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A kisbusszal megyünk.
Csípõs reggeli szél fúj oda-
kint, de legalább süt a nap. –
Ilyen idõ kellene, akkor szá-
radnának a földek- mondja
Fekete Sándor a volán mögött
ülve. Õ a legfiatalabb tanya-
gondnok, fél éve van a cég-
nél. – Kimegyünk Lapistóra,
aztán Berekbe majd vissza a
városba és végül irány Alsó-
rét. Ja! El ne felejtsük az árté-
zi kutat!- mutat a kocsi alján
heverõ mûanyag palackokra.
Ilonka nénié. Ha elakadunk,
majd traktorral kihúzatjuk
magunkat. Mint két hete- le-
gyint Sándor a legkisebb iz-
galom nélkül, már a lapistói
úton kerülgetve a kátyúkat.
Van mit.

A földek körös–körül víz
alatt, az árkok is tele vannak,
a vízen lebeg a szemét, az
úton sárfoltok virítanak. A
gólyafészek még, a követke-
zõ tanya már lakatlan. Ta-
valy költöztek be az öregek a
Parkerdõbe. Talán jobb is.
Most nem boldogulnának. –
Lassan apad a belvíz, a me-
gyében már „csak” 29 ezer
hektár föld van víz alatt- jut
eszembe a reggeli hírekbõl a
kellemes bariton, majd bevil-
lan: nem hoztam gumicsiz-
mát! - Van egy 86 éves néni a
körzetemben. Egyedül él. A
víz körülvette a házát, múlt
héten csak gyalog tudtam
hozzá bemenni a tanyába.
Azóta mindig van nálam

csizma – mosolyog Sándor
majd leállítja a motort.

Itt lakik Horváth bácsi –
mutatja a fehérre meszelt ta-
nyát. Mondom, hogy a Szen-
tesi Élettõl jöttem. Netán ol-
vassa? – Mióta nincs bó’t,
nincs újság. A városba ritkán
jutok el. Ilyen sárban nem le-
het biciklizni – meséli a gaz-
da, hóna alatt egy vizslakö-
lyökkel. Szerinte régen is
volt belvíz, csak elvezették.
Aztán a csatornákat beszán-
tották és most mindenki cso-
dálkozik. Az õ búzáján nem
áll a víz, mutatja a földjét,
ahol éppen õzek kergetõz-
nek. A csapadék elõrejelzõ új
radarállomás komoran nézi
õket. Nem maradunk sokáig.

Már csak egy palackot kell
megtölteni vízzel. Állítólag
itt, a „halott” Bereki Iskola
tövében van a legjobb ártézi
kút. – Nagyon finom víz, a
környéken mindenki innen
viszi – mondja Ilonka néni.
Orvosnál volt, jó az eredmé-
nye. A kiskertjében nyílnak a
hóvirágok, a tanya körül
még áll a víz Próbálok fény-
képezni. Orromban érzem a
zsíros földszagot és hallom a
csöndet. A dûlõutat nem is
látom, mintha vízen járnánk.
Sándor nem aggódik. Köz-
ben Alsórétre érünk, az elke-
rülõ út szélén autók állnak.
A tanyások hagyják itt azo-
kat, traktorral mennek haza.
Faragóék kukoricája még lá-
bon áll. Csónakból nem lehet
aratni. Az udvari kakas rop-
pant büszke, a gazda kevés-
bé. – A 6 hektárnak idén a fe-
lét tudom bevetni – mondja
és hiába kérem, nem néz a
lencsébe (képünkön). Egy
csepp esõ sem kéne már. A
tanult emberek szerint most
majd meliorálni kell a talajt,
vagyis pótolni az elvesztett
tápanyagot, csökkenteni a
talajvizet és helyreállítani a
talaj egyensúlyát, amennyire
lehet. Faragó bácsi inkább
azt mondja: „tudja drága,
szeretni kell a fõ’det”.

Börcsök

„Szeretünk
nõk lenni”

Nõnap alkalmából megszólaltattunk há-
rom hölgyet, a múzeumigazgató dr. Béres
Máriát, a strand vezetõjét, Márton Máriát
és egy énekmûvészt, Guessous Majda Mári-
át, Mesit, hogy osszák meg gondolataikat a
nõiségrõl, a család és a karrier viszonyáról. 

2. oldal

Élet a városon
kívül

Deák Albert és családja úgy döntött, ma-
guk mögött hagyják a város zaját, a sietõs
hétköznapokat és 10 kilométerrel távolabb,
egy nyugalmas tanyára költöznek, ahol ön-
fenntartó gazdálkodásba kezdenek. A fiatal
pár vendégül látta lapunkat.

7. oldal

A vállalkozások 4-5 száza-
léka tagja a kamarának, szá-
muk csökken megyei és kis-
térségi szinten is, derült ki a
Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Szentes
Térségi Szervezetének évér-
tékelõ összejövetelén.

A térség 2200 kereskede-
lemhez és iparhoz köthetõ
vállalkozásából 107 tagja a
kamarának, miközben ez a
szám 2008-ban még 141 volt.
Tavaly kivált a Hungerit Zrt.
is, mivel kötelezõen az ag-
rárkamarához tartozik és két
tagságot nem tarthat fenn,
azonban hat új belépõt is fo-
gadtak, tájékoztatott a térsé-
gi elnök. Horváth István be-
szélt arról, hogy céljuk meg-
tartani a taglétszámot és
segíteni a vállalkozásokat.
Rendszeresen tartanak térsé-
gi szakmai tájékoztatókat,

képviseltetik magukat a me-
gyei szervezet elnökségében
és tagozataiban is. Felhívta a
figyelmet, hogy a kamara
vállalkozások számára ka-
matmentesen nyújt kölcsönt,
és pályázat írásban is se-
gítséget adnak. Tavaly két
vállalkozás nyert összesen
mintegy 4,5 millió forin-
tot gazdaságfejlesztésre. Az
egyik sikeres pályázó, Cser-
nus Lukács László nagyon jó-
nak nevezte a kamara által
biztosított kamatmentes hi-
telt. A cége két alkalommal is
annak segítségével tudott
árokásó gépet, illetve szállító
jármûvet vásárolni összesen
16 millió forint értékben.

Szeri István, a megyei ipar-
kamara tiszteletbeli elnöke
szerint a kis- és középvállal-
kozások nélkül nem nõhet az
ország gazdasági potenciál-

ja, ezért a kamara feladata e
szektor megerõsítése. Ki-
emelt cél, hogy valójában a
gazdaság fejlesztésére, és
azon belül minél nagyobb
arányban a kkv-khoz kerül-
jenek az Unió gazdaságfej-
lesztésre szánt forintjai.

Szirbik Imre reményét fe-
jezte ki, hogy a jövõben foly-
tatódik az eddigi gyümöl-
csözõ és korrekt kapcsolat a
város és a kamara között és
az együttmûködést szeretné
folytatni a képviselõ-testületi
üléseken is. A polgármester
bízik abban, hogy a testület
nem indulatból vagy politi-
kai okokból nem adott szót
Horváth István elnöknek
a legutóbbi tanácskozáson.
Hozzátette, az önkormány-
zat a jövõben is mûködtetni
kívánja gazdaságfejlesztési
pályázati rendszerét.

A rendezvény végén Szen-
tes és térsége gazdaságáért
elismerõ oklevelet vehetett
át Sülyös Edit, a kamara kis-
térségi irodájának vezetõje.

BG

Megállítani a
létszámcsökkenést

Az állam által biztosított
szociális ellátások jelentõs
részét eddig az önkormány-
zatok állapították meg és fo-
lyósították, márciustól a szo-
ciális ellátásokat a járási hi-
vatalban, a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatást a
munkaügyi központokban is
igényelhetik a lakosok. Az
aktív korúak ellátásának
megállapítása a járási hivatal
hatáskörébe kerül. Az aktív
korúak ellátása keretében
kétféle ellátástípus állapítha-
tó meg: a foglalkoztatást he-
lyettesítõ támogatás, vala-
mint az egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támo-
gatás , ami egy új ellátás és a
korábban rendszeres szociá-
lis segélyre jogosultak egy
része jogosult rá. A rendsze-
res szociális segély és foglal-
koztatást helyettesítõ támo-
gatás jogosultjai a 2015 már-

ciusában esedékes kifizetése-
ket még a települési önkor-
mányzatoktól kapják az ed-
dig megszokott formában.
Áprilistól az egészségkároso-
dási és gyermekfelügyeleti
támogatást, valamint foglal-
koztatást helyettesítõ támo-
gatást már a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal folyó-
sítja a jogosultak részére, így
a 2015 áprilisában esedékes
támogatások vagy postai
úton, vagy bankszámlára
történõ átutalással kerülnek
folyósításra.

Az aktív korúak ellátásá-
nak a hátrányos munkaerõ-
piaci helyzetû aktív korú
személyek és családjuk ré-
szére nyújtott ellátás minõ-
sül. Foglalkoztatást helyette-
sítõ támogatást kap, aki már-
cius 1. elõtt rendszeres szoci-
ális segélyre volt jogosult.

(folytatás a 3. oldalon)

Változások a szociális
támogatási rendszerben

Egy csepp esõ sem kéne már
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Új elõfizetõinknek egy éves elõfizetésért DVD-t ajándékozunk!
A DVD-n a Szentesi Élet digitalizált lapszámai találhatók meg

1968-tól 2014-ig. Az éves elõfizetés díja 7.280 Ft.
Keresse szerkesztõségünket a Kossuth tér 5. szám alatt (fehérház)

az emeleten. Irodánk megközelíthetõ a csiga- és a gyógyszertár felöli

lépcsõn. Telefon: 63/311-563

Átalakult a szociális ellátórendszer március 1-tõl, a válto-
zás több mint 7 ezer fõt érint Csongrád megyében. A válto-
zás lényege, hogy mostantól nem az önkormányzatot kell
felkeresni egyes támogatási formák igénylése miatt, hanem
a járási hivatalokat. 2015 áprilisától az egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatást, valamint foglalkoztatást
helyettesítõ támogatást már a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal folyósítja. Az önkormányzati segélyek egy része is
megszûnt vagy más néven adható a továbbiakban.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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130 éve: a Szentesi Lap
1885. február 28-án két mu-
latságról is beszámolt, ame-
lyek közül az egyik halálo-
zással végzõdött. – Fényes
esküvõ. Mint már lapunk
múlt számában jeleztük,
Sarkadi Nagy Mihály váro-
sunk polgármestere folyó hó
24-én tartá esküvõjét Kun-
szentmártonban Bozóky Er-
zsike kisasszonnyal. A võle-
gény kíséretében reggel 7
órakor indult Szentesrõl a
nagy számú és díszes közön-
ség 3 négyes fogaton és 14
kettes fogaton. Az esketést a
menyasszony szüleinek há-
zánál nagytiszteletû Filó Já-
nos református lelkész úr vé-
gezte. Az esketési szertartás
végeztével ebéd volt és dél-
után fél négy órakor a bol-
dog ifjú párt 24 fogaton kí-
sérte városunkba a jókedvû
lakodalmi nép, mely itthon a
võlegény szüleinek a házá-
nál gyûlt egybe vacsorára,
melynek, õsi magyar szokás-
hoz képest, csak másnap lett
vége, mikor is a vidéki ven-

dégek úgy este fele elhagy-
ták városunkat, kívánván az
új párnak szerencsét és bol-
dogságot. Tiszta szívünkbõl
kívánjuk ezt mi is!

— Véres farsang. A Sze-
geddel szomszédos Sándor-
falva községben farsang
utolsó napjának estélyén egy
kis társaság gyûlt össze
Dóczi Antal házában. Egy
akó (54 liter) bort vettek kö-
zösen, csak Dóczi István
nem járult hozzá, azt adva
okként, hogy õ szegény em-
ber. Emiatt volt aztán szóvál-
tás. Reggelig mulattak és ek-
kor Dóczi István az öreg Ber-
ta Ferenccel, szeged tanyai
csõsszel barátságosan össze-
ölelkezve kifelé tartott az
udvarra. A mulatók közül
egy harmadik követte õket, s
megdöbbenve látta az ajtón
kilépve, hogy az udvaron az
öreg szegedi csõsz egyszerre

kifordul Dóczi István karjai-
ból és élettelenül esik össze a
földön. Odaszaladt, de Dóczi
bicskával fogadta õt is, s azt
a mellébe döfte. Nagy sérü-
lést nem szenvedett, mert ki-
menekült, és segélyért a mu-
latókhoz futott. A szerencsét-
len csõsz azonban maghalt.
A gyilkos elmenekült, de
még aznap délelõtt elfogták.

80 éve: az Alföldi Újság
1935. február 26-án megje-
lent számában egy tragikus
esetrõl olvashattak a szente-
siek „Égõ petróleumlámpát
dobott férje fejéhez” címen.
A közlemény így szól: Szom-
baton reggel Szeged Felsõta-
nyán kegyetlen férjgyilkos-
ság történt. Guczi Péter gaz-
da és felesége már régóta
rossz viszonyban éltek egy-
mással. Elhidegült közöttük
a házastársi viszony, és külö-
nösen az asszony ostorozta

gyakran férjét. Szombaton
reggel a asszony elõbb kelt
fel; öltözködés közben a há-
zastársak összevesztek egy-
mással. A haragos asszony
elvakult dühében megragad-
ta az asztalon álló égõ petró-
leumlámpát és a férje felé
hajította. Guczi Péter öltöz-
ködés közben csak ingben és
alsóruhában állott a szoba
közepén. A petróleum lángja
belekapott az fehérnemûbe
és pár pillanat múlva a sze-
rencsétlen gazda fájdalmá-
ban kiáltozva szaladgált fel
és alá a szobában. Menekül-
ni próbált, de az asszony
magára hagyta és rázárta a
szoba ajtaját. A gazda segély-
kiáltásaira figyelmessé lett
szomszédok összeszaladtak,
és amikor megtudták, hogy
mirõl van szó, betörték a
szobaajtót. Ekkorra azonban
a szerencsétlen gazda oly sú-

lyos égési sebeket szenve-
dett, hogy az elõhívott orvos
már nem tudott rajta segíte-
ni. Fél teste a szó szoros ér-
telmében szénné égett. A
szomszédoknak sikerült el-
oltani a lángokat, amelyek a
szoba berendezési tárgyaiba
is belekaptak. Ekkor derült
ki, hogy a házaspár fia is
égési sebeket szenvedett. A
férjgyilkos asszonyt letartóz-
tatták, és megindult ellene
az eljárás.

45 éve: a Szentesi Élet
1970. februári száma hírül
adta, hogy Berlin, Brüsszel
és Bécs után városunkba lá-
togat Hernádi Lajos világhí-
rû zongoramûvész. A közle-
mény lényege: a február 26-i
hangverseny világhírû szó-
listája Hernádi Lajos pro-
fesszor, Kossuth-díjas Érde-
mes Mûvész. Tanulmányait
Bartók Béla, Dohnányi Ernõ

és Arthur Schnábel vezetése
alatt végezte, s 1929-es elsõ
hangversenye után megnyíl-
tak elõtte Amszterdam, Ber-
lin, Brüsszel, London, Milá-
nó, Róma, Bécs, és Európa
sok más koncerttermének
kapui. Majd az 1933-as Liszt
zongoraverseny gyõztese-
kért ünnepelték. A háború
után is számos hangverseny-
turnén öregbítette a magyar
elõadómûvészek jó hírét.
Mint a Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Fõiskola professzora
számos nemzetközi verse-
nyen kiváló eredményt elért
tanítvánnyal dicsekedhet.
Kimagasló munkásságáért
1965-ben a Munka Érdem-
rend arany fokozatát kapta.
Szép élményben lesz tehát
részük azoknak, akik a Tóth
József Színházterembe este
ellátogatnak.

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (64.)

Égõ petróleumlámpát dobott férje fejéhez

Berkecz András 1951-ben született Szentesen. Édesanyja
Putnoki Erzsébet háztartásbeli, édesapja Berkecz András sofõr
voltak. Általános iskolai tanulmányait Szentesen végezte. A gu-
mijavító szakmát Szegeden tanulta ki, és 1969-ben sikeres vizs-
gát tett belõle. Elsõ munkahelye Dinnyés Gábor gumisnál volt,
1973-ban fõnöke beszélte rá, hogy tegyen gumijavító mester-
vizsgát. Fõnöke halála után, mint vállalkozó vette át a mûhelyt.
Innentõl kezdve önálló kisiparosként dolgozott a Rákóczi utcán
lévõ mûhelyében. Az IPOSZ többször is elismerte a munkáját:
1999-ben megkapta az ezüstkoszorús mester oklevelet, 2000-
ben pedig 25 éves kisipari-vállalkozói tevékenységének elisme-
réséül ezüstgyûrûvel tüntették ki. 

2014-ben bekövetkezett halála váratlanul ért mindenkit. Ren-
getegen ismerték, jó szakember volt, családja márványtáblával
állított emléket neki egykori mûhelye falán. Lantos Imre

A mára megszelídült nõ-
napon már nem megyünk az
utcára a nõi jogokért tüntet-
ni, pedig lehet, hogy kellene.
A munkásmozgalmi eredetû,
a nõk egyenjogúságára emlé-
keztetõ demonstratív nap
mára virágajándékozásssal
letudható. Míg Amerikában
Albright, Rice, Clinton is kül-
ügyminiszter lehetett, Angli-
ának királynõje van és volt
egy vasladyje, a németek
kancellárja is nõ, addig Ma-
gyarországon mindez  nehe-
zen elképzelhetõ. Megszóla-
lóink mindegyike szeret nõ
lenni és a köszöntést is
örömmel fogadja. Riportala-
nyaink – pedig nem beszél-
tek össze – abban egyet érte-
nek, hogy legyen karrier és
család is. Támogatják azokat,
akik „csak” édesanyák és fe-
leségek szeretnének lenni,
igaz, erre egy átlagos család-
nál aligha van lehetõsége
egy nõnek, mert gazdasági
okokból amilyen hamar csak
lehetséges ,munkába áll.
Összeállításunkban régész,
üzletasszony és egy énekmû-
vész gondolatait olvashatják.

– Szeretek háziasszony és
feleség is lenni, de tanítani is
akarok, még akkor is, amikor

a vágyott négy gyermekem
megszületik majd – mondta
el a jövõrõl Guessous Majda
Mária „Mesi”. A muszlim hi-
tû elõadó fontosnak tartja,
hogy lehessen egy nõnek
karrierje, hiszen erre az arab
világban is számos példa
van. A nõi szerepeket ki-
emelten fontosnak tartja, hi-
szen  ars poeticája szerint:
„nõ nélkül nincs férfi és for-
dítva is igaz, férfi nélkül
sincs nõ.” A fiatal vagy
szingli nõknek pedig azt
üzente, hogy a magunkra
fordított idõ a legfontosabb,
„ebbe” a  békébe és lelki ren-
dezettségbe  érkezik a férfi,
és ebbõl teremtõdhet meg a
család.

A múzeum vezetõjétõl tör-
téneti áttekintést kaptunk.
Béres Mária azt mondta,
hogy egy 19. századi férfi jo-
gú szemlélet jellemzõ a mos-
tani társadalomra is. Volt le-
hetõsége Németországban
élni és ott a férfiak többet se-
gítenek otthon, a gyermek-
nevelés terén. A Koszta Jó-
zsef Múzeum elsõ embere
azt is mondta, hogy pályája
során nehezen tudta össze-
egyeztetni a családi és a
munkaköri kötelességeit, eb-

ben egy alkalommal komoly
bírálatot is kapott férfi kollé-
gáitól. A régész azt is hang-
súlyozta, hogy egy nõnek
sokkal többet kell bizonyíta-
nia és állandó a versenyhely-
zet  a férfiakkal. A három
gyermekes kutató elárulta,
szeret nõ lenni és örül annak,
hogy bevállalta a családot. A
múzeumnak speciális nõna-
pi rendezvénye is lesz vasár-
nap, ami a nõknek ingyenes.

A Szentesi Üdülõközpont
Nonprofit Kft. elsõ embere
kifejezetten szereti azt, hogy
nõnek született. Márton Má-
ria a magánéletben szíveseb-
ben éli meg az érzõ, gyenge
nõt, minthogy erõs és szigo-
rú üzletasszonyt alakítson,
pedig a munkaköre ezt kí-
vánja. Jelenleg három pályá-
zatból építkezve küzd a
strand jövõjéért, ha kimerül
ebben, akkor olvas. Elmesél-
te, hogy a fáraók megbabo-
názták, de gyorsan kiderült,
hogy második, árnyék fele-
ségként szolgálni lelket pró-
báló feladat. Hiányolja a nõ-
ket a parlamentbõl, õ példá-
ul vállalná a védelmi tárcát –
tette hozzá a Magyar Fürdõ-
városok Szövetsége alelnöke.

Fehér Mónika

„Szeretünk nõk lenni” Emléktáblát állított
a Berkecz-család

A Horváth Mihály Gimnázium két versenyzõje kiemelke-
dõen szerepelt a Szép magyar beszéd verseny Csongrád me-
gyei döntõjében. Márta Renátó, 11.D osztályos, drámai tago-
zatos tanuló 1. (felkészítõ tanára: Szurmik Zoltán), Kelemen
István, 12.B osztályos, biológia tagozatos diák a 2. helyen
végzett (felkészítõ tanára: Molnárné Szûcs Melinda). Így mind-
ketten képviselhetik városunkat és a megyét a gyõri Kárpát-
medencei döntõben áprilisban. Szurmik Zoltán érmet vár a
diákoktól, azonban akkor sem lesz csalódott, ha érem nélkül,
de sikeres szerepléssel térnek haza a fiúk.

Szépen beszélõ
gimnazisták

Retro és sláger parti
Felejtsd el egy éjszakára gondokat, bajokat, itt egy jó csapat

vár. A szórakozásodról gondoskodunk, a többihez csak Te
kellesz. Gyere és bulizz egy igazit, retro hangulatban a 70-80-
90-es évek és napjaink legnagyobb külföldi és hazai
slágereivel március 6-án, pénteken 22 órakor a Center
Sörözõben. Belépõ 22 óráig ingyenes. 

Útközband koncert
Képzeljünk el egy olyan rendezvényt, ahol egymás után

szólalnak meg a popzene legnagyobb slágerei élõ
hangszerelésben és végtelen jó hangulatban! Ha ön ilyen
rendezvényt szeretne, ne csak képzelje el, élje át velünk!
Március 7-én, szombaton 22 órakor a Felsõpárti Sörözõben.
Belépõ 22 óráig ingyenes. A nõnap alkalmából minden
kedves hölgy vendégnek a belépés ingyenes! 

Az elmúlt két évben nagy sikert arattak a tájfajta és újravethetõ
vetõmagok cseréjének jegyében megrendezett magbörzék. Március
21-én 11-15 óra között a Garaboly gasztropiac keretein belül, a gó-
lyás-házban cserberélhetnek magot a környékbeli kertészek. A szer-
vezõk kiemelik, hogy itt nem az éves vetõmagbeszerzés a cél. Sok-
kal inkább arra ösztönöznek, hogy egyre többen fogjanak bele a ve-
tõmagmegõrzés praktikáiba és évrõl-évre visszahozzanak belõlük a
közösségbe.

A rendezvényen Major Pali bácsi, csorvási biokertész az általa
üzemeltetett iskolakertrõl és kertészkedési praktikákról tart elõ-
adást. Tárkány-Kovács Balázs Békásmegyerrõl érkezik és arról beszél,
miként hoztak létre egy ökológikusan mûvelt közösségi kertet a he-
lyi lakosok és az önkormányzat bevonásával.

Bõvebb információ: www.facebook.com/events/611879198912505

Magbörze lesz

A korábban megválasztott
bírósági ülnökök megbízatá-
sa hamarosan lejár. Újból vá-
lasztásukra – várhatóan – a
képviselõ-testület áprilisában
tartandó ülésén kerül sor.

Kérjük és várjuk mindazok
jelentkezését, akik szívesen
töltenék be a tisztséget a
Szentesi Járásbíróságon.

Ülnök az a választójogo-
sult magyar állampolgár le-
het, aki büntetlen elõéletû,
30. életévét betöltötte, de a
70. életévét nem érte el.

Ülnököket a Szentesi Járás-
bíróság illetékességi terüle-
tén lakóhellyel és választó-
joggal rendelkezõ magyar ál-
lampolgárok, helyi önkor-
mányzatok és társadalmi
szervezetek jelölhetnek.

A bírósági ülnökké jelölés
és annak elfogadásáról szóló
nyilatkozat nyomtatványa
beszerezhetõ a Szentesi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal
Jegyzõi Irodájában (Szentes,
Kossuth tér 6. I. em. 206-os
szoba.)

Az ülnök jogaira és kötele-
zettségeire vonatkozó tájéko-
zató Szentes város honlapján
(www.szentes.hu) és a  Hiva-
tal Jegyzõi Irodáján tekinthe-
tõ meg. 

Jelentkezésüket 2015. már-
cius 31-ig adhatják le a fenti
címen. További tájékoztatást
kérhetõ a 63/510-304, 510-
308, 510-384 telefonszámon.

Ülnökök
jelentkezését

várják
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(folytatás az 1. oldalról)
Az egészségkárosodási és

gyermekfelügyeleti támoga-
tás új ellátásforma, amelyre a
korábban rendszeres szociá-
lis segélyre jogosultak egy
része válik jogosulttá.

Továbbra is a járási hivata-
lok hatáskörébe tartozik az
alanyi ápolási díj (az alap-
összegû, a fokozott ápolási
szükségletre tekintettel meg-
állapított emelt összegû, va-
lamint a kiemelt ápolási díj),
az idõskorúak járadéka, az
alanyi és normatív jogcímen
megállapított közgyógyel-
látás és az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosult-
ság.

A szociális ellátások, vala-
mint a foglalkoztatást helyet-
tesítõ támogatás ügyében ér-
deklõdhetnek a Szentesi Já-
rási Hivatal 814-762 és 814-
763, valamint a munkaügyi
kirendeltség 311-587 telefon-
számán. A járási hivatalban a
hét minden napján fogadják
az ügyfeleket, hétfõn és csü-
törtökön 8-17 kedden és
szerdán 8-16, pénteken 8-12
óra között.

Az átalakult önkormány-
zati szociális segélyezési
rendszerben február 28-tól
megszûnt a normatív lakás-
fenntartási támogatás, a mél-
tányossági közgyógyellátás
és a méltányossági ápolási
díj, valamint az adósságke-
zelési szolgáltatás. A megál-

lapított határidõig továbbra
is megkapja a lakásfenntartá-
si és az adósságkezelési tá-
mogatást az, akinek jelenleg
is folyósítják. A méltányossá-
gi közgyógyigazolvány is
használható a lejáratáig. Vál-
tozott, egyben szigorodott a
lakásfenntartási támogatás
megítélése az egy fõre esõ jö-
vedelem kapcsán. A méltá-
nyossági közgyógyellátás
helyett gyógyszertámogatás
igényelhetõ évente négyszer,
alkalmanként legfeljebb 10
ezer forint összegig. Feltétele
a háziorvos vagy szakorvos
által kiadott igazolás. Az
adósságkezelési szolgáltatás
helyett adósságcsökkentési
támogatást kérhet a rászoru-
ló negyedévente, az elma-
radt rezsiköltségek kifizetése
érdekében, legfeljebb 10 ezer
forintig. A kérvényt változat-
lanul a családsegítõ központ-
nál adhatják be az igénylõk.

Márciustól települési tá-
mogatás néven állapítható
meg és igényelhetõ önkor-
mányzati segély, azaz a kis-
korúak, valamint a felnõttek
átmeneti segélye és a temeté-
si segély változatlan formá-
ban. 

A szociális ellátásokról a
Szentesi Közös Önkormány-
zati Hivatal Szociális Irodája
ad bõvebb felvilágosítást az
510-323 és az 510-336-os tele-
fonszámokon.

Változások
a szociális
támogatási
rendszerben

Az önkormányzat 2009-
ben készíttette el a város
középtávú fejlesztési straté-
giáját, amelyet Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégiának –
IVS – neveztek. 

A munka folytatásaként ez
év elsõ felében a Belügymi-
nisztérium támogatásával és
az általa kiválasztott szakér-
tõkkel kidolgozásra kerül a
város új középtávú fejleszté-
si stratégiája, az Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégia
(ITS).

A tervezet tartalmazza
majd a város egészére, vala-
mint a városrészekre vonat-
kozó helyzetértékelést, a vá-
rosrészek erõsségeit és gyen-
geségeit, a fejleszteni kívánt
akcióterületek meghatározá-
sát, valamint a városrészek
fejlesztési céljait, a stratégia
megvalósíthatóságára vonat-
kozó elképzelést a város
tervszerû, átgondolt fejlesz-
tése érdekében. Ez a doku-
mentum lesz az alapja a
2020-ig terjedõ európai uniós
tervezési idõszak támogatott
projektjeinek.

A stratégia készítésének
sarkalatos eleme a közösségi
tervezés. A város fejlesztése
összetett folyamat, melynek
meghatározó szereplõje az
önkormányzat, partnerei a
vállalkozók, a civil szerveze-
tek, a lakosság, a gazdasági
szereplõk. A partnerségi ala-
pú tervezés biztosítja, hogy a
stratégiában megfogalmazott
célok az érintett csoportok
érdekeit figyelembe vegyék,
és a fejlesztés végrehajtása
során támogatásukat maguk
mögött tudják. A stratégia el-
készítése során a már létezõ
fejlesztési elképzelések beil-
lesztése és rendszerbe szer-

vezése megtörténik, és integ-
rált, több kapcsolódó fejlesz-
tési elképzelést tartalmazó
projektjavaslatok születhet-
nek. Az elkészülõ munka-
anyag célja: a város általános
bemutatása az egyes térszer-
kezeti egységek mentén, ez-
által általános helyzetkép fel-
vázolása; ebbõl kiindulva,
egy számításokkal és több
tudományág javaslatával el-
készített fejlesztési koncep-
ció kimunkálása.

A város önkormányzata
örömmel venné, ha az Integ-
rált Településfejlesztési Stra-
tégia készítésében minél
több helyi szereplõ mondaná
el véleményét. Ennek érde-
kében a város weboldalán
(www.szentes.hu) megtalál-
ható, illetve a háztartásokba
eljuttatott kérdõívet kitöltve
juttassák el az önkormányzat
részére március 10-ig vagy
kinyomtatva a városháza
portáján található gyûjtõdo-
bozba helyezve vagy számí-
tógépen kitöltve az its@
szentes.hu e-mail címre.

A munka a közelmúltban
indult el, az elõkészítõ fázis-
ban van. Így javaslataikkal,
észrevételeikkel elõsegíthetik
a dokumentum tartalmi ki-
alakítását. 

A 2010. év elején elfoga-
dott IVS megtalálható a vá-
ros weblapján a www.
szentes.hu  link alatt, az
„IVS“ fülre kattintva. Amint
az új ITS-re vonatkozóan
rendelkezésre fognak állni
elkészült egyeztetési munka-
anyagok, ezek is megtekint-
hetõk lesznek a város web-
lapján.

A lakosok aktív együttmû-
ködésére számít az önkor-
mányzat.

Kidolgozás alatt
a város középtávú

fejlesztési stratégiája Az elmúlt év második fe-
létõl, a vezetõségben bekö-
vetkezett személyi változta-
tásokat követõen nagymér-
tékben javult a polgárõr
egyesület munkája, szerve-
zettsége, a vezetõség irányí-
tó képessége, derült ki a
legutóbbi közgyûlésen el-
hangzott beszámoló jelenté-
sekbõl és a megjelent ven-
dégek hozzászólásaiból.

A polgárõrök éves köz-
gyûlésén az új szabálysértési
ügyekkel kapcsolatban Kun
József õrnagy, rendvédelmi
osztályvezetõ tájékoztatóját
hallhatták, majd utána az
egyesület tisztségviselõi szá-
moltak be a tavalyi munká-
ról. Kõrösi Imre elnök beszélt
az idei év fõbb célkitûzései-
rõl és a költségvetési terve-
zetrõl, majd Gilinger István
elnök helyettes a szolgálatok
ellátásával, más szervek-
kel és szervezetekkel való
együttmûködéssel és az elõ-
írt okmányokkal kapcsolat-

ban tájékoztatta a közgyûlé-
sen megjelenteket. A pénz-
ügyi helyzet alakulását, az
elszámolások helyzetét is-
mertette Paksi Anikó ,  az
egyesület gazdasági felelõse,
majd Szabó Zoltán, a fel-
ügyelõbizottság. elnöke tar-
tott beszámolót az ellenõrzé-
se során tapasztaltakról,
ügyek kivizsgálásáról és a
megtett intézkedésekrõl. A
beszámolókat a közgyûlés
egyhangú szavazattal elfo-
gadta.

A polgárõrök munkáját el-
ismerõen értékelte Batiz Ist-
ván, a Megyei Polgárõr Szer-
vezetek Szövetségének elnö-
ke, dr. Sztantics Csaba jegyzõ-
je, Kun József közrendvédel-
mi osztályvezetõ, Tóth Zol-
tánné, a Megyei Polgárõr
Szövetség gazdasági alelnö-
ke és Nagypál Sándor a Cson-
grád és Térsége Polgárõr
Egyesület elnöke is.

Forrás:
Szabó Zoltán

Javuló polgárõri
munka

Új polgári védelmi felügyelõt neveztek ki a szentesi ka-
tasztrófavédelmi kirendeltséghez. Krám István tûzoltó õrnagy
eddig a hódmezõvásárhelyi laktanya parancsnok-helyettesi
posztját töltötte be. Utódja Vásárhelyen Szilágyi Szabolcs, aki
a szentesi katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályán
dolgozott február 28-ig kiemelt fõelõadói munkakörben.

Parancsnokhelyettesbõl felügyelõ

Nem csökken lényegesen
a talaj vízszintje Csongrád
megyében, Szentesen is he-
tek óta érvényben van az I.
fokú belvízvédelmi ké-
szültség. Helyi mezõgazda-
sági szakemberek szerint
nagyon nagy a baj. A város
körül 8 ezer hektáron áll a
víz és legalább ennyi olyan
vizenyõs, hogy mûvelhetet-
len. A Tisza-tó nagyságú te-
rület fele szántóföld. Itt már
biztosan nem lesz tavaszi
vetés, és félõ, hogy az õszi
gabonával együtt a terület-
alapú támogatások egy ré-
sze is elúszik.

– Tavasszal ide akartunk
cukorrépát vetni – mutatott
egy óriási földtáblára a
lapistói út mentén Gránicz
Zoltán, a Terra-Coop Kft.
cégvezetõje, egyben fõagro-
nómusa. – Amerre nézek, vi-
zet látok. Ha turista lennék
azt gondolnám, Szentes a ta-
vak városa.

Az útmenti árkok is színig
vannak vízzel, na meg sze-
méttel. A helyszíni riporthoz
hoztam gumicsizmát, kide-
rült, fölöslegesen. – Az elön-
tött területek egy részét még
traktorral sem lehet megkö-
zelíteni, de talán jobb is, ha
nem látom az õszi vetést.
Még sírva fakadok – mondta
keserûen a fõagronómus.
Bár a cégcsoport földjeibõl 3

ezer hektár még víz alatt áll,
a napokban megkezdik a re-
pülõgépes tavaszi fejtrágyá-
zást. Legalább két év kell ah-
hoz ugyanis, hogy megfelelõ
kémiai és agrotechnikai ke-
zeléseknek köszönhetõen a
föld „meggyógyuljon”. 

A város belterületén jelen-
leg nincs belvízveszély, a
csatornák 50-70 százalékos
telítettségûek. A külterületek
egy része viszont – az Isko-
la-dûlõ, a hékédi terület,
Pankota és a Soós-dûlõ –
szinte megközelíthetetlen.
Az Ativizig és a Városellátó

Nonprofit NK Kft. szakem-
berei folyamatosan tisztítják
az árkokat és mélyítik a bel-
vízcsatorna hálózatot. Az el-
múlt hónapokban lehullott
rekordmennyiségû csapadék
hatására az egyébként 2-3
méter mélyen lévõ talajvíz-
szint a térszint fölé emelke-
dett. Korom Pál vízmérnök
szerint ekkora vízmennyisé-
get lehetetlen elvezetni: –
Olyan ez mint a tenger, szin-
te végtelen. Szaknyelven ezt
nevezzük kifejlett belvíznek
– mondta a városháza vezetõ
fõtanácsosa. 

Az elmúlt években közel
800 millió forintot költött a
város a belterületi csatornák
felújítására. A külterületi el-
vezetõ rendszerek is jól mû-
ködnek, legalábbis papíron.
Ugyanis a kormány 2014.
elején központosította a kül-
területi csatornák felügyelet-
ét és azt az Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatósághoz ren-
delte. Egy januári – a város-
házán készült – jelentés sze-
rint a Szentes és Környéke
Vízgazdálkodási Társulat jo-
gi értelemben már átadta a
társulati csatornákat, de az

Ativizig – az állam képvise-
letében – nem vette át azokat
üzemeltetésre. Vagyis nem
tisztázott, hogy valójában kit
terhel a védekezés kötele-
zettsége és költsége. Mint
ahogy az sem „tiszta”: álla-
mi támogatás híján hogyan
üzemelteti a társulat az ön-
kormányzattól kapott belvíz-
csatornákat.

Egy, az Ativizig szentesi
szakaszmérnökségéhez kö-
zel álló forrás szerint az em-
lített csatornák valóban
„megérkeztek”, csak éppen
költségvetési forrás nélkül.
Vagyis ugyanannyi pénzbõl
3-szor annyit, kb. 600 kilo-
méternyi csatornát kellene
rendben tartani. A cégnek er-
re nincs elég embere és mun-
kagépe sem. Az erre szako-
sodott Vízgazdálkodási Tár-
sulatnak pedig nem tud fi-
zetni a munkáért. – Hiába
kérünk, nem kapunk kiemelt
támogatást a rendkívüli bel-
vízhelyzet megoldására –
mondta forrásunk. A kor-
mány február 25-én 1 milli-
árd forintot különített el erre
a célra, de Szentesnek ebbõl
a keretbõl nem jutott. 2010-
ben a kormány eltörölte az
ún. érdekeltségi hozzájáru-
lást. Ez hektáronként 800 fo-
rintos költséget jelentett a
gazdáknak, de fedezte a
csatornakarbantartások ösz-

szegét. A költségvetés egy
évig bírta, majd magára
hagyta a termelõket a csator-
nákkal együtt.

Pedig Szarvas Pál agrár-
mérnök szerint jelentõsen ki-
sebb lenne az idei belvízkár,
ha a védekezésben érdekelt
hatóságok idõben kapnak
pénzt. – Nem bízom az álla-
mi kárenyhítési rendszerben.
A tavalyi belvízvédekezés 30
millió forintos költségét sem
kapta meg a társulat. A kár-
enyhítés feltételei pedig – 30
százalékos árbevétel csökke-
nés – eleve leszûkíti a bizto-
sítottak körét – mondta a
Terra Coop Kft. ügyvezetõje,
aki egyben a Szentes és Kör-
nyéke Vízgazdálkodási  Tár-
sulat Ellenõrzõ Bizottságá-
nak elnöke.

Most még nem tudni pon-
tosan, mekkora kár érte a
mezõgazdaságot, de az biz-
tos: több száz szentesi család
érintett. Ha mostantól folya-
matosan sütne a nap és fújna
a szél, júniusra talán kiszá-
radnának a földek – vélik a
szakemberek, bár látva az
idõjárás-elõrejelzéseket,  erre
nincs sok esély. Aki pedig ta-
vasszal nem tud vetni, an-
nak nemcsak az árbevételét,
de a hektáronkénti több tíz-
ezer forintos uniós támoga-
tását is elviszi a víz.

Börcsök

Nem enyhül a belvízhelyzet

Sok a víz, kevés a pénz
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A Bárdos Lajos Vegyeskar március 13-án, pénteken 18 óra-
kor tartja tavaszi hangversenyét a Lajtha László Alapfokú
Mûvészeti Iskola hangversenytermében

Az énekkari kultúra végig vonul az európai zene évszáza-
dain, mûvelését – a hangszeres irodalommal szemben – na-
gyobb részt az amatõrök végezték. Ez lehetett a tömegek ze-
ne mûveltségének az eszköze, ahogy Kodály mondta: „ a mé-
lyebb zenei mûveltségnek az ének az alapja.” 

A hangverseny mûsora széles választékot kínál a  rene-
szánsz kori mûvektõl napjaink filmzenéjéig.

Sajnos mára  a kórus kiszorult az iskolából, lassan maga az
éneklés is. Mint minden mást, a helyes éneklés technikáját is
gyermekkorban lehetne legkönnyebben elsajátítani. Ilyen kö-
rülmények között még nagyobb feladat hárul a felnõtt kóru-
sokra.

A Bárdos Lajos Vegyeskar  igyekszik ápolni a kórusmuzsi-
ka hagyományát, ezért nagy-nagy  hálával tartozunk a kórus
tagjainak, hogy vállalják ezt a nem kis fáradtsággal és sok al-
kalmazkodással járó munkát. Nem csak a heti próbák látoga-
tása, de a szerepléseken való részvétel, az egyéni érdekek
háttérbe helyezése a közösség érdekei miatt, jelent nagy áldo-
zatot.

Ép testben ép lélek, szoktuk a régi mondást csonkán idéz-
ni. Kodállyal együtt nagyon sokan valljuk: „Teljes lelki élet
zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a
zene világít be.”

Tisztelettel várjuk hangversenyünkre a kórusmuzsika ked-
velõit.

Nagy János

Tavaszi
kórushangverseny

A közönség hétmérföldes
csizmát kapott a fellépõktõl
és a „Világok Dalait”. Gues-
sous Majda Mária „Mesi”
férjével, Boros Gerzson Dá-
viddal és két másik zenész
társával (Barvich Iván Ex -
Sebõ együttes és Tóth Sza-
bolcs szitármûvésszel) vará-
zsolta el a közönséget. Be-
melegítésként két nyelven
kaptuk a dalokat, törökül és
magyarul. További keleti
életérzés érkezett az ének-
mûvész tarsolyából másik
öt keleti nyelven. A Junior
Príma  és Köztársasági ösz-
töndíjas mûvészt visszavár-
ják a szentesiek.

A marokkói és a magyar
kultúra találkozásából szüle-
tett a mûvészetem – kezdte a
beszélgetést a Meshinda
együttes alapítója. Amikor
Sipos János tanár úr a Zene-
akadémián javasolta, hogy jó
lenne, ha Törökországban is
töltenék idõt, örömmel ke-
restem a lehetõséget – foly-
tatta „Mesi”, aki Erasmus
öszöndíjjal érkezett az or-
szágba. – Az énektudásomat
folyamatosan csiszolgatom,
és bár nem születtem Észak-
nyugat-Afrikába – és abba a
kultúrkörbe – a torokhangok
meghatározóak az arab zenei
világban és ezek elsajátításá-
ban a török utam is segítsé-
gemre volt. Az iszlám vallás-
hoz, világképhez másképpen
viszonyulnak az emberek, és
nemcsak az elmúlt hetek ese-
ményei miatt, de mivel én
egy ilyen vegyes családba
születtem, így az összekötõ
és a híd szerepet vállaltam
fel és ezt nagy szeretettel te-
szem – tudatosította Mercan
Erzincan tanítványa, aki ma-

ga is muszlim. A Zeneakadé-
mia népi ének szakán diplo-
mázott énekesnõ azt is el-
mondta, hogy imádja az uta-
zást, amelyben világok kul-
túrájával és zenéjével talál-
kozik. Elsõsorban az autenti-
kus népzene érdekli. Tervei
között szerepel, hogy Ma-
rokkóba is elmegy majd nép-
dalokat gyûjteni. Köztudott,
hogy az egy nehezen megkö-
zelíthetõ világ, a dalokat na-
gyon õrzik és csak kevesen
nyernek ebbe a mesevilág-
ba betekintést, fogalmazott
Mesi. Áprilisban mutatkozik
be a fõvárosban, Rabatban,
amitõl nagyon tart, de várja
is. A gyûjtõ munkát Erdély-
ben folytatja, a Mezõség és
annak hagyományai babo-
názták meg – sorolta az
ÖröMes album énekese. Ha-
marosan Törökországba is
visszatér koncertezni.  Az in-
terjú végén hozzátette: nap-
tára meglehetõsen zsúfolt,
így különösen megbecsüli
azokat a napokat, amikor
csak háziasszony és feleség
lehet a férje oldalán.

Kertész Ákos, a hangver-
senyközpont vezetõje azt
mondta, hogy nem is az õ
hivására jött el Mesi Szentes-
re, hanem a közönség sorai-
ból érkezett több ilyen meg-
keresés. Elsõsorban a világ-
zene rajongói hiányolták a
mûvésznõt az évad kínálatá-
ból. A Szívárványhíd elõadó-
ját régebbrõl ismeri, több al-
kalommal is zenéltek már
közösen. A koncert napján  is
készült zenei felvétel, amely
egy közös albumon lesz hall-
ható hamarosan, tette hozzá
a mûvész-tanár.

F.M.

Jázmin illat és
selyem kaftán

Az újjászervezés elõtt álló
Magyarok Szövetsége orszá-
gos elöljárója, Hegedûs Atti-
la György városunkba jött
elõször egy meghívásnak
eleget téve. Beszélt az elõt-
tük álló feladatokról, így a
2009 óta, a tavalyi év kivéte-
lével minden esztendõben
megrendezett Magyarok Or-
szággyûlése folytatásáról is,
amelynek még keresik a he-
lyét. Ez az esemény egy esz-
köz, hogy a magyar találkoz-
zon a magyarral, azaz a kül-
honiak az idehaza élõkkel.

A Szentesen felmerült
egyik kérdésre – van-e olyan
programjuk, ami helyi szin-
ten is megvalósítható – vála-
szolva sorolta: elsõ a közös-
ségépítés, szükséges elõadók
meghívása, a megemlékezé-
sek, valamint egymás segíté-
se is, például ha egyik isme-
rõsünk beteg, fel kell hívni,
megkérdezni, segíthetünk-e?
Hegedûs Attila kiemelte,
mennyire fontos, hogy egy
településen megismerjék
egymást az emberek, de úgy
véli, ez nagyon nehéz. Régen
mûködtek a közösségek,
mert egymásra voltak utalva
az emberek, míg ma már a
segítséget is meg tudják vá-
sárolni.

Egy dédelgetett helyi ötlet
a Dózsa-ház mellett egy ke-
mence építése, amely télen-
nyáron összehozná az embe-
reket, és a generációk kicse-
rélhetnék tapasztalataikat.
Az elöljáró nagyon jónak

tartja az elképzelést. Lehet a
szomszédra mondani akármi
bántót, de ha kemencét épí-
tünk, már van közös téma,
mondta. Önjáró közösségek
kellenek, de mindenhol
ugyanaz legyen a fontos, fo-
galmazott. 

Más valaki egy tanyán, a
táborozó fiataloknak az élet-
re oktatását valósítaná meg,
régi értékeink átadásával,
egykori magyar étkek fõzé-
sével.

Meghívott elõadókkal is
igyekeznek megszólítani az
embereket. Három tevékeny
ember szervezi a programo-
kat, egyelõre ebben merül ki
az erejük, de sajnos kevés ér-
deklõdõ van, mondta Zentai
Ákos, a szövetség Csongrád
megyei elöljárója, akit azzal
bíztak meg, hogy a megye
településein beindítsa a szö-
vetséget. – Nehéz motiválni
az embereket, belefásultak a
napi nehézségekbe, magya-
rázta. Félre van térítve
az életünk, a multikultúra
pusztít bennünket, vissza
kell állítani az õsi alkot-
mányt, a szövetség célja
ezekre felhívni a figyelmet.
A nemzet egységének, a csa-
ládnak a fennmaradását,
mûködését kell segíteni –
részletezte Zentai Ákos. Elsõ
lépésként a rendezvényeik-
nek termet biztosító Közös-
ségi térben szerveznek egy
találkozót az érdeklõdõknek
jövõ pénteken 17 órára.

D. J.

Közös kemence

A Barcelonában élõ, szen-
tesi születésû alkotónak már
12 évesen kiállítása volt és ez
meghatározta a továbbiak
alakulását. Sorsában két ál-
landósult szereplõ volt Pi-
casso és a mediterrán életér-
zés. Az andalúz születésû
szobrász-festõ iránt érzett ra-
jongás könnyebben kivite-
lezhetõ volt, hiszen csak egy
könyvet kellett a polcról le-
emelni, a vágyott tengerparti
élet meg váratott magára, de
néhány éve az is beteljesült.

A Szentesen elsõsorban
graffitijeirõl ismert mûvész
négy éve nem volt itthon,
mert  spanyol honban lelte
meg második otthonát. Ha-
zatérve újra kívánja éleszteni
a Holt Pont Stúdiót, könyv-
terve, még ha skicc is a fejé-
ben, de már készen van. Leg-
fontosabb feladatának tekin-
ti a fiatalok felkarolását, és
hogy kétlakiként édesanyja
mellett lehessen.

Szombaton az IH adott
otthont Wilson van Botha elõ-
adásának. Kedves, baráti kis
csoport gyûlt össze, akik
õszintén kíváncsiak voltak
Bóta Csabára, az eltelt idõre,
az életére és a hitvallására.

A két órás találkozót köz-
bekiabálások tarkították,
egyfajta párbeszéd alakult
ki. A vetítõn láthatóak voltak
saját akvarellek is. Ahogyan

Csaba mondta, mikor belé-
pett az ország területére,
azonnal megragadta egy fia-
taloknak szóló országos rá-
dióadó, ahol fiatalok rap-
peltek verseket. Mivel közel
négy éve nem járt itthon, azt
gondolta, pozitívan változott
az emberek közhangulata is.
Szomorúan ismerte fel, hogy
lehorgasztott fejjel járunk,
keveset nevetünk és bezár-
kóztunk. A napfényes Barce-
lonában ez nem egészen így
van, rövid idõn belül elkez-
dett hiányozni a második
otthona. Szóba került a hin-

duk szentírása – amit elho-
zott – a Bhagavad Gita. Vilá-
gok között utaztunk lélek-
ben, a festõmûvész elmond-
ta, hogy a Star Wars a B.
Gitában felvázolt képeket
fûzte több estés mozivá.
Figyelmeztetett az alkotó,
hogy nem a lélek útját járjuk.
Szeretne egy olyan álomgyá-
rat életre hívni, ahol forma-
tervezéssel, forgatókönyv-
írással, fotózással foglalkoz-
na. Azt is elárulta, hogy a
partnerei fiatal alkotók, felfe-
dezésre váró tehetséges, az
animáció és a vizuális kultú-

ra iránt is kedvet érzõk len-
nének.

Az elmúlt évekrõl azt
mondta, hogy nagyon bol-
dog volt Barcelona „Szent-
endréjén”, Sitgesben ahol
gyûjteménybe is beválogat-
ták alkotásait. Kiköltözése
után rögtön lehetõséget ka-
pott kiállításra. Lakott a ten-
gerparton is, Segur de Cala-
fellen. Dolgozott alapítvá-
nyoknál, ahol fogyatékoso-
kat tanított festeni. Bóta Csa-
ba azt mondta, élete egyik
legnehezebb, de a legtöbbet
adó, lélekformáló idõszaka
volt, ahol megtanulta meg-
becsülni egészségét és a sor-
sát. Idõs, andalúz barátainak
köszönhetõen beilleszkedett,
nem csak õ szerette meg a
bikaviadalok földjét, már õt
is barátként szerették. A jö-
võben kétlaki lesz, mert aho-
gyan zárásaként mondta,
könnybe lábadt a szeme,
amikor német buszokat és
diákokat látott, akik élvezték
azt a csodás országot. Mûvé-
szeket, alkotókat, fiatalokat
szeretne abban segíteni,
hogy innen eljussanak oda
alkotótáborba, 2-3 hétre.
Hozzátette már nagyon hi-
ányzott neki Magyarország,
de leginkább Szentes. Haza-
jött és nem csak látogatóba.

F. M. 

Fiatalokat segítene a kétlaki mûvész

Apponyi téri otthonában köszöntötte Szappanos Ilonát 95.
születésnapja alkalmából Szirbik Imre polgármester és adta át
a miniszterelnöki emléklapot. Ilona néni a fõvárosban szüle-
tett és élt 1996-ig, amikor Szentesre költözött a lányához.
Egész életét a beteg és rászoruló emberek megsegítésének
szentelte. Fiatal korában nõvérnek készült, de a tanuláshoz
szükséges pénzt magának kellett elõteremteni, ezért dolgo-
zott szabászként is. Tanulmányai után több kisebb kórház
után a Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelõintézet és Balese-
ti Központba, a fõváros egyik legnagyobb egészségügyi in-
tézményébe került.

Két gyermeke, 4 unokája és 3 dédunokája született, így né-
pes család ünnepelte Ilona nénit, aki a hosszú élet titkaként
azt vallja, hogy „Családba nem üt a ménkû“!

Ilona néni születésnapja alkalmából kapott saját készítésû
epres-túrós kalocsai mintás tortát unokájától!

Ilona néni 95 éves

A múltban erõs szövedéket tudott összehozni az emberek
egymásra utaltsága. Egy-egy közösségben nagy szükség
lenne egymás segítésére, s minden település adja hozzá sa-
ját ötletét, hangzott el a Magyarok Szövetsége jövõjét is fel-
vázoló szentesi találkozón, az országos elöljáró, Hegedûs
Attila György látogatásán. A szentesi közösség többek kö-
zött egy télen-nyáron találkozási pontként szolgáló kemen-
cét építene.

Wilson van Botha, azaz Bóta Csaba.

Fotó: Vidovics



66 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001155..  mmáárrcciiuuss  66..

2008-tól kezdõdõen hét
esztendõn keresztül vízilab-
dázott a Szentes férfi elsõ
osztályú együttesében Sza-
bó Zoltán, aki néhány nap-
pal ezelõtt befejezte aktív
pályafutását. A szegedi fia-
talember nem érzett már
elég motivációt a folytatás-
hoz, ezért bejelentette Luk-
ács Dénes vezetõedzõnek és
a csapattársainak, hogy fel-
hagy a vízilabdával.

– Mióta erõsítette váro-
sunk csapatát?

– Profi pályafutásomat
2005-ben kezdtem Szegeden,
majd két éves újpesti kitérõ
után igazoltam 2008-ban
Szentesre, így a közel 200 OB
I-es mérkõzésembõl 150-et
itt játszottam Szentesen. Na-
gyon jól éreztem magam ez
idõ alatt a városban, ahol
minden adott a jó szereplés-
hez, a vízilabdázókat szere-
tik, ismerik és elismerik a
szurkolók, szóval tényleg jó
itt vízilabdásnak lenni. 

– Melyik volt a legsikere-
sebb szezonja szentesi szí-
nekben?

– Úgy gondolom, a 2011-
2012-es volt a legemlékezete-
sebb és a legsikeresebb, ek-
kor a legjobb nyolc között
végeztünk, ami egy ilyen kis
költségvetésû klubtól bra-
vúrnak számít. Személy sze-
rint nekem is jól ment a já-
ték, ekkor tudtam legjobban
segíteni a csapatot, 20-22
mérkõzésen harmincöt gólt
szereztem.

– Miért döntött úgy, hogy

idény közben befejezi aktív
vízilabdázó pályafutását?

– Sokáig gondolkodtam a
döntésen. Az eddigi pályafu-
tásom leggyengébb szezon-
ját produkáltam, ezért az ön-
bizalmam is megcsappant,
és a csapaton belül sem érez-
tem már jól magam emiatt,
nem értek pozitív impulzu-
sok, és úgy éreztem, szüksé-
gem van a váltásra. Lukács
Dénessel közöltem elõször a
döntésem, majd a csapat
elõtt is bejelentettem az elha-
tározásomat, amit mindenki
megértett és elfogadott. A jö-
võben a civil életemre kon-
centrálok, de véglegesen
nem szakadok el a vízilabdá-
tól. Az sem kizárt, hogy eset-
leg egy gyengébb bajnokság-

ban a munka mellett játszom
majd, de profi szinten lezá-
rult egy fejezet az életemben.
Bár van edzõi papírom, nem
tervezem, hogy edzõsködjek,
egyelõre biztosan nem, de az
sem kizárt, hogy másodállás-
ban egyszer gyerekekkel
foglalkozzak.

– Mivel foglalkozik majd a
civil életben?

– Van egy agrár- és egy vi-
dékfejlesztés-mérnöki diplo-
mám, és a családi gazdasá-
gunkon belül szeretném a
tudásom kamatoztatni. A
csapat, és társaim szereplését
természetesen nyomon kö-
vetem, és szurkolok nekik,
hogy továbbra is az elsõ osz-
tályban maradjon a Szentes.

HV

150 meccs
szentesi színekben

A Hungerit Szentesi VK
nõi vízilabdacsapata gyõ-
zött, a Valdor férfi együttese
kikapott a Szegedtõl az el-
múlt szombaton.

11-8-ra nyert a Szeged el-
len nõi elsõ osztályú vízi-
labdacsapatunk, a Hungerit
az elmúlt hétvégén, a baj-
nokság középszakaszának
második körének elsõ mér-
kõzésén. Nem kezdõdött jól
a találkozó a mieink számá-
ra, sõt, a folytatásban sem
volt gördülékeny a bajnok-
csapat játéka, hiszen a fél-
idõben még a házigazdák
vezettek két góllal. A har-
madik és a negyedik ne-
gyedben aztán megrázta
magát a Hungerit, 7-2-re
hozta a mérkõzést, és 11-8-
as szentesi siker született. –
Hosszú idõ után most ját-
szottunk együtt elõször, ta-
lán ennek tudható be a
gyengébb teljesítményünk –
mondta Miskolczi Kitti, a
csapat válogatott játékosa. –
Három edzésen készültünk

együt t  a  szegedi  meccs
elõtt ,  ami meglátszott  a
mérkõzésen. 

Jó hír, hogy ismét játszott,
sõt, négy gólt szerzett Bujka
Barbara, aki hosszú sérülését
követõen szállhatott újra me-
dencébe. – Hiányzott Barbi
játéka, de ugyanezt monda-
nám, ha más esne ki, mi
ugyanis egy csapat, egy kö-
zösség vagyunk, mindenki
hiányzik, ha nem tud játsza-
ni sérülés miatt. Örülök,
hogy Barbara végre játszha-
tott és gólokkal tért vissza -
mondta Miskolczi Kitti.

* * *
Vereséggel tért haza szer-

dán este a listavezetõ UVSE-
Centrál otthonából a Hun-
gerit Szentesi VK nõi vízilab-
da-csapata. A mieinknek a

középszakaszban elszenve-
dett hazai vereségért nem si-
került visszavágniuk, a Kis-
teleki Hanna által vezérelt
újpestiek 11-9-re nyerték a
budapesti összecsapást. Há-
rom negyedet szinte hibátla-
nul lehoztak a mieink, a má-
sodik nyolc percet azonban
nagyon elrontották a lányok,
az itt összeszedett négy gó-
los hátrányt késõbb már nem
lehetett ledolgozni.

UVSE-Centrál – Hungerit
Szentesi VK 11-9 ( 3-3, 4-0,
3-4, 1-2 )

A szentesi gólszerzõk:
Van Der Sloot 5, Kövér-Kis 2,
Pengõ, Bujka 1-1

Pénteken 19.30 órakor  a
BVSC együttesét fogadja itt-
hon Tóth László csapata.

hv

Pénteken BVSC,
szombaton KSI

A Ferencváros korosztályos csapata nyerte
az elmúlt hétvégi, szentesi kispályás terem-
labdarúgó tornát a Dr. Papp László sport-
csarnokban. Az óvodások a Szent Erzsébet-
iskola tornatermében léptek pályára.

Az elmúlt héten is teremlabdarúgó-torná-
kon edzõdtek a Szentesi Junior FC korosztá-
lyos csapatai. A legkisebbek, az óvodások a
Szent Erzsébet iskolában léptek pályára, ahol
négy csapat mérkõzött egymással. Az elsõ és
a harmadik helyen is szentesi csapat végzett,
a legjobb játékosnak pedig a Junior FC lab-
darúgóját, Bihari Mátét választották. Az U9-
es korosztály nyolc csapata a sportcsarnok-
ban vitézkedett, ennek a rendezvénynek volt
a házigazdája a Ferencváros együttese, és ha
már idáig elutaztak, akkor meg is nyerték a
viadalt, amelyen a szentesi gárda a hetedik
helyen végzett. – Csak tanulni tudunk a Fra-
ditól, éppen ezért szeretnénk még szorosabb-

ra fûzni a szakmai együttmûködést a fõváro-
si egyesülettel – mondta Némethy László, a Ju-
nior FC szakmai vezetõje. – Tavasszal a
GravoMix tornára is szeretnénk vendégül
látni a Ferencváros korosztályos csapatát
vagy csapatait.

Az U11, az U13, az U15 és U17-es csapatok
Hódmezõvásárhelyen, illetve Deszken vol-
tak a megyei futsal-döntõn, és már az is nagy
sikernek számít, hogy mind a négy korosz-
tály ott lehetett a fináléban. A fenti korosz-
tályok közül az elsõ három a legjobb nyolc
között, míg a 17 esztendõsök a legjobb négy
között végeztek. 

Ezen a hétvégén indul a szabadtéri bajnok-
ság, az Interliga két, a Bozsik-tornák pedig
három hét múlva kezdõdnek. Elõször márci-
us 14-én rendez a Junior FC Interliga mérkõ-
zéseket.

hv

Interliga mérkõzés lesz

A Legrand Lövészklub és az Árpád Sza-
badidõs Sportklub március 14-én, szomba-
ton  9 órától ismét megrendezi szokásos ta-
vaszi légfegyveres lövészversenyét, több ka-
tegóriában. A rendezvényen részt vehet, aki
a kitûzött idõpontban a helyszínen jelentke-
zik. Nevezési díj nincs.

A verseny helye: Legrand légfegyveres lõ-
tér, Ipartelepi út. 14. Díjazás: az elsõ három
helyezett érmet és oklevelet kap. Részletek
és elõzetes nevezés Postás Lászlónál 06/30-
907-20-99 és Ignácz Jánosnál 06/20-378-38-40.

48-as lõverseny

A 14. helyrõl várták a ta-
vaszi rajtot a Kinizsi labda-
rúgói. Bozóki Zoltán elmon-
dása szerint a téli alapozá-
sukba jól illeszkedett a téli
mûfüves bajnokságon való
részvételük, bár felemás si-
kerrel szerepeltek ezen, de
az, hogy sok mérkõzést
játszhattak, mindenképpen
hasznos volt a csapat számá-
ra. – A Kunszentmártonnal is
játszottunk több alkalommal,
ráadásul nem mûfüvön, ami
azért volt jó, mert ezen a hét-
végén sem mûfüvön fogunk
játszani – mondta a szakve-
zetõ. – A felkészülésünket
ezen a télen elõször az új pá-
lyánkon dolgoztuk végig, de
emellett a sportcsarnokban
és a ligetben is tartottunk
foglalkozásokat. 

Új játékosok is érkeztek a
csapathoz, igaz, az utolsó
pillanatban volt, aki végül
nem a Szentest választotta.
Molnár Zsolt Hódmezõvásár-
helyrõl, Koncz Péter Békés-
csabáról jött, Bögöti Gábor pe-
dig újra kezdte a játékot. Tá-
vozók is vannak, Dóczi Tö-
mörkényre, Tolnai Szegvárra,
Martók pedig Mindszentre
igazolt.

Döntetlennel kezdte a ta-
vaszi idényt a Szentesi Kini-
zsi megyei elsõ osztályú lab-
darúgócsapata. A Kinizsi
Mindszentrõl hozott el egy
pontot, a fiatal Kotvics-Varga
Dávid kapuját nem tudták
bevenni a hazaiak.

Végig fegyelmezetten, har-
cosan játszottak a mieink,
sõt, az elsõ félidõben csak a
kapufa mentette meg a gól-
tól a mindszentieket. Bozóki
Zoltán, a Kinizsi vezetõedzõ-
je érthetõen elégedetten nyi-
latkozott a találkozót köve-
tõen: – Mély, de elfogadható
talajú pályán izgalmas mér-
kõzést vívtunk. Nem volt
sok helyzet,  mindkét olda-
lon volt egy-egy kapufa, de
játékosaim végig bátran,
koncentráltan futballoztak,
így azt gondolom, megérde-
melten hoztuk el az egy pon-
tot. Veszélyesek voltak az el-
lentámadásaink, ha az utolsó
passzok sikerülnek, akkor
akár még nagyobb meglepe-
tést is okozhattunk volna.
Köszönjük a szurkolók buz-
dítását, akik szép számban
kísértek el bennünket Mind-
szentre, sokat jelentett a tá-
mogatásuk. 

Az új játékosok közül Mol-
nár Zsolt jól futballozott, és
Koncz Péter is jól kapcsoló-
dott be a játékba, amikor cse-
reként pályára lépett. Gömöri
kapus az utolsó pillanatban
bejelentette, hogy távozik a
csapattól, ám végül nem lesz
új csapata, így a szombati,
Sándorfalva elleni mérkõzé-
sen elfoglalhatja helyét a ka-
puban. Ezen a találkozón
minden bizonnyal Oravecz is
játszhat majd, így valószínû-
leg nem ugyanaz lesz a kez-
dõcsapat, mint amelyik a
Mindszent ellen volt. A
Sándorfalva elleni összecsa-
pás szombaton 14.30-kor
kezdõdik a Pusztai László
Sporttelepen. – Nehéz mér-
kõzésre számítok, hiszen le-
endõ ellenfelünk a középme-
zõny elején található, és
ahogy hallottuk, sikerült
olyan labdarúgókat igazolni-
uk, akikkel ütõképesebbé
vált az együttesük –  össze-
gezte Bozóki Zoltán. – Ennek
ellenére harcos, fegyelmezett
játékkal meglephetjük ellen-
felünket.

A Kinizsi jelenleg 10 pont-
tal a táblázat 14. helyén áll.

hv

Mindszenti pontszerzés

A nõi szuperliga tekebajnokság 17. fordu-
lójában a Szentesi TE kikapott a Tatabányai
SC-tõl. A hazai csapat 3271 fát ütött, így 4
pontot szerzett, a Szentesi TE 3131 fával
kettõt. A Szentes 6-2-re kikapott.

A csapat múlt a hétvégén a BKV Elõre SC-t
fogadta és 7-1-re maradt alul. A Szentesi TE
18 fordulót követõen a 8. helyen áll a tabel-
lán a 10 csapatos szuperligában.

Az ifjúsági versenyzõk Csányi Marianna
Márta és Barhács Noémi 4-0-ás vereséggel zár-
ták a 17. és a 18. fordulót is. Az ifik jelenleg
az 5. helyen állnak a bajnokságban.

Vereségek

Jövõ pénteken rendezik
Szentesen a város idei leg-
rangosabb kézilabda torná-
ját. A VII. Kiss Bálint Nem-
zetközi Utánpótlástorna
pénteken kezdõdik és va-
sárnap ér véget. A rendezõk
96 csapatot várnak a torná-
ra, melynek a mérkõzéseit
Szentesen, Csongrádon és
Kunszentmártonban rende-
zik. 

Czesznak György, a Szentesi
Párducok Utánpótlásnevelõ
Sportiskola vezetõje elmond-
ta, hogy a fiúknál hét, a lá-
nyok mezõnyében nyolc kor-
csoportban küzdenek majd
az elsõségért a fiatalok. –
Szentesen a városi sportcsar-
nokban, illetve pénteken dél-
utántól vasárnapig a Koszta-
iskola, a Szent Erzsébet-isko-
la tornatermében, valamint a
Kiss Bálint vagy pedig a Be-

rekháti-iskola tornatermében
rendezzük a mérkõzéseket,
ez utóbbi két helyszín még
egyeztetés alatt áll – mondta
Czesznak György. – A Kiss
Bálint-iskola tornatermében
a szurkolók, a szülõk nem
férnek el, mivel nincs lelátó,
így ezért gondolkodunk egy
esetleges berekháti rendezé-
sen.

A tornára 750 játékos,
edzõ, kísérõ érkezik a váro-
sunkba, ekkora létszám elhe-
lyezésére viszont nincs kapa-
citás Szentesen, ezért lesz-
nek olyan csapatok, akiket
Csongrádon, Hódmezõvá-
sárhelyen szállásolnak el. A
gyerekek az üres óráikat is
hasznosan tölthetik, hiszen
az ifjúsági házban pénteken
tinidiszkó és filmvetítések
várják a sportolókat, de ha
az idõjárás lehetõvé teszi,

akkor a kalandparkban is
emlékezetes órákat tölthet-
nek.

Közben befejezõdött a ré-
gióbajnokság a 11 esztendõs
fiúk számára. Mivel voltak
találkozók, melyeken nem
tudtak az elõírt létszámban
megjelenni, ezért hiába nyer-
ték meg a Párducok ezeket a
mérkõzéseiket, a pontokat a
szabályok értelmében elvet-
ték a szentesiektõl, így a
szentesi csapat a felsõház vé-
gén várja a folytatást. – Saj-
nos nem volt zavartalan a
szezonunk, így most meg
kellett elégednünk ezzel a
helyezéssel. Abban viszont
nagyon bízom, hogy a Kiss
Bálint kupán, amin korosztá-
lyunkban mi vagyunk a cím-
védõk, idén is sikeresen sze-
repelünk majd.

hv

96 kézilabda csapatot
várnak a tornára

A KSI érkezik
14-9 arányú vereséget szenvedett a Valdor Szentesi VK

férfi vízilabdacsapata a megyei rangadón a Szeged együt-
tesétõl. Lukács Dénes együttese szombaton 18 órától hazai
környezetben javíthat, az ellenfél a KSI együttese lesz.
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Egymásért dolgozunk,
mégsem jut idõ a szerette-
inkre... és folytathatnánk a
sort, de talán érdemes egy
pillanatra megállnunk, hi-
szen vannak olyan embe-
rek, akik talán pontosan
ezen az életformán szeret-
nének változtatni. A szente-
si Deák Albert és családja
azok közé tartozik, akik
úgy döntöttek, maguk mö-
gött hagyják a város zaját,
sietõs hétköznapokat és egy
nyugalmas tanyára költöz-
nek, ahol önfenntartó gaz-
dálkodásba kezdenek.

Albert és felesége, Kata
csak úgy, mint sok ezer fia-
tal, gimnáziumba járt, fõis-
kolát végzett, majd dolgozni
kezdett – átlagos polgári
szakmákban. A 37 éves fia-
talember közgazdász diplo-
mát szerzett, majd évekig a
vendéglátóiparban ügyeske-
dett, szakácsként, cukrász-
ként. Kipróbálta magát kül-
földön is több éven keresz-
tül, majd hazatérve intéz-
ményvezetõként is helytállt.

Kata vegyész diplomája
megszerzése után az egyete-
men maradt munkatársként,
de több országban is járt ta-
nulás céljából, késõbb Angli-
ába költözött fél évre.

Mindketten élték a színes,
olykor szürke hétköznapo-
kat, de a feszített tempó az õ
fiatal szervezetüknek sem
kedvezett. Kata egészsége
megromlott, kiderült, hogy
gluténérzékeny, így teljesen
át kellett alakítania étrendjét,
életvitelét. Már ekkor, kb. 8
évvel ezelõtt megfordult a
fejében, hogy a városon kí-
vül szeretne letelepedni, de
ez az elgondolás évekig csu-
pán terv maradt.

Albert hasonló helyzetbe
került, emésztõrendszeri
problémái arra késztették,
változtatnia kell életvitelén,
amíg nem késõ. A két egy-

mástól távol élõ fiatal, mit
sem tudva a másikról, szinte
egy idõben határozta el vég-
leg, hogy ha egészségesen és
kiegyensúlyozottan szeret-
nének élni, a megoldást a vá-
roson kívül kell keresniük.
Közös gondolkodásuk ha-
mar rádöbbentette õket, az
életüket csakis együtt foly-
tathatják. A városon túl, 10
km-re zajtól, füsttõl, fény-
szennyezõdéstõl.

A kis ház hangulata a
nagyszüleinknél töltött bol-
dog gyermekéveinket idézi
fel emlékeinkben, A fatüzelé-
sû tûzhely akkor is meleget
áraszt, ha éppen nincs is be-
gyújtva. Kövér cica dorom-
bol és valahol a kert végében
tyúkok kotyognak. Hallani
lehet a csendet és egymás
szavát.

– Sok idõt és energiát vett
igénybe, mire le tudtuk bo-
nyolítani a tanya adásvétel-
ét, de mostmár nagyon örü-
lünk, hogy lassan egy éve itt
lakhatunk. - kezdi a beszél-
getést a házigazda. A család-
tagjaink is megkérdõjelezték
döntésünket, kezdetben nem
vettek bennünket komolyan,
de most már belenyugodtak
a választásunkba.

– Voltak izgalmas pillana-
taink, pl. az elsõ napokban,
óriási monszun-szerû esõ
zúdult ránk, szó szerint a
nyakunkba. A tetõ szitaként
engedte át a vizet, azonnal
intézkedni kellett. A fürdõ-
szoba plafonját ki kellett cse-
rélnünk, így napokig „kab-
rió-érzésünk” volt. Azóta
ezek a problémák megol-
dódtak, de mire minden el-
képzelésünk megvalósul,
több év is beletelik majd –
vallja õszintén Albert. Egy
biztos, hogy a napfelkeltét
ilyen gyönyörûnek és tisztá-
nak még sehol sem láttam
ezelõtt.

Az önfenntartó gazdálko-
dás mellett a teljes termé-
szettel való együttélést is cé-
lul tûzte ki a fiatal pár, ezért
semmiféle vegyszert nem
használnak, a gyógyszereket
is számûzték otthonukból és
kisbabájukra is textilpelen-
kát adnak.

– Vegyésznek tanultam.
Nagyon szép és érdekes
szakma, de inkább maradok
a homeopátiánál és a mosást
is hamulúggal oldom meg -
kapcsolódik a beszélgetésbe
Kata. Ecettel öblítek és házi-
lag elõállított szappant hasz-

nálunk, ezzel nem mérgez-
zük a földet, ha kiöntöm az
udvarra a vizet. Szerintem
nagyon fontos, hogy azt ad-
juk vissza a földnek, amit az
ad nekünk és maradjunk
összhangban vele.

A búbos kemence kellemes
meleget áraszt, a család kora
esti vacsorára invitál. Zöld-
ségkrémleves, köles, hajdi-
na, sárgarépa, lilahagyma,
mindez egészségesen tálal-
va. 

– Húst nem fogyasztunk,
esetleg nagyon ritkán jércét
vagy csirkét, és édességet
sem, mert egyikünk egészsé-
gének sem tesz jót. Semmi-
lyen cukrot nem használunk
– folytatja Albert. Sokan el-
képzelhetetlennek tartják ezt
a fajta étrendet, de szeren-
csére egyre több embernek
adhatom át a receptjeimet és
nagyon kedvelik, miután ki-
próbálják, megkóstolják.

Egészséges életmódjukhoz
hozzátartozik még, hogy a
sok munka mellett, amit a ta-
nyán végeznek, egymásra is
van idejük. Albert szerint ez
elengedhetetlen.

– A közös étkezések na-
gyon fontosak számunkra,
de sokat játszunk, sétálunk
és tartjuk a kapcsolatot a
szomszédainkkal is, bár odá-
ig elég hosszú az út.

A múlt és a jelen ismere-
tes, de megtudtam, hogy ter-
veikben szerepel pár racka
juh beszerzése is, melyeket
fûnyíróként alkalmaznának.
A veteményezést már el-
kezdték, és az õshonos fák,
gyümölcsfák felkutatása is
folyamatban van, hogy bõví-
teni tudják a meglévõ fajtá-
kat. Szeretnék mielõbb elér-
ni, hogy a boltba egyáltalán
ne kelljen bemenniük sem-
milyen élelmiszerért.

Fazekas Andrea

Élet a városon kívül

Nõnap alkalmából a Pálmások Szövetsége boldogságot, vidámságot
és jó egészséget kíván minden Kedves Hölgynek! A helyes megfejtést
beküldõ hölgyek között egy pálmát sorsolunk ki.

Beküldendõ a vízszintes 1., függõleges 3., és a függõleges 9. sorok
megfejtése. A megfejtéseket március 17-ig várjuk, levélben Szentes, Kos-
suth tér 6., e-mailben a szentesielet@gmail.com címre, illetve a 311-563-as
telefonszámon is bemondhatják.

Vízszintes 1. Mikor alakult meg a Pálmások Szövetsége? (zárt betûk:
K, Õ, E, E, R, J, I, U, S). 6. Öblítõmárka. 7. Szabó István 1979-es filmje. 11.
Súlyokat mozgat. 13. A Szentesi Fotókör vezetõje: … István. 14. A nagy
varázsló. 17. Csábít. 19. Ágyadban van! 20. Foghús. 21. Aktív, fáradhatat-
lan. 26. Állatkert. 27. Férfi vagy nõi jelleg. 29. Kóbor János az énekese. 30.
Pokorny … (színésznõ). 31. Páratlanul romos! 32. Avatni kezd! 33. Fizi-
miska. 35. Páratlan Psota! 37. Nõi név (május 22.) 39. Kereskedelmi tevé-
kenység. 41. Puszták lovasa. 42. Mértéktelenül iszik. 43. Zselézni kezd!
44. Középen bead! 45. Inter Press Magazin. 46. Az angolok délután ötkor
isszák. 47. Nem a tiétek. 50. Méretes vereség pl. fociban. 51. Spanyol és
lengyel gépkocsik jelzése. 52. Becézett Imre. 53. Azt a személyt.

Függõleges 2. Béka lesz ebbõl a halból. 3. Hányadik véradó akciójukat
szervezték a  pálmások 2015. március 5-én? 4. Táppénz röv. 5. Keverve
mozog! 7. Esõzés okozza a földeken. 8. Az a másik. 9. A pálmások új
szlogenje (zárt betûk: Y, A, M, I, N). 10. …, mint te (Szekeres Adrien slá-
gere). 12. Tíz a köbön. 15. Móricz Zsigmond 1927-es  regénye. 16. …
Skywalker (Csillagok háborúja, karakterét Mark Hamill játszotta). 18.
Yoko … (John Lennon felesége). 22. Névnapját április 19-én ünnepli. 23.
Táblajáték. 24. Csaholó (kutya). Maró hatású. 28. … Ramazotti (olasz
énekes). 34. Keverve learat! 36. Pékáru. 38. Egyforma gyerekeik. 39. A
csónakos eszköze. 40. Raktár, lerakat. 41. Befejezetlen csapda! 43. Fura
zene! 48. Nemzeti Mûvelõdési Intézet. 49. Melyik személyé?

Nyerjen pálmát
a pálmásoktól!

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A zenegépek története.

Idõszaki kiállítás: A nagy
találkozás - Lechner Ödön és a
Zsolnay-gyár

Tokácsli Galéria
Rácz Zita selyemfestõ Tavasz-

köszöntõ címû kiállítása látogat-
ható március 28-ig nyitvatartási
idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Alföldi kézmûves fotográfiák

címmel nyílt kiállítás. A szervezõ
Szentesi Fotókör felhívására az
ország elismert alkotói küldték be
kézmûves technikával készült ké-
peiket.

Városi könyvtár
Március 7-én, szombaton 15

órakor a Szentesi Mûvelõdési

Központ kézimunka szakkörének
"Csip-csup csodák körülöttünk"
címû kiállítása lesz. A kiállítást
megnyitja: Szemerédi Endréné
szakkörvezetõ. Közremûködik:
Móga Alexandra mesemondó kis-
iskolás. A kiállítás megtekinthetõ:
2015. március 26-ig.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás.

A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csip-
ke, szövés-fonás, fafaragás elsa-
játítására van lehetõségük az ér-
deklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Szabó Csaba helóta „Kávéházi

rengeteg” címû kiállítása március
végéig tekinthetõ meg. A békés-
csabai Márvány Fotómûhely tag-
jainak munkái május 4-ig látha-
tók.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Március 6-tól

Március 7. 15 óra 
A Szentesi Mûvelõdési Központ

kézimunka szakkörének „Csip-
csup csodák körülöttünk" címû
kiállítást megnyitja Szemerédi
Endréné szakkörvezetõ. Közremû-
ködik Móga Alexandra mesemon-
dó kisiskolás.

Városi könyvtár
Március 7. 10-12 óra 
Tavaszcsalogató matiné 
Koszta József Múzeum
Március 8. 15 óra
Mi kell a nõnek? címmel hall-

hatóak elõadások
Koszta József Múzeum
Rácz Zita selyemfestõ Tavasz-

köszöntõ kiállítása  
Tokácsli Galéria

A megyeházán
Március 9. 18 óra
Nõnapi gálamûsor 
Operett és musicalválogatást

elõadja Savanyu Gergely és Si-
mon Andrea

Március 11. 19 óra
Csákányi Eszter zenés önálló

estje 
Közremûködik, zongora Wág-

ner-Puskás Péter, ütõhangszerek
Kovács Norbert

A téma örök: Nõk – végletes
lelkiállapotban. Jegyek kaphatók a
Mûvelõdési és Ifjúsági Házban és
a Babilon Könyvesházban, és az
elõadás elõtt a helyszínen.

Március 11. 18 óra
Magyarország a 19. század-

ban. Az önkényuralom kora címû
elõadást Poszler Györgytõl hall-
hatják. 

Városi könyvtár
Az IH-ban

Március 10. 16.30 óra
Délutáni matiné 
Március 11. 17.30 óra
Természetes eszközökkel az

öregedés és a betegségek ellen,
hogyan gyõzzük le még a rákot is
elõadássorozat. Amit a koleszte-
rintõl tudni kell. Elõadó Sóspataki
Ferenc természetgyógyász.

Március 12. 19-21 óra
Korok és alkotások az iroda-

lomban – Raymond Changler:
Eslkéstél, Terry c. regényérõl be-
szélgethetnek Poszler Györggyel.

Március 13. 18 óra
Gruber László plébános elõ-

adása Ferenc pápa Latin-amerikai
egyháza címmel.

Március 14. 22 óra
First koncert

Programok



Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

Szentes, Sima F. u. 21.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 30/9-351-024

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

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

szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete,
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

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

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

Született: Györkös Dávid és
Györkös Fannynak (Dózsa Gy.
u. 65.) Bori, Dósai-Molnár Ta-
más és Gavrán Viktóriának
(Nagynyomás Tanya 111.) Ta-

más, Mák Attila és Mák Gabriel-
lának (Korona u. 25.) Nimród ne-
vû gyermeke.

Elhunyt: Kádár Eszter (Nagy
Sándor u. 19.), Pólya Sándorné
Ács Julianna (Dózsa Gy. u.
114/A), Nagy Antal (Rákóczi F.
u. 56/A), Molnár Ernõ József
(Szántó K. J. u. 8/A), Petõ Pál
(Dózsa Gy. u. 10/A), Gálfi
Antalné Kórógyi Mária (Mátyás
király u. 29/A).

Családi

Újabb besurranásos lopás
történt. Ahogy arról már ko-
rábbi lapszámainkban is be-
számoltunk, a tolvajok elõ-
szeretettel nyitogatnak be
házak, lakások ajtaján, és
ahol nincs zárva az ajtó, oda
bizony besurrannak, egy pil-
lanat alatt ellopják az érték-
tárgyakat. Így járt az a lakás-
tulajdonos is, aki otthon
aludt (!), de a tolvajokat nem
zavarta ez a tény, magukkal
vitték a házigazda tablet-jét.
Tanulság: ajtókat, kapukat be
kell zárni!

Csoportosan elkövetett ga-
rázdaság miatt indult bünte-
tõeljárás négy személy ellen,
akik március 4-én, a délutáni
órákban, az Arany János ut-
cai élelmiszerbolt elõtt keve-
redtek szóváltásba egy ötö-
dik illetõvel, akinek késõbb
nekiestek. Azt, hogy ponto-
san mi és hogyan történt,
még vizsgálja a rendõrség.

Internetes csalók ejtettek
újabb áldozatot Szentesen. A
gyanútlan vevõ egy kifeje-
zetten jónak tûnõ ajánlatot
fogadott el, és elõre elutalta
a pénzt az alig használt tele-
vízióért. Persze sem a tévéje-
nem lett meg, sem pedig a
pénzét nem kapta vissza.

Bombariadó volt a szentesi
bíróságon csütörtökön. Egy

eddig ismeretlen telefonáló
hívta a szentesi bíróságot
március 5-én, csütörtökön 10
órakor azzal, hogy bombát
helyezett el az Erzsébet tér 4.
szám alatt. A rendõrség a bí-
róság épületét kiürítette, a
környékét lezárta, a gyalo-
gos és a gépjármû forgalmat
elterelte. Az ügyben a Szen-
tesi Rendõrkapitányság köz-
veszéllyel fenyegetés bûn-
tettének gyanúja miatt isme-
retlen tettes ellen nyomozást
rendelt el. Bombát végül
nem találtak a szakértõk.

hv

Szerdán délelõtt fél 11-kor
a Jókai utcában történt bal-
eset. Egy teherautó fának üt-
között, a nagyméretû nyárfa
a baleset következtében az
úttestre dõlt. A tûzoltók mo-
toros láncfûrésszel vágták
vissza a fa törzsét, megszün-
tetve ezzel a forgalmi aka-
dályt. 

* * *
Lezárták a nyomozást, és

vádemelést javasolnak azzal
a lengyel kamionsofõrrel
szemben, aki tavaly halálos
balesetet okozott. Június 18-
án éjjel egy szentesi fiatalok-
ból álló társaság haladt autó-
jukkal Vásárhely felé. Egy
kamion a 45-ös számú fõ-

úton balra akart betolatni
egy földes bekötõútra, mi-
közben nem adott elsõbbsé-
get a személyautónak, amely
nekiütközött a pótkocsinak. 

Az autó a kamion alá gyû-
rõdött, egy benne utazó 19
éves szentesi fiatalember a
helyszínen életét vesztette,
ketten súlyosan megsérültek,
a kamionsofõr sértetlen ma-
radt. A Hódmezõvásárhelyi
Rendõrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztálya igaz-
ságügyi szakértõk bevonásá-
val rekonstruálta a baleset
körülményeit. Az 51 éves
lengyel kamionsofõr ellen
halált okozó közúti baleset
okozásának megalapozott
gyanúja miatt indított bünte-
tõeljárást.

Március 5-én, csütörtökön
a Kéreg utca egyik földszin-
tes családi házában csaptak
fel a lángok. A tûzoltók kiér-
kezésekor az épület konyhá-
ja teljesen kiégett, valamint
lángra kapott a padlásfeljáró
egy része is. A tûzoltók közel
fél óra alatt fékezték meg a
lángokat. A helyiségbõl egy
sérült gázpalackot is kivit-
tek, aminek az alja a hõ miatt
felhasadt, de robbanás nem
történt. A tûzben egy férfi
életét vesztette.

Bombariadó a bíróságon

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: Március 9-ig Dr. Bugyi István Kórház

Gyógyszertár (Sima F. u. 44-58.) hétfõ-péntek 8-17-ig. Március 9-

16-ig Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) mindennap

(hétvégén, ünnepnapokon is) 8-20 óráig. Készenléti telefon: 70/563-

5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü március 9—13.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Paradicsomleves
és vegyes zöldségleves

A menü: Pacalpörkölt, köményes
burgonya

B menü: Csirkemell sokmagvas
bundában,
zöldborsófõzelék

Kedd: Sárgaborsóleves füstölt
ízekkel és Minestrone

A menü: Fokhagymás sertéssült,
sült burgonya

B menü: Bolognai spagetti
Szerda: Májgaluskaleves és

szamócakrémleves
A menü: Tavaszi töltött karaj,

burgonyapüré
B menü: Zúzapörkölt, nokedli
Csütörtök: Orjaleves és csirkegulyás
A menü: Sertéspörkölt,

magyaros szárazbab-
fõzelék vagy tészta

B menü: Tepsis tejfölös-sajtos
csirkecomb, kukoricás rizs

Péntek: Palócleves és
zöldborsóleves
grízgaluskával

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya

B menü: Csirkemell vadászraguban,
párolt rizs

www.galeriakavehaz.hu (X)

Közös angliai tanulmány-
útjuk nagy szerepet játszott
abban, hogy a 19. század
utolsó évtizedében Lechner
kialakította sajátos, rendkí-
vüli hatású építészetét,  meg-

teremtve a magyar nemzeti
formanyelvet. Szecessziós
építészetünk legkiemelke-
dõbb alkotásait, mint az
Iparmûvészeti Múzeum, a
Földtani Intézet és a Postata-

karékpénztár, színpompás
Zsolnay kerámiák is díszítik.
Ezeket a fõmûveket mutatja
be a kiállítás, melynek ren-
dezõje, Millisits Máté mûvé-
szettörténész elõadásában is
közelebb hozta a szecesszió
remekeit a szentesi közön-
séghez. Mivel Lechner és
Zsolnay hatása a vidéki sze-
cesszióra is hatással volt, vá-
rosunkban is található szá-
mos, ebben a formabontó
építészeti stílusban született
középület és családi ház – a
tárlaton szereplõ anyagot
Sipos Anna mûvészettörté-
nész állította össze. A ván-
dorkiállítás szentesi kiegé-
szítése feladatkijelölés is a
múzeum részérõl, hiszen az
idei tervek szerint felmérik a
város szecessziós ingatlanál-
lományát, jegyezte meg dr.
Béres Mária múzeumigazga-
tó, megemlítve: az önkor-
mányzattal közös, Norvég
Alapra beadott pályázatuk
sikere esetén a Petõfi Szálló
egy része helyreállítva hasz-
nálatba kerülne, mint Szen-
tesi Szecessziós Ház.

D. J.

A szecesszió fõmûvei
a múzeumban

A korábban meghirdetett
idõpont helyett csak április
4-én nyit a Kurca-part Ka-
landpark. Az erdészet szak-
embere és a város fõkertésze

a napokban megvizsgálta a
kalandpark területén lévõ
fákat és többet veszélyes-
nek talált. A megjelölt fák el-
halt ágait el kell távolítani,

illetve több fát is ki kell vág-
ni, mert életveszélyesek. A
munkálatok várhatóan már-
cius 15 és április 4. között
zajlanak.

Április 4-én nyit a kalandpark

A minõség relatív fogalom,
hisz mindig tartalmaz bi-
zonyos viszonylagosságot,
összehasonlítást is. Joseph
M. Juran szerint: „kifejezi
azt, hogy valamely meghatá-
rozott termék vagy szolgál-
tatás, milyen mértékben elé-
gíti ki egy bizonyos fogyasz-
tó, felhasználó igényeit". A
21. században a könyvtárak,
mint szolgáltatók számára
elengedhetetlen, hogy a lehe-
tõ legnagyobb mértékben ki-
szolgálják azokat az igénye-
ket, melyek használóik, olva-
sóik, látogatóik részérõl fel-
merülnek.

A városi könyvtár célként
tûzte ki azt, hogy a követke-
zõ években egy átgondolt
munkát, precíz dokumentá-
ciót igénylõ folyamat ered-
ményeként, 2017-ben meg-
szerezze a Minõsített Könyv-

tár címet. E munka során
számos szempontból átvilá-
gítjuk könyvtárunk mûködé-
sét, amiben idõrõl-idõre ol-
vasóink, használóink segítsé-
gét is kérjük. 

Jelenleg olvasói elége-
dettség felmérést végzünk,
melynek során március 9-21.
között könyvtárunk épületé-
ben minden hozzánk betérõ
14 évnél idõsebb  olvasón-
kat, látogatónkat megkérjük,
hogy töltsön ki egy rövid,
anonim kérdõívet. Ennek se-
gítségével, a könyvtár épüle-
tével, dolgozóival és szolgál-
tatásaival kapcsolatos ta-
pasztalataikat, véleményüket
mondhatják el számunkra.

Segítségüket elõre is kö-
szönjük! Szeretettel várjuk
Önöket! Mondjanak véle-
ményt rólunk!

Városi Könyvtár

Menõ a minõség
a könyvtárban

A Magyar Szocialista Párt
szeretettel meghívja Önöket
Korózs Lajos
országgyûlési képviselõ,
szociálpolitikus
lakossági fórumára
„Élet a szociális
ellátórendszer
szétrombolása után”
címmel.

2015.
március 11.

17 óra 
Csongrád, Mûvelõdési Központ 
Konferenciaterem
(Csongrád, Szentháromság tér 8.)

19 óra
Szentes, Mûvelõdési
és Ifjúsági Ház
(Szentes, Tóth J. u. 10-14.)

A nagy találkozás – Lechner Ödön és a Zsolnay-gyár cím-
mel nyílt meg szerdán a Samodai József Zuglói Helytörté-
neti Mûhely vándorkiállítása a Koszta József Múzeumban.
A szentesi közgyûjtemény idei elsõ idõszaki tárlata a szá-
zadforduló két géniusza, Lechner Ödön és Zsolnay Vilmos
elõtt tiszteleg, bemutatva azokat az épületeket, amelyeken
együtt dolgoztak – egyúttal a helybeli épületekre gyakorolt
hatásukat is. 


