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Mesterbúvár

Téltemetés

Koszorúslányok

A Magyar Honvédség
egyetlen mesterbúvára
Szentesen szolgál. Márton
Róbert fõtörzsõrmester
azon kevesek közé tartozik, akik alig várják, hogy
a jeges vízbe merüljenek.
7. oldal

Antal Timi lesz a XII.
Télbúcsúztató Karnevál
sztárvendége február 23án, szombaton. A rendezvény teljes költségvetése
2,5 millió forint. Borvigadalomra is várják az érdeklõdõket.
4. oldal

Több év elteltével ismét megrendezték
a koszorúslányok szépségversenyét az
Esküvõ és Baba-mama Kiállításon. Idén a
8-13 évesek kategóriájában a szentesi
Hoffmann Hanna (képünkön középen), a
14-25 évesek között pedig a szintén
helybéli Sipos Zsaklin gyõzött.
5. oldal

Új hidakon a Kurcán
Korábban lezárja a
Kurca hidat a kivitelezõ.
A munkák jelenlegi állapota alapján már márciusban más útvonalat kell
keresniük a közlekedõknek. Májusban új gyaloghíd épül az elöregedett
Eszperantó-híd kiváltására, amit nyáron lebontanak.
Két és fél méter széles tömör alapra épült támfalat
találtak az építõk a Kurca
híd feltárásakor. A különösen nagy szilárdságú téglák
elbontása komoly feladat
elé állítja a kivitelezõt, de
egyelõre tartják az ütemtervet, ami részben a kedvezõ
idõjárásnak is köszönhetõ.
A munkálatokat irányító
Aszódi Imre lapunknak elmondta, hogy az eredeti
építési terveket is módosítani kellett, mivel más hídszerkezetre számítottak. Az
idõközben elvégzett kutatások megmutatták, hogy nagyon masszív falakon áll a
híd. - A széleken több mint
két méter vastag a boltív alja, a teteje 60-70 centiméter.
A régi mesterek a boltívet
fél méter vastagon földdel
borították és arra téglát rak-

Gyógyfürdõként és nem közfürdõként mûködtetné
tovább az Ady Endre utcai kupolás medencéket a
kórház, ami azt jelenti, hogy amíg a jogszabályok
nem változnak, 14 éven aluli vendég nem veheti
igénybe a szolgáltatásokat. Az OTH arról tájékoztatta
lapunkat, hogy minõsített gyógyvíz helyett kevert vizet töltöttek a medencékbe – ezért robbant ki az
egész ügy.

tak, ami valószínûleg az elsõ útburkolat lehetett –
mondta az építésvezetõ. Találtunk a bontás során két
téglát, amire az 1884 évszámot vésték római számokkal. Késõbb, 1927-ben készült el a híd szélesítése a
Dózsa-ház felõli oldalon,
amit majd el kell bontani –
tette hozzá a szakember. Jelenleg a fahíd felõli, úgyne-

vezett kifolyási oldalon vésik a támfalakat. Mint Aszódi Imrétõl megtudtuk, különösen tömör, kemény téglákból épült a híd, ami komoly kihívás a vésõkalapácsoknak. A bontás nagy részével végeztek, hamarosan
kezdõdhet az új hídszerkezet alapjainak betonozása. Amíg a munkák engedik,
kézi forgalomirányítást vég-

Világbajnokok is a szentesi ehetõ virágokkal dolgoznak

A Pillár-unokák folytathatják
Állami fogadásokon, ötcsillagos szállodák étlapján
és a világbajnok magyar
szakács válogatott repertoárjában is folyamatosan jelen vannak Pillár József
ehetõ virágai. A kutató kertészmérnök negyedszázada
foglalkozik magánúton különleges növényekkel, de
most visszavenne a munkából, mert doktorira készül.
Az ehetõ különleges növények vállalkozását 25 éve
alapította Pillár József. A kertésztechnikus majd kertész„Helyreigazítás a Szentesi
Élet 2013. február 8-án „Ebbõl
a harcból kiszállok” címmel
megjelent cikkben közölt valótlan állításokkal összefüggésben:
Lapunk ellenõrzés nélkül

Gyógyfürdõ: maradnak
kívül a kicsik

mérnök 52 éve dolgozik a
szakmában, most készül a
doktori cím megszerzésére.
Az még azonban nem eldöntött, hogy egészségügyi vagy
kertészeti téma az ehetõ és
különleges növények termesztése és táplálkozásban
betöltött szerepe. Munkáját
elismerésben részesítette a
Magyar Innovációs Nagydíj
zsûrije és megkapta a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség Gasztronómiáért
Érdemérmét. Az elmúlt negyedszázad alatt több mint

zünk napközben, a lámpás
irányítás ugyanis lassítaná a
közlekedõket. Várhatóan az
eredetileg tervezettnél korábban, már márciusban lezárjuk a teljes hidat, mert a
másik oldal bontása miatt
veszélyes lenne a közlekedés – tájékoztatott az építésvezetõ.
(folytatás a 3. oldalon)

Felesleges hiú ábrándokat
kergetni: belátható ideig
biztosan nem fogadhat 14
éven aluli vendéget a
gyógyfürdõ, ahol november
elejétõl lépett életbe az illetékes tisztifõorvos által elrendelt korlátozás. Sokáig
az sem volt tiszta az üggyel
kapcsolatban, hol hibáztak,
és hogy miféle megoldás kínálkozik arra, hogy az óvodai úszásoktatás helyszíne
maradhasson a gyógyfürdõ.
Múlt pénteken érkezett
meg szerkesztõségünkbe az
Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH) levele. Ebben Kovács Márta, az OTH közegészségügyi fõosztályának
vezetõje arról tájékoztatta
lapunkat, hogy a Csongrád
Megyei Kormányhivatal
Szentesi, Csongrádi Járási
Népegészségügyi Intézete
2012. október 12-én kelt le-

vélben, belföldi jogsegély
keretében kereste meg az
OTH Közegészségügyi Fõosztályát, a szentesi gyógyfürdõ gyógymedencéire vonatkozó OTH engedéllyel
kapcsolatosan. A levél szerint a Csongrád megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve a gyógyfürdõben
végzett helyszíni közegészségügyi ellenõrzése során
megállapította, hogy a fürdõt ellátó termálkút minõsített gyógyvizét a fürdõ területén található hideg vizes
kút vizével és városi hálózati vízzel keverik. Viszont
a fürdõ gyógymedencéire
vonatkozó, vízforgatás alóli
felmentési határozatban a
gyógyvíz hideg vízzel történõ keverése nem került engedélyezésre.
(folytatás a 3. oldalon)

HUNOR COOP

50 teljesen új növény termesztését és gasztronómiai
bevezetését érte el elismert
mesterszakácsokkal közösen. Az általa nemesített
zöldségfélék erõsítõ, tisztító,
betegség megelõzõ, sõt gyógyító hatásúak. Mint meséli,
a római saláta leve pozitív
eredményeket mutat a rák
gyógyításában. - Sok ember
meggyógyult a mi római salátánktól, még családon belül is segített – mondja a kutató.
(folytatás a 4. oldalon)

Helyreigazítás
adott helyt Tedásné Harnóczi
Gabriella azon valótlan állításának, mely szerint a kórház
gazdasági igazgatói állására

pályázók közül a másik két
indulónak nincs regisztrált
mérlegképes könyvelõi képesítése.
(folytatás a 4. oldalon)
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Mit szól hozzá
Poszler György?

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz-, és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is beszámoltunk. Ezúttal Poszler
György tanárt kérdeztük.
– Forráshiány miatt nem
nyert támogatást a Horváth
Mihály Gimnázium két
pályázata, miközben a
szomszédvárak gimnáziumai együtt 565 millió forint
uniós pénzt fordíthatnak a
természettudományos oktatás fejlesztésére. Most az
épület energetikai korszerûsítése került napirendre.
– Az oktatás csakugyan
nem feltétlenül pénztõl függ,
azaz lehet jó munkát végezni, szerényebb anyagi körülmények között is. De túlságosan hosszú távon ez feltétlenül visszaüt. Bármelyik
szaktárgy oktatása ma már
komoly technikai hátteret
igényel, egy ilyen téren szerzett lemaradás jelentkezhet a
mindennapi munkában is.
Ezért a gimnázium kiváló
pedagógusai számára is kellemetlen, hogy esetleges terveikhez nem lesz meg az
esetleges pénzügyi fedezet.
Az épület energetikai korszerûsítése bizonnyal indokolt, mint ahogyan egy ilyen
régi épületre folyamatosan
költeni kell.
– A polgármester szerint
nem véletlen, hogy a szentesi
pályázatok tartaléklistára
kerülnek. Az is elhangzott a
képviselõ-testület legutóbbi
Akik jól ismerték Kiss
Bálint munkásságát, azok
rendkívül nagyra értékelték eredményes pedagógiai, iskolaszervezõi, oktatónevelõi és tankönyvírói tevékenységét.
Neve megtalálható az
1881-ben kiadott „Magyar
népiskolai tanítás történetében”, a Pedagógiai Enciklopédiában (1886), és számos
késõbbi lexikonban. A
Szinnyei József által összeállított Magyar Írók Élete és
Munkái címû rangos kiadványban (1899) ide vonatkozóan a következõ olvasható: „Kiss Bálint nagy
munkásságot fejtett ki, különösen a népiskolai tankönyvirodalom terén. E század három elsõ évtizedében
az általa írott tankönyvek
általánosan használtattak a

ülésén, hogy a város eddig
közel 100 millió forintot fordított a Petõfi Szálló felújítását célzó Vitala-projekt
elõkészítésére.
– Több évtizedes gyakorlat
Magyarországon, mint a szegény társadalmakban általában, hogy elosztják a rendelkezésre álló javakat. Régebben ezt hiánytársadalomnak
neveztük. Az ilyen elosztás
sohasem igazságos. Hogy
most mi, és hogyan van a
háttérben, arról nekem precíz információm nincsen. De
tény, ilyenkor sohasem véletlen dolgok döntenek, hanem
valamiféle, esetleg politikai
megfontolások. A Petõfi
Szállóval kapcsolatban akkor
nyugszom meg, mint több
más szentesi, amikor azt látjuk, hogy valakik dolgoznak
az épületen. Életem vége felé
talán megihatom a Petõfiben
egy korsó sört is. Arra, hogy
ott is vacsorázzam, nem is
merek gondolni.
– „Újra Szentes” elnevezéssel indít programot az
önkormányzat annak érdekében, hogy az elszármazott
szentesiek kapcsolati tõkéjét
kiaknázva új beruházások
valósuljanak meg a városban. Az Írországban 7 éve élõ
Rátkai Márta például szívesen hazajönne, ha biztos
munkalehetõséghez jutna.
– Itt egy országos jelenségrõl van szó, Magyarország
fiatal lakosságának jelentékeny része megy külföldre
dolgozni. Senki nem hiheti,
hogy magyarságukkal van
probléma, hanem egyszerûen anyagi okai vannak. Még
akkor is, ha végzettségükhöz
képest jóval egyszerûbb
munkát vállalnak. Természetesen, mint minden országos
jelenség, ez Szentest is elérte.
Aki Írországban dolgozik
nem lett kevésbé szentesi,
csak ott jobban jár. Hazacsábításuk nem feltétlenül érzelmi alapokon fog történni,
hanem gazdasági eszközökkel. Ha az majd rendelkezésünkre áll. Azután derül ki,
hogy õk milyen kapcsolati
tõkét szereztek külföldön
töltött éveik alatt.

– Aktatologatásnál tart a
gyógyfürdõ ügyének rendezése. A kórház kérelmet nyújtott be az OTH-nak, de a hivatal további adatszolgáltatást kért. Azt, hogy néhányan az ombudsmanhoz fordulnának, hangulatkeltésnek
nevezte a térség országgyûlési képviselõje.
– Az aktatologatás 18. századi eredetû hagyománya a
magyar mindennapoknak.
Különbözõ politikai rendszereket élt át, és továbbra is
fönntartja magát. Tehát önmagában a lassúságon nem
kell meglepõdni. Hogy milyen jogszabályok engedélyeznek, nem engedélyeznek
valamit egy gyógyfürdõben
azt én nem tudom, de bizonyosan az intézmény jellegénél fogva igen szigorúak.
Abban viszont nem vagyok
bizonyos, hogy az ombudsman cselekvési helyzetben van ilyen ügyekben. Azt
azonban tudom, a kisgyerekek számára ideális téli
program a melegfürdõben
való pancsolás, úszkálás. Bizonyosan zavarja ez persze
az idõsebb közönséget. Lehet, hogy ez van az ügy hátterében. Azért kár lenne a
kölyköket kizárni onnan.
– Júliustól lehet új igazgatója a Koszta József Múzeumnak, amelynek mûködéséhez 26 millió forinttal járul
hozzá a város 2013-ban. Az
év derekától lesz önálló az
intézmény, ahol megmarad a
12 fõs dolgozói létszám.
– Ideje lenne stabillá tenni
ennek a pozíciónak a betöltését. Szakmai szempontok
mellett figyelembe lehetne
venni azt is, a jelentkezõk
közül kinek fontos hosszabb
távon ez az állás. Az utóbbi
évek tapasztalata azt mutatja, ilyen alapon sem csak
„õsszentesi” jöhet szóba. Ezzel nem azt mondtam, hogy
az utóbbi évek átmeneti
megoldásai bármiféle szakmai hiányt jelentenének.
Azután, ha megvan az új
ember, akkor hagyni kell
dolgozni. Figyelembe kellene azt is venni: egy múzeum
csak nagyon ritkán termelhet
számottevõ bevételt. Egyegy extra kiállítás igen, de az
egész alapvetõen nem. Az jó
hír, hogy a dolgozók megtarthatják helyüket. Még
jobb hír az lesz, ha ez meg is
történik.
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Petri professzorra emlékeztek

Fotó: Vidovics
Az egy éve elhunyt Petri István professzor
emlékére a Dr. Bugyi István Kórház, a Szegedi Tudomány Egyetem és a Magyra Sebész
Társaság dél-magyarországi csoportja múlt
pénteken tudományos emlékülést rendezett
a szentesi kórházban. A tanácskozás emléktábla avatással kezdõdött: a neves sebészt
ábrázoló dombormûvet – Máté István és Lantos Györgyi csongrádi szobrászmûvészek alkotását – a sebészeti osztály aulájában leplezték le rokonok, kollégák, barátok és isme-

rõsök elõtt. A kiváló gyógyítóról és munkásságáról felesége, Petriné Monoki Erzsébet,
Berente László, a kórház tudományos bizottságának elnöke és Várkonyi Katalin fõigazgatónõ is megemlékezett. A család és az intézmény mellett a helyi politika képviselõi is
koszorút helyeztek el az emléktáblán. A
megemlékezésen és a tanácskozáson jelen
volt a család régi barátja, Haumann Péter
színmûvész, a Nemzet színésze is.

Utcáink, tereink névadói (105.)

Pólya Lõrinc utca
A felsõpárti városrészben
található; az Arany János, a
Kiss Bálint és az Ady Endre
utcákat köti össze. 1861-ben
Dóci közként emlegették, az
1890-es években névtelen.
Az 1906. évi városrendezéskor a kis utca Pólya Lõrinc

szentesi lakos nevét vette fel,
aki a hagyomány szerint
1638-ban egy 3 mázsás harangot öntetett a szentesi
kálvinista egyháznak. Az eklézsiatörténet úgy tudja,
hogy az 1799-ben Pesten öntetett 11 mázsás nagyharang-

Szépkorú köszöntése
Nagy Antal február 11-én, hétfõn ünnepelte 90. születésnapját. A szépkorút
a családtagokon és
a dolgozókon kívül
a város elsõ embere,
Szirbik Imre is köszöntette. Anti bácsi
a Dózsa György utcai III. sz. idõsek
klubjában tölti hétköznapjait fõként
zenehallgatással.
(Fotó: Vidovics)

240 éve született Kiss Bálint református lelkipásztor (V.)

Új típusú tankönyveket írt
református felekezet népiskoláiban.”
A tanügyi dolgok folyamatosan foglalkoztatták.
Már vésztõi rektorként
(1795–98) megismerkedhetett az oktatásügy problémáival és hiányosságaival.
Hamar felismerte, hogy az
iskolaügy reformra szorul.
Nem véletlen, hogy szentesi
mûködését egy korszerû iskola építésével kezdte
(1803), és emelte a tanítók
létszámát is. Nem volt elégedett a forgalomban lévõ
népiskolai tankönyvekkel
sem, ezért folyamatosan
szorgalmazta új típusú iskolai könyvek bevezetését.
A szuperintendensi hivatal

késedelmeskedett a kérdés
orvoslásával, ezért Kiss Bálint maga kezdett tankönyveket írni a gyermekek számára, a korosztálynak megfelelõ, közérthetõ stílusban.
A korai tankönyvei közül
említést érdemelnek az
1815-ben kiadott „Kis agenda, az úrvacsorával élni
szándékozó fiúk és leányok
számára…”, és az 1816-ban
Pesten megjelent „Erkölcstudomány, röviden elõadva”, amelyet kérdés-felelet
formában állított össze.
Némi kihagyás után Kiss
Bálint újabb tankönyvekkel
jelentkezett. A sort az „Elsõ
évi oktató…” (Pest, 1844)
nyitotta meg, amely Filep

ba bele lett öntve a Pólya-féle õsi harang, ezért ezt „öreg
harangnak” is nevezték. Régiségi értéke miatt nem kellett sem az elsõ, sem a második világháborúban hadi célra beszolgáltatni.
Labádi Lajos

Antal szerint, jól megvilágítja nevelési módszerét, és
társadalmi felfogását. E
könyvében ugyanis „elemi
szinten, érthetõen elmagyarázza a földesurakkal megkötendõ örökváltsági szerzõdés elõnyeit, az elnyert
szabadság jótékony hatásait; szemben az alávetett sorban maradt jobbágyközségekkel”. A felvilágosult lelkipásztor hamar rájött arra
is, hogy nemcsak a fiútanulók számára kell a korszerû
életre nevelést biztosítani.
Nem kevésbé fontos feladat
a leánytanulók gazdasági,
háztartási ismeretekre való
intézményes oktatása. Ezt
szolgálta „Nõi tan…” c. tan-

könyve (Pest, 1846). Az életre nevelés jegyében a „Falusi földmûvelõket oktató…”
címû tankönyve (1846)
alapján tanította a gazdasági munkálatokat, s a gazdálkodás, értékesítés alapelemeit. „Oktatástörténeti
jelentõsége mellett sajátos
néprajzi értékét az adja
meg, hogy az alföldi, mezõvárosi paraszti gazdálkodásmód fontosabb elemeit,
agrotechnikai eljárásait
népszerûsíti benne” – állapította meg Filep Antal.
Az egyházkerületi iskolai
szabályzatokban
(1852/1854) felsorolt tankönyvek között találhatók
még a következõ Kiss Bálint

által írt iskolai könyvek:
„Elemi földtan”, „Egészségtan”, „Bibliai történetek”,
„Gazdászat”. Népszerûségnek örvendett „Életrendtan” c. könyve. Toldy Ferenc irodalomtörténész úgy
tudja, hogy kéziratban maradtak ugyan, de a református iskolákban a tananyagok között szerepeltek: a
„Kézi mesterségek”, az „Ízlõ, szagló eszközeink”, és
vele kapcsolatosan a „Növények alkotó részeinek ismerete” c. tanulmányai.
Tankönyveit a békés–bánáti egyházmegyében bevezették, de a szomszédos területek is kedvezõen fogadták. Könyvei halála után is
használatban
maradtak,
egészen az 1868. évi népiskolai törvény bevezetéséig.
Labádi Lajos
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Tartalékát éli föl
a vízmû
A lakosságnak kedvezne,
de a szentesi önkormányzati szolgáltatók mûködését
rendkívüli módon megnehezítené a kormányzó pártok által bejelentett 10 százalékos rezsicsökkentés,
amit július 1-tõl rendelnének el a törvényhozók.
Mindenki örül annak, ha
csökkennek a rezsiköltségei.
Az elmúlt hét végén jelentették be, hogy július 1-jétõl a
víz-, a csatorna-, a szennyvízelvezetési, a szemétszállítási, a palackosgáz-, valamint a kéményseprési díjakat is átlagosan 10 százalékkal csökkentené a kormányzat. A tervezett döntés a lakosságnak kedvezne, de
hogy milyen következményei lehetnek a szentesi önkormányzati szolgáltatóknál, arra is kíváncsiak voltunk.
Ami a víz- és csatorna-díjat illeti, jelenleg megyei
szinten az egyik legolcsóbb
tarifával dolgozik a SzentesVíz Kft., amely idén 820 milliós árbevétellel tervez úgy,
hogy ebbõl a biztonságos
mûködtetés és fejlesztések
mellett 140 millió forintot
szennyvízbírságra kell fordítania. A rezsicsökkentési javaslattal kapcsolatban Kocsis
László ügyvezetõ lapunknak
úgy fogalmazott, 2013-ban
azokat a tartalékait éli fel a
társaság, amit az elmúlt
években éppen azért halmozott föl, hogy az új szennyvíztisztító átadásáig viselni
tudja a szennyvízbírság terheit. A létesítmény átadására

azonban még évekig várni
kell. A vezetékrendszer
hossza után fizetendõ közmûadó, a díjbefagyasztás és
a tranzakciós illeték idén 100
milliós mínuszt jelent, jövõre
pedig veszteséges vállalkozássá válhat a szolgáltatás,
ha nem kap állami kompenzációt a társaság.
A kéményseprési díj esetében a 10 százalékos csökkentés pusztán annyit eredményezne, hogy a 2012 decemberében államilag elrendelt minimum 50 százalékos díjemelés így 40-re
csökkenne.
– Rendkívüli módon megnehezítené a szolgáltatás
színvonalának megõrzését,
ha ellentételezés nélkül rónák ki ránk a szemétdíj 10
százalékos csökkentését –
mondta a szemétszállítás
kapcsán Kiss Ferenc. A városellátó munkatársa kifejtette: január elsejétõl tonnánként 3 ezer forint hulladéklerakási járulékot fizetnek be az államnak, ez 20
milliós kiadás. Tovább nõttek a kiadások azzal, hogy a
törvényi szabályozásnak
megfelelõen minimálbéremelést hajtottak végre a
gépjármûvezetõknél és a fizikai dolgozóknál, illetve
nyártól elektronikus útdíjat
is fizetni kell a Szentes és
a felgyõi lerakó között ingázó kukáskocsik után. Kiss
Ferenc hozzátette, csak a
konkrét döntés tükrében
tudják majd kidolgozni a kiadáscsökkentõ lépéseket.
B.D.

Sajtóközlemény
Uniós támogatásból minı ségi oktatás valósult meg a VM
ASzK-nál

A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképzõ Központ,
Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium, Jánoshalma 20 millió forint uniós támogatást nyert a
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0512 számú pályázat megvalósításához.
A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképzı Központ, Mezı gazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Jánoshalma 2008ban alakult hat iskola összevonásával. Az Oktatási Központ feladata a Kelet-magyarországon mßködı VM fenntartású iskolák
összehangolt mßködésének irányítása, egységesítése. A közös
SZMSZ, Pedagógia program elkészítését, az egységes szabályzatok kidolgozása követte.
A 2010-ben beadott TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0512 számú
pályázat újabb lehetõséget teremtett a pedagógia munka fejlesztésére. Öt fı pedagógus földrajzilag elkülönült iskolákból
kezdte meg tanulmányait uniós forrásból. Mátrafüredrı l, Kétegyházáról, Pétervásáráról 1-1 fı , Szentesrı l 2 fı élt a nagy lehetı séggel, hogy ingyen vegyen részt szakképzettséget, közoktatás vezetı i végzettséget adó képzésen, szerezhetett új diplomát. Mindezt úgy, hogy munkaidı kedvezmény illette meg ı ket
a képzés teljes idı tartama alatt, munkaidejük felére.
A pályázat záró dátuma: 2012. szeptember 30-a volt. Erre az
idı pontra mind az öt pedagógus megszerezte a pályázatban
vállalt végzettséget.
A fenntarthatósági idı szak további 3 év. Ez alatt az idı alatt
kell a megszerzett tudást hasznosítani, az oktató – nevelı munkába beépíteni. A Támogató szervezetet folyamatosan tájékoztatni.
További információ elérhetı :
www.vmaszk.hu;
www.harruckern.hu;
www. matra-szakkepzo.sulinet.hu
www.peterkeszaki.hu
www. szentesinfo.hu/bartha
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Új hidakon a Kurcán

(folytatás az 1. oldalról)
A forgalom elterelésérõl a
híd lezárása elõtt 12 nappal
értesíteni kell a hatóságokat
és a közlekedõket – mondta
lapunknak Usztrunul Károly
mûszaki ellenõr. – A hídfelújítási munkákat folyamatosan dokumentáljuk és rendszeresen egyeztetünk a tervezõvel és a kivitelezõvel. A
bontási munkák lassabban
haladnak a vártnál, de nincs
csúszás a kivitelezésben –
tette hozzá.

Új fahíd épül
Eredetileg õszre tervezték
az Eszperantó-híd felújítását,
de idõközben új elképzelés
merült fel: a rekonstrukció
helyett újjal váltanák ki a régi hidat. A jelenlegi gyalogos
átkelõ mellett májusban kezdõdhet meg az új szerkezet
feállítása mintegy 25 millió
forintért. A fahíd hossza és
kialakítása nem változik, a
szélessége nõ néhány centiméterrel.

A csúszás okáról a kivitelezést részben végzõ Városellátó Intézmény vezetõje lapunknak elmondta, hogy a
tervezõ kiválasztása és a
tervdokumentáció elkészítését követõen októberben
tudták beadni az építési engedély kérelmet a közlekedési hatóság hajózási hivatalához. A hatóság engedélye
után indulhat a pályáztatás a
kivitelezõ kiválasztására, aki
majd elkészíti a betoncölöpöket, amire majd a városellátó építi a híd faszerkezetét.
A liget felõl kialakítanak két
akadálymentesített rámpát a
megközelítéshez, de megmarad a jelenlegi lépcsõ is. Varga Sándor szerint májusban
kezdõdhet a kivitelezés és a
nyár folyamán elkészül a 46
méter hosszú és 2,3 méter
széles új átkelõ. Terveik szerint a gyalogosforgalmat segítendõ, az építés idejére
meghagyják az 1981 augusztusában emelt jelenlegi hidat, amit majd késõbb bonta-

Gyógyfürdõ: maradnak
kívül a kicsik
(folytatás az 1. oldalról)
A korábban kiadott engedélytõl eltérõ üzemeltetés
miatt az OTH 2012. november 19-én kezdeményezte az
engedély felülvizsgálatát. A
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház a felülvizsgálat során benyújtandó dokumentumok egy részét csatolta, a még hiányzó dokumentumok beküldésére a megadott hiánypótlási határidõ
2013. február 18. A felülvizsgálathoz szükséges dokumentumok benyújtását követõen az Országos Tisztifõorvosi Hivatal haladéktalanul
megkeresi az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget (OKTVF). Az OTH az
OKTVF szakvéleményének
beérkezését követõen hozhat
döntést. Azt is megtudtuk,
hogy az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 30
nap, de ebbe nem számít bele a hiánypótlás teljesítésének és a szakvélemény elkészítésének idõtartama. És
ami még fontos: az OTH-tól
azt írták az utolsó kérdésünkre, miszerint tiltásra került, hogy a 14 éven aluliak

igénybe vegyék a fürdõ szolgáltatásait, a megkeresésbõl
értesültek, ezért ezzel kapcsolatosan bõvebb információval nem rendelkeznek.
Mindebbõl kiolvasható,
hogy az ügy rendezése pusztán abba az irányba tart,
hogy a fürdõ visszaszerezze
azokat a jogosítványait, amik
birtokában közfinanszírozott
gyógyászati eljárásokat végezhetnek. Ha gyógyfürdõ
marad a fürdõ – márpedig a
kórház sajtószóvivõjének tájékoztatása szerint ez az intézményvezetés célja –, akkor továbbra sem használhatják a 14 éven aluliak a
medencéket. Úszásoktatásra
ugyanis csak vízforgatóval
ellátott medencék alkalmasak a jogszabályok szerint,
egy ilyen berendezés telepítése medencénként 20 milliós kiadást jelente. Hogy milyen forrásból tudná fedezni
a kórház ezt a fejlesztést, arról – a szóvivõi tájékoztatás
szerint – a városvezetéssel is
tárgyalt a menedzsment, de
konkrét megállapodás még
nem született.
Bíró Dániel

nának el. Szeretnék, ha a
Kurca-híd felújítása és az
Eszperantó híd átépítése
nem okozna jelentõs fennakadást a gyalogos átkelésben a Kurcán.

Június végéig tart
A kivitelezést pályázaton
elnyert Integrál Építõ Zrt.
november 26-án vette át a
munkaterületet, december 614 között teljes hídzár mellett fektették le azt a betoncsövet, mely biztosítja a zavartalan vízátfolyást a munkák ideje alatt. Az elmúlt két
hónapban elterelték a Kurcát, kitermeltek mintegy 50-

60 köbméter iszapot a híd
környékérõl, kizárták a vizet
a munkaterületrõl és feltárták a hídszerkezetet. Mivel
feneketlen iszapot találtak,
ezért a munkák további zavartalan végzéséhez elkészítettek egy húsz centiméter
vastag vasbeton lemezt a híd
alatt. A beruházás összköltsége nettó 71,5 millió forint,
melynek egy része pályázati
forrás, egy részét az önkormányzat saját költségvetésébõl biztosítja. A munkák
szerzõdésben vállalt befejezési ideje 2013 június vége.
Besenyei Gábor

130 éves hidat újítanak fel
A híd építésének idõpontjáról megoszlottak a vélemények, a tervezõ sem tudott pontos választ adni. Biztosnak
látszó támpontot ad az a két tégla, melyet a bontási munkák során találtak meg véletlenül a munkások. A római
számokkal belevésett dátum 1884. A kérdéssel kapcsolatban Labádi Lajos helytörténész, fõlevéltáros szolgált adatokkal. Eszerint a hidat 1883-ban kezdték építeni és 1884
június 11-én adták át a forgalomnak. A város elsõ állandó
kõhídjához vezetõ út elõtte készült el, a megyeházával
egy idõben. A ligetet kettészelõ „Széchenyi kongó”-nak
nevezett városba vezetõ út nagyméretû bazaltkockákból
épült, a híd utáni szakaszt macskakõbõl rakták. Labádi
Lajos még elmondta, hogy eredetileg a hidat nem a mostani helyére tervezték, hanem attól egy kicsit eltolva, ezzel biztosítva rálátást a katolikus templomra.

Izraelbõl jönnek
edzõtáborozni?
A sportturizmus fejlesztése volt az elsõdleges célja a
polgármester izraeli látogatásának. Szirbik Imre és
Bocskay István az elmúlt
héten több turisztikai társaság képviselõjével tárgyalt
esetleges szentesi edzõtáborozási lehetõségekrõl.
Több hónapos elõkészítés
után – összhangban a város
fejlesztési elképzeléseivel –
piackutató meghívására utazott Izraelbe a város vezetõje
és a polgármesteri hivatal
munkatársa. Szirbik Imre lapunknak elmondta, hogy
kinntartózkodásuk idején
hat utaztató csoport képviselõivel tárgyaltak, és mutatták
be számukra a városban fellelhetõ sportolási lehetõségeket. Két nagy utazási iroda
jelezte, hogy néhány héten
belül Szentesre küldi szakértõit, akik felmérik, mit tud
nyújtani a város. A polgármester elsõsorban a vízi-

sportokra, úszásra, vízilabdára és kajakozási lehetõségekre hívta fel a leendõ partnerek figyelmét, azonban
erõs érdeklõdést tapasztalt
labdarúgás terén is. Hozzátette, ebben nagy segítséget
jelentett Pisont István, az Izraelben is légióskodó, egykori szentesi focista ajánlása,
aki jelenleg az U17-es válogatott szövetségi edzõje.
Amennyiben a külföldi szakértõk megfelelõ feltételeket
találnak látogatásuk során,
akkor akár már az õsz folyamán érkezhetnek Izraelbõl
12-18 éves sportolók edzõtáborba – fejezte ki reményét
Szirbik Imre.
A polgármester azt is elmondta, hogy Hof Ashkelonban, a város izraeli testvértelepülésén is tettek egy
napos látogatást, ahol elültették az elsõ fát a testvárosi
kapcsolatok parkjában.
BG

SZENTESI ÉLET

4

Világbajnokok is a szentesi ehetõ virágokkal dolgoznak

A Pillár-unokák folytathatják

2013. február 15.

Helyreigazítás
(folytatás az 1. oldalról)
Tedásné nyilatkozata azt a
hamis képet festi, hogy a
többi aspiránsnak nem áll
birtokában az a tudás és tapasztalat, amely az egészségügyi intézmény gazdasági ügyeinek irányításához
szükséges.
Ezen állítással ellentétben
a valóság az, hogy a három
pályázó közül egyedül Szigetiné Koszár Anna, a kórház
jelenleg szülési szabadságon

lévõ gazdasági igazgatója
rendelkezik valamennyi, a
jogszabályban és a pályázati
felhívásban elõírt képzettséggel és gyakorlattal. Mérlegképes könyvelõi képesítését 2002-ben szerezte meg,
regisztrációja bárki által
ellenõrizhetõen szerepel a
Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján. Emellett két
egyetemi diplomával (közgazdász, egészségügyi menedzser), továbbá angol és

német nyelvbõl középfokú
üzleti nyelvvizsgával rendelkezik. Több mint 8 éve dolgozik a költségvetési szférában, ebbõl – a GYED-et megelõzõen – 6 évet a kórházban
tevékenykedett. Elsõdleges
feladata a pénzügyi-gazdasági funkciók teljes körû irányítása volt, de emellett kiemelt szerepet töltött be az
intézményben megvalósuló
fejlesztésekre pályázati források elnyerésében.

Téltemetés és maszkabál
ban. Anita lányom is besegít
a munkákba, Dani fiam pedig nagy kitartással közeledik a növényekhez. A világ
génállományának jelentõs
része itt megtalálható, 370
féle kertészeti növény és virág szaporítóanyaga áll rendelkezésünkre. Ezekbõl új
növényeket lehet nemesíteni. Nehezen fogadják be az
újdonságot a termelõk, pedig van piaci lehetõség
ezekben a növényekben,
csak ehhez jobban meg kell
ismerniük a hatásukat és a
termesztési lehetõségeket. –
Az évek során megtapasztaltuk, az itteni termõföld és
éghajlati adottságok, a termálvíz és a városvezetés is
segíti a sikeres munkánkat.
Ezzel szemben az irigység
és rosszindulat sok energiánkat vett el. Számomra a
kutatás fontos, a termelés
kevésbé. A bevételeinket
visszaforgattuk, nem gazdagodtunk meg. Szeretném átadni a stafétát, visszább vonulni a mindennapi feladatoktól és a doktori munkámra koncentrálni. A feltételek
adottak, a család folytathatja az eddigi munkát – fejezte
be a beszélgetést Pillár József.
Besenyei Gábor

(folytatás az 1. oldalról)
– A saláták közül ebbõl a
fajtából a világon a legtöbbet, míg Magyarországon a
legkevesebbet termelik. Az
ugyancsak daganatos betegségek megelõzésére hasznos
ruccolát az olaszok száz százaléka fogyasztja, addig a
magyaroknál ez az arány
nem éri el a tíz százalékot.
Nagyon fontos, hogy nálunk mindent vegyszermentesen állítunk elõ – hívja fel
a figyelmet. Növényei nemcsak külsõleg érdekesek,
de vitaminokban, ásványi
anyagokban, tápanyagokban gazdagok. Ennek köszönhetõen figyeltek fel
Pillár József (képünkön) zöldségeire és juthat el államfõk
asztalára, szállodákba és éttermekbe. A hazai szakácsválogatott is részben ezekkel a termékekkel méreti
meg magát a világversenyeken. – Húsz éve tõlem rendelnek meg fél évre elõre
különféle zöldségeket az állami vezetõkhöz látogató
külföldi vendégek számára
az ételekhez. Kezdetben
minden tételt bevizsgáltak,
ma már ritkább az ellenõrzés. Rendszeresen szállítunk
a fõváros legnagyobb olasz
éttermeibe, mert azt mond-

ják, az itt termett zöldség
szinte ugyanolyan ízû mint,
az olasz. Kormányrendezvényeken kívül a balatonfüredi Anna-bálra vagy a budapesti Operabálra is szállítunk.
A megkezdett munkát az
utódok folytatják, a feltételek
adottak. A család fontos pont
Pillár József életében, amit
az is mutat, hogy növényeket nevezett el unokáiról. A
nemesített cikória salátái
Csenge, Katalin Édua, Csongi nevet kapták, a római saláta Dániel, a díszsaláta Klaudia és Enikõ, a díszpaprika
Zoárd nevét viseli.
– A fiamnak megvan az
esélye a generációváltásra,
de nem erõltetem – mondja
a kutató. Majd eldönti mit
és hogyan szeretne továbbvinni a különleges és ehetõ növényekbõl. Tájépítész
mérnök végzettséget szerez,
ami nem áll túl távol ettõl a
munkától. Még több mint
húszezer virágot lehetne
megvizsgálni fogyaszthatósági szempontból. Pillár József két unokájában lát
esélyt a megkezdett munka
továbbvitelére. A fiam 12
éves Zoárd fia áll legközelebb a kertészethez, saját növényei vannak a fóliáink-

Mennyien éltek a reformkorban Szentesen? Mikor éjszakázott városunkban Kossuth Lajos? Hasonló kérdésekre számíthatnak azok,
akik a közelgõ nemzeti ünnepünkön a kényelmes tévénézés helyett inkább bebarangolnák a várost, hogy
helyismereti tudásukat elmélyítsék. A családsegítõ központ és a Szentesi Vendégszeretet Egyesület elõször
szervez városismereti túraversenyt március idusára. –
Baráth Lászlótól, a családsegítõ munkatársától származik az ötlet, hogy az ismeretterjesztés jegyében sétára
hívhatnánk a szentesieket.
Nagyon tetszett az elképzelés, azt pedig már mi vetettük fel, hogy állami ünnepeken kellene megrendezni a
versenyt, mert olyankor a
protokoll ceremóniákon kívül nincs egyéb program a
városban – mondta lapunknak Molnár Lívia, az egyesület elnöke. Évente két túraversenyt szerveznének a jövõben: az egyik március 15re, a másikat október 23-ra.
A rendezvény jelmondata:
Sétálj a forradalom jegyében!

Séta a forradalom
jegyében

A hónap utolsó hétvégéjén rendezi az önkormányzat a hagyományos Télbúcsúztató Karnevált. Az évindító nagyrendezvényt elsõ
alkalommal 2000-ben szervezték meg az óvodák, általános és középiskolák részvételével. Az esemény állandó díszvendégei a szlovéniai jelmezesek és busók,
akik idén is több helyen riogatják vidám mûsorukkal
a telet és a helyieket.
A karnevál részleteit bemutató
sajtótájékoztatón
Szirbik Imre polgármester reményét fejezte ki, hogy az
esemény beépült a város életébe az elmúlt években. Bár
az elmúlt évben megváltozott az iskolák mûködtetése,
azonban nem az iskolafenntartótól függ a program. A
polgármester megköszönte
munkatársainak a szervezési
munkákat és reméli, hogy
mindenkinek vidámságot és

mezesek és busók közremûködésével. Szombaton álarckeresõ versenyt hirdetnek, a
legeredményesebbeket fánkkal jutalmazzák. Szintén fánkot kapnak, akik a pénteki
riogató során a legtöbb kártyát gyûjtik össze és leadják
azokat. Azt est sztárvendége
Antal Timi, a 2012-es XFaktor legjobb énekesnõje. A
sportcsarnok befogadóképessége 1200 fõ, ezért a belépõk számát ellenõrzik a rendezõk. Lapunk azon kérdésére, hogy milyen kimutatható idegenforgalmi hatása
van a rendezvénynek, elmondta, hogy errõl nem készült külön felmérés. A tavalyi év elsõ kilenc hónapjában
hat százalékkal nõtt a szállásfoglalás a városban. A télbúcsúztató karnevál egy találkozási pont a városban
élõknek, igazi értéke - a turisztikai célon túl - közösségformáló ereje és a program a

városimázshoz is hozzájárul.
Az óvodások és általános
iskolások Farsangi Maszkabálját a Mûvelõdési központ
szervezi. Varróné Szabó Ildikó
igazgató elmondta, hogy az
óvodákból 1-1 csoport, az iskolák alsó és felsõ tagozataiból 2-2 csoport jelentkezését
várják. Külön sorrendet nem
állítanak fel, minden fellépõ
ajándékot kap. Este a középiskolások produkciói közül a
támogatók választják ki a
legjobbakat. A rendezvény
ideje alatt a sportcsarnok
elõtt felállított sátrakban
kézmûves és gasztronómiai
termékek között válogathatnak a farsangozók. Bertók Róbert és a Gladiátor Rendezvényiroda szervezésében
Farsangi Borvigadalommal
várják az érdeklõdõket, borés pálinkakóstolási lehetõséggel. A részvétel minden
programon díjmentes.
B. G.

A szentesi tûzfújók Szlovéniában képviselték városunkat.

Tavaly így ünnepeltünk
A cél, hogy játékos formában
minél többet megtudjanak a
résztvevõk Szentes történetérõl, híres épületeirõl, embereirõl, mûalkotásairól és
azokról a rejtett kincsekrõl,
melyeket még városlakóként
sem veszünk észre. – Forradalmi totót, tesztet és útvonalleírást fognak kapni a jelentkezõk, akikre egy 2 órás
séta és idõutazás vár. 2-5 fõs
csapatok jelentkezését várjuk
az alábbi kategóriában: álta-

(Arhív fotó: Vidovics)
lános iskola felsõ tagozat,
középiskola, családok, baráti
társaságok. A játék részletes
kiírása és a nevezési lap a
Dózsa -ház Közösségi tér
honlapjáról tölthetõ le. Nevezési díj nincs. Nevezési
határidõ: 2013. március 10. A
rajt március 15-én 8.30 és
9.30 között lesz a Dózsa-háznál, az eredményhirdetés
12.30-tól lesz ugyanott.
Munkatársunktól

jókedvez hoz a két napos
rendezvény. Szirbik Imre
kérdésre válaszolva a karnevál teljes költségvetését 2,5
millió forintra becsülte. Az
összeg nagyobb részét a gyerekek jutalmazására és felkészülésére, valamint a fellépõk díjára fordítják. Minden
eddiginél több támogató állt
a rendezvény mellé és a város pályázatot is beadott a
költségek
csökkentésére.
Utóbbiról még nem született
döntés, azonban ha eredményes lesz, akkor más rendezvények költségeit fedezik
majd belõle.
Deim Éva szervezõ tájékoztatása szerint a program a
megszokottak szerint alakul.
Változás, hogy a péntek délutáni felvonulás a sportcsarnoktól indul a szlovéniai jel-

Szentesiek a szlovén busók földjén
Évek óta állandó vendégei a szentesi Télbúcsúztató
Karneválnak a szlovéniai busók, de azt kevesen tudják,
hogy szûkebb hazájukban, Ptuj városában és környékén
idén 53. alkalommal rendeztek karnevált. Immár harmadik alkalommal egy kisebb szentesi csapat is részt vett
ezen az európai léptékû karneválon.
A kalandozó magyarok eme tizennyolc fõt számláló
csapata idén tûzfújóval, karikás ostorokkal, pazar 15. századi ruhákkal és a szokásos fényes vértekkel mutatkozott
be. Február 9-én a Markovci nevû faluban zajló kisebb,
népiesebb jellegû karneválon vonultak fel, majd 10-én
Ptujban, ahol a legjobb helyi csoportok mellett horvát,
olasz, osztrák, makedón, szlovák, szerb és német jelmezesek szórakoztatták a közönséget. A szervezõk hivatalos
adatai szerint a tíz napos karneválon 102 csoport vonult
fel, a rendezvény teljes látogatói száma megközelítette a
hatvanezret. A szentesi hagyományõrzõ egyesület nem
került be ugyan a tíz legjobb és külön díjazott csoport
közé, de a többi külföldi csoporttal egyetemben, õk is
megkapták Ptuj város polgármesterétõl a karnevál emléklapját.
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A párválasztás
korunk legnagyobb
kihívása
Aki gyermeket vállal, annak meg kell tanulnia dacolni a társadalmi elvárásokkal – mondta kedden
a Házasság Hete országos
programsorozat szentesi
rendezvényén Gál Lajos
(képünkön) baptista lelkipásztor, aki a Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság meghívásának eleget téve tartott elõadást az ifjúsági házban.
Az egyik szervezõ, Tóth
Tamás gimnáziumigazgató
felvezetõjében elmondta,
azért látta szükségét a téma
felkarolásának, mert pedagógusként nap mint nap tapasztalja, mennyi gyermek
szenved attól, hogy nincs
biztos családi háttér mögötte, vagy hiányzik a tartós,
mély lelki kapcsolat a szülõk
között. – Már ott tart a világ,
hogy félünk rábízni magunkat másokra – kezdte Gál Lajos, aki azt is elárulta a többnyire vallásos közönségnek,
hogy civilben egy munkaügyi kirendeltség munkatársa, feleségével 11 gyermeket
nevelnek szeghalmi otthonukban, mind saját, ezért
prédikáció helyett inkább tapasztalatait osztja meg az érdeklõdõkkel. – A 21. században egyre erõsebben érzékelhetõ az emberek leterheltsége, panaszáradata, és a zavarodottság, hogy nem látják a
helyes utat. Ebben a bizonytalan helyzetben különösen

fontos a párválasztás, ami
korunk egyik legnagyobb kihívása. A férfiak legtöbbször
a nõ megszerzésére fordítják
minden energiájukat, de arra
már kevésbé gondolnak,
hogy megtartani egy kapcsolatot vagy éppen mással
együtt felnevelni egy gyermeket, az elõbbinél jóval nagyobb és hosszabb feladat.
Egy férj az esküvõ után
évekkel is udvarolhat feleségének, az csak megerõsíti a
házasságukat. Gyülekezetem
egyik tagjának egyszer azt
mondtam, szeresd a nejed,
mert ha te nem, biztos lesz
jelentkezõ, aki szeretni akarja majd. És úgy is lett – mesélte egy tönkrement frigyrõl.
– A szeretet, a törõdés látványa pedig nem lehet tabu
a gyermek elõtt – folytatta a
prédikátor apuka. Szerinte
az kifejezetten jó, ha a gyermek látja, amint otthon a
szülõk kézen fogják, megölelik, vagy akár megpuszilják
egymást, mert a szülõi minta
mindennél fontosabb a gyermeknevelésben. – Egy családban a férfinek is ki kell
vennie a részét a játékból és
a beszélgetésekbõl. Az nem
lehet kifogás, hogy rengeteget dolgozik, fáradt, mert a
gyermek keresi azt, akitõl
függhet, hisz kiszolgáltatott
lények vagyunk, és az apahiány késõbb súlyos gondokhoz vezethet. Gyakorta az is
tévútra vezet, ha minden kihívástól és nehézségtõl meg
akarjuk óvni a gyermekünket. Sokszor a nehéz gyerekkorú szülõk mindent meg
akarnak adni az utódoknak,
de ezzel nagyobb nyomorúságba taszítják õket, mint
maguk voltak egykor. A mai
társadalom
elvárásaival
igenis szembe kell menni, ha
az ember boldog és teljes
családi életet szeretne, sok
gyermekkel – zárta elõadását
Gál Lajos.
Bíró Dániel

Tisztelt Fogyasztók,
tisztelt élelmiszer elõállítók!
A Szentes-Víz Kft., mint szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a szolgáltatott víz minõsége nem változott.
Bár az elmúlt 25 évben folyamatosan csökkent az arzénra
vonatkozó határérték, a szentesi ivóvíz mindvégig az aktuális határérték alá esett, teljesítve a minõségi elõírásokat. Az
uniós csatlakozás idején az ivóvíz arzén tartalmára vonatkozóan az EU-s irányelvek további határértékcsökkentést írtak
elõ, mely alól Magyarország részbeni felmentést kért. A tárgyalások nem vezettek eredményre, ezért 2012. év végétõl az
unió legszigorúbb határértékei léptek életbe Magyarországon is.
A város területén szolgáltatott víz arzénkoncentrációja
nem felel meg a 201/2001. (X.25.) számú kormányrendeletben 2012. december 26-tól hatályba lépõ vízminõségi
határértéknek(10 mikrogramm/liter).
Természetesen a szentesi ivóvíz is meg fog felelni ennek
az elõírásnak is, de ehhez el kell készülnie az állami forrásból, a város beruházásában épülõ berekháti tisztítómûnek.
Az állami támogatásból épülõ mûvek kivitelezését hoszszantartó pályázati, minõségbiztosítási, közbeszerzési folyamat kell, hogy megelõzze, ezt éljük most. A tisztító mû várhatóan 2014. évben kezdheti meg a próbaüzemét. Onnantól
a hálózatban levõ víz sem fog határérték feletti arzént tartalmazni.
Január 1-je óta a kijelölt élelmiszerboltok bejáratánál mindenki megtalálhatja a Magyar Honvédség szentesi alakulatának munkájaként kiszállított zacskózott vizet. Ez is szokásos csapvíz, amelyet olyan kútból nyernek, aminek alacsony
az arzéntartalma. A közeli hetekben fogják telepíteni a Nyíri
köz sarkára az ideiglenes tisztító mûvet, ahol mindenki hozzájuthat a lecsökkentett arzéntartalmú, szentesi vízhez.
Szentes-Víz Kft.
(x)
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Koszorúslányok:
szépek és bátrak

Szépségkirálynõ koronázta meg Zsaklint.
Volt itt minden, mi szemnek és szájnak ingere: a 7.
alkalommal megrendezett
Esküvõ és baba-mama kiállításon kóstolhattunk eperbort, csokiszökõkútból folyó édességet, volt kalocsai
hímzéses torta, az idén újra
meghirdetett koszorúslányszépségversenyen pedig kiderült: a próbálkozó lányok
nem csupán szépek, de bátorság is kell a bemutatkozáshoz.
A mindig nagyon várt
rendezvény lehetõséget teremt, hogy a „nagy naphoz”
kötõdõ szolgáltatások képviselõi kapcsolatot teremthessenek az érdeklõdõkkel.
Azonban, mint a standok
között sétálva megtudtuk,
ilyenkor inkább csak rövidebb beszélgetések a jellemzõek, a következõ hetekben,
hónapokban érkeznek a
megkeresések, felkérések.
Több év elteltével újra

Susanna
megszólal

meghirdette a fõszervezõ,
Bertók Róbert a koszorúslány-szépségversenyt, melyre nagy számban neveztek
más városokból is. Három
kategóriában mutakozott be
esküvõiruha-kölcsönzõk ruhakölteményeiben összesen
mintegy harminc lány, akiket
a Miss Universe Hungary
2010-es gyõztese, Babinyecz
Tímea elnökletével értékelt a
zsûri, tagjai között Domján
Ilona divattervezõvel, stílustanácsadóval, Nemes Krisztinával, korábbi szépségversenyek gyõztesével, Borbás
Gabriellával, egy szépségipari
cég képviselõjével és Szûcs
Lajos alpolgármesterrel. A
legnagyobbak mezõnyében
olyan is akadt, aki életében
elõször indult ilyen megmérettetésen, azonban felvonult
megyei legszebbnek választott lány, sõt egy cég reklámarca is.
A legkisebbeknél, a 3-7

Fotó: Vidovics
évesek versenyében a csongrádi Vigh Lottit választották a
legszebbnek, a 8-13 évesek
között a szentesi Hoffmann
Hannát koronázták meg,
majd a 14-25 évesek legszebbjének a szintén helybeli
Sipos Zsaklin bizonyult.
A Koszta-iskola tanulójától megtudtuk, szeretne

modellkedéssel foglalkozni,
de a fodrász szakma is érdekli. A 14 éves, magas, karcsú lány nem kezdõ a szépségversenyeken, és korábban
sem távozott üres kézzel: a
szentesi Strandszépe- választás tini királynõje volt, s egy
budapesti országos gyermekszépség-verseny elsõ helyét is elhozta már, de a lehetõ legjobb idehaza nyerni,
hallottuk tõle. A korona mellé értékes nyereményeket
is kapott Zsaklin, profi szépségkezeléstõl portfolio-fotózásig.
A Miss Universe Hungary
2010-es gyõztese, Babinyecz
Tímea szerint a legkisebbek
mezõnyében volt a legnehezebb dönteni. Mint mondta,
támogatja, ha ilyen kicsi korban már szépségversenyre
nevezik a kislányokat, mert
a szereplés magabiztosságot
ad, ami kamatoztatható akár
versmondásban, de a tanulást is segtheti. Finom smink
és ruha még elmegy, de amíg
nem esnek túlzásba a szülõk,
addig nincs baj, magyarázta
Tímea, akinek sok a munkája
a szépségiparban, s bár úgy
gondolja, nem minden rendezvény igényli szépségkirálynõ jelenlétét, a szentesi
esemény igen.
D. J.

Amiben száz éve báloztak
Minden évben valamilyen különlegességgel rukkol
elõ, ezúttal az 1910-es évek világát idézte meg 2013-as tavaszi-nyári kollekciójával Domján Ilona. Az Elene
Couture divatcég vezetõje a századelõn még meglévõ romantika világához nyúlt vissza a különleges, koszorúslány, nagyestélyi és újasszony ruhákban, a modellek Panka ékszereit is viselték. A tervezõ szereti a csipkét, s a romantikus vonalat, amibõl akkora már kikerültek az abroncsok. A 10-es éveket egy asztalon is megidézte: a
Titanic eredeti ebédmenüjéhez volt terítve.
Ilona úgy érzi, ugyan kinõtte már a várost, de tervezõmûhelye egyelõre marad itt, ruhái viszont, így az új kollekció is útrakel, általában 10-20 helyre szokták meghívni
bemutatózni országszerte. Nem panaszkodhat, Angliába
is tervez ruhát, de helyben is van igény a különleges báli
öltözékre, mondta.

Szülinapi kiállítás

Február 19-én, kedden
Megszólal Susanna. Zsuzsanna napján fél 5-kor Fekete Zoltán tart diavetítéses elõadást
Megszólal a pacsirta címmel,
majd Vidovics Ferenc órásmester beindítja a zenegépet a
Koszta József Múzeumban.

A horgászegyesület
megalapítójára
emlékeznek
Gerecz Elemér halálának
20. évfordulója alkalmából
megemlékezést tart a város, a
család és a horgászegyesület.
Szentes és az Egyesület egyik
legnagyobb egyénisége tiszteletére február 15-én, pénteken
14 órakor a református templom harangja szól, majd vasárnap délelõtt 10 órakor a
templomban istentiszteletet
tartanak. Az egyesület koszorút helyez el Gerecz Elemér
alsóreformátus temetõben található sírján.
Gerecz Elemér 1946-ban
megalapította a horgászegyesületet, melynek titkára és elnöke is volt, de elõtte is részt
vett a város sportéletében.
1993-ban bekövetkezett haláláig jelentõs szerepet töltött be
a helyi, a csongrád megyei és
az országos horgászmozgalomban. Az egyesület 2004óta viseli néhai alapítójának a
nevét.

„Százévesek lettünk”,
ahogyan szlogenjük szól,
ezért 100 rendezvénnyel
szeretnék megünnepelni
az 1912-ben épült Szent Erzsébet Katolikus Általános
Iskola és Óvoda centenáriumát. A tavaly elkezdõdött
programsorozat része a
Tokácsli Galériában február 7-én nyílt Szülinapi kiállítás is.
A valóban sokszínû tárlat
különlegessége amellett,
hogy számos képzõmûvészeti technika és mûfaj felvonul, az alkotók mindegyike kötõdik az 1912-ben
épült iskolához, pedagógusként vagy egykori növendékként. Nem csak az iskolán belül ünnepelnek, ezért

rendezték többek között ezt
a kiállítást is, mondta a
megnyitón Siposné Miskolczi
Gyöngyi, az intézmény igazgatója. Olyan pedagógusok
mutatkozak be mûveikkel,
akik a napi munka mellett
is meg tudták õrizni alkotókedvüket. Mivel az iskolában, vagy az óvodában alkotó énjük a tanítványaikban él tovább, ezúttal azt a
személyiségüket tárhatják
fel, mely a katedra mögött
nem látható.
A legjobb pedagógiai
módszer õsidõk óta a példamutatás, fogalmazta meg
Szabó Mariann, miért hozták
el alkotásaikat. Az iskola
egyik pedagógusa egyben
az egyik kiállító is. A galéria

két termében szemet gyönyörködtetõ hímzések, grafikák, fotók, festmények,
kerámiák és a patchwork
technikával készült falvédõk, terítõk csodálhatók
meg, kis vidámságot, tavaszi, nyári hangulatot csempészve a télbe, 17 pedagógustól, akik a következõk:
Nagy Józsefné, Kéveszkiné
Pintér Katalin, Remzsõné Lakos Mária, Siposné Miskolczi
Gyöngyi, Borbásné Kerekes
Angéla, Deákné Palásti Ágnes,
Ráfi Dénes, Magyar Mária,
Czakó Erika, Sárréti Krisztina,
Bene-dekné Zoltai Mária, Kádár Barbara, Kádár Virág, Burai Dóra, Hercz Szilvia, Haller
Andrea és Szabó Mariann.
D. J.
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Fradi-verõ legények

Pályán a legkisebbek
Nyolc éves és még fiatalabb kézilabdázók népesítették be a városi sportcsarnokot az elmúlt szombaton. A Szentesi Párducok Kézilabda Utánpótlás
Nevelõ Sportiskola növendékei házibajnoksággal
készültek az elõttük álló
feladatokra.
Sipos Mariann, a sportiskola vezetõedzõje lapunknak elmondta, hogy azok a
kisgyerekek vehettek részt
ezeken a mérkõzéseken,
akik az általános iskolai kézilabda-oktatásban részesülnek, illetve azok, akik
délutánonként az egyesület

Fotó: Vidovics
Gyõzni utazott a fõvárosba, és nem okozott csalódást szurkolóinak a Szentesi VK férfi vízilabdacsapata. A Ferencváros elleni
11-7-es gyõzelemnek már a
visszatérõ Weszelovszky
László is a részese volt.
Törökországban, Isztambulban készült a bajnokság
folytatására a férfi gárda,
hat napon keresztül naponta kétszer edzett a csapat, és
a felkészülésnek meg is lett
az eredménye, a mieink magabiztosan, négy góllal verték zöld-fehér ellenfelüket.
– A mérkõzés elsõ felében
még nem ment olyan jól a
játék, mint a folytatásbanmondta a találkozót követõen Németh Dániel, a csapat

kapitánya. – A második félidõ legelejét elrontottuk,
kaptunk két gyors és elkerülhetõ gólt. Gyorsan rendet kellett tenni a fejekben,
ami sikerült, újra felépítettük a mérkõzést, és innentõl
kezdve pontosabbá vált a
játékunk, helyzeteket alakítottunk ki, és ezeket értékesíteni is tudtuk. Sokszor játszottunk már a Fradival, képesnek éreztük magunkat
arra, hogy idegenben is legyõzzük õket.
Télen igazolt vissza Debr e c e n b õ l We s z e l o v s z k y
László, aki eddig csak a
partról szemlélhette társai
mérkõzéseit, most viszont
már játszhatott is szentesi
színekben. A visszatérése

jól sikerült, a tavalyi gólkirály két gólt szerzett a találkozón. – Nagyon jó irányító
játékossal gazdagodtunk,
rutinos vízilabdázóról van
szó, aki a döntõ szituációkban is higgadt tud maradni,
össze tudja majd fogni a
társaságot – nyilatkozta
„Weszérõl” Németh Dániel.
A csapat ezen a hétvégén
szabadnapos, a jövõ héten
viszont két idegenbeli mérkõzés vár Horváth Tamásékra. A Szentes a Vasassal
és az Egerrel játszik majd,
egyik összecsapás sem ígérkezik könnyûnek. A Szentesi VK jelenleg a 14 csapatos
bajnokság 9. helyén áll, kettõ ponttal lemaradva a 20
pontos OSC mögött.
hv

Szuperdöntõben a lányok
13-11-re nyert a magyar
nõi vízilabda válogatott az
elmúlt szombaton a spanyolok ellen, így ott lehetnek a
világliga júniusi szuperdöntõjében Merész András
tanítványai. A gyõztes találkozón Kövér-Kiss Réka, a
Hungerit-Szentesi VK pólósa is medencébe szállhatott.
– Hazai közönség elõtt játszani azért teljesen más motivációt jelent, mint idegenben – mesélte Réka a mérkõzés másnapján. – Nagyon fegyelmezetten, koncentráltan
játszottunk. Kapusunk remek teljesítménye megnyugtatott minket, a távoli lövéseink jól sikerültek, így elmondhatom, hogy az össze-

csapást végig irányítva megérdemelten nyertünk. Ezúttal is bekkelnem kellett, és
bár hamar kiszórtak a játékvezetõk, de amíg a medencében voltam, igyekeztem ellátni a rám bízott feladatot,
és akciógólt nem lõttek rólam.
A spanyolok elleni derbi
nem múlt el nyomtalanul,
Réka a jobb oldalára kapott
egy rúgást, ezért egy tüzetesebb orvosi vizsgálat vár
majd a szentesi vízilabdázóra. A válogatott tagjai a március 13-án esedékes, görögök
elleni mérkõzésig klubcsapataikban készülnek, késõbb, a
hazai pontvadászat végén
lesz egy újabb, hosszabb ösz-

szetartása a nemzeti együttesnek.
Miskolczi Kitti, aki korábban több világliga-mérkõzésen is szerepelt a válogatottban, ezúttal nem volt ott a
spanyolok ellen. Kitti iskolai
elfoglaltságai miatt – érettségire készül – nem volt tagja a
gyõztes csapatnak.
A hazai nõi bajnokság
szombaton folytatódik, a
Hungerit-Szentesi VK ellenfele a Héraklész Utánpótlás
válogatott lenne, ám ezt a
bajnokit március 16-ra halasztották. Gyõri Eszterék legközelebb február 23-án szállnak medencébe, az ellenfél a
Szeged együttese lesz.
hv

Teniszes nyílt nap

Nyílt napot tart február
23-án, szombaton 14 és 17
óra között a Szentesi Tenisz

Klub a ligeti fedett pályákon.
Elõzetes jelentkezés alapján
több korosztályt, így az 5-7,

a 8-10 és 11-14 éveseket várják az 1-2 órás játékos edzésre, ahol térítésmentesen kipróbálhatják a teniszezést.
Ütõt, labdát és edzõt a szervezõk biztosítanak. Bakos
László vezetõedzõtõl (elérhetõség: 30/430-9217) megtudtuk, rugalmasan állnak az
idõpontegyeztetéshez, így
akár délelõttönként iskolai
csoportok és osztályok számára is szerveznének nyílt
edzéseket a mindennapos
testnevelés keretén belül.
Elektronikus levélben a
szentesi.tenisz.klub@gmail.
com címen kérhetnek felvilágosítást a sportolni vágyók.
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edzésein is részt vesznek.
Nekik biztosítottak most lehetõséget a játékra, és az elkövetkezendõ idõszakban is
tervezik, hogy rendszeresek
lesznek az ilyen jellegû házibajnokságok. Ezeken egyrészt a gyerekeknek kiváló
alkalom nyílik az edzéseken
elsajátítottak alkalmazására,
a rutinszerzésre, illetve a
sportiskola edzõi is ki tudják majd válogatni a legtehetségesebbeket. – A cél
egyelõre csak a játék, a
sportág alapjainak elsajátítása – mondta Sipos Mariann. – A kicsik egyelõre szivacskézilabdával játszanak

7-9 éves korban, a legkisebbek egy kapussal és három
mezõnyjátékossal.
A szombat délelõtti rendezvényen itt voltak a
csongrádi kézilabda suli
legifjabb kézisei is.
A sportiskola kézilabdázói szombaton Törökszentmiklósra utaznak, ahol meghívásos tornán vesznek részt
a Párducok 7, 8 és 9 éves
fiú- és lánycsapatai. Másnap, február 17-én pedig a
nyolc éves lányok és fiúk
utaznak Szegedre, ahol az
országos ERIMA-gyermekbajnokság megyei fordulóját rendezik.
hv

Új országos csúcs

A gyulai Várfürdõben
hosszú távokon rendeztek
felkészülési versenyt a szenior korú úszók számára. 28
hazai és külföldi egyesület
képviseltette magát a rendezvényen, amelyen a legeredményesebben a Szentesi Delfin ESC úszói szerepeltek a
pontversenyben. Külön öröm
volt, hogy Melkuhn Dezsõ
a 200 méteres pillangó úszásban új országos csúcsot
úszott.

Eredmények:
Melkuhn Dezsõ: 1. hely 800
gyors, 200 hát, 400 mell, 200
gyors, 1500 gyors, 200 pille,
200 mell, 400 hát
Pengõ Erzsébet: 1. hely 800
gyors, 400 mell, 1500 gyors,
200 pille, 200 mell, 2. hely
200 gyors
Berezvainé Virágos Éva: 1.
hely 800 gyors, 200 hát, 200
gyors, 400 vegyes
Pászti Edit: 1. hely 200
gyors, 200 hát, 400 hát

Bocskay Zsófia: 1. hely 800
gyors, 200 gyors
Lucz Imre: 1. hely 200 hát,
2. hely 400 mell, 1500 gyors,
200 mell, 400 hát
Debreczeni Beáta: 1. hely
400 mell, 2. hely 200 hát
Pólyáné Téli Éva: 1. hely
400 mell
Lukátsy Kati: 2. hely 200
hát, 400 mell, 200 mell, 400
hát.
Pólyáné Téli Éva

Tánc Olasz- Bertók Róbert ismét gálát szervez
országban Újraindul a magyar
Hétvégén folytatódnak a
magyar bajnokságok a táncsportokban a Vasas Folyondár utcai sportközpontjában.
A standard táncosok szombati versenyén parkettre lép
a világjátékok-kvótás László
Csaba és Páli Viktória is, akik
az elmúlt idõszakban az
olaszországi Udinében és
Bassanóban készültek a versenyekre. Céljuk a magyar
bajnoki cím megvédése
szombaton, utána pedig minél több versenyen indulni a
világjátékokig. A László-Páli
kettõs legutóbb a Bassano
Openen versenyzett, ahol nagyon közel álltak a döntõbe
kerüléshez, végül hetedikek
lettek a 67 párost felvonultató mezõnyben. A Szepesi József és Farkas Bettina kettõs
a 20. helyet szerezte meg
Olaszországban.

profi boksz

Az egykori magyar bajnok ökölvívó és kétszeres kick
boksz világbajnok ismét Rácz Félixszel dolgozik és indít
közös profi boksz vállalkozást Ferobox Event néven: elsõ
gálájukat március 23-án Szentesen rendezik.
Az egyetlen nemzetközileg is ismert magyar bokszmenedzser, Rácz Félix 2006-ban Szentesen vonult vissza az ökölvívástól és március 23-án ugyanitt tér vissza hivatalosan egy
gálával. Bertók Róbert lapunknak elárulta, hogy ekkora és
ennyire látványos gálát még nem rendeztek. Négy címmérkõzést, köztük Európa- és magyar bajnoki küzdelmet láthat a
közönség valamint bemutatók szórakoztatják a nézõket. A
márciusin kívül még négy hazai és két külföldi gálát terveznek, ebbõl év végén lehet egy Szentesen. Emellett a profi öklözõk a városban töltenék edzõtáboraikat, az elsõt február végén. A Szentesi Kinizsi ökölvívó és és kick-boksz szakosztályának vezetõje és edzõje nem hagy fel az amatõr boksszal
sem. Mint mondta folytatja a munkát tanítványaival és anyagi lehetõségeikhez mérten indulnak versenyeken. A legjobb
amatõrök akár profiként is folytathatják pályafutásukat. Két
öklözõjük, Faur Csaba és Nagy Imre most ismerkedik a profik
világával és várhatóan ringbe száll a márciusi gálán. Rajtuk
kívül ezen az eseményen térne vissza a nagyharmatsúlyú
Bedák Zsolt, szorítóba lép az eddig veretlen szegedi Nagy Sándor, Kelemen Balázs, és a felvidéki Kovács „Tomi Kid” Tamás és
újra Szentesen mérkõzik Kovács „Vipera” Attila. Az ökölvívó
gála televíziós közvetítésérõl még folynak a tárgyalások.
BG
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A katonabúvárokra télen nem irigykednek
A Magyar Honvédség
egyetlen mesterbúvára Szentesen szolgál. Márton Róbert fõtörzsõrmester élete a
búvárkodásról szól, ez nemcsak szakmája, de hobbija
is. Azon kevesek közé tartozik társaival, akik alig várják, hogy a jeges vízbe merüljenek.
Alapvetõen nyomdásznak
tanult Róbert, s a szentesi
nyomdában dolgozott, miközben már minden haverja
megkapta a behívóját, csak õ
nem. Elkezdett érdeklõdni,
melyik sorkatonának van jó
helye, s mint megtudta, a
búvároknak. Felkereste hát
az akkori búvárklubot, ahol
megtanulta az alapokat,
hogy ne a nulláról kezdjen a
katonaságnál. Miután 1994ben levizsgázott, kérte besorozását, mert még mindig
nem kapott behívót. Viszont
éppen emiatt megválaszthatta, hova kerül, s õ a búvárokat választotta. A szentesi
laktanyában a civil oktatója,
Szûcs István lett a parancsnoka, mesélte búvárpályafutása kezdeteirõl Márton Róbert. Ezután szépen végigjárta a szamárlétrát, a 3. osztályú búvárként kezdett, aztán
feljebb lépett az 1. osztályig,
s mentõbúvár, majd merülésvezetõ lett belõle.

Mély vízbe dobták
– Az összes kolléga kiment
az akkor induló IFORmisszióba, s nekem, mint
„kopasz” õrmesternek kellett csinálnom a búvártanfo-

H O L- M I ?
Február 15-tõl
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segédek. Festõk, grafikusok, szobrászok. A szentesi táj Koszta ecsetjével. A zenegépek története. Idõszaki kiállítás: Szentesi fazekasok
a Tiszavidéki kiállításon. Nyitva
kedd-péntek 9-15, szombaton
10-16 óráig
Február 19-én Megszólal
Susanna. Zsuzsanna napján fél
5-kor Fekete Zoltán tart diavetítéses elõadást Megszólal a pacsirta
címmel, majd Vidovics Ferenc
órásmester beindítja a zenegépet.
Városi könyvtár
A Paletta Alkotókör tagjainak
munkáit tekinthetik meg az érdeklõdõk február 28-ig az intézmény
nyitvatartási idõben.
Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csip-

lyamokat – mesélte Róbert,
aki azóta is irányítja a kiképzéseket, immár, mint C fokozatú búvároktató és mesterbúvár. Mindkét vonalon van
mesteri szint, de Róbert elmondta, egy akadálya van
csak, hogy oktatóként nem
lehet az: egy bizottságnak
kellene összeülnie, amiben
legalább három C-fokozatú
oktató van. Csakhogy, leghamarabb is 5-6 év múlva lesz
ilyen minõsítésû oktató, s az
még mindig csak egy. – Tehát belõlem nem lesz mesteroktató, az biztos – kommentálta Róbert. A katonabúvárok kiképzése egyébként sokkal komolyabb,
mint a civileké, s nem gyönyörû, kristálytiszta vízben
zajlik. – Olyat tényleg csak
az elvetemült civil búvárok
csinálnak, mint mi: alig várjuk, hogy befagyjon a HoltTisza, és már mehessünk is,
de mi ilyenek vagyunk, és
ezt élvezzük – mondta a fõtörzsõrmester az alakulatnál
jelenleg szolgáló 18 katonabúvár nevében.
Büszkesége, hogy az öszszes itt szolgáló, sõt lassan
az összes honvédbúvárt õ
képezte ki. Úgy látja, saját
emberei is vevõk arra, amit
tanít: folyamatosan képezniük kell magukat, a búvárkodásban mindig van mit tanulni. Róbert azt mondja, ha
minden jól megy, két éven
belül a szentesi búvárkiképzõ bázison mindenki 1. osztályú búvár lesz.
Részt vett SFOR-misszike, szövés-fonás, fafaragás elsajátítására van lehetõségük az érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.
Tokácsli Galéria
2012-ben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját a Szent
Erzsébet-iskola. Ebbõl az alkalomból Szülinapi kiállítás nyílt,
amelyen pedagógusok munkáit
tekinthetik meg az érdeklõdõk.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Deák Ferenc Általános Iskola
tanulóinak rajzait március 4-ig
láthatja a közönség.
Galéria Kávéház és Étterem
Jantyik Tibor A természet érintése címû kiállítása látható nyitvatartási idõben.
Õze Lajos Filmszínház
Február 14-18.
17.30 óra Samsara – amerikai
dokumentumfilm,
20 óra Életem szerelme –
francia vígjáték.
Február 21-25.
17.30 és 20 óra Alkonyat –
Hajnalhasadás II. rész – amerikai fantasy.
Kedden és szerdán szünnap
van a moziban.

vizsgáztak, viszont Róbert a
katonaságnál éppen ezt, a
tengeri tapasztalatszerzést
hiányolja, már csak a szentesi alakulat maradt ki a sorból. Az ezred vezetésével jó
a viszonyuk, a parancsnok is
büszke rájuk, s a legutóbbi
állománygyûlésen éppen arra kérte az állományt, töltsék
fel a három szabad helyet a
búvároknál.

Már nyugdíjas
lehetne

ókban, illetve ott volt a dobolyi híd elbontásánál, de saját külföldi szerepvállalása
helyett mindig is inkább az
foglalkoztatta, a kiképzés
menjen, igaz, volt olyan idõszak, amikor valószínûleg
nem is mehetett volna, mert
nélkülözhetetlen volt a munkája. Viszont most már vállalkozhatna õ is külhoni
misszióra, amit tervez is,
mert Nagyné László Anikó
B-fokozatú oktató a tanfolyamok nagy részét meg
tudja oldani a távollétében.
A katonai búvárnõk egyébként is ritkaságszámba mennek, a szentesi laktanyában
eddig hárman voltak, ma

Anikó az egyetlen honvédségi búvár, a férjét váltotta.

Kimentette
egyik társát
Róbert még annak idején,
tiszai gyerekként élt át veszélyesebb helyzeteket, amikor azzal játszottak, ki tud
jobban bemenni a folyóba, s
homokot felhozni. – A késõbbiekben nem volt semmi
gondom, mert odafigyelek a
részletekre, betartok minden
szabályt. Viszont Hegyeshalomnál egyszer 35 méterrõl
kellett mentenem egy tapasztalatlan kollégámat, akinek elfogyott a levegõje. Érdekes, mi annyit gyakorol-

Sakk diákolimpia
Február 9-én rendezték meg a diákolimpia városi sakk csapatbajnokságát. Az általános iskolákból 8 csapat nevezett,
összesen 30 fõvel. A versenyt Takács László, a diáksport bizottság titkára nyitotta meg, aki értékes ajándékokkal is hozzájárult a díjazáshoz.
Eredmények, I-II. korcsoport: 1. Kiss Bálint Református Ált.
Iskola I. csapata (Szalaji Gábor, Kómár Martin, Bartucz László),
2. Koszta József Ált. Iskola (Huszka Ákos, Sipos Teodor, Adorján
Kende), 3. Kiss Bálint-iskola II. csapata (Vecseri Martin, Gazsi
Dániel, Balla Dávid).
III-IV. cs.: 1. Koszta-iskola (Török Sándor, Berki Endre, Török
Dániel, Pásztor Dávid), 2. Deák-iskola (Udvardi Zalán, Szilágyi
Dániel, Trenka Zsolt, Boldizsár Dominik), 3. Szent Erzsébet-iskola (Kajtár Zsombor, Bugyi András, Molnár Martin, Lustyik Máté).
A megyei bajnokságra korcsoportonként 2-2 csapat megy
tovább, amelyet március 9-én Szegeden rendeznek meg.
Kõhalminé Forrai Julianna

Pótfûtés

A városi
könyvtárban

Versmondók
találkozója

Kovács nagyon ideges, és elmegy
az idegorvoshoz. Az anyósa is elkíséri, és kint várja a várószobában.
Az idegorvos megvizsgálja Kovácsot, aztán azt mondja neki:
- Önnek valami krónikus gátlása
van, amely minden életörömtõl
megfosztja.
- Pszt... - csitítja Kovács -, kint ül a
várószobában!

...február 19-én, kedden 18
órakor Mennyiben meghatározottak és mennyiben alakíthatók emberi kapcsolataink?
címmel a gondolkodók klubja
tartj összejövetelt. A klubot
vezeti Papp Erzsébet ny. tanárnõ.
...február 20-án, szerdán 18
órakor a Cikcakkban az 1920as évek címû program lesz.
Kiszabják: Pádár Zsolt politikai, Perjésné Dózsa Erzsébet pódiumi, Poszler György poétikai
szempontból.

Az ország minden részébõl
érkeznek versmondók városunkba, hogy együtt, csak a
versmondás kedvéért, a költemények szeretetéért töltsenek együtt egy napot február
16-án, szombaton a 9 órakor
kezdõdõ gálán a városi
könyvtárban. Paulovics Tamás
szervezésében elsõ alkalommal rendezik meg a Versmondók Találkozóját.

Óvodások készültek az udvarra. Az
egyik sehogy se boldogult a cipõvel. Erre odament neki segíteni az
óvónéni. Bizony nagyon megizzadt,
mire a kisfiú lábára felráncigálta a
csizmát, ám alighogy letörölte a
homlokáról a verejtéket, a kis srác
azt mondta:
- Óvó néni, fordítva van a lábamon
a csizma.
A nõ látta, hogy a gyereknek igaza
van, hát gyorsan lehúzta róla, és ismét nagy kínlódások közepette,
most már rendesen felcibálta a kis-

srác lábára.
Ekkor a kisfiú megint csak megszólal: - Ez nem is az én csizmám!
A nõ egyre idegesebb lett, õrült
tempóban lerángatta a gyerek lábáról a csizmát, miközben az folytatta
a mondókáját:
- ... hanem a bátyámé, csak õ már
kinõtte, és ma reggel ezt adta rám
az anyukám.
Az óvónõ már lilát látott, de uralkodott magán. Ismét ráadta a kisfiú
lábára a csizmát, pedig még mindig
nagyon sok tuszkolást igényelt a
mûvelet. Na, végre, gondolta az
óvónõ, majd megkérdezte a gyereket:
- Pistike, hol a sapkád?
Mire a gyerek:
- A csizmámban!
Amit a mai nõk szépségápolás címén magukkal mûvelnek, azért egy
használtautó-kereskedõt lesittelnének!

juk a mentést, hogy abban a
pillanatban fel sem tûnt,
hogy élesben megy. Utána
jót nevettünk az egészen –
mesélte.
Amikor nyáron mennek a
strandra gyakorolni, néhány
katonatársuk megjegyzi, de
jó nekik, ám akkor nem
irígykednek rájuk, amikor a
két ünnep között a jég alá
merülnek, vagy a röszkei határban hullát keresnek, jegyezte meg a mesterbúvár.
Róbertnek a hobbija is a
merülés, a Honvéd Búvár
Egyesület utódjaként 4 éve
létrehozták a ClearWater Búváregyesületet, aminek több
katona is tagja. Az Adrián is

Terve rengeteg van a mesterbúvárnak, de például
most a zacskós víz leterheli a
szentesi és más alakulatokat
is, így márciusig Róbert nem
is tud búvártanfolyamot tartani. Erre az évre egy összhaderõnemi bemutatót is
szerettek volna, valamint két
hétre kitelepülni a szentesi
Tisza-lejáróhoz, s ott reggeltõl-estig búvárkodni, de a
Kurca teljes szentesi szakaszát is szeretnék átvizsgálni
– kérdés, mire lesz idõ és
pénz.
A 36 éves fõtörzsõrmester
már évekkel ezelõtt elmehetett volna nyugdíjba, de nem
tette, annyira szereti a munkáját. Most meg már nem is
mehetne 65 éves koráig, de
azt mondta, addig biztosan
nem lesz katona. – Meg kell
felelni évente a búvárorvosi
vizsgálaton, s a minõsítéseket is meg kell védeni 3-5
évente, de amíg tudom, csinálom – jelentette ki.
Darók József

Február 16-22.

HOROSZKÓP
Kos
Túlterhelt, sok munkát vállalt az elmúlt hetekben, és
nem pihent. Ahelyett, hogy ez utóbbira keresne végre egy kis idõt, inkább
még bevállal néhány nehéz feladatot,
akár a hétvége feláldozása árán is.
Bika
Ezen a héten olyan dolgokban is ki meri majd
próbálni a képességeit, amelyekben
még sosem tette. Bármibe kezd, sikereket könyvelhet el, és hétvégén jut
idõ a kikapcsolódásra és a szórakozásra is.
Ikrek
Munkája, vállalkozása,
esetleg tanulmányai terén
lehet apróbb kellemetlensége, illetve
néhány félreértés megkeserítheti
egy-egy óráját. Lehet, hogy valamit
elveszít, vagy valamirõl le kell mondania, ám ezt a sors kompenzálhatja.
Rák
Hangulata a szokásosnál
is változékonyabb, sokak
számára kiszámíthatatlanná válik.
Minden apróságot magára vesz, vitákba is keveredhet, de tartson ki,
mert hamarosan elszállnak a gondok,
nehézségek.
Oroszlán
A most következõ napok a
gondolkodásnak és a tervezésnek kedveznek, bátran tûzzön ki
érdekes és hosszú távú célokat. Vajon milyen új dologba vághatna bele?
Tanulásba, sportva vagy vállalkozást
indítana?
Szûz
Egyetlen feladata van: toleráns lenni önmagával
szemben, ne legy heves, így el tudja
kerülni az összezördüléseket. Hamarosan új kapu nyílhat ki szakmai téren, emellett magánéletével összefüggésben is le tud zárni egy bonyolult ügyet.

Mérleg
Rossz üzenet nem tudja
elvenni a kedvét, sõt, még
a kellemetlen információkat is igyekszik a maga javára fordítani. Önre
sem lehet ismerni. Akár egy utazásnak is kedvezhetnek a most következõ napok.
Skorpió
Próbáljon mosolyogni, és
pozitív kedélyállapotot sugározni, még akkor is, ha belül feszíti
az izgalom. Nemsokára lenyugszik,
és képes lesz a megszokott, kedves
oldalát mutatni a világnak.
Nyilas
Nem dughatja homokba a
fejét, a problémái attól
még nem oldódnak meg. Akármenynyire szeretné halogatni azt, hogy
szembenézzen a tényekkel, ne tegye!
Rendezze ügyeit, hogy felszabadulhasson a terhek alól!
Bak
Nagyszerû, sikeres, energikus, egyben szívet melengetõ napok követik egymást. Úgy
válhat eredményessé és mások által
elismertté, hogy azért most nem kell
megerõltetnie magát. Egyszerûen: tegye a dolgát, végezze a feladatait.
Vízöntõ
A héten a jó hatású energiák, kedvezõ fényszögek
sorozata kínál alkalmat arra, hogy
egy titkos álma, régi vágya megvalósításába kezdjen. Kiváló az esély arra, hogy pluszpénz álljon a házhoz
gyorsan, de tisztességes úton!
Halak
A hangulatát semmi sem
ronthatja el, de a negatív
gondolkodású emberek sem tudják
megingatni. Igen kedvezõ napok jönnek, új ismeretségeket és barátságokat szerezhet, s ezek komoly segítségére lehetnek a közeli és távoli jövõ
szempontjából.

Lefülelt betörõk
Egy fóliasátor alól loptak el
egy szivattyút a Nagyhegyen
az elmúlt héten, tudtuk meg
a Szentesi Rendõrkapitányság bûnügyi osztályán. A berendezés értéke kb. 80 ezer
forint volt.
Két gyanús viselkedésû
férfit állítottak elõ a kapitányság munkatársai néhány
nappal ezelõtt. A párosra a
József Attila utcán lettek figyelmesek a rendõrök, majd
késõbb kiderült, hogy a férfiaknál lakásbetöréshez használható eszközök vannak. Az
elsõdleges adatok szerint a
betörõpáros megpróbált behatolni az egyik József Attila
utcai lakásba, ám csak az ajtó
megrongálásáig jutottak el,
tervüket nem sikerült tökéletesen kivitelezniük. A két vidéki férfi ellen lopás kísérlete
miatt indult eljárás.
Ismeretlenek törtek be február nyolcadikára virradóra
az Apponyi téren az egyik
italdiszkontba, ahonnan 25
ezer forint értékben vittek el
árut. Másnap a bûnözõk is-

mét itt próbálkoztak, de bejutniuk az ajtón ezúttal nem
sikerült, csak megrongálni
tudták azt.
Betörték egy parkoló személygépkocsi oldalüvegét a
Daru utcában február 8-án,
majd az autó utasterébõl elloptak egy táskát benne okiratokkal és készpénzzel.
Február 9-én kerékpárjával
közlekedett egy idõs úr a
Sáfrán Mihály utcán, amikor
hirtelen elhaladt mellette egy
fiatalember és elvette a bicikli kosarában lévõ táskát, benne a sértett 2800 forintjával.
70 méter drótkerítést loptak el az egyik tanyából,
Nagytõkérõl. A tolvajok nem
elégedtek meg ennyivel, elvitték a kapu fémborítását is.
A tulajdonos kára közel 50
ezer forint.
Tolvaj járt az elmúlt hétvégén a megyeházán is, ahonnan az egyik raktárból vittek
el egy reklámszatyrot, benne
25 ezer forint értékû bizsuékszerrel.
Két fiatal verekedett össze

az elmúlt vasárnap – a hógolyózás miatt. Történt, hogy
az egyikük eltalálta hógolyóval a másikat, ami miatt szóváltás alakult ki kettejük között, majd a vitás felek összeverekedtek. Az ügyben garázdaság miatt indított vizsgálatot a rendõrség.
Szerencsésen végzõdött a
napja annak a szentesi lakosnak, aki az egyik helyi boltba
indult hétfõn a kora esti
órákban, azonban onnan
nem tért haza. A 79 éves nõ
családja értesítette a rendõröket, akik a polgárõrök segítségével azonnal a keresésére
indultak. Nem sokkal késõbb
a város határában megtalálták épségben az eltévedt hölgyet.
A rendõrség ezúton is kéri
a lakosságot, hogy a hideg
idõben fokozottan figyeljenek embertársaikra. Amenynyiben olyan személyt látnak, akit a kihûlés veszélye
fenyeget, hívják a rendõrség
112-es segélyhívószámát.
H.V.

Továbbképzésekre nyertek
szakdolgozók közül vannak
akik sürgõsségi szakápoló,
epidemológiai szakápoló
vagy kardiológiai és angiológiai szakasszisztensi képesítés megszerzésére törekszenek, de olyanok is vannak, akik egészségügyi
gyakorlatvezetõ képzésben
vesznek részt. A szakdolgo-

Ingyenes szûrés
Ingyenes egészségügyi szûrésre várják a szentesieket
február 16-án, szombaton 9-15 óra között az újonnan megnyíló Új u. 13. sz. alatti diagnosztikai és szakorvosi centrumban.
A szervezõk részérõl Chomiak Waldemar háziorvos, önkormányzati képviselõ elmondta, az „Egészség a célkeresztben”
prevenciós program keretein belül 2-3 havonta szerveztek
városunkban ingyenes orvosi vizsgálatokat. A lakosság megszokta, hogy rendszeresen vannak szûrések, decemberben
pedig az ígérték, hogy idén februárban folytatódhat a program. Mivel a városnak még nincs költségvetése, a praktizáló
orvosok felajánlása révén lehetnek ingyenesek a nõgyógyászati, szív-érrendszeri és ultrahang vizsgálatok. Bejelentkezni a következõ telefonon lehet: 30/628-3063. A szûrésre érdemes éhgyomorral érkezni. Bagi Róbert radiológus fõorvos hasi, kismedence és nyaki ultrahang vizsgálatokat, Halász Oszkár szülész-nõgyógyász fõorvos nõgyógyászati rákszûrést és
mellvizsgálatot, Chomiak Waldemar háziorvos vérnyomás-,
vércukor- és koleszterinszint-mérést végez.
Munkatársunktól

A város ifjú nemzedékét is szeretnénk megnyerni az újságolvasásnak, ezért új akciót indít szerkesztõségünk: minden tizedik, Szentesen anyakönyvezett újszülött családját fél
éves Szentesi Élet elõfizetéssel ajándékozzuk meg. Harmadik szerencsés elõfizetõnk
Liszkai Krisztián és Ádász Ágnes kisfia, Tamás, aki január 15-én 3570 grammal és 51 centiméterrel született a szentesi kórházban. Sok boldogságot kívánnunk a családnak!

Sorsoltunk Fogadnak a város vezetõi

Sikeresen pályázott a kórház

41, 4 millió forintos uniós
támogatást nyert pályázaton
a kórház. A „Szakképzési támogatás a Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórház részére” címû pályázatot tavaly õsszel nyújtotta be az
egészségügyi intézmény.
A projektben a kórház 10
munkatársa vesz részt. A

Tamás a legfiatalabb elõfizetõnk

zókon kívül 1 szakorvos-jelölt pszichiátria szakorvosnak, 1 szakorvos pedig másoddiplomaként endokrinológus szakorvosnak tanul a
jövõben. A projekt keretében
javul a betegek egészségügyi
ellátásának színvonala, illetve a képzésben részt vevõk
ismeretei bõvülnek.

Lapunk január 25-i számában megjelent keresztrejtvény megfejtése: Modernkori
betegségek gyógyítása. Luo
Yong Seng akupunktúraszakorvos által felajánlott
egy alkalomra szóló kezelést
Jánosi Istvánné (Bocskai u.
42.) nyerte. Olvasónkat levélben értesítjük.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Napfénybõl áram

Heti menü február 18—22.

Mai rendkívüli ülésén dönt
a képviselõ-testület villamosenergia termelésére alkalmas
napelemes rendszer beszerzésérõl és telepítésérõl hat
városi intézményre. A mûvelõdési központ, a sportcsarnok, a Klauzál, Koszta
és Deák Ferenc iskolák, valamint a Teniszklub teljes villamos-energia fogyasztását kiváltaná az új rendszer. A 135
millió forintból megvalósítható beruházás önerejének
biztosítása harmadik fél bevonásával történik, így az az
önkormányzat számára nem
jelent költségvetési kötelezettségvállalást. A képviselõtestület jövõ heti rendes ülésén tárgyal a város idei költségvetésérõl.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ:

Orjaleves házi tésztával és
tojásos leves
A menü: Krumplipaprikás kolbásszal
vagy lecsós csirkemáj
kukoricás rizzsel
B menü: Szárnyas ropogós bundában,
finomfõzelék
Kedd:
Fûszeres almaleves és
csirkeaprólék leves
A menü: Sonkával-sajttal töltött
pljeskavica, sült burgonya,
saláta
B menü: Rakott rózsák
Szerda:
Zöldbrsóleves és
pórékrémleves
A menü: Hétvezér tokány,
tészta, saláta
B menü: Csirkemell steak, párolt rizs,
rebarbara szósz
Csütörtök: Korhelyleves és
minestrone hüvelyesekkel
A menü: Szentesi töltelékes hús,
sós burgonya, kaporszósz
B menü: Gombás csirkepörkölt,
nokedli
Péntek:
Lestyános húsgombócleves
és gyümölcsleves
A menü: Pacalpörkölt, köményes
burgonya, saláta
B menü: Saslik, sült burgonya, saláta
www.galeriakavehaz.hu
(X)

Február 21-én, csütörtökön 9–11 óra között Szirbik
Imre polgármester, 14–16
óra között Szûcs Lajos al-

polgármester a városházán, hivatali helyiségükben
fogadják az ügyeiket intézõket.

Családi események
Született: Vasvári Imre és
Kocsis Szilviának (Kisér u.
102.) Barnabás, Kiss Zoltán és
Murányi Katalinnak (Keresztes u. 3/a) Máté, Lantos Zoltán és Tánczos Karolának
(Gaál I. u. 4.) Máté nevû
gyermeke.
Házasságot kötött: Katona
Attila László (Hódmezõvásárhely, Orgona u. 2.)
és Ötvös Anita Katalin

(Szegvár, Tiszai u. 26.).
Elhunyt: Bimbó József
(Mikecz u. 28.), Darabos
Szilveszterné Csorba Julianna Rózsa (Zolnay K. u. 23.),
Kanfi-Horváth Jánosné Tóth
Éva (Juhász Gy. u. 13.), Petõ
István (Körösparti u. 24.),
Solti Sándorné Kis Erzsébet
(Soós u. 28.), Dallos-Szilágyi
Sándor László (Rákóczi F. u.
64/A).

Az Árpád Szabadidõs Sportklub
Közhasznú Egyesület ezúton tisztelettel kéri, hogy a 2012. évi személyi jövedelemadójának 1%-át
ajánlja fel kulturális-, sport-, és
gyermekprogramjaink sikeres
megvalósítására.
Adószám: 19084530-1-0
A 2011. évi szja-ból átutalt
100.547 Ft-ot a klub közösségi
terének fejlesztésére, határainkon
átnyúló kulturális és sport-, gyermek- és felnõtt programjaink
megvalósítására fordítottuk. (X)

Az „Együtt a Véradókért
Alapítvány Szentesen“ számlájára 2012-ben 155.050 Ft érkezett.
Az adózók által felajánlott
szja 1 százalékából a sokszoros véradókat ismerték el.
Az alapítvány a 184574451-06 adószámra továbbra is
várja a felajánlásokat.
(X)

Köszönetet mondunk azoknak, akik
HORVÁTH ISTVÁN
tanár
temetésén megjelentek,
részvétnyilvánítással, virággal
igyekeztek enyhíteni fájdalmunkat.
Horváth család
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