak össze, ezt követõen jött a
három gyermek. A nagyfiú
Zoli, aki huszonhat éves és
gépészmérnökként végzett
Gödöllõn. Mindene a repü-

lés, vadászpilóta szeretne
lenni. Jelenleg a szolnoki he-
likopterbázisra készül szol-
gálatot teljesíteni. Nagyon
ügyesen rajzol és természe-
tesen a repülõgép-modelle-
zés a hobbija. Emellett
úszott, vízilabdázott, kézi-
labdázott is. Réka 1991-ben
született.  Nem rég érettségi-
zett. A szakma megszerzése
felé orientálódott, így bolti
eladónak tanult, most egy
dohányboltban dolgozik.
Zsuzsi 1992-ben született. A
Boros Sámuel szakközépis-
kolában végzett, marketing
ügyintézõ szakon tanul to-
vább. Most van kialakulóban
a gyerekek egyéni élete.
Mindegyik gyermek járt ze-
neiskolába, a kreatív oldaluk
nagyon erõs. 

– Most már arra mennek,
amerre szeretnének. Azt lát-
nak meg a világból, ami õket
érdekli. Így bõvül fokozato-
san a látókörük - mondja
Zsuzsa.  

Nem lehet tudni, hogy ala-
kul a sorsuk, a szülõ ilyen-
kor már nehezebb helyzet-
ben van, nem könnyû most
tanácsot adni nekik. 

A szülõk szinte egyszerre
veszítették el munkahelyü-
ket. A megélhetés hirtelen
vált égetõ problémává, rá-
adásul ötven év felé már
sokkal nehezebb újra mun-
kába állni. Ekkor lentebb ad-

tak az igényekbõl és tudato-
sabb háztartásvezetéssel is
próbálták a hiányzó bevételt
pótolni. A gyerekek ezt meg-
értették és elfogadták. Kö-
tõdnek a családjukhoz, nem
világgá menõs típusok. Ez
nagyon fontos dolog egy
család életében. Zsuzsa,
munkanélkülisége alatt a
Kodolányi János Fõiskolán
elvégezte a közgazdász me-
nedzser szakot, így távokta-
tási rendszerben diplomát
szerzett. Szereti kihasználni
az új dolgokat, megküzdött
a számítógép használatával
is, hiszen a munkája és az
egyesületi tevékenység el-
várta tõle a fejlõdést. Eddig
még szerencsére nem kellett
úgy dönteniük, hogy elhagy-
ják a várost. A gyerekek ma-
ximálisan segítenek az egye-
sületi munkában, õk érkez-
nek legelsõnek és õk mennek
haza legkésõbb. Most mind-
két szülõ dolgozik, így re-
ménykednek, hogy ha lassan
is, de sikerül talpon marad-
ni, és talán három nehéz év
után el tudnak menni, kirán-
dulni közösen a díjjal járó

nyereményútra, Szigligetre.
Addig is mind azon dolgoz-
nak, hogy ne csak nekik, ha-
nem a szentesi nagycsalá-
dosoknak is könnyebb le-
gyen.

A család mindenben segíti
és kiegészíti egymást. Ritkán
vannak együtt. Mint minden
családban, a szabadidejük
nagy részét kiteszi a háztar-
tás. Elfoglaltságaik szerte-
ágaznak a különbözõ érdek-
lõdési köreik miatt, de ha el-
mennek kirándulni, akkor
együtt barangolják be a kör-
nyéket. A fiatalok sokszor
filmet néznek, vagy együtt
kártyáznak, új játékokra ta-
nítják egymást. A lényeg,
hogy jól érezzék magukat. A
gyerekek párjai is csatlakoz-
nak a kikapcsolódáshoz, így
gyakran hét tagúra bõvül a
család. A hagyományok
megõrzését fontosnak tart-
ják, amit eddig a nagyszülõk
segítségével sikerült megtar-
tani.

A karácsonyt idén már a
nagymama nélkül, de együtt
lesz a család. Igyekeznek
kézzel készített ajándékokat
adni egymásnak, olyan ér-
tékkel meglepni a másikat,
ami egyedi és évek múlva is
jó lesz majd ránézni. 

Zsuzsa számára nagyon
fontos a barátság. Bár ritkul-
nak a találkozók, de fontos,
hogy barátnõivel tudjanak
egymásról. 

– Van egy idézetem ezzel
kapcsolatban – monda Zsu-
zsa.

„Amikor minden hír rossz,
és az ég teljesen szürke és az
összes csoki elfogyott, az
egyetlen vigasztaló gondo-
lat, hogy van egy olyan bará-
tom, mint te.”

Lantos éva

A Szentesi Múzeum Fü-
zetei sorozat napokban
megjelent 7. kötete az egy-
kori szentesi disznótorok
hagyományait eleveníti fel,
s igyekszik a ma embere
számára közel hozni. Mód
László muzeológus szer-
kesztette a Szentesi disznó-
toros könyvet.

Az idõsebb generációhoz
tartozók emlékezetében még
napjainkban is elevenen él-
nek az egykori disznóvágá-
sok, amelyek a család hús-
szükségletének biztosításán
túl fontos közösségi ese-
ménynek számítottak. A ro-
konok, illetve a szomszédok
a közösen végzett munka al-
kalmával az emberi kapcso-
latokat erõsítették meg,
ugyanakkor  lehetõvé vált a

téli idõszakban a rendszeres
húsfogyasztás. Korunkban a
disznóvágások egyre inkább
egy letûnt korszak emlékeit
idézik, habár a globalizált vi-
lágban a helyi alapanyagok
feldolgozásán alapuló ételek,
termékek egyre nagyobb
szerephez juthatnak. „A vá-
rosi és egyre inkább a falusi
ember a disznóölésekhez
kapcsolódó hagyományok-
kal az elmúlt években mind
nagyobb népszerûségnek ör-
vendõ böllér – illetve disznó-
toros fesztiválok formájában
találkozik, amelyek nemegy-
szer a turizmus keretei kö-
zött igyekszenek újraéleszte-
ni napjainkban kevésbé is-
mert vágási, ételkészítési
vagy tartósítási eljárásokat.
Kiadványunk alapvetõ célja

bemutatni azokat a hagyo-
mányokat, amelyek a szente-
si disznóölésekhez kapcso-
lódtak. Reményeink szerint a
mai ember számára a kötet-
ben közzétett írások fogó-
dzót nyújthatnak abban,
hogyha saját maguk szeret-
nének tradicionális ételféle-
ségeket készíteni vagy a
disznóvágásokhoz kapcsoló-
dó hagyományokat megjele-
níteni” – írja bevezetõ sorai-
ban Mód László. A néprajz-
kutató-muzeológus adatokat
közöl a szentesi sertéstartás
múltjából. 

„De jól laktam disznótor-
kor!” – idézi fel a dolgozatá-
ban az önkéntes néprajzi
gyûjtõ, Papp Imre a gyerek-
korában az asztaltól felálló,
közben nagyot nyújtózkodó

emberektõl gyakran hallott
mondást. De azt is hallotta
Papp Imre, hogy „Én csak
disznótorkor tudok jóllak-
ni!” Ezzel az életszerû felve-
zetéssel indítja  a terjedel-
mes, 1973-ban íródott mun-
káját, amely szinte teljes
részletességgel idézi fel a
szentesi disznótorok világát,
a sertéshízlalástól a jeles al-
kalomhoz kapcsolódó nép-
szokásokig. Kuli Péter visz-
szaemlékezése pedig azért
kap különös jelentõséget,
mert böllérkedése idején
szerzett tapasztalatait örökí-
tette meg.

A városi könyvtár és a
Koszta József Múzeum kö-
zös kiadványa tartalmaz
még szómagyarázatokat, va-
lamint képmellékletet, a mú-
zeum és a szerkesztõ archí-
vumából.

D. J. 

Példamutató családot díjaztak

Intézményvezetõi megbí-
zásról és utcanévadásról is
dönt idei utolsó tanácskozá-
sán a képviselõ-testület, de-
cember 20-án. Az ülés elején
kisebb ünnepség keretében
köszöntik Az Év családja dí-
jazottat. Közös megegyezés-
sel lemondott a Hajléktalan
Segítõ Központ intézmény-
vezetõi megbízásáról Tedás
Zoltán. Helyére, az új pályá-
zati eljárás befejezéséig, de
legkésõbb 2014. június 30-ig
az eddigi helyettest, Berki
Andrást tervezik megbízni.
Az önkormányzat jövõ évi
költségvetésének átmeneti
gazdálkodásáról szóló ren-
deletrõl is határoznak, egy-
ben  az önkormányzat gaz-
dálkodását, mûködését segí-
tõ folyószámla hitelszerzõ-
dés meghosszabbításáról,
valamint a hitelkeret  185
millióról 300 millió forintra
történõ emelésérõl is dönte-
nek, a mûködés biztonsága
érdekében.

A képviselõk megvitatják
többek között az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasá-
gi társaságok 2014. évi üzleti
terveit, a Pusztai László
Sporttelep fejlesztési koncep-

cióját, valamint az önkor-
mányzat tulajdonában álló
lakások bérletérõl szóló ren-
deletet. Várhatóan módosít-
ják a város településrendezé-
si terveit, illetve a helyi épí-
tési szabályzatát. Vita várha-
tó a mûfüves labdarúgópá-
lya megvalósításáról, amit a
sportbizottság nem támogat.
A központi gyermekélelme-
zési konyha illetve a mozi le-
hetséges bérbeadása is az
elõterjesztések között szere-
pel.

Lakossági kérésre napi-
rendre kerül a Csongrádi
utat és a 451. sz. fõút elkerü-
lõ szakaszát összekötõ közút
elnevezése. Az egykori Ter-
mál szövetkezet Tóth tanyá-
nak nevezett központjához
vezetõ út megnevezésére
Szélsõ utcát javasol a helyi
levéltár. Képviselõi javaslat-
ként felmerült Dobovszky
József építész neve is, aki
többek között a Petõfi Szállót
építette. Nevéhez fûzõdik a
Szent Erzsébet Katolikus Ál-
talános Iskola, a Dózsa-ház
és a Magyar Királyi Posta
Ady Endre utcai épülete is.

BG

Azok a régi disznótorok...

Cipõs dobozba rejtett aján-
dékokat osztottak szét idén
az EDF Démász munkatársai
Szentesen. A kezdeményezés
két éve indult. A dolgozók
az ajándékok elkészítése
elõtt tájékozódtak a csalá-
dokkal kapcsolatban, így
megfelelõ korú és nemû gye-
rekek számára gyûjtötték az
ajándékokat Szegeden, Kecs-
keméten, Baján és Békéscsa-
bán. Kiválogatták, majd be-
csomagolták azt a több mint
negyven doboz ajándékot,
húsz zsák ruhanemût, me-
lyet a Gyermekek Átmeneti
Otthona és a Családok Át-
meneti otthona lakói öröm-
mel vettek át kedden dél-

után. A nyolc család gyerme-
kei több doboz sütemény kö-
zül válogathattak. A felnõt-
tek tartós élelmiszert, tisztí-
tószereket és ruhanemût tar-
talmazó csomagokat kaptak. 

Egy hét éves kislány mi-
közben már ki sem látszott a
dobozból, nem gyõzte össze-
számolni, hány kifestõköny-
vet kapott. Hirtelen megje-
lent egy tíz év körüli kisfiú a
szobában. 

– Nézd csak, mennyi min-
dent kaptál – mondta a kis-
lánynak és õ is eltûnt a do-
bozban. Szép lassan egy da-
rabka karácsony kezdte be-
tölteni a szobát…

Démász ajándék

Zoli családja körében. A fiú repülõgép pilótának készül.

A lányok párjaival bõvül hét tagúra a család.

Névadás és bérbeadás
is napirenden

Lapunk megjelenésével egy idõben adják át Az év csa-
ládja díjat a városháza dísztermében tartandó képviselõ-
testületi ülésen. Elsõként mutathatjuk be a díjazott csalá-
dot, Szabó Károlyné Zsuzsát, férjét Károlyt és három gyer-
meküket, Zolit, Rékát és Zsuzsit, akik példamutató maga-
tartásukkal és közösségi szerepvállalásukkal viselhetik ezt
a címet. Zsuzsa húsz éve az Együtt Nagycsaládosok Egye-
sületének vezetõje, 2002-ben „A Városért Emlékérem” ki-
tüntetettje.
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Tofán Brigitta
marketing- és programszervezõ

A 2013-as év sok érdekes és új
dolgot hozott számomra. A nagy
döntések és változások éve volt ez.
Rengeteget tanultam, és fejlõdtem,
kerestem az új, karrierbeli kihívá-
sokat. Az év felénél egy kissé meg-
ingott a magabiztosságom, de egy
szemléletváltással ismét új lendüle-
tet kaptam. 2013-ban meg kellett
tanulnom elengedni a múltat, a je-
lenre koncentrálni és tovább lépni.
Magánéletem szintén a legjobbra
fordult, a párommal tervezzük az
összeköltözést. Remélem a 2014-es
év is új ötletekkel, új lehetõségek-
kel övezett lesz. Reménykedem a
kedvezõ periódusban és a minõsé-
gi változásokban. Boldog Új Évet
kívánok mindenkinek.

Torday Henrietta
fõszerkesztõ

Õsszel jöttem vissza újra dolgoz-
ni. Két és fél éves a kisfiam. Új
életformát követelt a bölcsõdébe
járás, amit össze kell egyeztetnem
a munkámmal. Úgy gondolom,
hogy ahol kisgyerek van, ott csak

jó dolgok történhetnek. Egyébként
nyugodt évem volt. Az egész nya-
rat a Tiszán töltöttük reggeltõl es-
tig a családommal. Jó évet zárok,
és zárunk, mint család. Amit elter-
veztem az megvalósult, nem tudok
panaszkodni. Remélem, hogy ilyen
lesz a következõ év, és akkor is elé-
gedett lehetek majd. A munkám
szeretete és az, hogy ezen keresz-
tül tudok valamit nyújtani az em-
bereknek, sok örömöt szerez ne-
kem. 

Bucsány Barbara
pedagógus

A gyermekeimmel sok idõt töl-
töttem együtt, így még az év elsõ
felében is elsõsorban a gyerekneve-
lés töltötte ki az életemet. Nóri 9
éves, 3. osztályos, Ádám még csak
6 éves és óvodás. Szeptemberben
munkába álltam, a gimnáziumban
egy gyesen lévõ kismamát helyet-
tesítek, franciát tanítok. Nagyon
szeretem a munkám, és a francia
nyelv egyben a hobbim is, de mivel
ezen a területen pályakezdõnek
számítok nagyon sok az új infor-
máció és sok új helyzettel találko-
zom. Elcsépelt dolog, de  természe-
tesen a mai diákok mások, mint
amikor még az én generációm volt
gimnazista.

Repa Ari
tréner

Borzasztóan fontosnak tartom,
hogy a Kriston Intim Torna minél
több emberhez eljusson, mert nem
csupán fizikai változást eredmé-

nyez, hanem egy jobb életminõsé-
get.

Akire büszke vagyok, az a 29
éves hölgy, aki 4 hónap gyakorlás-
sal megszüntette a méh- és hólyag-
süllyedését. Ami nem csupán az
egészsége visszanyerésével járt, ha-
nem vele együtt az önmagáról al-
kotott belsõ képének és a szemé-
lyes kapcsolatainak változásaival
is. Nagy mérföldkõ a Debreceni
Egyetem, Urológiai Klinikájának,
Kriston Andrea által kidolgozott
gátizomtorna hatásának vizsgálata,
mint leghatékonyabb konzervatív
kezelés vizelettartási problémákra.
Azért is fontos a téma, mivel ez
végleges megoldást nyújthat sok-
sok nõnek az inkontinencia leküz-
désében. 

Janiga Lilla
pedagógus

Ez az év is – ahogy az összes töb-
bi, mióta dolgozom – eseménydú-
san telt mind a pályafutásom,
mind a magánéletem tekintetében.

Pályakezdõ pedagógusként nem
volt egyszerû dolgom, hiszen a ta-
nítás mellett az éppen 100 éves
Szent Erzsébet katolikus iskola
programsorozatában is aktívan
részt vettünk. Beindítottunk isko-
lánk tanulói számára egy lányok-
nak szóló sportfoglalkozást is, a rit-
mikus sportgimnasztikát, melyet
én tanítok közel 60 gyermeknek.
Úgy tûnik, hogy ez tetszik a gyere-
keknek, s a szülõknek egyaránt,
mert a létszámunk – szerencsére –
egyre inkább gyarapszik. 

A nyár folyamán két tábort sike-
rült levezényelni. Az egyiket az is-
kolánk szervezte tanulóink számá-
ra. A másik tábor a Rotary Club
összefogásaként jött létre a határon
túli magyar gyerekeknek. Mindket-
tõ remekül sikerült és felejthetetlen
volt. 

A sok munka mellett azért szakí-
tottunk idõt a kikapcsolódásra is: a
tantestülettel Nagyváradra utaz-
tunk csapatépítõ kirándulásra. 

A párommal pedig eljutottunk
néhány napra a Balatonra is. Tõle
kaptam a 2013-as év legszebb aján-
dékát: egy eljegyzési gyûrût, amit
büszkén viselek még nagyon soká-
ig. Kíváncsian várom, mit hoz az
újesztendõ!?

Gere Tibor és
felesége Zita

vállalkozók
Összességében jó évünk volt, bár

jelentõs része munkával telt. Idén

nem jutottunk el nyaralni, viszont
a nyári délutánokat a strandon töl-
töttük a gyerekekkel. Õk táboro-
zással, pihenéssel töltötték a nya-
rat. Úszni jártak, színi táborban
voltak, így nem mondhatnám,
hogy unatkoztak. Gyorsan eltelt a
nyár. Most lesz két hét szünet, ami-
kor jut idõnk feltöltõdni. Jövõre
több idõt szeretnénk majd pihenés-
sel tölteni.

Pörneki Szilvia
közalkalmazott

Június 30-án egy jogszabályi vál-
tozás miatt megszûnt a munkahe-
lyem, ahol 7 évig dolgoztam, és né-
hány közeli ismerõsömtõl is örökre
el kellett búcsúznom 2013-ban. Sze-
rencsére mindvégig álltak mellet-
tem olyan emberek, akik bíztak
bennem, és nekik is köszönhetõ,
hogy nem is alakult olyan rosszul
az évem. Fõszervezõként elmond-
hatom, hogy 42 kistérségi intéz-
mény részvételével májusban 5. al-
kalommal is eredményesen szere-
peltünk a Kihívás Napján. A csa-
ládtagjaimmal sikerült még utolsó
alkalommal eljutnunk az azóta már
bezárt Budapesti Vidámparkba,
ami maradandó élményt nyújtott
számunkra. Az a nap is emlékeze-
tes marad, amikor a Szarvasi Arbo-
rétumban az unokaöcséim kimen-
tettek egy fuldokló sündisznót a
Körösbõl, megmentve ezzel az éle-
tét. Viszonylag gyorsan megoldó-
dott a munkahely-problémám is, és
az új helyen jól érzem magam. Rö-
viden összefoglalva: számomra
mégiscsak jól alakult ez a 2013-as
év. 

Összeállította:
Lantos Éva

Bár támogatás hiányában nem épül-
hetett még fel a Zenével a Rákbeteg
Gyermekekért Alapítvány dédelgetett
terve, a Hangosház, az alapítók nem
adták fel céljukat, nagyon bíznak az 1
százalékokban.

– A gyermekek életének legdrámaibb
szakaszába kapcsolódunk be, mégsem
az elmúlásról, hanem az élni akarásról
szól az alapítvány. Nagyon sok gyógy-
ult gyerek van, s csak azok vannak –
mondja Ombodi Csilla. Mint a zeneterá-
piával foglalkozó, 2011-ben létrehozott
alapítvány elnökétõl megtudjuk, a fõ-
városi Tûzoltó utcai, és a miskolci klini-
ka is érdeklõdik már tevékenységük
iránt. - Nincs még egy olyan rákos ala-
pítvány, amely ennyire szorosan, napi
szinten mellette lenne a gyerekeknek, s
felénk is hatalmas szeretet árad - büsz-
kélkedik Csilla.

- Nem az a csekkes alapítvány va-
gyunk, nem kopogtatunk támogató-
kért, s nem is kaptuk meg azt a támoga-
tottságot, hogy legyen minden gyerek-
nek gitárja, és hogy a Hangosház el-
kezdjen épülni – vázolja fel az alapít-
vány elnöke, de hozzáteszi: – Szentesen
és környékén ismeretlenek is megkeres-
nek bennünket, nagyon sokan nekünk
adnák adójuk 1 százalékát. 

40-60 millió forintba kerülne a
Hangosház kivitelezése, melynek a ter-
vei már régen készen vannak, csak hát
a költségek gátat szabnak az elképzelé-
seknek. Pedig a zeneterápiás foglalko-
zásoknak adna otthont, ahol a rákból
gyógyult gyermekek mûvészeti képzé-
se zajlik.

Az alapítvány elnöke abban bízik,
közös összefogással, az adóforintokból

megépülhet a terápiás ház, és nem is
csak egy. - Ha az elsõ adóévben nem
jön össze a ház, akkor táboroztatás for-
májában indul a zenei képzés, ország-
szerte – jelenti ki Csilla. 

Jutalom viszont számukra, hogy felfi-
gyelt az alapítványra Dániel Tamás rák-
kutató professzor, aki szintén hisz ab-
ban, hogy a zene gyógyító eszköz. -
Óriási megtiszteltetés, hogy meghívott
bennünket a Rákérdés címû élõ mûso-
rába, mely december 21-én, szombaton
lesz az ECHO TV-n – veszi át a szót Se-
res Antal. 

Addigra már túl is estek egy forgatá-
son, ugyanis a köztévé Életkerék címû
mûsorának stábja csütörtökön lejött fil-
mezni, s elkísérte õket a betegekhez a
szegedi klinikára. A készülõ 1 százalék-
kisfilmet is az M1 forgatja, ismert zené-
szek közremûködésével.

S hogy mennyire fontos lenne a terá-
piás központ létrehozása, arra példa
Török Ricsi esete. A gyógyult fiút, aki
egyébként Antal röplabda csapatában
is játszik, õ kérte fel egyik tanítványa
keringõpartnerének a lány szalagavató-
jára. - Nem is kellett rábeszélni, hogy
megismerkedhet új emberekkel a tán-
con keresztül, sõt ez is terápia. Szá-
momra mélyen megható pillanat volt a
táncuk – fogalmaz Antal. 

Úgy tapasztalták, a karácsony az
egyik legnehezebb idõszak a daganatos
betegségben szenvedõ gyermekek szá-
mára, hiszen nem biztos, hogy mind-
egyiküket hazaengedik az ünnepekre.
Tavaly, karácsony elsõ napján Csilláék 8
gyereket látogattak meg.   - Most is, ha
csak egy fiatal is bent kell, hogy marad-
jon, mi megint megyünk.

Darók József

Adóforintokból épülnének a Hangosházak

A december 12-i volt az
idei utolsó elõtti irodalmi
elõadás, amelyen másod-
szorra és egyben utoljára
került terítékre József Attila
költészete és életpályája az
ifjúsági házban.

Ismét érdekes és nem min-
dennapi történeteket hallhat-
tunk, melyek hol mosolygás-
ra, hol megdöbbenésre adtak
okot. Ilyen volt például az a
Faludy Györgytõl származó
anekdota, miszerint egy esti
italozás után felkeresték Jó-
zsef Attila nagy szerelmé-
nek, Gyömrõi Editnek a la-
kását azért, hogy megkérjék,
létesítsen intim kapcsolatot a
költõvel, mivel õ nagyon
szerelmes belé. Faludy sze-
rint sehonnan nem rúgták
még ki olyan gyorsan, mint
akkor abból a lakásból.
Azonban tudjuk azt is, hogy
számára az igazi nagy õt Vá-
gó Márta jelentette. A sors is
kedvezett a két szerelmes vi-
szonyának, hiszen a lány
szülei is szerették József Atti-
lát, valamint Csinszka is biz-
tatta erre a kapcsolatra. Sze-
relmüknek a távolság és az
elhidegülés vetett véget. 

Szót kellett ejteni József
Attila marxizáló életszaka-
száról, mert ez négy évét

foglalta el és ahhoz, hogy
megértsük az egész életmû-
vet, mindent szemügyre kell
vennünk. Felmerült azonban
az a kérdés is, hogy egy
elemzésnél milyen mélyre
áshatunk egy mûvész életé-
ben. Vannak-e esetleg olyan
dolgok, melyek már nem tar-
toznak a nyilvánosságra és
az olvasókra? Vagy minden
létezõ forrást és anyagot fel-
használhatunk? Ilyen vitatott
forrás József Attila esetében
a Szabad-ötletek jegyzéke,
mely a pszichiátriai kezelése
alatt feljegyzett gondolatait
tartalmazza. Meglehet, hogy
ilyen mélyen nem kellene
beleásnunk valaki lelkivilá-
gába, de meglehet az is,
hogy enélkül nem kapnánk
elég teljes képet. 

Halálának titokzatos mi-
voltára a mai napig nem de-
rült fény, vajon miként került
hazánk nagy költõje a tolató
vonat alá. Öngyilkosság volt
talán vagy egy végzetes bal-
eset? Úgy látszik, hogy errõl
már csak spekulálni lehet, az
azonban tény, hogy az elme-
baj ekkor már elhatalmaso-
dott rajta és nem kapta meg
életében a kellõ elismerést.

S. Zs.

A nem mindennapi
József Attila

Milyen volt az idei éve?

Ombodi Csillát és Seres Antalt meghatotta
Török Ricsi (középen) tánca.
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Vereséggel zárta az õszi
szezont a Valdor-Szentesi
VK férfi vízilabdacsapata.
Kaposváron a papírforma
érvényesült, a hazaiak 9-4-
re gyõzték le a mieinket, így
a Szentes az utolsó elõtti
helyrõl folytathatja a baj-
nokságot január 10-én.

Négy szoros negyedet ját-
szott a találkozó elõtt esélye-
sebbnek tartott ellenfelével a
Szentes, sikerült is tíz lõtt gól
alatt tartania ellenfelét a csa-
patnak, de a negyedenként
lõtt egyetlen találat roppant
kevés, ezzel nem nagyon le-
het pontot szerezni. Most
sem sikerült. – Míg tavaly
esélyesként vettük fel velük
a versenyt, addig erre az
idényre a Kaposvár bizony
alaposan megerõsödött –
mondta Horváth Tamás, a

Valdor kapusa, aki remek
formában védett a találko-
zón. – A mezõny elsõ felébe
tartozó csapatokból igazol-
tak játékosokat, kapujukat
pedig Szécsi Zoltán védi, ez
sem könnyítette meg a dol-
gunkat. Hajtós meccset ját-
szottunk a totális zónát ját-
szó kaposváriakkal, ezt pe-
dig egyetlen módon lehet
feltörni, átlövésekkel. A vé-
delmünk úgy érzem, korrek-
tül mûködött, a támadások-
ban viszont talán túlságosan
is tiszteltük Szécsit. 

A kapus elmondta, hogy
meglehetõsen zaklatott fél-
éven vannak túl, hiszen az
edzõváltást követõen kellett
új csapatot építenie Fülöp Ti-
bornak, hazai medencében
szinte alig játszottak, ráadá-
sul komoly sérüléshullám
sújtotta a csapatot. – Bízom
benne, hogy tavasszal meg
tudjuk mutatni, hogy ennél
többre vagyunk képesek, és
el tudunk lépni errõl a gyá-
szos helyrõl. Hogy bent ma-
rad-e a csapat az OB I-ben?

Nos, a válaszom az, hogy
mindenképpen. 

Horváth Tamás elmondta,
hogy négy-öt próbajátékos
érkezése várható, akikkel
ezen a héten gyakorolnak
együtt. Balkezes játékosra
nagyon nagy szüksége lenne
a csapatnak, hiszen az ún.
„rosszkéz” oldalon nem elég
hatékony a gárda. Azt már
Bíró Dániel, a klub ügyveze-
tõje tette hozzá, hogy kül-
földrõl és itthonról érkeznek
a próbajátékosok – a koráb-
ban már itt játszó Szabó Zol-
tán is visszatérhet-, akikrõl
még ebben az esztendõben
eldõl, hogy ki az, akiknek a
játékára igényt tart a klub ja-
nuártól. A Valdor-Szentes
ezen a héten tehát még
edzésben marad, majd a két
ünnep között is készülnek a
vízilabdások, januárban pe-
dig harmadikán folytatódik
a munka. Az elsõ „tavaszi”
mérkõzését január 10-én
játssza a Szentes Debrecen-
ben. 

HV

Zajlik a 17. Hungerit te-
remlabdarúgó kupa, múlt
vasárnap a harmadik játék-
nap is bõvelkedett izgalmas
eseményekben. A kiemelt
A-csoportban botlott a cím-
védõ, a Belvárosi Favágók, a
nap meglepetés-csapata, a
Kurcamenti Hódítók pedig
elõbb három góllal kika-
pott, majd ugyanannyi talá-
lattal nyert egy másik mecs-
cset.

42 térségi gárda vágott ne-
ki négy különbözõ erõsségû
csoportban a novembertõl
februárig tartó küzdelemso-
rozatnak. Potyogtak a gólok
rendesen a december 15-i
harmadik játéknapon is a
szentesi sportcsarnokban. A
legerõsebbnek titulált A-cso-
portban az elõzõ forduló 6.
helyérõl szeretett volna fel-
jebb kapaszkodni a Sze-
micilin, mely a 7.-10. helyen
álló Kurcamenti Hódítókkal
játszott. Végül 4:1-re nyert a
Szemicilin, Herczeg Szabolcs
2, Török Márk és István László
1-1 találatával. Az ellenfél
részérõl Pálfi Barna volt
eredményes. Bár a végered-

mény sima gyõzelmet mutat,
Gémes Zoltán nem így látta. –
Küzdelmes, izzadós, férfias
és sportszerû – így foglalta
össze a nyertesek rangidõs
játékosa a meccset. Szerinte
erre is lehetett számítani.
Vannak igazolt játékosaik is,
de többségében amatõrök
rúgják a bõrt, s bár Zoltán a
kezdetektõl résztvevõje a ku-
pának, csapata elsõ ízben
szerepelhet az A-csoportban.
Céljuk természetesen az,
hogy a tabellán minél feljebb
lépjenek.

Egy rangadónak is beillõ
mérkõzésen a tavalyi gyõz-
tes Belvárosi Favágók csapa-
ta elvérzett az Old Boys el-
len. Az öregfiúk kezdték job-
ban a találkozót, a vége 3:2
lett a javukra, Koncz Zsolt,
Dékány Szabolcs, Szabó Árpád,
illetve a másik oldalon
Bartucz Péter és Lõrincz Bence
1-1 góljával.

A rendõrök alkotta
Kurcamenti Hódítók nem
sokat pihentek, egy nem
csak a nevében Favoritot, az-
az egy élen szereplõ csapatot
kaptak ellenfélül. A szentesi
fiúk most megmutatták, mi-

ért is jöttek, 6:3-ra hozták a
mérkõzést.

A csoport
1. Grund FC, 2. Favorit,  3.

Szemicilin, 4-5. Tûzoltóság,
Gallér SE, 6. Belvárosi Favá-
gók, 7. Old Boys, 8.   Kurca-
menti Hódítók, 9.   Tenger-
alattjárók, 10.  Metalcom.

B csoport
1. Eldorado.hu, 2. Titánok,

3. Berekháti B. Elõre, 4.
JéVék, 5. B-28 Design Stúdió,
6. Roncs Derby, 7. Gold
Dekor, 8. Fiorelló, 9.   Kispá-
lyások, 10. Bundás Liba

C csoport
1. Dream Team, 2. Legator,

3. Mokka, 4. Zöld Plasztik
Lakics Kft., 5. Unicum, 6.
Hungerit II., 7. Metalcom R,
8. CFC Káosz, 9-10. Eperjesi
Vadkakasok, eRKá, 11. FC
Zsiráf

D csoport
1. Csavar FC, 2. Esélyünk

SE, 3. Anonim, 4. Szlamb FC,
5. Old Tigers, 6. Tipsz-Mix, 7.
Legrand, 8. Labda-rúgó FC,
9. Hungerit I., 10. 91-esek, 11.
Laller FC

A kupa január 12-én foly-
tatódik.

D.J.

Meglepetések a Hungerit Kupán

A férfipólósok  tavasza
csak szebb lehet

20. születésnapját ünne-
pelte városunk két, ma már
legendásnak mondható kis-
pályás labdarúgó-csapata, a
Biochipp és az Aranykalász.
A korábban számos nagy
csatát megélt két gárda ezen
jeles alkalomból ismét meg-
mérkõzött egymással, ösz-

szegyûltek és pályára lép-
tek az egykori és mai csa-
pattagok. A gólok számolat-
lanul estek, ez alkalommal
nem az eredmény számított.
Az este baráti vacsorával
zárult az Aranykalász Étte-
remben. A Szerencsi István,

Hegedûs István és Tari Péter

által megszervezett szüle-
tésnapi futballestérõl a ter-
vek szerint kiadvány is
megjelenik majd, benne a
két gárda korábbi mérkõzé-
seirõl készült egykori tudó-
sításokkal, fényképekkel,
csapatképekkel.

hv

December 14-én játszották
le a nõi szuperliga tekebaj-
nokság XII. fordulóját Gyõr-
ben.  A Dynamic TSK I. 3012
fát ütött, míg a Szentesi TE
2968 fával remekelt, így
mindkét csapat 3-3 pontot
gyûjtött be. Pontszerzõk:
Dóczi Erzsébet 514, Seres

Edina 495 és Marsi Margit
526. A plusz 44 fáért járó ket-
tõ pont is a Dynamic TSK I.
csapatáé lett, így 5–3-ra vere-
séget szenvedett a Szentes
csapata.

Az ifjúságiak  952–946 fát
ütöttek, Jankovics Gréta 517
fával pontfogó lett, de a 6

plusz fáért járó két ponttal
3–1-es vereséget szenvedtek.
A Szentesi TE jelenleg a ta-
bella utolsó helyén áll 3
ponttal. Az ifjúságiak az
utolsó elõtti helyet foglalják
el 2 pontjukkal. Az NBII Ke-
leti csoportjában szereplõ
Szentesi VTE a 10. helyen
zárta az idei évet, az ifik a 3.
helyen telelnek. A bajnoksá-
gok jövõre folytatódnak.

Pihennek a tekések

Cseri Gitta 3. helyezést ért
el az idei nõi ökölvívó ma-
gyar bajnokságon. Gitta más-
fél éve kezdett el bokszolni,
junior kategóriában. Edzõje
Bertók Róbert.

A szakosztályvezetõ el-
mondta, egyre több tehetsé-
ges lány jelentkezik ökölví-
vásra, és jövõre várhatóan
már 4 lány száll ringbe or-
szágos versenyeken a Szente-
si Kinizsi SZITE versenyzõje-
ként.

Nõi
boksz
bronz

KAPOSVÁRI VK–VAL-
DOR SZENTESI VK 9–4
(2–1, 3–1, 3–1, 1–1)

Kaposvár, 300 nézõ. V:
Kun Gy., Madarasi

SZENTES: HORVÁTH T.
– Hegedûs B., Kiss Gy., HE-
GEDÛS I. 2, Nagy M. 1, Né-
meth D., Kistamás Zs. 1.
Csere: Pellei, Józsa T., Csu-
ka F., Werner, Keresztes I.
Edzõ: Fülöp Tibor 

Gól – emberelõnybõl:
13/3, ill. 5/2

Gól – kettõs ember-
elõnybõl: 1/–, ill. –/–

Gól – ötméteresbõl: 2/1,
ill. –/–

Két évtizede rivalizálnak

Emlékeztek a focicsapatok

Ketten válogatottak

Ami a nõi gárdát illeti, az idegenlégiósok már hazau-
taztak, két játékos azonban továbbra is edzésben maradt,
hiszen Hevesi Anita a felnõtt, míg a 15 esztendõs Farkas
Tamara a juniorválogatottba kapott meghívót az elmúlt
héten. Hevesi két góllal vette ki a részét a juniorok elleni
sikerbõl… A korábban sérüléssel bajlódó Gémes Alexa
vállát nem kell mûteni, a csapat vezetõedzõje, Tóth Lász-
ló viszont egy korábbi sérülése miatti kisebb mûtétbõl
lábadozik. A Hungerit február 8-án folytatja a bajnoksá-
got. 

Olvasóink
f igyelmébe!

Lapunk legközelebb
2014. január 10-én, pénteken
jelenik meg a szokásos idõben.

A Szemicilin csapata (fehérben) éles csatát vívott a Kurcamenti Hódítókkal (Fotó: Vidovics)
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A Veracruz Zenekar a magyar zenei élet
jelentõs képviselõjévé vált az elmúlt évben.
2008-ban saját szerzeményeikkel második
helyezést értek el a Novák Péter nevével

fémjelzett „Kultúrpart” országos magyar
dalversenyen. Mindenkit várnak december
21-én, szombaton 22 órától a Felsõpárti sö-
rözõben.

Veracruz élõ koncert és buli

A Városellátó Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy az
ünnep- és munkaszüneti napokon decemberben és január 1-
jén a szemétszállítás napja nem módosul, tehát az aktuális
napokon a szemétszállítás a szokásos módon történik.

Szemétszállítás

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes

város évszázadai. Legelõk,
szántók, vadvizek. Céhek, ipa-
rosok, segédek. Festõk, grafi-
kusok, szobrászok. A szentesi
táj Koszta ecsetjével. A zene-
gépek története. 

Városi könyvtár
Színek, hangulatok, álmok

címmel látható kiállítás Séra
Erzsébet festményeibõl és
tûzzománctárgyaiból az intéz-
mény nyitva tartási ideje alatt.

Mûvelõdési és Ifjúsági
Ház

A Koszta József Általános
Iskola diákjainak alkotásaiból
rendezett „Mi és a természet”
címû rajzkiállítás látogatható.
A kiállított 90 kép a  a termé-
szet sokszínûségét mutatják,
döntõen grafikákon keresztül.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulói-

nak képzõmûvészeti alkotása-
iból nyílt kiállítás látogatható.
Kézmûves mûhelyek: fekete-
kerámia, vesszõ, gyékény,
gyertya és nemez, csipke,
szövés-fonás, fafaragás elsa-
játítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szom-
batig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étte-
rem

Csergõ András debreceni
aktfotós „Találkozások a mû-
teremben” címû tárlata január
6-ig látható nyitva tartási idõ-
ben.

Õze Lajos Filmszínház
December 19-23. 
17.30 óra Gladiátorok

gyöngye – olasz animációs
film,

20 óra  Starbuck – kanadai
vígjáték.

December 26-30. 
17.30 óra A Mikulás men-

tõakció – angol animációs
vígjáték,

20 óra Don Jon – amerikai
vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????

December 20-tól
Kos 
Rengeteg különféle ese-
ménynek lesz a részese,

ám egyáltalán nem mindegy, hogy
aktívan ott lesz, vagy csak hagyja
magát sodortatni az árral. Általában
siet valahová, intéz valamit, 2014-
ben viszont tudatosan fogja picit
vissza a tempót.

Bika 
Anélkül indulnak el külön-
féle változások önben,

hogy arra tudatosan készült volna. A
gyakorlatiasságot tartsa szem elõtt,
és gondolja át alaposan a lépéseit.
Az óvatosság vezeti majd eredmény-
re, még akkor is, ha néha azt érzi,
igazán mehetnének a dolgok kicsit
gyorsabban…

Ikrek 
Az új esztendõ elsõ ne-
gyedében többször is ko-

moly válaszút elé kerül - ám megfu-
tamodni tilos! Ha nem meri új fába
vágni a fejszéjét, akkor nem fog fej-
lõdni, nem tanul új dolgokat, nem
gyûjt érdekes tapasztalatokat.

Rák 
2013-ban sem tétlenke-
dett, ám 2014-ben még

több vágyát akarja teljesíteni, és nem
fog várni arra, hogy valaki megcsi-
náljon bármit is ön helyett. Tele lesz
ambíciókkal, és szeretné jobbá for-
málni a környezetét. 
Oroszlán 

Jól teszi, ha egyszerûen
hagyja magát inspirálni,
mert minden kérdésére ér-

kezik válasz, csak türelmesnek kell
lennie. Sok régi terv kerül ismét terí-
tékre, viszont ígérje meg, hogy egy-
szerre csak egy dologgal foglalkozik. 

Szûz 
Kapaszkodjon meg, ked-
ves Szûz, mert annyi él-

ményben lesz része májusig, mint az
egész azt követõ idõszakban! Minden
égi fény az ön útját világítja be, min-
den segítséget megkap, csak merje
kérni! 

Mérleg 
Az év elsõ hónapjaiban ren-
geteg dolog fogja zavarni.

Akad, ami kevés lesz, kicsi vagy épp
nem elég színes. Mindegy, milyen ki-
fogásokat talál, azt kezdje el sürgõsen
megváltoztatni. Az égiek segítik ezeket
a gondolatokat megvalósítani.

Skorpió 
Szerezzen be egy profi ha-
táridõnaplót és mindent je-

gyezzen fel - ne csak a találkák dátu-
mait, hanem ötleteket, elvetemült
ideákat is. Ne sajnálja az idõt a tanu-
lástól, a túlóráktól, egy fontos meg-
beszéléstõl. Minden, amit szívvel és
lélekkel csinál, 2014-ben, az meg
fog térülni.

Nyilas 
Vegyes hatások várnak
önre 2014-ben, viszont jó

hír, hogy az igazán nehéz helyzetek,
a kilátástalanság vagy elkerüli, vagy
hihetetlen gyorsan talál gyógyírt a
felmerülõ problémákra. Az elfogadás
válik fontossá, el kell engednie pár
régi dolgot.

Bak 
Az optimizmus, a bölcs
higgadtság és az okos öt-

letek ötvözése szerencsét hozhat, vi-
szont fontos, hogy ne hagyja magad
háttérbe szorítani. Mondja ki a véle-
ményét, írja felül mások akaratát, fõ-
leg, ha az ön idejével, képességével
és lehetõségeivel akarnak üzérkedni.

Vízöntõ 
Próbálja kicsit jobban
rendszerezni a minden-

napjait, legyenek fix pontok, melyek
kapaszkodót nyújtanak. A szeretet, a
mosoly és az optimizmus legyenek
élete alappillérei. 

Halak
Az a szorgalom és akarat,
ami önben van, csodákra

lesz képes 2014-ben. Ha babát vagy
unokát szeretne, esetleg gyermekek-
kel foglalkozna, akkor biztos, hogy
teljesül a vágya, és általuk is csak
több és jobb lesz.
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Vasárnap egy ló legelészett

a 451-es fõút Szentest elkerü-
lõ szakaszán, az úttest mel-
lett. Az állatot végül a rend-
õrök fogták be, majd egy kö-
zeli tanyába vezették, ide ér-
kezett aztán késõbb a gazdá-
ja érte. Móninak, a lónak
nem ez volt az elsõ szökési
kísérlete…

A jelenleg rendelkezésre
álló adatok szerint december
13-án az esti órákban egy 15
éves fiatalkorú felkeresett
egy másik fiatalkorút a szen-
tesi Sáfrán Mihály utcában,
hogy tisztázzák a kettejük
között kialakult nézetelté-
rést. A két fiú egy lányon ve-
szett össze. A békülés helyett
a 15 éves sértettre támadt
társa. Utóbbi barátja, a 19
éves L. Krisztián beszállt a
verekedésbe. Ennek során
egy késsel a hátán megvágta
a fiút, aki 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket szen-
vedett el. A Szentesi Rendõr-
kapitányság garázdaság vét-
ségének megalapozott gya-
núja miatt indított büntetõel-

járást a két támadó ellen.
Egy magatehetetlen fiatal-

embert „gyûjtöttek” be a
mentõsök néhány nappal ez-
elõtt az utcáról december 14-
én, majd kórházba vitték. A
férfi rosszullétét feltehetõen
kábítószer fogyasztása okoz-
ta, így a rendõrség szakértõk
bevonásával tovább vizsgál-
ja az ügyet.

Valószínûleg az ünnepi
asztalra szánta a tolvaj azo-
kat a tyúkokat, melyeket de-
cember 16-án lopott el egy
lakóház udvarából a kora es-
ti órákban. Ezúton is jó étvá-
gyat kívánunk az ételhez… 

Két gépkocsit is feltörtek a
bûnözõk két nap leforgása
alatt a városunkban. Az
egyiket december 11-én, a
kora esti órákban a Tóth Jó-
zsef utcában törték fel. A jár-
mû le volt zárva, de az utas-
térben ott felejtették a pénz-
tárcát, amit magával vitt a
tolvaj, benne okiratokkal,
készpénzzel és betétkönyv-
vel. A másik autó a Báthory
utcában parkolt, sajnos lezá-

ratlanul. A tolvaj ezt észre-
vette, átnézte a kesztyûtar-
tót, ahol több százezer forin-
tot talált, és természetesen
magához is vette a pénzt. Ta-
nulság: a gépkocsikat be kell
zárni, az utastérben pedig
semmilyen táskát, pénztár-
cát, szatyrot nem szabad
hagyni, mert a bûnözõk egy
pillanat alatt feltörik az autó-
kat, akár 500 forintért is.

Elloptak egy elektromos
kerékpárt egy ház udvarából
az elmúlt csütörtökön. A jár-
mû nem volt lezárva, és az
indítókulcsot is benne hagy-
ta a tulajdonosa, így a tettes-
nek nem volt nehéz dolga,
könnyen elkötötte a kétkere-
kût.

Szilveszter elõtt érdemes
tudni, hogy a tûzijátékokat
december 28-tól kezdik áru-
sítani a hivatalos elárusító-
helyek, a tûzijátékokat pedig
december 31-én, 18 órától
másnap hajnali 6 óráig lehet
felhasználni. 

hv

Késelés egy lány miatt

Született: Sultis Csaba és Nemes Editnek
(Köztársaság u. 15.) Milán, Borbás Ferenc és
Vörös Évának (Bercsényi u. 104.) Veronika,
Vass Attila és Szamosközi Éva Ramónának
(Munkás u. 66.) Marcell, Debreczeni László és
Badár Petra Irénnek (Brusznyai stny. 15.) Lia

nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Kovács Ferenc (Csong-
rádi út 58.) és Páli Tímea (Kossuth u. 17.)

Elhunyt: Török Lajosné Buri Erzsébet
(Nagyhegy 281.), Koncz Jánosné Szabó Má-
ria (Boros S. u. 33.), Keresztes-Nagy Antal
(Dósai M. u. 17.), Varga Mihályné Nagy Etel-
ka (Köztársaság u. 23.), Rónyai Imre
(Nádudvary u. 17.).

Családi események

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 órá-
ig, hétvégén 7 órától 7 óráig (24 órás) a Sima Fe-
renc utca 29–33. szám alatt (mentõállomás) tarta-
nak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17
óráig, hétvégén és ünnepnap 9 órától 11 óráig  a Si-
ma F. u. 31–33. (mentõállomás), rendelési idõn kí-
vül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: December 16-30-ig Dr.
Bugyi István Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) minden
nap (hétvégén és ünnepnap is!) 8-20 óráig. Január

6-13-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.) hétfõ-
péntek 7.30-18 óráig, szombat 8-12 óráig. Készen-
léti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke,
Derekegyház) december 22-én Hobot László, Kodály
Z. u. 15., telefon: 20/311-0830; december 24-25-én
Molnár Béla, Nádas stny 9., 30/995-1682; 26-27-én
Petz János, Klauzál u. 21., 30/549-0907; 28-29-én
Molnár Sándor, Céhház u. 7., 30/711-0900; január
1-jén Bikádi Péter, Bem u. 29., 30/248-4494.

Egy fiatalember a vonaton feltûnõ-
en nézi a vele szemben ülõ lányt,
aki testhez álló pulóvert visel.
- De szép pulóver! - próbálkozik az
ismerkedéssel.
- Eredeti teveszõr - mondja a lány.
- A púpokból mindjárt gondoltam.

Emberek sorban szálltak fel egy
buszra. Egy szûk szoknyás lány hi-
ába próbált fellépni a lépcsõre, túl
szûk volt a szoknyája.
Gyorsan hátranyúlt és kissé leen-

gedte a zippzárat. De még így sem
ment, úgyhogy még egyszer hátra-
nyúlt és többet engedett a zippzár-
ból.
Végül a fiatalember mögötte meg-

unta és a derekánál átfogva feltette
a hölgyet a buszra.
- De uram, hogy merészeli ezt, hi-
szen teljesen idegen! - méltatlanko-
dott a hölgy.
- Kisasszony, amikor már másod-
szor próbálta a sliccem zippzárát
lehúzni, kezdtem úgy érezni, mintha
nagyon jó barátok lennénk - vála-
szolt mosolyogva a férfi.

Egy azonosíthatatlan alak elszel-
lenti magát a zsúfolt autóbuszon.
Egyszer csak megszólal egy dör-
mögõ hang:
- Bezzeg dohányozni tilos!

Mi a bár?
- Az a helyiség, ahol a tyúkok ül-
nek, és a kakasok költenek.

- Apu, mit jelent a díszdoktori titu-
lus?
- Nos, kisfiam, pontosan ugyan azt,
mint amikor anyukád úgy mutat be,
mint a ház urát.

Mit mond Julius Ceasar, amikor ki-
jön a kupiból?
- Jöttem, láttam, nõztem.

Meddig illik egy nõnek felemelni a
szoknyáját?
- Harminc éves korig.

Nagydarab, kövér ember megy az
áruházi ruhaüzletbe:
- Tudna mutatni nekem valamit,
amibe beférek? - kérdi az eladót.
- A folyosó végén van a teherlift,
abba talán...

Öreg paraszt kint szántogat a me-
zõn. Egyszer csak az égen megjele-
nik egy sárkányrepülõs.
Öreg felnéz és rettentõen megijed.

Bekiabál a házba:
- Asszony, hozd a puskát, saskese-
lyût látok!

A feleség illedelmesen kisiet a pus-
kával. Az öreg hosszasan céloz...
majd lõ!
- Na? Eltaláltad - kérdi az asszony.
- Hát... hmmmm... nem tudom, de
az embert már elengedte!

Egy texasi érkezik Sydney-be és
taxit fog magának. Arra kéri, vigye
körül a városon. Közben elkezd
nagyképûsködni, hogy milyen kicsi
a városi repülõtér és hogy Texas-
ban nagyobb kifutópályák vannak
minden farmon. Hamarosan átkel-
nek a kikötõ feletti hídon és a texasi
továbbra is felvág:
- A kacsaúsztatóm nagyobb, mint
ez a kikötõ és a díszhidacska felette
hosszabb, mint ez a játékhíd.
Hirtelen egy kenguru ugrik a kocsi
elé, a taxisofõrnek fékeznie kell, az
utas pedig erõsen kapaszkodik. A
sofõr ekkor nem bírja tovább, felki-
ált:
- Rohadt tücskök!

Két horgász ül egymás melletti sté-
gen. Az egyiknek mind a két arca
dagadt, a másiknak csak az egyik.
Dagadt félpofa nem bírja tovább a
csendet:
- Magának is a foga fáj?
Mire kétpofa:
- Nem, csak nem szeretem, ha
szétmásznak a kukacok...

PótfûtésGALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü december 23—31.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.

December 23.

Hétfõ: Szárnyasgulyás
A menü: Rántott szelet, rizibizi,

saláta
B menü: Tejszínes-gombás

csirkefalatok, tészta,
saláta

December 24-29. Menü nincs.
Az étterem nyitva tart:
december 24. 10-16-ig,

december 25. zárva,
december 26. 10-24-ig,

december 27-30. rendes nyitva
tartás,

december 31. 10-16-ig.
December 30.
Hétfõ: Málnakrémleves
A menü: Bugaci töltött karaj,

svájci burgonya
B menü: Csirkemell-steak,

zöldpestós penne
December 31.
Kedd: Gulyásleves
A menü: Bõrös malacsült,

burgonyapüré, saláta
B menü: Csirkepörkölt, nokedli,

saláta
www.galeriakavehaz.hu (X)



Elsõ alkalommal rendez-
tek focitornát óvodáskorú
gyerekek számára. A Szent
Erzsébet Hetek keretén be-
lül megtartott egynapos
rendezvényen 7 óvoda 8
csapattal jelent meg, ahol
több mint 40 gyerek mozog-
hatott. A Szentes Junior FC
szervezésének célja az után-
pótlás keresése mellett az is
volt, hogy a kicsik idõben
megismerkedjenek a közös
mozgás örömével, a csapat-
szellem fontosságával és a
kitartással.

Tari Róbert elnökségi tag
elmondta, jelenleg 8-10 óvo-
dás korú gyermek sportol a
klubban, ami nagyon kevés.
Ahhoz, hogy ez a szám jövõ-
re akár a duplájára emelked-
jen, fontos a hasonló tornák

szervezése. Nagy szerepe
van még a szülõk támogatá-
sának is, hiszen az edzések a
sportpályán zajlanak, ahová
a gyermekeket minden alka-
lommal le kell vinni. Ez sok
esetben gondot okoz, mivel a
szülõk elfoglaltak, dolgoz-
nak és inkább az óvodákban
adott mozgási lehetõségeket
választják lurkóik számára.

Ezen a tornán nagyon sok
jó képességû gyerek rúgta a
bõrt, talán sok család nem is
tudja, milyen ügyes fia, lá-
nya van. Ezeket a tehetsége-
ket idõben fel kell ismerni,
hogy a késõbbiekben a meg-
felelõ helyen, pedagógusok,
edzõk segítségével fejleszte-
ni tudjuk.

– Hiszünk benne, hogy a
szakemberek és szülõk el-

képzelése találkozik és fel
tudunk mutatni egy maga-
sabb számú utánpótláscsa-
patot az óvodás korosztály-
ban is – vélekedett Tari Ró-
bert.

Elmondta még, hogy a
Szentesi Junior FC mozgal-
mas, színes évet tudhat ma-
ga mögött, és jelentõs fejlõ-
dést mutat a különbözõ kor-
osztályokban elért eredmé-
nyek terén. Továbbá köszö-
netét fejezi ki az egész éves
segítségért a támogatóknak
és szülõknek.

Az ovitorna eredménye: 1.
Szent Erzsébet-iskola csapa-
ta, 2. Nyolc Színvirág Óvo-
da, 3. Szent Anna utcai óvo-
da.

F. A.

Ovis labdarúgópalánták
versenyeztek
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Hat csapat érkezett a Lu-
ca-napi kézilabdatornára a
szentesi sportcsarnokba, a
lányoknál a Szentesi Párdu-
cok, a csongrádi Tigrisek és a
Koszta-iskola sportolói, míg
a fiúknál a Párducok, a hód-
mezõvásárhelyi Koczka Ké-
zisuli és a házigazda kosztá-
sok léptek pályára. A tornát
a lányoknál a Párducok
nyerték (tíz éves sportiskolá-
sokkal!) a Koszta és a Tigri-
sek elõtt, míg a fiúknál Kosz-
ta, Párducok és Koczka volt
a végsõ sorrend. A gólkirály
a fiúknál Kovács Dávid (Pár-
ducok) és Halász Lóránt
(Koszta) lett 11-11 góllal, a
legjobb kapusnak pedig
Bessenyei Dánielt (Párdu-
cok) választották. A lányok-
nál a gólkirály Igaz Nikolett
(Párducok), a legjobb kapus-
teljesítményt pedig Rozmis
Edina (Koszta) nyújtotta. –
Régóta tartjuk a kapcsolatot
ezekkel a sportiskolákkal, és
most már ott tartunk, hogy

ki merünk állni ellenük ilyen
tornaszerû mérkõzéseken is,
a Kosztában kézilabdázó
gyerekekkel – mondta a tor-
na szervezõje, Oroszné Tiha-
nyi Márta. – A Kézilabda
Szövetségnél eredményesen
pályáztam, ami arra kötelez,
hogy tornákon vegyek részt,
és tornákat szervezzek az
ötödik-hatodik osztályos fi-
úknak és lányoknak, amel-
lett, hogy rendszeres edzése-
ket kell tartanom nekik az is-
kolában két esztendõn ke-
resztül.

Az ERIMA kiemelt gyer-
mek kézilabda-bajnokságban
induló Szentesi Párducok U
10-es korosztályú leánycsa-
pata 21-én, szombaton kezdi
meg szereplését a pontvadá-
szatban, a lányok Tápió-
szelére utaznak. A csapat ve-
zetõedzõje, Miklósné Kocsis
Éva szerint tanulóév lesz az
idei a Párducok számára. –
Három és fél hónapja dolgo-
zom együtt ezzel a korosz-

tállyal, akik között négy al-
gyõi kislány is pallérozódik
– tudtuk meg a vezetõedzõ-
tõl. – Alakul a csapat, de
még nagyon sok mindent
meg kell tanítani nekik. Kez-
detben szokatlan volt nekik
a kemény ütközés az ellen-
féllel, szeptemberben sírtak
is sokat emiatt, de most lát-
hatta mindenki, hogy a ná-
luk idõsebbekkel, nagyob-
bakkal is mernek ütközni.
Az ERIMA kiemelt bajnok-
ságban az ország legjobb 12
csapata szerepel, de ahhoz,
hogy fejlõdjünk, kellenek az
ilyen nehéz mérkõzések,
még akkor is, ha esetleg sok
vereségbe szaladunk is bele.
A szentesi lányok korábban
még a megyébõl sem tudtak
kijutni, tehát mindenképpen
komoly kihívás elõtt állunk.

A Párducok ellenfelei a
Kiskundorozsma, a MALÉV
és a Kozármisleny gárdái
lesznek, de mindenkivel ját-
szik majd mérkõzést a csa-
pat, és természetesen a ké-
sõbbiekben Szentes is házi-
gazdája lesz majd egy-egy
ilyen fordulónak.
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A ketrecharc a gondolko-
dó emberek sportja Szilasi-
Szalma Oszkár szerint. A fi-
atal sportoló korábban
Szentesen ért el kiváló kick-
box eredményeket, egészen
Európa-bajnoki ezüstig ju-
tott. Majd felsõfokú turisz-
tikai tanulmányokba kez-
dett, jelenleg a szegedi
egyetemen másoddiplomás-
ként jogot hallgat és nem-
rég megszerezte elsõ gyõ-
zelmét a nagyon félelmete-
sen hangzó ketrecharcban,
amihez városunkból kapott
szakmai segítséget.

– Miután világversenyen
érmet nyertem kick-boxban,
félbeszakítottam a sportolói
pályafutásomat fõiskolai ta-
nulmányaim miatt, csak az
elsõ diplomám megszerzése
után vettem észre magamon,
hogy valami hiányzik az éle-
tembõl, ami igazán feszültsé-
get ad. Így jutottam el a ket-
recharcig, ami számtalan le-
hetõséget biztosít egy spor-
tolónak bebizonyítani, hogy
mit is tud valójában. Nem
mellesleg a jog tanulásához
is megadja a lendületet egy
kétórás edzés – vallja a har-
madéves egyetemista.

Különleges sportágáról
azt tudjuk meg tõle, hogy a
szem kitolásán és a herék tá-
madásán kívül mindent le-
het csinálni, és valóban ket-
recben zajlik a küzdelem.

Elsõ mérkõzése – bár szin-
te végig vezetett – az utolsó
öt másodpercben ment el.
Második ketrecharcos küz-
delme már meghozta az elsõ
sikerét, ráadásul Szentesrõl
származó sportolóként is
történelmi gyõzelemnek szá-
mít ebben a sportágban. –
Nagyon nyugodt voltam, hi-

szen állandó edzõpartnere
vagyok a hazai ketrecharc ki-
rályának, Sárközi Róbertnek,
számtalan menetet küzdöt-
tünk egymás ellen. Volt
olyan, hogy 20 percen át fo-
lyamatosan harcoltunk, ab-
ban meg biztos lehettem,
hogy nála jobb edzõpartnert
nem kaphatok. A mérkõzé-
sen az ellenfelem thai-box
bajnoki második helyezett
volt, így külön büszkeség
töltött el, hogy fejen rúgtam
le az elsõ menet végén. Rá-
adásul a bírónak elsõre fi-
gyelmeztetnie is kellett, mert
olyan kesztyûben jött fel a
ketrecbe, aminek ki volt
szedve a bélése, hogy sérü-
lésveszélyesebb legyen. Nem
volt túl szimpatikus a srác.

Ifj. Dömsödi Ferenc sokat
segített, hogy a hosszabb
menetidõkre is legyen ener-
giája Oszkárnak. Nagyon fel-
készült erõnléti edzõnek

tartja a szentesi akrobatikus
capoeira csoportot is vezetõ
sportembert, aki sok ameri-
kai ketrecharc videót nézett
meg, hogy össze tudjon állí-
tani számára egy sportág-
specifikus edzéstervet.

– Ebben a sportágban kép-
zelem el a jövõmet, de nem
mint versenyzõ, hanem mint
edzõ. Szegeden az ország
legjobb ketrecharc csapatá-
nál már egy éve dolgozom,
mint a kéztechnikákért fele-
lõs tréner. Korábbi meste-
remtõl, Bertók Robitól nagyon
sok gyakorlatot lestem el, ha
idõm engedi, átjárok hozzá
tanulni.

Az iskolázottságot és az
intelligenciát Oszkár szerint
külön kell választani, de
azért vannak edzésen szép
számmal titulussal bíró em-
berek. – Nálunk a földhar-
cért felelõs egyik edzõ Erdé-
lyi Endre orvosprofesszor,
rajta kívül csapatunk rendel-
kezik még két fõorvossal,
akik a feszítéseikkel a ketrec-
ben is szokták bizonyítani,
hogy igencsak értenek az
anatómiához, de van három
ügyvéd edzõtársam is, a
számtalan egyetemistáról
nem is beszélve. Ezt a spor-
tot komplexitása miatt nem
igazán lehet fejetlenül végez-
ni, szóval büszkén kijelent-
hetem, hogy ez igenis a gon-
dolkodó emberek sportja –
fogalmaz Oszkár.

D. J.

Motoros szakosztállyal
bõvülhet jövõre a Honvéd
Rákóczi SE. A közel száz
fõs egyesület szakosztályai
közül az atléták a legaktí-
vabbak, de jól szerepeltek
az evezõsök és a horgászok
is. A legjobb teljesítmény
nyújtott sportolók külön el-
ismerést vehettek át az év-
zárón.

A túlélést tûzték ki célul
év elején, azonban a vártnál
kedvezõbben zárhatták az
esztendõt, kezdte beszámo-
lóját Lõrincz Gábor elnök. A
taglétszámuk 100 fõ alá
csökkent, részben a külszol-
gálatot teljesítõ katonák kilé-
pése miatt. A tagdíjakból, az
önkormányzat támogatásá-
ból és pályázati forrásból
származó bevételük megha-
ladta a kiadásaikat, így közel
félmillió forint maradvány-
nyal kezdhetik a jövõ évet.
Az elnök kiemelte: az ezred-
del nagyon jó az egyesület
kapcsolata, a sportolás feltét-
elei biztosítottak, cserébe az
ezred sportolóit készítették
fel a honvédség versenyekre.
A Rákóczi SE részt vett a lak-
tanyai családi nap és a futó-
bajnokság, valamint a Szen-
tes-Csongrád g-átfutás szer-
vezésében is. Kiemelt felada-
tuknak tekintik a családtag-
ok és a honvédség közelebbi

kapcsolatának elõsegítését.
Az egyesület labdarúgó
szakosztálya a csongrádi baj-
nokságban tavasszal és õsz-
szel is a 3. helyet szerezte
meg. Jövõre saját kispályás
labdarúgótornát szeretnének
szervezni a laktanyában. Az
airsoft szakosztály tagjai
nyolc versenyen vettek részt,
ebbõl kettõ saját rendezés-
ben zajlott. Az íjászok két
versenyen szerepeltek, a pár-
evezõsök az ergométeres or-
szágos bajnokságon az elõ-
kelõ 2. és 5. helyet érték el. A
horgászok 8 versenyen vet-
tek részt átlag 37 indulóval
és összesen több mint 4 ton-
na halat fogtak ki. Csatordai
Norbert, a HRSE tagja 3. he-
lyen végzett az éves értéke-
lésben. A tömegsport szak-
osztály atlétái szép eredmé-
nyeket értek el országos
hosszútávfutó versenyeken.
A triatlon szakosztály az or-
szág 98 triatlonos egyesüle-
tének ranglistáján a 49. he-
lyet érte el. A katonai közel-
harc szakosztály tagjai be-
mutatókon vettek részt vala-
mint a Zsoldos Ferenc szak-
iskola katonasuli osztályá-
nak tanítottak közelharcot.

Az évzáró ülésen jelentette
be Vakhal György, hogy két
év múlva, 60 évesen szeretné
teljesíteni a 250 kilométer tá-

vú Spartathlont. A világ
egyik legkeményebb ultra-
maraton versenyére a felké-
szülés három évébõl az elsõt
fejezi be, idén összesen 4
ezer kilométert futott. A
HRSE évzáróján elhangzott,
az egyesület keretein belül
motoros szakosztály indulna
jövõre, eddig 10-12 fõ jelezte
részvételi szándékát.

Az év katonasportolója el-
ismerését Durucz István ve-
hette át, aki idén elõször in-
dult futóversenyen. Az év
során nyújtott teljesítményé-
ért emlékplakettet kapott
Labádi Józsefné gazdasági fe-
lelõs, Héjjáné Koncz Zsuzsa,
Körmendi József, Horváth Csa-
ba, Vakhal György, Nagy Ár-
pád és Takács László.

Varga István parancsnok-
helyettes tiszteletét fejezte ki
mindazoknak, akik munka
mellett is sportolnak és az
ezred jó hírét viszik az or-
szágban.

Szûcs Lajos alpolgármester
a városvezetés nevében kö-
szöntötte az egyesület spor-
tolóit és elismeréssel beszélt
teljesítményükrõl. Mint fo-
galmazott, ilyen szent õrül-
tek nélkül nem lehet ered-
ményes szabadidõs- és
versenyportot csinálni.

Besenyei 

Szent õrültek a HRSE-ben

Diplomás
ketrecharcos

Luca napján
kézilabdáztak

Luca-napi kézilabdatornát szervezett a Koszta József Ál-
talános Iskola. Oroszné Tihanyi Márta elmondta, hogy a
Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt pályázatra eredmé-
nyesen pályáztak, ennek értelmében két esztendõn keresz-
tül az ötödik-hatodik osztályos fiúknak és lányoknak kell
edzést tartania, és tornákat szerveznie. 
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Vass Andrásné Valika (kis
képen) harminchat évet
szentelt az aerobik oktatá-
sának és gyakorlásának.
Nincs még vége, pedig ab-
ba akarta hagyni ötven,
majd hatvan évesen, de
most úgy érzi, amíg a sors
engedi, nem hagyja cserben
a lányokat.

December 23-án és a két
ünnep között sem marad
otthon, hanem kitartóan, jó
kedvvel tart edzéseket azok-
nak is, akik a karácsonyi
menüsor után nem tudják
begombolni a nadrágot. Ké-
résemre boldogan mesélt az
elmúlt évekrõl, mosolyogva
szemezgetett a sok vidám
történet közül.

– Nagyon szerencsés em-
ber vagyok, mert a hivatá-
som és a hobbim egybeesett.
A pedagógia 21 éves korom
óta, az aerobik 36 éve része
az életemnek. Édesapám és
édesanyám a nagyhegyi ál-
talános iskolában voltak pe-
dagógusok. Miközben mel-
lettük felcseperedtem, egyre
inkább láttam, milyen jó do-
log gyerekekkel foglalkozni,
így innen indult, hogy peda-
gógus leszek. Debrecenben
a tanítóképzõben ritmikus
sportgimnasztika szakon vé-
geztem. Ott Berczik Sára
módszerét tanultuk és ekkor
kaptam indíttatást az aero-
bik oktatására, mert nagyon
megtetszett ez a mozgásfor-
ma. Jártam egy idõben Füre-
di Zsuzsa gyógytornászhoz a
foglalkozásokra, de neki
más elfoglaltságai voltak,
így átadta nekem az aero-
bikot. Ez idõ tájt jött be Jane
Fonda módszere, ami akkor
nagyon népszerû volt. Mün-
chenbõl kaptam a lányomtól
egy CD-t. Gyerekeknek is
tartottam ma-zsorett, ritmi-
kus sportgimnasztika és

aerobikórákat. A Petõfi isko-
lában 20 éven át néztem,
hogy milyen boldogan csi-
nálják az alsó tagozatosok a
gyakorlatokat. Ez mind na-
gyon sok örömet adott ne-
kem. Voltunk Köm-lõdön
országos fesztiválon, ahol az
elsõ és második helyet is el-
hoztuk. Négy évig volt egy
fiú tagunk is a mazso-
rettben. Sokan csúfolták, de
õ rendületlenül járt az órák-
ra –  emlékszik vissza.

Valika harminchat év alatt
a város lakosságának felét
megtornáztatta. 

– Szeretnék köszönetet
mondani azoknak, akik az
elmúlt években kedvessé-
gükkel segítettek nekem eb-
ben: Oltyán Lajos igazgató
úrnak, aki „túltornázós” lá-
nyoknak hívott minket, mi-
vel mi húsvétkor és pün-
kösdkor is edzettünk. Takács
Lászlónak, Mészáros László-

nak, Cseuz Lászlónak, Tom-
csányi Ferencnek, Tariné Lan-
tos Piroskának, Pintér Etelká-
nak, Rakk Lászlónak és Tóth
Tamásnak köszönhetõen az
aerobik mindig kapott he-
lyet Szentesen. Szerencsés-
nek tartottam magam, hogy
ilyen emberekkel találkoz-
tam.

Népszerûségét és jó mun-
káját többek között az is iga-
zolja, hogy van olyan, aki
több mint 20 éve vele torná-
zik. Mosolyogva meg is
jegyzi az edzéseken gyakran
elhangzó mondatot: „Vali,
csak egyszer tarts olyan tor-
nát, hogy végig tudjam csi-
nálni.” 

– Amikor jönnek a lányok
és mondják, hogy „Te, Vali
olyan izomlázam van!”, en-
nél nagyobb bókot nemigen
kaphatok – mondja Valika.

– Sok vidám percünk volt
és van. Ezt nem is lehet más-

ként csinálni. Egy jósnõ
megjósolta, hogy nagyon vi-
dám leszek egész életemben,
és így is lett. Azok a leg-
szebb napok, amikor torná-
zunk. Jártam Nagymágocsra
is, a legszebb másfél évem
volt, annyi szeretetet kap-
tam a lányoktól. Ha beteg is
voltam, sosem gondoltam
arra, hogy otthon maradok,
sõt minden programot a tor-
nához igazítok, hisz a lá-
nyok várnak, mert edzeni
szeretnének. 

Természetesen Valika is
készül a karácsonyra, már
írt listát, hogy mit szeretne
sütni, fõzni, mivel nagyon
várja haza a lányát Német-
országból. 

– Ilyenkor kicsit jobban el-
engedi az ember magát, de
ez jár nekünk – jegyzi meg
mosolyogva.

Lantos Éva

Szentesen és Csongrádon
is mûködik a Köröstorki
Ebtanoda. A kutyák nevelé-
sével, képzésével foglalko-
zó közösség tavaly nyáron
alakult. Kezdetben a Szen-
tesi Ebtenyésztõk Egyesüle-
tének kiképzõpályáját hasz-
nálták, majd egy magánsze-
mélytõl béreltek területet.

A Köröstorki Ebtanoda
2012 júniusában jött létre. A
kezdetekkor felvették a kap-
csolatot a SZESE elnökével
és idén szeptemberig tõlük
bérelték a területet, a decem-
ber 6-i számunkban bemuta-
tott egyesülettõl. Az ekkor
leközölt fotón látható dober-
mann és kiképzõje is a
Köröstorki Ebtanoda tagjai
(Sipos Tibor János, Concor-
dia De La Scytha IPO I.
munkavizsgás kutyája, Deák
Ernõvel.) A kiválást követõ-
en õsszel Babinszky Zsuzsa,
a Szent László  Lovas Sport
Klub elnöke biztosított nekik
helyet. 

A kutyák oktatása során
újszerû módszereket próbál-
nak kialakítani. Sipos Tibor
Gödöllõn végzett kutyaki-
képzõ tanfolyamot. Az isko-
lában  a családi kutyázás,
sport és munkakutyázás, kü-
lönbözõ kutyás sportok, a
problémás viselkedésû ku-
tyák kezelése, vizsgákra,
tenyészszemlékre és kiállí-
tásra történõ felkészítés is jól
megfér egymás mellett.

A kutyaovi mely a legelsõ
szint, amelybe be lehet kap-
csolódni, a 3-4 hónapos korú
kutyusok és gazdáik számá-
ra. Ezt követõen tovább lehet
lépni a kezdõ engedelmes
csoportba. Ez után a kutyu-
sok vizsgát tesznek a K99
vizsgarendszer Engedelmes
1-es szintjén. Késõbb nyílik
lehetõség, haladó engedel-
mes csoportba, nyomkövetõ
foglalkozásokra, agility fog-
lalkozásra és õrzõ-védõ kép-
zésre járni.

A 2014-es évben bõvülnek
a lehetõségek  ügyességi fog-
lalkozások indulásával és aki
elhivatottságot érez és alkal-
mas kutyával rendelkezik
részt vehet terápiás kutya
képzésben is. 

A tagok szeretnének gyer-
mekprogramokat szervezni,
nyári tábort indítani, sõt a
kölcsönkutyázás ötlete is fel-
merült bennük. Egy nagy,
komplex szolgáltatásokat és
lehetõségeket nyújtó iskolá-
vá szeretnék fejleszteni a je-
lenlegi tanodát, amelyet lo-
vas és kutyás közös progra-
mokkal is szeretnék még
egyedibbé tenni. 

Sipos Tibor sportkutyázás-
sal foglalkozik, Okleveles
Kutyakiképzõ, K99 Vizsga-
biztos és Teljesítménybíró is.
Minden oktatási folyamat-
ban részt vesz. Foglalkozik
problémás kutyák kezelésé-
vel, de a sportkutyázásban,

az engedelmes képzésben és
nyomkövetésben is kiteljese-
dett.

Munkatársai, Királyné
Némedy Mariann és Csák
Petra, Havasi Zsolt különbö-
zõ foglalkozásokra speciali-
zálódtak. Mariann a kutya-
ovi és a kezdõ engedelmes
csoportokat vezeti, sõt ha-
marosan okleveles kutyaki-
képzõ lesz. Petra a Köröstor-
ki Ebtanoda csongrádi ku-
tyaiskoláján is oktat. A ku-
tyaovi és a kezdõ engedel-
mes csoport mellett habilitá-
ciós kiképzõ és terápiás ki-
képzéssel foglalkozik. Ha-
marosan kiképzõ képesítést
is szerez. Havasi Zsolt az is-
kola lelkes agility-s csapatát
fogja össze és irányítja a tré-
ningeket hétrõl hétre. Az õr-
zõ-védõ képzéseket Berkes
Zsolt a Sándorfalvi Kutyais-
kola vezetõje és tulajdonosa
irányítja. 

A segítõkkel együtt jelen-
leg heten dolgoznak. A szen-
tesi és csongrádi létszám
összesen több mint negyven
fõ. A kiállításokon is szép
eredményt érnek el a tagok.
Szeretnének a késõbbiekben
munkaversenyeket és kiállí-
tásokat is tartani. Felvették a
kapcsolatot a MEOE-vel is,
így a 2013-as év egyik fõ cél-
jaként a Szentesi Kutyások
Egyesületét Dobos András
támogatásával megvalósítot-
ták.

Lehet kutya nélkül élni,
de nem érdemes

Dömsödi Imrével, a Szentesi Séf Kft. vezetõjével beszél-
gettünk, aki évek óta foglalkozik egészségmegõrzõ étren-
dek kialakításával és reformétkeztetéssel. Tíz hónapja
kezdtek el az éttermükben reform menüt kínálni. Több
visszajelzés is érkezett az új étrendet fogyasztó vendégeik-
tõl, akik az egészségükben olyan javulást tapasztaltak, amin
még az orvosok is meglepõdtek.

Dömsödi Imre elmondta, hogy a manapság népbetegségek-
nek mondható emésztési, cukor és keringési problémák rész-
ben az elégtelen táplálkozásunkból erednek és jellemzõen
azok fordulnak az ilyen újszerûnek tûnõ táplálkozáshoz, aki-
ket már valamilyen betegség megérintett. 

A reformétkezésben használt alapanyagok egy része drá-
gább ugyan, de a másik oldalon megspórolhatjuk a gyógyszer
árát. Az alapanyagok jelentõs részét azonban a fél évszázada
még jól ismert, hagyományos és a régióra jellemzõ összetevõk
teszik ki. Különös hangsúlyt kell fektetni az olyan gabonafé-
lékre, mint az árpa, hajdina, köles, csicseri borsó és a finomí-
tatlan, teljes kiõrlésû lisztekre, mert ezeknek a tápértéke, ami-
nosav, rost és vitamin tartalma elõnyös hatással van egészsé-
günkre. A húst nem zárják ki, csak kevesebbet fogyasztanak
és elõnyben részesítik a baromfit és a halat.

Kedvcsinálónak álljon itt egy egyszerû, karácsonyi menüsor:
Egy hajtogatottat vagy egy diós mákos bejglit nyugodtan

megcsinálhatunk a nagymama receptje alapján, úgy, hogy a
sima liszt helyett teljes kiõrlésû tönköly liszet, cukor helyett
glükonont vagy nyírfacukrot, zsiradékként növényi zsiradé-
kot, például pálmaolajat vagy kókuszzsírt használunk. A zsír-
ral kapcsolatban az is szóba került, hogy egy szabadtartásban
nevelt, egészséges sertés zsírja is jó lehet. Tojást kerülik a re-
form menükben, mert a kereskedelmeben kapható tojás álta-
lában nagyipari termék, amit mesterséges takarmánnyal, nap-
fény nélkül tartott tyúkok tojnak. Ha eggyel azért megkenjük
a sütemény tetejét, az rásülve, lebomolva a szervezet számára
nem akkora probléma, mintha naponta ennénk. 

Fõétel gyanánt egy másfél-két kilós pulykamellet befûszere-
zünk és egy kis oliva olajjal megkenve egy éjszakára a hûtõ-
ben tartjuk, hogy puhuljon. Ezt hagyományos vagy geszte-
nyés töltelékkel töltjük meg és egy kis császár szalonnával be-
göngyölve, fóliába csomagolva megsütjük. A fokozott zsira-
dékmennyiség kicsit ellentmond a reformnak, de ilyenkor, ka-
rácsonykor ez belefér. Köretként a burgonya használata nem
javasolt, mert a magas keményítõ és szénhidrát tartalma miatt
a szervezetet egyik legjobban megterhelõ táplálékunk, pláne
ha zsiradékban sütjük. A sült burgonya nehezen emészthetõ,
bélproblémákat okoz és hosszú távon az elhízás alapja. He-
lyette készítsünk párolt zöldségfélét, párolt káposztát vagy
akár gyümölcsöt. Szakmai szóval flambírozásnak nevezzük,
amikor egy serpenyõben, kis zsiradékon gyümölcsöket, pél-
dául almát, körtét, és narancsot hirtelen összesütünk. A végén
egy kis fagyasztott ribizlit is tehetünk bele és fahéjjal, szegfû-
szeggel, egy csipet sóval, mézzel és nyírfacukorral ízesítjük.
Kellemes, finom köret a sült pulykával egyszerre elkészített,
camambert vagy márványsajttal töltött sült, császárszalonná-
ba göngyölt alma, körte is.

Karácsonyi kedvcsinálónak alkoholmentes puncsot ajánl,
amit a karácsonyfa alatt melegen kortyolgathatunk. Egy liter
vízbe 4 filteres teát fõzzünk bele; jó ha különbözõ teákat hasz-
nálunk, zöldet, feketét, gyümölcsöset. Mézet, nyírfacukrot, ki-
facsart limelevet, narancslevet, narancs- és citromkarikákat
hozzáadva kicsit hûlni hagyjuk. Tehetünk bele vaníliarudat,
egész fahéjat és pár szem szegfûszeget is. A menüsor befejezé-
seként félszáraz rose-t vagy tokaji bort javasol Dömsödi Imre.

B.V.

Egészséges
eledelek az

ünnepi asztalon

A St. Jupát Sportegyesület idén
is megrendezi a szilveszteri futást.
December 31-én, délelõtt 11 óra-
kor a Széchenyi-liget kapujától
rajtolnak el a futók (vagy sétálók).
Két távot lehet választani, 2 illetve
3,8 km megtételét, akár jelmez-
ben.

Ingyenes nevezés 10 órától a
Dózsa-házban. Helyezéseket nem
osztanak, a résztvevõk között ki-
sorsolják a díjakat, és a jelmezek
ötletességét is értékelik.

Szilveszteri futás

Izomláz vidáman
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Itt élnek köztünk. Hét-
köznapi életünk részeiként
mosolyogva szolgálnak ki
minket a ruházati üzletek-
ben, vagy tesznek elénk egy
adag szezámmagos csirkét a
bevásárló központban. Egy
kisebb kínai közösség él itt
Szentesen, akik több-keve-
sebb idõre próbálnak beil-
leszkedni városunk életébe.
Foglalkoztatott a kérdés,
hogy hogyan élik meg a
mindennapokat, hol élnek,
hogyan töltik a karácsonyt
ilyen távol a hazájuktól.
Nyakamba vettem a várost
és felkerestem pár üzletet,
hátha megválaszolják a kér-
déseimet. 

A Kossuth utcán, a busz-
pályaudvarnál és a Nagy Fe-
renc utcában azonban nem
jártam sikerrel. A Jövendõ
utcai ruházati üzletben Lin
Dao Ren eleinte szûkszavú,
olyan, mint ha zavarban len-
ne. Meglepõen jó magyar-
sággal adja tudtomra, hogy

szép, nyugalmas városnak
tartja Szentest és szeret itt él-
ni. Lin Dao évek óta itt él és
általában 2-3 évente tud ha-
zautazni 3-4 hétre. Az ünne-
peket itt tölti. Kínában,
Hong Kongot kivéve nincs
hivatalos értelemben vett ka-
rácsony, de Lin Dao Szente-
sen élõ családja minden év-
ben összejön, és együtt ün-
nepelnek. Kis karácsonyfát

állítanak, viszont eltérõen a
mi szokásainktól, csak a gye-
rekek kapnak ajándékot. Az
ünnepi menü többnyire rizs-
bõl és fasírtgolyókból áll.
Gyakran esznek disznóhúst,
ritkábban baromfit. 

A saját hagyományaikat
sem hanyagolják el, például
teázási szokásaiknak itt is
igyekeznek eleget tenni. Bár
elég zárt közösséget alkot-
nak, próbálnak beilleszked-
ni. Mivel nagyon sokat dol-
goznak, este járnak bevásá-
rolni, és Lin Dao elmondása
szerint akkor is csak a nagy
bevásárlóközpontokat láto-
gatják. Azok a családok, akik
nem Szegedrõl járnak be,
nagy többségben a Csongrá-
di út környékén laknak. Kí-
nában élõ rokonaikkal, az
internet segítségével tartják a
kapcsolatot. Lin Daonak na-
gyon hiányzik a hazája, vi-
szont úgy gondolja, õ már
sohasem fog hazaköltözni.

L.É.

Jubileumi, 25. alkalom-
mal szervezett jótékony cé-
lú karácsonyi kórushang-
versenyt a Magyar Vöröske-
reszt Szentesi Területi Veze-
tõsége és a Szent Anna Ró-
mai Katolikus Egyházköz-
ség. A Szent Anna-temp-
lomban december 15-én
öszegyûlt adományokból
befolyt összeget a térségben
élõ rászorulókhoz juttatják
el.

Szirbik Imre polgármester
köszöntõjében arról beszélt,
hogy negyedszázada egy
olyan érték teremtõdött a jó-
tékonysági hangversennyel,
amire minden szentesi büsz-
ke lehet. Az advent idõsza-
kában nem csak családunk
tagjaira figyelünk oda job-
ban, hanem saját lekünk is
felkészítjük a karácsonyra,
hangzott a polgármestertõl,
aki azt kívánja, a koncertso-
rozat ne hagyja a lelkeket
érintetlenül.

Molnár Gyula, a Vöröske-

reszt térségi elnöke megkö-
szönte az alapítók és szerve-
zõk áldozatos tevékenységét,
s elismerõ okleveleket adott
át a Bárdos Lajos Vegyes-
karnak és karnagyának,
Nagy Jánosnak, a Városi Fú-
vószenekarnak és karnagyá-
nak, Mihály Bélának; vala-
mint a Szent Anna Egyház-
községnek, Bejan Topsi Valen-
tin plébánosnak.Az ünnepi
hangversenyt a Deák, a
Koszta, a Kiss Bálint és a
Szent Erzsébet általános is-
kolák egységes kórusa nyi-
totta karácsonyi dalokkal,
majd a Bárdos Lajos kórus, a
városi fúvószenekar, a Kiss
Bálint iskola tanári kórusa, a
Szent Anna-templom szkó-
lája énekelt, valamint a zene-
iskola mûvésztanárai is fel-
léptek, Paulovics Tamás sza-
valatával járult hozzá az
emelkedett ünnepi hangulat-
hoz. A koncert zárásaként a
közönség is bekapcsolódott
az éneklésbe.

Nagy János az egyike a ka-
ritatív esemény történetében
kezdetektõl közremûködõk-
nek. Mint visszaemlékezésé-
bõl kiderül, a kórushangver-
seny létrehozásával nem
csak a rászorulóknak akartak
gyûjteni, de kiváló alkalom,
hogy az ünnepre egy méltó
hangversennyel készüljön
zenész, énekes és befogadó
egyaránt. Nagy volt az ér-
deklõdés a hangverseny
iránt, az elsõ években zsúfo-
lásig teltek a templomi pad-
sorok. A késõbbiekben kiala-
kult a rendszeres közremû-
ködõk sora, az elmúlt évek-
ben pedig – a városban még
mûködõ általános iskolai kó-
rusokból szervezett gyerek-
kórus is szereplõje a koncert-
nek, hogy az énekes diákok-
nak a templomban is fellépé-
si lehetõséget biztosítsanak. -
A jótékonysági koncertet
szeretnénk folytatni, amíg
lesz erõnk hozzá – mondta a
karnagy. D. J.

Negyedszázados
jótékonykodás

Soha nem voltam még
ilyen rendezvényen –
mondta Marika, majd azt is
hozzátette: furcsán éreztem
magam, különös érzés isme-
rõsökkel találkozni, itt, ahol
mindenki szegény. Nem va-
gyunk mi erre büszkék. Mit
csináljak, ha egyszer nem ta-
lálok munkát. Nekünk iga-
zából nem segély kell, ha-
nem munka. Miután az ösz-
szes rezsit kifizettem, a se-
gélybõl ezer forint marad
egy hónapra. Ha választani
kell, hogy az ember fizesse-e
a rezsit vagy egyen, akkor az
evést választja.

– A karácsony az a pillanat,
ami a legkeményebb szívet is
képes meglágyítani – hang-
zott el Szirbik Imre polgár-
mestertõl a Szeretetakció a
szegények karácsonyáért
gyûjtõmozgalom zenés, tán-
cos gálamûsorán. Az Árpád
Szabadidõs Sportklub és a
Szentes Városáért Civil Fó-
rum szervezésében 106 aján-
dékcsomag átvételére jogosí-

tó utalványt adtak át a mû-
sort követõen azoknak, aki-
ket a szociális osztály rászo-
rulónak ítélt. Sokgyermekes
családok, idõsebbek, fiatalab-
bak töltötték meg a széksoro-
kat az ifjúsági ház nagyter-
mében.

– Amit adnak fogadd el, ha
nem adnak, szaladj el –
mondta egy nyugdíjas hölgy
a Rákóczi utcából, aki nem
tudta elõre, hogy mit fog tar-
talmazni az ajándékcsomag.
Valószínûleg tartós élelmisze-
reket – tette hozzá. 

Hogy pontosan mit rejt a
csomag, december 21 és 22-én
fogják megtudni, ugyanis ek-
kor vehetik át a gálamûsoron
kapott utalvány ellenében, az
Árpád Szabadidõs Sportklub
klubhelyiségében, a Kiss Bá-
lint utcában. A négygyerme-
kes családok meleg étkezésre
jogosító utalványt is kaptak,
tudtam meg Ferenctõl, akinek
egy kislánya és három fia van
és Csongrádon kollégiumi ne-
velõ és énektanár. Ferencnek

nagyon tetszett, hogy nem
csak egy anyagi ajándékot
kaptak, hanem a fellépõk szí-
vüket-lelküket beleadták a
mûsorba és lélekkel töltötték
meg. Ilyet még a tévében sem
lehet látni.

Léhi Gábor, az Árpád Sza-
badidõs Sportklub elnöke el-
mondta, ez volt az elsõ alka-
lom, hogy gálamûsort is ren-
deztek. Tavaly postán küld-
ték ki az utalványokat és a
klubhelyiségben lehetett át-
venni az adományokat. Az-
elõtt pedig személyautóval
szállították ki a csomagokat
minden rászorulónak. 

Az akciót a sportklub 1989-
ben kezdte; az akkori körzeti
orvosok javaslatára 33 család-
hoz vittek ajándékot. Azóta
nagyon sokan csatlakoztak a
támogatók köréhez. Az ön-
kormányzat mellett a város
nagyobb cégei, magánvállal-
kozásai és sok magánszemély
is hozzájárult az adományok-
hoz.

Munkatársunktól

Mûsorral és
utalvánnyal segítenek

Nyolcezer kilométerre
az otthontól

Saját szabadidejükbõl ál-
doznak azért, hogy mások-
nak örömet szerezzenek a
szentesi Karitász tagjai. Ta-
nítottak tésztát készíteni
házilag, s több családnak a
beiskolázásban is segítet-
tek.

– Volt olyan, hogy cipõre
volt szükség Szentesen, de
nem volt akkora, ami kellett
volna. Ekkor körbetelefonál-
tunk, és amikor nem volt
máshol sem, akkor saját költ-
ségen megfinanszíroztuk az
illetõnek a cipõt – meséli
Végh Erika, a szentesi Kari-
tász elnöke.

A helybeli szervezet alig
húsz fõbõl áll, tagjai gyakran
cserélõdnek, de így is min-
dig akad valaki, aki tud segí-
teni az adományok szortíro-
zásában, téli idõszakban
a tûzifa kiosztásában. Õk
olyan szociálisan érzékeny
emberek, akik hasonló szak-
területeken gyakorolják hi-
vatásukat. A családjukból és
a hitbõl merítenek erõt, hi-
szen segíteni, reményt adni
nem felelõsség nélküli tevé-
kenység és bizony lelkileg is
embert próbáló feladat. Szer-
vezetten, beosztás szerint lá-
togatják az idõseket, a kór-
ház elfekvõ osztályán lévõ-
ket, a családokat, sõt gondot
fordítanak a szenvedélybete-
gekkel való törõdésre is. Sa-
ját szabadidejüket áldozzák

azért, hogy másoknak egy
kis örömet szerezzenek.
Gyakran a családsegítõ köz-
pont vagy a szociálpolitikai
osztály hívja fel a figyelmü-
ket az egyes esetekre. Éves
szinten 300 embert érint a te-
vékenységük. Leginkább tar-
tós élelmiszert, ruhaado-
mányt gyûjtenek. Nincs rak-
tárkészletük, mert amit kap-
nak, a lehetõ leggyorsabban
eljuttatják oda, ahol tudják,
hogy nagy szükség van rá.
Segítenek olyan családokon,
akiknek egy-egy közüzemi
számla befizetése is nagy se-
gítséget jelent. Idén négy
családban volt könnyebb a
beiskolázás nekik köszönhe-
tõen. Megszervezték a T-
ehetsz magadért programot,
mely során az önkéntesek
megtanították a résztvevõket
házilag tésztát készíteni. Ez a
tudás anyagi könnyebbséget
jelenthet a mindennapokra
nézve. Akik a tésztát készí-
tették, háztartási tanácsokat
is kaptak, arra vonatkozóan,

hogy hogyan tudnak ener-
giatakarékosan élni, újra-
hasznosítani addig kidoban-
dó tárgyakat, továbbfelhasz-
nálni bizonyos ételeket. Az
ünnepek közeledtével meg-
kezdõdött a Karitász egymil-
lió csillag a szegényekért ak-
ciója, mely során az önkénte-
sektõl jelképes összegért mé-
cseseket lehet vásárolni, me-
lyek egy-egy rászorulót jel-
képeznek. A cél pedig a világ
mind a tizenkét tagországá-
ban közös: felhívni a figyel-
met a társadalom peremére
szorult társainkra, növelni a
szolidaritást és az összetarto-
zás érzését az emberekben. 

Végh Erika szeretné, ha a
fiatal korosztály is jobban
megismerné a karitatív tevé-
kenységet. A kötelezõen tel-
jesítendõ közösségi szolgála-
tot a diákok a szentesi
Karitásznál is letölthetik,
ahol tapasztalt önkéntesek
segítségével végezhetik ezt a
munkát. 

Lantos Éva

Az angyalok köztünk járnak

Szentes-Csongrád Rotary Club advent
szombatján és vasárnapján Szentesen jóté-
konysági forralt boros köszöntést tart decem-
ber 22-én, vasárnap 9-12 óra között. A klub-
tagok a Nagy Ferenc utcán a Táncoló székely
szobornál beszélgetnek az emberekkel. Jókí-
vánságaik mellett forralt borral, forró teával,

mézes süteménnyel és almával kínálják a já-
rókelõket.

Adományokat is fogadnak, mellyel a nyári
diáktábor megszervezését segítik. Az idei
nemzetközi táborban 15 határon túli és 15
szentesi rászoruló magyar diákot üdültettek
egy hétig a városban.

Forralt boros köszöntés

A világon az elsõ nemzeti Karitász Németországban,
Freiburgban alakult, 1879-ben. 1924-ben hozták létre a
nemzetközi szervezetet, melyhez 1951-ben 13 ország csat-
lakozott. Feladatuknak tekintik a szociális szervezetek-
kel karöltve segíteni a rászorulókat nemtõl, életkortól,
nemzeti hovatartozástól függetlenül. Támogatják, infor-
mációval látják el egymást, sõt szükség esetén segélye-
ket, adományokat csoportosítanak át a különbözõ terüle-
tek szervezetinek. Magyarországon tizenöt együttmûkö-
dõ központtal rendelkezik a Karitász.

Lina Dao Ren igyekszik átvenni
a magyar hagyományokat

Az erdélyi Újszentesrõl is érkeztek vendég fellépõk a jótékonysági gálamûsorra.

(Fotó: Vidovics)
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A szentesi zöldségtermesztés versenyképességét javítja az az új üvegház, amelyet a Szentesi
Paradicsom Kft. építtet Szentlászlóban, az Árpád-Agrár Zrt területén. A két hektár alapterületû
növényházban januárban kezdõdhet a termesztés. Az ország legmodernebb üvegháza az MNB
által kis- és középvállalkozások számára meghirdetett NHP-I. program keretében valósul meg,
mindössze 2,5 %-os kamatkondíciók mellett, az MKB Bank finanszírozásában. Az MKB Bank
Zrt. az ország legnagyobb vállalkozásaival áll kapcsolatban, a Szentesi Paradicsom Kft. részére
nyújtott 500 millió forintos hitelnyújtás elbírálásánál is elsõsorban a fejlesztés nyereségessége és
a beruházó által biztosított önerõ alapján döntött a bank — mondta Kenéz Csaba, a pénzintézet
területi igazgatója.

A Szentesi Paradicsom Kft.-t 2013-ban alapította tizennégy vállalkozó szellemû magánsze-
mély elsõsorban zöldségtermesztési céllal. A vállalkozás ügyvezetõje, az Árpád-Agrár Zrt. gaz-
dasági igazgatója Dr. Katona Magdolna elmondta, hogy az Árpád-Agrár Zrt. a foglalkoztatottak
létszáma miatt nem sorolható a kis- és közepes vállalkozások kategóriájába, ezért más megol-
dást kellett választaniuk a fejlesztés pénzügyi hátterének elõteremtése érdekében. Így létrehoz-
ták a Szentesi Paradicsom Kft-t. Elkészítették a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát, üzle-
ti tervét és kockázatelemzését, megkeresték a megfelelõ hitelintézetet, majd belekezdtek a gya-
korlati megvalósításba. Az üvegház felépítésében és a késõbbi gazdaságos  üzemeltetésében a
két vállalkozás kölcsönösen erõsíti egymást. A beruházás megvalósításában a Paradicsom Kft.
vállalt szerepet, a mûködéshez az Árpád Zrt. adja az öntözõ- és termálvizet valamint a szakmai
hátteret. 

Az összesen 2,02 hektáros, egy termesztõ csatornás, fejfûtéses üvegház négy hónap alatt ké-
szül el, várhatóan január közepén kezdhetik a paradicsompalánták ültetését. A nagyobb vápa-
magasságnak köszönhetõen jelentõsen nõ a légtérfogat, és a levegõt a növények is hûtik saját
párolgásukkal.

A fejlesztés egyik lényeges eredménye, hogy új munkahelyeket is teremt. A beruházásnak kö-
szönhetõen 8 fõt foglalkoztatnak állandó munkára, míg az áprilistól decemberig tartó szezon-
ban további, átlag 40 alkalmi munkavállalónak biztosítanak havonta jövedelmet. 

Az új üvegházat a szentesi Global Glasshouse Kft. építi, ez már a harmadik ekkora volumenû
munkája az Árpád cégcsoportnál.  Újdonság, hogy egy kártyaregisztrációs rendszerrel pontosan
nyomon követhetõvé válik a teljesítmény és a munka haladásának üteme is. Szabó Sándor, a
cég vezetõje elmondta, hogy helyi vállalkozásként az üzemeltetésben és a szükséges szerviz
szolgáltatással is gyors segítséget nyújtanak a megrendelõ számára. A munkálatok gyors ütem-
ben zajlanak, a területen lévõ régi üvegház bontása augusztusban kezdõdött és január elejére
elkészülhet az új, korszerû termesztõ berendezés.

— Szentesen a kertészetet kell fejleszteni az adottságainknak megfelelõen — nyilatkozta Dr.
Csikai Miklós. Az Árpád-Agrár Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a hagyomány, a felhalmo-
zott szaktudás, a rendelkezésre álló termálenergia és a megszerzett piaci pozíció miatt kerestek
olyan forrást, ami kiegyenlíti a versenytársakkal szembeni feltételeket. Az új, nagy légterû, 5,5
méter vápamagasságú üvegház a legrégebbi termesztõberendezés helyére épül. A térségben új-
donságnak számító kiemelt vályús termesztõ technológia lehetõvé teszi az alacsony hõmérsék-
letû termálvízzel való gazdaságos fûtést. Így a kétszeresére növelt felületen, dupla termésátlagot
érhetnek el, 40 százalékos energiafelhasználás mellett. Normál piaci körülmények között, 45-
50 kilogrammos négyzetméterenkénti termésátlaggal és kilogrammonként 200-220 forint éves
átlagár mellett, a beruházás 6-7 év alatti megtérülésével számolnak.

A mintegy fél milliárd forintos beruházásnak köszönhetõen az ország egyik legmodernebb
üvegháza valósul meg a Szentesi Paradicsom Kft. jóvoltából, ami jelentõs elõrelépés a hosszú
távú, gazdaságos, kiszámítható és eredményes kertészeti termesztés érdekében.

(x)

A legkorszerûbb üvegházat épí t ik
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Sanyarók nyakalása

125 éve: a Szentesi Lap, 1888. október 23-
án megjelent száma tudósított a Szent Ven-
del napján megtartott vigasságról: A napidí-
jasok patrónusa tiszteletére nagy ünnepélyt
rendeztek az Ármentesítõ Társulatnál alkal-
mazott napidíjasok f. hó 20-án (szombaton)
Szent Vendel napján, megmutatva, hogy mi-
ként lehet kevés költséggel e sanyarú világ-
ban víg mulatságot csapni. – A víg estélyt
megelõzte az „elsõ szentesi Sanyaró
Vendelianum” díszközgyûlése, melynek elsõ
tárgya az egylet által készített oklevélnek a
jelenlevõ, egyhangúlag megválasztott dísz-
Sanyaró (O. J.) részre való átadása, mi a köz-
gyûlés éljenzése között, az „Öreg” Sanyaró
Vendel személyesítõje által lett teljesítve. A
díszoklevél, melyet személyesen láttunk, s
mely kiállítójának ügyességére vall, valódi
kutyabõrre készült, sallangos papiros párnán
lett átnyújtva. A függõpecséten az egylet
szimbóluma, az annyira áhított sonka, több
példányban van feltüntetve; de az üvegkira-
kat mögött, – Sanyaró Vendel barátunk hiába
mereszti reájuk éhes szemeit. Második tár-
gyul az egylet pénztárának megvizsgálása
monstre küldöttség kirendelése által határoz-
tatott el, azonban az egylet elnöke bejelent-
vén, hogy a kassza teljesen üres, a küldöttség
kirendelése egyhangú nevetéssel elejtetett, s
több tárgy hiányban a közgyûlés felosztott,
helyet engedve a jóízû vacsorának, melynek,
ha étlapját ide leírjuk, az ország összes
Sanyarójának szájában összeszalad a víz.
Volt is keletje a birkapörköltnek, tepertõs po-
gácsának, szilvóriumnak és a csongrádi kar-
cinak, nem hiába jöttek el Sanyaró Vendel
összes kollégái: az Éhen-bõgõk, Korogiak,
Koplalagiak, és a többi Sanyaró jó cimborák.
A tósztokkal, szavalatokkal és az egymásra
olvasott pattogós tréfás versekkel fûszerezett
estély, melyre a társulat tisztviselõi közül is
többen voltak hivatalosak s jelentek is meg,
víg zeneszó mellett egész kivirradtig tartott,
s ha a karci nem kerekedik felül, s nem õ ma-
rad, mint gyõztes a csatatéren, a mulatság-
nak talán még másnap sem lett volna vége.
De hát a borhoz is szokni kell, pedig a
Sanyaróknak a „nyakalásból” csak Vendel
napján telik! Sok ilyen víg napokat kívánunk
a derek s víg sanyarúságnak!

Lakodalom esküvõ és
nászéjszaka nélkül

125 éve: a Szentesi Lap, 1888. nov. 27-én
érdekes írást közölt Lakodalom esküvõ nél-
kül címen. Furcsa biz' ez, de a múlt héten
mégis megesett Szentesen. Úgy történt a do-
log, hogy Mosó József beleszerelmesedett
Hajdú N. uram becsületes leányába, Annus-
kába, s feleségül kívánta venni. A dolog so-
rán eljutottak egészen a második egyházi ki-
hirdetésig, mikor egyszerre olyan eset adta
elõ magát, amire a szerelmesek nem voltak
elkészülve. Az Annuska leányzó apja ugyan-
is jobban meghányta-vetette a dolgot, s arra
az eredményre jutott, hogy nini, hiszen õ tu-
lajdonképpen nincs is ebbe a házasságba be-
leegyezve?! Kapta aztán magát, bement a
paphoz, s a jegyesek tudta nélkül kivetette
neveiket a hirdetendõk sorából. A következõ
vasárnap azután nem is lettek kihirdetve. Hi-
degzuhany volt ez a forró szerelemtõl égõ
Annuska és Józsi szívének, s hogy mégis ne-
kik legyen igazuk, bementek a paphoz, s is-
mételten bejegyeztették magukat kihirdetés
végett. Mint aki jól végezte dolgát, tért haza
Anna és József, megtenni az elõkészületeket
a lakodalomhoz. Eljött a várva várt vasár-
nap; aprójószágok leölve, kalács kisütve,
hordó csapra verve várta a násznépet. S mert
a szerencsétlenség soha sem jár egyedül, így
történt, hogy a pap a hirdetést ismételten

elõröl kezdte. Szegény Anna és József, majd
hanyatt estek, mikor ezt megtudták. Hogy-
ne, mikor már annyira kifogytak az idõbõl,
hogy ha nem sikerül magukat harmadszor
kihirdettetni, akkor az idén már nem lehet-
nek az egymásé. Õk pedig mindenáron egy-
másé akarnak lenni. Hasztalan volt azonban
minden igyekezet, a papot nem lehetett ka-
pacitálni, s így az esküvõbõl nem lett semmi,
a lakodalmat azonban ellakták, a tisztelendõ
úr következõ utasítása szerint: Miután a la-
kodalomhoz minden elõ van készítve, hogy
semmi kárba ne vesszen, a lakodalom meg-
tartható, a võlegény azonban nem élhet joga-
ival, a leánynak pedig nyomban vissza kell
térni a szülõi házhoz, s leány pártában be-
várni a kisfarsangot, amikor is az egyház tör-
vényei szerint összeesketik õket, hogy mint
férj és feleség megkezdhessék házas életüket
e földi élet rögös útjain. S Annuska meg Józsi
szót fogadtak. A lakodalmat megtartották, az
esküvõ azonban csak a jövõ januárban lesz.

Agyonverte,
majd megvacsorázott

125 éve: a Szentesi Lap 1888. nov. 30-diki
és azt követõ számai egy rablógyilkosságról
adott hírt, beszámolva a nyomozás meneté-
rõl. Borzasztó kegyetlenséggel végrehajtott
rablógyilkosság történt november 27-én vá-
rosunk határában, egyik közeli tanyán. A
megdöbbentõ esetet, melynek Vass Franciska
csongrádi születésû, Vincze Rókus 40 éves
felesége esett áldozatul, s mely városszerte a
legnagyobb izgatottságot keltette; lapunk tu-
dósítója a következõleg adja elõ: Vincze Ró-
kus, kinek Pönköcháton, a teési határszélen
egy kis tanyája van, f. hó 27-en reggel fél 7
órakor két legény fiával a Tóth István-féle,
jelenleg Eszes Mátyás tulajdonát képezõ ma-
jorba mentek napszámra, hol egész nap fát
ástak s csak este 6 óra után tértek haza. Mi-
kor Vinczéék távoztak, a tanyában Vinczéné
maradt egyedül. Ezen idõ alatt gyilkolták
meg a szerencsétlen asszonyt. Mikor
Vinczéék este 6 óra után hazaérkeztek, a
konyhaajtót, melynek kulcsát a gyilkos szin-
tén magával vitte, s vagy a földeken, vagy
hol eldobta, bezárva találták. Miután kopog-
tatásukra sem az ajtón, sem az ablakon nem
kaptak választ, egy borzasztó sejtelemtõl
megragadtatva, szomszédokért szaladtak, s
ezek jelenlétében az ajtót felfeszítették. A
konyhába lépve, Vincze gyufát gyújtott. Bor-
zasztó látvány tárult szemeik elé: mindenfe-
lõl vérnyomok, foltok hirdették: a gyilkos
rettentõ munkáját; a szobában pedig, az ágy
elõtt vértócsában, párnák, dunna és egyéb
ágynemûk alatt, holtan fekve s kegyetlenül,
a felismerhetetlenségig összezúzott kopo-
nyával találták Vinczénét. – Vincze az esetrõl
csak másnap reggel tett jelentést a rendõr-
ségnél, ami elég nagy mulasztás; mert a gyil-
kosnak – a nappalt nem is számítva – egy
egész éjszakája volt a menekvésre. A rendõr-
ség jegyzõkönyvet vett fel az esetrõl, a szo-
bában talált bûnjeleket pedig a bíróságnak
adta át. A meggyilkoltat ma a délelõtt folya-
mán beszállították a kórházba, hol orvos-
rendõrileg felboncoltatván, rajta a következõ
sebek konstatáltattak: a jobb szemöldökön
egy, körülbelül 10 cm hosszú, 4 cm mély vá-
gás, a szemöldöktõl lefelé, a jobb arccsont te-
nyérnyi nagyságban, a szó teljes értelmében
összezúzva, a jobb szem kifolyva; száján
szintén kapott ütést, két foga kitört. Már
ezek a sérülések feltétlenül halálosak voltak;
a gyilkos azonban nem elégedett meg ezzel,
hanem a hátsó koponyacsonton is erõs, 6 cm.
mély vágást ejtett, úgy, hogy a kontyában
volt fésû foga is behatolt a csontba. Hogy a
különben gyönge nõ erõsen védhette magát,
a karján, kezén, hátán és lábszárán látható
ütések, foltok igazolják. – A boncolásnál jelen

volt a meggyilkoltnak édesapja is Csongrád-
ról, és eladó lánya, ki szintén Csongrádon
van szolgálatban. Megható látványt nyújtott
az öreg Vass, ki csak úgy roskadozott a bánat
súlya alatt, gyermekét ily kegyetlen módon
meggyilkolva látni. – Miután a szobában
mindent feldúlva, és még az ágy szalmáját is
feldúlva találták, azonkívül a ládafiából 25
frt készpénz, egy pár új csizma, nadrág hi-
ányzik, kétségtelen, hogy a gyilkosság nem
bosszúból, hanem rablási szándékból követ-
tetett el. Hogy a gyilkosnak volt ideje undok
tettét végrehajtani, mi sem igazolja jobban,
mint az, hogy egy jó darab szalonnát, kenye-
ret, továbbá 3 db birsalmát is ráért megenni;
ezen kívül segélyére volt az idõ is, mert
egész nap sûrû köd borította a láthatárt, s
így, bár több tanya van a közelben, se a ta-
nyába bemenetelét, se távozását nem látta
senki. — A tettest, bár úgy a városi, mint az
állami csendõrség éjjel-nappal a legszorgo-
sabban nyomozza, eddig még nem sikerült
elfogni. Kívánjuk, hogy fáradozását siker ko-
ronázza, s ne járjon úgy, mint Balázs Borbála
gyilkosával, akinek a tavasz óta még most is
bottal ütik a nyomát. – 1888, dec. 2. A meg-
gyilkolt Vincze Rokusné gyilkosát erényesen
nyomozza az állami csendõrség, Tyll László
csendõr fõhadnagy vezetése alatt, ki a nyo-
mozás tartamára városunkban idõzik. A kö-
zeli vidék egész csendõrségét ezen rejtélyes
gyilkosság foglalkoztatja; a tettes kiderítésé-
re közben 100 frt jutalomdíj lett kitûzve.
Mint lapunk zártakor értesültünk, a csendõr-
õrs nyomában van a gyilkosnak. – 1888. dec.
4. Vincze Rókusné gyilkosának kinyomozása
iránt a legkiterjedtebb közbiztonsági intézke-
dések tétettek. A szomszédos csendõrõrsök
bevonása mellett, a határ minden része fel-
kutattatik, minden tanya külön-külön két ál-
lami csendõr és egy városi rendõrbõl álló
10–15 õrjárat által átvizsgáltatik. s a legki-
sebb jel is szorgosan megvizsgáltatik. A nyo-
mozást Tyll László csendõr fõhadnagy és vá-
rosunk fõkapitánya együttesen vezetik, kik
személyesen járják be a határt, és teljes oda-
adással, feszített igyekezettel, éjjel-nappal lá-
zasan igyekeznek a gyilkosság felderítésén.
Biztos nyom az eddigi szorgos kutat dacára
sincs. Úgy látszik, ez eset is eggyel szaporítja
az országszerte jelentkezõ gyilkosságok fel-
deríthetetlen rejtélyeit. (Az év folyamán nem
került elõ a tettes.

Nem ugathatnak

100 éve: a Szentesi Lap, 1913. nov. 27-diki
számából megtudhatjuk, mi történik „Ha a
kutya csendõrt ugat meg”. Debrecenbõl je-
lentik. A közeli Köhölkúton lakik Végh Mi-
hály jómódú gazdálkodó, aki még pár év
elõtt bírája volt falujának. Végh Mihály az
utóbbi idõben tanyájára vonult gazdálkodni,
és a nyár folyamán történt, hogy a tanyán lé-
võ komondorok két cirkáló csendõrt meg-
ugattak. A csendõrök feljelentették Véghet a
kutyaugatás miatt, s a járási fõszolgabíró a
tisztességben megöregedett volt községi bí-
rót 15 napi elzárásra ítélte el. Az indokolás
szerint a csendõröket kutyának büntetlenül
nem szabad megugatni. Ezen kívül azt tár-
gyalja az Ítélet, hogy a csendõrök élete is ve-
szélyben forgott. Végh Mihály a belügymi-
niszterhez megfellebbezte a lehetetlen ítéle-
tet és reméli, hogy megszabadul a megszé-
gyenítõ fogházbüntetéstõl.

Szoknyabaj

100 éve: a Szentesi Lap, 1913. dec. 7-én
megjelent száma a „bukj el” szoknyáról tett
közzé egy történetet. A bukj el szoknyát már
sokféle vonatkozásban megénekelték a vers-
faragók is, meg a fránya riporterek is. Hallot-
tunk róla, hogy lépcsõn felmenni, vagy vo-
natba szállani bajos benne, de még olyant,

amilyen a szentesi állomás elõtt esett meg a
napokban, még nem produkált a divatos sza-
bászati remek. Egy karcsú szép leány akart
leszállni az omnibuszról. De hát szûk volt
szoknyája. Akart, de nem sikerült, végre
megunván a kísérletezést, elszánta magát, s
egy erõsebb nekilendüléssel egy férfi karjába
esett. Nem történt semmi különösebb baja,
csak az, hogy mulattak a „bukj el” szoknya
bosszúján.

Fejbeszúrva borozott

75 éve: az Alföldi Újság, 1938. okt. 12-én
arról számolt be, hogy véres szurkálás tör-
tént egy felsõpárti kocsmában. A történet lé-
nyege: Véres esemény zajlott le keddre virra-
dó éjszaka az egyik felsõpárti kocsmában. Az
egyik asztalnál jókedvû társaság szórako-
zott; köztük volt Fekete Ferenc 35 éves, gróf
Tisza István utcai lakos is. Éjfél felé járhatott
az idõ, amikor a tetõfokra hágott a jókedv.
Az újbor úgy látszik alaposan felcsigázta a
hangulatot, és nyilván kissé meg is ártott a
fiataloknak. Egyik-másikból ugyan kitörni
készült a virtus, és hiába állt közéjük a ven-
déglõs és csitította a hevült legényeket, már
nem ért a szép szó: a fiatalokban végleg fel-
forrt az újbor. Az egyik bicskát rántott és av-
val támadt legjobb komájára, Fekete Ferenc-
re. Dulakodás támadt a két nekihevült fiatal-
ember között. A vége az lett, hogy Fekete Fe-
renc több súlyos szúrást kapott a fején. A vé-
res csetepaté után kiitták boraikat, és haza-
mentek a legények. Fekete Ferenc is haza-
ment, s csak másnap jelentkezett a kórház-
ban felvételre. A saját lábán ment a kórházba,
ahol a vizsgálat során megállapították, hogy
fejsérülése elég súlyos. Csoda, hogy a saját
lábán be tudott menni a kórházba. Gyógy-
ulása mindenesetre hosszabb idõt vesz
igénybe. A véres verekedés ügyében megin-
dult a vizsgálat.

Arany a kacsában

75 éve: az Alföldi Újság 1938. okt. 15-diki
számának szenzációja szerint „Aranydarabo-
kat találtak egy csongrádi kacsa zúzájában”.
Nem hírlapi kacsáról van szó – írta az újság
–, amely a múlt század hetvenes éveinek az
elején született meg, és amely azért vált szál-
lóigévé, mert állítólag 99 társát megette, ha-
nem egy valódi hús és vér kacsáról van szó,
melynek a zúzája aranybányának csapott fel.
Csongrádról jön a híradás, hogy Kiss Mihály
városi tûzoltó felesége elment a baromfi pi-
acra, és ott kiválasztott egy kövér kacsát. Kis
alku után megvette, hazavitte, levágta és
hozzálátott a feltisztításához. Mikor zúzája
felvágásához, illetve kitisztítására került a
sor, nem várt meglepetés érte az asszonyt:
négy darab sárgásan, aranymódra fénylõ
fémdarabot talált a kitakarított, félig emész-
tett eleségben. Azonnal átszaladt a szom-
szédba, s nagy lelkendezve mutatta meg a
talált dolgokat. A szomszédasszony rábeszé-
lésére bementek a legközelebbi ékszerész-
hez, és nagy pirongás közt megkérdezték,
hogy nem arany-e a csillogó sárga fém? Az
ékszerész szabályszerûen megvizsgálta a
négy fémdarabot és megállapította, hogy
mind a négy arany. Az asszonyok hazasiet-
tek, Kiss Mihályné pedig boldog volt, mert
hiszen nemcsak a pecsenyének való került a
kacsából, hanem a pecsenyére való is megté-
rült. A kacsa valószínûleg az utcán találta és
nyelte el az aranydarabokat, amelyek ilyen
utazás után kerültek Kiss Mihályné birtoká-
ba. Csongrádon azóta nagyon gondosan
vizsgálják a gazdaasszonyok a kacsák zúzá-
ját, mert hátha…

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (Különszám)

Aranypénz a kacsa zúzájában



Egy nyugdíjas tanárnõ
nemrégiben kezdte el árulni
a maga készítette gyönyörû
és nem utolsó sorban ízletes
mézeskalács figurákat és dí-
szeket. Találunk még nála
házi készítésû ivólevet, ami
ritkaság a piacon. Tehéntej-
bõl készített termékeit hozza
Gyõzõ Molnár Attiláné Éva,
akinek az asztalán a túró, tej-
föl és vaj mellett hétrõl-hétre
egyre több féle sajt bukkan
fel. Állandóan kísérletezik,
nyitott szemmel jár és ami
neki ízlik, azt a vásárókkal is
kipróbáltatja. 

Sok nyugdíjas árul itt, akik
otthoni kertjükbõl hozzák el
azt, ami éppen feleslegben
terem. Például Félegyházi Tö-

rök Lajosné régen nagyban
termesztett, de 1995 óta a
kiskertjében, mindenbõl egy
kicsit nevel mûtrágya és per-
metszerek nélkül, mert nem
bírja a vegyi anyagokat.
Most spenót, petrezselyem-
zöld, zeller és pirított tök-
mag található nála. Több ke-
reskedõ is növeli a választé-
kot, akiknél a szezonális
zöldségek, gyümölcsök mel-
lett szinte bármilyen déli
gyümölcsöt megtalálunk.
Kotymánné már 1990 óta áll
az új és visszajáró vásárlói
szolgálatában és nagyon sze-
reti az itteni zsongást. Kicsit
furcsának tartja, hogy ma-
napság kevesebben vásárol-
nak a piacon: inkább elmen-

nek a nagyáruházba és meg-
veszik sokkal drágábban a
rosszabb minõségû termé-
ket. 

Egyre többen bukkannak
fel kézmûves termékekkel,
szárított gyógy- és fûszernö-
vényekkel, sõt házilag készí-
tett kozmetikumokkal is.
Egyre több a fiatal. Két hó-
napja üde színfoltként jelent
meg Markó Kata és Deák Al-
bert, vegyész és közgazdász,
akik a több lábon állás hívei.
Többek között házi készítésû
eceteket, mustárt, lekváro-
kat, csírákat, sõt szatyrokat
és drót ékszereket is árulnak.
A pár elmondása szerint rá-
ébredt arra, hogy nem kell
olyan sok pénzért dolgozni,
ha képesek minél több élel-
miszert maguknak megter-
melni. Már az elsõ évben
több termékük volt, mint
amit el tudnak fogyasztani,
így jött az ötlet, hogy hozza-
nak belõle a piacra. Ehhez
kapcsolódóan a munkát sze-
retnék egy optimális egyen-
súlyban tartani, úgy hogy
közben jól érezzék magukat
és fenntarthatóan éljenek.

Baranyai Vitália

Mikulásra népi iparmû-
vész címet érdemelt ki Ko-
vács Ivánné. A szentesi népi
bútorfestõ számára decem-
ber 5-én ítélte oda eddigi
szakmai tevékenysége leg-
nagyobb elismerését a Ha-
gyományok Háza.

Évente kétszer ül össze a
fõvárosban a bizottság, hogy
szigorú kritériumok figye-
lembe vételével odaítélje a
pályázóknak a népi iparmû-
vész titulust. Több éves fo-
lyamatos zsûriztetéssel, és
meghatározott számú A és B
kategóriás termékekkel lehet
megpályázni a szakmai elõ-
relépést. Önéletrajzába bele-
vette díjait, s magángyûjte-

ményét is. Úgy értesült, egy-
hangú volt a bizottság dön-
tése.

Piroska azt gondolja, mi-
vel Szegeden megszûnt a
zsûriztetés, s távolabbra
utazni költségesebb, 71 éve-
sen már nem ez lesz az el-
sõdleges célja. Volt mit be-
hoznia, hiszen eléggé késõn
kezdte az alkotást. Elsõ
munkája  2000-ben született,
egy bútorfestõ erdélyi lány-
tól leste el az alapokat. Újab-
ban elõszerettel alkalmaz
hartai motívumokat kelen-
gyésládáin, zsámolyán, eze-
ket idén vitte zsûriztetni. Be-
leszeretett a hartai színvilág-
ba, véleménye szerint ez illik

leginkább a mai lakáskör-
nyezetbe, bár idén megta-
nulta a sárközi bútorfestést,
tavaly pedig belekóstolt a
templomi mennyezetkazetta
festésbe is. Láthattuk porté-
káival a megyeházi adventi
vásárban és a Mûvészetek
Háza karácsonyi vásárán is,
utóbbi eseményen elõadást
is tartott a kötények történe-
térõl. Nem készít kifejezetten
karácsonyi termékeket, vá-
sárlói inkább a praktikumot
keresik díszes tárgyaiban:
díszgömbök, gyertyatartó
mellett szivardobozt, kínáló-
üveget is vettek tõle most a
fenyõfa alá.

(darók)

Népi iparmûvész lett a bútorfestõ

Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu, szentesielet@gmail.com

Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
Kiadja: Szentes Városi Képviselô—testület, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet
ISSN 0238—9959

A hagyományos szentesi
szõlõtermesztést és borké-
szítést kívánja feleleveníte-
ni két pedagógus. Szebeni
Zoltán gimnáziumi tanár
Mód László néprajzkutató
helytörténeti adatai alapján
fogott bele szõlõtelepítésbe
a Berekben. Szemerédi And-
rás 20 éves tapasztalatával
segít a borkészítésben. A
hordókban rozé, siller és
vörösbor is érlelõdik, amit
majd a családtagok és bará-
tok fogyasztanak el.

A városközponthoz tarto-
zó utca egyik régi házának
pincéjében beszélgetünk
Szebeni Zoltánnal és Sze-
merédi Andrással. Az egyko-
ri szenes pincében ma hor-
dók sorakoznak, bennük
kékfrankos és cabernet franc
szõlõk leve érik. Szebeni
Zoltán, a Horváth Mihály
Gimnázium magyar nyelv és
irodalom, drámai szakos ta-
nára három évvel ezelõtt
döntött szõlõtelepítésrõl.

– Egy baráti beszélgetés
során jött az ötlet, mi lenne
ha újra szõlõt termesztenénk
a Berekben. Mód László
néprajzkutató mesélte egy
alkalommal, hogy Szentes
három részén is termesztet-
tek szõlõt, a Szigetben fõleg
csemegét, illetve Nagy-
hegyen és a Berekben.
Szemeréi András barátom
földrajz szakosként világosí-
tott fel, hogy a telkünk talaja
valószínûleg folyami erede-
tû homok. Édesapám egy-
szer meg is nézte, hogy 15
méter mélységig homokból
áll –  kezdett a történetbe
Szebeni Zoltán. Az ötletet
tett követte, a homokos dû-
nékre 200 tõ cabernet franc-t
és 250 tõ kékfrankost ültetett
a gimnázium tanára. Az

egyes függöny mûvelésû
szõlõsorok az uralkodó szél-
iránynak megfelelõen észak-
nyugat-délkelet tájolásúak.
Az idei szüret az elsõ, ami-
kor a szõlõ leve hordókba
kerül. A gimnáziumi tanárt
barátja és unokatestvére
Szemerédi András segíti, ta-
nítgatja. A Koszta József is-
kola igazgatója 20 éve kez-
dett bort készíteni a maga
örömére egy ismerõs pincé-
jében. Mint Szemerédi And-
rás fogalmaz, õ hobbi bo-
rász, autodidakta módon ta-
nulta és tanulja a borkészí-
tést, de legtöbbet az évek so-
rán szerzett tapasztalat és az
intuíció jelenti. A szõlõt Bok-
rosról vásárolja, a kész bor
családon belül elfogy. - Sok
munkával jár, a szürettõl ka-
rácsonyig hetente hozzá kell
nyúlni a borhoz, kezelni, át-
fejteni, hordót mosni, de tel-
jesen kikapcsol ez a tevé-
kenység – mondta lapunk-
nak.

A pince két hordóján az el-
ismert hazai borászat, a
VyLyan pincészet neve ol-
vasható. – A gimnázium drá-
mai tagozatán tanult a villá-
nyi Vylyan pincészet tulajdo-
nosa, Debreczeni Mónika, aki-
hez rendszeresen ellátoga-
tunk az Ördögkatlan feszti-
vál idején. A két-három éves
boroshordókat a pincészet
fõborászától kaptuk meg,
amikor megtudta, hogy bort
szeretnénk készíteni – mesél-
te az ifjú szõlõbirtokos a hor-
dók történetérõl. – Banditól
tanulom a borászatot, a
csongrádi Bodor Laci bará-
tomtól pedig a szõlõ ter-
mesztést. Sokszor telefonnal
a kezemben állok a szõlõben
és tanácsot kérek. A múlt hé-
ten már metszettem a szõlõt,

mert tavasszal biztosan nem
lesz idõm a gimnáziumi el-
foglaltságaim miatt – mond-
ta Szebeni Zoltán.

A pincében közben folyik
a munka és a bor. Legkoráb-
ban a rozé válik fogyasztha-
tóvá a szüretet követõen, a
kóstolást is ezzel kezdjük. A
színét onnan kapja, hogy
nem hagyják állni a darálás
után, hanem egybõl kiprése-
lik. Szemerédi András kék-
frankos rozéjának íze üde és
friss, nyári melegben jobban
itatná magát, mint a 7 fokos
pincében. Következik a siller,
ami kellemes, tartalmas, jel-
legzetes ízû a hobbi borász
véleménye szerint. A hal-
vány vörös színt az egy napi
ázástól kapta, ezért is jelent
átmenetet a rozé és a vörös-
bor között. Az egyik hordó-
ból fejti át András az idei
berki bort. A cabernet franc
szõlõbõl készülõ nedû még
érlelés alatt áll, erõsen érzik
rajta a  barik hordó íze. And-
rás reméli, hogy a következõ
hetekben erõsödik a gyü-
mölcsösség és tompul a ba-

rik jelleg, de a jó bor ígérete
érzik az italban. Ahogy And-
rás fogalmaz, valami plusz
töltet érzõdik a berki boro-
kon, talán a mély homoktalaj
és a Kurca közelsége miatt.

Szebeni Zoltán közelebbi
tervei között szerepel fehér
szõlõ telepítése és majdan
egy saját pince építése a Be-
rekben. A szõlõterület növe-
lését az idõhiány korlátozza.
Most még 100-200 liter bor
készül, de évjárattól függõen
elérheti a 800 litert is, amit
családi és baráti körben fo-
gyasztanak el. A gimnáziumi
tanárnak más tervei is van-
nak, de azokról még nem be-
szél. Legyen az egy követke-
zõ kóstoló és beszélgetés ap-
ropója.

Besenyei Gábor

Tanári borok

Markó Kata és Deák Albert új arcok a piacon.
Házi készítésû, adalék és cukormentes lekvárokat, mustárt is árulnak.

Piaci zsongás
Szentesen nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen sok-

oldalú termelõi piacunk van. Alig van olyan élelmiszer,
amit csütörtök és va-sárnap reggelenként ne lehetne itt
megtalálni. A répától a savanyú káposztáig, a kolbásztól a
sült tökig és a termelõi méztõl a csíramáléig hosszú a zöld-
ségek, gyümölcsök és feldolgozott termékek sora. Így kará-
csony közeledtével pedig igazán széles választékot talá-
lunk az ünnepre jellemzõ készítményekbõl és dísztárgyak-
ból is. Karácsony elõtt utoljára december 22-én látogatha-
tunk el a piacra, hogy az ünnepi ételek hozzávalóit besze-
rezzük és együnk egy jó fokhagymás lángost.

Szebeni Zoltán (balról) borát kóstoltatja a borkészítõ barát, Szemerédi András.


