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Szentesen jelenleg közel
800 fõ közfoglalkoztatott
személy van, ebbõl 450 ta-
nul az ún. alapkompeten-
cia-fejlesztõ képzésen vagy
szakképesítést nyújtó okta-
táson. Tapasztalataikról kér-
deztük õket.

A kormány 2013 õszén hir-
dette meg az országos téli át-
meneti közfoglalkoztatási
programot, melynek keretein
belül munkaügyi kirendelt-
ségek, önkormányzatok és a
Türr István Képzõ és Kutató
Intézet (TKKI) mûködnek
együtt. A programba a mun-
kaügyi kirendeltségek segít-
ségével regisztrált álláskere-
sõket vontak be. Az alap-
kompetencia-képzést a TKKI
szervezte, beleértve a tan-
anyag összeállítását és a ta-
nárok szervezését.

A programban részt vevõ
tanulók nagyon pozitívan
nyilatkoztak az õket tanító
pedagógusokról és az újsze-
rû tanítási módszerekrõl,
azonban a tanárokat nem állt
módunkban megszólaltatni.
Beszédes Nimród Attiláné, a
TKKI Békéscsabai Igazgató-
ságának igazgatónõje lapunk
tudomására hozta, a tanító
pedagógusok nem nyilat-
kozhatnak a képzésekkel
kapcsolatban.

A Klauzál-iskola mellett fi-

atalabb és középkorú embe-
rek kisebb-nagyobb csopor-
tokba verõdve cigarettáztak,
beszélgettek az utcán. Éppen
szünet volt, ugyanis heti öt
napot, naponta hat órát töl-
tenek tanulással az iskolá-
ban. Az egyik tanuló, a 40
éves N. János szobafestõ, má-
zoló és cipõfelsõrész-készítõ
már két éve áll kapcsolatban
a munkaüggyel és a velük
kötött együttmûködési szer-
zõdés értelmében kötelezõ
az alapkompetencia-fejlesztõ
képzésre járnia.

Két résztvevõ hölgy nem
kívánta  nevét  viszontlátni
lapunk hasábjain, tartva az
esetleges hátrányos követ-

kezményektõl. Az egyikük
alapkompetencia-képzésre, a
másik pedig beteggondozó-
képzésre jár, melynek gya-
korlati részét az egyik ott-
honban végzi.

Riportalanyunk kifejtette,
hogy a négy hónapig tartó
alapkompetencia-képzésen
általános iskolai tananya-
got tanulnak a húsz éves
és nyugdíjkorhatár közötti
résztvevõk. Nagyon szívesen
megmutatta volna a tan-
könyvét, azonban néhány he-
te minden tanítás végén be-
szedik azokat. Kérdésünkre,
hogy kapnak-e házi feladatot,
hangosan felnevetett: 

– Mibõl, a szorzótáblából?

– majd azt is hozzátette, hogy
bizony van, akire ráfér az is-
métlés. A hangulat jó és a ta-
nár is nagyon kedves. A tan-
anyagon felül az internetrõl
is választ játékos feladatokat,
így hozva színt és változatos-
ságot az órákba. A csapatépí-
tõ és kommunikációs készsé-
geket fejlesztõ játékok alatt
sokat szoktak nevetni. Úgy
érzik, hogy rá vannak kény-
szerítve erre a helyzetre, és
próbálják a lehetõ legjobbat
kihozni belõle. Válaszadónk
úgy véli, nagyon jó csoportot
fogott ki. Máshol nem ilyen
rózsás a helyzet; verekedé-
sekrõl is hallott.

(folytatás a 4. oldalon)

A leesett hó miatt egyelõre nem folytatja a
kivitelezõ az útburkolást és az Ady Endre ut-
cai épület felújítását. Mazug Imre, az Unibau-
Épszer Kft. ügyvezetõje lapunknak elmond-
ta, befejezték a Petõfi utcán a buszállomás
csomópontjában a térkövek lerakását az Is-
kola utcáig, és az Ady utcán is végeztek a
munka kétharmadával. A Szarvasi húsbolt
bontási munkálatai közben olyan mûszaki

problémák merültek fel, melyekre a tervezõ
és a fõépítész bevonásával keresnek megol-
dást. A városközpont munkálatait az idõjá-
rástól függõen folytatják, amikor a hó elol-
vad és a hõmérséklet napközben sem süllyed
nulla fok alá. Mazug Imre kérdésünkre el-
mondta, hogy a hóeltakarítás a Városellátó
Kft. feladata a már elkészült járda- és útsza-
kaszokon.

A szép új uszodába
játékos is kell

Városunkban a tehetséggondozás a versenysportok terén
is megmutatkozik. Cikksorozatunkban arról is beszámo-
lunk milyen az utánpótláscsapatok helyzete, mibõl gazdál-
kodnak a klubok és, hogy a különbözõ korosztályokban
összesen hány gyerek sportol. Elsõként a vízilabda sportág
helyzetével foglalkozunk, ahol összesen 200 utánpótlásko-
rú játékos van.

6. oldal

Termálvita
a halpusztulás miatt?

A horgászegyesület még nem kapta meg a vízvizsgálati
eredményeket, de az Ativizig igazgatója úgy nyilatkozott,
hogy valószínûsíthetõen a termálvízbõl eredõ magas am-
móniaszint okozhatta a halak pusztulását a Kurcán. Az ügy
kapcsán az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala, Szabó
Marcell ombudsmanhelyettes vizsgálatot kezdeményez a
használt termálvizek elhelyezésének problémájáról.

7. oldal

Változatos jövõképek
Február 15-e a határideje a felsõoktatási jelentkezések le-

adásának. Sokan nagy dilemma elõtt állnak, bár akadnak

olyanok is, akik rendíthetetlenül kiállnak egy szakma,

vagy egy felsõoktatási intézmény valamely szakának elvég-

zése mellett.

A Boros-szakiskola tanulói közül néhányan vállalták,

megosztják velünk jövõre vonatkozó elképzeléseiket.

5. oldal

„Nem járunk rosszul, de jól sem”
A városellátó kézi és gépi

erõvel is tisztítja a járdákat
és az utakat. A havazás kez-
dete óta közel 30 köbméter
sót szórtak ki az utakra, rész-
ben környezetkímélõ anyag-
gal síktalanítanak.

Kiss Ferencet, a Városellátó
Nonprofit Kft. munkatársát
kérdeztük, hogyan reagáltak
a hét végén kezdõdött hava-
zásra, milyen eszközökkel há-
rították el a havazás okozta
akadályokat a városban.

– A kézi munkaerõ létszá-
ma változó, ügyeleti munka-
idõben három-négy dolgozó
látja el a legszükségesebb fel-
adatokat. Rendes munkaidõ-
ben az adott helyzetnek meg-

felelõ létszám vesz részt a ta-
karításban. Kilenc gépünk
van, amelyek közutat és jár-
dát is takarítanak. Három
nagy jármû alkalmas sózásra
és hóekézésre, másik három-
mal csak hóekézni lehet, ket-
tõt járda és útszélek tisztításá-
ra használunk. Egy kompakt
rakodógépet az útkeresztezõ-
dések, parkolók takarításakor
használjuk. Járdán, térköves
területen próbálkozunk al-
ternatív síkosságmentesítõ
anyaggal, ami kalcium-klori-
dot tartalmaz. A hatásfoka el-
marad a sóhoz képest, arra jó,
hogy megkásásítsa a letapo-
sott havat.

(folytatás a 3. oldalon)

Kerékpáros panasz a hóra

A programban tanító pedagógusok nem nyilatkozhattak.

Márciustól nõnek a vásári
és piaci helyhasználati díjak,
amennyiben a testület jóvá-
hagyja a 20 százalékos eme-
lést. A díjakból 2,5 millió fo-
rint többletbevételt remél a
piacokat üzemeltetõ Városel-
látó Kft., amelybõl elvégez-
nék többek között az Ap-
ponyi téri asztalárusító he-
lyek és a kõkerítés folyama-
tos felújítását, a Villogó utcai
piacon új elárusító asztalokat
készítenének, mert a jelenle-
giek tönkre mentek és az

árusok a földrõl árulnak. A
város területén a Szentes-Víz
Kft. végezte a szennyvízszip-
pantást az elmúlt év végéig.
A cég átalakulásával új vál-
lalkozót jelöl ki az önkor-
mányzat. Emésztõ gödörbõl
való begyûjtés esetén a 10
százalékos rezsicsökkentés-
sel módosított díj 3 ezer fo-
rint köbméterenként, ûrgöd-
rös árnyékszékbõl történõ
begyûjtés esetén 8 ezer forint
alkalmanként.

(folytatás a 3. oldalon)

Piaci díjemelés és
beruházás tervezés
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A régi kandeláberek kiszedését nem zavarta a havazás. 

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Az idõsebb nemzedékhez
tartozók gyakorta felemle-
getik, hogy a régi idõkben
Magyarország volt Európa
éléskamrája, utalva ezzel a
kedvezõ éghajlati viszonya-
inkra, víz- és talajadottsága-
inkra, kiváló minõségû me-
zõgazdasági termékeinkre,
fejlett állattenyésztésünkre.
Az Alföld – s így térségünk
is – kiemelkedõ eredménye-
ket ért el a gabonafélék ter-
mesztésében, ill. a jószágál-
lomány növelésében. Ez
nagy általánosságban igaz
is, de nem szabad megfe-
ledkezni arról, hogy sok-
szor adódtak olyan idõszak-
ok, amikor egymást érték a
természeti csapások: árvi-
zek, jégverés, sáskajárás,
szárazság és aszály, tavaszi
fagyok, különbözõ növény-
és állatbetegségek, járvá-
nyok. Ezek következménye
általában az elszegényedés,
ínség és nyomor volt.

A XIX. század közepén
ilyen idõszaknak bizonyul-
tak az 1863 és 1866 közötti
évek, amelyek mélyen bevé-
sõdtek a szentesiek emléke-
zetébe. Sokáig nem feledték
az 1863-as aszályos eszten-
dõt, amely valóságos ínséget
idézett elõ az egész várme-
gyében. Esõ hiányában a le-
gelõk teljesen kiszáradtak,

ezért a gazdák kénytelen
voltak a lábasjószágaikat po-
tom áron eladni, vagy más
vidékre hajtani. 

A városok és községek
kölcsönök felvételére kény-
szerültek, mert a betakarított
termés nem volt elegendõ
még az élelemre sem. Példá-
ul az egész megyében 265
ezer mérõ búza termett,
szemben a 641 ezer mérõnyi
szükséglettel. (A rozsnál, ár-
pánál, zabnál és kukoricánál
is hasonló volt az arány.) A
településeken Ínségenyhítési
Bizottmányokat állítottak fel
a várható élelmezési problé-
mák elhárítására. Ezek szor-
galmazták a megkezdett ti-
szai ármentesítési munkák
állami pénzen történõ folyta-
tását, hogy legalább a legsze-
gényebb sorsúak részére be-
szerezendõ élelmiszerekre
kölcsönt vehessenek fel. A
napszámos családok arról
panaszkodtak, hogy munka-
adó gazdáik kárpótlás nélkül
elbocsátották õket a szolgá-
latból, így kereset nélkül
mennek a télnek. „Minden-
felé panasz és jajkiáltás volt
hallható” – írta utóbb Zsi-

linszky Mihály Csongrád
vármegye c. monográfiájá-
ban. 

1864. január elején a szen-
tesi fõszolgabíró a követke-
zõket írta a fõispáni helytar-
tónak: „Járásom területén az
ínség már nem csak a mun-
kaképtelen osztályban, ha-
nem különösen a számosabb
családú házas zselléreknél is
beköszöntött.” Õ is sürgette
újabb állami munkák, kere-
seti lehetõségek beindítását,
mert ellenkezõ esetben „mél-
tán lehet tartani attól, hogy a
nyomor beköszöntével az
eddig lehetõ legjobb lábon
állott rend és közbiztonság
teljesen megzavarodik”. Ba-
logh Lajos fõszolgabíró ha-
sonló aggodalmának adott
hangot a Szentesi Ínségeny-
hítõ Bizottmány 1864. jan.
14-én tartott tanácskozásán,
ahol elmondta, hogy „… A
hideg fagyos idõk beálltával
a munkaképes egyének kere-
setforrása is megszüntette-
tett; miért is most már nem-
csak a nyomorultak, özve-
gyek és elaggottak, hanem a
dologra képesek is élelmet,
pénzt, vagy munkát követel-

nek. Nehogy ezen naponkint
veszélyesebbé válható körül-
mények komoly fordulatot
vegyenek”, azt indítványoz-
ta, hogy addig is, amíg a vá-
ros felsõbb helyrõl engedélyt
kap kölcsön felvételére, a
„városbeli egyes lakosoknál
található gabonakészleteket
a folyó piaci érték szerint
azonnal foglaltassák le, és a
szükséget szenvedõ, de
munkaképes néposztálynak
– kellõ jótállás mellett
osztassék ki…”. A bizott-
mány elfogadta a fõszolgabí-
rói indítványt. 

Február elsõ napjaiban
Szentesen összeírták a telje-
sen vagyontalan és munka-
képtelen, s ezáltal ténylege-
sen közsegélyben részesülõ
családok és családtagok szá-
mát. Eszerint 717 család,
összesen 1981 családtaggal
részesült segélyezésben. Az
összeíró biztosok jelentésük
végén megjegyezték: „…
Ezen segélyezendõ családok
és családtagok száma, az
ezek megbírálásával megbí-
zott küldöttség szigorú meg-
rostálása mellett bár, heten-
ként folyvást nagymérték-

ben szaporodik”. E megálla-
pítást igazolta, hogy az ínség
enyhítésére február közepén
közadakozásból felállítottak
egy Levesosztó Segélyegyle-
tet, amely az elõzetes tervek
szerint február 20. és márci-
us 31. között oszt ingyen le-
vest a rászoruló ínségesek-
nek. Emellett 500-an éltek
alamizsna kenyéren úgy,
hogy a város adott hetenként
egy embernek 7 font (3,5 kg)
kenyeret. A 100 hold földön
aluli embereknek vetnivaló
búzát biztosított a város, míg
zabot és kukoricát az orszá-
gos keretbõl osztottak drága
pénzért. 

A kialakult ínséges hely-
zetrõl városunk kéziratos
krónikája, a Petrák-krónika
is megemlékezik: az 1863. év
„a termésre nézve a legrosz-
szabb, néhol a vetõmagot
sem adta meg… A juh az éh-
ség miatt döglött, semmi
mezõ nem volt, a szarvas-
marha és más jószág is na-
gyon keletlen volt. Olyan ök-
röt, akinek párjáért adtak
elõtte való években 200 fo-
rintot, meg lehetett venni 50
vagy 60 forintért párját. Egy

80 vagy 90 forintos tehén lett
ekkor 15 vagy 20 forint, bir-
kának párja 1 forint 50 kraj-
cár, egy megállapodott disz-
nó 5 vagy 6 forint, egy jó csi-
kó 8 frt. Õsszel vetni nem
tudtak, mert nem volt mit,
hanem a Kormány osztoga-
tott ki õsszel vetnivalót köl-
csönbe. A lelkes svájciak ad-
tak a magyarok számára
egymillió köböl gabonát,
csak a szállításért kellett fi-
zetni, de a Kormány 13 fo-
rintjával számítva osztotta ki
a nép közt, aki nem bírt fi-
zetni, attól egzekválták (ka-
tonai erõvel behajtották)... A
szegények élelmezését gya-
korolták természetben is,
több kegyes adakozásokból,
úgyszintén a város vett ga-
bonát a számukra; kaptak
búzát, árpát, kenyeret, sõt
még fõtt ételt is… 1864-ben
téli vásárkor szombaton oly
iszonyú szél fújt, mivel hogy
a földszíne száraz volt, belõ-
le porfúvásokat csinált, a bú-
zát kihordta a földbõl, kit
meg kitakart egészen, és ez
meg kifagyott, ennél fogva
szûk esztendõ lett ez is az
emberre nézve…”

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Székács Alízt, a Hungerit
Zrt. biztonsági szolgálatá-
nak munkatársát (képün-
kön) kérdeztük.

– Újságost vagy vegyeske-
reskedést is szívesen látna a
MÁV a vasútállomáson je-
lenleg kiadó büfé helyén.
Legutóbb másfél évig üze-
meltette egy bérlõ a két éve
üresen álló, a vasúttársaság
tulajdonában lévõ helyet.

– Szerintem jó lenne, ha
tudnák hasznosítani. Sajnos
nagy az esélye, hogy veszte-
séges lesz, mivel csökkent a
járatok száma, ezáltal az uta-
zóközönség létszáma is. Ha
büfé, vagy újságos nyílna a
vasútállomáson, biztosan
megállnának az utasok egy
kávéra, vagy egy újság meg-
vételének erejéig.

– Szálláshelybõvítésre vo-
natkozó pályázat van folya-
matban a volt úttörõház
épületére, de egyelõre tarta-
léklistán van az elképzelés.
Utoljára a családsegítõ köz-
pontnak adott otthont az
épület. 

– Mivel nemrég lakom
Szentesen, eddig keveset
tudtam az épület történeté-
rõl. Nagyon jó ötletnek tar-
tom a szálloda tervét, leg-
alább addig, amíg a Petõfi
Szálló ügyében elõrelépés
nem lesz. Nagyon szép kör-
nyezetben van az épület,

ezért kár lenne, ha az idõ fel-
emésztené. Az uszoda közel-
sége miatt és a Szentesen
megforduló sportolókra gon-
dolva egy sportszállót is el
tudnék oda képzelni.

– Szentes jelenlegi lakos-
ságszáma 28 600 fõ körül
mozog. Mérlegre téve a 2013-
as évet, a helyi nyilvántartá-
si adatokból kiderül, hogy
tavaly 177 szentesi baba
született, és 394 halálesetet
vettek nyilvántartásba.

– Sajnos, ahogy a cikkben
is szerepelt, a népesség fo-
gyása országos probléma. A
fiatalok elvándorlása szerin-
tem a munkahelyek hiányá-
nak tudható be. Kevesen ma-
radnak a városban, akik a jö-
võ generációjának a pótlását
biztosítanák. Pedig Szentes
szép, élhetõ város, és remé-
lem, hogy ezek a számok
idõvel növekedésnek indul-
nak.

– A városkép részei napja-
inkban a díszesen faragott
kopjafák, melyeknek felállí-
tása különösen az 1989-es

rendszerváltás után terjedt
el. Szentesen is található
több ilyen, valamire emléke-
zõ vagy emlékeztetõ kopjafa.

– Eddig nem igazán tanul-
mányoztam a kopjafákat, de
a cikk hatására felkerestem
egyet-kettõt. Érdekesnek tar-
tom a történetüket, és örü-
lök, hogy ebben a városban
ennyiféle kultúra, jelkép szé-
pen megfér egymás mellett.
Jó dolog, hogy szimbolizál
valamit és a fiatalabb korosz-
tály is értéket lát benne, nem
rongálja meg a közterületen
lévõket.

– Másfél év múlva meg-
szûnhet a jelenleg ideiglenes
engedéllyel rendelkezõ pszi-
chiátriai otthon a Sima Fe-
renc utcában. 2015 nyarára a
bereklaposi városrészben fel-
épülhet egy 25 fõs, kétszin-
tes, pavilonos rendszerû la-
kócentrum és egy nappali
foglalkoztató, valamint ket-
tõ 12 férõhelyes lakóház a
Rákóczi utca 110. és 175.
szám alatt és kettõ 4 fõs la-
kást alakítanak ki a Vásár-
helyi út 61. és Csongrádi út
7. szám alatt. 

– Úgy gondolom, hogy a
szociális intézmények kor-
szerûsítése, bõvítése nagyon
fontos feladat. Örülök, hogy
a rászorulóknak biztosítja a
város a megfelelõ körül-
ményt ahhoz, hogy saját le-
hetõségeikhez mérten ezek
az emberek is teljes életet él-
hessenek, megfelelõ ellátást
kapjanak. 2015 nyara még
messze van, de remélem si-
kerül megvalósítani az el-
képzeléseket.

Mit szól hozzá
Székács Alíz?

A szentesi Együtt Nagy-
családosok Egyesülete szer-
vezésében négy napot töltöt-
tünk Mártélyon, a Bodnár
Bertalan Oktatóközpontban.
A Nemzeti Család- és Szoci-
álpolitikai Intézethez be-
nyújtott nyertes pályázatnak
köszönhetõen személyiség-
fejlesztõ mûvészeti táborban
tanulhattuk meg a jobb agy-
féltekés rajzolás technikáját.

Bár az idõ nagy részében
rajzoltunk, jutott idõ csapat-
építõ játékokra, hócsatára, éj-
szakai bújócskára, barkácso-
lásra. Mind nagycsaládból
jöttünk, sok testvérünk van,
de itt még több lett, mert itt
húszan lettünk egy család.
Együtt nevettünk, együtt ját-
szottunk, nem számított,
hogy ki a kicsi, vagy ki a
nagy.

„Az volt a legjobb, hogy
mindent mi csináltunk. Én
rajzolás után takarítottam, és
felmostam. Ha a lányok oda-
engedtek a konyhába, akkor
mosogattam és terítettem. Jó
volt Mártélyon, máskor is
visszamennék” (Turcsik Ró-
bert, 13 éves).

„Nagyon jó volt rajzolni,
mert így a barátaimnak tu-
dok szép ajándékokat készí-
teni. Elõször mindig rajzol-
tam, utána pedig a konyhá-
ban segítettem, én voltam a
konyhafõnök. Sokat rajzol-
tam, és barkácsoltam. A leg-
jobban pedig a bújócskát él-
veztem.” (Ajtai Brigitta, 12
éves).

„Nekem a legjobban az
tetszett, hogy voltunk csúsz-
kázni, és még az, hogy na-
gyon sokat tanultam ez alatt
a 4 nap alatt, de azért az is jó
volt, hogy nem olyan volt,
mint az iskola!” (Kornyik
Vivi, 9 éves).

„Nekem szinte minden
tetszett, de a legjobb a bú-
jócska volt mivel sose talál-

tak meg!!! A táj is szép volt, a
csúszkázás még jobb! Megta-
nultam rajzolni!!!! Csak saj-
nos haza kellett jönni!! ?”
(Váradi Erika, 12 éves).

„Nagyon jól éreztem ma-
gam a táborban, igazi feltöl-
tõdés volt a helyszín miatt is,
a csodálatos természetnek ez
a közelsége és az egész na-
pos rajzolások is teljesen
megújították a kreativitáso-
mat. Motivációt kaptam,
hogy folytassam az alkotást,
bátran kísérletezzek külön-
bözõ témákkal. Ahogy haza-
értem, megkerestem a régi
festékeimet és elkezdtem
rögtön festeni. A résztvevõk
és a szervezõk is kedvesek és
barátságos voltak, jól érez-

tem magam a társaságuk-
ban. Köszönöm, hogy része-
se lehettem ennek az inspirá-
ló élménynek.” (Pásztor Eni-
kõ).

„A mártélyi tábor megmu-
tatta nekem azt, amit nem is
gondoltam volna: tudok raj-
zolni! A tábor elején kételke-
déssel fogadtam a gondola-
tot, hogy megtanulok szépen
rajzolni például embereket

vagy állatokat. A jobb agyfél-
tekés rajzolási módszer meg-
mutatta, hogy nem is annyi-
ra nehéz. Sajnáltam, hogy
csak 4 napot töltöttünk
Mártélyon, de nagyon élvez-
tem a rajzolást és a csapat-
építõ játékokat is. Köszö-
nöm.” (Szabó Zsuzsi).

„Ez a tábor nagyon jó volt,
a programok és a kaja na-
gyon tetszett és finom volt, a
kézügyességem sokat fejlõ-
dött, és ez a technika, amivel
tanultunk rajzolni nagyon
menõ! Kár, hogy nem tartott
tovább a tábor, és tényleg
most már elég jól rajzolok.”
(Bubori Boglárka, 14 éves).

„Mártélyra nem csak a jó
kedvünket vittük el, hanem

a telet és a havat is. Nagyon
jó volt a csapat, azt hiszem
senki nem gondolta volna,
hogy milyen ügyesen, szé-
pen tud rajzolni. Persze jó
volt a vezetõnk, aki jól meg-
szervezte a táborozást és
a programokat. Pillanatok
alatt eltelt a 4 nap, szívesen
folytatnánk a tábort.” (Pászti
Rebeka 18 éves).

150 éve: Általános ínség Szentesen (I.)

„Mindenfelé panasz és jajkiáltás”

Olvasóink írják

Személyiségfejlesztõ
táborban jártunk

Szívügy klub

A Szívügy klub legközelebbi összejövetele február
5-én, szerdán 16 órakor lesz az ifjúsági házban, ame-
lyen rendõrségi tájékoztatót hallhatnak a jelenlévõk,
elsõsorban az idõsebb generációt érintõ kérdésekben.

Múzeumi matiné
Kézmûves matinéra várják az ér-

deklõdõket február 1-jén, szomba-
ton 10 órakor a Koszta-múzeum
megyeházi épületébe, téma: Kass-
grafikák gyermekkönyvekben.
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(folytatás az 1. oldalról)
A hagyományos só környe-

zetterhelõbb, de ilyenkor
meghatározó a kijuttatott
mennyiség is. A környezetkí-
mélõbb anyagok nagymérté-
kû  felhasználása is lehet ká-
ros. Sokan használnak pétisót,
ami a környezetbe való nagy
mennyiségû kijuttatásakor
igen káros hatást fejt ki nitro-
géntartalma miatt – magya-
rázta.

Kiss Ferenctõl azt is meg-
tudtuk, hogy jelenleg a város
gyûjtõútvonalai a legjárhatób-
bak. Az eltakarítás útvonalait
mutató beosztásban is látszik,
hogy ezekkel a szakaszokkal
kell kezdeni a munkát. Ezek
az elsõrendû utak juttatják el
a lakóterületekre a forgalmat
és kötik össze a város fõbb ré-
szeit. Ezt követõen szükség
szerint minimális mennyisé-
gû sózásra került sor az ala-
csonyabb rendû utakon, ut-
cákban. Mivel a mennyiség
adott, ezért a szórás során a
gazdaságos felhasználást
szem elõtt kell tartani. A mos-
tani havazás után 26 köbmé-

ter sót szórtak ki, ami arra
volt elég, hogy egyszer végig-
szórták a város fõúthálózatát.
– Ha a teljes úthálózatát olva-
dó állapotban szeretnénk lát-
ni, akkor ennek a mennyiség-
nek a két-két és félszeresét
kellene felhasználni – tette
hozzá a szakember.

Eddig összesen két bejelen-
tés érkezett a városellátóhoz a
havazás okozta fennakadás-
sal kapcsolatban. Az egyik
bejelentõ a városközponton
átmenõ kerékpárút használ-
hatatlanságára, a másik pa-
nasz a Halastó irányába tartó
bicikliút áldatlan állapotára
hivatkozott. Panaszkodtak a
kerékpárosok az egyik inter-
netes közösségi oldalon. Véle-
ményük szerint a letaposott
havon könnyebb biciklizni,
mint a kásás latyakban. 

Kiss Ferenc elismerte, hogy
a kerékpárosok most nehéz
helyzetben vannak. Az ifjúsá-
gi ház és a Kurca-part szaka-
szai kedden a reggeli órákban
kerékpárral szinte járhatatla-
nok voltak, délután már a
szürke aszfalton gurulhattak

haza az emberek a munkából.
A városközpont azon szaka-
szain, melyek érintettek a je-
lenleg szünetelõ felújítási
munkálatokban, az intéz-
mény munkatársai nem taka-

rítják a havat. A munkaterü-
letnek minõsülõ útszakaszok
jelenleg a kivitelezõ hatáskö-
rébe tartoznak.

L.É.

Kerékpáros panaszok a hóra 
Schiffer András a Lehet Más

a Politika országgyûlési frak-
cióvezetõje, a párt társelnöke
mutatta be Gurdon Lajost,
Szentes-Csongrád egyéni vá-
lasztókerület LMP-s ország-
gyûlési képviselõjelöltjét. A
párt  a szociális ellátó háló-
zatra, a munkahelyteremtés-
re a szentesi és környékbeli
termelõk megsegítésére he-
lyezné hangsúlyt. 

Schiffer András szerint
olyan jelöltet sikerült állítani,
aki mindkét településhez kö-
tõdik. Gurdon Lajos elmond-
ta, hogy a középfokú okta-
tásban a régiók szerinti szük-
ségleteket kell figyelembe
venni.

– Szeretném, ha a szentesi
kórház súlypontja megma-
radna, amennyiben lehetsé-
ges, fejlesztéseket eszközöl-
nék – hallhattuk a jelölttõl.
Lehetõvé szeretném tenni a
helyi és környékbeli terme-
lõk termékeinek helyi átvé-
telét. Az élelmiszeripari

alaptermékek elõállításában
legyen egy modernizáció,
hogy alacsonyabb áron le-
hessen hozzájutni ezekhez a
termékekhez.

– Milyen gyakran, milyen
programok kapcsán láthat-
juk a jövõben Szentesen? 

– Amikor csak lehet. Ter-
vezem lakossági fórumok
tartását, közösségi oldal in-
dítását, ahollehet kommuni-
kálni azokkal, akiknek nincs
dejük eljönni a fórumokra,
ésmilyen hamar csak lehet,
válaszolok a kérdésekre.

– Milyen kampányra szá-
mít?

– Nekem mindegy, hogy
milyen lesz a kampány han-
gulata. Azt tudom ígérni,
hogy korrekt leszek, a saját
pártomat, saját értékeimet
akarom kifejezni. Pozitív
kampányt fogok végezni, a
többi nem érdekel – nyilat-
kozta az LMP szentesi or-
szággyûlési képviselõjelöltje.

L.É.

Gurdon Lajos az
LMP-s képviselõjelölt

Az uszoda, a tiszai stand, a gyógyfürdõ, a Termál-tó fej-
lesztésével is számol a város idegenforgalmi programja. A
folyamatban levõ fejlesztések – a fedett uszoda építése és
az elnyert pályázatból elkészülõ mûfüves pálya jelentõs
elõrelépést jelentenek az idegenforgalmi program megva-
lósításának útján. A szálláshely-fejlesztés számol az egyko-
ri Úttörõház több mint egy éve a DAOP tartaléklistájára
tett, vállalkozók által megpályázott szállodai célú átalakítá-
sával, a Vitala-program keretében a Petõfi Szálló rekonst-
rukciójával, színvonalas diákszállás kialakításával a Terney
Béla Kollégiumban, a Klebersberg Intézményfenntartó
Központtal közösen, valamint a Sportszálló korszerûsítésé-
vel a Pusztai László Sporttelep rekonstrukciós programja
keretében.

A város idegenforgalmának meghatározó eleme a termál-
víz turisztikai hasznosítása. A kórházat kezelõ GYEMSZI-vel
koordináltan a város elindítja az 50 éves gyógyfürdõ megújí-
tását, korszerûsítését, és a kórház rekonstrukciójához szerve-
sen illeszkedõ gyógyászati fejlesztését. Az Üdülõközpont fej-
lesztésének a fedett uszoda megvalósítása mellett további
eleme a DAOP pályázatban benyújtott wellness, szauna és él-
ményrészleg megvalósítása mely szorosan kapcsolódik a fe-
dett uszodához. Ez a projekt is a DAOP tartalék listáján sze-
repel ugyanúgy, mint az  megtervezésre, s a magyar-román
határmenti együttmûködés keretében benyújtásra került az
Üdülõközpont régebbi létesítményének rekonstrukciója.

A Termál-tó hasznosítása a Natura 2000-es területek és az
ezekhez köthetõ szigorú szabályozások miatt leginkább a ke-
rékpáros túrákban, madármegfigyelés helyszíneként válik in-
tegrálhatóvá, amelyhez beruházásként kezdetnek néhány ki-
látó, illetve madárles kialakítása lenne szükséges. Az aktív
víziturizmus és a helyi pihenés feltételeinek javítása érdeké-
ben indokolt a tiszai strand fejlesztése. A létesítmények fej-
lesztéséhez kapcsolódik a Kurca-program megvalósítása,
mely a hajózhatóság érdekében a hidak megemelésével, a
parti sétányok további kiépítésével, kikötõk, stégek kialakítá-
sával, s a vízi színpad megépítésével számol. Az aktív turiz-
mushoz kapcsolódóan a túraútvonalak, a horgász, vadász,
lovas, vízi és kerékpáros lehetõségeket is bõvíteni kell.

A tervezett szálláshelyfejlesztések, valamint az attrakciók
bõvítése 150-200 új munkahelyet eredményezhetnek az ide-
genforgalmi ágazatban. 

Turizmus és
szálláshely-bõvítés Az év második felében

indulhat el az egyablakos
ügyintézés a járási hivatal-
ban. Az informatikai rend-
szer korszerûsítése a napok-
ban megkezdõdött, az épü-
let átalakítása nyáron vár-
ható. Az okmányirodai ügy-
intézés három új munkaál-
lomással bõvül, az ügyinté-
zõk vizsgát tettek az új fel-
adatok elvégzéséhez.

Tavaly õsszel még arról ír-
tunk, hogy januártól elindul
az egyablakos ügyintézés, és
ebben az évben megtörténik
a járási hivatal átalakítási
munkája. Tóth Flórián hiva-
talvezetõ arról tájékoztatta
lapunkat, hogy a héten pén-
teken elkezdõdött az infor-
matikai rendszer kialakítása,
új számítógépeket és progra-
mot kaptak az ügyintézés-
hez. Az egyablakos ügyinté-
zést augusztus 31-ig kell el-
kezdeni Csongrád megyé-
ben, a hivatalvezetõ remé-
nyei szerint az indulás ko-
rábban megtörténhet  Szen-
tesen. - Az épület átalakítás
pályázatai elhúzódtak és az
egyablakos ügyintézés a
munkák elvégzését követõen
kezdõdhet el, várhatóan az
év második felében. A hiva-
tal 22 dolgozója kormányab-
lak ügyintézõ képzésen tett
sikeres vizsgát és az egyabla-
kos ügyintézés beindulásáig
még egy illesztõ képzést
kapnak más munkaterületen
dolgozó kollégáktól. Minden
ügyintézõnek ismernie kell a
jelenlegi okmányirodai fel-

adatokat – mondta Tóth Fló-
rián. Az építkezés nyáron
kezdõdhet el, amely során az
irodák falainak kibontásával
egy közös helyiséggé alakít-
ják a jelenleg külön szobák-
ban mûködõ munkaállomá-
sokat.

A hivatalvezetõ elmondta,
hogy a kormányablakban
igyekeznek összeszervezni
az összes hatósági munkát, a
többlet feladatot a jelenlegi
létszám átcsoportosításával
oldják meg. Az okmányiro-
dai rendszerbe három új
munkaállomást állítanak be,
ami gyorsítja az ügyintézést.
Tavaly augusztusban a for-
galmasabb napokon az 50
percet is elérte a várakozási

idõ, miközben Pécsrõl és
Miskolcról azért érkeztek
ügyfelek, mert itt gyorsab-
ban elintézték a hivatalos
ügyeiket, mint a lakhelyü-
kön. Tóth Flórián felhívta a
figyelmet, hogy megválto-

zott a járási hivatal telefon-
száma, azonban továbbra is
elérhetik a lakosok a polgár-
mesteri hivatal központi te-
lefonszámán keresztül.

B.G.

Késik az egyablakos ügyintézés

(folytatás az 1. oldalról)
Piaci díjemelés és beruházás tervezés
A képviselõ-testület elé kerül a több-

ségi önkormányzati tulajdonú gazdasá-
gi társaságok vezetõinek 2014. évi java-
dalmazása, célprémium feladatainak
meghatározása. A hatályos kormány
rendelet alapján 2014-ben az ügyveze-
tõk személyi alapbére nem lehet keve-
sebb havi 406 ezer forintnál. Ezen felül
a testület dönthet az alapbért infláció
mértékében történõ emelésérõl vala-
mint prémium kitûzésérõl is az alapbér
30 százalékának mértékéig. A Szentes

Városellátó Nonprofit Kft. ügyvezetõje
a társaság tervezett veszteségessége mi-
att lemondott az alapbér emelésrõl, il-
letve célprémiumáról, ami alapján kér-
te, hogy hogy számára a prémiumfel-
adat kijelölésére se kerüljön sor. 

A testület elé kerül az egészségügyi
bizottság szakmai javaslata a kistérségi
Központi Orvosi Ügyelet ellátás szín-
vonalának emelésére és az ellátás biz-
tonságának javítására. A képviselõ-tes-
tülete a választási eljárásról szóló tör-
vény alapján az országgyûlési egyéni
választókerületi választási bizottság

tagjainak választja meg Bertók Gyula ,
Kicska Zoltán és László Ferenc ügyvé-
deket, és póttagoknak Kovács Attila
tagintézmény-vezetõt és Udvardi Ist-
ván igazgatót. A képviselõk meghall-
gatják a Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági
és Sportbizottság beszámolóját az ön-
kormányzati ciklusban végzett munká-
ról, valamint meghatározzák újból a vá-
ros különbözõ részein levõ telkek érté-
kesítési árát és a 2014-2020-as európai
tervezési idõszakra vonatkozó beruhá-
zási tervezetet.

BG

Piaci díjemelés és beruházás tervezés

Értékelik a dolgozókat
A dolgozók teljesítményértékelése és az idei évre vonat-

kozó teljesítménykövetelmények meghatározása zajlik
ezekben a napokban a járási hivatalban. A hivatalvezetõ
mind a 84 munkatársával személyesen beszéli meg a ta-
valy nyáron írásban meghatározott egyéni követelmény-
rendszer teljesítését. Többek között kompetenciaalapú
munkamagatartás és egyéni teljesítménykövetelmények,
terhelhetõség, munkaidõ értékelés, személyes és szociális
kompetenciák szerepelnek az értékelés szempontjai kö-
zött. Tóth Flórián hivatalvezetõ munkáját Csongrád me-
gye kormánymegbízottja értékeli, ugyancsak személyes
elbeszélgetésen.

A jeget verik fel a József Attila utcán a munkások.
Reggel fél nyolctól délután fél kettõig dolgoznak.

Gurdon Lajost (balról) Schiffer András mutatta be.

A folyosóról ajtónyitás nélkül mehetnek majd be az ügyfelek az okmányirodába
– mutatja Tóth Flórián hivatalvezetõ.
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Az emberi gyógyászatban
is alkalmazható mûszerek-
kel dolgozik Dobos András
állatorvos. A pécsi klinika
adjunktusa is szívesen
használná azokat a 30 millió
forint értékû, világszínvo-
nalú lézeres készülékeket,
amelyeket a napokban ava-
tott fel Ujhelyi István, a par-
lament alelnöke. Az érdek-
lõdés mértékét jelzi, hogy a
kiséri állatorvosi rendelõ
szemészeti lézertechnikai
vizsgálati várólistája május-
nál tart.

Európában is ritka az olyan
felszereltségû állatorvosi ren-
delõ, mint amit Dobos And-
rás mûködtet a Kisérben. Az
eszközállomány most újab-
bakkal bõvült egy uniós pá-
lyázatnak köszönhetõen. -
Egyedülálló ez a szemészetre
szakosodott állatorvosi ren-
delõ, ami a legszélesebb
spektrumban képviseli az ál-
latszemészetet – fogalmazott
az átadón Balla Zsolt, a Pécsi
Orvostudományi Egyetem
adjunktusa. Hozzátette, hogy
a humán klinikákon sem áll
rendelkezésre az a mûszer,
amit a rendelõben most átad-
tak, és aminek köszönhetõen
precíz diagnózissal, precíz te-
rápia érhetõ el. Véleménye
szerint a mûszerpark alkal-
mas a gyógyszercégek állat-

kísérleti modelljeinek vizsgá-
latára és gyakorlati bemuta-
tóra is, ami további fejlõdést
jelentene a rendelõ számára.
Balla Zsolt kiemelte, hogy
Dobos András tudományos
alapossággal érdeklõdik a
szemészet iránt az állat-
gyógyászat részérõl. 

Az átadón megjelent
Ujhelyi István, aki az Euró-
pai Parlamentbe készülõ
képviselõ-jelöltként  örömét
fejezte ki, hogy uniós forrás-
ból megvalósuló beruházás
segíti az állattartókat, nem
csak Szentesen és térségé-
ben, hanem az országban is.
Fontos, hogy a fejlesztések-
ben és a kutatási eredmé-
nyekben is élen járjon az or-
szág, tette hozzá.

Dobos András  1988-ban
kezdett körzeti állatorvos-
ként, majd 2 év múlva felépí-
tette Fábiánsebestyénen az
elsõ nagyállatokkal foglalko-
zó magán állatkórházát. A
címzetes egyetemi docens
mozgási lehetõsége 2003-ban
egy autóbaleset következté-
ben hosszú évekre korláto-
zódott, ezért le kellett mon-
dania a nagyállatok kezelé-
sérõl. Így hozta létre a rende-
lõt feleségével, aki a labor-
részleg vezetõje. Munkáját
Berényi Adrienn vezetõ állat-
orvos segíti. Dobos doktor

elmondta, hogy a szemészet-
szemsebészet irányába
Gyenes Ágota szemsebész
fõorvos segítette. Rendelõjé-
nek diagnosztikai eszköztára
mára a legfejlettebb európai
színvonalnak felel meg, ahol
közép-európai klinikai szin-
tû ellátást képes nyújtani a
kisállattartók számára.
Szemnyomás- és szaruhártya
vastagság mérés, ERG vizs-
gálat, szemészeti ultrahang,
komplett vérvizsgálat, hasi
ultrahang illetve mikro sebé-
szeti technika várja a beteg
állatokat.

A rendelõ átadásán Szirbik
Imre példaként beszélt Do-
bos Andrásról, aki egy bal-
eset miatt kezdett új pályát
és rendelõje ma már gazda-
sági tényezõ is a város életé-
ben.

A szakállatorvosként és
igazságügyi szakértõként is
tevékenykedõ Dobos András
további tervei között említet-
te a már hagyományos nem-
zetközi szemészeti konferen-
ciák folytatását, amelyet idén
május 9-én rendez meg a
megyeházán. Emellett foly-
tatja szemészeti tudományok
doktori tanulmányait a pécsi
tudományegyetemen, és sze-
retne egy állatszemészeti is-
kolát létrehozni Szentesen.

BG

Lézerklinika kisállatoknak

(folytatás az 1. oldalról)
Megkeresésünkre Tonnes

Zsolt, a szentesi munkaügyi
kirendeltség vezetõje el-
mondta, hogy az alapkompe-
tencia képzésen Szentes tér-
ségében kb. 300 fõ vesz részt,
akiknek az oktatása a Koszta,
Klauzál és a Deák-iskolákban
folyik. A tanulók 8 általános
végzettséggel rendelkeznek,
de van köztük szakmunkás
és érettségizett is. A novem-
ber 1-jével indult programot
egy hónap munkával kezd-
ték, ezt követõen négy hóna-
pig tanulnak a program vé-
gén egy hónapig, április 30-ig
ismét dolgozni fognak. A
munka elsõsorban segéd- és
betanított munkából áll,  az
önkormányzatnál és az ön-
kormányzati intézmények-
nél, illetve közterületeken
dolgoznak, pl. udvaros, kar-
bantartó és takarító munka-
körökben. Az önkormányzat
mellett egyéb közfoglalkozta-
tók is vannak pl. az Ativizig,
a vízgazdálkodási társulat, a
honvédség és a rendõrség.

A beteggondozó képzésre
járó hölgy arról panaszko-
dott, hogy a tanfolyam el-
végzésével nem kap piacké-
pes bizonyítványt, mert a
munkahelyeken OKJ-s vég-
zettséget követelnek, itt
azonban csak egy tanúsít-
ványt szerez.

– Ha már végig kell csinál-
ni egy ilyen tanfolyamot, ak-
kor jó lenne, ha hasznosítani
is tudnánk – fejtette ki. Úgy
nyilatkozott, ha nem vállalta
volna el a képzést, akkor két
évig kizárták volna a rend-
szerbõl és segélyt sem kapott
volna.

Heti egyszer vesznek részt
elméleti oktatáson a közgé-
ben és négy napot töltenek
gyakorlattal az egyik otthon-
ban. Segítenek a szakápolók-
nak a lakókat fürdetni, etet-
ni, kiosztani a reggelit és
megtanulják a pelenkázást.
A tanulást követõen abban
bízik, hogy újra kiközvetítik
közmunkára. Valószínûleg
takarítani fog egy városi in-
tézményben.

A rövidebb idõtartamú
szakképesítést nyújtó tanfo-
lyamokra elõzetes képzett-
ség alapján választották ki
a résztvevõket, nyilatkozta
Tonnes Zsolt. Ilyen szakké-
pesítést adó tanfolyamok je-
lenleg a TB-ügyintézõ, beta-
nított betonkészítõ, térkõ
burkoló, ECDL-képzés, házi
beteggondozó, melyeknek
többek között a Pollák és a
Boros-szakközépiskola ad
helyet.

János kifejtette, hogy na-
gyon szeretné, ha egy ilyen
programnak valós foganatja
lenne és elõrelátást, per-

spekítvát adna az embernek.
Nem járnak rosszul, de jól
sem, azonban a biztosat, ami
jelen esteben havi ötvenezer
forint, nem dobja el a bi-
zonytalanért, hiszen ki tudja,
mikor sikerül munkát talál-
nia. Szeretné hasznosabban
tölteni az idejét, de az utóbbi
években nem vet ték  fe l
egyetlen munkahelyre sem,
amit nagyrészben a roma
származása miatti diszkrimi-
nációnak tud be. Úgy fogal-
mazott, hogy ez a képzés
olyan mintha csinálnának is
valamit, meg nem is és a vé-
gén ugyanott vannak: eszkö-
zök, a gépezet töltelékei.

Tonnes Zsolt elmondta
még: a kirendeltség a jelenlé-
ti íveket ellenõrzi és a köz-
foglalkoztatási bérekhez
kapcsolódó pénzügyi elszá-
molásokat végzi. A tanfo-
lyam idõtartama alatt a min-
denkori közfoglalkoztatási
minimálbért kapják a hallga-
tók. Igazolatlanul nem sza-
bad hiányozni, az alapkom-
petencia képzéseken a teljes
óraszám 30  száza léká t ,
egyéb képzések esetén 10
százalékot hiányozhatnak.
Aki ezeket túllépi, ki kell
léptetni a rendszerbõl. Az
igazolatlanul hiányzóktól a
képzési költséget visszakö-
vetelik.

Baranyai Vitália

„Nem járunk rosszul,
de jól sem“

Lapunk új cikksorozat el-
indításába kezd Tennivalók
a vegyszermentes kertben
címmel. Hónapról hónapra
követjük végig az éppen
idõszerû kerti feladatokat
Puskás Károllyal, a mezõ-
gazdasági szakiskola kerté-
szeti szaktanárának útmuta-
tásával. 

Napjainkban egyre drá-
gábbak a kertben használa-
tos vegyi anyagok és a lakos-
ság körében egyre növekszik
a mesterséges, sok esetben
egészségre ártalmas anya-
gokkal kapcsolatos ellenér-
zés. A cikksorozat célja, hogy
segítséget nyújtson azoknak
akik  kemikáliák alkalmazá-
sa nélkül szeretnének egész-
séges, bõ és változatos ter-
mést szüretelni.

Egészséges zöldség csak
egészséges talajban terem-
het, melynek táplálására kü-
lönös figyelmet kell fordíta-
ni. Ahogy az embereknek,
úgy a talajnak is van immun-

rendszere, ami talaj élõvilá-
gának sokféleségével és ki-
egyensúlyozott tápanyagel-
látással erõsíthetõ.

A hideg évszak a tervezés,
az elgondolások, az elképze-
lés ideje. Télen jobban átlát-
ható, könnyebben feltérké-
pezhetõ a földterület. átlát-
hatóbbak a terepviszonyok,
megfigyelhetõ a nap mozgá-
sa, a vizesebb és szárazabb
helyek.

Célszerû átgondolni, hogy
milyen egynyári zöldségfélé-
ket szeretnénk enni az év so-
rán, melyekhez a vetõmag
beszerzését elkezdhetjük. A
mák vethetõ a leghamarabb,
jól elõkészített talaj esetén
akár a hóra is kiszórható. A
fagyok elvonultával, február
közepétõl már ültethetõ a
sárgarépa, petrezselyem, hó-
napos retek, vöröshagyma, a
téli sarjadékhagyma, borsó
és eldugható a fokhagyma.
A hónap végén ezeket kiegé-
szíthetjük spenót és torma

dugványtelepítéssel is.
A területünkön felesleges-

sé vált fákat érdemes ilyen-
kor kivágni, mert ekkor las-
sú a növények anyagcseréje
és kisebb a betegségveszély.
A téli favágás azért is jó,
mert kevesebb állatfajt zava-
runk meg, mint más évszak-
okban. Hóban a legideáli-
sabb az efféle mûvelet, mert
a környezõ aljnövényzetet is
kevésbé sérti a kidõlõ fa. 

A madarak etetése fontos
tennivaló a hidegben, külö-
nösen, amikor hó fedi a tájat.
Adhatunk nekik kölest, nap-
raforgót. Nagy szükségünk
lesz a munkájukra, hiszen a
rovarkártevõ szabályozás-
ban is közrejátszanak. A ma-
dáretetõket és a madáro-
dukat érdemes a veteménye-
sek közelébe helyezni, hogy
az értékes tápanyagokat (kü-
lönösen foszfort) tartalmazó
ürüléket közvetlenül a kert-
be juttassák.

Baranyai Vitália

A vegyszermentes kertért

Bakó Dániel szentesi fia-
tal gazda geotermikus ener-
giával fûtött paprikater-
mesztése nyerte a legfenn-
tarthatóbb vállalkozás díját
az Európai Parlamentben
rendezet t  Fiatal  Gazda
Kongresszuson.

Második alkalommal került
megrendezésre a Fiatal Gaz-
dák Európai Kongresszusa
Brüsszelben, az Európai Par-
lamentben. Az Európai Nép-
párt által szervezett konferen-
cia célja a fiatal gazdák mun-
kájának elismerése és népsze-
rûsítése, a legjobb gyakorla-
tok bemutatása volt. A kong-
resszuson 19 tagállamból
több száz fiatal gazda vett
részt. Hazánkat Glattfelder Bé-
la fideszes EP-képviselõ tá-
mogatásával Bakó Dániel

szentesi fiatal gazda, a Fiatal
Gazdák Magyarországi Szö-
vetsége (Agrya) Termálvíz Ta-
gozatának elnöke képviselte
az eseményen, aki a legfenn-
tarthatóbb vállalkozás díját
nyerte el. Háromgenerációs
családi gazdasága termálvíz-
fûtésre alapozott növényházi
hajtatással foglalkozik, kiváló
minõségû paprikát termeszte-
nek jelenleg 9000 négyzetmé-
teren, amely a jövõben továb-
bi 6000 négyzetméterrel bõ-
vül. „A megújuló energia
hasznosítása nem csak vállal-
kozásom megõrzéséhez, ha-
nem a munkahelyek megtar-
tásához is hozzásegített, vala-
mint lehetõvé teszi a további
fejlõdést“ – emelte ki a fiatal
gazda a díj átvételét követõ-
en. 

A brit gazdák közel har-
mada vesz részt valamilyen
formában a megújuló ener-
giák termelésében, míg a né-
met gazdák az elmúlt három
évben közel 18,2 milliárd
eurót fektettek zöld energi-
ákba. „Megújuló energiák
hasznosítása nélkül a jövõ-
ben nem lehet versenyképes
a magyar agrárium sem“ –
mondta el Glattfelder Béla
EP-képviselõ. Magyarország
kiváló adottságokkal rendel-
kezik a vidéki megújuló
energiatermelés terén, a ma-
gyar fóliázó zöldségterme-
lõk világviszonylatban is
élen járnak a geotermális
energia hasznosításában,
amit Bakó Dániel sikere is
megerõsít.

Megújuló energiával
nyert Brüsszelben

Balla Zsolt adjunktus, Dobos András tulajdonos és Berényi Adrienn vezetõ állatorvos
munka közben az új lézerkészülékkel.

Glattfelder Béla és Bakó Dániel a pénzdíjjal járó elismerést igazoló oklevéllel.
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Az Árpád Szabadidõs
Sportklub és a Szentesi
Mûvelõdési Központ tá-
mogatásával múlt pénte-
ken az óvodások, szomba-
ton az általános iskolások
mérettették meg magukat
a vers- és prózamondó
fesztiválon. A Magyar Kul-
túra Napja tiszteletére
szervezett rendezvényre
gyûlt össze a város apraja-
nagyja, hogy megosszák
velünk a hozzájuk legkö-
zelebb álló író, költõ egy
alkotását.

Szirbik Imre polgármester

nyitotta meg a fesztivált.
Az ifjúsági házban közel
nyolcvan, köztük újszentesi
óvodás csillogtatta meg tu-
dását két csoportban a hat-
tagú zsûri elõtt. A közönség
hallhatta milyen gondokkal
küzd a zsiráf a fényképész-
nél, és hogy, mi mindenrõl
mond le egy kisgyerek csak
azért, mert kell neki egy
csacsi, de egy olyan igazi. 

A szülõt és a zsûrit egy-
aránt megmosolyogtató
ovisok emlékezetes perce-
ket szereztek a közönséget
alkotó, szemüket törölgetõ

szülõknek is.  A zsûri külön
helyezéseket nem állapított
meg, minden versenyzõ ki-
festõ könyvvel, édességgel
és üdítõvel távozott. 

Szombaton az általános
iskolások bemutatkozásá-
val folytatódott a fesztivál.
A Koszta József, a Kiss Bá-
lint Református és a Szent
Erzsébet Katolikus Általá-
nos Iskolát képviselte közel
harminc fellépõ, akik Ör-
kény István, Móra Ferenc
vagy épp Lázár Ervin mû-
veinek valamelyikét adták
elõ. A határon túli testvéris-

kola tanulói is elindultak,
de a havazás miatt vissza
kellett fordulniuk, így nem
tudtak részt venni a ren-
dezvényen. Paulovics Tamás
Bakai István: Esõs tavasz
címû versével nyitotta meg
a fesztivált. Itt már na-
gyobb lélegzetû prózákkal,
és egy verssel ismerkedett
meg a hallgatóság. A tízórai
elfogyasztása után rövid
eredményhirdetés követke-
zett, ahonnan minden fellé-
põ könyvjutalommal térhe-
tett haza.

Lantos Éva

Óvodások és kisiskolások verseltek
A szentesi Egységes Peda-

gógiai Szakszolgálatnál õsz-
tõl új tevékenységi körként
jelent meg a tehetséggondo-
zási program, amelyben
gyerekek vehetnek részt. A
tehetség fogalmába, a tehet-
séggondozás mibenlétébe a
szakszolgálat munkatársai,
Halász-Vastag Zsuzsa és Ju-
hász Anita nyújtott betekin-
tést.

A tehetségek beazonosítá-
sára két évtizede van na-
gyobb tudományos igény.  A
szülõk közremûködésével a
pedagógusok és a szakembe-
rek vesznek gondozásba
egy-egy, a gyermekek által
képviselt tehetségterületet. A
tehetség felismerése komp-
lex folyamat,  Juhász Anita
véleménye szerint másképp
is kideríthetõ:

– Vannak olyanok, akik az
iskolában is kitûnnek, de
olyan gyerekekkel is foglal-
kozunk, akiknél ez nem
olyan szembetûnõ, elõször
nem látszik a felszín alatt
megbúvó képességek soka-
sága – magyarázta.

Sok gyermek több tevé-
kenységi körben jeleskedik:
sportolnak, mûvészeti ágak-
ban is megtalálják önmagu-
kat, sõt viszonylag korán
kezdenek idegen nyelveket
tanulni. Nagy hangsúlyt fek-
tetnek azokra a fiatalokra is,
akik valamilyen téren gyen-
gébb teljesítményt mutatnak,
hiszen ettõl függetlenül más
területen kimagasló teljesít-
ményt nyújthatnak, ha meg-

kapják a megfelelõ iránymu-
tatást. 

– Több definíció létezik.
Van, aki azt mondja, hogy a
tehetségeknek magas IQ-val
kell rendelkezniük. Emellett
meg kell említeni egyéb ki-
emelendõ képességeket, pél-
dául a kérdezni tudást és a
lényeglátást. Fontos a moti-
váció, a kudarctûrés és a kel-
lõ kapcsolatteremtés is –
mondta Halász-Vastag Zsu-
zsa.

Meglátása szerint óvodás
korban az érzelmi alapokat
kell lerakni ahhoz, hogy egy
tehetség fejlõdjön, de közben
jól is érezze magát a gyer-
mek. A tehetség a kezdeti
foglalkozások során önjel-
lemzéssel, pedagógiai jellem-
zéssel, pszichológiai vizsgá-
lattal mérhetõ. A gyermekek-
nek lehetõségük van meg-
mérettetni önmagukat kü-
lönbözõ versenyhelyzetek
során, hogy kiderüljön, mi-
ben és milyen helyzetekben
kamatoztatható legjobban a
tudásuk.

A szakszolgálat által indí-
tott, kis létszámmal mûködõ
csoportokban foglalkoznak a
jövõ tehetségeivel, akik kife-
jezetten örülnek annak, hogy
a hétköznapi feladatokon túl
itt a középpontban lehetnek.
Aktívan, sõt, proaktívan
vesznek részt a játékokban,
gyakorlatokban, egyre köze-
lebb kerülve céljukhoz: a leg-
jobbnak lenni a választott te-
vékenységi körben.

Lantos Éva

A tehetséggondozás
a jövõ alapja

Matiné
Február 4-én, kedden fél 5-

tõl délutáni matinéval várják
a gyerekeket a szervezõk az
ifjúsági házban. 

Petõfi élete
Február 6-án, csütörtökön

19-21 óráig az Irodalmi élet-
rajzok elõadássorozat követ-
kezõ elõadásán Petõfi Sán-
dor életérõl folytatják a be-
szélgetést az érdeklõdõk
Poszler Györggyel az ifjúsági
házban.

Marosi Kata

kiállítása

A Tokácsli Galériában Ma-

rosi Kata festõmûvész kiállí-

tása nyílik február 7-én, pén-

teken 17 órakor. A kiállítást

megnyitja Szuromi Pál mûvé-

szeti író. A festmények már-

cius 1-ig tekinthetõk meg

nyitvatartási idõben.

Felhívjuk a szentesi nyug-
díjas pedagógusok figyelmét
arra, hogy a díszoklevél ado-
mányozása iránti igények
benyújtási határideje február
28. Erre jogosult az a peda-
gógus, aki legalább 30 év
szolgálati idõvel rendelke-
zik, és óvónõi, tanítói, tanári
oklevelét 50, 60, 65, illetve 70
évvel ezelõtt szerezte.

Jelentkezni lehet a Szentesi
Közös Önkormányzati Hiva-

tal Polgármesteri Irodáján
személyesen, levélben vagy
telefonon (Kossuth tér 6. sz.
I. emelet 202-es számú szo-
ba, telefonszám: 63/510-301).
A gyémánt-, vas-, rubindip-
loma kérelemhez az önélet-
rajz mellett a korábbi díszok-
levél másolatát mellékelni
kell.

Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal

Polgármesteri Iroda

Pedagógus díszoklevél igényelhetõ

Február 15-e a határideje
a felsõoktatási jelentkezé-
sek leadásának. Sokan nagy
dilemma elõtt állnak, bár
akadnak olyanok is, akik
rendíthetetlenül kiállnak
egy szakma, vagy egy felsõ-
oktatási intézmény vala-
mely szakának elvégzése
mellett. 

A Boros Sámuel Szakkö-
zépiskola, Szakiskola tanulói
közül néhányan vállalták,
hogy megosztják velünk jö-
võre vonatkozó elképzelései-
ket:

Vida Friderika (12/a):
– Különleges leírni, hogy a

Szegedi Tudományegyetem
gazdasági karára szeretnék
felvételt nyerni, mert errõl
álmodtam már a Borosba va-
ló jelentkezésemkor is. Az itt
eltöltött éveket nagyon jó
kezdésnek tartom a vágyam
beteljesüléséhez. A tudo-
mányegyetemen kereskede-
lem-marketing szakon sze-
retnék továbbtanulni, majd a
valódi munka megismerése
után már több éves tervek
szerint, saját vállalatot szán-
dékozom alapítani.

Bajnóczi Dániel (12/b):
– Továbbtanulni Szegedre

szeretnék menni, a Szinergi-

ába. Ezen belül a fittness-
wellness instruktor és sze-
mélyi edzõ szakra adom be
jelentkezésemet, egy kétéves
képzésre. Mindig is érdekelt
a testmozgás, testedzés és
szívesen csinálom.

Csordás Cintia (12/c):
– Szegeden szeretnék to-

vábbtanulni a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ karán.
Gyógypedagógiára jelentke-
zem, mert érdekel a beteg
gyerekek fejlesztése és a ve-
lük való foglalkozás. Ezen
belül is az értelmileg akadá-
lyozottak és a tanulásban
akadályozott gyerekekkel
szeretnék foglalkozni.

Lakos Andrea (12/c):
– Dietetikusként szeretnék

tanulni a Semmelweis Ignác
Egyetem egészségtudomá-
nyi karán, mert az itt tanul-
tak megfelelõ alapot biztosí-
tanak ehhez, és ez a munka
érdekelne késõbb is.

Sebõk Zsuzsanna (12/a):
– Én a Szegedi Tudomány-

egyetemen szeretnék tanul-
ni, pszichológia szakon,
mert szeretem és ismerem a
várost, valamint a nyílt na-
pok által bepillantást nyer-
hettem az egyetem mûködé-

sébe. Igaz, hogy külkereske-
delem-marketing szakon ta-
nulok, de sokkal inkább ér-
dekel az emberi viselkedés,
emellett szeretnék a lelki
problémákkal szenvedõ em-
bereknek segíteni.

Dráviczki Dioméd (12/a):
– Szegeden szeretnék to-

vábbtanulni, mégpedig uta-
zás-turizmus, illetve rendez-
vényszervezõ képzésben. Ha
mindez nem jön össze, akkor
maradok jelenlegi iskolám-
ban, és szakmát tanulok. A
szegedi tanulmányaim in-
doklása az, hogy én Szege-

den születtem és szeretem
azt a várost, illetve érdekel
az utazás, szeretek túrázni,
bejárni a világot, illetve a
rendezvényszervezés is ér-
dekel. Otthon, vagy a have-
rokkal,  ha ki kell találni va-
lamit, én megtervezem.

Brezovai Dániel (12/c):
– Célom a Liszt Ferenc Ze-

nemûvészeti Egyetem. Érde-
kelnek a hangszerek javításai
és készítései, mert én magam
is foglalkozom vele.Érdekel
a sportszak Szegeden, mivel
focistaként szeretnék profi
játékos lenni és ott helyben

tanulni. Turizmus és rendez-
vényszervezés, ezen belül a
zenei és sportesemények
rendezése iránt érdeklõdöm.

Kalamusz Alex (12/a):
– Nagyon sokat gondol-

kodtam a továbbtanuláson,
mivel nem nagyon tudtam
eldönteni, hogy mit éri meg
tanulni és mire van
munkaerõ-kereslet. Végül a
Szegedi Tudományegyetem,
méghozzá a gazdaságtudo-
mányi kar mellett döntöt-
tem. Azért választottam ezt,
mert tanulmányaimhoz a
gazdaság áll legközelebb, itt

a Borosban is ezt tanuljuk,
valamint ez az a terület,
amely felé érdeklõdést muta-
tok. Remélem, hogy sikerül
felvételt nyernem, és sok
hasznos dolgot fogok megta-
nulni, amellyel meg tudom
állni a helyem az életben.

Vincze Rita (12/c):
– Szeretnék továbbtanulni

és remélem sikeres lesz az
érettségi vizsgám is. A Deb-
receni Egyetem orvosi labo-
ratóriumi és képdiagnoszti-
kai analitikus karára szeret-
ném a jelentkezésem leadni,
második helyen pedig a Sze-
gedi Tudományegyetemet je-
lölöm meg. Elsõsorban labo-
ránsként szeretnék dolgozni,
de a csecsemõs nõvérképzés
is felkeltette a figyelmemet,
mert nagyon szeretek kis-
gyermekekkel foglalkozni.

Szabó Nikolett (12/a):
– Az érettségi után szeret-

nék egy szakmát is szerezni
pénzügyi szakon itt, a Boros-
ban. Úgy gondoltam, ma-
napság egy diploma mellett
jól mutat egy piacképes
szakma is, és ezalatt a két
szakképzõs év alatt szeret-
ném megszerezni az angol
nyelvvizsgát és a jogosít-
ványt is.

Változatos jövõképek

A közönség soraiban ülõ szülõk is mosolyogtak vagy könnyeztek a gyerekek elõadásán.

A tizenkettedik évfolyam haladó angolos csoportja nagy tervekkel tekint a jövõre.
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A Csongrád Megyei
Úszószövetség minden év-
ben ünnepség keretében
köszönti és jutalmazza az
elõzõ esztendõ legeredmé-
nyesebb utánpótlás korú
versenyzõit. A Szentes Vá-
rosi Úszó Club Csatlós Fló-
ra és Lantos Viktória sze-
mélyében két olyan sporto-
lót jelölt, akik két verseny-
számban is teljesítették az
aranyjelvényes szintet. 

Minden év januárjában
összegyûlnek a megye úszó-
egyesületei, hogy a szövet-
ség értékelje elõzõ évi mun-
kájukat, s egyúttal a klubok
által elismerésre jelölt két-
két eredményes fiatal úszót
is díjaznak ezeken az esemé-
nyeken. Vásárhelyen a szen-
tesi egyesületbõl ezúttal
Csatlós Flórára és Lantos
Viktóriára esett a szakveze-
tõk választása. A klub több
versenyzõje is aranyjelvé-
nyes szintet úszott 2013-ban,
azonban ez a két lány egyéb
sikerek mellett két-két ver-
senyszámban, 100 és 200 mé-
teres mellúszásban is elérte
ezt az eredményt. Az arany-
jelvényes szint a legmaga-
sabb minõsítés a béka, delfin
és gyerek korosztályokban, a
motivációs rendszert a Ma-
gyar Úszószövetség dolgoz-
ta ki. Ennek alapján, ha nem
is közvetlenül az országos
elitbe, de mindenképpen az
élvonalba tartoznak korosz-
tályukban a 2003-as születé-
sû szentesi úszólányok. Fló-
rát és Vikit is az elsõ húsz-
ban jegyzik 100 mellen: elõb-
bi a 12., utóbbi a 19. helyen
szerepel. Ehhez már kell né-

hány éves edzésmúlt, tudtuk
meg Rébeliné Vincze Edittõl,
aki szeptembertõl edzi a lá-
nyokat, korábbi trénerük
Dancsóné Csák Zsuzsa volt.  

A szentesi úszók soron kö-
vetkezõ megmérettetése a
hétvégén következik: Vásár-
helyen egy kétnapos régiós
versenyen fényezhetik to-
vább kiváló eredménylistáju-
kat, melyen jelen lesz az or-
szágos szövetség vezetõsége
is. 

A Jövõ Bajnokai-program-

ban ezúttal a mi régiónk kap
kiemelt figyelmet, a vásárhe-
lyi versenyen a fiatal úszók
találkozhatnak a világbajnok
Hosszú Katinkával is, a prog-
ram egyik alakjával. Külön
öröm, hogy Szentesrõl ket-
ten is szerepelnek a régióvá-
logatottban. Eredményeik
alapján Csatlós Flóra és Sza-
bó Dániel kapott lehetõséget
a megmérettetésre, tájékoz-
tatott Paulovics Tamás, a szen-
tesi úszóklub alelnöke.

D. J.

Meglepetés nem született,
simán nyert a bajnok Eger
gárdája a ligeti uszodában az
elmúlt szombaton a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapata ellen. Az új vezetõ-
edzõ, Matajsz Márk az elsõ
két negyed mutatott játéká-
val volt elégedett.

A papírformának megfele-
lõen magabiztos gyõzelmet
aratott az Eger Szentesen, Ge-
rendás György tanítványai 17-
5-re nyertek Horváth Tamásék
ellen.

Az elsõ két negyedet elfo-
gadhatóan hozta le a Szentes,
két - két gólos egri siker szü-
letett ezekben a nyolc percek-
ben, a második félidõben vi-
szont a fizikálisan és mentáli-
san is fáradó hazaiakat fel-
õrölte a bajnokcsapat. – Úgy
gondolom, hogy amíg erõvel
bírtuk, jól teljesítettünk, jól
védekeztünk, hasonló menta-
litást várok a számunkra lét-
fontosságú mérkõzéseken is a
játékosaimtól – értékelte a lá-
tottakat a vezetõedzõként
most debütáló Matajsz Márk.

Sokáig kérdéses volt, hogy
pontosan mikor rendezzék a
Ferencváros - Szentes mérkõ-
zést, ami eredetileg február 1-
re volt kiírva. A fõvárosiak
szerették volna elhalasztani
az összecsapást, mert három
ausztrál idegenlégiósuk válo-
gatott edzõtáborozáson vesz
részt ebben az idõpontban. A
Szentesi VK elnöke, Magyar
József korábban úgy nyilatko-
zott, hogy szó sem lehet ha-
lasztásról, de késõbb közeled-
tek egymáshoz az álláspon-
tok, és végül a szentesi klub-
elnök, a sportszerûséget elõ-
térbe helyezve, úgy döntött,
belemegy a halasztásba. A Fe-
rencváros, a két klub közötti
megállapodás értelmében,
március 18-án fogadja majd a
Szentest. 

hv

Megegyeztek a
Ferencvárossal

Városunkban a tehetség-
gondozás a versenysportok
terén is megmutatkozik.
Cikksorozatban arról is be-
számolunk milyen az után-
pótlás helyzete, mibõl gaz-
dálkodnak a klubok, és
hogy a különbözõ korosz-
tályokban összesen hány
gyerek sportol. 

A jó felnõtt csapatok erõsí-
téséhez tõke kell. Az után-
pótlás kinevelése nagyon
fontos, de nehéz a helyzet,
mivel Szentesen kevés gyer-
mek születik. Ezeknek a gye-
rekeknek a háromnegyed ré-
sze már nem is sportol, in-
kább a számítógép elõtt tölti
a szabadidejét. Akik sportol-
nak, azok is megoszlanak a
különbözõ sportágak között.
Nagy szerencse, ha össze le-
het hozni korosztályonként
húsz fõbõl álló csapatot
évente. Ezzel a megállapítás-
sal kezdte Tóth Gyula, a
Szentesi Vízilabda Klub
szakmai vezetõje beszélgeté-
sünket.

– Az utánpótlásban 200 já-
tékos van összesen, korosz-
tályonként három-négy jó já-
tékost lehet kiemelni. Nem
lehet elõre tudni, hogy ezek
a gyerekek hogyan fejlõd-
nek, lesz-e elegendõ motivá-
ciójuk folytatni a játékot.
Akiben ezt érezzük, próbál-
juk a korosztályos váloga-
tottban elhelyezni, így rend-
szeresen járhatnak verse-
nyekre – mondja Tóth Gyu-
la.

– A 2004-es a legfiatalabb
korosztály. Innen kezdõdik
az elõkészítõ csoport. A
2002-es fiúk már járnak vidé-
ki bajnokságokra, õket Tor-
day Árpád edzi. A 2001-es
korosztállyal együtt most
harmincan vannak. A 2000-
eseknél tizennégy játékos
van jelenleg, közülük ketten
az országos huszonnégyben
szerepelnek a korosztályuk-
ban. A csapat év közben ha-
vonta, nyáron hetente jár vi-
déki tornákra, és már a 99-
eseknél is játszanak a ma-
gyar bajnokságban. A gye-

rek, az ifi, sõt a serdülõ kor-
osztályok csapatai mind
bent vannak a bajnokságban.
A serdülõ játékosok között
akad, aki a felnõtt csapatot is
erõsíti.  

– A lányoknál a 2001-2004-
es korosztály nem különül el
egymástól. A gyerekcsapat-
ban tizenhét játékos van je-
lenleg, õk gyerekbajnoksá-
gokra járnak. Országos elsõ
helyen állnak, hat játékos kö-
zülük a válogatott keretbe is
bekerült – részletezi a szak-
ember. Elég nehéz a költség-
vetésbõl finanszírozni a baj-

nokságokra való utazásokat
és nehéz összeegyeztetni a
tizenhat korosztályos csapat
edzéseit. Gyakori jelenség,
hogy tizenkét éves kor körül
a gyerekek rájönnek, nem
biztos, hogy jó játékos lesz
belõlük, vagy éppen más
sport kezdi el érdekelni õket.
A piramis alapja többnyire
megvan, de ahogy telik az
idõ és szûkül a korosztálos
játékosok létszáma. Megesik,
hogy csak egy olyan tehetsé-
ges fiatalt sikerül képezni,
aki bekerülhet a felnõtt csa-
patba. A játékosokat a mun-

kájuk és a tehetségük alapján
értékelik az edzõk. 

A tizennyolc éves korosz-
tály azért is jelent több prob-
lémát, mivel ilyenkor a leg-
többen elmennek továbbta-
nulni más városokba. Tóth
Gyula generációjánál ez any-
nyiban mûködött másként,
hogy õk egymást biztatták,
hogy maradjanak a csapat-
ban, tartsanak ki egymás
mellett. A mostani fiatal kor-
osztály értékrendjében elõ-
térbe kerül a tanulás, a minél
hamarabbi munkába állás, a
karrier. Ez egy hosszú távú
modell, amely remélhetõleg
több tíz éven keresztül bizto-
sít megélhetést. Aki a vízi-
labdánál marad, annak a
harmincas éveire össze kell
szednie azt a tõkét, amivel a
jövõjét biztosítja, vagy a
sportágon belüli munkavál-
lalás jöhet szóba – mondja
Tóth Gyula.

Mint a legtöbb sportág-
ban, itt is nehéz tehetségeket
felmutatni, mivel idõvel le-
morzsolódnak a játékosok.
Mégis vannak új jelentkezõk,
akik azért választják a vízi-
labdát, mert itt jó eredmé-
nyeket lehet elérni. A szente-
siek országos szinten is jó
helyen állnak a ranglétrán. A
póló a sikerorientált sport-
ágak közé tartozik és jó ala-
pot biztosít. Szinte minden
helyi iskolában tanít olyan

tanár, aki vízilabdázott, vagy
még mindig edzõsködik. Ez
jó kiinduló pontot jelent a
gyerekek toborzásában. A
gimnáziumban mûködik a
speciális vízilabda osztály.
Reggelente másfél óra edzés
szerepel az órarendben. Az
egyesületen belül rend van,
a szülõk tudják, hogy jó he-
lyen vannak a gyerekek, tes-
tileg fejlõdnek, emellett az
értékrendjük is a helyén ma-
rad. A csapatsport életre ne-
velõ hatásai jól érvényesül-
nek a gyerekeknél. 

– Régen egymásnak is ki-
osztottunk néhány pofont,
ha valaki nem szállt le a
földre – meséli a szakmai ve-
zetõ és hozzátette: már na-
gyon várják a fedett uszoda
elkészülését, de nem szabad
elfelejteni, hogy játékosok is
kellenek, akik megtöltik a
medencét.

Az önkormányzat négy-öt
évvel ezelõtt jobban támo-
gatta a vízilabdát, most már
szûkül a támogatási keret. A
kapcsolati tõke és más lehe-
tõségek kihasználása, szpon-
zorok, támogatók megszer-
zése a fontos cél, hogy kicsit
több forrásból tudjanak gaz-
dálkodni. A Hungerit Zrt.
tulajdonosa, Magyar József tá-
mogatásával tudják megte-
remteni azokat a feltételeket,
amivel a szentesi vízilabda,
azon belül az utánpótlás csa-
patok is fejlõdõ tendenciát
mutassanak a jövõben.

Lantos Éva

A szép új uszodába játékos is kell

Flóra és Viktória a
megye legjobbjai között

Január 25-én a Szentesi
Sakk SE megrendezésében
került sor a Szentes Városi
Sakk Diákolimpia csapatbaj-
nokságára. A versenyre 7
csapat nevezett összesen 28
fõvel.

Kõhalminé Forrai Julianna
köszöntötte a résztvevõket,
majd ismertette a verseny le-
bonyolításának menetét és
felhívta a figyelmet a sport-
szerû magatartásra.

Ezután Kozák János, a Sakk
SE elnöke fejezte ki örömét,
hogy az idén is sokan eljöt-
tek erre a bajnokságra, és jó
versenyzést kívánva megnyi-
totta a versenyt.

Ezt követõen kezdetét vet-
te a nagy küzdelem, ahol a
következõ eredmények szü-
lettek:

I-II. korcsoport (alsó tago-
zat): 1. Kiss Bálint Ref. Ált.
Iskola (A csapat tagjai: Komár
Martin, Szalaji Gábor, Bartucz
László), 2. Koszta J. Ált. Isko-
la (Pásztor Dávid, Andorján
Kende, Héri Nóra), 3. Szent Er-
zsébet Kat. Ált. Iskola (Bónus
Adrián, Vecseri Márk, Laki Szi-
lárd, Piti Petra).

III-IV. Korcsoport: 1.
Koszta J. Ált. Isk. (Lantos Ale-
xandra, Török Sándor, Török
Dániel, Huszka Ákos), 2. Deák
F. Ált. Isk. (Udvardi Zalán, Ko-
vács Dávid, Boldizsár Dominik,
Bujdosó Krisztián), 3. Szent
Erzsébet Kat. Ált. Isk. (Szar-
vas Szabolcs, Bugyi András,
Lustyik Máté, Molnár Martin).

V-VI. Korcsoport: 1. Boros
Sámuel Szakközépiskola,
Szakiskola (Nagy Roland,
Horeftosz Nikolasz, Joó Gergõ,
Mikó Dávid, Sebõk Gábor).

Sakk
diákolimpia

Valdor-Szentes–ZF-Eger
5–17 (2–4, 0–2, 1–6, 2–5)

Vodafone, férfi vízilabda
OB I, 16. forduló. Szentes,
Széchenyi ligeti uszoda, 150
nézõ. Vezette: Csizmadia,
Marnitz.

Valdor-Szentes: HOR-
VÁTH T. – Józsa, Kiss Gy. 1,
Szabó I. L., Kistamás 3,
Kolarik, Szabó I. Z. 1. Csere:
Hegedûs B., Pellei F., Csuka,
Nagy M., Németh D.,
Werner R., Horváth A. (ka-
pus). Edzõ: Matajsz Márk.

ZF-Eger: MEIXNER –
Bátori 3, Graham, Salamon
1, Bundschuch, HÁRAI 3,
Biros 2. Csere: Sántavy, Ko-
vács G. 2, Bedõ 3, Zalánki,
Lõrincz, GÓR-NAGY 3.
Megbízott edzõ: Dabrows-
ki Norbert.

Gól – emberelõnybõl: 6/2,
illetve 8/6.

Ötméteresbõl: 3/2, illetve
1/1.

Jövõ hétvégén a Hungerit-Szentesi VK nõi csapat számára
is folytatódik a bajnokság. Tóth László együttese ezen a
szombaton a fõvárosba, az ASI együtteséhez látogat. A csa-
pat teljes létszámban gyakorol, a külföldi játékosok is visz-
szaérkeztek, és szerencsére mindenki egészséges. Érdekes-
ség, hogy a holland idegenlégiós, Sabrina van der Sloot ba-
rátja, aki centert játszik Hollandiában, néhány nap múlva
kedvese után érkezik városunkba, és ha már itt van, elkép-
zelhetõ, hogy részt vesz a férfi csapat néhány edzésén…

Csatlós Flóra és Lantos Viktória a díjátadón
korábbi edzõjükkel, Dancsóné Csák Zsuzsával.
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A horgászegyesület még
nem kapta meg a vízvizsgá-
lati eredményeket, de az
Ativizig igazgatója úgy nyi-
latkozott, hogy valószínû-
síthetõen a termálvízbõl
eredõ magas ammóniaszint
okozhatta a halak pusztulá-
sát a Kurcán. Mintegy 10
mázsa hal pusztult el a csa-
tornában eddig ismeretlen
ok miatt, azonban az om-
budsmanhelyettes kezde-
ményezte az okok kivizsgá-
lását. A Vidékfejlesztési
Minisztérium környezet-
ügyért felelõs államtitkára
szerint káros a termálvíz
beleengedése a felszíni vi-
zekbe, ezért teljes körû
vizsgálatot szorgalmaz.

A Kurcából vett vízminta
vizsgálata nem mutatott ki
jelentõs szennyezést, a víz
kémhatása magas, de a hor-
gászegyesület szinte folya-
matosan 8 körüli ph szintet
mér, vagyis nem kiugró a
mostani érték sem. A határ-
értéket a szabad ammónia
tartalom haladja meg, azon-
ban a termálvíz nem tartal-
maz annyi ammóniát, ami
miatt mérgezés alakulhatott
ki. Hozzáértõk véleménye
szerint a hígtrágyában jelen-
tõs az ammónia mennyisége.
A horgászegyesület elnöke
nem tudott újabb adatokkal
szolgálni. Kalamusz Endre
bosszantónak nevezte, hogy
még nem kapta meg vizsgá-
latok hivatalos eredményét.
A horgászegyesület függet-
len szakértõt kért fel külön
vizsgálatokra, akitõl jövõ hé-

ten várnak adatokat. Az el-
nök elmondta, hogy a horgá-
szati tilalmat mindaddig
fenntartják az érintett szaka-
szon, amíg ki nem derül a
halpusztulás oka és az ered-
mények függvényében dön-
tenek a további teendõkrõl.

A mérgezés okai még pon-
tosan nem tisztázottak,
ugyanis az elpusztult tete-
mek vizsgálata még nem fe-
jezõdött be, azonban máris
fellángolt a vita a termálvi-
zek használatáról. Mint arról
lapunk is beszámolt, ez évtõl
a használt termálvíz elhe-
lyezhetõ felszíni létesítmé-
nyekben, így termáltavak-
ban is onnan a természetes
vizekbe engedhetõ a szabá-
lyok betartása mellett. Az el-
múlt évek gyakorlatának
megfelelõen az üvegházak
és fóliák fûtésére használt és
a Termál tóban összegyûjtött
termálvizet decemberben

eresztették le a Vekeren és a
Kurcán keresztül a Tiszába.
Az Ativizig igazgatója, Kozák
Péter a megyei napilapnak
úgy nyilatkozott, hogy a
Kurcába vezetett termálvíz
miatt felhalmozódott a víz-
ben az ammóniumion, ami
átlagos körülmények között
nem okoz problémát, most
azonban a csapadékszegény
idõjárás miatt koncentrál-
tabb mennyiségben jelent
meg a fõcsatornában. Mind-
ez a megszokottnál maga-
sabb hõmérséklettel együtt
okozhatta a természetes
egyensúly felborulását a
Kurcában. A okfejtésnek el-
lentmond, hogy a termáltó-
ból leeresztett termálvíz
semmi gondot nem okozott
a Vekeren és a Kurca felsõbb
szakszán. A halpusztulás zö-
mében a Bali híd és a Makai
híd környékét érintette. 

Az Alapvetõ Jogok Bizto-

sának Hivatala, Szabó Marcel
ombudsmanhelyettese múlt
hét pénteken tájékoztatott,
hogy vizsgálatot kezdemé-
nyez a használt termálvizek
elhelyezésének problémájá-
ról, miután halpusztulást
észleltek a múlt héten a fõ-
csatorna szentesi szakaszán.
A Vidékfejlesztési Miniszté-
rium környezetügyért felelõs
államtitkára üdvözli a dön-
tést. Illés Zoltán szerint
könnyû lesz kideríteni az
okot: a termálvíz felszíni vi-
zekbe való beleengedése
ugyanis megváltoztatja az
adott vízfolyás hõmérsékleti
viszonyait, ami befolyásolja
a víz oxigéntartalmát. A me-
legebb vízben kevesebb az
oxigén, mint a hidegebb víz-
ben. Ha hõszennyezés kö-
vetkezett be a felszíni víz-
ben, akkor az oxigénhiány is
okozhatta a halpusztulást a
Kurca-fõcsatornában. Illés

Zoltán hozzátette: a termál-
vízszennyezés, a termálvíz
sótartalma miatt is kiválthat
ártalmas hatásokat. A só-
szennyezés ugyanis létrehoz
egy úgynevezett kisózási ef-
fektust, ami nemcsak a hala-
kat, de a növényeket is el-
pusztítja. Ezért is káros a ter-
málvíz beleengedése a felszí-
ni vizekbe. Ez a gazdáknak
sem jó, ha ugyanis öntözésre
használják a termálvízzel
szennyezett felszíni vízfo-
lyást, akkor saját maguk lo-
csolják a növényekre a sós
vizet, ami tönkreteszi a ter-
ményt. Az államtitkár felhív-
ta rá a figyelmet, hogy a
vizsgálatnak nemcsak a hõ-
és sószennyezésre kell kiter-
jednie, vizsgálni kell esetle-
gesen más kemikáliák hatá-
sát is. Elõfordulhat ugyanis,
hogy más szennyezõ vegyi
anyagok is kerültek a vízbe.
Vagy a termálvíz által köz-
vetlenül, vagy olyan vegyi
anyagok, amelyek nem köz-
vetlenül a termálvízbõl, ha-
nem a környéken fellelhetõ
más szennyezõ forrásból ju-
tottak a fõcsatornába.

A vízügy félmillió köbmé-
ter vizet emelt át a Körösbõl
a Kurca átöblítésére a múlt
héten, majd vízmintákat vett
az újabb vizsgálathoz. A hor-
gászegyesület a héten még
talált néhány tetemet, a ha-
lak valószínûleg korábban
elpusztultak, de csak most
jelentek meg a felszínen.

Besenyei
Fotó: Tofán Sándor

Termálvita a halpusztulás miatt?

Kos
Az ötletek egymás után szü-
letnek a fejében. Egy kis

pénzhez is juthat. Kisebb mértékû fe-
szültség érezhetõ ön körül, ami kiválthat-
ja azt, hogy olyan valakivel szemben vi-
selkedik gorombán, akit amúgy szeret,
tisztel.

Bika
Fokozott figyelmet kell szen-
telnie egészsége megõrzésé-

re. Lehet, hogy kimerült. Az utóbbi idõ-
ben nem volt ideje kellõen önmagára fi-
gyelnie. Épp ezért figyeljen testének jel-
zéseire. Ilyenkor türelmetlenebb, ingerlé-
kenyebb lehet a megszokottól.

Ikrek
Csak olyan ígéreteket tegyen,
melyeket be is tud tartani. Vi-

gyáznia kell az értékeire, kiváltképp, ha
idegeneket hív otthonába, vagy ha isme-
retlen helyre utazik. Tervezhet vásárláso-
kat. Lehet, hogy felújítja a ruhatárát, de
szemmel kell tartania azt is, hogy jusson
a számlákra is.

Rák
Több dinamizmust tapasztal-
hat önmagában, mint valaha.

Erõs, segítõ bolygóhatások állnak az am-
bíciói kivitelezése mellett. Amennyiben
vállalkozó, esetleg magasabb beosztásra
vagy magasabb bérre vágyott, most a
csillagok kedvezõ hatásai segítik ezt.

Oroszlán
Ideje több idõt szentelnie sze-
retteinek. Éreztesse velük az

együtt töltött idõben, hogy mennyire fon-
tosak önnek. A munkahelyén egy hanyag
kollégája fejtörést okozhat önnek. Most a
saját feladataira kell koncentrálnia elsõ-
sorban.

Szûz
Az eddigi erõfeszítéseinek
most beérik a gyümölcse, el-

ismerik az eddig megtett munkáját, és
váratlan jutalomban lesz része. Emellett
ez a hét rendkívül alkalmas háztartási gé-
pek, kozmetikumok, ruhák vásárlására.

Mérleg
A tolerancia és a türelem kü-
szöbe egy kicsit csökkenhet

ezen a héten. Lehet, hogy egy kicsit túl
szigorú a családtagjaival, a kákán is
csomót keres. Minél elõbb keresnie kell
egy olyan programot, ahol kiengedheti
a gõzt.

Skorpió
A környezetében feltûnhet-
nek olyan emberek, akik

mindenféléket beszélnek, és szívesen
pletykálkodnak. Fiatalabb ismerõseivel,
családtagjaival nehezen tud kijönni eb-
ben a periódusban. Viselkedjen rugal-
masan, így elkerülheti az összeütközé-
seket. 

Nyilas
Ne engedje, hogy hobbiját,
képességeit valaki alábe-

csülje. Mutasson rá a támadó hibáira,
csak ne legyen támadó vele. Ezzel he-
lyére tudja tenni az illetõt. Új benyomá-
sok érhetik, talán alkalma lesz megva-
lósítani egyik dédelgetett álmát. 

Bak
Egy önnel azonos érdekelt-
ségû társaságba meghívást

kap. Ha úgy dönt, hogy elmegy, csak
akkor beszéljen a munkájáról, ha konk-
rétan rákérdeznek, és akkor is csak tõ-
mondatokba próbálja megfogalmazni. 

Vízöntõ
A munka folyamatai egy ki-

csit aggasztják. Legyen egy
kicsit türelemmel, helyre jönnek a dol-
gok Ön körül, ne veszítse el a türelmét
semmiségekért. Sokkal egyszerûbben
meg tudja oldani a feladatait, mint gon-
dolná.

Halak
Amennyiben új célkitûzései
vannak, számításba kell

vennie minden olyan hatást, ami a ké-
sõbbiekben rá hatna. Amennyiben új ál-
lást kínálnak fel Önnek, fontolja meg,
hogy még mielõtt döntene, hogy meg-
éri-e egyáltalán váltania.

Január 31-február 7.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPAz Európai Bizottság által támogatott
(PAT. Pet Assisted Therapy. Learning With
Them). állatterápiás kutatásokkal foglalkozó
projekten dolgozunk, mint a Jó Úton-
Lóháton Alapítvány önkéntes szakemberei. 

Január 16-19. között Angliában, a cambrid-
ge-i Red 2 Green fogyatékkal élõknek szol-
gáltatást nyújtó szervezet által rendezett pro-
jekttalálkozón két képviselõnk vett részt.  A
programban vállalt, elkészítendõ állatterápi-
ás kézikönyvhöz gyûjtöttünk gyakorlati ta-
pasztalatokat. Láttunk kutyával asszisztált,
valamint különlegesnek számító hüllõkkel,
madarakkal végzett foglalkozást.

A szakmai programok mellett megismer-
hettük az angol civil szervezetek támogatási
rendszerét, valamint Cambridge gyönyörû
óvárosát is bejártuk vendéglátóink idegenve-
zetésével. 

A következõ projekttalálkozót alapítvá-
nyunk szervezi május végén, amikor az an-
gol, észt, litván, olasz,  román  és spanyol
partnerek gyûjthetnek tapasztalatokat a
lovasterápia módszerérõl, magyarországi al-
kalmazásáról.

Piti Irén 
gyógypedagógus

lovasterapeuta

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: Kass-
Madách: Az ember tragédiája cí-
mû kiállítás látható a megyehá-
zán.

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
Tavaszváró kiállítás nyílik feb-

ruár 4-én, kedden 15 órakor. A
Deák Ferenc-iskola rajztagozatos
diákjainak munkáiból összeállított
tárlatot Kárpáti Lajos, a volt
Damjanich-iskola tagintézmény-
vezetõje nyitja meg.

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 30-február 3. 
17.30 óra Gladiátorok gyön-

gye – animációs film,
20 óra Blue Jasmine – ameri-

kai vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 31-tõl

Nyuszika és a róka találkoznak az
erdõben.
Nyuszika köszön:
- Szia, vörös!
- Te engem ne vörösözz le!
- Miért, jobb lenne, ha lerókázná-
lak?

Két egér beszélget a kamrában:
- Rád fog esni a margarin!
- Rámamargarin?

- Kislányom, teljesen egyedül ol-
dottad meg ezt az egyenletet?
- Nem. Két ismeretlennel.

- Miért nincs bástya a vonaton?
- Mert a vonat nem vár.

- Hogy tanítja a varázsló úszni a
pókot?
- Hókusz, pók ússz!

A tehén bonyolult állat. De én meg-
fejtem.

- Miért nem gyûjt a darázs vasat?
- Mert azt a MÉH teszi.

- Akarsz sokat keresni?
- Igen.

- Akkor jól elbújok.

Egy asszony egy kisbabával el-
megy az orvosi rendelõbe. Az orvos
megvizsgálja a babát, megméri a
súlyát, és megállapítja, hogy egy ki-
csit soványka.
Megkérdezi a nõtõl:
- Anyatejet vagy tápszert eszik a
baba?
- Anyatejet.
- Akkor legyen szíves derékig levet-
kõzni - kéri az orvos. Megtapintja,
megnyomkodja a nõ mellét és
megállapítja:
- Érthetõ, hogy nem lakik jól a kis-
baba, hisz önnek nincs is teje.
- Nem csoda, mert én a nagymama
vagyok. De azért örülök, hogy eljöt-
tem.

Öreg a szemorvosnál
- Jó napot Pista bácsi! Régen lát-
tam.
- Hja, régen én is, doktor úr!

Ül a koldus az aluljáróban, sze-
génynek hiányzik mind a két lába.

Odamegy hozzá egy ember, bedob
egy ezrest a kalapjába és mondja:
- Papa, tessék itt egy ezres, vegyél
rajta új cipõt.
A koldus egészen elkeseredik, el-
kezd sírni, hogy mondhat valaki ne-
ki ilyent. Olyan keservesen sír, hogy
odamegy hozzá egy rendõr:
-Mi a bajod koldus, miért sírsz eny-
nyire?
- Ne is mondja biztos úr. Látja
nincs lábam, erre idejön egy em-
ber, ad egy ezrest és azt mondja,
vegyek rajta új cipõt. Hát milyen
ember az ilyen?
- Miért nem rúgtad fenékbe? - kérdi
a rendõr.
A koldus egészen kiborul, olyannyi-
ra, hogy beviszik az idegosztályra.
Megkérdezi tõle az orvos, hogy mi-
ért van ennyire elkeseredve. Kép-
zelje doktor úr, nincs lábam, koldu-
lok az aluljáróban, odajön egy em-
ber, ad egy ezrest, hogy vegyek raj-
ta új cipõt. Elkezdek sírni, odajön
egy rendõr, aztán megkérdezi, miért
nem rúgtam fenékbe. Hát én telje-
sen elkeseredtem, hogy lehetnek
ilyenek.
- Nyugalom, nyugalom, mondja az
orvos. Majd mi itt talpraállítjuk!

Pótfûtés

Lovasterápia Angliában

Dani Imre, a Lajtha-zene-
iskola egykori növendékének
zongoraestjére várják a kö-
zönséget február 8-án, szom-
baton 16 órakor a Kiss Bálint
u. 11. sz. alatti intézménybe.
A zeneakadémia jelenlegi
hallgatójának mûsorában
Bach, Alban Berg, Bartók Bé-
la, Beethoven és Brahms mû-
vek szerepelnek.

Zongoraest

A zenekar most ünnepli
fennállásának 17. évforduló-
ját, ezért még különlegesebb
lesz a szombat esti buli feb-
ruár 1-jén  a Felsõpárti Sörö-
zõben. Belépõ 22 óráig ingye-
nes, utána 500 forint. Min-
denkit várnak és jó szórako-
zást kívánnak a szervezõk!

Alibi koncert
és buli

...február 1-jén, szombaton
15 órakor Pozsár Éva festmé-
nyeibõl nyílik kiállítás. Meg-
nyitja Sziklay Sándor Csong-
rád megyei Alkotó-díjas fes-
tõmûvész.

...február 4-én, kedden 18
órakor Van egy könyvem
címmel tartanak rendez-
vényt.

...február 5-én, szerdán 18
órakor A magyar középkor
virágkora. Károly Róbert
(1308-1342) címmel tart elõ-
adást Poszler György.

A könyvtárban...



Az önkormányzat és az
Ativizig Szentesi Kirendelt-
sége közösen vizsgálta a
Kurca-partot az Eszperantó
híd és a Kutató Intézet kö-
zötti szakaszon. Elsõsorban a
fásszárú növények és a rõ-
zsefonatos partvédelem álla-
potát mérték fel a szakembe-
rek. Kiderült, hogy 27 kiszá-
radt fa jelent balesetveszélyt
a sétálókra. A fákat jól látha-

tóan bejelölték, majd a Vá-
rosellátó NKft. kivágja és el-
végzi a pótlásukat fehérfûz
fajtával. A vízügyi igazgató-
ság a közmunkaprogram ke-
retében kitakaríttatta a kuta-
tótól kezdõdõen az Ilona-
parti út irányába lévõ mint-
egy 1 kilométeres, évek óta
járhatatlan parti szakaszt. A
Kurca-part takarítása közben
kitermelt nagy mennyiségû
zöld hulladékot a Városellá-

tó NKft. ledaráltatja kom-
posztnak. A munka elvégzé-
se után a partszakasz rende-
zetté válik és állapota köny-
nyebben fenntartható. A be-
járás másik célja a partsza-
kaszt védõ rõzsefonat ellen-
õrzése volt, melynek a hely-
reállítását az Ativizig, a rõ-
zsefonat és a part közötti
földfeltöltést a Városellátó
NKft. végzi el.

bes

Kivágják a száraz, beteg fákat

Az idei tél elsõ havazása megérkezett január végére. A Tisza-gáton gyerekek és családok
szánkóztak a friss hóban múlt vasárnap. Igaz síkvidéken élünk, mégis meríthetünk egy
kicsit a szánkózás élményébõl. Nem csak a gáton, de a sportpályán, az ifi-ház melletti
dombon is lehet csúszni.
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Két alkalommal is ellopták
a Páva utcában az egyik tár-
sasház ereszcsatornáját. A
rendõrség a színesfémként
értékesített fémet megtalálta
az egyik fémkereskedõ tele-
pén, ettõl kezdve pedig már
könnyû volt felgöngyölíteni
a bûncselekményt. A férfit
késõbb elfogták a rendõrök,
a gyanúsított pedig mindkét
lopást elismerte.

Hógolyózással kezdõdött
az a verekedés, amely az
egyik helyi középiskolában
borzolta a kedélyeket. A hó-
golyózás során elõbb szóvál-
tás alakult ki két tanuló kö-
zött, majd a „szájkaratét“
ütésváltás követte. A társát
ököllel megütõ diák ellen ga-
rázdaság miatt indult bünte-
tõeljárás.

Bejelentés érkezett az
egyik helyi szórakozóhely-
rõl, hogy megrongálták a
mellékhelyiséget. A vandá-
lok szétverték a mosdókagy-
lót, összetörték a papírken-
dõ-tárolót és a piszoárokat.
A kár több százezer forint.

Alig készült el, máris lop-
tak a nemrég átadott kaland-
parkból. A tolvaj innen egy
ún. „kalocsai kapcsolószek-
rényt” vitt el, melyet elõbb
levágott az odavezetõ kábe-
lekrõl, majd távozott a hely-
színrõl.

Január 24-e és 26-a között
történt, hogy összefirkálták
egy szentesi ingatlan utca-
fronti falát, a ház két ablaka
közötti részen. Mivel a
graffitizés bûncselekmény-
nek minõsül, ezért a falfirká-
szokkal szemben ennek
megfelelõen járnak majd el a
rendõrök.

Halálos baleset történt ja-

nuár 25-én, szombaton dél-
után a 45-ös fõúton Szentes
és Hódmezõvásárhely között
a 37-es kilométer közelében,
a Miási úti elágazásnál. A je-
lenleg rendelkezésre álló
adatok szerint egy Opel
Corsa típusú személygépko-
csi eddig tisztázatlan okok
miatt keresztbe fordult az
úton. Ennek ütközött egy
Hódmezõvásárhely felõl ér-
kezõ Peugeot. A balesetben
az Opel egyik utasa, egy kö-
zépkorú szentesi nõ a hely-
színen életét vesztette. Másik
két utas súlyosan, míg a Peu-
geot sofõrje könnyebben sé-
rült meg. A baleset körülmé-
nyeit a Szentesi Rendõrkapi-
tányság vizsgálja.

Az utolsó pillanatban vág-
tak le a kötélrõl egy férfit a
rendõrök Szentesen.

Egy elkeseredett férfi hívta
a Csongrád Megyei Rendõr-
fõkapitányság Tevékenység-
irányítási Központját január
21-én 20 órakor Szentesrõl,
aki bejelentette, hogy öngyil-
kos lesz. Az ügyeletes kérdé-
seire annyit árult el, hogy a
kórházban dolgozik.

Az intézménybe küldött
rendõrök a telefonszám
alapján kiderítették a beje-
lentõ nevét és lakcímét.
Azonnal a férfi Rákóczi Fe-
renc utcai házához mentek.
Hiába csöngettek, senki nem
válaszolt. Az egyenruhások
bentrõl hangokat hallottak,
ezért betörték az ajtót. Még
éppen idõben érkeztek. Az
elsõ szobában megtalálták a
44 éves férfit, akit levágtak a
kötélrõl. A mentõk a férfit
kórházba vitték.

Az egyik szentesi használt
ruhákat értékesítõ boltba tért

be reggel egy fiatal január
28-án. A zavart fiú pizsamát
és papucsot viselt. Ruhát
kért, mert nagyon fázott. Az
eladó tárcsázta a rendõrség
segélyhívó számát. Közben a
fiatalember elindult a belvá-
ros felé. Ezzel egyidõben be-
jelentés érkezett a kórházból
arról, hogy egy 22 éves bete-
gük eltûnt. A járõrök a beje-
lentés után 10 perccel megta-
lálták a fiatalembert a Petõfi
utcában és visszavitték a
kórházba.

Január 29-én délután egy
társasház közös képviselõje
bejelentette a Csongrád Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság
Tevékenység-irányítási Köz-
pontjába, hogy az egyik idõs
lakó egy napja nem ad ma-
gáról életjelet, telefonját nem
veszi fel, csengetésre nem
nyit ajtót. A helyszínre kiér-
kezõ járõrök a lakóépület át-
vizsgálása során megállapí-
tották, hogy a második eme-
leti lakásban világít a villany,
azonban oda bejutni nem le-
het. Az egyenruhások ezért a
katasztrófavédõk segítségét
kérték, akik létrán felmász-
tak az erkélyre, majd az üve-
get betörve bementek a la-
kásba és beengedték a rend-
õröket. A helyiségek átvizs-
gálása során az egyik szobá-
ban megtalálták a 79 éves
nõt. A néni a földön feküdt,
eszméleténél volt, azonban
kommunikálni nem tudott,
ezért a járõrök mentõt hívtak
hozzá. Az Országos Mentõ-
szolgálat munkatársai az
idõs asszonyt stroke gyanú-
jával további ellátásra kór-
házba szállították.

Hógolyózásból
verekedés

Született: Antalfi Zoltán és Nagy Gabriellának (Kossuth L.
u. 19.) Ármin Noel, Gyenes Ferenc és Balogh Zsuzsannának
(Széchenyi I. u. 36.) Ferenc, Balogh Árpád és Balogh Lenké-
nek (Zolnay K. u. 24.) Levente nevû gyermeke.

Elhunyt: Apró Mária (Kossuth tér 5.), Sebõk Lajosné Bende
Ilona Mária (Berek tanya 52.), Gránicz Mihályné Sebõk Teré-
zia (Mátyás király u. 13.) Mikecz Istvánné Szabics Gizella
(Drahos I. u. 2.).

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
(mentõállomás) 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),
rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Február 3-ig Pingvin Patika (Nagyörvény u.
59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12 óráig. Február 3-10.:
Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-12 óráig.
Készenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) február 1-2-
án Molnár Sándor, Céhház u. 7., telefon: 30/711-09-00. 

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü február 3-7.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Vegyes zöldségleves

és tejszínes körteleves
A menü: Disznótoros (hurka,

kolbász, pecsenye),
tört burgonya, saláta

B menü: Rántott trappista,
kukoricás rizs, tartár

Kedd: Lebbencsleves és
zöldbableves

A menü: Kebab pálcikán, sült
burgonyával és salátával
vagy húsgombóc
paradicsommártással

B menü: Mézes-csípõs csirkemell-
kockák, kínai sült tészta

Szerda: Sárgaborsógulyás és
zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Spagetti palmetto
(tejszínes, zöldséges
sonkás raguval) vagy
Pásztortarhonya

B menü: Sonkás camemberrel
töltött, rántott palacsinta,
párolt rizs, áfonyamártás

Csütörtök: Csontleves és vegyes
gyümölcsleves

A menü: Kolozsvári rakott káposzta
vagy fasirt tökfõzelékkel

B menü: Grillezett csirkemell
sajtmártással, Röszti
burgonya

Péntek: Palócleves és makói
vágottas

A menü: Souvlaki (sertéskaraj
nyárson) tejfölös tepsis
burgonya

B menü: Csirkemáj rizottó vagy
juhtúrós tejfölös rakott
puliszka

www.galeriakavehaz.hu (X)

A ligetben õsszel vágták ki a beteg fákat.Zenés délután
A gyógyfürdõ kínál prog-

ramot az érdeklõdõknek feb-

ruár 7-én. A pénteken dél-

után fél 5-kor kezdõdõ és 20

óráig tartó zenés délután

hangulatfelelõse Szabó Kor-

nél.

Kupagyõztes
Zsinórban harmadszor

nyerte meg a Judo Magyar
Kupát Kalydy Patrícia. A Bu-
dapest BHSE Küzdõ csarno-
kában január 26-án nõi fel-
nõtt kategóriában, -78 kilo-
grammban szerezte meg az
elsõ helyet a Pollák DSE ver-
senyzõje.

Megszûnt
járatok

Két helyi járatot is meg-
szüntetett a Tisza Volán Zrt.
a 3-as és 3A jelzésû vonalon
valamint módosította az 1-es
és 3-as jelzésû autóbuszvona-
lakat. Január 1-tõl az 1-es jel-
zésû autóbuszvonalon az
Autóbusz-állomás – Kertvá-
ros, Drahos utca és a 3-as jel-
zésû Hékéd – Autóbusz-állo-
más – Kertváros, Drahos utca
viszonylatú autóbuszvonala-
kon meghirdetett járatokat
mindkét irányban az Autó-
busz-állomás – Petõfi u. –
Szent Imre herceg u. – Erzsé-
bet tér – Tóth József u. –
Arany János u. – Ady Endre
u. módosított útvonalon köz-
lekedtetik. A vonalakon meg-
hirdetett járatok a módosított
útvonalon rendszeresített he-
lyi megállóhelyeken állnak
meg. A 3-as jelzésû Hékéd –
Autóbusz-állomás – Kertvá-
ros, Drahos utca autóbuszvo-
nalon, a Drahos utcától mun-
kanapokon 18.20 órakor
meghirdetett autóbuszjára-
tot, és a 3A jelzésû Hékéd –
Vasútállomás – Autóbusz-ál-
lomás viszonylatú autóbusz-
vonalon Hékédtõl 18:40 óra-
kor meghirdetett helyi járatot
megszüntette a Volán.

Szánkódomb
a Tisza-gáton


