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Füstmentes évkezdet

A buszállomásról kiûzött dohányosok a posta mellé járnak füstölni.
Visszatartja az embereket a cigistop, vagy inkább otthon?
S van, aki inkább fázik, de rágyújt, más meg ráfázik, mert
elmaradnak a vendégek? – merülhet fel a kérdés a január 1jén bevezetett, a dohányosokat érintõ törvény szigora láttán. A dohányzási tilalom kiterjed többek között a szórakozóhelyekre, a buszmegállókra, a vonatokra, a játszóterekre,
s a kórházak egész területére. Közforgalmú helyek zárt légtereiben nem lehet ezentúl füstölni, s amint azt az elmúlt
hétvégén és a héten több helyszínen is tapasztaltuk,
jobbára törvénytisztelõ állampolgárokkal találkoztunk.
A dohányosok meglepõen azonban a nemdohányzók
könnyen, szinte zokszó nél- fellélegezhetnek, a vendéglákül alkalmazkodni látszanak tósok keveslik a forgalmat. A
a törvényi elõíráshoz. Míg Galéria Kávéház és Étterem

emeletén volt korábban dohányzásra elkülönített hely,
a fenti galériában azonban
mostantól tábla igazítja útba
a pöfékelni vágyókat: a kerthelyiségben gyújthatnak rá.
Illetve a bejárattól öt méterre
is megtehetik, ez azonban
nem jellemzõ az üzletvezetõ
szerint. Gödér Lajos elmondta, már nagyon várták a törvényi szabályozást, hiszen
sokkal jobb a légkör dohányfüst nélkül. Õk be akarják
tartani az elõírást, s reméli,

(Fotó: Bíró Dániel)
mások sem találnak kiskapukat. A vendégeket meglepõ
módon nem kell figyelmeztetniük, mindenki tisztában
van vele, s legfeljebb „heccbõl” kérnek a felszolgálótól
hamutálat. Visszaesés viszont tapasztalható a hétvégeken, elmaradnak a fiatalok. Ez betudható lenne az
év elejének, mint január-februárban mindig, de ezúttal a
szokottnál nagyobb mértékû, mondta az üzletvezetõ.
(folytatás a 3. oldalon)

Évrõl-évre fogyunk

Jelentõsen csökkent a születések száma az elmúlt 5 évben – derül ki az önkormányzat adataiból. 2007-ben még
278, 2011-ben már csak 205 szentesi gyermek született –
tudtuk meg Lászlóné Üveges Erika anyakönyvvezetõtõl. A
halálozási arány fordított tendenciát mutat, évente 370 fölötti a szentesi elhunytak száma. Ennek tükrében is érthetõ,
hogy csökkent a lakosok száma városunkban.
Az anyakönyvvezetõ tájékoztatása szerint 704 gyermek született Szentesen, s
még 25 gyermek esetében
történt meg az újbóli anyakönyvezés, például rendezetlen családjogi helyzet miatt a tavalyi évben. Ebbe a
statisztikai adatba azonban
nemcsak helybéli szülõk
gyermekei, hanem Bács-

Kiskun, Békés, Szolnok és
Csongrád megye más településeirõl érkezõk szülõk
gyermekei is beleszámítanak, ha a helyi egészségügyi
intézményt választották. Elmondhatjuk, hogy 2011-ben
nem volt otthonszülés Szentesen (2010-ben 1 volt), amit
a szülõknek be kellett jelenteniük az önkormányzat ille-

tékes munkatársainál a kiállított otthonszülési jegyzõkönyv alapján.
A házasságkötések számában nagy különbségek nem
mutatkoztak az elmúlt években, a legtöbb, százötven pár
2002-ben, a legkevesebb, 103
pár 2008-ban kötötte össze hivatalosan is életét. Élettársi
kapcsolat bejegyzése kizárólag megegyezõ nemûek esetében lehetséges a polgármesteri hivatalban, de az önkormányzat munkatársának tájékoztatása szerint még nem
volt érdeklõdõ. Az esküvõk
tekintetében 15-20 nagyobb
házasságkötésrõl tudnak

évente beszámolni, a párok
egyre inkább a meghitt, sokszor csak a tanúk és a közvetlen családtagok elõtti szertartást részesítik elõnyben.
A szentesi önkormányzatnál bejelentett halálozási
szám 2002-ben még 766 volt,
amely 1031-re emelkedett
2011-re. Ennél az adatnál
mindazokat kell összesíteni,
akik Szentesen haltak meg.
Ha a helyi lakosokat vesszük
számításba, akkor 372-rõl
418-ra növekedett a halálozási szám, amely a lakosságszám csökkenésével párhuzamot mutat.
Cseh-Lakos

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
Nehéz félév elõtt
a DélKerTész
Jövõre lesz tíz éve, hogy
270 taggal megalakult a
DélKertész. Azóta a taglétszám közel duplájára nõtt,
az éves 7,5 milliárdos árbevétel alapján pedig az ország legnagyobb szövetkezete lett. Eredményeikrõl,
terveikrõl beszélt lapunknak Ledó Ferenc elnök.
– Az eddig megkötött palántaszerzõdések alapján
csak pár kertész hagyott föl a
termesztéssel. Van, aki a kora miatt, van, aki anyagi
okok miatt nem folytatja a
fóliázást. Tavaly 340 millió
forint száz napos kamatmentes hitelt adtunk tagjainknak
palántára, mûtrágyára, növényvédõszerre. Saját áruházunkban fizetés nélkül vásárolhatnak a kertészek, majd
késõbb az eladott zöldség értékébõl egyenlíthetik ki tartozásukat. Tavaly összességében ötmillió forint körüli

összeget nem fizettek vissza
a kertészek a kapott hitelbõl.
Velük szemben végsõ esetben bírósághoz fordulunk –
kezdte az elnök.
– Tavaly 10-12 százalékkal
nõtt az értékesített áru tömege, viszont a tervezettnél 10–
12 százalékkal, 700-800 millió forinttal volt kevesebb a
bevétel. Ez egyrészt az itthoni túltermelésbõl adódó kínálati piacnak tudható be.
Másrészt júniustól októberig
folyamatosan érkezett Európából zöldség az országba
nyomott áron. Ugyanis az
orosz piac egy hónapig nem
vásárolt holland és spanyol
zöldséget, elsõsorban paradicsomot, amit itt próbáltak
eladni. Nyáron hetente 4-5
kamionnyi termék jött be bizományos értékesítésbe, ami
40-50 forintos árat jelentett.
(folytatás a 3. oldalon)

A „Körözd le a hulladékot!“ címû projektvetélkedõ
regionális döntõjén a Koszta József Általános Iskola 4.B
osztályos Pakkolgató csapata végzett az elsõ helyen. A
csapat tagjai (képünkön balról jobbra): Tolnai Milán,
Czirbus Dorottya, Pádár Kristóf, Fekete Tamás. Felkészítõ:
Slégerné Szalai Irén. További eredmények a 3. oldalon.
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110 éve indult az Alföldi Ellenzék címû újság (III.)

A népakarat és népjogok harcosai
Az elsõ világháború kitörése érzékenyen érintette az Alföldi Ellenzék szerkesztõségét. A felelõs szerkesztõt, dr.
Vajda Antalt 1914 augusztusában bevonultatták katonának.
A munkát átmenetileg dr. Balázs Imre ügyvéd látta el, aki
azonban félév elteltével visszalépett, így a felelõs szerkesztést 1915 márciusától Vajda Ernõ vette át. Még ugyanez év
október közepén Vajda Ernõ bejelentette a polgármesternek, hogy mivel a szerkesztõség valamennyi tagját behívták katonának, az újság megjelentetését Vajda Ernõné született Kovács Erzsébet nevére írták. A Vajda testvérek végigharcolták a háborút.
Vajda Ernõ 1918 õszén már ló népköztársaság. Három
idehaza volt, és tevékeny ré- nappal késõbb (nov. 19.) az
szesévé vált a forradalmi ese- eddigi Alföldi Ellenzék címû
ményeknek. Október 30-án újság a nevét Alföldi Újságra
éjjel a felfegyverzett munkás- változtatta. Vajda Ernõ fõés katona tömegek megszáll- szerkesztõ címoldalas közleták Budapest stratégiailag lé- ményben tudatta a címválnyeges pontjait; gyõzött az toztatást az olvasóival, kijeõszirózsás forradalom. Októ- lentve: „Az új cím nem jelent
ber 31-én József fõherceg kine- új programot, mert az új cím
vezte Károlyi Mihály grófot alatt is… ugyanaz a cél iráminiszterelnökké. Ugyan- nyítja tollunkat: az igazság
ezen a napon a szentesi füg- szeretete, független, szabad
getlenségi és 48-as pártkörök Magyarország, és a magyar
vezetõi (Burián Lajos, dr. nép érdeke!” Ezekért a nemes
Lánczi Simon Pál és Vajda Er- célokért küzdött közel két évnõ) felszólították dr. Mátéffy tizeden át az Alföldi EllenFerenc polgármestert, hogy a zék, sokszor az abszolutisztiforradalmi kormány elisme- kus uralom nyomása alatt. A
rése céljából hívjon egybe lap irányzatát kifejezte a círendkívüli városi közgyûlést. me: az akkor fennálló népNovember 1-jén a Károlyi- nyomorító, hitvány rendszer
kormány tagjai felesküdtek ellenzéke kívántunk lenni –
„Magyarországra és a ma- fejtegette a szerkesztõ, majd
gyar népre”. A Szentes Városi így folytatta: „Most, hogy
Tanács kimondta csatlakozá- küzdelmünk célját elértük,
sát a Magyar Nemzeti Ta- hogy a független, szabad
köztársasági Magyarország
nácshoz.
A következõ fontos dátum és a magyar nép szabadsága
november 16., amikor kihir- valóra vált, már lapunk címédették a Nemzeti Tanács nép- ben, az Alföldi Újság címmel
határozatát. Lényege: Ma- is dokumentálni, kidomborígyarország független és önál- tani akarjuk azt, hogy mi a

Egykori szentesi nyomda.
magyar köztársasági kormányzatnak nem ellenzéke,
hanem ellenkezõleg: annak
erõnk minden porcikájával
támogatói akarunk lenni, és
hogy az az akaratunk, hogy a
jelen népkormányzat szociális és demokratikus irányzatát a néppel megismertessük
és megértessük…”
Dr. Vajda Antal csak 1919.
január elején tért haza, s vette
át az Alföldi Újság szerkesztését. Olvasóihoz intézett
nyílt levelét így kezdte: „Hazajöttem. Négy és fél éven át
végigszenvedtem az osztrák
kamarilla és annak magyar
csatlósai által felidézett világháború minden borzalmát és
szenvedését, oly sok derék

szentesi bajtársammal együtt.
Testben megtörve, megrokkanva, de lélekben a szenvedésektõl megedzõdve foglalom el ismét helyemet a szerkesztõi asztal mellett…”
Örömmel és meghatottan köszöntötte régi kedves olvasóit, majd ismertette szerkesztõi programját: „Az én személyem összeforrt az Alföldi
Ellenzék, most már Alföldi
Újság szellemével. Ahogy a
lap programja nem változott,
amikor új nevét felvette, akként én sem változtam s nem
változott a programom. Kossuth Lajos katonái vagyunk,
akik a népjogok teljes megvalósításáért küzdöttünk akkor,
midõn ez egyet jelentett a po-

litikai üldöztetéssel. S ahogy
nem tudott letéríteni utunkról az osztályuralom semmiféle üldözése, nem voltunk
uszályhordozói a mindenkori
hatalomnak, úgy nem fog
megtéveszteni az új szociáldemokraták, új radikálisok és
demokraták vásári lármája,
akik szokásukhoz híven túllicitálják azokat, akik a népjogok régi harcosai voltak…”
Végezetül leszögezte: „Vagyunk, akik voltunk! A népjogok harcosai! – Fölötte állunk a napról napra változó
jelszavaknak és személyi kultuszoknak. Semmiféle hatalmi érdek, vagy terror nem
fog eltéríteni utunkról, mely
csak mindig egyenesen vezet,

s melynek végcélja a népjogok, a népjólét minden oktalan
túlzástól mentes megvalósítása.”
A vesztes háborút követõ
forradalmak zûrzavaros légköre nem kedvezett a magasztos programok megvalósításának. A Tanácsköztársaság kikiáltása után korlátozták a napilapok megjelenését
is. 1919. március 25-én ülést
tartott a Szentesi Újságírók
Szabadszervezete, amelyen
Hivatásos Újságírók Szakszervezetévé alakult. Az értekezlet kimondta, hogy a proletárdiktatúra hathatós támogatása érdekében és a papírhiányra való tekintettel a
Szentesi Lap, valamint a
Szentes és Vidéke c. újságokat be kell szüntetni; ezek
munkatársai az Alföldi Újság
és a Népakarat szerkesztõségébe lépnek át. Ez az Alföldi
Újság „kommunizálását” jelentette. Ettõl kezdve a Vajda
testvérek nevének feltüntetése nélkül jelent meg az újság.
1919. április 29-én éjjel az
elõrenyomuló román csapatok megszállták Szentest. Ezt
követõen május 6-án jelent
meg elõször az Alföldi Újság,
feltüntetve Vajda Ernõ szerkesztõ nevét. Az újság ekkor
mindössze két oldalas volt, a
román katonai parancsnok
által erõteljesen cenzúrázva.
A papír minõsége is egyre
romlott, a nyári számokat
már különbözõ színû hártyapapírra nyomták. Július 21tõl augusztus 4-ig, majd augusztus 11-tõl november 18ig az újság megjelenése szünetelt.
(Folytatjuk)
Labádi Lajos

Felháborodtak a hívek Dr. Csípõ László (1925-2002)
Olvasónk írja
Tisztelt
szerkesztõség
Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a Bugyi Lajos Úrnak intézett válaszlevelemet
módosítva tették közzé az
olvasók számára, figyelmen
kívül hagyva kérésemet,
melyben kifejezésre juttattam, hogy „változtatás nélkül” közöljék azt. Önök kiragadtak néhány szót egy
mondatból, és megkérdezés
nélkül nagybetûs címet adtak levelemnek, amelynek
különben volt már címe, ezzel megsértették (Médiatörvény 15§, (2) eredeti szándé-

komat, megtévesztették a
tisztelt olvasókat, valamint
vallási közösség, és annak
vezetõje ellen ( Médiatörvény 17§ (1), uszították az
olvasókat. Mindez felháborítást keltett a hívek körében.
Úgy gondolom, nem tisztességes ilyen hozzáállással
és hamisító módszerekkel
minden áron „újságot szerkeszteni”.
Azt szeretném kérdezni,
hogy az ilyen jellegû közlések által a „jó hírnév megsértését” hogyan lehet ellensúlyozni?
Tisztelettel:
Topsi Bálint,
plébános

Tisztelt
Plébános Úr!
Szerkesztõségünk fenntartja
a jogot arra, hogy a beérkezett
észrevételeket, olvasói leveleket
rövidítve, szerkesztett formában
adja közre. Az Ön válaszlevelét
betûhûen, változtatás nélkül közöltük lapunk január 6-i számában. Cím nem, csupán megszólítás szerepelt az írás elején,
ezért emeltük ki címként az Ön
válaszlevelébe külön hangsúlyozott mondatrészt. Határozottan
visszautasítjuk, hogy ezzel a
szerkesztõségi címadással megtévesztettük tisztelt olvasóinkat, az pedig minden alapot nélkülöz, hogy vallási közösség és
annak vezetõje ellen uszítottuk
az olvasókat.
Szerkesztõség

Utcáink, tereink névadói (71.)

Kodály Zoltán utca
Az alsóréti városrészben
található, az 1960/70-es
évektõl a Kurcán túl kiépült
Kertvárosi lakótelepen (volt
Hámán Kató úti lakótelep),
amely a Honvéd és Õze Lajos utcákat köti össze. Az
1980-as évek közepén megnyílt utcát a világhírû zeneszerzõrõl, népzenekutatóról
és zenetörténészrõl, Kodály
Zoltánról nevezték el, aki
Kecskeméten született 1882.
dec. 16-án. Szülei: Kodály Frigyes állomásfõnök és Jaloveczky Paulina. Középiskoláit
a nagyszombati érseki gimnáziumban végezte, emellett
zongorázni, hegedülni és
gordonkázni tanult. 1905ben a budapesti egyetemen
magyar-német szakos tanári,

1906-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Ezzel párhuzamosan 1904-ben zeneszerzésbõl diplomázott a Budapesti Zeneakadémián. A
népdalgyûjtés kapcsán 1905ben ismerkedett meg Bartók
Bélával, akivel életre szóló
barátságot kötött. 1906/7ben tanulmányutat tett Berlinben és Párizsban, majd
1908-tól a zeneelmélet és zeneszerzés tanára a Zeneakadémián. 1910-ben tartotta elsõ önálló szerzõi estjét. Figyelme 1925-tõl irányult az
iskolai ének- és zenetanításra, a gyermekénekkarokra.
Nagy hangsúlyt fektetett pedagógiai mûvek és kórusmûvek írására. 1940-tõl a
Magyar Tudományos Aka-

démián dolgozott: Bartók távozása után õ folytatta az
összegyûjtött népdalkincs
rendszerezését. A magyar
népzenére támaszkodva alakította ki egyéni stílusát,
mûvészetével világszínvonalon képviselve a magyarság
zenekultúráját. Életmûve
a zenemûvészetnek szinte
minden ágára kiterjedt.
1943-tól az MTA tagja, 1946–
49 között és 1956-ban elnöke.
Számos hazai és külföldi
egyetem, zeneakadémia
díszdoktora. A Corvin-koszorú birtokosa (1930), háromszoros Kossuth-díjas
(1948, 1952, 1957), Herder-díjas (1965). Budapesten hunyt
el 1967. márc. 6-án.
Labádi Lajos

„Ám tovaszáll az idõ, tovaszáll és fut szakadatlan…”
Vergilius
10 éve már, hogy 2002. január 5-én, magas kora ellenére is váratlanul eltávozott
közülünk dr. Csípõ László
radiológus fõorvos, az utolsó
polihisztorok egyike, a magyar radiológia egyik büszkesége, sokak számára a
megértõ, hûséges barát,
megint másoknak a MESTER, mindenkinek a szentesi
Dr. Bugyi István Kórházban
egy nagyszerû kolléga, egy
nagy és hosszú korszak tanúja. Most már csak emlékezni tudunk róla – mely
korosztályomnak – egyben
kötelessége is.
1925-ben Nagyréven született, majd a Budapesti Orvostudományi Egyetemen
1952-ben summa cum laude
minõsítéssel diplomázott.
Pályáját katonaorvosként
kezdte, majd 1956-ban szentesi kórház kórbonctani osztályán dolgozott. Mûtõnk
rendszeres látogatója volt,
amikor az általa – szinte
mindig – helyesen diagnosztizált beteget operáltuk. A kivett szervet, vagy szervrészletet elsõnek, rendkívüli lelkesedéssel vizsgálta és szinte „szövettani diagnózist”
mondott. 1959-ben az Udvardy László professzor által
vezetett röntgen részlegre
került, majd 1963-ban röntgenorvosi szakképesítést
szerzett. Érdeklõdése az új
iránt az évek múlásával sem
tompult. Részt vett az izotóplaboratórium kialakításában, majd az egyesített röntgenosztály kialakításában,

melynek osztályvezetõje lett
1975-ben. Kiváló endoscopos volt, de az osztály profiljában megjelent az angiográfia, a mammográfia, az
ultrahang és késõbb a komputertomográfia is. A sors
nem kímélte meg csalódásoktól, bánatoktól de bölcsességének köszönhetõen
midig úrrá tudott lenni a kritikus élethelyzeteken. „Óriás
csavarhúzóval” a zsebében
tanította a felnövekvõ generációt a munkahelyén és
közben meg-meg húzott
egy-egy csavart, állított a
röntgen készüléken. Véleményét sohasem rejtette véka
alá, idõnként kemény bírálatokat mondott, melybõl mi,
akkori fiatalok sokat tanultunk. Egy-egy ilyen keményebb véleménynyilvánítás
után délután vagy másnap a
kórház büféjében vendégei
voltunk egy kávéra. Rendkívül egyszerû módszereket
vezetett be osztályán: a gyomor kettõs kontrasztos vizsgálata, majd a vastagbél
vizsgálatában is. Szakmai
elismertségét jellemzik ki-

tüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata (vajon
kik kapták akkor az arany
fokozatot?), Dr. Bugyi István
Emlékérem.
1987-ben az Országos Radiológiai Szakmai Intézet
akkori vezetõje Csákány
György professzor a következõket írta: „A szentesi modell, a Csípõ-jelenség, megérdemli a magyar radiológusok megkülönböztetett figyelmét, mert egy városi
kórház röntgenosztályán
megvalósulva látjuk azt a
gyakorlatot, amely meggyõzõdésünk szerint a legszínvonalasabb, leghatékonyabb
és leggazdaságosabb ellátást
nyújtja a betegeknek és a
társklinikusoknak. Amit a
szentesi példa mutat, az a
modern radiológia jövõje. Bizonyítja, hogy milyen jelentõsége van az emberi tényezõnek, a vezetõ radiológusok hivatástudatának, szakmai és emberi tekintélyének.”
1995-ben nyugdíjba vonult, de továbbra is aktívan
dolgozott rövid betegsége
alatt is, haláláig.
Dr. Papp Zoltán

Bál
Szalagavató bált tartanak a
Pollák Antal Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola diákjai február 10-én, pénteken
18 órakor a városi sportcsarnokban. A végzõsök mûsorral is készülnek az estre, de
természetesen a tánc sem hiányzik majd a palettáról.
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Nehéz elsõ félév jön

Ledó Ferenc is ellenõrzi a paprika minõségét.
(folytatás az 1. oldaról)

Paradicsom féláron
– Nekünk száz-százhúsz
forintot kell kérnünk egy kiló paradicsomért, hogy megfelelõ árat tudjunk adni a
termelõnek. A kialakult piaci
helyzet miatt végig önköltségi ár alatt kellett értékesítenünk. Ezért fõleg a paradicsomtermesztõknek majdnem felére esett a bevétele
2010-hez képest – mondta
Ledó Ferenc.
– A csökkenõ taglétszámmal szemben nõ az árualap,
ami a terjedõ korszerû ter-

mesztésnek köszönhetõ. Az
új belépõk nagyobb területen és jobb technológiával
dolgoznak, ezért az eladható
mennyiség enyhén növekszik. A hagyományos technológiát alkalmazó kertészek költségei kisebbek, de a
hozamuk is alacsonyabb,
mint a korszerû technológiával dolgozóknak. A talaj nélküli termesztés nagyobb termésmennyiséget eredményez, ezért egyre többen térnek át erre.
- Hány embernek ad megélhetést a szövetkezet?
- Bár csak hetvennyolc ál-

landó dolgozónk van, ennek
ellenére mintegy háromezer
ember jut bevételhez közvetve vagy közvetlenül rajtunk
keresztül. Fõszezonban áprilistól-októberig száz-kétszáz
embert foglalkoztatunk alkalmilag, de ilyenkor a téli
hónapokban is dolgozik harminc-negyven fõ a csomagolóban. Rajtuk kívül az ötszázhetven TÉSZ-tag, azok
családtagjai, a logisztikát és
értékesítést végzõk együtt
adják ezt a magas számot.
Évente 20-22 ezer tonna terméket, ebbõl 16-17 ezer tonna primõr zöldséget értéke-

Kapott vizet a Kurca
A beleengedett telmálvíztõl emelkedettt a
Kurca vízszintje az elmúlt egy hétben – tudtuk meg a vízügy szentesi szakaszmérnökségén. Jelenleg a városi szakasz mindkét végén
zárva vannak a zsilipek, mert a halállomány

óvása érdekében bizonyos szint alá nem
csökkenhet a vízmélység. A partrendezési
munkálatok megkezdése elõtt újra jelentõsen
csökkenteni fogják a Kurca vízszintjét.

Szentesen 826 milliót igényeltek a devizahitelesek

137-en végtörlesztenének
Országszerte közalkalmazottak és köztisztviselõk ezrei várják a választ arra, hogy munkaadójuk mikor és
milyen feltételek mellett segíti õket a devizahitelük
végtörlesztésben. Egyelõre sok a kérdõjel a témában,
noha az idõ szorít, január 31-ig az adósnak igazolnia
kell, hogy rendelkezik a végtörlesztéshez szükséges
összeggel vagy eddig a napig be kell tudni mutatnia a
kiváltó bank által kiállított vissza nem vonható hitelígérvényt. Sokan kizárólag a munkaadójuktól várt pénzre alapozzák törlesztésüket, mert nem tudták összeszedni máshonnan a szükséges összeget. Hogy hozzájutnake az igényelt forintokhoz, az jelen pillanatban kérdéses.
A szentesi önkormányzat
is felmérte, hogy az önkormányzati intézményeknél
foglalkoztatott munkavállalók közül kinek és mekkora
összegû devizaadóssága
van. Krajsóczki Sándorné, a
polgármesteri hivatal számviteli és tervezési irodájának
vezetõje lapunk érdeklõdésére elmondta, hogy a Belügyminisztérium többször,
többféle felmérést készíttetett az önkormányzattal, így
felmérték azt, hogy a közalkalmazottak és a köztisztviselõk milyen mértékben,
mely bankoknál vannak eladósodva. Késõbb ezeket az
adatokat pontosítani kellett,
végül arra is válaszolni kellett, hogy az adósnak hány
eltartott gyermeke van. December elejétõl folyamatosak
voltak ezek az információkérések. Az összegyûjtött
adatokat az önkormányzat
mindig pontosan, határidõre
továbbította a központi

szervek felé. Krajsóczki
Sándorné beszámolt arról,
hogy Szentesen a felmérés
szerint 137 fõ közalkalmazott és köztisztviselõ jelentkezett be végtörlesztésre
2011. december 31-ig, összesen 826 427 137 forint öszszegben. A szentesi önkormányzatnak azonban erre
nincs meg a költségvetési
forrása, de amennyiben a
központi szervek külön forrást biztosítanak a végtörlesztésre, és azt eljuttatják az
önkormányzathoz, akkor azt
a város azonnal továbbutalja
a munkavállalókhoz. Ezzel
kapcsolatban azonban lapzártánkig konkrét intézkedés
nem született. Azt sem lehet
tudni, hogy mi történik akkor, hogy ha a város által közölt összegnek csak a töredéke érkezik meg, de az is sok
kérdést vet fel, hogy azok,
akik idõközben végtörlesztettek, vagy forinthitellel váltották ki devizaadósságukat,

de munkáltatójuknál is jelezték, hogy szeretnék igénybe
venni a kedvezményes hitelt,
azok utólag hozzájuthatnake ehhez a pénzhez. Az Index
internetes hírportál birtokába jutott és hétfõn közzétett,
a Nemzetgazdasági Minisztérium által elkészített elõterjesztés szerint két százalékpontos kamattámogatást
kaphatnak a közszférában
dolgozók a devizahiteleik
végtörlesztéséhez, a támogatott hitel összege pedig a
gyerekek számától függ. Mivel két hét sincs már hátra a
végtörlesztés határidejébõl,
és addig számos dolognak
kell történnie a kedvezményes hitelek kiutalásáig, így
elképzelhetõ, hogy sokan
nem tudnak majd élni ezzel
a lehetõséggel. A lemaradókat - nem hivatalos hírek
szerint - talán az új árfolyamgát-rendszer tavaszi indulásánál kárpótolnák. Közben az [origo] internetes lapnak a Kormányszóvivõi Iroda a hét elején azt írta: összesen 70 706 köz- és kormánytisztviselõ, illetve közalkalmazott jelezte végtörlesztési
szándékát, törlesztendõ hitelük összesen valamivel kevesebb, mint 445 milliárd forint. A kormány ezen a héten
három ülést is tart, és az elõrejelzések szerint még a napokban megszülethetnek a
szükséges döntések.
H.V.

sítünk. Ennek mintegy háromnegyede itthon talál vevõre, jórészt az áruházláncokon keresztül.
– Milyen évre számít?
– Az már látszik, hogy
2012 elsõ fele nehéz lesz a
belföldi gazdasági helyzet
miatt. A vásárlóknak kevés a
pénzük és nem fognak primõr zöldséget venni. Viszont
az exporttal nem lesz gond,
a külföldi piac biztosnak látszik. Pályázunk beruházásokra. Szeretnénk egy új válogatócsarnokot
építeni,
amit tagjaink használhatnának. Így nem kellene a fóliák
mellett, tûzõ napon vagy
esõben dolgozni, hanem behoznák ide és kényelmes körülmények között osztályozhatnák a leszedett zöldséget.
Szeretnénk korszerûsíteni a
hûtõket, a csomagológépeket, a targoncákat, és bõvíteni az osztályozópályát. Az
önerõ rendelkezésünkre áll,
január végéig adható be kertészeti korszerûsítésre pályázat az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alaphoz.

42 ellenõrzés
– Ami gondot okoz, az a
fekete és szürkegazdaság, a
felesleges bürokrácia, az indokolatlanul sok ellenõrzés
és a magas forgalmi adó.
Amíg a nagybani piacokon
vagy a fóliák mellõl számla
és ellenõrzés nélkül lehet
zöldséget venni, mi addig

3
nem tudunk versenyezni az
árakkal. Tavaly kaptunk 42
ellenõrzést a vámosoktól az
adóhatóságon keresztül a
munkaügyig. Kisebb hibákat találtak, de egyik sem
volt akkora súlyú, hogy
büntetést kellett volna fizetnünk.
Tervezzük az integrált termék védjegy megszerzését.
Ezzel és az ugyancsak idén
várható földrajzi oltalmi
védjegy, valamint a paprikára 2007-ben, a paradicsomra

2011-ben kapott Magyar Termék Nagydíj, paprikánál
2004-ben szerzett Kiváló Magyar Élelmiszer logóival ellátott csomagolás erõsíti a
fogyasztóbizalmat a Délalföldi Kertészek Szövetkezete
által értékesített hazai zöldségek iránt. Hosszú távon ez
jelentheti a biztos piacot és
ezen keresztül a fennmaradást, a kertészek számára
pedig az eredményes gazdálkodást.
(besenyei)

Oltalmi védjegy
Év végére oltalom alatt álló földrajzi jelzést kaphat a
szentesi paprika. A DélKerTész még 2011. januárban adta
be kérelmét a védjegy használatára. A Protected
Geographical Indication jelzést általában olyan mezõgazdasági termékek kapják, melyek jellemzõi és ezáltal hírneve egy bizonyos földrajzi területhez kapcsolódnak. Az
oltalom alatt álló eredetmegjelölés garantálja, hogy egy
bizonyos terméket egy bizonyos földrajzi területen, egy
elismert és rögzített eljárás szerint termesztenek, dolgoznak fel és állítanak elõ. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés esetén a termelési folyamat legalább egy része, a termesztés, a feldolgozás vagy az elõállítás egy bizonyos területhez kötõdik.
A szentesi paprika esetében Szentes járás és Mindszent
környékén termesztett TV (tölteni való), kápia, hegyes
erõs és pritaminpaprika csomagolásán tüntethetik fel a
termelõk az oltalmi védjegyet. A magyar szakminisztérium már elfogadta a kezdeményezést és továbbította azt
az Európai Bizottságnak. Ha Brüsszelben is hozzájárulnak az elismeréshez, akkor 2013-tól kerül fel a csomagolásra a védjegy emblémája. A piaci bevezetést követõ 2-3
éven belül magasabb árat kérhetnek a kertészek a kiváló
minõségû eredetvédett paprikáért.

„Körözd le a hulladékot!”
Az Iparfejlesztési Közalapítvány által meghirdetett „ Körözd le a hulladékot!” projektvetélkedõ regionális döntõjén a Koszta József
Általános Iskola 4.B osztályos Pakkolgató
csapata elsõ helyet ért el, így az osztály versenyben maradt a 300 ezer forintos osztálykirándulásért.
2. helyezett: Koszta József Ált. Iskola 4.A

osztály; Ökosok csapata: Molnár Gabriella,
Sarkadi Petra, Bagi Kristóf, Potocska Tamás. Felkészítõ: Olaszné Vincze Gabriella.
4. helyezett: Koszta József Ált. Iskola 3.B
osztálya; az Öko Manók csapata: Elefánti Soma, Orosz Márk, Mácsai Kristóf, Sántha Máté.
Felkészítõ: Csenkiné Miczki Ildikó.

Füstmentes évkezdet
Ahol viszont nem lehet a
bátjukat, s kimentek rágyúj(folytatás az 1. oldalról)
Más olyan helyeken sem tani, majd visszatértek szóra- dohányzás visszaszorítására
„tömegeltek” a fiatalok az el- kozni, minden nógatás nél- fogni a forgalomcsökkenést,
múlt két hétvégén, ahol a kül. Bár az öt métert a hideg- az a kórház. S itt is a legneközvélekedés szerint „az ital tõl a bejáratnál összebújva hezebb betartani, s betartatni
mellé jól csúszik a cigi is”. õk sem tartották be, ami azt a törvényt.
Dr. Várkonyi Katalin fõigazAz egyik Kossuth utcai sörö- eredményezte, hogy az ajtózõben sem voltak annyian, ban nagyjából egy négyzet- gatótól az alábbi választ kaphogy telefüstölhették volna a méterre koncentrálódott a tuk:
– A Dr. Bugyi István Kórhelyiséget, de még az a pár füstmennyiség.
ház mindent megtesz
ember is megtartóztatannak érdekében,
ta magát, s nem gyújhogy a törvényt betarttott rá. Már azt lehetett
sák mind munkatársahinni, kivételesen minink, mind pedig beteden dohányos távol
geink. Ennek érdekémaradt, de egy reniben feltüntettük a dotens azért csak akadt,
hányzási tilalmat az
aki nyilvánvalóan tudintézményben, sajta, hogy tilosban jár,
tónyilvánosan megjemert cigarettáját többlentettük a hírt, hogy a
nyire az asztal alatt
lakosokat, betegeinket
tartva, minden egyes
ezúton is informáljuk.
slukk elõtt körülnéInternetes honlapunzett.
kon és belsõ elektroniAz utcán gyújtott rá
kus rendszerünkben is
néhány bulizó fiatal,
feltüntettük a szabáigaz, az öt métert nem
lyozást, arra azonban
számolták ki. Egyikük
nincs módunk, hogy
azt mondta, azért jötfolyamatosan minden
tek ki, mert nem akarbeteg, látogató, dolgonak pont õk kirívók
zó mellett ott álljunk.
lenni odabent, ha már
Amikor munkatársaegyszer nem lehet doink észreveszik, hogy
hányozni, de inkább
A Galéria kávéházban is tábla figyelmeztet.
valaki az intézmény
más megoldást szorA buszpályaudvaron hat területén dohányzik, akkor
galmaznának: egy benti, elhelyen is olvasható a tiltás, udvariasan kérik annak befekülönített helyiséget.
Tiszta, átlátható volt a lég- parázsló cigarettavéget ed- jezésére. Hatósági ellenõrzés
tér a sétálóutcán üzemelõ ze- dig nem tudtunk felfedezni a során nagyobb hiányosságot
nés szórakozóhelyen is: a fia- megállóban, de a hideg idõ nem találtak intézményünktalok - ha erõt vett rajtuk a miatt egyébként is kevesen ben – nyilatkozta.
Darók József
nikotinéhség - vették a ka- várakoznak kint.

SZENTESI ÉLET

4

2012. január 20.

Nyolcezer nézõvel fordul a 100. évbe a mozi

Mûvelõdés a számok árnyékában
Bár a mûvelõdésszervezõknek alkalmazkodniuk
kell a mindig szorosabb
költségvetéshez, abban reménykednek, idén is legalább a tavalyihoz hasonló
évet zárhatnak.
– Mi is megéreztük a válság hatását, hiszen az emberek számára a megélhetés
az elsõdleges, a szórakozás
csak utána jön, de két sikeres
rendezvénysorozattal is
büszkélkedhet a Szentesi
Mûvelõdési Központ a tavalyi évbõl - mondta Varróné
Szabó Ildikó igazgató. Viszont
azt is észrevették, hogy amire kíváncsiak az emberek, arra elmennek. Bizonyíték erre
a nyári szabadtéri színház sikere a megyeháza udvarán.
Az is igaz, tavaly már kevesebb elõadást tartottak, az
ingyenesen kínált programokkal együtt tízet. A realitások talaján kellett maradniuk, fogalmaz Varróné.
Jegyárban 2000 forint bizonyult a lélektani határnak, ez
alatt tartották az elõadások
zömét. Múlt nyáron 2500 forintért is reklámoztak elõadást, de hozzá kell tenni,
ezek drága (5-600 ezer forintos) produkciók, s szerencsére vissza is hozták az árukat
- például a Szinetár-Bereczki
házaspár koncertjére lehetett
ennyiért beülni. A legtöbb

Badár Sándor Bamako-filmje telt ház elõtt ment a moziban.
nézõ a Dumaszínházat kedvelte. A tavalyi elõadásszámot idén is tartani szeretnék,
még szervezés alatt állnak
a programok. A Gergely
Theater Nejcserés támadás
címû produkcióját megveszik, így valószínûleg láthatjuk a szentesi színpadon ismét Harsányi Gábort, Gregor
Bernadettet, Gergely Róbertet
és mellettük Cseke Katinkát.
Egy régóta „vágyott” elõadás itteni bemutatója annak

(Fotó: Vidovics)

árától is függ, ez pedig nem
más lenne, mint az Indul a
bakterház.
A Móricz mûvelõdési házban 60 éve elindult helyi kulturális élet évfordulóját köszöntõ egy hetes programsorozat mintegy ezer nézõt
csábított be a különbözõ,
minden nap más réteget
megcélzó mûsorokra tavaly
novemberben. Idén pedig a
mozi érkezik szép kerek évfordulóhoz: 100 éves lesz,

ami valóságos kuriózumnak
számít, tekintve, hogy hasonló városokban már alig
van vetítés. A miénk remélhetõleg megéri a százat, bizakodik Varróné Szabó Ildikó. Az Õze Lajos Filmszínház felett pár éve lebeg a
pallos, s a három évig stagnáló nézõszám tavaly ismét
elindult lefelé, 1200-zal csökkent tavalyelõtthöz képest.
Viszont még mindig volt
8300 nézõje a szentesi film-

Iskolák közös Kertbarátok
könyvkatalógusa fóruma

• Január 23-án, hétfõn 17
órakor dr. Molnár Gyula diaképes elõadást tart a Tokácsli Galériában, A DélAlföld természeti értékei
címmel. A helyszínen megvásárolható a szerzõ Az én
Alföldem címû könyve és
fotói képeslapokon. A kiállítás megtekinthetõ keddtõl-

Három szentesi általános
iskola könyvtárának együttmûködése és közös szolgáltatás kialakítása valósult
meg Európai Uniós támogatással. A program záróeseményét a konzorciumvezetõ
Kiss Bálint Református Általános Iskolában tartották
január 18-án.
Az elnyert nyolc millió forintból az iskolák olyan közös könyvadatbázist készítettek, amelyik bármelyik intézménybõl és az internetrõl
is elérhetõ és kölcsönözhetõvé teszi a könyveiket a tanulók számára. Az iskolák honlapjáról is elérhetõ oldalon
kereshetõk a szükséges
könyvek dokumentumok és
nyomon követhetõ a kölcsönzés egy-egy fázisa is az
ország bármely iskolájából.
Karikó-Tóth Tibor projektmenedzser, a református is-

kola igazgatója bevezetõjében örömét fejezte ki, hogy
különbözõ fenntartású oktatási intézmények együtt tudtak dolgozni a programon.
Elmondta, hogy az iskolák
23 számítógéphez jutottak,
megkönnyítve ezzel az információhoz jutást, valamint az
élethosszig tartó tanulás és
önképzés feltételeit. A pályázatnak köszönhetõen a
Deák iskola könyvtára új
helyre költözött, a Klauzál
iskola idegen nyelvi könyveit bõvítette, a Kiss Bálint iskola pedig médiagyûjteményét gyarapította kortárs kiadványokkal és a médiaismeret oktatással kapcsolatos
segédanyagokkal.
Antalné Koncz Éva, a református iskola könyvtáros tanára a gyakorlatban mutatta
be a SZIRÉN elnevezésû
adatbázis használatát.

A Kiss Bálint Református Általános Iskola nevelõtestülete és diákjai felhívással fordulnak a város közoktatási
intézményeihez:
Január 22-én ünnepeljük nemzeti himnuszunk (nemzeti
imádságunk) születésének évfordulóját. Kölcsey Ferenc
189 évvel ezelõtt, ezen a napon készült el legjelentõsebb
mûvével, amelyet Erkel Ferenc 1844-ben zenésített meg. A
Himnusz 1903-ban vált törvényileg is a magyar nemzet
himnuszává. Felkérünk minden diákot és nevelõt, hogy
csatlakozzanak hozzánk!
Január 23-án mindannyian emlékezzünk erre az eseményre azzal, hogy az elsõ tanítási órát megelõzõen
mondjuk el a teljes verset, és énekeljük el a nemzeti himnuszunkat!

A
Király
István
Kertbarátkör 1975 óta minden év elején megszervezi a
városi fórumot a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban. Hagyományosan ez az
év elsõ olyan nyilvános rendezvénye, ahol a város polgármestere is beszámol az
elmúlt évrõl és a tervekrõl.
Az 1970-ben alakult szervezet elsõ elnöke, Király István
kezdeményezésére az elsõ
években mezõgazdasághoz
kötõdõ cégvezetõk válaszoltak az érdeklõdõk kérdéseire
a vízügytõl a pénzintézeten
keresztül a kereskedelemig.
A nyolcvanas években volt
legnépszerûbb a kertbarátok
fóruma, majd a kilencvenes
évek közepétõl szûkült a
meghívott elõadók és az érdeklõdõk köre is. Az elnöki
tisztséget 1995 óta betöltõ dr.
Horváth György vezette be a
jelenlegi lebonyolítást. Az elnöki köszöntõ után a polgármester, a DélKerTész elnöke
és a térség falugazdásza ad
rövid tájékoztatást a változásokról, kilátásokról eredményekrõl, majd válaszol a feltett kérdésekre. Ilyenkor személyes beszélgetésekre is lehetõség nyílik az elõadókkal
a rendezvény végén.
A városi fórum január 25én, szerdán 18 órakor kezdõdik a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. A meghívott elõadók Szirbik Imre,
Ledó Ferenc és Marsi Tibor. A
rendezvény nyilvános, nem
csak a kertbarátkör tagjait
várják.

színháznak, ez a szám pedig
azt mondatja az igazgatónõvel, hogy ekkora város, ahol
még ennyi nézõ van, megérdemel egy mozit. Minden
hónapban vendégül látnak
iskolai csoportokat, róluk
sem akarnak lemondani, hiszen belõlük lehetnek az
aktív mozinézõk, mondja
Varróné. Idõnként közönségbemutatókat is tartanak: decemberben nagy sikerrel vetítették (vagyis Badár maga
vetítette) a Bamako-filmet,
februárban pedig Anton
Bendarzsevszkij és a szentesi
Maczelka Márk Csernobilfilmjét hozzák el az alkotók.
Szeptemberben különbözõ
programokkal szeretnék
megünnepelni a mozi évszázados fennállását.
Az elmúlt három év alatt 7
millió forinttal csökkentették
a mûvelõdési központ keretét, tavaly 59 millióból gazdálkodhattak, hogy idén
mennyi futja a rendezvényeikre, még nem tudni. Pályázatokat is beadtak, várják az
eredményt. Igyekeznek a
meglévõ lehetõségekkel jól
sáfárkodni, a terembérleteket a szakmai részre fordítani. A dolgozói létszám változatlan, viszont az igazgatónõ
szerint ez tovább már nem
csökkenthetõ.
(darók)

péntekig 10-13 és 15-18 óráig, szombaton 9-13 óráig.
***
• A Mûvelõdési és Ifjúsági Házban mûködõ gyermek klubban január 10-én,
kedden 17 órakor kézmûves
foglalkozásra várják a gyerkõcöket.

Elsõsegélytanfolyamok
Hazánkban a közúti, háztartási balesetek mellett jelentõsen megemelkedett a
munkahelyi balesetek száma.
A Magyar Vöröskereszt évtizedek óta az elsõsegélynyújtás képzésének és oktatásának koordinátora.
Az egészségügyrõl szóló
törvény rendelkezik az elsõsegélynyújtás személyi és
tárgyi feltételeirõl, a munkáltató és munkavállaló jogairól
és kötelességeirõl.
A munkavédelemrõl szóló
törvény elõírja, hogy a munkahelyen biztosítani kell a
munkahelyi elsõsegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. Az elsõsegélynyújtó képzések végzésére programja, jelenleg
a Magyar Vöröskeresztnek
van.
Legutóbb 2006-ban történt
munkahelyi elsõsegélynyújtók képzése, ezért a közeljövõben új tanfolyamok indításával szeretnénk szolgálni a
lakosság részére.
Az elsõsegélynyújtó tanfolyam 12 órás, a végén a hallgatók igazolást kapnak.
A már kiképzett üzemi elsõsegélynyújtók részére kétévente ismétlõ képzés szükséges, képzést 8 órában, a
munkahely speciális ismereteit tartalmazó képzést 2 órában rendezik meg.
Az elsõ tanfolyamok kezdésének várható ideje február közepe. Jelentkezni lehet
Agócs Lászlónénál a Vöröskereszt irodájában február 3-ig
(Kossuth tér 6., 133. szoba),
telefon: 63/510-342, 70-9338372, e-mail: agocsne@szentes.hu . A tanfolyam kezdésének idõpontjáról és helyszínérõl értesítést küldenek.

Közgés helyesírók az élen
A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola diákjai minden évben kiemelkedõen szerepelnek az intézményben rendezett Implom
József helyesíró versenyen.
A szép hagyomány az immár 20. alkalommal sorra
kerülõ regionális megmérettetésen folytatódott.
Nem csak a jó szereplésben jár élen az intézmény,
hanem a szervezésben is,
melyben a kezdetektõl részt
vesz Fári Istvánné tanárnõ.
Munkájának is köszönhetõen a szentesi középiskola
megkapta a jogot, hogy a
legjobb megyei helyesírók
versengésének már évek óta
állandó helyszíne legyen. A
kerek évfordulóról természetesen megemlékeztek a január 18-án tartott eseményen,
sõt ünnepi torta is volt, melyet a fogadáson Fári tanárnõ szelt meg.
A versenyt a magyar nyelv
ünnepének tekintik az iskolában, hiszen az írott és beszélt nyelvet egyaránt ápolják a résztvevõk, akik különbözõ, nyelvhelyességi, szépkiejtési versenyeken is jeleskednek, mondta Molnárné
Tóth Györgyi intézményvezetõ. A zsûrizésben is elnöklõ
prof. dr. Nagy János és dr.
Benczédy József nyelvészeti
elõadásaiból is tanulhattak a
tollbamondás és nyelvtani
feladatok után.
A Boros-szakközépiskolában a közismereti szakmacsoportban heti két iroda-

Fári Mónika, Kádár Stefánia, Mészáros Petra
és Beszterczeiné Sarkadi-Nagy Zsuzsanna.
lom, és egy nyelvtanóra szerepel, ami nagyon kevés az
igazgatónõ szerint, de a versenyzõk felkészítõ tanáraikkal ezen túl még rengeteg
idõt és energiát áldoznak
az eredményes szereplésre,
méghozzá úgy, hogy nem érzik tehernek. A siker nem
is szokott elmaradni, a közgések az elmúlt néhány évben rendre elsõ helyezéssel
büszkélkedhettek, s az országos (Kárpát-medencei)
döntõben is az elsõ tíz között
végeztek.
A Borosból, mint szokásosan, ezúttal is a decemberi
háziverseny legeredményesebb diákjai képviselték iskolájukat a szentesi regionális
döntõn. A tavalyi gyõztes,
10.-es Kádár Stefániára (felkészítõje: Fári Mónika) és a 2010ben elsõ helyezett 13.-os Mészáros Petrára (tanára: Beszter-

czeiné Sarkadi-Nagy Zsuzsanna) várt a nemes, de nem
könnyû feladat, hogy tovább
öregbítsék az iskola hírnevét.
A lányok a lehetõ legjobban
megfeleltek a beléjük vetett
hitnek: míg a gimnáziumi kategóriában szegediek vitték
a pálmát, a középiskolások
versenyében 24 diák között
Stefi ezúttal 2. lett, Petrának
pedig az elsõ helyezésért járt
a taps. A gyõztes nem csak a
magyar szavakban ismeri ki
magát jól, ugyanis nyelvi elõkészítõs osztályban némettel
kezdte, amihez társult késõbb
az angol és a francia. Megvan
rá az esély, hogy a Kazinczy és Édes anyanyelvünk - versenyeken többszörösen díjazott Petra a hagyományosan
Gyulán rendezendõ országos
döntõrõl sem üres kézzel tér
haza.
(darók)
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Ismét fúj az Ewald
Ezúttal is egy igen különlegesnek és szépnek ígérkezõ
komolyzenei programra szeretném felhívni a zenét, különösképpen a rézfúvós zenét kedvelõ koncertlátogatók
figyelmét. A Zene-VilágZene sorozat keretében január 27-én, pénteken este 7 órától az Ewald Rézfúvós Kvintettet láthatjuk és hallhatjuk
a Lajtha László-zeneiskola
impozáns termében, ahol fiatal, sokat és sokfelé koncertezõ rézfúvós együttest hallgathatunk.
Nem ismeretlen az öt mûvész a helyi közönség elõtt,
hiszen három évvel ezelõtt,
itt a hangversenyközpontban, már megcsodálhattuk
õket egy élvezetes, jó hangulatú koncerten. És, mint
nyilatkozta az együttes vezetõje Bakó Levente, mindig
szívesen visszamennek
azokba a városokba, ahol
igazán zeneszeretõ és - értõ
közönség elõtt játszhatnak. E
másfél órában változatos, évszázadokat felölelõ, izgalmas
mûvekre, igazi zenei csemegékre számíthat a zeneszeretõ publikum.
Õk, öten játékukkal, mûvészetükkel, és nem utolsó
sorban kedves személyiségükkel betekintést engednek
egy olyan világba mely a tökéletes hangzásról, a teljes
mûvészi, gondolati, érzelmi
összhangról, a zenei alázatról szól. Számos magyar és

külföldi díj, elismerés tulajdonosa az õsz folyamán immár tizedik lemezükkel elkészült Ewald Rézfúvós
Kvintett.
Megkapták már a Liszt Ferenc-díjat, többször az Artisjus-díjat, a Prima Junior- díjat, valamint a franciaországi, dél-koreai, németországi,
és Egyesült államok-beli
szakmai versenyeken is „begyûjtöttek” már jó néhány
elõkelõ helyezést.
A kvintettet még a Budapesti Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatóiként hozták létre 1996-ban.
Céljuk mindenekelõtt az
volt, hogy egyrészt neves
magyar és külföldi elõdeik
nyomdokaiba lépjenek, másrészt, új és régi, rézfúvósokra és nem kifejezetten e
hangszerekre írt, ismert és
kevésbé ismert, de mindenképpen értékes darabokat
adjanak elõ és ismertessenek
meg széles körben, magas
színvonalon. Gazdag repertoárjukon a rézfúvós zeneirodalom legkiválóbb alkotásai szerepelnek, a reneszánsztól napjainkig, de
örömmel játszanak népszerû, kellemesen csengõ darabokat is. Névadójuk a rézfúvós zene egyik úttörõjének
számító dán zeneszerzõ,
Victor Ewald, akinek mûvei
rendszeresen megszólalnak
az együttes koncertjein.
Mészárosné Surányi Olga

A könyvtárban
• Január 25-én, szerdán
18 órakor A Pál utcától a
Broadway-ig: Molnár Ferenc
címmel Poszler György tanár
tart elõadást.

• Január 26-án, csütörtökön 18 órakor Cserbik Attila
bibliaoktató tart elõadást A
kor, amelyben élünk... címmel.

Bordatörésébõl felgyógyulva, hatodik olimpiai kerékpáros útjára edz Cseuz László. A
nyugdíjas testnevelõ tanárnak
négy éve Pekingbe, ahogy akkoriban fogalmazott, „illett
elkerekeznie”, hogy meglegyen az õ „öt karikája” is.
Londonnal más a helyzet, itt a
helyszín viszonylagos közelsége is motiváló. A szentesi
sportember újra nyeregbe pattant: egy évvel ezelõtti elhatározása után idén január elején
elkezdte a felkészülést, s a
visszaszámlálást, hogy ott
szurkolhasson a 2012-es ötkarikás játékokon.
A pekingi túra után sem
hagyta abba a sportolást, mert
akkor még nem volt bizonyos
abban, hogy elmegy-e Londonba is. Ezt csak tavaly januárban
döntötte el végérvényesen.
Múlt év végén 10 hetet töltött
Kanadában élõ lányánál, s ezt
az idõt is már részben a felkészülésnek szentelte. Mint lapunknak nyilatkozta, szerencséje volt az idõjárással, zavartalanul tudott kerékpározni. A
Szentesre nem jellemzõ kisebb
hegyek és dombok komoly
elõkészületet jelentettek számára a felkészüléshez, ideális
volt a biztonságos kerékpárutakon, kisforgalmú mellékutakon közlekedni. Azonban
volt egy kisebb balesete is: saját
ügyetlensége miatt elesett kerékpárjával. A bukás bekövetkeztekor bevallása szerint nem
is futott át az agyán, hogy lemarad Londonról, hiszen fájt,
kellemetlen volt ugyan a sérülés, de csak napok múlva fordult orvoshoz, amikor nem
múltak a tünetek. Ott tudta
meg: eltört négy bordája. Orvosi javallatra pihennie kellett,
négy nap maradt ki a biciklizésbõl, három hét az úszásból,
úgyhogy ez nem vetette vissza.

– Most már teljesen rendben vagyok, - mondta Cseuz
László, immár Szentesen, ahol
arról is beszélt, Kanadában
nem ismerik õt, ritkán találkozott hazánkfiával, bár
Hamilton, ahol tartózkodott,
csupán 60 kilométernyire van
Torontótól, s ott sok magyar
család él.
Nemrégiben betöltötte a 68.
életévét, ezért is volt benne a

bizonytalanság, hogy indul-e
a hatodik olimpiai útra. – Hiába van jóval közelebb az angol fõváros, mint a kínai,
azért csak öregszem. Hogy
négy év mit jelent az öregedési folyamatban, nem tudtam,
ezért kellett várnom, hogy
dönteni tudjak. Másfél évvel
az indulás elõtt muszáj volt
meghozni a döntést, hiszen
támogatókat kell szerezni, s

DR. KISS-RIGÓ LÁSZLÓ
megyéspüspök Remény, kereszténység, Magyarország
címmel tart elõadást január
26-án, csütörtökön 18 órakor

a Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban. A programot a
Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság szervezte. A
belépés ingyenes.

A DÓZSA-HÁZBAN TALÁLHATÓ KÖZÖSSÉGI TÉR
ebben az esztendõben is számos programmal várja a fiatalokat, idõsebbeket és családokat egyaránt.
Folytatódik a tavaly már
sikeresnek bizonyult Táncház mindenkinek címû rendezvény, havonta egy zenéstáncos estével.
A Kalandra fel elnevezésû

Cseuz megkezdte
a visszaszámlálást

Amikor az angolóra megelevenedik
Pulzusemelõ angolórán
jártunk, ahol a szavak elsajátítása élményszerûen, hatékonyan, játszi könnyedséggel történik. Az 5-10 éveseknek kitalált, újszerû
nyelvtanulási formát egy
szentesi iskola már a gyakorlatban is alkalmazza.
Japánban fedezte fel egy
angol nemzetiségû tanár 12
évvel ezelõtt, hogy unják a
nyelvórákat a diákok, s mivel egyúttal zenész is volt,
kitalálta: dallamokon keresztül ismerkedjenek a szavakkal. A három éves program
során 100 témakört érintenek, s témakörönként 10,
összességében ezer új szóval
ismerkedhetnek meg a gyerekek, akik ebben a korban
még nem nyelvtant, hanem
mondatszerkezeteket, kérdésekhez kifejezéseket is elsajá-

títanak, mindezt úgy, hogy
élményként élik meg, magyarázza a programvezetõ.
Kincses Edith 18 éves korától
21 éven át élt Ausztráliában,
majd 10 évet töltött Angliában, s a genki angollal teljesen véletlenül, már idehaza
találkozott. Mindszentrõl indult hódító útjára a program, ma már országszerte ismerik. Meghonosítói hazánkban igyekeztek az eredeti elnevezés (a genki japán
szó jelentése: teli energiával,
életkedvvel) értelmét tükrözni a magyar névvel, így lett
eleven angol.
Motiválhatja a diákokat a
vizuális, csábító számítógépes portál. A gyerekeket a játékossággal igyekeznek a tanulásra rávenni, népszerû
például a szuperhõsrõl szóló
témakör, melyben a szavak
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összeállnak egy dallá, ezt
sokszor elismételve észrevétlenül rögzülnek a megtanulásra szánt szavak. Az eleven
angolban nincsenek tankönyvek, a témák, feladatok
online formában, akár otthon is hozzáférhetõek a kisdiákok számára.
A programvezetõ szerint a
gyerekek nap mint nap sok
idegen kifejezést „felszednek”, anélkül, hogy tudnák,
mit jelent. Ez a módszer a fiataloknak éppen erre a képességére épít azzal, hogy játékosan rögzüljenek a szavak. Ezeken az órákon a tanár is együtt ugrál a gyerekekkel, egy-egy ilyen foglalkozás szinte tornaórához hasonlatos.
Ezért szorgalmazná Kincses Edith is, hogy minél
több angol nyelvû mûsor

A diákok szeme felcsillant, amikor a Superhero és társai megjelentek a kivetítõn.

menjen a tévében. Megemlíti, a nyelvtanulás hazánkban
még mindig nem eléggé elterjedt, de Ázsiában, így Kínában is nagy erõkkel folyik
az angoltanítás – ez pedig
egy másik szintre fogja emelni õket.
Kép és szöveg:
Darók József

A Kiss Bálintban
már mûködik
A Kiss Bálint református
iskolában Mokbelné Bacsa
Éva vezette be ezt a módszert a negyedikes osztályában. Mint a korai nyelvtanítás iránt érdeklõdõ pedagógus, többször részt vett már
külföldi tanulmányutakon,
de a genki english-re az
interneten akadt rá, még
évekkel ezelõtt. Rögtön
megnyerte tetszését a program, mondhatni találkozott
az õ nyelvtanári elképzelésével. Így, amikor tudomást
szerzett hazai forgalmazásáról, megvette az iskola, s
szeptember óta - egyelõre
kiegészítésként - alkalmazzák. Az eleven angol a tanároktól is dinamizmust, rugalmas nyelvtanítási stílust
követel meg, ami a játékos
éneklésekhez elengedhetetlen. Mokbelné Bacsa Éva
szerint a program segíti a tanárokat rávezetni a diákokat, hogy azok maguktól,
saját érdeklõdésüktõl irányítva is tanuljanak.

meg is kell szervezni az utat:
hol fogok megszállni, milyen
rendezvényeket látok a helyszínen, mondta Cseuz László.
Január 5-én kezdte hivatalosan a felkészülést, 200 nappal az indulás elõtt. Azóta jár
rendszeresen edzõterembe,
kerékpározik, illetve úszik. Elhatározta: 10 ezer kilométert
biciklizik a július 25-i rajtig.
Már mindent eltervezett: 12
nap alatt akar kiérni Londonba, a távolság mintegy 4 és fél
ezer kilométer, a napi kerékpáros penzum 180 km. – Néha el fogok tévedni, mint mindig, de belekalkuláltam azt is,
hogy ha Amszterdamban élõ
barátom meghívásának is eleget teszek, ezzel a kitérõvel az
út két nappal tovább tart.
Kint 6 napot tölt, s bizakodik benne, hogy szentesi nõi
vízilabdázókkal is találkozik,
az õ meccseiken ott lesz. Mint
ahogy a kajak-kenu döntõkön
is, ahol több magyar éremben
is reménykedik.
A nyugdíjas éveit másként
képzelte Cseuz László. Tanulgat angolul, amit már régóta
szeretett volna, de nem titkolja, eléggé megviseli, hogy bár
nagyon szeretne, nem talál
munkát. Azt hitte, milyen jó
lesz nyugdíjasnak lenni, akkor mindenre kényelmesen
jut ideje, azonban õ nem szereti, ha mindenre van ideje. –
Hiába járok edzeni, úszni, kerékpározni, még így is sok
olyan órám marad, amikor
tudnék valami hasznosat tenni, vallja be a testnevelõ.
Kép és szöveg: D. J.
családi sporthétvégéken is
várják az akadálypályát leküzdeni vágyókat tavasszal.
A dél-alföldi kábítószerügyi egyeztetõ fórumok regionális konferenciájának is a
helyet adnak, kortérssegítõ
képzést tartanak diákok részére, majd készségfejlesztõ
drogmegelõzõ tréninget szülõk számára.

Beleshetünk a
múzeumi titkokba
A Koszta József Múzeum
életében az új év – a strukturális változások mellett - a
közmûvelõdési,
tanulási
színterek bõvülését is magával hozta. Átadták ugyanis a
múzeum új szerepkörrel bíró
egységét, az uniós támogatásból felújított látogatóközpontot a Csallány Gábor Kiállítóhelyen.
A Széchenyi-ligetben mûködõ épület új szerepkörrel
bír: tudományos kutatóbázisként szolgálja a természetudományt, régészeti látványtárával többek között a
történelem, a vizuális nevelés, képzõmûvészeti látványraktárával pedig a mûvészettörténet tanítását lehet
kiegészíteni. Jelenleg egy
idõszaki kiállításon a Szegedi Tudományegyetem régészhallgatói mutatkoznak
be az épületben. Emellett továbbra is folyik a megszokott muzeológiai munka,
melybe az érdeklõdõk a magyar kultúra napja alkal-

mából is bepillantást nyerhetnek. Január 24-én kedden
8 és 15 óra között „kinyílik a
múzeum”: a nap folyamán
elõadásokat, bemutatókat kísérhetnek figyelemmel a ligeti épületbe ellátogatók. Az
alábbi témakínálattal várják
az érdeklõdõket: Ember és
régészet – egy kiválasztott
látványtári tárgy bemutatása, a Múzeumi titkok keretében lehetõség lesz megismerkedni a raktározási érdekességekkel, a restaurátor
munkájával is. Lesz elõadás
Kagylók, csigák, mint az
egykori természeti környezet lenyomatai címmel, valamint õsi mesterségekkel
kapcsolatos múzeumpedagógiai mûhelyfoglalkozások.
Ezen kívül a modern technika, a látványtári digitális
adattár is bemutatkozik a kiállítóhelyen. Másnaptól, január 25-tõl 9 és 13 óra között, hétfõ és vasárnap kivételével folyamatosan látogatható lesz a ligeti épület.
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A Csongrád Megyei Úszószövetség több mint egy évtizede jutalmazza a megelõzõ
évben kiváló eredményt elért
utánpótlás korú versenyzõket.
Évrõl-évre más helyszínen kerül sor a bensõséges ünnepségre, ezúttal városunk volt a házigazda. A Szentes Városi Úszó
Club Kondorosi Gréta és Héja
Ágnes személyében két, nagy
reményekre jogosító ifjú versenyzõt javasolt az elismerésre.
Hétvégén a Galéria étteremben Ádándi Kiss Gyula, a megyei
úszószövetség elnöke köszöntötte a szentesiek mellett a szegedi, vásárhelyi, csongrádi és
algyõi egyesületek legeredményesebb és legszorgalmasabb
versenyzõit. Sok színvonalas
versenyt rendezhettek 2011-ben,
köztük a béka és delfin seregszemléket említette az elnök,
melyet a megyei szövetség talált
ki, és indított útjára. A kilencvenes években még a felnõtt korú
úszókat díjazták, az utóbbi idõben azonban inkább az utánpótlást próbálják ilymódon motiválni.
A szentesi klubban minden
évben másokat választanak a 12
éven aluli versenyzõk közül. A
'99-es születésû Héja Ágnes és
Kondorosi Gréta a példamutató
edzésmunkájukkal érdemelték
ki, hogy rájuk esett a választás,
mondta Paulovics Tamás, a lányok edzõje. A hajdúszoboszlói
váltóversenyen szép sikerként
elkönyvelt bronzérem, s a több
régiós elsõ hely mellett már

Olimpikonok lennének

Héja Ágnes, Kondorosi Gréta, Paulovics Tamás (edzõ), Rébeliné Vincze Edit (nevelõedzõ)
megúszták a szintidõket az országos versenyekre. Igazán kiugró, átütõ eredmény idén várható tõlük, tette hozzá bizakodva a szakember.
Héja Ágnes elmesélte, öt éve
egy iskolai szintû versenyen fedezték fel. Nagyon büszke a
váltóval tavaly elért sikerre, jót
úszott 50 méter gyorson. A tavalyi év utolsó versenyén, Vásárhelyen pedig 100 méter gyorson egyéni legjobbját úszta,
1.08-cal, de pillangón is eredmé-

nyes. A Horváth Mihály Gimnáziumban tanuló diáklány az iskolában is jól teljesít, igaz, ezért
késõ estig kell tanulnia minden
nap.
A Kiss Bálint református iskolába járó Grétától megtuhattuk: nagyjából 7 éve íratta be az
anyukája, hogy megtanuljon
úszni, de idõvel annyira megszerette a sportágat, hogy elkezdett versenyezni is. Legszebb
emléke Celldömölkrõl, egy országos versenyrõl származik,

Horgászok gyûlése Óvás a
kupán

Közgyûlést tart a Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület.
Fontosabb témák: a 2013-re tervezett éves engedély árának
emelése, a napijegy váltástól számított érvényessége, a horgászrend módosítása és tisztségviselõk választása. A jövõ évi
engedély 700 forinttal drágulna a javaslat szerint, és a horgászrend két pontban módosulna. Tilos lenne harcsára horgászni november 15. és március 1. között, a kívülrõl megakasztott és kifogott halat tilos lenne elvinni. Az elnök, a horgászmester és a tisztségviselõk beszámolóját hallgathatják
meg a horgászok a január 29-én, vasárnap fél 9-kor kezdõdõ
közgyûlésen az ifjúsági házban.

Beindul a diáksport

Takács László (képünkön), a
Szentes Városi Diáksport
Bizottság elnöke volt a fõszervezõje a sportcsarnokban megrendezett megyei
korosztályos teremlabdarúgó döntõnek. Mint az elnöktõl megtudtuk: a megyei
döntõbe a szentesi körzetbõl
a Fábiánsebestyén, majd a
Csongrád, Hódmezõvásárhely, Makó, Zákányszék és a
Szatymaz csapatai jutottak
be. A rendkívül színvonalas
tornán két csoportra osztották a résztvevõ csapatokat,
akik körmérkõzésen döntötték el, hogy ki kerüljön a
döntõbe. A tornát és ezzel a
miskolci országos döntõbe
való továbbjutás jogát nagy
küzdelemben a Hódmezõvásárhely nyerte a Makó csapata elõtt. A harmadik helyen
a Fábiánsebestyén csapata
végzett, melyben több szentesi egyesületben játszó játékos is szerepelt.

Takács László beszámolt
arról is, hogy február elejétõl
indulnak be a városi diáksport rendezvények, városi
döntõk, mely különbözõ
ügyességi és sorversenyeket
takar, majd következik városi döntõ úszásban, melyen
külön indulnak az igazolt
versenyzõk, és az amatõrök.
Nem sokkal késõbb lesz az
egyik legnagyobb létszámú –
közel 500 fõs – mezei futás,
majd a korosztályos kézilabda és labdarúgó döntõk is elkezdõdnek, amelyet követnek az atlétika és a sulipóló
versenyek. Ezeket májusig
bonyolítják le. Sajnos a bizottság anyagi keretei is egyre szûkülnek, szükség van
külsõ támogatók bevonására, hogy legalább a díjazást
meg tudják oldani. Köszönettel tartoznak a Szentes
Frigónak, a CIB Banknak,
Gáspár Andrásnak, és a Tejszolg Szentesnek.
(garai)

A kistérségi teremlabdarúgó bajnokság a Hungeritkupáért elmúlt hétvégi fordulója (6-7. játéknap) sem
volt mentes az izgalmaktól.
A Gallér SE fiataljai az „A”
csoportban kicsit tartottak az
elõzõ fordulóban tabellát vezetõ Belvárosi Favágóktól,
most azonban kíméletlenül
kihasználva a helyzeteket,
nagyarányú gyõzelmet arattak a múlt hét meglepetés
csapata felett. Az est végén
azonban a játék már indulatokat kavart a Next Group és
a Fociguruk között, a mérkõzés döntetlenje még nem
végeredmény, hiszen óvást
nyújtottak be. A JóbarátokCsituszó összecsapás elmaradt.
A „B” csoportban a Kurca
Menti Hódítók magabiztosan
menetelnek és veretlenül vezetnek a MetalCom elõtt. Az
egymás elleni mérkõzésükön
igazságos döntetlen született. A „C” csoport egyik riválisa, a csoportot sokáig vezetõ Mayer München a Brazil Team csapatától szenvedett meglepetés vereséget,
és ez a csoportelsõségbe került. Gólgazdag mérkõzésen
gyõztek a Farkasok fiataljai
az Unikum ellen. A „D” csoportban a bajnokság legtöbb
gólját szerzõ Fila 11 két komoly skalpot megszerezve
vezeti a csoportot.
Tabella, A csoport: 1. Fociguruk (10), 2. Gallér SE (9), 3.
Sz+B Kft. (7). B csoport: 1.
Kurca Menti Hódítók (16), 2.
MetalCom (12), 3. Szemicilin
(10). C csoport: 1. Tengeralattjárók (13), 2. Mayern
München (10), 3. Brazil Team
(10). D csoport: 1. Fila 11 (15),
2. Legator (13), 3. ErKá (9).
Garai Sz. Imre

ahol 50 méter háton 2., 100 és
200 méter gyorson 6. lett tavaly.
Közös a lányokban, hogy
mindketten Rébeliné Vincze Editnél úsztak korábban, s az is,
hogy nem kisebb tervet dédelgetnek magukban, mint az
olimpán való szereplést. Napi
két edzésen vesznek részt. Reggel 2, délután még 5-6 kilométert úsznak, amit nem találnak
monotonnak, mert szeretnek
edzésre és versenyekre járni.
Darók József
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Verhetõnek tûnõ ellenfelet kaptak

Olaszok ellen
a döntõért
Olasz együttessel, a
Mediterrania Imperiával
csap össze a Hungerit-UniBauÉpszer –Szentesi VK
nõi vízilabda-csapat a
LEN-kupa februári elõdöntõjében. A mieink az elsõ
mérkõzést február 29-én,
Olaszországban játsszák, a
visszavágóra március 7-én
kerülhet sor.
A görög Olympiakos és
az orosz Yugra is a lehetséges ellenfelek között szerepelt, de a három vetélytárs
közül az olaszok álltak
Zantleitner Krisztina vezetõedzõ kívánságlistájának
élén. Hogy miért? – Õket
ismerem a legjobban, és a
három közül õket tartom a
leginkább verhetõ ellenfélnek – indokolta a választást. – Úgy érzem, van esélyünk arra, hogy beverekedjük magunkat a döntõbe, de hozzá kell tennem
azt is, hogy a négy között
már nincs gyenge csapat. A
görögöket világbajnokok

erõsítik, az oroszokhoz is
válogatottak igazoltak.
Az olasz ellenfélnél játszik a magyar klasszis,
Stieber Mercédesz, és van
egy rutinos, csaknem 120
kilós centerük, Casanova,
akinek a semlegesítése nem
lesz egyszerû feladat, de
„ezt is meg kell oldanunk
majd”, legalább is Zantleitner Krisztina szerint. A
Hungerit-UniBau felkészülése tovább folytatódik a
februári megmérettetésekre, de természetesen a lányok figyelemmel kísérik a
magyar válogatottak Ebszereplését is. – A legfontosabb az, hogy olyan helyen
végezzen a csapat, ami lehetõvé teszi, hogy ott lehessenek az áprilisi, olimpiai kvalifikációs tornán.
Erre minden esélye meg
van Merész András együttesének – zárta mondandóját
a Szentes vezetõedzõje.
hv

Diákolimpián sakkoztak

Január 14-én zajlott a Szentes városi sakk diákolimpia. A
versenyen 3-4 fõs csapatok indulhattak. 10 csapatban összesen 38 gyerek vett részt a mérkõzéseken.
Az alábbi eredmények születtek: I-II. korcsoport: 1. Deák
Ferenc Általános Iskola, I. csapat (Udvardi Zalán, Faragó Gergõ, Gyarmati Zsolt) 14,5 pont. 2.
Kiss Bálint református iskola, I.
csapat (Gyarmati Ármin, Bertók
Dávid Gyula, Gazsi Dániel,
Szalaji Gábor) 10,5 pont. 3.
Koszta József iskola (Török Dániel, Sipos Teodor, Pásztor Dávid,
Hanka Ákos) 9 pont.
III-IV. Korcsoport: 1. Klau-

zál iskola (Nagy Viktor, Nagy
Roland, Turák Lejla, Turák Ádám,
Fejes Andrea) 10 pont. 2. Koszta
iskola (Lantos Alexandra, Mélykúti Ferenc, Baranyi Barnabás,
Török Sándor, Király Máté) 7
pont. 3. Kiss Bálint (Csík Balázs,
Trombitás Dániel, Márté Mihály,
Fehér Krisztofer) 5 pont.

A legjobb csapatok január
28-án a megyei döntõn képviselik városunkat.
A szép eredmények elérését
segítették a csapatok felkészítõi: Szûcsné Péli Katalin, Szemerédi András (Koszta), Kõhalminé
Forrai Julianna (Klauzál, Kiss
Bálint), Debreczeni Imre (Deák).

Bajnoki fordulók
A Csongrád megyei sakkbajnokság 5. fordulóját városunkban rendezték január 8-án. Az I. osztályban szereplõ Szentesi Sakk Egyesület
II. csapata a Röszkét fogadta a Móricz-házban. A mérkõzések végeredménye 1–7, a szentesiek gyõzelmét Debreczeni Imre szerezte. Az elsõ
osztályban 11 csapat vesz részt. Az egyesület nagyobb tudású játékosai
az elsõ csapatban vannak. Õk Makón ültek asztalhoz és 4,5–3,5 arányban maradtak alul. A bajnokságban a Sakk SE elsõ csapata a 7., a második a 11. helyen áll. A következõ fordulót január 22-én tartják.

Fiatal kézisek a bajnoki címért
Két hete a városi szivacskézilabda-bajnokságon mérte össze tudását 16 szentesi csapat,
a legjobbak az elmúlt héttõl kezdõdõen pedig már a regionális bajnokságban edzõdhetnek a rájuk váró nehéz feladatokra. A 2.-os
tanulókból álló hét szentesi együttes szombattól egészen június 2-ig játszik körmérkõzéses rendszerben algyõi, orosházi, kisteleki,
szegedi ellenfelek ellen. Összesen 16 gárda
szerepel a regionális viadalon, ami a hét
szentesi csapat számára remek felkészülési

alkalmat biztosít a február 11-i országos
gyermekbajnokság megyei döntõjére. – Úgy
érzem, a fiú csapatainknak esélyük lehet arra, hogy a regionális döntõbe jutást jelentõ
elsõ két hely valamelyikét megszerezzék a
megyei fináléban – mondta Czesznak György,
a Szentesi Párducok Utánpótlásnevelõ Sportiskola vezetõje. – Februárban 6 fiú és 12 leány csapat méri majd össze tudását a megyei
bajnoki címért, a legjobb kettõ pedig megmérkõzhet majd a régió legjobbjaival.
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Kuba, ahol mindig kék az ég, a Nap télen is 26 Cfokra melegíti fel a levegõt és a növények olyan élénken zöldellnek, mintha egy festmény díszei lennének. Errõl a titokzatos helyrõl beszélgettem Horváth
Anikó szentesi idegenvezetõvel, aki nemcsak munkája miatt kötõdik Kubához, hanem a családi és baráti
szálak is idefûzik. Legutóbb az elmúlt év novemberében járt második hazájában, s az ott töltött napokról
mesélt.
Beszámolójából megtudtam, hogy a fõvárost, Havannát legjobb, ha bérelt autóval járja be az oda utazó,
mert így nem csak pénzt takarít meg, de igazi öreg járgányon járhatja be ezt a
szép várost.
A nevezetes épületek közül érdemes megtekinteni a
Capitóliumot, mely a régi
kormányzati palota volt, de
kihagyhatatlan a Malecon
nevû tengerparti sétány, ahol
a szerelmesek gyönyörködhetnek a naplementében. Innen kis kocsikázás után a
John Lennon-parkban pihenhet meg a fáradt vándor az
egykori híres Beatles-tag
életnagyságú, padon ülõ
szobra mellett. Érdekesség,
hogy Lennon szemüvege

H O L- M I ?
Január 20-tól
Csallány Gábor Kiállítóhely
A magyar kultúra napja alkalmából január 24-én 8 és 15 óra
között egy különleges programsorozat keretében bárki bepillantást nyerhet a muzeológusok
munkájába. Január 25-tõl pedig
9–13 óra között tart nyitva a Széchenyi ligeti épület, hétfõ és vasárnap kivételével.
Tokácsli Galéria
Január 28-ig dr. Molnár Gyula
természetfotóiból látható kiállítás.
A fotók megtekinthetõk keddtõlpéntekig 10-13 és 15-18 óráig,
szombaton 9-13 óráig.
Városi könyvtár
Két fiatal szentesi amatõr festõ, Hossó Nóra és Szaszkó József munkái láthatók február 3-ig.
Mûvészetek Háza
Január 21-én, szombaton 10
órakor képzõmûvészeti kiállítás
nyílik a magyar kultúra napja tiszteletére.
Kézmûves mûhelyek: feketekerámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehetõségük az érdeklõdõknek. Nyitva
tartás: hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.
Galéria Kávéház
A Próbálkozások címû fotókiállítás várja a látogatókat a kávéházban. Marton Ferenc szentesi
születésû mindszenti fotográfus
munkáit február 6-ig tekinthetik
meg az érdeklõdõk, nyitva tartási
idõben.
Õze Lajos Filmszínház
Január 19-23.
17.30 óra Csizmás, a kandúr
– amerikai animációs vígjáték,
20 óra Alkonyat – Hajnalhasadás I. rész – amerikai fantasy.
Január 26-30.
17.30
óra
Mission:
Impossible – Fantom protokoll
– amerikai akciófilm,
20 óra Válogatott gyilkosok –
amerikai-ausztrál akcióthriller.
Kedden és szerdán nincs vetítés.

nincs a szobron, erre külön
õrt alkalmaznak, aki a
fényképezkedni vágyó turisták kedvéért felteszi a fotózás idejére a szemüveget,
majd annak végeztével elteszi egy dobozba. Ez a mûvelet egyszerûen azért szükséges, mert bár a szemüveg
nem az eredeti, mégis számtalanszor eltûnt a szoborról.
Este jöhet a lazítás, a
Tropicana-show, ami nem
csak a vendégek, de a helyi
lakosság szórakoztatására is
készül. Ez színvonalas, szabadtéri, táncos showmûsor
hasonló jellegû, mint a párizsi Moulin Rouge elõadásai.
Ha sikerül az utazónak kipihenni magát másnapra, indulhat a túra Havannán kívül. Az út a következõ tele-

Sajttekercs
Hozzávalók: 20 dkg trappista. Töltelékhez: körözött
vagy sajtkrém és szeletelt
gépsonka.
Elkészítése: A sajtot egészben jól becsomagoljuk folpackba (úgy, hogy a folpack
szájára szoros csomót tudjunk kötni) és forrásban lévõ
vízbe tesszük, pár percig
fõzzük. A folpackról a csomót levágjuk, a sajtot nyújtódeszkára tesszük. Ezután vékonyra – mint a tésztát – kinyújtjuk. Házi körözöttel
vagy sajtkrémmel megkenA bíróság válóperes ügyet tárgyal.
A bíró felszólítja a felperes feleséget, hogy adja elõ indokait.
- Tisztelt bíróság! A férjem eladta
a konyha teljes felszerelését, és
elitta az árát. - A férj felugrik a helyérõl és közbekiált.
- Én is kérem a válás kimondását!
A feleségem csak három hét múlva vette észre, hogy hiányzik!
Egy autós lerobban egy tanya
mellett, és bemegy, hogy segítséget kérjen a gazdától. A tanyán
mindenféle állat szaladgál, köztük
egy malac falábbal. A látogató rácsodálkozik:
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Az '56-os évjáratú Chevi a turisták legkedveltebb közlekedési eszköze.
pülésekig hatalmas cukornád- és dohányültetvények,
banánligetek mellett vezet.
Az asszonyok kézzel sodorják a dohányt a szivargyárban. Hogy ne legyen unalmas az egész napos munka,
híres történeteket mesélnek
egymásnak, mint pl. Rómeó

Kis kukta
jük, majd beterítjük gépsonka szeletekkel. A végén feltekerjük.

Lángoló
epres omlett
Hozzávalók: 6 egész tojás, 5
evõkanál porcukor, 25-30
dkg friss eper, csipetnyi só, 4
evõkanál rum vagy konyak,
4 dkg vaj.
Elkészítése: A tojássárgákat
habosra kevejük a cukorral
és a sóval, majd hozzáajuk a

Pótfûtés
- Mondja, mi történt azzal a malaccal?
- Az egy nagyon különleges malac. Az egyik éjjel kigyulladt az istálló, és addig visított, míg fel
nem ébredtünk. Addig is kihajtotta
az összes állatot a szabadba, és
így megmentette mindet.
- Ez igen! És megsérült a tûzben?
- Nem, épségben megúszta. Aztán egyszer késõbb ott az erdõszélen megtámadott engem egy
medve. A malac épp ott volt a kö-

és Júlia vagy Monte Christo
grófja, innen kapták nevüket
az egyes szivarfajták is. A
szivargyári látogatás után az
út a Santiago de Cuba nevû
városba visz, ami arról nevezetes, hogy itt található Kuba legnagyobb összefüggõ
mocsárvidéke és krokodil-

farmja, továbbá egy õsi indián falu rekonstruált változata is.
Tovább haladva Kuba déli
részére, Trinidad a következõ állomás, melynek közelében fekszik a Disznó-öböl,
ahol 1963-ban partra szálltak
az amerikai csapatok, hogy

fehérjékbõl vert kemény habot. A masszát 4 részre osztva egy-egy dkg vajon 4 omlettet sütünk belõle, mind a
két oldalán. Tálra csúsztatjuk, és mindegyiket megrakjuk a megmosott, lecsöpögtetett és kicsumázott eperszemekkel. Kevés porcukorral
meghintjük, majd a sütõben
jól átforrósítjuk. A sütõbõl
kivéve alkohollal locsoljuk,
és az asztalon látványosan
meggyújtjuk a szeszt. Ha a
láng elhamvadt, azonnal fogyasztjuk.

A Szivárvány Alapfokú Mûvészeti Iskoláért Alapítvány
és Kishegyes Község Fejlesztési Társulás (Szerbia) a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttmûködési
Program zárórendezvényére kerül sor január 28-án, szombaton 13 órakor a Mûvészetek Házában.
Programban szerepel a projekt megvalósításáról készült fotók vetítése, mûvészeti mûhelyek tevékenységének összegzése, a megvalósult eredménye bemutatása, közben Roskó Gábor képzõmûvész és Sárkány Krisztina egyetemi hallgató
nyilvános festészeti bemutatója is látható lesz.

zelben, ráugrott a medvére és leteperte. Megmentette az életemet.
- Értem. Tehát akkor sérült meg a
lába?
- Nem, kutya baja se lett. Nem
sokkal ezután meg kint a szántóföldön felborultam a traktorral, és
az maga alá temetett. A malac
odafutott, ásott egy nagy gödröt,
és ki tudtam mászni a traktor alól.
- Hát így sebesült meg a lába!
- Nem még ettõl se lett baja.
- Hát akkor miért van falába?
- Tudja, egy ilyen különleges állatot nem vág le az ember úgy egyszerre!

Színpompás korallvirág
A korallvirág Madagaszkár szigetérõl származik. Virágai pirosak, narancssárgák vagy
rózsaszínek. Vázában is mutatós, és vágott
virágnak is tartós. Ha ügyesek vagyunk, akkor el tudjuk érni, hogy a cserepes korallvirágunk télen is virágozzon! Nyáron, mint
kerti növény ültethetõ erkélyre, teraszra, balkon ládába, virágtartóba, sziklakertbe vagy
virágágyásba. Õsztõl viszont otthonunkat,
irodánkat, munkahelyünket vagy a gyerekszobát díszíti virágával.
Kevés helyet foglal, lassan fejlõdik, a virágok magasan a levélzet fölé emelkednek.
Természetes feltételek mellett tavasszal
nyílik, de a fénymennyiség csökkentésével el
lehet érni, hogy a tél közepén is virágozzon.
Vízben is könnyen gyökereztethetõ. Elõnyös
tulajdonsága, hogy hamar alkalmazkodik a
környezetéhez.
Rövid nappalos növény, azaz a virágképzõdéshez legalább napi 12-14 óra megszakítás nélküli sötétségre van szüksége 6-8 héten
át. A nyári, tûzõ naptól óvni kell, 19-20 °C
között érzi magát a legjobban, télen legalább

megszerezzék Kubát. A kísérlet sikertelenül végzõdött,
mégis maradt egy kisvárosnyi terület, amely amerikai
támaszpontként mûködik
ma is, ez Guantanamo.
A sok érdekes történet és
látnivaló mellett fontos még
pár szót ejteni a helyi emberekrõl is. Kedvességük, közvetlenségük és jóindulatuk
annak is bizonyítéka, hogy
minden ház kapuja egész
nap nyitva áll, soha nem zárják be, még éjszakára sem.
Nem ritka, hogy a kávézók
teraszán hétköznap délelõtt
is táncolnak fiatalok, öregek
egyaránt, bár tudják, otthon
szerény körülmények között
élnek, munkát nehezen találnak. Azért sem idegesek,
mert mindenkinek hasonló a
helyzete, nincsenek vagyoni
különbségek.
Zárásként annyit mondott
még a szentesi idegenvezetõ,
hogy ezt az országot minden
oldalról látni, megismerni és
szeretni kell, s aki átéli
mindezt, örökké emlékezni
fog rá.
(fazekas)

10 °C-ot igényel, de 16 °C alatt tartva már
nem számíthatunk virágzásra, 10 °C alatt leveleit elhullatja.
A korallvirág természetes feltételek mellett
tavasszal nyílik, de a fénymennyiség csökkentésével el lehet érni, hogy a tél közepén is
virágozzon. Karácsonyra virágba borul, ha
szeptembertõl 30 napig este 7 és reggel 8 óra
között sötétben tartjuk.
Vigyázzunk nehogy túlöntözzük, két locsolás között várjunk, amíg a földje egy kicsit
megszikkad. Ha lehet lágy vízzel öntözzük.
Jól bírja a száraz levegõt, nem szükséges a levelek permetezése.
Az aktív növekedés idõszakában levélvagy hajtásdugványról szaporítható. Az 5-8
cm hosszú szárról távolítsuk el az alsó leveleket, és olyan mélyre ültessük, hogy az eltávolított levelek helye a talajba kerüljön. Valamivel kevesebb vizet kíván, mint a kifejlett
növény. Könnyû talajba ültetve 2-3 hét alatt
begyökeresedik, 14-21 napig tartsuk meleg,
kissé árnyékos helyen. Ezután végleges helyére kerülhet.

Január 21-27.

HOROSZKÓP
Kos
Mostanában egy kicsit
szétszórt. Maga sem tudja, mit akar, mindig mást tenne, mint
amit éppen kell. Az érdekek elnyomják vágyait.
Bika
Lehet, hogy a boldogulás
kecsegtetõbbnek tûnik
külföldön, de ezért talán nagy árat
kell fizetnie. A külföldi kapcsolatokat
talán máshogy is használhatná.
Folytasson még tárgyalásokat, mielõtt döntene.
Ikrek
Nyugalmas napra számíthat, talán csak attól kell
félnie, hogy az unalom és ezzel
együtt a búslakodás meg ne találják.
Van valamilyen képessége, talán a
mûvészetek, vagy a sport terén,
amiben felüdülést találhat.
Rák
A boldogságból annyi juthat önnek, amennyit a saját lelkébõl másokra árasztani tud.
Ha úgy érzi, hogy mindenki elhagyta,
és nem törõdik önnel igazán senki,
el kell tántorítsuk: nincs igaza. Vidítsa kedvét, ha másként nem, énekeljen!
Oroszlán
Talán úgy érzi, hogy minden rendben van a családjában, otthonában, de jobb, ha felkészül a váratlanra. Ha nincs lakásbiztosítása, akkor most még nem késõ
megkötnie. A szeretteire számíthat
ugyan, de jobb megelõzni a bajt.
Szûz
Bízzon a jó sorsában, a
szûkös idõknek hamarosan vége lesz. Persze azért nem kell
meggondolatlanná válnia a pénzügyeket illetõen, de talán egy kicsit
már ereszthet a nadrágszíjon. Vannak halaszthatatlan kiadásai.

Mérleg
Ön a megbízhatóság bajnoka, és mostanában zavarja, hogy a világ tele van hirtelenséggel és váratlansággal. A rugalmasságát jó lenne élesíteni valamilyen reflexjavító sporttal. Talán akkor
jobban tûrné a változásokat.
Skorpió
Még mindig úgy érzi, két
tûz közé került, hogy sarokba szorították. Talán csak a saját
dilemmáit tükrözi a helyzet, amibe
jutott. Könnyítésül menjen el partnerével ma este szórakozni. A baj talán
magától is odébbáll.
Nyilas
Megkapta álmai állását,
és most meg azon kesereg, hogy minden a munka. Talán
fájlalja, hogy nem tud annak élni,
ami igazán érdekli. Kesergés helyett
értékelje helyzetét reálisan. És örüljön neki!
Bak
Uralni egy helyzetet, nem
azt jelenti, hogy mindig
parancsolnia kell. A szavak sértõk és
túl direktek lehetnek. A szeretet ennél jobban hat. Ha erre rájön, akkor
már önt is bántani fogják saját meggondolatlan kijelentései.
Vízöntõ
Úgy érezheti, az otthona
egy küzdõtér, és inkább
menekülne a helyzetbõl. Az idõleges
eltávolodás jót tehet, de azért nem
kell otthagynia a kedvesét is. Ha
utazni mennek, mindkettejüknek jót
tesz a kaland.
Halak
Valamelyik barátjáról megtudhat egy titkot, ami zavarba ejtõ és talán kiábrándító elsõ
hallásra. De talán épp azért tudta
meg, mert van valami dolga vele.
Ítélkezés helyett próbáljon meg segíteni neki!

Garázdaság miatt indított
büntetõeljárást a Szentesi
Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztálya egy fiatalember ellen, aki az egyik helyi sörözõ
vendégeibe kötött bele,
többüket pedig bántalmazta.
A kölcsönös adok-kapokban
egy hölgy orrcsontja is eltörött, de hogy ki okozta a nõ
sérülését, azt egyelõre nem
tudni, az ügyet igyekeznek
minél hamarabb kibogozni a
rendõrség munkatársai.
Január 11-e elõtt a Mentõ
utcából, néhány nappal késõbb pedig egy Deák Ferenc
utcai melléképületbõl loptak
el összesen három mosógépet és két centrifugát ismeretlenek.
Megrongáltak két fóliasátrat Szentes külterületén. A
vandálok felhasították a fóliák oldalát, majd az egyik sátorból tolózárat vittek magukkal.

Kabátokat lopott
a buliban
Sajátos módját választotta
a kereset-kiegészítésnek egy
szegvári fiatalember. A fiú
két, általa nem ismert lány
kabátját és a hölgyek táskáját
lopta el egy hétvégi buliból,
majd ezeket szerette volna
eladni. A fiatalember, akit
nem sokkal késõbb elfogtak
a rendõrök, kihallgatásakor
beismerte tettét. A lopott kabátok, mobiltelefonok elõkerültek, az egyik lány iratai
viszont nem.
79 ezer forint értékû ágynemûgarnitúrát lopott el ismeretlen elkövetõ az egyik
Nyíri utcai házból. A tolvaj
lefeszítette a lakatot az ajtóról, így jutott be a szobába.

Felújítással fiatalodik a jármûpark

Változások a
Tisza Volánnál
A tavalyi évben 2 fõvel
csökkent a személyi állomány a Tisza Volán Zrt. helyi kirendeltségénél, hiszen
2011-ben egy gépjármûvezetõ és egy más területen dolgozó kollégájuk is nyugdíjba vonult – tudtuk meg Mészáros Zoltántól, aki arról is
tájékoztatást adott, hogy
idén várhatóan gépjármûbeszerzésre sem lesz lehetõségük, viszont a különjáratok esetében szükség lesz a
megnövekedett gázolajár
érvényesítésére.
A kirendeltségvezetõ lapunknak elmondta, hogy jelenleg 53 autóbuszvezetõvel
dolgoznak, illetve 11 más területen dolgozó munkatárssal az autóbusz-állomáson.
Amennyiben vezérigazgatói
engedélyt kapnak, a nyugdíjazás miatt felszabaduló
pénztárosi munkakört szeretnék pótolni. Az elmúlt évben megüresedett takarítónõi állás betöltésére engedélyt kaptak, annak pótlása
megtörtént, hirdetés és állásinterjú segítségével. Az idei
évben nem várható újabb
kolléga nyugdíjba vonulása.
– A helyi közösségi közlekedés járatszáma tavaly áprilisban csökkent, így a nyugdíjba vonuló autóbuszvezetõ
kollégát nem pótoltuk, meg-

történtek a munkaátszervezések, mellyel nem növekedett az egy fõre esõ túlmunka. A szerzõdéses járatoknál
a munkásszállításra kötött
szerzõdések folyamatosak,
jelenleg is érvényben vannak. Tanulószállítási szerzõdése van társaságunknak a
derekegyházi felsõs tanulók
Szentesre, illetve hazaszállítására, amelyet idõszakonként, az iskolaév leteltével
újrakötünk az év közbeni
esetleges jogszabályi változások figyelembe vételével –
mondta Mészáros Zoltán.
Megtudtuk, hogy az idei
évben nem várható új autóbusz beszerzése a helyi kirendeltségnél. A vállalat a
jármûfelújítási állomány növelésével oldja meg az autóbuszok karbantartását, fiatalítását. 8-10 éves buszokat
újítanak fel, amely statisztikailag is 6 évvel fiatalítja
meg a gépjármûveket, megnövelve élettartamukat. Különjárat megrendelésre továbbra is lehetõség van a
cégnél a szabadkapacitás
erejéig, de ezeknél a feladatoknál díjnövekedés várható
az áfa-változás és fõként a
megnövekedett üzemanyagárak miatt, melyet a társaság
kénytelen a megrendelõre
terhelni.
Cs.I.

Szentes külterületén darabolt fel egy régi, hat méter
hosszú sorompót egy fiatalember kedden, majd a fémet
értékesíteni szerette volna,
de elfogták a rendõrök. A
fémtolvaj ellen lopás miatt
indult büntetõeljárás.
50 ezer forintért szeretett
volna Nokia telefont vásárolni egy internetes oldalról egy
férfi, elutalta a pénzt a megadott címre, ám készüléket
cserébe nem kapott érte. Azóta sem az oldal gazdáját
nem lehet elérni, sem a pénzét nem kapta vissza a becsapott vásárló.
hv

Fogadnak
a város vezetõi
Január 26-án, csütörtökön
9–11 óra között Szirbik Imre
p o l g á r m e s t e r, 1 4 – 1 6 ó r a
között Szûcs Lajos alpolgármester a városházán irodájukban fogadják az ügyeiket intézõket.
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KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Menü január 23—27.
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Önálló egyesületben
birkóznak tovább

A tavalyi diákolimpiát idén márciusban a Dr. Papp László-emlékverseny követi.
A városunkban nagy
múltra, mintegy 70 évre
visszatekintõ birkózó sportág hosszú szünet után állt
talpra a közelmúltban, s
majdnem négy évig a Klauzál DSE szakosztályaként
mûködtek. A Klauzál DSE
elnökségével közösen határozva, a birkózó szakosztály
kivált az egyesületbõl és ez
évtõl Dr. Papp László Birkózó Egyesület néven folytatják, dr. Kiss-Tóth Tihamér
elnökletével.
– A névválasztás adott
volt, hiszen abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy Szentes büszkélkedhet
olyan kiemelkedõ bajnokkal,
mint dr. Papp László volt,
mondta Rónyai Zoltán. Az új
egyesület alelnöke a kiválást
azzal indokolta, hogy önállósodva nagyobb sikerrel ve-

Orvosi ügyelet: hétköznap 15
órától reggel 7 óráig, hétvégén
és ünnepnap 7 órától 7 óráig
(24 órás) a Sima Ferenc utca
29–33. szám alatt (mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon: 62/474–374.
Gyermekorvosi rendelés:
hétköznap 15 órától 17 óráig,
hétvégén és ünnepnap 9 órától
11 óráig a Sima F. u. 31–33.
szám alatt (mentõállomás), rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.
Gyógyszertári készenléti
ügyelet minden nap 20 órától,
másnap reggel 7.30-ig tart.
Munkaszüneti nap 20 órától
másnap 7.30-ig.Január 23-ig
Rákóczi Gyógyszertár (Rákóczi
u. 71.) hétfõ-péntek 8-16 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap
zárva. Január 23-30-ig Szent
Damján patika (Sima F. u. 38.)
hétfõ-péntek 7.30-18 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap
zárva. Készenléti telefon: 70/
563-51-39.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) január
21-22-én dr. Petz János, Klauzál u. 21., telefon: 30/5490907.

hetnek részt pályázatokon.
Sportfelszerelésre és a mûködéshez szükséges költségekre, útiköltségre, termbérre,
edzõtáborokra egyaránt pályáznak. Jelenleg egy kölcsön,- és egy saját szõnyegen
edzenek, továbbra is a Klauzál-iskola tornatermében. A
mezeket, cipõket a szülõk
vásárolják, õket is jó lenne
tehermentesíteni, magyarázta az alelnök. A tagdíjuk városi szinten alacsonynak nevezhetõ, de sokaknak ezt is
nehéz kifizetni. Az egyesületben négy edzõ van, de õk
ezért a munkáért térítést
nem kapnak, a szabadidejüket áldozzák a gyerekek javára.
Az elmúlt években két
diákolimpát is rendeztek a
Dr. Papp László-sportcsarnokban, melyen a szentesi

birkózók 5., és 7. helyen zártak. Évente körülbelül 15
versenyen vesznek részt, fõleg a dél-alföldi régióban, s
bár jelenleg mintegy 35 fõ jár
rendszeresen edzésre, a megmérettetésekre – tekintettel a
magas költségekre – csak
azokat a fiatalokat tudják elvinni, akiktõl eredményt remélnek.
Ezen a helyzeten javíthat a
saját rendezésû Dr. Papp
László-emlékverseny március 21-én, amely kisebb szabású lesz ugyan, mint a diákolimpiák, de versenyzési
lehetõséget biztosít több helyi birkózónak, akiknek így a
hozzátartozóik is szurkolhatnak, s a sportág népszerûsítését is szolgálja, magyarázta
Rónyai Zoltán.
(darók)
Fotó: Vidovics

Ingyenes jogi segítség
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense dr. Kiss Éva ügyvéd
január 26-án, csütörtökön 1216 óra között a Horváth M.
u. 10. sz. alatti gondozási
központban tart ingyenes
ügyfélfogadást mindazoknak, akiket akár életkoruk,
nemük, egészségi állapotuk,
etnikai hovatartozásuk, stb.
miatt hátrányos megkülön-

böztetés ért. Hátrányos megkülönböztetés leggyakrabban a nõket, a fogyatékkal
élõket és a romákat éri elsõsorban a foglalkoztatás, a
lakhatás és a szolgáltatások
területén. A panaszosok a
06/30/275-2520-as telefonon
elõzetesen is kérhetnek idõpontot a csütörtöki ügyfélfogadásra a városból és a környezõ községekbõl is.

Családi események
Született: Csajági László
és Balla Krisztina Adriennek
(Soós u. 2.) Zoltán János,
Szalva Tamás és Cserháti
Kittinek (Köztársaság u. 19.)
Flóra, Tóth Ákos és Trenka
Zsuzsannának (Mátyás kir.
u. 9/A) Krisztián Vilmos,
Füsti-Molnár László és Kardos Éva Gyöngyinek (Deák
F. u. 75.) Gergõ, Bíró Dániel
Ottó és Szabó Ágnesnek (Vásárhelyi út 26.) Vencel Gellért
nevû gyermeke.
Házasságot kötött: Zentai
Ákos (József A. u. 8.) és
Komlós Ivett Piroska (Öcsöd,
Móricz Zs. út 8.), Csáki Val-

ter és Oláh Dóra (Ady E. u.
53.).
Elhunyt: Szabó Róbert
(Páva u. 2.), Deák Pálné
Justin Erzsébet (Új u. 2/3),
Kollár Ferencné KeresztesNagy Sára (Kertész u. 2.), Lakatos Gyula (Vadaskert u.
10.), Szamosközi Lászlóné
Keresztes-Nagy
Julianna
Borbála (Sáfrán M. u. 58.),
Szabó Lászlóné Páczi Mária
(Damjanich u. 47.), Berényi
István (Deák F. u. 63.), Szarvas József (Ipartelepi út 35.),
Sarusi-Kiss János (Nagyörvény u. 111.).
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