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Másfél év múlva meg-
szûnhet a jelenleg ideiglenes
engedéllyel rendelkezõ pszi-
chiátriai otthon. Korábban
történtek már fejlesztések,
ennek ellenére a 90 fõ ellátá-
sát biztosító Sima Ferenc ut-
cai intézmény nem felel meg

az elvárt követelményeknek.
A közel 70 éves épület kor-
szerûtlen, kevés a szociális
és közösségi helyiség, nincs
lehetõség sportolásra, zsúfolt
és nem biztosítottak az euró-
pai szintû gondozás feltét-
elei. Új lakhatási körülmé-

nyek kialakítására és foglal-
koztató építésére nyert közel
egymilliárd forintos pályáza-
ti támogatást a fenntartó
Szociális és Gyermekvédel-
mi Fõigazgatóság. A 2015
nyarára megvalósuló fejlesz-
tés eredményeként a berek-
laposi városrészben felépül-
het egy 25 fõs, két szintes,
pavilonos rendszerû lakó-
centrum és egy nappali fog-
lalkoztató, valamint kettõ  12
férõhelyes, elõkertes, családi

jellegû lakóház a Rákóczi ut-
ca 110. és 175. szám alatt. To-
vábbi kettõ 4 fõs lakást alakí-
tanak ki a Vásárhelyi út 61.
és Csongrádi út 7. szám
alatt. Az elõzetes felmérések
alapján összesen 57 fõ ellá-
tottat költöztetnek be az in-
gatlanokba. A lakócentrum-
ba kerülõ lakók nem igényel-
nek fokozott ellátást, de nem
maradnak felügyelet nélkül
éjszaka és hétvégén sem. A
fokozott ellátást igénylõk a
12 fõs lakóházakba költöz-
nek, a legmegbízhatóbbak
pedig a 4-5 fõs lakásokba.

(folytatás a 3. oldalon)

A múlt év utolsó napján
megjelent átfogó, a termálvíz
használatra vonatkozó vég-
rehajtási rendeleteket módo-
sító jogszabály olyan megol-
dásokat, ösztönzõket  tartal-
maz, amelyek a természeti
állapot fenntartását és az ok-
szerû erõforrás felhasználást
is támogatják.

Az országban 1300 létezõ
termálkútból 780-800 mûkö-
dik ma, Szentesen az arány
hasonló. A város térségében
található 32 meleg vizes kút
közül 20 vízét használják
épületek és növényházak fû-
tésére, a városi távfûtésre va-
lamint a gyógyfürdõben és a
strandon. Az Árpád Agrár
Zrt. mintegy 60 hektár üveg-
ház és fóliasátor üzemelteté-

sét biztosítja 14 kútból.
Évente közel 2,3 millió köb-
méter használt, lehûlt ter-
málvízet enged a Termál tó-
ba, mint felszíni befogadóba.
Az összegyûjtött vizet az ön-
tözési idõszak befejezése
után, általában a téli hóna-
pokban eresztik le a Vekeren
és a Kurcán keresztül a Ti-
szába. – Az év elején életbe
lépett szabályozás milliós
nagyságrendû megtakarítást
jelent évente egy kút eseté-
ben. Mintegy felére csökken-
tek a bírság tételek és a ker-
tészetek által fizetendõ víz-
készlet-használati járulék
számítási módja is kedvezõ-
en módosult – tájékoztatta
lapunkat Nagygál János, az
agrárcég mûszaki vezetõje.

A jogszabály rendezte a
használt termálvíz elhelye-
zésre szolgáló felszíni létesít-
mények, így a termáltavak
helyzetét, valamint felülvizs-
gálatra kerülnek a termálvíz
használattal érintett Natura
2000 besorolású területeket
érintõ kötelezettségek is. Az
új szabályozás a bányajára-
dék mértékének számításán
keresztül ösztönzõen hat a
több lépcsõs, a jelenleginél
hatékonyabb termálvíz fel-
használásra.

Bakó Dániel tavaly avathat-
ta fel az újonnan fúrt termál-
kútját, amellyel saját kerté-
szetét fûtheti. Mint lapunk-
nak elmondta, a szabályvál-
tozásnak köszönhetõen na-
pokon belül megérkezhet a
kút végleges üzemelési en-
gedélye. A beépített korszerû
technikának köszönhetõen a
jelenleg egy hektár felületû
fûtött fóliáját tovább bõvít-
heti a kútból kinyert hõ-
mennyiségre alapozva. A fia-
tal kertész véleménye szerint
akár haltenyésztésre és épü-
letfûtésre is használhatóvá
válik a termálvíz.

(folytatás a 8. oldalon)

A 40 éves versenyzõ egy-
elõre csak egy mérkõzésre
kötelezte el magát, tehát hi-
vatalosan ez lesz a búcsú-
mérkõzése, ám egy jó teljesít-
mény esetén akár folytatása
is lehet pályájának. Az eddig
33mérkõzésen veretlen Erdei
a Rácz Félix nevével fémjel-
zett Felix Promotion és a
Bertók Róbert, Széles Imre ér-
dekeltségébe tartozó Ferobox
Event közös igazolása. Ber-
tók Róbert szerint a jövõben
Szentesen is látható lesz a
kétszeres világbajnok profi
ökölvívó.

– Hosszú huzavona volt,
és gyakran én nem tudtam,
hogy mit szeretnék. Nem
akartam úgy befejezni az
ökölvívást, hogy még leg-
alább egyszer nem mutatom
meg magam a magyar kö-
zönségnek. Március 8-án egy
igazi nõnapi bunyó lesz, erre
készülök ezerrel. Feltehetõ-
leg az utolsó meccsemet ví-
vom, de azért ezt nem jelen-
tem ki végérvényesen. Nem
tudom, hogyan bírom majd a
felkészülést fizikálisan és

pszichésen, de ha könnye-
dén veszem, és a mérkõzés
után még mindig akarom
csinálni, akár folytatás is le-
het – fogalmazott Erdei
Zsolt.

Kovács István, a WBO szer-
vezet európai alelnöke el-
mondta, hogy a szervezet fél-
nehézsúlyú Eb-címe minimá-
lis ráhatással betöltetlenné
vált, így ezért zajlik majd a
küzdelem Kecskeméten. Er-
dei ellenfélét még nem ne-
vezte meg, Kovács szerint
egy pozitív rekordú, legalább
tíz gyõztes meccsel rendelke-
zõ rivális következik. Rácz
Félix szerint újabb szakmai
kihívást jelent számára és
csapata számára, hogy Zsolt-
nak kell mérkõzést szervez-
niük és a gálát köré építeni,
de mint fogalmazott, szeretik
a kihívásokat.

A Ferobox Event kecske-
méti gálájának két fõmérkõ-
zését, Erdei Zsolt és Bedák
Zsolt küzdelmét az eddig
megszokottól eltérõen nem a
SportTV, hanem az MTVA
M1-es csatorna közvetíti.

Finisben a kalandpark
Két héten belül helyére kerül szinte az összes élmény-

elem az alsóréti kalandparkban. A mintegy 1,6 hektáros te-

rületen öt nehézségi fokú kötélpályarendszer, összesen 300

méter kötélcsúszda és más, aktív kikapcsolódást szolgáló

eszközök várják az érdeklõdõket. A terület alkalmas nagy

rendezvények megtartására is, májusban a Szárnyas Na-

poknak ad helyszínt.

4. oldal

Méltó emléket állítanának
Sipos Editnek

Sipos Editrõl, az egyik legsikeresebb magyar nõi vízilab-
dázóról elnevezett sétányról, az õt ábrázoló mellszoborról,
egy késõbbiekben kialakítandó Bajnokok útjáról és egy
nagyszabású sport- és egészségrendezvényrõl is említést
tesznek a tavaly elhunyt sportoló számára összegyûlt pénz-
adomány kezelõi.

7. oldal

Erdei SzentesenBezár a pszichiátriai otthon

Kiszámíthatóbb
termál jövõ

A bereklaposi városrészen
épül fel a 25 fõs lakócentrum.

Széles Imre, Erdei Zsolt, Bertók Róbert, Rácz Félix

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Minden idõk legeredményesebb magyar profi ökölvívója
a szentesi székhelyû Ferobox Event színeiben fejezi be kar-
rierjét – jelentették be a szerdai budapesti sajtótájékozta-
tón. Az ökölvívó gálákat szervezõ cég ügyvezetõje, Bertók
Róbert lapunknak elmondta, hogy Erdei Zsolt a tervek sze-
rint március 8-án, Kecskeméten lép a kötelek közé Európa
bajnoki címmérkõzésen. A Magyar televízióban is látható
gálán szorítóba lép Faur Csaba és Nagy Lütyõ Imre is.

A pszichiátriai ellátottak életkörülményeinek javítását,
társadalmi beilleszkedésének segítését, a hétköznapi em-
berek életének megfelelõ életet biztosíthatja az az egymil-
liárd forint, melybõl új lakóingatlanokat és foglalkoztatót
építenek a városban. A megüresedõ Sima Ferenc utcai in-
gatlan visszakerül a tulajdonos önkormányzathoz.

Minden akadály elhárult a mezõgazdasági célú termálvíz
használat fejlesztése elõl a január 1-jétõl hatályba lépett
jogszabályoknak köszönhetõen. Az Árpád Agrár Zrt. mû-
szaki vezetõje szerint lényegesen tervezhetõbb a kertészek
jövõje és több pénz jut fejlesztésre, munkahelyteremtésre.
A tavaly átadott új termálkút tulajdonosa szerint a mezõ-
gazdaságban és az élelmiszeriparban is jelentõs fejlõdés
indulhat el a szabályok enyhülését követõen.
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A Szentesi Ellenõr orszá-
gos anyalapja az 1914. feb-
ruár 8-án indított "Kossuth
Zászló" volt, az 1911 õszé-
tõl megjelent "Magyar
Köztársaság", ill. az ennek
örökébe lépõ "Kossuth La-
jos Lapjának" jogutóda. Az
Országos Kossuth Lajos
Párt népújságja hetente je-
lent meg; fõszerkesztõje
Nagy György pártelnök,
felelõs szerkesztõje a zen-
tai születésû dr. Kalmár
Antal jeles közjogi író és
publicista volt. Programja
mindössze két dátum:
1848-1849! "Zászló ez -
idézték Kossuth Lajost -,
amelyet leejteni sohasem
szabad!" Más szóval ez azt
jelenti, hogy a teljes füg-
getlenségre való törekvést
a magyarság szívébõl kiir-
tani nem lehet. Az új or-
szágos lap rendszeresen
beszámolt a vidéki esemé-
nyekrõl, számos esetben
támaszkodva a Szentesi El-
lenõr információira. 

A Kossuth Zászlóból tud-
juk, hogy 1914. február köze-
pén Szentesen kívül Kossuth
Pártkör mûködött Debrecen-
ben, Makón, H. Vásárhelyen,
Aradon, Budapesten, Szege-
den, Kolozsváron, Szabad-
kán; és alakulóban voltak
Cegléden, Kecskeméten,
Nagykõrösön, Gödöllõn és
Újpesten. Az országos és a
helyi pártlap egyaránt beszá-
molt a szentesi Tyúkpiac té-
ren megtartott nagysikerû
népgyûlésrõl, amelyen több
ezren vettek részt, és ame-
lyet a Kossuth Lajos Párt és a
Szociáldemokrata Párt közö-
sen szervezett 1914. febr. 22-
én.

A köztársasági elveket val-
ló mozgalom folyamatos
erõsödése a hatósági fellépé-

sek sorozatát vonta maga
után. Kezdetüket vették a
"köztársasági perek", hivat-
kozva a király megsértésérõl
és a királyság intézményé-
nek megtámadásáról alko-
tott törvényre (1913: XXXIV.
tc.). Mivel a törvénycikket
visszaható erõvel ruházták
fel a parlamenti törvényal-
kotók, az ügyészség a Kos-
suth Párt 15 tagja ellen indí-
tott eljárást olyan "vétsége-
kért", amelyeket még a tör-
vény hatályba lépése elõtt
követtek el. Ezek között sze-
repelt Nagy György pártel-
nök (4 rendbeli perben), dr.
Kalmár Antal lapszerkesztõ
(2 perben), Lánczi Simon Pál
ügyvéd-lapszerkesztõ (2 per-
ben), Szabó Imre vásárhelyi
tanító és Ady Endre buda-
pesti költõ-újságíró (1-1 per-
ben) stb. Összesen 24 pert in-
dított az ügyészség, vala-
mennyit "alkotmányos ál-
lamforma elleni lázítás" cí-
mén. A legtöbb vádlott vé-
dõje - Nagy György - kimu-
tatta, hogy az ügyészség
helytelenül magyarázza a
törvényt, mert a BTK szerint
legfeljebb alkotmányos ál-
lamforma megtámadásának
vétsége címen indítható eljá-
rás. A budapesti és szegedi
törvényszék vádtanácsa ma-
gáévá tette Nagy György jo-
gi érvelését, így a terhelteket
csupán vétség miatt helyez-
ték vád alá. Március folya-
mán a királyi törvényszék
négy esetben felmentõ ítéle-
tet hozott, így a vád alól fel-
mentette Ady Endrét, akit a
"Rohanunk a forradalomba"
c. verséért fogtak perbe. 

A helyi kötõdésû perek
közül szóljunk elõbb Nagy
György ügyérõl, amelyet
1914. február 16-án indított a
szegedi ügyészség, persze
visszamenõ hatállyal. A vád
lényege az volt, hogy az
érintett 1913. május 1-jén, a
Szentesi II. Függetlenségi 48-
as Népkör zászlószentelõ
ünnepsége alkalmával a
fennálló politikai rendszert
bírálta, és a köztársasági ál-
lamformát dicsérte, annak
elõnyeit fejtegette. Beszéde
folyamán az alábbi kijelenté-
seket tette: "Éljen a köztár-
saság…"; "A nemzet függet-
lensége csak akkor valósul
meg, ha mindannyian köz-
társaságiak vagyunk…"; "A
függetlenségi eszme vég-

eredményben az igazi füg-
getlenséghez: a köztársaság-
hoz vezet…"; "Boldog csak
úgy lehet hazánk, ha a köz-
társasági államformát meg-
valósítja…" stb. A vád sze-
rint a fenti kijelentésekkel az
alkotmányos államforma el-
len lázított. Nagy György be-
ismerte, hogy a zászlóavató
ünnepségen jelen volt és be-
szédet mondott, de tagadta,
hogy lázító kijelentéseket
tett volna. Az eljárás során
kihallgatott 278 tanú közül
csak ketten állították, hogy
lázított. A vádtanács a bûn-
vádi eljárást megszüntette. 

Az ügy mégsem ért véget.
Ugyanis Lánczi Simon Pál a
Szentesi Ellenõrben közzé-
tette a Nagy György elleni

vádiratot, mire az ügyészség
Lánczi ellen is vádat emelt
lázítás címen, az ominózus
lapszámot pedig hatóságilag
elkoboztatta. A szentesi lap-
szerkesztõ védelmét Nagy
György látta el, aki kimutat-
ta, hogy az 1848: XVIII. tc.
megengedi a törvény által
alakított testületek iratainak
szószerinti közlését. Mivel
Lánczi így közölte a vádira-
tot, az ügyészség a saját vád-
iratának elkobzásával és a
saját vádirata miatt folya-
matba tett bûnvádi eljárásá-
val tulajdonképpen a saját
alkotását inkriminálja. A ki-
rályi törvényszék vádtaná-
csa helyt adott Nagy György
érvelésének, és megszüntette
az eljárást Lánczi ellen. 

A szentesi lapszerkesztõ
ellen azonban tovább folyta-
tódott a hatósági haj-sza.
Lánczi Simon Pál ugyanis
még 1913. március 15-én írt
egy cikket a Nép-szavába "A
köztársasági eszme térhódí-
tása" címen. Az ügyészség
vádat emelt lázítás címen,
amelynek fõtárgyalására
1914. május 5-én került sor.
Arra a kér-désre, hogy bû-
nösnek érzi-e magát, a 35.
életévében járó dr. Lánczi Si-
mon Pál a következõket vá-
laszolta: "Nem vagyok bû-
nös! Életemben mindig re-
publikánus voltam, s az is
maradok. Nem vagyok köte-
les jobban tisztelni a királyt,
mint-hogy azt a büntetõtör-
vény rendeli. Minden sza-
vamnak ura vagyok, minden
cse-lekedetemért vállalom a
teljes felelõsséget. Meggyõ-
zõdésemhez, a republikánus
hitvalláshoz a börtönben is
hû maradok. Szegény ember
vagyok, nehéz munká-val
szerzem meg kenyeremet, de
édes hazám függetlenségéért
minden áldozatra, fel a már-
tíromságig kész vagyok!" A
Kossuth Zászló tudósítója
szerint, Lánczi szavai felvil-
lanyozták a hallgatóságot,
közöttük sok egyetemistát.
Nagy György hatásos védõ-
beszéde ellenére, Lánczi Si-
mon Pált királysértésért egy
hónapi ál-lamfogházra ítél-
ték. A tudósító azzal a meg-
jegyzéssel zárta közlemé-
nyét, hogy "A Szentesi Kos-
suth Lajos Pártkör büszke le-
het ifjú vezérére, aki tudás-
sal, hit-tel, férfias erényekkel
szolgálja a nemzeti függet-
lenség zászlaját!" (Hamaro-
san még írni fogunk Lánczi
Simon Pálról és a Szentesi
Ellenõrrõl.)

Labádi Lajos

Szellemi és érzelmi kincsesbánya ka-
puját nyitotta ki azon a nevezetes na-
pon Kölcsey Ferenc, amikor befejezte a
Himnusz címû költeményét. Éppen ja-
nuár 22-én írta le az utolsó sorát érzel-
mes és fájdalmas mûvének, amely az-
óta is az eszünk és a szívünk legbizto-
sabb kulcsa.

Sokkal késõbb, 1988-ban született
meg a gondolat: nemzeti kultúránk
megünneplésére nevezetes és becses
napot kellene keresni, amikor fényt
gyújtunk emberi létünk legszebb alko-
tásai körül. Méltó módon felemlegetjük
a tudomány, a mûvészet, az oktatás és
a szabad mûvelõdés legfontosabb feje-
zeteit, és legalább egy napig megkülön-
böztetett tisztelettel fordulunk a szelle-
mi kincsesláda szorgalmasabb nyitoga-
tói felé.

Ahogy a Himnusz gondolatának
megszületését követte a cselekedet, a
vers megírása, úgy léptek egyet a Ma-
gyar Kultúra Napjának kigondolói
1989. január 22-én. Ünneppé avatták az

ötletet, a kultúra barátainak nevezetes
napjává. Igaz, még mindig nem elegen
ismerik még a naptárban külön nem
jelzett dátumot, de – reméljük – egyre
többen fogadják el a tartalmát.

Szellemi kukákat borogatnak elénk
sorban a konzumismeretek harcos kép-
viselõi. A bálás, amerikai kultúra lelkes
támogatói fojtó lasszót dobnak a ta-
nácstalan szemlélõdõre és az erõszak
szószólói üres szórakoztatásra csábíta-
nak. Csak tompán csillog a mûvelõdés
glóriája, megkopott a szellemi arany-
füst. Egyben biztosak lehetünk: a szel-
lemi morzsákból aligha formázhatjuk
meg a szabad mûvelõdés csábító ke-
nyerét. Ahhoz igazi kulturális kovász
kell, és az, hogy ne a rostálást, hanem a
dagasztást kezdjük tanulni.

Dalban és prózában vajon hányszor
hangzott el a Himnusz, a magyar em-
bernek mindig kedves mû? Sokszor
skandálták hazug politikai gondolatok
nyitányaként, gyakran frázissá próbálta
koptatni az ismételgetõk kórusa. Soha-

sem volt olyan harcos, mint a Nemzeti
dal, de véletlenül sem lehet ellenállni,
amíg hallgatjuk, a mindenkit elöntõ,
különös érzésnek. Az ünnepi emléke-
ink közül, a hosszú sorból, csak egy jus-
son az eszünkbe: az Olimpia, az ered-
ményhirdetések felszabadító és szemtö-
rölgetõs pillanatai.

Kölcsey klasszikus éneke ünneppé
avatja a jeles eseményeket, a Magyar
Kultúra Napja nevezetes dátummá ne-
mesíti a nemzeti Himnusz születését.

Amikor megszólal az ének, mindig
megállunk néhány percre, az elõadók
felé fordulunk. A magyar kultúra alko-
tásai, és sokszor mellõzött formálói leg-
alább ennyit kérnek ezen a szép napon.
Villanásnyi figyelmet és törõdést. Mert
szebben és könnyebben telik az év a kö-
vetkezõ január 22-ig.

Kruzslicz Pál
(A szerzõ több mint húsz éve írta le

ezeket a gondolatokat. Mégis érdemes
újra felidézni, mert a megállapításait
ma is igaznak érezhetjük.)

Olvasónk írja

Megkopott a mûvelõdés glóriája

Futótûzként terjedt a hír, hogy szeretett
kolléganõnk eltávozott közülünk. 

Erzsike! Meghatározó egyénisége vol-
tál nem csak imádott munkahelyednek,
hanem a városnak is. Rang nélkül voltál
elismert ember, mert emberségbõl min-
dig jelesre vizsgáztál. Örökös tagja voltál
a gyermekruházati boltnak, ahol 1993-ig
dolgoztál. Igazi kereskedõként, a szó
legnemesebb értelmében! Vevõidet név
szerint szólítottad, imádtad a gyerekeket,
minket, kollégáidat is tiszteltél. Örömmel
hallgattuk beszámolóidat a Kató nénivel
együtt töltött idõkrõl, táncversenyekrõl.

Mindent tudtunk családtagjaidról, testvé-
reid unokáiról. Akiket sajátjaidnak tekin-
tettél. Húsz év  távlatából is úgy emleget-
nek: Vass Erzsike a gyerekboltból. Bözsi-
ke, ez érdem!

Nekem volt módom legtovább dolgoz-
ni veled. Megéltük a bolttal történt nagy
változást. Aztán te elkerültél onnan, én
eljöttem nyugdíjba, de utána is sokat ta-
lálkoztunk.

Betegséged híre sokunkat meglepett,
megdöbbentett. Január 2-án meglátogat-

talak. Nagyon örültünk egymásnak. Jót
beszélgettünk. Elmondtad, hogy a kará-
csonyt a családod körében töltötted.
Mondtad, hogy erõsödsz, meg fogsz
gyógyulni. Biztattalak, hogy úgy lesz.
Megígértem, pár nap múlva újra meglá-
togatlak. Sajnos erre már nem került sor.

Bözsikém! Lelkemben megnyugodva,
szomorú szívvel búcsúzok Tõled a volt
munkatársaid nevében is! Nyugodj bé-
kében!

Dobos Andrásné Rózsika

In memoriam Vass Erzsike

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érin-
tõ eseményekrõl, ügyekrõl,
amikrõl lapunkban is beszá-
moltunk. Most Papp Zoltán
sebész fõorvost (képünkön)
kérdeztük.

– Végéhez közeledik az
Ady Endre utca és körforga-
lom burkolása. A munkák 90
százalékát hajtotta végre a
kivitelezõ. Kialakulóban van
a városközpont új képe.

– Mindig örül az ember, ha
látja, hogy fejlõdik, szépül a
város. Az utóbbi években so-
kat szépült. Több új szobrot
kaptunk. Amikor Szentesrõl
elszármazottak jönnek hoz-
zánk, mindig büszkélkedve
sétálunk a belvárosban és
mutatjuk az új dolgokat.
Szentes élhetõ város. Még
nincs teljesen kész, így a köz-
lekedésrõl csak akkor ka-
punk igazán képet, ha a kör-
forgalom is megnyílik. A
munkahelyemrõl mindig a
belvároson keresztül autó-
zom, pedig lenne rövidebb
út is, de szeretem nézni a
várost. Remélem, hogy a
Kossuth tér egyik fõ épülete,
a Petõfi Szálló is elkészül,
és akkor valóban egy egysé-
ges, nagyon szép belváro-
sunk lesz. Többen mondták
már, hogy szívesen ülnek
majd ki a szépen elkészített
fõtérre.

– Új esélyt kapott az Õze
Lajos Filmszínház a megme-
nekülésre. Ha megvalósulnak
a tervek, akkor az új üzemel-
tetõ által hamarosan premi-
erfilmeket tekinthetünk meg,
sõt 3D-ben is megnézhetjük a
legújabb filmeket.

– A mozi egy csodavilág.
Korábbi években rendszere-
sen jártam, illetve jártunk mo-
ziba. Most is nagyon jó dolog-
nak tartom. Gyerekeket is
szeretek mesefilmre vinni.
Persze a szokások már sokat
változtak, a DVD korában
minden elérhetõ szinte otthon
is, de a mozi „varázsa” sze-
rencsére ismét kezd elõtérbe
kerülni. A mi mozink is sokat
fejlõdött, gondolok a hang-
technikára és a kényelmes
ülésekre. Fontos lenne véle-
ményem szerint jobb filme-
ket, ha lehet, bemutatófilme-
ket hozni, akkor biztos nõne a
látogatottság is.

Mit szól hozzá
Papp Zoltán?

100 éve jelent meg a Szentesi Ellenõr címû radikális újság (II.)

Királysértési perek özöne

Népgyûlés a Tyúkpiac téren.



Újabb nevekkel bõvül a
Széchenyi-liget bejáratánál
található II. világháborús
emlékmû, melyet az ország-
ban elsõként állított váro-
sunk fel. A háborúban el-
esett szentesiek nevét meg-
örökítõ emlékmûvet 1989.
november 1-jén avatta fel
Szûrös Mátyás volt köztár-
sasági elnök és Szirbik Imre
polgármester a liget bejára-
tánál.

2002. május 8-án avatták
újra, az elhunytak nevét is
megörökítve rajta, mely
Kõrösi Lajosné hagyatékából
valósulhatott meg. Bár akko-
riban szóba került, az átala-
kított emlékmûvet végül
mégsem költöztették át a
Kossuth térre, hanem eredeti
helyétõl pár méterre felállít-
va, egy márványtáblával
egészítették ki. A kétszár-
nyas felületre azoknak a ne-
vét vésték fel, akiknek adatai
rendelkezésre álltak a hosz-
szas kutatómunka után. Az
alkotó, Máté István szobrász
gondolt a bõvítésre, mert a
névcsoportok között hagyott
ki helyet. A 2003. október
31-i halottak napi megemlé-
kezésre nyerte el kibõvített
formáját a közel 700 nevet
felsoroló emlékmû. A HM
Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum Hadtörténeti Levéltá-
rának tájékoztatása szerint
további áldozatok nevei me-
rültek fel, akik még nem sze-
repel az emlékmûvön. Az
intézettõl érkezett névsor:

Antal Mátyás, Bárány Jó-
zsef, Béres András, Dóczi
Imre, Döme János Antal, Er-
dõs Pál, Fülöp János, Hor-
váth Bálint, Keller Antal, Ki-
rály László Pál dr., Kiss Sán-
dor, Oláh László, Sándor La-
jos dr., Varga Dezsõ, Vecseri
Ferenc, Vecsery István, Virág
Sándor. 

Az I. világháborús emlék-
mûvel kapcsolatban is érke-
zett bejelentés Fábián-Nagy
Lászlótól. Ifj. Balogh Szabó
István hõsi halált halt Szerbi-
ában és szeretnék, ha neve

felkerülne az I. világháborús
emlékmûre.

A 2. Magyar Hadsereg
1943. január 12-én, a Don-ka-
nyarban elesett áldozatairól
január 13-án gyertyagyújtás-
sal emlékezett meg az em-
lékmûnél az önkormányzat,

a Járási Hivatal, a pártok
képviselõi, a MH 37. II. Rá-
kóczi Ferenc Mûszaki Ezred
és a Volt Hadifoglyok Bajtár-
si Szövetsége. Utóbinak,
mint megtudtuk, már csak öt
tagja maradt.

D.J.

Újabb nevek az emlékmûvekre
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(folytatás az 1. oldalról)
Az ellátottak közül senki nem él házasságban, több mint

fele férfi, többségük életkora meghaladja az 50 évet. A legma-
gasabb befejezett iskolai végzettség szerint 8 általánost vagy
annál kevesebb osztályt 51 fõ, középiskolát 36 fõ végzett, fel-
sõfokú tanulmányokat egy ellátott folytatott. 

Az új lakhatási formák létesítésével javul az ellátottak élet-
körülménye és társadalmi elfogadása, azonban kezdetben
gondot jelenthet, hogy nem erre az ellátási formára szociali-
zálódhattak. Az új helyzet megfelelõ kezelésére és az önálló
életvitelbõl adódó változásokra való felkészítésre  képzésekre
és egyéb szociális jellegû feladatokra is biztosít anyagi forrást
a pályázat. Az ellátottak térítési díjként a jövedelmük 80 szá-
zalékát fizetik, az ellátás költségének fennmaradó részét az
állam biztosítja. A szentesi intézmény ellátási területe orszá-
gos, felvételnél azonban elõnyt élveznek a Csongrád megyei-
ek. A beruházás során felszabaduló Sima Ferenc utcai épület
visszakerül a tulajdonos önkormányzathoz, az új ingatlanok
az állam tulajdonába kerülnek legalább 15 évre.

Besenyei

Bezár a
pszichiátriai otthon

A népességcsökkenés saj-
nos nem új keletû dolog
Magyarországon, sõt szen-
tesi viszonylatban sem.  Vá-
rosunk lakosságának száma
utoljára 2007-ben haladta
meg a harmincezret. Szen-
tes jelenlegi lakosságszáma
28 600 fõ körül mozog.
Csányiné Bakró-Nagy Vera
aljegyzõvel arról beszélget-
tünk, hogy mi okozza a né-
pességfogyást és hogyan le-
hetne visszafordítani ezt a
folyamatot. 

Mérlegre téve a 2013-as
évet, a helyi nyilvántartási

adatokból kiderül, hogy ta-
valy 177 szentesi baba szüle-
tett a Dr. Bugyi István kór-
ház szülészeti osztályán. A
halálesetek számát illetõen -
helyi lakosokat tekintve -
394 eset került nyilvántartás-
ba vételre. Az anyakönyvi
hivatal 106 házasságkötést és
72 válást dokumentált az el-
múlt évben. A 2012-es évhez
képest nõtt a házasságköté-
sek száma, a válásoké csök-
kent. Természetesen ehhez
az is hozzátartozik, hogy
gyakran eltérõ családmodel-
lek és szokások vannak ér-

vényben. Az élettársi kap-
csolat egyre elterjedtebb a fi-
atalok között is, pláne, hogy
lényegesen elfogadottabb,
mint 20 évvel ezelõtt. Az al-
jegyzõ véleménye szerint az
is tipikus, hogy közvetlenül
gyerekszületés elõtt vagy
után házasodnak össze a pá-
rok. Sajnos gyakori jelenség
az egyszülõs családmodell,
melynél a 90 százalékot
meghaladja az egyedülálló
anyukák aránya. Még min-

dig ritka a gyermekét egye-
dül nevelõ apuka.

A városvezetés 2011-ben
készített felmérést arra vo-
natkozólag, hogyan lehetne
megakadályozni a népesség
csökkenését. A város lakói-
nak nemenkénti koreloszlá-
sát ábrázoló korfa mutatói is
elgondolkodtatóak voltak.
Az eredmény egyértelmûen
azt mutatta, hogy a fiatal
korosztály jelenléte egyre
csökken városunkban, így

elvándorlásuk egyértelmûen
a lakosság elöregedéshez ve-
zet. 

A fogyáshoz az is hozzájá-
rul, hogy az elvándorlók
száma meghaladja a beköltö-
zõk, letelepülõk számát.  A
természetes népvándorlás, a
kisebb, vagy nagyobb tele-
pülésre való költözés, vagy a
külföldre vándorlás egy-egy,
a mindennapjainkat érintõ
problémaforrás. A tanul-
mány szerint megfigyelhetõ,

hogy az elvándorlók életko-
ra 15-40 év közötti, legtöbb-
ször családdal nem rendel-
kezõ, mobil társadalmi réteg. 

A tanulmány által megfo-
galmazott kritériumok közé
tartozik a fiatal generáció
megtartása, a végzettségük-
nek megfelelõ munkahelyek
megteremtése és stabil felté-
telek biztosítása az otthonte-
remtéshez. Szentes élhetõ,
szerethetõ város, mely nagy
feladatok elõtt áll, ha ezt a
folyamatot vissza szeretné
fordítani.

L. É. 

Mérlegen a lakosság

Szeretetház és szocotthon
A Sima Ferenc utcai épület 1948-tól szeretetházként,

majd az 50-es években szociális otthonként mûködött.
Pszichiátriai otthonként 1960 óta látja el feladatát. 1994-tõl
a fenntartója a Csongrád Megyei Önkormányzat, 2011. má-
jus 1-tõl az Aranysziget Otthon telephelyeként mûködik.
Tavalytól a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság az
intézmény fenntartója.

Eredetileg egy harang is függött a kompozíción, aminek

a bõvítés után az emlékmû lábánál találtak helyet. Azon-

ban a 2004-es megemlékezésnél már nem volt ott, s mint

kiderült, egy Szentes melletti tanya kútjának iszapjából

került elõ véletlenül, majd a városházára szállították, az-

óta is az intézményben található. 

Komoly erõfeszítéseket
tesz a város a civil szerveze-
tekkel, és magánemberek-
kel karöltve, hogy a téli idõ-
szakban a hó és a fagy miat-
ti krízishelyzetben segítsék
a rászorulókat. A város a
hajléktalanszállóval, a ta-
nyagondnoki szolgálattal és
a szociális irodán keresztül
póbál enyhíteni a rászoru-
lók helyzetén.

– A krízishelyzet tágabb
fogalom, mint a mínuszok
beállása és nem kizárólag a
hajléktalanokra vonatkozik,
a tanyákon élõk lakhatása is
veszélybe kerül a szélsõsé-
ges idõjárás beálltakor –
mondja Berki András, a Haj-
léktalan Segítõ Központ
megbízott vezetõje. 

Bár az intézmény férõhe-
lyei végesek, lehetõségeik-
hez mérten gondoskodnak a
rászorulók elhelyezésérõl.
Próbálják a Szentesen és
közvetlen környezetében élõ
hajléktalanokat beintegrálni
az intézményi közösségbe. A
kistérségi társulás megszû-
nésével a környezõ kistele-
püléseken élõ rászorulókra
is nagyobb hangsúlyt kell
fordítani, amennyiben hely-
ben nem oldható meg átme-

neti, vagy végleges ellátá-
suk. A társintézményekkel
való szoros együttmûködés-
nek köszönhetõen a legtöbb
helyzetre gyorsan tudnak re-
agálni. Szükség esetén a
nappali melegedõt is szállás-
hellyé alakítják a nagyon hi-
deg idõsza-
kokra, amikor több férõhely-
re van szükség.

– Ahogy az eddigi évek
során, így remélhetõleg idén
sem fog gondot okozni a tél.
Eddig az idõjárás kegyes
volt. Azt nem lehet kijelente-
ni, hogy nem fog minket
próbára tenni a krízisidõ-
szak, hiszen elõfordul, hogy
egyik percrõl a másikra kell
reagálni – mondta. A vezetõ
hozzátette, hogy a polgárõr-
ség nagyon nagy segítséget
nyújtott az utóbbi években.
Figyelemmel kísérik azokat
a lakhatási formákat, ahol
probléma lehet. Tanyákon,
hobbitelkes területeken is
tartanak ellenõrzést. Erõ-
szakkal senkit sem lehet be-
integrálni, de a kényszer és a
veszélyhelyzet felülírja a be-
vett szokásjogot és a rászo-

rulók átmenetileg elfogadják
a segítséget. 

A hajléktalanok számában
nincs drasztikus változás. –
Akit lehetett, megpróbáltunk
elhelyezni, akik más ellátási
formákra jogosultak, azok-
nak is segítséget nyújtottunk
– mondta lapunknak. 

Az intézmény azon embe-

rek számára is segítséget
nyújt, akik lakhatatlanná
vált otthonuk miatt átmeneti
ellátást és szállást igényel-
nek.

Kaiser Andrea, a családsegí-
tõ központ tanyagondnoki
szolgálatának szakmai veze-
tõjének tapasztalatai szerint
a hideg idõben az jelenti a

legnagyobb gondot, ha nincs
tüzelõ, vagy ha az illetõ nem
tud begyújtani. Sokan lak-
nak külterületen rogyadozó
tanyákban, melyek a nagy
hó miatt megközelíthetetlen-
né válnak és élelmiszert, ivó-
vizet is nagy nehézségek
árán tudnak kijuttatni a ta-
nyagondnokok. Kritikus
esetben a városban található
szociális bérlakásokban he-
lyezik el átmenetileg a rászo-
rultakat a katasztrófavéde-
lem munkatársaival együtt-
mûködve. Gyakran nem
csak a tanyákon élõk, hanem
a városban lakók is bajba ke-
rülnek, mert a lakásukat, há-
zukat nem tudják fûteni és
átmeneti elhelyezésre szorul-
nak. 

Lencséné Szalontai Mária, a
szociálpolitikai iroda vezetõ-
je nyilatkozatában alátá-
masztotta a fent említett
együttmûködés példamutató
jelenlétét Szentesen. Az öt
szociális intézmény fokozott
odafigyelésrõl tesz tanúsá-
got ebben az idõszakban. A
házi segítségnyújtás során
minden lehetséges megol-

dást megkeresnek és véghez-
visznek a lehetõségeik és a
jogszabályi háttér keretein
belül, fogalmaz az irodave-
zetõ.

A Francia pékség, a Hunor
Coop Zrt. és a Hungerit Zrt.
is segítséget nyújt az ellátás-
ban. A református egyház-
község meleg étel felajánlá-
sával járul hozzá a hajlékta-
lanok és a szorult helyzetben
levõk ellátásához. 

Kaiser Andrea a tanya-
gondnoki szolgálat kibõvíté-
sérõl is beszélt.

– Tavaly szeptemberig
Szentes egész külterülete le
volt fedve, kivéve a Nagy-
hegy, mivel egyéb belterület-
nek számít. A legutóbb sike-
resen elbírált pályázatunk
eredményeként a nagynyo-
mási terület lefedésére kap-
tunk jogosultságot.

Az ötödik, a berki rész le-
fedése az újabb cél, mivel az
addigi ellátó visszaadta a
mûködését. Folyamatban
van egy pályázat, ha megva-
lósul, akkor Szentes teljes
külterülete a tanyagondnoki
szolgálat felügyelete alá ke-
rül.

Lantos Éva

Felkészülten várják a telet

Kedves Kollégák és Diákok!
Január 22-én ünnepeljük nemzeti himnuszunk (nemzeti imádságunk)

születésének évfordulóját. Kölcsey Ferenc 191 évvel ezelõtt, ezen a napon
készült el legjelentõsebb mûvével, amelyet Erkel Ferenc 1844-ben zenésí-
tett meg. 

A Himnusz 1903-ban vált törvényileg is a magyar nemzet himnuszává.
Felkérünk minden diákot és nevelõt, hogy csatlakozzanak hozzánk! 

Január 22-én szerdán mindannyian emlékezzünk erre az eseményre az-
zal, hogy az elsõ tanítási órát megelõzõen mondjuk el a teljes verset, és
énekeljük el a nemzeti himnuszunkat!

A Kiss Bálint Református Általános Iskola nevelõtestülete és diákjai

Felhívás a város közoktatási intézményeihez

A külterületeken élõkhöz sokszor csak a tanyagondnoki
szolgálat terepjárói juthatnak el. (Fotó: CSSK)
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A tavalyi nagysikerû ese-
mény folytatásaként idén,
február 8-án délután 1-kor
elõadásokkal fûszerezve is-
mét magbörzét rendez a
Szentesi Mosolyda a Dózsa-
házzal együttmûködve. A
földért, önmagukért és egy-
másért felelõsséget vállaló
laza baráti társulás legfõbb
célja annak elõsegítése, hogy
az évrõl-évre újra vethetõ
szaporító anyagok a gazdák
és a kertészkedõk kezében
maradjanak. Magyarorszá-
gon ma már mûködik egy ci-
vil vetõmag bank, ahol tájfaj-
tákat, régi, ellenálló fajtákat
és különleges, a változó klí-
mára adaptálható növényfa-
jokat õriznek. A múlt évben
több mint 60 féle magot biz-
tosítottak a szentesi érdeklõ-
dõknek. Idén Czúcz Judit a
magbanktól személyesen is
ellátogat az eseményre, hogy
a magfogás praktikáit meg-
tanítsa. A börzére bárki vihet
szaporító anyagot és ott el-
cserélheti. A csereberét köve-
tõen Géczy Gábor, Magfalva
alapítója tart elõadást. Ta-
valy közel száz résztvevõ ér-
kezett, 100 kilométeres kör-
zetbõl és 100-150 fajta cserélt
gazdát. A szentesi négyeres

paprikát többen is keresték,
sajnos hiába. Ha valakinek
nincs saját magja, attól 300 Ft
hozzájárulást kérnek a szer-
vezõk, amiért 5 különféle faj-
tát vihetnek majd haza. A
büfé hasonlóan, adomány
alapon fog mûködni. A be-
folyt hozzájárulásokból tud-
ják fedezni a meghívott elõ-
adók költségeit. A szervezõk
hisznek abban, hogy a tava-
lyihoz hasonlóan, idén is si-
kerül civil finanszírozással
életre hívni a börzét. Minden
adományt, legyen bármilyen
apró, meleg szívvel fogad-
nak. Az esemény lebonyolí-
tásához további önkéntesek-
re van szükség: technikus az
elõadásokhoz, illetve segít-
ség a büfébe és a helyszín el-
rendezéséhez. Ha kedvet ka-
pott, hogy csatlakozzon a
börze megvalósításához a
magos.szentes@gmail.com
címen tudja ezt jelezni vagy
a Szentesi Élet Szerkesztõsé-
gében telefonszám és név
meghagyásával, továbbá az-
zal, hogy miben segítene szí-
vesen. További információ-
kat és a részletes programot
rövidesen közzéteszik a Dó-
zsa-ház hirdetõfalán.

B.V.

Önkéntes segítõket várnak

Újra magbörze 
Két héten belül helyére

kerül szinte az összes él-
ményelem az alsóréti ka-
landparkban, ahol az utolsó
simításokat végzik a közel
400 millió forintos beruhá-
záson. Elültettek 180 facse-
metét, amivel pótolták a 22
kivágott fát. Az összeg 49
százalékát európai uniós pá-
lyázati forrásból, 51 százalé-
kát pedig önerõbõl fedezte a
projektgazda L-Direct Kft.
Bertók Róbert ügyvezetõ el-
mondta, hogy az április 5-i
nyitás után sem állnak le,
minden évben újabb elem-
mel szeretnék bõvíteni az
attrakciókat.

A mintegy 1,6 hektáros te-
rületen öt nehézségi fokú kö-
télpályarendszer, összesen
300 méter kötélcsúszda és
más, aktív kikapcsolódást
szolgáló eszközök várják az
érdeklõdõket. A várat és ha-
jókat formázó fa játszóeszkö-
zökbõl álló gyerek kalandte-
repen függõhíd, csúszda, ho-
mokozó, hinta, rugós hinták,
libikóka, és tányéros csúszda
is várja a legkisebbeket. A be-
kerített, árnyas játszótérre a
kalandpark többi részétõl
függetlenül is bemehetnek
majd a kisgyerekes szülõk,
akik pihenõpadokat, pelen-
kázót is igénybe vehetnek.

A 2 ezer négyzetméteres,
palánkkal és védõhálóval
körbevett paintballpályán
természetes és mesterséges
tereptárgyak között szóra-

kozhatnak a nagyobbak, míg
a gyerekek számháborúzhat-
nak. Az íjász- és fúvócsõ lõté-
ren mozgatható célokra lõ-
hetnek, két mászófal, mini-
golf és disc golf pálya,
rodeóbika, 4 trambulin, euró
bungee, 10 méteres óriáshin-
ta, és egy 100-120 méter ma-
gasra engedhetõ héliumos
ballon tartozik az élményele-
mek közé. Egy duplafalú, be-
lül üreges labdában állva gu-
rulhatnak 6 méter magas
rámpáról indulva 100 méte-
res lejtõn, ami télen szánkó-
és sípályaként használható. A

park osztálykirándulások-
nak, nyári, tavaszi és õszi tá-
boroknak, céges csapatépítõ
tréningeknek és más kísérõ
események is teret adhat.
Többek között egy 800 négy-
zetméteres rendezvénysátor
is szolgálja a vendégeket.

Bertók Róbert hangsúlyoz-
ta, hogy az április 5-én meg-
nyíló Kurca-part Kalandpark
belépõjegy és bérlet árai a
legolcsóbbak közé tartoznak
az országban, ráadásul a
szentesiek, a Csongrád me-
gyeiek és a csoportok külön
kedvezményt kapnak. A ka-

landparkról még több infor-
máció megtalálható a www.
kurcakaland.hu weboldalon,
ahol idõpontot is foglalhat-
nak elõre a vendégek. A ka-
landpark elsõ nagyrendezvé-
nye az április második hétvé-
géjére tervezett esküvõ kiállí-
tás, amit májusban a Szár-
nyas napok és rá egy hétre a
gyermeknap követ majd. Ber-
tók Róbert izgatottan várja a
kalandpark tavaszi fogadta-
tását és bízik benne, hogy
gyorsan népszerûvé válik az
új programlehetõség.

bes

Finisben a kalandpark

Tisztújító közgyûlést tar-
tott a Dél-alföldi Kertészek
Szövetkezete. A zöldség és
gyümölcs termeltetéssel és
értékesítéssel foglalkozó
szervezet 2002. november 7-
én alakult meg 236 taggal az-
zal a céllal, hogy a környék-
ben élõ, zöldség-gyümölcs-
termeléssel foglalkozó terme-
lõknek, családi vállalkozók-
nak, társas vállalkozásoknak
biztos jövedelmet és megél-
hetést teremtsen. A cél azóta
sem változott, a fejlõdés pe-
dig töretlen. A következõ
évek az elengedhetetlen fej-
lesztésekrõl, a meglévõ pia-
cok erõsítésérõl és újak szer-
zésérõl szólnak. 

Újabb öt évre választotta
meg elnöknek Ledó Ferencet
a DélKerTÉSZ közgyûlése. Az
igazgatóság tagjai Csikai Mik-
lós és Janó Imre mellett Bakó
Dánielt és Kovács Györgyöt
szavazták be az elnökségbe.
A tész felügyelõbiztossága
változatlan összetételben mû-
ködhet a következõ 5 évben
Hevesi János elnökletével,
Léner István és Vass Sándor
tagokkal.  Ledó Ferenc el-
mondta, hogy a Dél-alföldi
Kertészek Szövetkezete árbe-
vétele folyamatosan növeke-
dett az elmúlt 5 évben, kivé-
ve 2011-et, amikor az elhíre-
sült uborkabotrány miatt sze-
rényebb bevételt könyvelhet-
tek el. Eközben hasonló szer-
vezetek mentek tönkre a tér-
ségben, Mórahalmon a
Mórakert Tész, Kiskunfélegy-
házán a Kiskunsági Tész, Kis-
teleken a Kistér Tész és Szen-
tesen a Tonomár Kertészet
Kft. szûnt meg. A DélKerTész
tavalyi nettó forgalma 6,4
milliárd forintot tett ki, azon
belül zöldségbõl és gyü-
mölcsbõl meghaladta az 5
milliárdot.

Fejlesztések
Jelentõs beruházások való-

sulhattak meg, 200 millióból
felépült az új csomagoló és
tagi válogató, és ugyanennyit
költöttek épületfelújításra és
csomagoló-osztályozó gépek
beszerzésére. A saját tulaj-
donban lévõ vagyontárgyak
értéke megközelíti az egy
milliárd forintot. Az éves áru-
alap 19-21 ezer tonna körül
mozog évente, melybõl 15-
16 ezer tonna szállítását és
csomagolását végzik a Szar-
vasi úti telepen. Az új gépek-
kel a csomagoló-teljesítmény
elérte a 60-70 tonnát napon-
ta. Mindezeket az eredmé-
nyeket nehéz külsõ környe-
zetben érték el — hangsúlyoz-
ta az elnök. A 2009-ben kez-
dõdött gazdasági, pénzügyi
válság és a már említett né-
metországi uborkabotrány
visszavetette a fogyasztást.
Sok pluszköltség is megjelent
az elmúlt években, többek
között az élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti díj, a kötelezõ kama-
rai díj és a szállítmányozást
terhelõ útdíj. Ledó Ferenc ne-
hezményezte a továbbra is
mûködõ feketepiacot, amivel
szemben nehéz versenyeznie
a tisztességes kereskedõknek,
akiket sújt a gyakoribb ellen-
õrzés és a növekvõ bürokrá-
cia is. A szövetkezet tagjai
közül többen, az Árpád Agrár
Zrt. és kisebb családi vállal-
kozások is korszerûsítették,
bõvítették termelésüket, ami
bizakodásra ad okot és újabb
feladatokat is jelent.

A jövõ
A következõ évek egyik fõ

célja a folyamatos fejleszté-
sek hatására növekvõ áru-
mennyiség megfelelõ kezelé-
se az élelmiszer-biztonság fo-
kozása mellett és a termékek

értékesítése. A másik fõ cél a
régebbi piacok erõsítése és új
piacok felkutatása, ami a biz-
tos talpon maradás és ered-
ményes gazdálkodás feltétele. 

Az elnök örömmel számolt
be, hogy heteken belül meg-
érkezhet a DélKerTészhez az
Európai Unió határozata a
Szentesi paprika földrajzi ere-
detvédelmérõl. Attól kezdve
kizárólag a NÉBIH-nél re-
gisztrált termelõk használhat-
ják ezt az elnevezést. Ez azt
jelenti, hogy még a helyi pia-
con is csak az árulhat Szente-
si paprika megnevezéssel
zöldséget, aki rendelkezik a
megfelelõ regisztrációs szám-
mal. Az elnök reménye sze-
rint az áprilisi szezonkezdet-
tõl jelezhetik az eredetvédett-
séget a termékeik csomagolá-
sán.

Termékek
Az értékesített zöldségfajok

közül a fõ termék a paprika,
ami a forgalom 70 százalékát
teszi ki. A paradicsom aránya
18-20, a kígyóuborkáé és a
hajtatott káposztaféléké egy-
aránt 2-3 százalék. Az integ-
rációban, Medgyesegyháza
környékén termesztett dinnye

a teljes árualap 5-6 százalé-
kát elérte. A forgalmazott ter-
mékek mintegy 90 százalékát
hazai és külföldi áruházlán-
cok felé értékesítik, a fenn-
maradó mennyiség kerül a
kiskereskedõkhöz. Ledó Fe-
renc kiemelte, a DélKerTész
abban nyújt többet más ke-
reskedõnél, hogy tagjaitól
minden esetben átveszi a
megtermelt árut, függetlenül
az éppen fennálló piaci hely-
zettõl. Példaként említette a
2011-es nyugat-európai
uborkabotrányt, amikor szin-
te egyáltalán nem, vagy csak
nagyon alacsony áron lehe-
tett eladni uborkát. A tész ak-
kor is fogadta az árut, és
megpróbálta minél jobb áron
értékesíteni. Az elnök úgy lát-
ja, hogy ma már egyensúlyi
piac alakult ki az év 9-10 hó-
napjában és alig akad hiány
vagy túlkínálat a zöldség és
gyümölcs esetén. A sikeres
értékesítés alapja a minõségi
áru, ami sokat javult az el-
múlt években. Paprika és pa-
radicsom esetében a teljes
árualap közel egésze biológi-
ai növényvédelemmel elõállí-
tott, vegyszermentes termék.

Emellett a meglévõ minõség-
biztosítási rendszerek is hoz-
zájárulnak az élelmiszer-biz-
tonsághoz és a fogyasztók bi-
zalmához.

Létszám
A zöldségtermesztés szezo-

nális jellege miatt április kö-
zepétõl október végéig tart a
kampánymunka. Az állandó
dolgozók létszáma közel
duplájára nõtt az elmúlt 5 év
során, azonban a fõszezon
idejére további 50-150 fõvel
bõvül a foglalkoztatottak szá-
ma. Az alkalmazottak szakké-
pesítési aránya jó, 19 fõ dip-
lomás, 60 fõ szakmunkás
végzettségû vagy érettségi-
zett. Az elmúlt évek alatt a
dolgozók és a szövetkezet is
több elismerést kapott.

A tész 2002. november 7-
én alakult meg 236 taggal,
azzal a céllal, hogy a kör-
nyékben élõ, zöldség-gyü-
mölcstermeléssel foglalkozó
termelõknek, családi vállal-
kozóknak, társas vállalkozá-
soknak biztos jövedelmet és
megélhetést teremtsen. A cél
azóta is változatlan, a taglét-
szám pedig a duplájára nõtt.
Stabil a beszállítói háttér, „a

tagi hûség” 95 százalék felet-
ti. A taglétszám félezer fõ kö-
rül mozog, a kilépõk elsõsor-
ban kisebb területen termelõ,
zömmel nyugdíjasok, akik
abbahagyják vagy szünetelte-
tik a kertészetet. Természete-
sen bárki kiléphet a tészbõl,
azonban az igazgatóság is
kezdeményezheti a termelõ
kizárását, ha az nem teljesíti
a szerzõdésében vállaltakat.
Enyhébb esetben a tagoknak
járó kedvezményektõl foszt-
ják meg, így például nem
kaphat száz napos kamat-
mentes hitelt inputanyagok
vásárlására a tész áruházá-
ban. Az utóbbi években újon-
nan belépõk nagyobb terüle-
ten és korszerûbb módszerrel
termelnek, ez is okozza az
árualap növekedését. Az el-
múlt évben kivált kertészek
éves beszállítói értéke nem
éri el az összes 4,6 milliárdos
forgalom fél ezrelékét. 

A szövetkezet szaktanács-
adást, növényvédelmi és
tápanyagutánpótlási techno-
lógiát biztosít tagjai számára.
A kis- és nagytermelõk áru-
alapját is jól tudja kezelni,
valamint továbbra is nagy a
pénzügyi biztonság. A szövet-
kezet mindig kifizette tagjait
a szerzõdés szerint, még a
válság idején is. Tovább nö-
vekedett a tagok segítése,
éves szinten 350 millió forint
éves kamatmentes hitellel já-
rult hozzá a termeléshez, pa-
lántavásárlásra, input anya-
gok vásárlására a tész áruhá-
zon keresztül.

Bizakodásra ad okot, hogy
a kertészet kiemelt stratégiai
ágazat a következõ uniós
gazdasági idõszakban. Ered-
ményeként sokkal nagyobb
támogatás jut a zöldség- és
gyümölcstermesztés fejleszté-
sére, ami biztosabb alapot ad
a következõ évek sikeres
munkájához.

(X)

Eredményes ciklust zárt a DélKerTész

Az indítótorony oldalán a 10 méteres, mellette a 2,5 méteres mászófal építménye.



22001144..  jjaannuuáárr  1177.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 55

A 22. Implom József he-
lyesírási verseny regionális
döntõjében helybeli sikerek
születtek: a rendezõ iskola a
szakközépiskolások kategó-
riájának elsõ két helyét itt
tartotta, míg a gimnazisták
versenyében egy 2. helye-
zést szerzett szentesi induló.

A több mint két évtizedes
múltra visszatekintõ Implom
József helyesírási verseny re-
gionális döntõjére a résztve-
võ iskolák házi válogatóit kö-
vetõen került sor. A rendezõ
Boros Sámuel Szakközépis-
kola, Szakiskolában a megyé-
bõl 20 gimnazista, 18 szakkö-
zépiskolai és egy szakiskolai
tanuló vágott neki a megmé-
rettetésnek január 15-én. Ha-
gyományosan helyesírási
teszt és tollbamondás volt a
feladat. Az eredményhirde-
tésnél is hagyományt követ a
helyszínt és rendezést bizto-
sító intézmény, hiszen min-
dig az elsõ háromba, sõt az
élre várható, aki a Boros
szakközépiskolát képviseli. 

Nem volt ez másként most
sem: a szakközépiskolások
versenyében elsõ helyen vég-
zett Kádár Stefánia, 2. lett Tö-
köli Anikó, a gimnazisták kö-
zött pedig második helyezést
szerzett Elefánti Emma, a
Horváth Mihály Gimnázium
tanulója. 

Stefi, aki a legeredménye-
sebb közgazdasági tanuló
különdíját is átvehette, taná-
ra, Fári Mónika irányításával
készült fel. A 12-es diáklány

immár harmadszor tudott
nyerni a regionális döntõn.
Már általános iskolás korá-
ban is indult nyelvi verse-
nyeken, indokolta az egyéb-
ként egészségügyi osztályba
járó tanuló a helyesírás iránti
szenvedélyét. Elárulta, nem
humán területen akar to-
vábbtanulni, Szegeden élel-
miszeripari képzésre vagy
gyógypedagógiára szeretne
jelentkezni. Ezzel szemben
Tököli Anikótól, a külkeres-
kedelmi-marketing képzés-
ben tanuló 12-es diáklánytól
megtudtuk, bölcsészkaron
képzeli el magát, idegen
nyelvekkel szeretne foglal-
kozni (Beszterceiné Sarkadi
Nagy Zsuzsanna volt a felké-
szítõ tanára).

Elefánti Emma a HMG 9. B
osztályába jár, méghozzá ma-
tematika és fizika képzésre.
A lány elárulta, ennek ellené-

re humán beállítottságú, vi-
szont ez a reál szak volt sze-
rinte a legszínvonalasabb a
gimnáziumban. A késõbbiek-
ben azért inkább humán terü-
leten szeretne továbbtanulni,
azonban nem haszontalan,
hogy a reált is tanulja a
gimiben. A helyesíró verse-
nyen volt olyan pont, amikor
megingott, de a rutin sokat
segített, mondta a tanuló, akit
Szurmik Zoltán készített fel.

Az elsõ két helyezett a feb-
ruárban Gyulán megrende-
zésre kerülõ országos, azaz
Kárpát-medencei döntõn
képviselheti iskoláját.

A verseny szervezõi meg-
köszönték Nagy János pro-
fesszornak, illetve Fári István-
né és Komáromi Ferencné
nyugdíjas pedagógusoknak
sok éves munkájukat a szer-
vezésben és lebonyolításban.

D. J.

Kettõs közgés siker helyesírásban
A tavaly decemberben népi iparmûvész

címet elnyert Kovács Ivánné kiállítása nyílt
meg a városi könyvtárban.

A szentesi népi bútorfestõ az eddigi mun-
kásságát összegzõ tárlaton mutatja be az
azokra a tájegységekre jellemzõ motívumo-
kat, színeket, amelyekkel megismerkedett az
elmúlt bõ egy évtizedben. Hét-Szín-Virág cí-
mû összeállításában külön „színekre” osztot-
ta a díszes ládákat, falitékákat és egyéb hasz-
nálati-és dísztárgyakat, amelyek a terem falai
mentén sorjáznak: a sárközi, hartai, torockói,
udvarhelyi széki, háromszéki, vásárhelyi táj
motívumaival megfogant tárgyakat, illetve a
templomi karzatkazettát. Külön színfoltja a
tárlatnak a háromszéki szobabelsõ kicsinyí-
tett mása, amelyre alkotótársával, férjével
közösen büszkék. Kovács Ivánnak egy festett
verssel is megköszönte az együtt töltött évti-
zedeket a bútorfestõ. 

Szentesen feltehetõen voltak hagyományai
a bútorfestésnek, ezt Kiss Bálint korabeli fel-
jegyzéseibõl tudjuk, és a város múzeumában

is õriznek egy 1759-ben készült ágyvéget,
mint a szinte népmesei hangulatot árasztó
kiállítás megnyitóján Mód László néprajzku-
tató elmondta. A népi iparmûvész címmel
azonban nem csupán azt méltatják, ha a bú-
torfestõ lemásolja a régi korok munkáit, ha-
nem mint alkotó szellemû ember, bátran
hozzá is tehet, formálhatja saját ízlése sze-
rint, mondta a néprajzkutató. D. J.

Hét-Szín-Virág

Textilmunkákba álmodott emberi vívódá-
sokkal, bibliai témákkal nyitja az idei kiál-
lítások sorát a Tokácsli Galéria: Fodorean
Pásztor Gyöngyi alkotásai láthatók ebben a
hónapban.

Az 1956-ban Brassóban született mûvész
1981 óta folyamatosan kiállítások résztvevõ-
je, számos erdélyi városba, valamint Magyar-
országra, Németországba és Szerbiába is el-
jutottak különleges textíliái. 2011-ben tele-
pült át férjével, Fodorean Mircea hegedû-
mûvészel, s lakóhelyük, a dombegyházi
csendes környezet kedvez a lelki beállítódá-

sának. Gerendeli György, a település alpolgár-
mestere nyitotta meg a kiállítást, s kiemelte
az alkotó asszonyi leleményét és kreativitá-
sát: a látszólag egyszerû, jelentéktelen dol-
gokból is értéket teremt, valamint a szeretet,
a gondoskodás attitûdjét mutatja be a textíli-
áin keresztül, melyeket varrott technikával
készít, a háromdimenziós alkotásokat pedig
töméssel. Megtudhatták a jelenlévõk: a fõ-
ként a kék és a barna árnyalataiból készült
munkák alaptémái az ember belsõ lelki vívó-
dásai, de szívesen merít a mûvésznõ a bibliai
témákból is. D. J.

Nõi lelemény textilben

Huzalokból készít éksze-
reket Nagy Marietta, akivel
belvárosi otthonában be-
szélgettünk gyerekjátékok,
kristályok és kövek színes
forgatagában. Marietta öt-
vös és családanya; minden
nap fõz, két szépséges gyer-
meket nevel, kertészkedik
és a kreativitását is ki tudja
élni. Mielõtt ékszerkészí-
tésbe kezdett hastánc isko-
lája volt, de amikor meg-
született elsõ gyermeke, ab-
bahagyta. A keletkezett ûrt
valamivel ki kellett tölte-
nie.

„Sok év kihagyás és csodá-
latos táncélményeim után
kislányom megérkezése
visszavezetett a kezdetek
közelébe: egy napon kigön-
dörödött a kezeim közül
az elsõ drótékszer” – olvas-
ható Marietta blogján, ahol
Mithrillion mûhely fantázia-
néven osztja meg szebbnél
szebb ékszereit, sõt még in-
gyen letölthetõ oktatóanya-
got is készített. 

– Az elnevezés a Gyûrûk
urából ered, amit 13 évesen
olvastam. Kézmûves beállí-
tottságúként nagyon megra-
gadtak a könyvben szereplõ
tárgyak, teljesen a varázsuk

alá kerültem, ezért lettem öt-
vös. Tolkien tünde nyelvén a
mithrill egy ezüstszürkés
fém, a lion pedig gyermeket
jelent – mesélt Marietta.

– Ezüstözött rézzel és réz-
huzallal dolgozom egyelõre.
Ütöm, vágom, húzom, hajlí-
tom és forrasztom õket. Ezek
helyigénye kisebb és az esz-
közök is sokkal gyerek-
barátabbak. Ha a gyerekek
már nagyobbacskák lesznek,
akkor egy komolyabb ötvös-
mûhelyt szeretnék – avatott
be a részletekbe. 

Az egész család alkot. Pár-
ja láncokat és középkori sod-
ronyinget készít. Öt éves kis-
lányuk, aki a találkozásunk-
kor éppen óvodában volt,
tervez. Marietta nagyon sok
ihletet merít lánya rajzaiból
és õ adta az ötletet egy ta-
vasszal induló gyermekrajz
pályázathoz is, amit anyák
napjára idõzítenek.

– Ábel még nem alkot, hi-
szen csak 16 hónapos – teszi
hozzá, aztán máris helyesbí-

tett nevetve. – Dehogyis
nem, egyszer azon kaptam,
hogy az acél steklin verte a
fülbevaló alapokat kalapács-
csal.

Marietta kisfia az Indiából
és a világ más tájairól rendelt
színes kövekkel játszik.  Az
ékszerek között van olyan,
amit kifejezetten egy adott
ruhához készít, máskor pe-
dig a követ hozza el az, aki-
nek az ékszer készül. A kö-
vek között van apró és nagy,
gömbölyded és hosszúkás,
egyszínû vagy színek kaval-
kádjában játszó. A kõhöz ké-
szül az ékszer, az határozza
meg, hogyan lehet befoglal-
ni. 

– Sokáig nem tudtam meg-
válni a munkáimtól, mert
mindegyik más volt, de ezen
szerencsére túl tudtam tenni
magam és most már egy-két
korszakalkotó darabot leszá-
mítva szívesen adom tovább
õket – mondta Marietta.

Baranyai Vitália

A Gyûrûk ura
ihlette az ötvöst

Felröppent a hír: idén ér-
deklõdés hiányában elmarad
a hagyományosan február-
ban tartandó Esküvõ és ba-
ba-mama kiállítás.

Bertók Róbert megkeresé-
sünkre elmondta, hogy a
szervezés kezdeti nehézségei
miatt ténylegesen csúszik a
februári idõpont. A kaland-

park nyitási elõkészületeire
fektetik most a legnagyobb
hangsúlyt. Viszont új gondo-
lata támadt a kiállítással
kapcsolatban, amit meg is
osztott velünk. Egy sátras es-
küvõ hangulatát idézõ ren-
dezvény megszervezésében
gondolkodik, melyet 800
négyzetméteren az április 5-

én nyitó kalandpark terüle-
tére álmodott meg. A tervek
szerint április második hét-
végéjén rendezik meg az Es-
küvõ kiállítás és vásárt. A ki-
állítói körök a tavalyi évhez
hasonlóan képviseltethetik
magunkat. 

Az új koncepció elõnye,
hogy a helyszín sajátosságai-
ból adódóan a gyermekek
sem unatkoznak majd. Egye-
dül az idõjárás okozhat meg-
lepetéseket, de Róbertnek
már a hideg idõ ellensúlyo-
zására is vannak ötletei. L.É.

Áprilisban lesz
esküvõ kiállítás

Lapunk tavaly márciusi
számában foglalkoztunk az-
zal, hogy a Boros Sámuel
Szakközépiskola és Szakis-
kola közel 50 milliós támo-
gatást nyert egy pályázat-
nak köszönhetõen. Két év
alatt intézményi szintû
sport, egészségnevelési, in-
formatikai és kulturális fej-
lesztéssel kapcsolatos prog-
ramokat, eszközbeszerzése-
ket kezdeményezhet az is-
kola.

Az eszközbeszerzés még
folyamatban van, eddig szé-
leskörû szakmai programok
kerültek megvalósításra.
Mindent, amit a pályázatban
vállaltak, sikerült idõarányo-
san megvalósítani, ezáltal
maradandó élményt nyújtani
a diákok számára.

Somosné Puskás Krisztina
igazgatónõ elmondta, hogy
nagymértékben színesítették
az iskolai életet a pályázat-
ban foglalt új lehetõségek és
tevékenységek. 

– Hozzájárult, hogy egy
valós közösség formálódjon,
hiszen az egész a gyerekek-
rõl szól. Többek között,
szakköri foglalkozások, ide-
gen nyelvi tábor, több kirán-

dulás, egészségnap megszer-
vezésére adott lehetõséget.
Informatika szakkör, közle-
kedési ismeretek, egészség-
nevelés, családi életre neve-
lés, konfliktuskezelés, do-
hányzás megelõzés, csak,
hogy néhány példát említ-
sünk. Többek között két ke-
rékpáros kirándulás is meg-
valósult, mindkét alkalom-
mal közel negyven diák
részvételével, de az egész-
ségnap keretein belül is volt
lehetõség a sportolásra – me-
séli az igazgatónõ.

Erdeiné Pusztai Judit tanár-
nõ beszámolt az ausztriai
nyelvi táborról, mely 40 diák
részvételével zajlott Lacken-
hofban. Délelõtt nyelvi fog-
lalkozáson, délután kirándu-
láson vettek részt a tanulók. 

– A diákok élesben hasz-
nálták a megszerzett nyelv-
tudásukat. Sokan most vol-
tak elõször külföldön, ami
hatalmas élményt jelentett
számukra, és ezt tanulmányi
teljesítményüknek köszön-
hetik. Együtt másztuk meg
az 1893 m magas Ötscher he-
gyet is – mondja Judit.

A kirándulások alkalmá-
val olyan helyekre juthattak

el, ahol egyéni, családi kirán-
dulás keretén belül nem ve-
hettek volna részt. A pályá-
zat 2015. február 28-ig tart,
addig többek között két
egészségnap, két kerékpáros
kirándulás, egy külföldi
nyelvi tábor is megvalósítás-
ra kerül.

Vargáné Fodor Judit tanárnõ
a folyamatban lévõ eszköz-
beszerzésrõl tájékoztatott: 

– Szemléltetõeszközöket
szeretnénk vásárolni a bioló-
gia és egészségtan órákhoz.
A nyelvi órákat idegen nyel-
vi könyvekkel, az informati-
ka órákat tabletekkel és
egyéb elektronikai eszközök-
kel, a testnevelés órákat új
sporteszközök és kerékpárok
beszerzésével fogjuk színesí-
teni. 

Somosné Puskás Krisztina
igazgatónõ úgy fogalmazott,
hogy a közösségépítés, a tan-
testület továbbképzése mind
hozzájárulnak ahhoz, hogy a
diákok szeressenek az intéz-
ménybe járni és találjanak
olyan tanórákon kívüli elfog-
laltságot, mely hozzájárul
egyéni fejlõdésükhöz.

Lantos Éva

Egy közösségteremtõ pályázat

Drótból és kövekbõl alkot Marietta, közben gyermeket nevel.

Elefánti Emma, Kádár Stefánia és Tököli Anikó

Fotó: Vidovics



Több mint tíz éve a
Szilver TSE táncosainak
tapsol felállva az Egyesült
Államok és Kanada kon-
certlátogató közönsége szil-
veszterkor és újév elsõ nap-
ján. A szentesi táncegyesü-
letbõl legutóbb tizenöt él-
vonalbeli páros idézte meg
a bécsi bálok hangulatát
Észak-Amerikában.

Az USA-ban élõ, magyar
származású koncertszerve-
zõ, Glatz Attila révén kapnak
kivételes bemutatkozási le-
hetõséget a Szilver legjobbjai
az óceánon túli, újévi fellé-
pésekre. A Salute to Vienna-
rendezvénysorozatban exk-
luzív koncertek mûsorában
káprázathatják el a közönsé-
get keringõjükkel és polká-
jukkal a hazai ranglsitán leg-
jobban jegyzett táncosok. Ez-
úttal minden eddiginél több
táncos, még több helyszínen
lépett fel. Montreal és
Quebec közönsége álló taps-
sal köszönte meg Balga Kris-
tóf és Palásti Sára, Kis Vencel
és Bori Ildikó, illetve Kósa
András és Prozlik Anna tán-
cát. Kanada északi részén,
Calgary, Edmonton telt há-
zas koncerttermeiben kapott
hasonló fogadtatást Szepesi
József Farkas Bettinával, Bõdi
Dénes Szepesi Lillával és
Schwartz Péter Makan Zsu-

zsannával. További nagy
megtiszteletés is érte a tánco-
sokat azzal, hogy az
Edmontoni Magyar Ház
elnökasszonya vendégül lát-
ta õket. Szalkai-Szabó Gábor
Verebélyi Viktóriával, Dulai
György pedig Juhász Kittivel
örvendeztette meg a torontói
és a hamiltoni publikumot.

Amerikába, egészen pon-
tosan a meleg, párás levegõ-
jû Floridába, Carol Springs,
West Palm Beach és Miami
koncerttermeibe kapott meg-
hívást Hegyes Bertalan és Kis
Violetta, valamint Pap Balázs
és Gyurits Diána. A Budai
Attila-Barna Lilla, és Borbás
Csaba-Haddad Szabrina páro-
sok Chicago, New York kö-
zönsége elõtt is táncoltak.
László Csaba nem csak Né-
meth Anikóval, illetve Páli
Erik Páli Viktóriával, de Csaba
tanítványaival, Rónyai Zol-
tánnal és Farkas Boglárkával is
táncoltak szintén a floridai
Clearwaterben, Fort
Myersben és Sarasotában.

A László-Páli kettõs ráadá-
sul egy remek Európa-kupa
ötödik helyezés birtokában
utazhatott Amerikába, amit
még decemberben, Lettor-
szág fõvárosában, Rigában
értek el standard táncokban. 

D. J.

Szilve(szte)r
Észak-Amerikában
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A hideg sem akadály a
zengósok számára, akik a ti-
szai strandon kezdték edzõ-
táborukat múlt pénteken
reggel. A mintegy 30 sport-
embert kemény feladatok
elé állította Brezovai Sán-
dor. A Nippon Zengo kidol-
gozója katonai deszantos ta-
pasztalatait is felhasználta,
hogy minél jobban megdol-
goztassa a zengósokat a Ti-
sza-parti nedves homokon. 

– Másodszor szerveztük
meg ezt a fajta erõnléti
edzést és képzést, tavaly
nyáron használtuk elõször a
strand homokfövenyét a fel-
készülésben. A téli edzõtá-
borban és egyben edzõkép-
zõben 120 fõ vett részt a
négy nap során. Meglepeté-
sünkre 60 klubedzõ jött el az
országból és nagyon örven-
detes hír, hogy 12 új klub
nyílik és további hat fõ je-
lentkezett edzõnek. Azt tud-
ni kell, hogy Nippon Zengo
klubot csak vizsgát tett edzõ
indíthat. Ezeknek a szakmai
képzéseknek is a fõ célja a
tornaelemek pontos gyakor-
lása, az ütések, rúgások, az
alapállások  rögzítése, nyilat-
kozta Brezovai Sándor.

Szilvi Szolnokról érkezett
17 éves lányával az edzõtá-
borba. Tavaly májusban
együtt kezdték a Nippon
Zengo edzéseket és csak jó
tapasztalatokról számoltak
be lapunknak. Kitti decem-
ber óta  a kyokushin edzése-
ket is elkezdte, mint mondta,
a két mozgás közös mozdu-
latokra épül, de számára a
karate könnyebb. Anikó
négy gyermekével és férjével
érkezett Harasztiból. Egy be-

tegség miatt kezdett sportol-
ni, kezdetben sétákkal erõsö-
dött, majd tavaly óta zengó,
futás, aviva torna szerepel az
edzései között. Mindnyájan
járnak sportolni, õ idõnként
kétéves gyermekével a karja-
iban edz. – Bírom, mert mu-
száj, példát kell mutatnom a
gyermekeimnek 40 évesen.
Anyukám ugyanebben a be-
tegségben szenvedett és én
nem akartam az õ sorsára
jutni, meg másképp nem is
bírnék ennyi gyerekkel –
mondta lapunknak a Tisza-
parti edzés közben. Nagyjá-
ból ilyen edzésre számított,
de a kora reggeli futás nem
esett jól neki. A zengót a fiai
kyokushin karate edzésein
keresztül ismerte meg. A fér-
je egy hónap alatt fogyott,
miközben erõsödött is, de
maga is egy számmal kisebb
ruhát vehet fel az edzések el-
kezdése óta. 

Egy középkorú karatés
férfi is vidékrõl érkezett, de
többet nem árult el magáról.
Szerinte a Nippon Zengo ze-
nés torna jól kiegészíti a ka-
rate merev gyakorlatait. Ta-
pasztalata szerint a hölgyek
körében népszerûbb ez a
sport, de véleménye szerint
a fiúknak is hasznos lehet.
Ami jó benne még, hogy
nem kellett új technikákat
megtanulnia és a karatéba is
beépítheti a Nippon Zengón
gyakorolt mozgásokat.

Brezovai Sándor szerint
fontos a kiváló kondíció, és
valaki azért megy el edzésre,
hogy a maximum terhelést
kapja meg sérülés nélkül. A
6 danos mester szerint az or-
szágban ma tartanak olya-
nok is küzdõsport aerobik
edzéseket, akiknek elõtte
semmilyen harcmûvészeti
stílusban nem volt és nincs
jártasságuk a helyes mozdu-

latok ismeretében. A Nippon
Zengo értelmezése az
„Építsd újra önmagad” felhí-
vás. Jó példa erre Kitti, aki
Gyöngyösrõl érkezett és ta-
valy is részt vett az edzõtá-
borban. A jelenleg a családi
mezõgazdaságban dolgozó
fiatal nõ több képzést is el-
végzett az elmúlt évben, így
életmód tanácsadás,
wellness tréner és aerobik
oktató is lehet.  Jövõjét a
mozgás és egészség terüle-
tén képzeli el és véleménye
szerint végzettség nélkül
nem lehet csinálni. A sportág
népszerûsítésére rendezik
meg áprilisban a 3. Országos
Nippon Zengo Fesztivált a
sportcsarnokban. Az egész
napos ingyenes rendezvé-
nyen különbözõ mozgásfor-
mákkal ismerkedhetnek az
érdeklõdõk az ország leg-
jobb edzõinek segítségével.

B. G.

Egy hónapos szünetet kö-
vetõen folytatódott a férfi
vízilabda bajnokság. A
Valdor-Szentesi VK csapata
Debrecenbe látogatott, de
ezúttal elmaradt a meglepe-
tés, a hazaiak simán, 12-5-re
nyerték a mérkõzést.

Gyorsan eltelt a téli szü-
net, legalábbis a férfi vízilab-
dázók számára, hiszen az el-
múlt pénteken már folytató-
dott a hazai pontvadászat. A
játékoskeretben egy változás
történt, a távozó Keresztes Ist-
ván helyére Szabó Zoltán ér-
kezett Szegedrõl. Fülöp Tibor
vezetõedzõ csapata tulajdon-
képpen Martin Kolarikkal is
erõsödött, a szlovák idegen-
légiós súlyos kézsérülését és
hosszú kihagyását követõen
ismét hadra fogható. A Deb-
recen ellen azonban õ sem
tudott segíteni, egy pillana-
tig sem volt kérdéses, hogy
melyik csapat zsebeli be
ezen a pénteken a bajnoki
pontokat. – Bár az eredmény
nem azt mutatja, nem volt
rossz a játék képe, úgy ér-
zem sikerült elõrébb lép-
nünk a decemberihez képest
– mondta Matajsz Márk, a
csapat másodedzõje.

A csapat mostantól a csü-
törtöki, BVSC elleni össze-
csapásra készül, mondani
sem kell, borzasztóan fontos
találkozóról van szó, hiszen
a bent maradás miatt égetõ-
en szükség lenne a bajnoki
pontokra. A Valdor program-
jában egymás elleni játék, a
taktikai elemek gyakorlása
és frissítés szerepel. – Két kö-
zel egyforma erõsségû csa-
patról van szó, így döntõ le-
het, hogy melyik lesz mentá-
lisan erõsebb. Bízom benne,
hogy mi leszünk azok – tette
hozzá Matajsz Márk.

Pontok nélkül
Debrecenbõl

Hosszú útra, Szombat-
helyre indult az elmúlt
szombaton a Szentesi Pár-
ducok Kézilabda Után-pót-
lásnevelõ Sportiskola U10-
es lánycsapata Miklósné Ko-
csis Éva vezetésével. A mi-
enkre három mérkõzés várt
ezen a napon az ERIMA
gyermek kézilabda-bajnok-
ság kiemelt csoportjában,
mégpedig a házigazdákkal,
a Ferencvárossal és a Gyõr-
rel kellett farkasszemet néz-
niük a fiataloknak.

Az FTC és a Gyõr csapata-
it talán felesleges is bemutat-
ni, a Szombathelyrõl pedig
annyit érdemes tudni, hogy
nagyon komoly utánpótlás-
nevelõ-mûhely van a vasi
székhelyen, roppant erõs
csapatokkal. Nos, a mérkõ-
zések papírforma eredmé-

nyeket hoztak, ennek ellené-
re Miklósné Kocsis Éva veze-
tõedzõ mégsem volt elkese-
redve, hiszen látott biztató
jeleket a találkozókon, sõt,
határozottan bátrabban kézi-
labdáztak a lányok, mint az
elmúlt esztendõ végén
Tápiószelén. – A Ferencvá-
rostól 21- 10-re, a hazaiaktól
22-9-re, míg a Gyõrtõl 19-4-
re kaptunk ki, ennek ellenére
örömmel láttam, hogy a lá-
nyok az edzéseken gyakorolt
dolgokat bátran alkalmaz-
ták, hét játékos is gólt tudott
szerezni, így nem kudarc-
ként éltük meg ezt a szerep-
lést – mondta a szakvezetõ. –
Nem könnyíti a dolgunkat
az sem, hogy 10 perc után le
kell cserélnünk a pályán lévõ
sort, és a következõ félidõ-
ben teljesen más csapatot

kell pályára küldenünk. 12
játékossal végül is meg lehet
oldani ezt úgy, hogy ha a ka-
pust a második félidõre me-
zõnyben játszatom, helyette
pedig egy játékos beáll a ka-
puba. Nekünk összesen 14
ilyen korú játékosunk van,
így néha az is problémát je-
lent, hogy ki tudunk-e állni
egy-egy mérkõzésre, ha eset-
leg váratlan sérülés vagy be-
tegség tizedeli a csapatot.

A lányok legközelebb már
a régiós bajnokságban lép-
nek pályára, talán ott köny-
nyebb ellenfelekkel találkoz-
hatnak, így a sikerélmény
sem marad el. A klub U10-es
korosztályú fiú csapata a jö-
võ hétvégén játssza követke-
zõ mérkõzéseit az ERIMA-
bajnokságban.

HV

A Gyõr és a Fradi ellen meccseltek

Téli Nippon Zengo edzõtábor

Asztalitenisz
Folytatta sikerszériáját a fér-

fi asztalitenisz NB II. Dél-
Keleti csoportjában szereplõ
Szentesi Kinizsi. A bajnokság
tavaszi idénynyitóján a Mezõ-
túri AFC I. otthonában gyõ-
zött 5:13 arányban. A szentesi-
ek gyõzelmeit Kocsis István 4,
Gazdag Károly 3, Bunda Sza-
bolcs 2, Takács László 2, Kádár
Péter (csereként) 1, illetve a
Bunda-Gazdag páros szerez-
te. A bajnokság következõ for-
dulóban a jelenleg 3. helyen
álló Szentesi Kinizsi a 4. he-
lyezett karcagi Kováts DSE
csapatát fogadja január 18-án,
11 órakor a Szent Erzsébet Ál-
talános Iskola tornatermében.

Úszás
A városi, város környéki

úszás diákolimpia döntõjét
rendezi meg január 20-án 9
órától a ligeti sportuszoda 33
méteres sátortetõs medencéjé-
ben a Szentesi Diáksport Bi-
zottság, a Kiss Bálint Refor-
mátus Általános Iskola, és a
Tejszolg Kft. A versenyen az I.
– II. – III. – IV. korcsoportba
tartozó tanulók indulhatnak a
saját korosztályukban.

Futsal
A közelmúltban rendezte

meg a Dr. Papp László sport-
csarnokban a diákolimpia te-
remlabdarúgás megyei döntõ-
jét a Csongrád megyei Diák
Sportbizottság és a Szentesi
Diák Sportbizottság. A tornán
az 1999-2000-ben született ál-
talános iskolai tanulókból ál-
ló, a területi döntõkön legjob-
ban szerepelt együttesek vet-
tek részt. A szentesi térséget a
Koszta József Általános Iskola
csapata képviselte, amely az
5. helyet szerezte meg.

Az Egyesült Államokban lépett fel a Borbás Csaba-Haddad
Szabrina és a Budai Attila-Barna Lilla páros.

Debrecen–Valdor-Szentesi
VK 12–5 (3–1, 4–1, 3–1, 2–2)

Férfi vízilabda OB I, 14.
forduló. Debrecen, 300 né-
zõ. Vezette: Vogel, Petik.

Valdor-Szentesi VK: Hor-
váth A. – Józsa, Nagy M.,
Szabó L., Németh, KISTA-
MÁS 3, Szabó Z. 1. Csere:
Horváth T. (kapus), Hege-
dûs B., Pellei, Csuka, Hege-
dûs I., Kolarik 1, Werner.
Edzõ: Fülöp Tibor.

Gól – emberelõnybõl:
10/2, ill. 9/3.

Ötméteresbõl: 3/3, ill.
1/0.

Kora reggel a Tisza-parton kezdtek a Nippon Zengo tábor lakói.
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Sipos Editrõl, az egyik
legsikeresebb magyar nõi
vízilabdázóról elnevezett
sétányról, az õt ábrázoló
mellszoborról, egy késõbbi-
ekben kialakítandó Bajno-
kok útjáról és egy nagysza-
bású sport-és egészségren-
dezvényrõl is említést tesz-
nek a tavaly elhunyt sporto-
ló számára összegyûlt pénz-
adomány kezelõi. Egy ere-
detileg  a vízilabda-után-
pótlásért létrehozott alapít-
vány keretein belül folyta-
tódik a gyûjtés.

A nyáron, 38 éves korában
hosszú szenvedés után  el-
hunyt BEK-gyõztes, világ és
Európa-bajnok, tízszeres ma-
gyar bajnok sportoló gyó-
gyíttatására közadakozásból
barátai, ismerõsei, tisztelõi
révén összegyûlt összeg sor-
sa sokakat érdekel. A közel-

múltban mintegy másfél mil-
lió forint került a Csúcsra-
járók Alapítvány számlájára,
melyet a kiskunfélegyházi
Szokolayné Farkas Mária ho-
zott létre (a szentesi kötõdé-
sû vízilabdás, Juhász Zsolt
alapításával). Mint az ado-
mányok kezelõje, Vidovics
László elmondta,  új tagokkal
kiegészülve, kibõvített tevé-
kenységi körrel,  ez év már-
ciusában  nevet fog változ-
tatni az alapítvány:  Az élet
olimpiája (in memoriam
Sipos Edit) néven mûködik
majd  akkortól, s az eddigi
adományvonal is új számla-
számon él tovább. Erre vár-
ják a  további  adományokat,
támogatásokat, az  adók fel-
ajánlható egy százalékait.
Azt szeretnék elérni, hogy
senki se járhasson úgy többé,
mint a néhai vízilabdázó. Az

alapítvány célkitûzései közül
a legfontosabbnak  az ado-
mányok kezelõje azt tartja,
hogy méltó emléket állítsa-
nak az elhunyt sportolónak
Szentesen.

A Széchenyi-ligetben és az
Üdülõközpont területén va-
lósítanák meg a Sipos Edit-
sétányt, mely a Liget-étterem
bejáratától indulna ki a fahá-
zakhoz vezetõ vörös térkõ-
vel kiépített úton.

A sétány mentén, a zárt
strandfürdõ területen, befelé
menet  lenne felállítva egy
bronzból készült Sipos Edit-
portré a csongrádi Lantos
Györgyi szobrászmûvész ke-
ze nyomán. A sétány és a
szobor már idén márciusban
megvalósulna.

További gyûjtésbõl, a ké-
sõbbiekre tervezik a Bajno-
kok  útját a Csallány Gábor-

part mentén, a Kurca hídtól
a Széchenyi – ligetbe, az
uszoda felé tartó közlekedési
útvonalon, mely a Sipos
Edit-sétányig tartana. Az út
mentén kialakított  fix pon-
tokban  elhelyezett kõlap-
okon olvashatunk majd idé-
zeteket jeles „vizes” edzõk-
tõl, sportolóktól, melyek mo-
tiválhatják, taníthatják a fel-
növekvõ sportnemzedéket.

Komoly zarándokhellyé,
idegenforgalmi látványos-
sággá változhatna a ligetnek
ez a területe – fogalmazták
meg az önkormányzat kép-
viselõ-testületéhez benyúj-
tott beadványban elképzelé-
seiket az alapítvány kurató-
riumi tagjai.

Bronz plakettet és emlék-
érmeket is készítenek: elõb-
bit a tárgyév utánpótlás leg-
jobbjai kapnák a bajnokság
végén, utóbbit azok, akik so-
kat tettek Editért, a sportért,
vagy egyéb, de ehhez köthe-
tõ területén a magánéletnek.
Az alapítvány további tevé-
kenységei sorában szerepel:
a nehéz körülmények között
élõ, tehetséges fiatal vizes
sportolók felkarolása is, nem
megfeledkezve a karrierjük
végén, vagy utána szorult
helyzetbe került sportolóink-
ról sem.

A szentesi kórház támoga-
tása is terveik részét képezi.
A felajánlható 1 százalékok-
ból és az adományokból be-

folyó összegekbõl, terveik
szerint éves szinten, két té-
telben, közel félmillió  forin-
tot juttatna eszközbeszerzés-
re az alapítvány, Sipos Edit
végakarata szerint, magya-
rázta Vidovics László. Be-
szélt lapunknak egy szep-
temberre tervezett, hagyo-
mányteremtõ három napos
sport-és egészségrendez-
vényrõl is. Ezen a hosszú
hétvégén elsõsorban a gyere-
keknek, fiatal felnõtteknek
rendeznének versenyeket
úszásban, futásban, kajako-
zásban, kerékpározásban,
valamint tömegsportrendez-
vényre csábítanák az aerobik
különbözõ vállfajainak híve-
it, akik prominens szemé-
lyek irányításával tornázhat-
nának. A városközpontot, a
Kurca- és a Tisza-partot is
érintõ rendezvény az egész-
séges életmódról szól, felhív-
ja a figyelmet a sportolás
fontosságára, illetve hogy
minél hamarabb, tudjuk mit
kell tenni, ha baj van az
egészségünkkel. Közben  a
tudomány jeles képviselõi
tartanának bemutatókat, elõ-
adásokat, a mai társadalmat
érintõ súlyos egészségkáro-
sító hatásokról. A gyakorlat-
ban mit, és hogyan tegyünk
e káros folyamatok  kivédé-
se, és  a korai tragédiák mi-
nimalizálásának érdekében.

D.J.

Méltó emléket állítanának Sipos Editnek

A Szentesi Rendõrkapitány-
ság 2013 nyarán hirdette meg
„Táblavadász” akcióját, mely-
hez a helyi lakosság közremû-
ködését is kérték. Az állam-
polgárok egy hónap alatt 31
bejelentést tettek a kapitány-
ságra. Legtöbben közlekedési
táblák hiányát vetették fel, de
növényzettõl nem belátható
útkeresztezõdésrõl és elhasz-
nálódott közúti jelzõtábláról
is érkezett jelzés. A Szentesi
Városellátó Nonprofit Kft.
azon esetekben, ahol az útszé-
li fák, bokrok kinövése gátolta

meg a közúti jelzõtábla észle-
lését, illetõleg az útkeresztezõ-
dés biztonságos beláthatósá-
gát, már elvégezte a növény-
zet visszanyesését. Az akció-
ban jelzett helyekre ezentúl
külön figyelmet fordítanak.
Az elhasználódott jelzõtáblák
cseréje, a felesleges jelzõtáblák
bevonása, illetõleg a hiányzó
jelzõtáblák kihelyezése már
szintén megtörtént.

A 451. számú fõút és a Berki
út keresztezõdésének felül-
vizsgálata a közútkezelõ és
más társhatóságok bevonásá-

val a Szentesi Rendõrkapi-
tányság kezdeményezésére
megtörtént. Eredményekép-
pen valamennyi útburkolati
jelet felújították, a közúti jelzõ-
táblák cseréjét elvégezték. Új
fényvisszaverõ táblákat he-
lyeztek ki, továbbá úgyneve-
zett akusztikai küszöböket
építettek az úttestbe. Ez az ak-
ció is hozzájárult ahhoz, hogy
a Szentesi Rendõrkapitányság
területén 2013-ban nem növe-
kedett a személyi sérüléssel
járó balesetek száma.

Sikeres táblavadászat

Kos
Folytonosan olyan helyze-
tekbe kerül, hogy döntõbí-

rót kell játszania két, vagy több ellenté-
tes idea, vagy körülmény között. Kö-
zépen áll, és az ütközõszerepet vállalja
annak reményében, hogy harmóniát
teremt. 

Bika
Egyre fontosabb számára a
biztos anyagi és érzelmi

háttér. A hét elején több vitára számít-
hat, különösen, ha sürgeti azt, aki ön-
höz a legközelebb áll. Egy baráti kap-
csolat révén viszont kitûnõ lehetõség-
hez juthat.

Ikrek
Fordítson több figyelmet a
munkájára, és ügyeljen

jobban a pénzére! Ragadja meg a le-
hetõséget, ha új munkahelyet kínál-
nak, ezzel együtt gondolja át, hogy mi-
re költ! Egy váratlan út például jóval
többe is kerülhet, mint amit szánna rá.

Rák
Kiemelkedõ teljesítményt
nyújt a hivatásában. Lehe-

tõsége nyílik arra, hogy megmutassa
mennyi mindenben jó. De, ne csak
adni, hanem kapni is tanuljon! Akár-
mennyire is nehezére esik, fogadja el
az élet adta örömöket! 

Oroszlán
Az  áthaladó bolygók kicsit
megbolondítják pénzügyeit.

Ön, aki mondhatni a takarékosság
mintaképe, most könnyelmûen áll
hozzá az anyagiakhoz. Simán beadja a
derekát, ha valami újat lát, vagy egy
közeli rokonnak ad kölcsönt.

Szûz
A rejtélyesség és magán-
életi rámenõsség folytató-

dik, de most már kicsit más a helyzet.
A hét közepére megoldódik a problé-
ma. Büszke lehet magára, mert az in-
telligenciája által képes lesz feltenni a
pontot feltenni az „i”-re.

Mérleg
Anyagilag is termékeny
napok mutatkoznak, egy

régen várt összeg, vagy kisebb nye-
reség ütheti markát. Szerelemben
úgyszintén sokak tekintetét vonzza
magára, majdhogynem ön lesz a hét
sztárja.

Skorpió
Anyagilag is termékeny
napok mutatkoznak, egy

régen várt összeg, vagy kisebb nye-
reség ütheti markát. Szerelemben
úgyszintén sokak tekintetét vonza
magára.

Nyilas
Ideje rendbe tennie az ér-
zelmi életét, mostanság

ugyanis kicsit kezd kaotikussá válni
a helyzet. Ha párkapcsolatban van,
döntse el, mit is akar ettõl a kapcso-
lattól!  Húzni a dolgokat, annyit je-
lent, hogy blokkolja magát, és õt is
az elõrehaladásban.

Bak
Minden azon múlik, meny-
nyire tud alkalmazkodni a

körülményekhez, és hogyan kezeli a
problémákat. Nagyon kell igyekeznie,
hogy a kapcsolatai elviselhetõek ma-
radjanak. Családi problémák halaszt-
hatatlan döntést igényelnek.

Vízöntõ
Minden azon múlik,
mennyire tud alkalmaz-

kodni a körülményekhez, és hogyan
kezeli a problémákat. Nagyon kell
igyekeznie, hogy a kapcsolatai elvi-
selhetõek maradjanak. 

Halak
Ha párja nem veszi komo-
lyan a fejlõdését, elõfor-

dulhat, hogy kiadja az útját. Igaz az
ellenkezõje is megeshet: kedvese vá-
lik túlságosan követelõzõvé, merevvé
és barátságtalanná, amit viszont ön
nem visel el.

Január 17-24.
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Aforizmák
Bunkó. Korlátoltsága nem is-

mer korlátokat.
*

Számtan. A felezõt a tizedelõtõl
csak négy tized választja el.

*
Beteg politikus. Kortársa és

kórtársa is van.
*

Ellentét. Besúgó, kikiáltó...
*

Attól a legjobb szónok, hogy
nem hagy szóhoz jutni másokat.

*
Pesszimista definíció. A pszi-

chológia az a tudomány, amely
segítségével vidám embereket le-
het depressziós állapotba juttatni,
majd ismét jókedvre deríteni.

*
IQ-aforizma. Az alacsony, de

nagyképû intelligencia-hányados,
lenézi a magas, de szerény intelli-
gencia-hányadost.

*
Agymosás. „Nem érdekel az

agymosás!” „Érdekelje az agymo-
sás... érdekelje az agymosás...
érdekelje az agymosás...” „Érde-
kel az agymosás!”

*
A szavazatok száma nem az in-

telligencia-hányadost, hanem a
népszerûség fokát jelzi.

*
Bírálóimnak. A zseni imigyen

reagált szerényebb képességû
kollégája bírálatára: „Ne köpdös-
sünk felfelé, mert visszahullik
ránk.” (Ez nem aforizma, hanem
egy fizikai törvényszerûség.)

Mészáros Imre
Szegvár

Just élõ koncert
A Just együttes a több hónapos külföldi

turné elõtt búcsúzásként még egy fergeteges
bulit rendez január 18-án, szombaton 22
órakor a Felsõpárti Sörözõben. Belépõ este 10
óráig ingyenes, utána 500 forint. Mindenkit
szeretettel várnak!

Helyesbítés
Január 10-i lapszámunkban, Horváth Lili

az újév elsõ babája Szentesen címû cik-
künkben tévesen jelent meg az újszülött
kislány édesapjának neve. A fiatal apuka
neve Horváth Norbert. A tévedésért elnézést
kérünk.

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: Az ember
tragédiája címmel nyílik Kass
János kiállítása január 22-én, 16
órakor.

Városi könyvtár
Hét-szín-virág címmel Kovács

Ivánné népi iparmûvész munkáit
tekinthetik meg az érdeklõdõk
nyitvatartási idõben.

Tokácsli Galéria
Fodorean Pásztor Gyöngyi tex-

tilmûvész kiállítását láthatja a kö-
zönség nyitva tartási idõben. 

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Koszta József Általános Is-

kola diákjainak alkotásaiból ren-
dezett „Mi és a természet” címû
rajzkiállítás látogatható. A kiállí-
tott 90 kép a  a természet sokszí-
nûségét mutatja, döntõen grafi-
kákon keresztül.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Felületek és formák címmel

látható fotókiállítás. Virág Mihály
békéscsabai fotográfus anyagát
március 3-áig látható nyitva tar-
tási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Január 16-20. 
17.30 óra Khumba – dél-afri-

kai animációs film,
20 óra Vágyak szerelmesei –

amerikai vígjáték.
Január 23-27. 
17.30 óra Philomena - Határ-

talan szeretet – angol filmdrá-
ma,

20 óra Lola Versus – amerikai
vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 17-tõl

Hölgyem, szereti ön a természetet?
- Igen.
- Pedig, de csúnyán elbánt önnel.

Gyanúsított, volt már maga
büntetve? Olyan ismerõs az arca. 
- Ezen ne csodálkozzon bíró úr! Én
már tíz éve ott vagyok pincér, ahol
maga minden este részegen fog-
dossa a lányokat.

Mondd drágám - kérdi a lány – mit
csináljak, hogy a randin ne
borostás arccal várj engem?
- Gyere idõben...

- Mit szólt apád, amikor börtönbe
kerültél?
- Azt mondta, hogy Isten hozott,
fiam!

Az én bátyám numizmatikus.
- Az mi?
- Pénzeket gyûjt.
- Érdekes. Ezt régebben koldusnak
mondták...

- Jó reggelt, szomszéd! Milyen
vörös a szeme!
- Jaj, ne is mondja, egy percet sem
aludtam az éjjel. Valami szörnyen
búgott a házban. - Nem hallotta?
- Én nem hallottam semmit, egész
éjjel porszívóztam.

Két vénkisasszony találkozik.
- Képzeld el, tegnap este egyedül
voltam az utcán, észrevettem, hogy
egy férfi feltûnõen figyel. Futásnak

eredtem, szaladtam, ahogy csak
bírtam...
- Na, és utolérted?

Az orvhorgász, kezében nagy vödör
hallal összefut a halõrrel.
- Kérem, ezek itt a saját halaim!
Néha kijövök, megúsztatom õket,
aztán egyetlen füttyszavamra mind
visszaugrálnak a vödörbe.
- Na persze. Mutassa!
Fickó bedobálja a halakat a vízbe,
és vár, vár.
- Mikor hívja már vissza a halakat?
- csattan a halõr.
Mire a fickó:
- Miféle halakat???

Kövesse Dante példáját!
- Ezt hogy érti?
- Menjen a pokolba!

Pótfûtés

A számlaszám
Csúcsrajárók Alapítvány, számlaszám: 10400638 -

50526587 - 56651016 
Swift kód : OKHB HUHB
Külföldrõl utalásnál: HU75 10400638 50526587 56651016

Ez a ligeti szakasz a Bajnokok útja nevet viselné, mellette kõlapokra felvésett idézetekkel.



Az önkormányzat 8. éve köszöni meg für-
dõbelépõvel az önkéntes véradók segítségét.
Mint Szirbik Imre fogalmazott, tisztelet és kö-
szönet illeti mindazokat a város részérõl, akik
vérüket adva más emberek gyógyulási esélyét
javítják. A 6 ezer darab fürdõbelépõvel kifeje-
zett köszönet szerény és jelképes, de még sok
éven keresztül szeretné a város biztosítani az
ingyenes uszodahasználat lehetõségét minden
véradónak. A polgármester lapunknak el-
mondta, hogy a belépõkkel sokszor olyanok
mennek el a strandra, akik egyébként nem für-
dõznének és többen a családjukkal közösen
veszik igénybe a szolgáltatást. Furák Ilona osz-
tályvezetõ orvos elmondta, hogy a vérellátó
osztály dolgozói, 10 asszisztens, egy fõállású
és két donorkivizsgáló orvos összesen 6118
egység vért vett le a tavalyi évben a váradó ál-
lomáson és kiszállásos véradások alkalmával.
Az Üdülõközpont vezetõjének tájékoztatása
szerint a véradók 1576 fürdõjegyet használtak
fel eddig. Márton Mária  bejelentette, hogy a ta-
valy kapott véradós fürdõbelépõk érvényessé-
gét május 31-ig meghosszabbítja. Másik jó hí-
re, miszerint a környezõ fürdõkbe szóló jegyet
kaphatnak a jubiláló véradók.

A Hungerit Zrt. évek óta ajánl fel saját üzle-
teiben beváltható virsli utalványt a véradók
számára. Korda János gazdasági igazgató ezút-
tal kiszállásos véradásra is invitálta a vérellátó
szolgálatot. Elmondta, hogy a Bács-Kiskun

megyei Rém településen mûködõ állattenyész-
tési telep mintegy 100 munkatársa közül bizto-
san sokan adnának vért. Szekeres Veronika, az
Országos Vérellátó Szolgálat Dél-Alföldi régi-
ójának vezetõje megköszönte a felajánlást.
Hozzátette, szükség van minden önkéntesre,
mivel egyre több vérkészítményt használnak
fel a kórházak Tavaly két kritikus hétig, au-
gusztus 20. és október 23. környékén országos
vérhiány alakult ki. Egyre nagyobb szükség
lenne a véradókra, a számuk azonban csök-
ken. Az önkormányzat, a fürdõk és a cégek
felajánlásai ösztönzik a véradásra jelentkezõ-
ket. Régiós szinten Szentest a legjobbak között
tartják számon a véradók aktivitása tekinteté-
ben. A szolgálat célja a vérkészítmény biztosí-
tása minden idõszakban, ezért köszönte meg
minden véradó és adományozó önzetlen segít-
ségét. Kalmár Mihály fõigazgató a felhasználói
oldal nevében csatlakozott a régióvezetõ kö-
szönetéhez. Elmondta, hogy a kórház vérigé-
nye megháromszorozódott, az okok szakmai
elemzése folyik. A fõigazgató hangsúlyozta, a
véradók a legfontosabbat, az egészséget adják
a beteg emberek számára.

A karjukat nyújtók a szentesi, a makói és a
mórahalmi fürdõbe belépõt, ezen kívül egy
virsli kupont és egy 500 forintos melegétel
utalvány kapnak minden alkalommal a segít-
ségükért cserébe.

bes
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Büntetõeljárást indított a
szentesi rendõrség ismeret-
len tettes ellen, aki január 8-
án, az esti órákban, betörte
egy, a Mátéffy utcában par-
koló személygépkocsi szél-
védõjét, és elvitte az utastér-
ben található táskát, benne
különbözõ értéktárgyakkal.
A lopással okozott kár eléri a
tízezer forintot,  a rongálás-
sal okozott kár viszont ennél
jóval jelentõsebb. A nyomo-
zás során kiderült, hogy
ugyanezen az estén  Hódme-
zõvásárhelyen és Szegeden
is hasonló bûncselekmények
történtek, csak valamivel ké-
sõbb, mint Szentesen. A sze-
gedi rendõröknek végül si-
került elfogniuk a bûncselek-
mény elkövetésével gyanú-
sítható személyeket, akik el-
len a Hódmezõvásárhelyi
Rendõrkapitányság indított
eljárást. A nyomozás során a
szentesi rendõrök arra várják
a választ, hogy vajon a szen-
tesi gépkocsifeltörést is ez a
banda követte-e el?

Három fiatalkorú rongálta
meg a városi gyermekotthon
körüli fakerítést. Ellenük ga-
rázdaság miatt indult vizs-
gálat a kapitányságon.

Két kerékpárt is meglova-
sítottak az elmúlt napokban
városunkban. Az egyiket az
egyik edzõterem elõl, a má-
sikat a Koszta József utcából
vitték el a tolvajok.

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság nyomozói január 7-
én házkutatást tartottak egy
Csordás közi házban, ahol 27

tõ marihuána növényt fog-
laltak le. Ott a rendõrök gya-
núja szerint D. Norbert nem-
csak szárított növényi törme-
léket értékesített, hanem pa-
lántákat is klónozott. Ezt tá-
masztja alá az a füzet, amit a
nyomozók a 34 éves férfi la-
kásában megtaláltak. A gya-
núsított ebben pontos nyil-
vántartást vezetett az általa
klónozott növényekrõl, vala-
mint arról, hogy azokat mi-
kor és kinek értékesítette. Az
eddig beszerzett bizonyíté-
kok alapján a férfi 2012. vé-
gétõl kezdõdõen elfogásáig
akár több száz tõ marihuánát
termeszthetett. D. Norbert
kihallgatásán részletes beis-
merõ vallomást tett. El-
mondta, hogy kábítószer ter-
mesztésébõl és értékesítésé-
bõl tartotta fenn magát, vala-
mint az így megszerzett jö-
vedelembõl szerette volna
megvásárolni a házat. A 34
éves férfit a Szentesi Rendõr-
kapitányság kábítószer-ke-
reskedelem bûntettének
megalapozott gyanúja miatt
õrizetbe vette. A bíróság el-
rendelte elõzetes letartózta-
tását.

Már több napja feküdt
combnyaktöréssel az ottho-
nában egy 86 éves férfi, ami-
kor a rendõrök rátaláltak. Az
idõsek klubjának egyik mun-
katársa  január 13-án 12 óra
körül hívta a rendõrség se-
gélyhívószámát és bejelen-
tette, hogy az egyik klubtag-
juk napok óta nem vitte el az
ebédjét, telefonját nem veszi

fel, és nem ad magáról életje-
let. A Szentesi Rendõrkapi-
tányság járõrei a bácsi házá-
nál a fõbejárat melletti abla-
kot résnyire nyitva találták.
Kérdéseikre bentrõl válasz
érkezett: az idõs férfi közöl-
te, hogy három napja elesett,
azóta nem tud felállni, való-
színûleg eltört a lába. A
rendõrök az ablakon keresz-
tül bemásztak a lakásba,
ahol a hálószobában a föl-
dön fekve megtalálták a 86
éves férfit, akihez azonnal
mentõt hívtak. Az Országos
Mentõszolgálat munkatársai
a koros férfit combnyaktörés
gyanújával további ellátásra
kórházba vitték.

Szökés, elrejtõzés, vala-
mint az eljárás meghiúsításá-
nak veszélye miatt indítvá-
nyozta a Csongrád Megyei
Fõügyészség az elõzetes le-
tartóztatását annak az õrizet-
ben levõ szentesi férfinak,
aki 2012. december végétõl
közel egy éven át fajtalanko-
dott egy közelében lakó kis-
fiúval – közölte Szanka Ferenc
ügyészségi szóvivõ. A sértett
a bûncselekmények elköve-
tésének idõszakában töltötte
be 12. életévét, ezért a rend-
õrség a gyanúsítottat a sze-
xuális erõszak mellett szexu-
ális visszaéléssel is gyanúsít-
ja. A nyomozást a Csongrád
Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság folytatja a Csongrád Me-
gyei Fõügyészség fokozott
ügyészi felügyelete mellett.

Kábítószer
és fajtalankodás

Született: Horváth Norbert és Jenei Máriának (Attila út
1/A) Lili, Oláh Attila és Halmai Gina Évának (Németh L. u.
11.) Attila Noé, Berezvai Mátyás és Õze Melindának (Dugo-
nics T. u. 10.) Vivien, Bugyi Lajos és Lázár Anitának (Akácfa
u. 26.) Gréta, Kolompár Szilveszter és Kállai Máriának (Budai
N. A. u. 26/A) Liliána, Holman István és Usztrunul Szilviá-
nak (Jókai u. 55.) Petra, Nagypál Szilárd és Patkós Ágnesnek
(Apponyi tér G ép.) Lóránt nevû gyermeke.

Elhunyt: Tihanyi Lászlóné Kánvási Tóth Ilona (Borza u. 2.),
Sinka Istvánné Mikes Ilona Erzsébet (Vekerhát 17/B), Szûcs
Lajosné Kerekes Katalin (Sarló u. 8/D), Csáki András (Csillag
u. 5.), Bugyi Szilveszterné Dancsó Terézia (Alsórét tanya
128.), Dancsik Mihályné Antal Anna (Gógány u. 69.), Vas Er-
zsébet Julianna (Brusznyai stny. 6.).

Családi események

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

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

Gyógyszertári ügyelet: Január 20-ig: Kertvárosi Patika (Köztársaság
u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig. Január 20-27-ig: Menta
Gyógyszertár (Alsórét 258., TESCO) hétfõ-péntek 8-18.30, szombat 8-
16.30 óráig. Készenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) január 18-
19-én Hobot László, Kodály Z. u. 15., telefon: 20/311-08-30.

TANÁRI HANGVERSENYT ren-
deznek január 22-én, szerdán fél 6-
kor a Lajtha László-zeneiskolában.
A koncerten közremûködnek a ze-
neiskola tanárai.

*
A Szentesi Vendégszeretet Egye-

sület január 25-én, szombaton 15
órakor várja az érdeklõdõket a Dó-
zsa-házba. A SZENTESI KÖRSÉTA
keretében most Hankó Györgyné
Márti néprajzi gyûjtõt hallhatják
Szentes népzenei múltjáról.

Vereség a BVSC-tõl
Hazai medencében kapott

ki 11-8-ra a BVSC-tõl a
Valdor-Szentesi VK férfi vízi-
labda-csapata csütörtökön
este.  A találkozót a Vasutas
kezdte jobban, ám a mieink
az elsõ negyed közepére Né-
meth és Kistamás góljaival
egyenlítettek, sõt, több alka-
lommal a vezetést is átvehet-
ték volna, de a pontatlan
támadásbefejezések, a rossz
lövések miatt ez nem sike-
rült. A fõvárosiak eközben
fokozatosan elhúztak csapa-
tunktól, már 9-4-re és 10-5-re
is vezettek. A negyedik ne-
gyed végére két gólra sike-
rült felzárkóznunk, de több
már nem volt ebben a mér-
kõzésben a Valdor-Szentes
számára.

Kass-kiállítás
A magyar kultúra napját Kass

János Kossuth-díjas képzõmû-
vész rézmetszet-sorozatának be-
mutatásával ünnepli a Koszta Jó-
zsef Múzeum. A Madách-Kass: Az
ember tragédiája címmel nyíló ki-
állítást a megyeházán január 22-
én, szerdán 16 órakor Kiss István
grafikusmûvész ajánlja az érdeklõ-
dõk figyelmébe.
Az ifjúsági házban
• január 21-én, kedden 16.30

órától délutáni matinéval várják a
gyerekeket a szervezõk. 

• január 22-én, szerdán 9 és
10.30 órakor a Magyar Kultúra
Napja alkalmából rendhagyó iro-
dalomórára várjuk a diákokat. A
Himnusz születésének körülmé-
nyeirõl tart elõadást Poszler
György tanár. Az elõadásokra elõ-
re bejelentkezett iskolás csoporto-
kat várnak. 

• január 23-án, csütörtökön
19-21 óráig az  Irodalmi életrajzok
elõadássorozat elõadásán Mik-
száth Kálmán életérõl folytatják a
beszélgetést az érdeklõdõk
Poszler Györggyel.

A programokra a belépés díjta-
lan.

A jubiláns véradók plusz
fürdõbelépõt kapnak

(folytatás az 1. oldalról)
– Hosszú távon minden-

képp a melegházi zöldség-
termesztés fejlõdését szolgál-
ja a módosítás. Az új jogsza-
bályok hatályba lépésével
egyidejûleg átalakul a víz-
ügyi hatósági intézmény is,
ami reméljük több jót hoz,
mint rosszat. Az akadályok

többsége most már elhárult a
kertészet további fejlõdése
elõtt, most a fejlesztési pá-
lyázatokra várunk, és szeret-
nénk a növekedési hitelprog-
ram kiterjesztését a pénzügyi
feltételek biztosításához – fo-
galmazta meg várakozásait
Bakó Dániel.

BG

Kiszámíthatóbb
termál jövõ

A bereklaposi zártkertekben a Csordás közi háznál 27 tõ
marihuana növényt foglaltak le. (Fotó: police.hu)

VALDOR-SZENTESI VK–BVSC-
ZUGLÓ 8–11 (2–2, 1–4, 1–3,
4–2)

Szentes, 100 nézõ. V:
Vojvoda, Füzesi

SZENTES: HORVÁTH T. –
Józsa, Hegedûs I., NÉMETH 3,
Kistamás 1, Kolarik 1, Szabó I Z.
Cs: Hegedûs B., Pellei, Csuka,
NAGY M. 3, Szabó I L., Werner.
Edzõ: Fülöp Tibor

Gól – emberelõnybõl: 10/1,
ill. 12/5

Gól – ötméteresbõl: –, ill. 2/2
Kipontozódott: Szabó I L. (16.

p.), Telekdy (24. p.)


