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Katonasuli

Törököt játszott – kitüntették

Ötven férõhelyre közel
száz nyolcadikos jelentkezett a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola
„katonai“ osztályába. A felvételt nyert tanulók névsora
a héten felkerült az intézmény honlapjára.
5. oldal

Mozgalmas heteket tudhat magáénak Assefa Abebe,
a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház fõorvosa. Elõbb egykori szereplõként az Egri csillagok filmforgatásának jubileumi eseményére volt hivatalos,
majd 10 nappal késõbb a március 15-i nemzeti ünnep
alkalmából Balog Zoltán nemzeti erõforrás miniszter
elismerõ oklevelet adományozott számára eredményes, példamutató orvosi tevékenységéért.
7. oldal

Téli márciusi ünnep

A zord idõjárás miatt kevesen vettek részt a március 15-i megemlékezéseken.
A városi ünnepségrõl készült tudósításunkat a 3. oldalon olvashatják.

Elstartolt a közmunka
Az önkormányzat két formában, a hagyományos típusú
hosszú távú közfoglalkoztatás, valamint a STARTmintaprogramok keretében foglalkoztathat munkanélkülieket. A nyertes projektek bér- és járulékköltségeit, valamint az eszköz- és anyagigényét 100 százalékban a Munkaügyi Központ finanszírozza.
A hónap elején indult és az helyszínen végeznek felújítáév végén fejezõdik be a téli si munkálatokat – tudtuk
közfoglalkoztatási program meg a programot koordináló
közel 49 millió forintos tá- Mészáros Ágnestõl. Többek
mogatással. A május végén között folytatódik a Terney
záruló elsõ idõszakban 35 Béla Kollégium folyosóinak
szakmunkás és 30 segéd- és tanulószobáinak a festése,
munkás vesz részt, akik hat elkészül a Koszta József Ál-

talános Iskola kerékpártárolójának a felújítása, valamint
az óvodák teraszburkolata és
gyermekmosdóinak csempézése. Közmunkások végzik
az intézmények belsõ karbantartását, felújítását, utcabútorok festését, javítását és
a téli köztisztasági feladatokat. A téli közfoglalkoztatási
program második idõszaka
október 1-tõl december 31-ig
tart.
(folytatás a 4. oldalon)

(Fotó: Vidovics)

Árhullám
A szentesi szakaszon is kilépett medrébõl a Tisza, a víz már
elöntötte a szabad strand területét. Árvízvédelmi készültséget
egyelõre nem rendeltek el az Alsó-Tiszán, a Felsõ-Tiszán már
csökken a vízszint. A HármasKörös szentes-öcsödi árvízvédelmi szakaszán 1. fokú készültséget rendeltek el szerdán.

Csak lassan a
termálkútfúrással
A visszasajtolás nem az ördögtõl van – fogalmazott a lapunknak adott interjúban Illés Zoltán. A Vidékfejlesztési
Minisztérium környezetvédelmi államtitkárát a térségünk gazdaságát meghatározó termálvíz-hasznosításról
kérdeztük múlt hét kedden, amikor Szentesen járt.
– A kormány 2012 januárjában úgy döntött, hogy
a termálenergiát használó
gazdák visszasajtolási kötelezettségét 2015. június
30-ig felfüggeszti. Hol tartanak az egyeztetések arról,
hogy mire számíthatnak
2015 júliusától az érintett
termelõk?
– Javában zajlanak a tárgyalások, és meg kell jegyeznem, komoly gondról
van szó. Vannak olyan gazdálkodók Szentesen és az
ország más pontjain, akik
pénzt vettek fel az Európai
Uniótól és vállalták, hogy a
visszasajtolást végrehajtják.
Ehhez képest sokan nem
akarják teljesíteni vállalásukat. Vagy azért, mert azt
mondják, hogy nem, vagy
azért, mert kiderült számukra, hogy nem tudják
visszasajtolni a termálvizet.
A probléma ott van, hogy
ha nem teljesítik a vállalt
kötelezettséget, vissza kell
fizetniük az uniós támogatást. Ugyancsak aggodalomra ad okot, hogy az ország
egyes részein fizikai képtelenség visszanyomni a mély
rétegekbe a használt termálvizet. Biztos van az országnak olyan szeglete, ahol
vissza lehetne sajtolni, csak
nem akarják, mert az költséges, és ha valamibõl nagyobb hasznot lehet húzni

kisebb ráfordítással, ki az a
bolond, aki nem nyereséget
szeretne realizálni magának. A tárcánál fõ a fejünk
ebbõl az ügybõl kifolyólag.
Akár csalásról van szó, akár
arról, hogy fizikai lehetetlenség a visszasajtolás, a felvett pénzzel el kell számolni. Elsõsorban az Európai
Unióval kell leülni és tárgyalni ebben a kérdésben,
hiszen az uniós irányelvek
szabják meg a mozgásteret.
Annak a híre is eljutott hozzánk, hogy számos gazda –
innen Szentesrõl is – más
országban fejleszt és épít
üvegházakat. Ezeknél jogosan merül föl a kérdés, hogy
ott nem kell betartani az EU
rendelkezéseit? Magyarországon moratórium van
2015 derekáig. Ez azt jelenti,
hogy a magyar kormány átmeneti engedményt nyújtott, de a kérdést véglegesen
kell rendezni. Fazekas Sándor miniszter úr és Budai
Gyula államtitkár úr azon
dolgoznak, hogyan lehetne
ebben a bajban segíteni.
Közben azt is tudni kell,
hogy ha kihasználták a termálvíz hõenergiáját, akkor
elengedik a vizet, de ezzel a
csatorna, a felszíni vízfolyás
teljesen elpusztul.
(folytatás a 4. oldalon)

HUNOR COOP

Maradt a gordiuszi csomó
Nem vágták át a gordiuszi
csomót a sportegyesületek
vezetõi és a városházi képviselõk az új sportkoncepcióról rendezett keddi fórumon. Összefogást sürgettek
a résztvevõk, de abban már
nem volt egyetértés, hogy
sportáganként csak egy klubot támogasson anyagilag
az önkormányzat.
Nyíltan ki kell beszélni a
témát – vezette föl az eszmecserét Móra József. A sportbizottság elnöke bevezetõjében
elmondta, az új sportkoncepció elfogadása elõtt mindenképpen ki szerették volna
kérni az érintettek véleményét. 37 helyi egyesületet

hívtak meg a fórumra,
egyúttal azt kérték tõlük, ha
támogatást igényelnek, a
megszabott határidõig kitöltve küldjék vissza az adatlapot, amelyen beszámolnak
taglétszámukról, eredményeikrõl és az egyesület gazdasági mutatóiról. A 37-bõl
végül 26 sportszervezet válaszolt a megkeresésre, de közülük néhány nem valós
adatokat szolgáltatott. A
pénzügyi keret felosztása
kapcsán elhangzott, a versenysportban érintett klubokkal szemben önkormányzati elvárás, hogy az egyesületek teljes költségvetésének
legalább 60 százaléka szpon-

zori vagy egyéb bevétel legyen, míg maximum 40 százalék lehet a városi támogatás mértéke. Móra József
hozzátette, azt szeretnék,
hogy a városi pénzt városi
intézményekben költsék el a
klubok, de ez hiú ábránd
már, mert az állam kezébe
került oktatási intézmények
jóval olcsóbb terembérletet
kínálnak, mint a sportcsarnok. Szûcs Lajos alpolgármester azt kérte a jelenlevõktõl, ne csak a pénzrõl szóljon
a fórum, hanem arról is, hogyan képzelik el a szentesi
sport jövõjét és a létesítményfejlesztéseket.
(folytatás a 3. oldalon)

Szentes: Kertvárosi Coop Szuper ABC • Kála Coop Szupermarket • Kossuth utcai Coop
ABC • Kiséri Coop ABC • Vásárhelyi úti Coop ABC • Damjanich utcai Mini Coop ABC •
Jókai utcai Coop ABC • Kórházi Coop Mini ABC • Szegvár: Szentesi úti Coop Szuper ABC
• Dózsa Gy. utcai Mini Coop ABC • Mindszenti úti Coop ABC • Derekegyház: Kossuth
utcai Coop ABC • Nagymágocs: Mátyás király utcai Coop ABC • Fábiánsebestyén: Dózsa
Gy. utcai Coop ABC • Köztársaság utcai Coop ABC • Mátyás király utcai Coop Mini ABC
• Nagytõke: Coop Mini ABC • Lapistó: Coop Mini ABC
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A Kossuth utca
szépítési terve
130 éve, a Szentesi Lap,
1883. márc. 24-én megjelent
számában egy szomorú esetrõl adott hírt „Gyermekgyilkos anya” címen. D. M . polgártársunk 3 hónappal ezelõtt vezette oltárhoz V. Esztert. A boldog férj csendes
családi örömök reményében
kötötte e házassági frigyet;
lelkének nyugalmát azonban
mindjárt a „mézeshetekben”
megzavarta egy sötét gyanú.
Több oknál fogva ugyanis
hinni kezdé, hogy a fiatal
menyecske valami ismeretlen Adonisz karjai között
még jóval az esküvõ elõtt
elveszté hajadoni pártáját, s
a házasságon kívül folytatott
szerelmi viszonyból szármázó magzatot visel szíve alatt.
Gyanakodásának szavakban
is kifejezést adott, és vallatás
alá vette nejét, de az mindent konokul tagadott. – D.
M. mindamellett éber figyelemmel kísérte a nõt, s a napokban észrevenni vélte,
hogy a fiatalasszony átesett
már a szülési fájdalmakon.
A faggatott asszony többé
nem is titkolta azt; ámde a
gyermeknek nyoma sem
volt, s így alaposan lehetett
következtetni, hogy a szerencsétlen anya botlását
gyermekgyilkosság bûnével
tetézte. A férfiúi becsületében meggyalázott férj aztán
jelentést tett a rendõrségnek.
A nyomban foganatosított
rendõri nyomozás csakhamar kidé-ríté a tényállást,
amennyiben az újszülött
gyermek hullája a padláson
egy edényben elrejtve megtaláltatott. Természetesen az
anya többé nem tagadta vét-

két; s azonnal letartóztatván,
átadatott a helybeli Kir. Járásbíróságnak.
100 éve, 1913. márc. 13-án
az Alföldi Ellenzék egy biztató városrendezési tervet ismertetett „A Kossuth utca
szépítése” címen, amelynek
lényege: Szentes város legfõbb utcája, ahol a legnagyobb forgalom bonyolítható le, a Kossuth utca. Ez az
utca nemcsak azért az elsõ
utcája városunknak, mert a
központtól nyílik és a vasútállomással összekötõ kapcsolatot képez, hanem mert a
város fejlõdése ezen utca körül indult meg. Itt épülnek
lassanként a legszebb házak,
itt legdrágábbak a bolthelyiségek, a lakások és ennélfogva itt a legértékesebbek a házak is. Csodálatos amidõn
mégis ez az utca az, amelyik
a leggörbébb, ennek szabályozása okoz legtöbb gondot
a városi fõmérnöknek, és
valljuk meg õszintén, hogy a
legelhanyagoltabb utcák közé tartozik… Belátta ezt a lehetetlen állapotot a város vezetõsége is, és a közeljövõben azt hisszük, hogy jelentõs változások fognak ennek
az utcának szépítése, városiassá
fejlesztése
körül
történni… A véglegesen kidolgozott terv még nincs
elõttünk, de azt hisszük,
hogy közönségnek kedveskedhetünk azzal is, ha tervet
csak nagyjából ismertetjük.
Ezen terv szerint a Kossuth
térrõl kiindulva, egész vásárállásig (ma Apponyi tér) az
utca mindkét oldalán széles
aszfaltjárda lesz. A mostani
csatorna egyenlõvé tétetik a

járda szintjével, és gondoskodás történik arról is, hogy
a csatornafedél állandó
anyagból készült, tetszetõs
és kényelmes járatú legyen.
A keramit kocsiút és a járda,
illetve a csatornafedél közötti földsávot is beburkolják,
alighanem szintén keramitkõvel, ami a leghálásabb
anyag, miután szinte örökéletûnek mondható. A vonathoz vezetõ keramitút
ugyanis már 20 éves, és igazán a legkevesebbet kellett
még rajta javítani. A vásártéren keresztülhúzódó, és a
vasútállomásig vezetõ gyalogút 3 méteres aszfalt lesz.
Tervbe van véve az is, hogy
a kocsiút másik felén az eddigi téglaburkolatból egy
másik gyalogjárót készítenek… Végül még csak azt
akarjuk megjegyezni, hogy
ezen igen jelentõs városszépítési terv a városnak külön
megterheltetést a költségvetésben nem fog elõidézni…
Közreadja:
Labádi Lajos

NAV-ügyfélfogadás
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kihelyezett ügyfélfogadást tart március 22-én, pénteken 12-18, március 23-án,
szombaton 10-13 óráig a városi könyvtárban. A magánszemélyek az elõre kitöltött
személyi jövedelemadó-bevallást leellenõriztethetik a
szakemberek és a számítógép segítségével. Ugyanitt lehetõség lesz az ügyfélkapu
megnyitására, amelyen keresztül már elküldhetõ a
jövedelmadó-bevallás.

Ismét gyõzelem
anyanyelvbõl
A 2013. március 8-át egy Boros-gyõzelem is emlékezetessé tette. Ekkor volt Szegeden a
megyei Kazinczy szép kiejtési
verseny. A Boros Sámuel szakközépiskolából két diák mérette meg magát, és hozták el a
dobogós helyet. Katona Bence
10. C osztályos tanuló 1. helyezést ért el a szakközépiskolások kategóriájában (felkészítõ tanár: Fári Mónika), és
ugyanebben a kategóriában a
3. helyet Szõke Melinda 11. B
osztályos diák hozta el (felkészítõ tanár: Bánszki Zsuzsanna).
Az országos versenyen, mely
április 19-21-ig lesz Gyõrben,
Katona Bence képviseli
Csongrád megyét. Reméljük,
onnan is nagyon szép eredménnyel tér haza.
Fári Mónika

2013. március 22.

Olvasónk írja

Új ötlet a Kurcához
Kastnerné Józsa Erzsébet, a Horváth Mihály Gimnázium nyugalmazott tanárnõjének A Kurca új fõutca lehetne cikkéhez
szeretném hozzáfûzni az alábbiakat.
Régebben Vass Tamás ny. környezetvédelmi szaktanár (Szentesi Élet 2010. január 15.) már javaslatot tett a bíróság melletti
árkádsor megnyitására.
A két ötletet összekapcsolva, megvalósítható lenne egy kisebb nyári színház, a bíróság mögötti Kurca partfalra épített
félkör alakú, színház jellegû lépcsõsor és padok kialakításával.
A színpad a parton, vagy cölöpökön, részben a Kurcába benyúlva. A nézõtér használható lenne a Kurca Regatta rendezvényeken is, amely már kezd hagyománnyá válni. A nézõtérrõl
látható lenne a felújított Csongrádi úti Kurca-híd és a tervezett
új Eszperantó-híd, akár díszkivilágításban is. Rendezvények
esetében az árkádsoron lenne kialakítva a helyszínre történõ
beléptetés, ill. a szociális helyiségek. Hétköznapokon egy kiülési lehetõség lenne az itt lakóknak és ide látogatóknak.
Nyári idõszakban az árkádsoron – ha vállalkozó akad rá –,
akkor a tavaly nyári Kossuth téri bárhoz hasonlóan itt is kinyithatna egy hangulatos hely.
Ágoston Norbert

A gimnázium magyaros sikerei
Szép idõszakkal nyitotta a
tavaszt a HMG. Március 1-3.
között Pécsett került sor a
XXVI. Országos Disputaversenyre, melyen a szentesi
gimnáziumot két, 9. osztályos csapat képviselte. A
mûvészet pénzt terem tételmondatra kellett elõre felkészülni a diákoknak, állítani
és cáfolni egyaránt kellett
mindkét csapatnak. Az eredmények kimagaslóak ahhoz
képest, hogy elsõ alkalommal vettek részt a diákok
kulturált vitatkozók találkozóján. A Barna Iris csapat
(Gesztesi Alexandra, Márta
Renátó, Börcsök Bálint) a 3.
helyen, még az Oratio vitae
simulacrum csapata (Sikó
Koppány, Péter Dóra és Szalay
Róbert) az 5. helyen végzett.
Az egyéni verseny kategóriájában az elõkelõ 4. helyen
végzett holtversenyben Sikó

Koppány és Szalay Róbert, 6.
lett Börcsök Bálint. A disputások az irodalmi-drámai és
a humán tagozat tanulói.
Március 8-án rendezték
meg a Szép magyar beszéd
verseny Csongrád megyei
döntõjét Szegeden, ahol a
HMG diákjai kimagasló
egyéni pontokkal zártak. 3.
lett a végzõs Sovány Cson-

gor, a 2. helyen végzett és ezzel a HMG-t és Csongrád
megyét képviselheti az áprilisi gyõri országos döntõben
(és ezzel esélyt kap arra,
hogy megszerezze a Kazinczy-érmet) Szalay Róbert 9.
osztályos tanuló. A diákok
felkészítõ tanára: Szurmik
Zoltán. Gratulálunk az eredményekhez!

160 éve hunyt el Kiss Bálint református lelkipásztor

„Követendõ példánya az emberi erényeknek…”
Az elmúlt hetekben 7 részes sorozatban mutattuk
be a 240 éve született Kiss
Bálint lelkész sokoldalú és
gazdag munkásságát. Az olvasók megismerhették a
gazdasági reformert, a népmûvelõt, a feltalálót, a tankönyvírót, a tudós teológust, a történetírót, valamint az alföldi népéletkutatás úttörõjét. Tudományos
munkásságának elismeréseként a Magyar Tudományos
Akadémia, továbbá a Magyar Természettudományi
Társaság a tagjai sorába választotta. Munkásságának
egyik legalaposabb ismerõje, Papp Lajos írta róla:
„Olyan sokat tett gyülekezete, városa és a tudomány
érdekében, hogy méltán elmondhatjuk: egyike volt a
század legnagyobb magyar
református papjainak”.
Eredményes gyülekezeti
munkája, valamint sokirányú tevékenysége révén Kiss
Bálint már ifjú korában kedvelt és ismert ember volt
egyházmegyéjében és vármegyéjében egyaránt. Érdemei elismeréseként az Békés–Bánáti Egyházmegye
1814-ben tanácsbíróvá, majd

1830-ban jegyzõvé, 1836-ban
pedig esperessé választotta.
Csongrád Vármegye Nemesi
Közgyûlése pedig táblabírájává nevezte ki.
Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc idején
õt is megérintette a politika
szele. Széchenyi István elgondolásainak híveként nem
vált harcos forradalmárrá,
hanem megmaradt a békésen munkálkodó, a tudomány fejlõdésén és a társadalom felemelkedésén fáradozó pásztornak. A szentesi
nép egy idõben a „szószólójává” választotta, két év után

azonban lemondott megtisztelõ, de terhes tisztségérõl.
Vajda Sámuel vásárhelyi lelkész így írt lelkésztársa hivatásbeli felfogásáról: „Szolgálatát jellemezte az egyház
külsõ belsõ békességének õrzése, jogainak megóvása, javainak megtakarítása és szaporítása, iskolai intézetek
fenntartása, a nevelés és tanítás elõmenetelének segítése.”
Szentes lakóinak száma
1850-ben már elérte a 22 136
fõt, ebbõl református 13 831
fõ. Kiss Bálint lelkészi mûködése alatt tehát a város lakosainak száma megduplázódott, a hívek száma pedig
8600-ról közel 14 000 fõre
emelkedett. Ebben a fejlõdésben benne volt az õ tevékenysége is, vagyis nyugodtan ülhetett volna a babérjain. Ehelyett idõs korában is
folyamatosan munkálkodott.
1851-ben jelent meg Kecskeméten „A természeti és keresztyén vallás életre ható
fõbb részei…” c. munkája,
amely a következõ évben
második kiadásban is megjelent. Sajtó alá rendezte, és
1852-ben nyomtatásba kiadta a „Népszerû ünnepi egy-

házi beszédek szószékre és
magán hívek saját házi használatukra” c. gyûjteményes
könyvét. Közvetlen halála
elõtt készült el a „Protestáns
Apológia” c. munkája (1852).
Élete 81., lelkészségének
54. évében érte a halál, 1853.
márc. 25-én. Temetésére
március 29-én került sor
Szentesen, amelyen megjelentek az egyházkerület településeinek képviselõi is. A
koporsó lezárása a lelkészlakban történt, ahol a 40
éven át hû munkatárs és barát, Dobosy Mihály lelkipásztor mondott búcsúztatót. (Említést érdemel, hogy
50 nappal késõbb Dobosy
követte volt paptársát a halálba.) A templomban Vajda
Sámuel és Szél Sámuel hódmezõvásárhelyi lelkészek
búcsúztak a szomszédos város nagyhírû prédikátorától.
A sírboltnál Kecskeméti Sámuel szentesi segédlelkész
mondott fohászt, amely a
következõ mondatokkal zárult: „Most már Isten hozzád, örökre Isten hozzád a
földön kedves esperesünk,
szeretett nagy pásztorunk!
Isten hozzád te jó, te szelíd,
te igaz, te munkás, te kedves

férfiú, követendõ példánya
az emberi erényeknek, nagyra becsült áldása az Istennek.
Isten hozzád örökre, mi többé földi körünkben tégedet
nem látunk, veled nem társalgunk. Fedje hamvaidat áldás, s béke itt e sírboltban;
hív lelked nyerjen örök üdvöt Istennél az egekben!
Ámen”
Kiss Bálint halálát követõen Szoboszlai Pap István tiszántúli egyházkerületi püspök az 1853. ápr. 2-án megtartott egyházkerületi közgyûlésen így összegezte az
elhunyt 54 éves lelkészi
munkásságát: „Hûséggel,
folytonos kedvességben
szolgáló lelkipásztor, a békés-bánáti egyházmegyében
17 éven át szeretve tisztelt
esperesét, szent vallásunk
egyik ernyedetlen buzgalmú
szolgáját, összes egyházunknak egyik erélyes bajnokát,
kerületbeli egyházkormányunknak egyik hatályos tényezõjét, a tudományosságnak általában, fõleg pedig a
nevelés szent ügyének még
késõ napjaiban és végpercig,
fáradhatatlanul munkás barátját, mint szintén tiszta jellemû és emelkedettebb lelkû

embertársainknak egyikét
vesztette el egyházunk.” Irodalmi munkásságát a Magyar Tudományos Akadémián némi késéssel Toldy Ferenc méltatta 1855. júl. 9-én
elmondott terjedelmes emlékbeszédében.
Az utókor sem feledte Kiss
Bálint érdemeit. Egyháza
Zoó János rajztanárral (ifj.
Kiss Bálint festõmûvész
tanítványával) megfestette
életnagyságú portréját,
amelynek ünnepélyes leleplezésére 1881. okt. 23-án került sor az egyháztanács termében. Az ünnepi aktus alkalmával Gerõcz Lajos lelkész felidézte a nagy elõd
életútját. A város 1906-ban
utcát nevezett el róla, a Szentesi Református Általános Iskola pedig 1993-ban felvette
a tudós esperes nevét. Ezzel
közel egy idõben egy válogatott kötet jelent meg kéziratban maradt helytörténeti
munkáiból.
Már csak egy hiányérzetünk lehet, amelyre nézve –
a kettõs évfordulón – kiadhatnánk a felhívást:
SZOBROT KISS BÁLINTNAK!
Labádi Lajos
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Téli márciusi ünnep
A cudar idõ sokakat elriasztott nemzeti ünnepünktõl. Az idõsebbek sem emlékeztek hóeséses március
idusára városunkban.
A város vezetése, a pártok,
a fegyveres testületek és a civil szervezetek képviselõi
hagyományosan a Kossuthés Horváth Mihály-szobornál helyezték el a megemlékezés koszorúit. A zord idõjárás miatt idén nem a Kossuth téren, hanem a zeneiskola hangversenytermében
tartották a koszorúzást követõ ünnepi megemlékezést.
Jobban esett a melegben ülve
végignézni a közel két órás
mûsort. Szirbik Imre is a hidegre fordult idõjárással

kezdte mondandóját és szívet melengetõ ünneprõl beszélt, ami összeköti a magyarokat szerte a világon. - Március 15-ke a demokrácia születése, ami megteremtette a
következõ másfél évszázadot meghatározó szellemet.
Közel ötszáz nemzetõr ment
el Szentesrõl és jött vissza
házat, hazát építeni. Mindig
a lázadó ifjúság napja volt
március 15., amit követnie
kell a bölcs, szürke hétköznapoknak – mondta a polgármester.
Március 15. egy boldog
nap, egy sikeres nap –
mondta Katona Tamás. A 81
éves történész mintegy háromnegyed órás elõadásá-

ban idézte fel 1848 március
15. eseményeit, sokszor mosolyt csalva az arcokra. Mint
mondta, 1848-ban egy példamutató demokráciát hoztak
létre Európában és Magyarország ma is sikeres ország
lehet, ami rajtunk múlik. A
maiakra sem kisebb feladat
vár, minthogy Európa példamutató demokráciája legyen
az ország. A történész beszédét követõen Gáspár Tibor
színmûvész Petõfi Sándor A
honvéd címû versét adta elõ,
majd a topolyai Cirkalom
táncegyüttes és a Csalóka zenekar negyven perces színvonalas mûsorát láthatta a
gyér számú ünneplõ közönség.
BG

Aláírásgyûjtésbe kezd a Fidesz-KDNP

Példa nélküli rezsicsökkentés
Az Európai Unión belül
Magyarországon a legmagasabbak a rezsiköltségek,
ezért a kormány mindent
megtesz annak érdekében,
hogy csökkentse a lakosság
terheit – mondta szerdai sajtótájékoztatóján
Farkas
Sándor.
A térség fideszes országgyûlési képviselõje szerint az
elmúlt év végén elrendelt
gáz- és villanyár csökkentés
több tízezer forint megtakarítást eredményezett a családoknál, és az energiaszektorban további árcsökkentést
készít elõ a kétharmados

többség. Bejelentette, 2013.
július elsejétõl a víz, a
szennyvíz, a szemétszállítás,
a kéményseprés és a palackos díját is csökkenteni fogják átlagosan 10 százalékkal.
Minderre még nem volt példa az elmúlt évtizedekben.
Hozzátette, aláírásgyûjtést
kezdeményeznek a rezsicsökkentés megvédése érdekébe, mert a Fidesz-KDNP
nem engedi, hogy a szolgáltatók megakadályozzák a lakossági terhek mérséklését.
Lapunkban korábban Kocsis László, a Szentes-Víz Kft.
ügyvezetõje azt mondta, ez-

zel az intézkedéssel 2013-ban
azokat a tartalékait éli fel a
társaság, amibõl az új szennyvíztisztító átadásáig viselni
tudja a szennyvízbírság terheit. Farkas Sándor erre vonatkozó kérdésünkre azt felelte:
tudja, hogy eredményesen
mûködött a helyi vízszolgáltató, de nem látja a cégnél az
eredmények felhalmozását.
Hozzátette, nem csak a szentesi, más önkormányzati közmûcégeknek is a zsebükbe
kell nézniük, mert a 10 százalékos árcsökkentés mindenkire vonatkozik.
B.D.
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Elsõrangú színész
Gáspár Tibor színmûvész esti próbája
után indult éjszaka
Miskolcról békéscsabai otthonába, hogy
a másnapi szentesi
megemlékezésre biztonsággal megérkezzen.
A Miskolci Nemzeti
Színház mûvésze jelenleg három darabban játszik. Februárban vehette át a Thália
Humorfesztivál legjobb színészének járó
díjat a Dandin György
címû elõadásban nyújtott játékáért. A nézõk
március 15-én láthatták a televízióban a
Hídember címû filmet, melyben együtt
játszik bátyjával Sándorral, akivel Széchenyi testvéreit alakítják.
Legutóbb év elején, mint
fogalmaz, kényszerbõl látogatott haza cége hivatalos
ügyében. Általában a halottak napja hozza össze a családot, de bátyjával havi
rendszerességgel beszélnek.
A városról a gyerekkor, a fia-

tal férfikor jut eszébe elõször,
hiszen 18 éves koráig élt itt. Egy-egy szerep megformálásban sokszor segítenek a
gyerekkorban átélt emlékeim. Felnõttként a nyarakat
töltöttük együtt a családdal,
de ma már szinte csak a te-

metõbe járunk haza.
Itt élnek keresztszüleim és unokaöcséim,
akikkel találkozom,
amikor lehet – nyilatkozta lapunknak az
ünnepség elõtt.
Pályáján sok szentesivel találkozik, most
együtt dolgozik Rácz
Attila dramaturggal,
aki a gimnázium drámai tagozatán végzett.
– Mindenki életében
meghatározóak a fiatalkori évei. Nincs
olyan drámais diák,
aki ne említené meg a
Szentesen töltött idõt.
Gáspár Tibor elsõsorban színésznek
vallja magát, pedig
évekkel ezelõtt rendezett is. Székelyudvarhelyen a Parasztdekameron címû darabot
vitte színre. – Csak akkor
rendezek, ha ellenállhatatlan
vágyat érzek rá. Miért legyek hatodrangú rendezõ,
amikor elsõrangú színész lehetek? – fogalmazott a Jászai
Mari-díjas mûvész.
BG

Maradt a gordiuszi csomó

Hungarikum értékeket
vittek Belgrádba
Hétfõn nyílt meg és egy
éven át látogatható lesz
Belgrádban a Hungarikum
értékek bemutatója címû
kiállítás, melyen szentesi
alkotók is jelen vannak termékeikkel.
A kiállítás idén a DélAlföld népmûvészeti kézmûves kincseit vonultatja fel

a szerb fõvárosban. Régiónkat az eseményen a DANE
2004 (Dél-Magyarországi Alkotók Népmûvészeti Egyesülete 2004) képviseli, mely a
Halasi Csipke Közalapítvány
közremûködésével 16 neves
alkotó több mint 100 remekét állítja ki folyamatosan,
idõrõl-idõre frissülõ tarta-

lommal. A Hungarikum
központban városunkat Kovács Ivánné népi bútorfestõ,
Chemez Attila fafaragó és
Chemezné Fekete Alexandra
szálasanyag-fonó képviseli.
Mint megtudtuk, a bútorfestõ hat alkotását küldte ki
Belgrádba, régebbi, zsûrizett
termékeibõl: egy udvarhelyi
kelengyésládát, bölcsõt, egy
nagyobb, egy közepes és egy
kisebb leveles iratos ládát,
valamint egy tükrös ékszeres
komódot. Kovács Ivánné
most nem tudott jelen lenni
a kiállításon, de elõbb-utóbb
szeretne eljutni a helyszínre,
ha újabb anyagot visznek ki,
hiszen a késõbbiekben más
tájegységek motívumait is
bemutatják a dél-alföldi alkotók. Chemezné Fekete
Alexandra levendula és búza
keresztezésébõl font aratóékszereket és fából készült ékszereket, sógora, Chemez Attila pedig mintegy 10 faragást vitt, köztük dombormûves fatálat, (süllõt), tányért,
hagyományos három részes
tálalót- kicsit és nagyot is, fakanalat, vágódeszkát. A
szentesi fafaragó személyes
élményeit is megosztotta lapunkkal a megnyitó ünnepségrõl, miszerint ezek a termékek igényes, zsûrizett darabok, tehát egyfajta szûrõn
már átestek, így természetesen Belgrádban is sikert arattak.
(darók)

Idén mindössze 25,5 millió forint jut egyesületi támogatásra.
(folytatás az 1. oldalról)
Elsõként az úszóklub képviseletében
Paulovics Tamás szólalt fel. Szerinte a taglétszám és a versenyeztetés színvonala mellett
fontos rendezõ elv lehet az önkormányzati
döntéshozók számára, hogy az adott sportág
milyen hatást gyakorol a helyi idegenforgalomra. Hozzátette, az új fedett uszoda amely jelentõs úszóversenyek megrendezésére ad majd lehetõséget - kihasználtságát
maximalizálni kell. Szerinte nem szerencsés,
ha egy sportágat több klub képvisel egy városban. Kis-Tóth Tihamér a birkózók részérõl
elmondta, õk tömegsportban gondolkoznak,
ezért terjeszkednek Csongrád felé is, ahol
már óvodákban is toboroznak gyerekeket. A
továbblépéshez azonban fõállású edzõre lenne szükségük, ahhoz pedig biztos anyagi
háttér kell. Horváth István önkormányzati
képviselõ arra hívta fel a figyelmet, hogy a
koncepcióban nincs meghatározva, mi a fõ
csapásirány. Szerinte vagy a tömegsportra,
vagy a város jó hírét építõ sportágakra, vagy
a sportturizmus fellendítésére kellene koncentrálni az erõforrásokat, mert az zsákutca,
ha mindegyikre pénzt akar adni az önkormányzat. A városatya is amellett érvelt, hogy
sportáganként csak egy klubot támogasson a
város. Cseuz László amiatt kért szót, hogy a
koncepció létesítményhelyzetre vonatkozó
tárgyi tévedéseit helyre tegye.
Szatmári Nagy Szilvia a Szilver TSE példáját
hozta fel. A táncegyesület éveken keresztül
önerõbõl, tagdíjakból tartotta fönn magát, és
hosszú idõ alatt jutott el a mai szintre. Ezért
szerinte nem kellene támogatás nélkül hagy-

(Fotó: Vidovics)

ni azokat, akik sportágukban a legmagasabb
szintet képviselik. Hozzátette, a sportturizmusban még van tartalék, hiszen hozzájuk is
több táncos jönne, de nincs elég megfelelõ
szálláshely. A Szentesi Kinizsi labdarúgó
szakosztálya nevében Csepregi István kért
szót, és leszögezte, hiába hangoztatják, a
szentesi futballban nincs párhuzamosság. A
három egyesület más-más korosztályt nevel,
a Farkasokkal pedig megállapodást kötöttek.
Ha a Kinizsi labdarúgó csapata feljut a megyei elsõ osztályba, hat utánpótlás csapatot
kell indítania, ehhez pedig szükség lesz a
Farkasok és HSZATÁK fiataljaira. A sportvezetõ szorgalmazta egy mûfüves pálya építését, amelyhez most kedvezõek a feltételek. A
sakkozók elnöke, Kozák János azt mondta,
számos érdek ütközik, attól függõen, hogy
mekkorák az egyesületek, ezért képtelenség,
hogy az érintettek közös nevezõre jussanak.
Szerinte a döntéshozóknak kell vállalni a felelõsséget, amikor osztják a pénzt. Végül
megjegyezte: csak 2-3 élsportág tudná teljesíteni a fent idézett 60-40 százalékos feltételt.
Takács László azt hangsúlyozta, hogy az állam
kivonul a diáksportból, nem ad pénzt rá.
Szabó Zoltán képviselõ úgy fogalmazott, nem
lenne jó, ha sportáganként csak egy klub jutna támogatáshoz, mert azzal halálra ítélnék a
körön kívül kerülõket. Pásztor Antal képviselõ figyelmeztetett: kevés gyermek születik, és
sok szülõ nem tudja vállalni a tagdíj költségét, pedig az lenne a cél, hogy minél több fiatal kezdjen el valamit sportolni.
Bíró Dániel
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Csak lassan a
termálkútfúrással

Illés Zoltán szerint tönkre fogjuk tenni a környezetünket és magunk alatt a vízadó réteget.
(folytatás az 1. oldalról)
– Utóbbira van Szentesen
egy ellenpélda is. A szentesi
kertészetek által használt
termálvíz egy hûtõtóba kerül
évtizedek óta. A tó mellett
tavaly kerékpárutat építettek, és épp azért kellett felfüggeszteni fél évre a kivitelezést, mert a környezetvédelmi hatóság szerint az építõk a költési idõszakban zavarták volna a tó madárpopulációját.
– Értem, amit ön mond, de
a következõ a helyzet: én,
amikor megszülettem, nem
államtitkár lettem, hanem
csecsemõ, utána óvodás, iskolás, gimnazista, késõbb
egyetemista. Ahogy az élet
változott, mindennek volt
elõzménye és következménye is. A hûtõtavat – nagyon
helyesen – azért alakították
ki, mert a termálvizet nem
lehet beengedni a környezetbe. De a madaraknak nem
lehet azt mondani, hogy ne
menjetek oda! Ebben az esetben a tónak az volt az elõzménye, hogy valakik a ma-

guk hasznára pénzt akartak
keresni azzal, hogy kivették
a termálvizet. Ha nem fúrtak
volna kutat, nincs tó. Ha
nincs tó, nincs madárpopuláció. Nagyon helyes, hogy
nem engedték az építkezés
folytatását a vegetációs idõszakban. A természetnek
nincs ránk szüksége, nekünk
van szükségünk rá. Tudom
jól, hogy a mostani gazda
most akar megélni, és nem
törõdik azzal, hogy 200 év
múlva mi lesz, hogy tönkre
teszi a környezetét. Ezért
kellenek felelõs vezetõk,
hogy megtalálják az egyensúlyt a különbözõ érdekek
között.
– Mindenek tükrében mit
üzen azoknak a kertészeknek, akik a fejlesztés reményében kútfúrásba kezdtek,
vagy azon törik a fejüket?
Õk mire számíthatnak a moratórium feloldása után?
– Ha valaki följelenti Szlovákiát, hogy nem tartja be a
termálvízzel
kapcsolatos
uniós elõírásokat, akkor
azok a szentesiek, akik oda

Termálvíz nélkül
nincs hajtatott kertészet
A kertészetre nézve katasztrofális az államtitkár álláspontja – reagált lapunknak Bakó Dániel. A tavaly saját
termálkutat fúrató kertész példája mutatja az ügyben tapasztalható anomáliákat. Bakó pályázaton nyert támogatást kút fúrására, ami tavaly el is készült, azonban a szakhatóság még nem adott vízjogi engedélyt a mûködésére.
A hivatalos álláspont szerint a Termál-tóba vezetett használt termálvíz veszélyezteti az ott költõ madarakat, miközben azért jöhetett létre a tó jelenlegi, védendõ élõvilága, mert a hetvenes évektõl kezdve oda vezetik a termálvizet. – Jelenleg közigazgatási eljárásban vizsgálja a hatóság a vízjogi engedély elutasítása ügyében tett fellebbezésemet – mondta lapunknak a fiatal kertész. – A pályázat beadásának idején még nem volt érvényben az a rendelet, ami megengedi 2015-ig a visszasajtoló kút nélküli
termálkúthasználatot, ezért nem kapom meg a vízjogi engedélyt és nem termelhetem ki a vizet. Meggyõzõdésem,
hogy nem veszem el az unokám elõl az élhetõ környezetet a termálvíz visszasajtolás nélküli felhasználásával. A
most megépült 1450 méter mély kút pozitív, vagyis saját
nyomásából ér felszínre percenként 500 liter 65 fokos víz
annak ellenére, hogy öt négyzetkilométeren belül 12 másik termálkút is mûködik. Ez is azt mutatja, hogy a felszín alatt biztosított a vízbázis utánpótlása, és nem veszélyezteti a kitermelés. Termálvíz nélkül megszûnik a több
ezer embernek megélhetést adó hajtatott kertészet Szentesen Bakó Dániel szerint.
B.G.

mentek üvegházat építeni,
bezárhatják a boltot. Nem
tudni, hogy ez bekövetkezike és mikor, és az sem ismert,
hogy ebben az ügyben milyen szankciókat foganatosítana az EU Romániával vagy
Szlovákiával szemben. Nem
tudom, hogy az unió bizottságával közös tárgyalások –
melyek elõttünk vannak –
mit fognak eredményezni.
Nem tudom, hogy a moratórium feloldható-e, és azt
sem, hogy eltörlik-e a visszasajtolási kötelezettséget. Tételezzük fel, hogy soha többé
nem kell visszasajtolni – akkor is azt tudom mondani:
tönkre fogjuk tenni a környezetünket és magunk alatt
a vízadó réteget.
– Ha jól értem, amit mond,
ön azt az álláspontot képviseli, hogy ahol lehet, ott sajtolják vissza a használt termálvizet.
– A visszasajtolás nem az
ördögtõl van. Az EU egyáltalán nem engedi a termálvizek kivételét abban az esetben, ha nem lehet bebizonyítani, hogy az a kút fenntartható. Márpedig ezt senki
nem tudja bizonyítani. Senki
nem tud lemenni olyan
mélyre, hogy megnézze, és
nem tudja érvekkel alátámasztani, hogy az idõk során, hogyan fog visszatöltõdni ez a vízbázis. Olyan
rendszerbe nyúlunk bele,
amirõl semmi tudásunk nincsen. Tehát onnan indul ez a
történet, hogy nincs engedély termálvízkivételre. Az
unió nem engedélyezi, mert
nem bizonyított a fenntarthatóság. Magyarország kiskaput nyitott a visszasajtolás
elrendelésével. Számomra
tényleg kérdés, hogy az EU
hajlandó lesz-e abba belegyezni, hogy egyáltalán nem
kell visszasajtolás. Röviden
csak azt tudom üzenni az
érintett kertészeknek: csak
lassan, csak óvatosan! Nehogy valaki abba a helyzetbe
kerüljön, hogy most befektet
több százmillió forintot, és
azzal kell szembesülnie 3 év
múlva, hogy nagy baj van,
mert nem úgy alakultak a
dolgok.
Bíró Dániel
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Elstartolt a közmunka
(folytatás az 1. oldalról)
A hagyományos típusú,
hosszú távú közfoglalkoztatás keretében napi 6 órás, 5
hónapos idõtartamú, foglalkoztatásra pályázhatnak az
intézmények. Ezt a programot a munkaügyi központ a
bér- és járulékköltségek 70
százalékával támogatja, a
fennmaradó önrészt az önkormányzat biztosítja. A pályázatokat az intézmények
nyújtják be, együttmûködési
megállapodást kötve az önkormányzattal a feladatellátásra. A foglalkoztatás április
1-jén kezdõdik és október
31-én ér véget. Az engedélyezett létszám összesen 81
fõ, így a két szakaszban 162
fõ foglalkoztatására nyílik
lehetõség. 52 fõt fõleg takarítói, köztisztasági és parkgondozói, konyhai kisegítõi
feladatok ellátására, 29 fõt
elsõsorban irodai kisegítõi,
karbantartói és asszisztensi
feladatok ellátására alkalmaznak az intézmények.

A másik típusú közfoglalkoztatás a START-mintaprogramok keretében valósítható meg, amire Szentes
három területen pályázott. A
belvíz-elvezetési programban közel 75 millió forintból
valósul meg az elmúlt évben
kitakarított mirhók és a
Nagyvölgy csatorna szintezése, valamint az önkormányzati erdõk sorápolása.
Április 1-tõl év végéig 72 fõt
foglalkoztat az önkormányzat 8 órás bérrel, közülük 6
munkavezetõ, 59 segédmunkás és heten kapnak garantált közfoglalkoztatási
bért.
A járda felújítási program
keretében folytatódik a belterületi járdák felújítása, burkolat cseréje, javítása. Az április 1-tõl november 30-ig
tartó idõszakban 6 szakmunkást és 8 segédmunkást foglalkoztatnak.
A bér- és járulékköltséget,
valamint az eszköz- és
anyagigényt 100 százalékban

8 órás
foglalkoztatás

6 órás
foglalkoztatás

Havi nettó
közfoglalkoztatási bér . . . . . . . . . .49.453 Ft . . . .37.089 Ft
Havi nettó garantált
közfoglalkoztatási bér . . . . . . . . . .63.404 Ft . . . .47.553 Ft
Havi nettó közfoglalkoztatási
munkavezetõi bér . . . . . . . . . . . . . .54.398 Ft . . . .40.799 Ft
Havi nettó közfoglalkoztatási
garantált munkavezetõi bér . . . . .69.744 Ft . . . .52.308 Ft

a munkaügyi központ finanszírozza, preferáltak a kézi
munkát és a nagyobb létszámot alkalmazó projektek. A
programokban elsõsorban a
foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásra jogosultak foglalkoztathatók.
Az önkormányzati közfoglalkoztatási lehetõségeken
túl országos programok is
indulnak az ár- és belvízvédelemhez, a közutakhoz,
vasutakhoz, az állami erdõterületekhez kapcsolódó feladatok ellátására, melyekrõl
minisztériumi szinten hoznak döntést.
Besenyei
Néhány pontban módosult a közfoglalkoztatási
rendszer. Mostantól fizetés nélküli szabadság engedélyezhetõ azoknak a
közfoglalkoztatottaknak,
akik 90 napnál rövidebb,
de minimum 3 napos, határozott idejû munkaviszonyt létesítenek. Ettõl
az évtõl állásidõ kerül bevezetésre, erre az idõre a
munkavállalót bérpótlék
illeti meg (760.- Ft/nap).
Lehetségessé válik a közfoglalkoztatási szerzõdés
módosítása az egészségi
állapotának
megfelelõ
munkakör biztosítására
abban az esetben, ha várandós a közfoglalkoztatott.
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Úszással küzdik
le a problémákat
Példamutató együttmûködési megállapodást kötött a Szentesi Családsegítõ Központ Közösségi tér nevû intézménye,
valamint a Szentes Városi Úszó Club. Egymás munkáját kiegészítve igyekeznek a szakemberek sajátos nevelési problémákkal küzdõ fiatalokon segíteni.
A víz pszichológiai értelemben is egy tisztító közeg – üdvözölte Kozma Edit, a Közösségi tér munkatársa Paulovics Tamás
úszóedzõ ötletét, hogy a medencés sportággal is segítsék azokat a tizenéveseket, akiknek tanulási vagy életvezetési problémái vannak. A megállapodást március 18-án írták alá, ennek alkalmával az ifjúságvédelmi szakembertõl megtudtuk, abból az
alapgondolatból indultak ki, hogy a fiatalok sok esetben nem
tudnak mit kezdeni magukkal, nem találják a helyes utat. Rajtuk kívánnak segíteni az intézményben személyiségfejlesztés
keretében, melyek alkalmával egyszerre 8-10 tizenévessel foglalkoznak. Egy fiatal úszó is jár ezekre a foglalkozásokra, s mint
megtudtuk Edittõl, tevékenységük hatására a korábban zárkózott, befelé forduló fiú kezd kinyílni, elindult egy új életúton.
Más sportolók esetében is hasznos lehet az együttmûködés,
hiszen akadnak gyerekek, akik nagyon jól teljesítenek edzésen,
versenyeken mégsem tudják hozni az eredményeket, mondta
Paulovics Tamás.
A Közösségi tér által kínált fejlesztési formák a készség-személyiségfejlesztés mellett a tanulásterápia, a családmódszertan
és a drogprevenció terén Binderné Berkcz Mária családterapeuta,
Kozma Edit ifjúságsegítõ és Barát László drogkoordinátor szakmai munkájával valósulnak meg.
Az úszóegyesület pedig azt vállalta, hogy – havi tagdíj ellenében – heti két alkalommal edzésen vehetnek részt náluk a Közösségi tér által ajánlott fiatalok, illetve irányított, ám kötetlen
beszélgetések formájában egészítik ki az intézmény munkáját.
D. J.

Helyi segítség is kell
a Hangos házhoz
A Zenével a Rákbeteg
Gyermekekért Alapítvány
egy Európában egyedülálló
rehabilitációs házat szeretne létesíteni Szentesen. Az
épületet már idén szerették
volna megnyitni, de kialakításához még hely, idõ és
pénz is kell.
Mint már lapunk is beszámolt róla, egy helybeli vállalkozó – egyelõre egyedüliként – a tavalyi évben
fekarolta a nemes ügyet, s a
részletes tervek is elkészültek. A Hangos ház névre keresztelt rehabilitációs intézmény helyének kijelölése
még nem konkretizálódott,
tudtuk meg Ombodi Csillától.
Az alapítvány elnöke elmondta, a közelmúltban
végéignézték a város által
ajánlott ingatlanokat is, de
még nem született végleges
döntés, melyik telken alakíthatnák ki a rehabilitációs házat. Pontosabban, a legalkalmasabbnak talált épületrõl, a
Bocskai utcai óvodáról kiderült, le fogják bontani, így
ebben már nem tudnak gondolkodni. Van viszont még
másik két telek, melyek szóba jöhetnek. Fontos szempont, hogy a központban legyen, ahonnan minden városi létesítmény megközelíthetõ, például a sportolási lehetõségek is, magyarázta Csilla. Ugyanis a majdan kialakítandó házban a rákbetegségbõl gyógyuló fiatalok mûvészeti nevelése mellett fontos
szerepet kap a testmozgás is.
Megálmodtak zenei stúdiókat, pihenõhelyiségeket, sõt
könyvtárszobát és nagy udvart is az épülethez, mindezt
350-400 négyzetméteren –
ennek költsége azonban
mintegy 60-70 millió forint
lenne. Ezért aztán óvatosságból idén még nem kezdik el
a házat, megvárják vele a jövõ évet. – Összpontosítjuk
erõinket – fogalmaz az alapítvány elnöke: a vállalkozó

segítsége mellett a személyi
jövedelemadó 1 százalékokra is számítanak, ez utóbbit
ugyanis idén még nem kaphatja az alapítvány. Ingyenes
rendezvényeket terveznek
Szentesen, s különösen a
helybeliektõl várják az adó 1
százalék felajánlásokat, hiszen itt épül ez az európai
színvonalú rehabilitációs
központ. Seres Antaltól megtudtuk: addig is, amíg a ház
fel nem épül, továbbra is folyamatosan tartják hétvégi, 2
napos táboraikat az ország
különbözõ részeibõl érkezõ
gyógyulófélben lévõ gyermekek részére.
Egyúttal örömteli eseményrõl is beszámolt, mely
az alapítvány sikere is.
Amint nemrég megírtuk: bemutatkozó dalát a szentesi
Betafix stúdióban énekelte
fel az idén 18. évét betöltõ,
rákot leküzdõ Gyarmat Noémi, akinek Seres Antallal közös, Szerelem címû szerzeménye egy válogatáslemezen is helyet kap. – Az alapítvány mûvészeti tevékenysége nem megtervezett, hiszen most is jött egy lehetõség, beadtuk a dalt két országos versenyre, s lám, az egyiken már bekerült az elsõ háromba, s hamarosan több
ezer példányban lemezen is
hallható lesz – foglalta össze
a zenész. Elmesélte, régen fiókba tett szerzeményét Noémi a magáévá tudta formálni, dalszövegével és fájdalmakkal átitatott énekhangjával is. A Dal a tiéd-versenyrõl is kedvezõ visszajelzések
érkeztek már, de annak eredményére májusig várni kell.
Azonban egy másik országos pályázaton, a Lélek-Pillangó versenyen a dalt a közönség beszavazta a legjobb
három közé, olyan elõadók
társaságába, mint az Apostol
és Koós Réka, s CD-re is kerül.
D. J.

Mintegy száz nyolcadikos jelentkezett felvételire
a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola „katonai” osztályába. A már ötödik éve meghirdetett katonasuli programra többségében a térségbõl érkeztek diákok, akik elméleti és fizikai felkészültségükrõl adtak számot. Az iskolában
választható érettségi tantárgyként tanulják a katonai alapismereteket.
A rendészeti és honvédelmi alapozó szakmacsoportba jelentkezõket külön felvételiztették a rendõrkapitányság illetve a mûszaki ezred
munkatársai az iskola pedagógusaival közösen. A felvételi elbeszélgetésen választ
vártak, miért éppen ezt a hivatást választja, mik a hoszszú távú elképzelései, illetve
felmérték az általános ismereteit is a jelentkezõknek. A
válaszokból vegyes képet
kaptak a felvételiztetõk, akik
igyekeztek a tanulók kedvenc tantárgyából feltenni
kérdéseket. Volt olyan tanuló, aki nem tudta megmondani, ki volt Kossuth Lajos
vagy például Hollandiát
szomszéd országnak hitte.
Az intézmény katonasuli
programja egyedülálló az országban abból a szempontból, hogy a szakmai tantárgyakat rendõrök és katonák
tanítják a diákoknak.
A fizikai állapotfelmérést
az iskola tornatermében végezték, mivel a rossz idõjárás megakadályozta a szabadtéri mozgást. Lõrincz Gábor nyugállományú õrnagy,
a Honvéd Rákóczi Sportegyesület elnöke lapunknak
elmondta, hogy helybõl tá-
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Kétszeres túljelentkezés
a katonasuliba

(Fotó: honvedelem.hu)
volugrás, négyszer tízméteres inga-futás, két perc alatt
elvégzett felülés és fekvõtámasz a feladat. A középiskolába jelentkezõk közül a bokrosi Varga Sándor rendõr szeretne lenni. Tetszik neki ez a
szakma, ezért Félegyházára
is jelentkezett rendészeti
képzésre. Kommandósnak
készül a vásárhelyi Bencsik
István, aki a katonai fõiskolát
is el szeretné végezni érettségi után. Nagy Gábor Csongrádról jelentkezett, mivel a
családjában már van rendõr,
akire felnéz és tetszik is neki
ez a hivatás. Krizsán Lajos inkább a katonai pályát választaná. A kisteleki fiút kiskora

óta érdekli ez a hivatás, szereti a fegyvereket. Katona
nincs ugyan a családban, de
rendszeren részt vesz katasztrófavédelmi versenyeken.
A suliba jelentkezõ nyolcadikosok fizikai felmérésében
a katonasuli-programban
részt vevõ diákok is segédkeztek, köztük volt Török
Zsolt is, aki az iskola történetében valószínûleg elsõként
idén érettségizik katonai
alapismeretekbõl. A fiatalember családjában senki
nem visel egyenruhát, de õ
mégis ezt a katonai pályát
választotta. Tavaly sikeres
érettségit tett testnevelésbõl,

végzés után a szentesi ezrednél szeretne szerzõdéses katonaként szolgálni. Távlati
célja pedig az MH Altiszti
Akadémia vagy a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem elvégzése.
Az iskola másfél osztály
indítását tervezi a felvételizõk száma, és a felvételiztetõ
szakemberek
véleménye
alapján – tudtuk meg Pintér
Etelka igazgatótól. A katonai
szakra 20, a rendészetire
több mint 30 gyerek felvételét javasolták. A felvételt
nyert nyolcadikosok névsora
a héten felkerült a Zsoldosszakiskola honlapjára.
Besenyei

Német és svájci diákok az üvegházban

Több mint egy évtizeddel ezelõtt a Bartha János Kertészeti Szakképzõ Iskola is egyik alapítója volt az európai
kertésztanulók számára szervezett versenynek. A Leonardo
Da Vinci-projektben a megmérettetések mellett vendégül
is látják egymást a partnerintézmények, a német és svájci
diákok a tanáraikkal a közelmúltban ismerkedtek a szentesi tanulók gyakorlati lehetõségeivel és a biológiai növényvédelemmel.
2002-ben a szentesi iskola nak a szakképzés alatt. Leghárom tanulója Csikai Mik- utóbb a Bartha iskola volt a
lósné, akkori igazgató és Gál soros, hat napon át látta venAnikó tanár vezetésével már dégül német és svájci vendérészt vett az elsõ alkalommal geit. Mint a partnerintézmémegrendezett nemzetközi nyek csapatát kalauzoló Gál
versenyen Németországban, Anikótól megtudtuk, minazóta is ott vannak a két- den iskola a rá jellemzõ sajáévente sorra kerülõ esemé- tosságokkal ismerteti meg a
nyen. Ebbõl alakultak ki az- látogatókat, így õk a geotertán a Comenius és a Leonar- mikus energia kihasználásádo-projektek, utóbbiban 11 val a korai zöldséghajtatásország 13 oktatási intézmé- ban, illetve az Árpád Agrár
nye vesz részt, s a partneris- Zrt. -nél alkalmazott biológikolák szakmai továbbképzé- ai növényvédelem eredméseket szerveznek a diákok- nyeivel.

Jártak a gyakorlókert
üvegházaiban, ahol a termesztõberendezésekben alkalmazzák a biológiai növényvédelmet. A német és
svájci tanulók és tanáraik
nem csak az eljárásokról
hallhattak, de azt is megtudhatták, az ide járó diákok
gyakorlatuk alatt minden
munkafolyamatban részt
vesznek, szerves részét képezik az Árpád Zrt. gyakorlókertje munkájának.
Johannes Peperhove, a
münsteri partneriskolából

kísérte el csapatát, Peter
Stadelmann a svájci Niederlenzbõl hozott diákokat, az
iskolájukban csupán dísznövénykertészeket képeznek,
így nagyon tetszett nekik a
sok újdonság, amit itt láttak.
Rebecca Halter és Denise
Ricker szívesen ismerkedett
meg az itt alkalmazott energiaforrással és a termesztési
módszerekkel. Ami nekik
abszolút újdonság volt, az a
talaj nélküli kõzetgyapotos
termelés. A vendégszeretetrõl is elragadtatással nyilatkoztak a tanárok és diákok
egyaránt, megemlítve, hogy
a projektben részt vevõ tanárok szabadidejüket áldozzák
erre a hatalmas munkára.
Egyik nagy élményüket is
felidézték, amikor Molnár
Zsolt tanított nekik moldvai
néptáncot, ezen kívül szentesi városnézõ séta, közös
programok a helybeli diákokkal, valamint ópusztaszeri kirándulás is szerepelt
a programjukban.
A szentesi iskola pedagógusa elmondta, januárban õk
jártak Svájban, márciusban a
franciaországi Versailles, áprilisban pedig Lengyelország, és ott Lódz az
úticéljuk.
D.J.

Nyert a technikus csapat
Az Országos Kertészet- és Szõlészet versenyen a Bartha
szakiskola 13. TK, technikus osztályának csapata hozta el
az elsõ helyezést nemrégiben. Annus Pétert, Papp Zsolt
Pétert, Pászti Ferencet és Kristó Szilviát Dékány István
készítette fel a szakmai megmérettetésre.
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Mély vízbe dobta
a kapitány

Papírforma gyõzelemmel
hangolt az Eger elleni bajnoki rangadóra a HungeritSzentesi VK nõi vízilabdacsapata. Gémes Alexa
(képünkön) Athénban bemutatkozhatott a felnõtt nõi
válogatottban.
Magabiztos, 12-6-os gyõzelmet aratott szombaton a
Heraklész Utánpótlás Válogatott elleni hazai bajnoki
mérkõzésen a szentesi nõi
vízilabdacsapat. A találkozó
különlegessége volt, hogy
mindkét kispadon ült Kurcaparti szakvezetõ: Zantleitner
Krisztina és Oltyán Gyula –
mint szövetségi edzõ – ezúttal egymás ellen vívott taktikai csatát. A találkozó legeredményesebb játékosa 6
góllal Kövér-Kis Réka volt, aki
rendhagyó módon nem vett
részt a nõi válogatott múlt
heti athéni túráján, ahol az
utolsó Világliga csoportmérkõzést játszották legjobbjaink. Réka azért nem utazott,
mert ezúttal a fiataloknak –
így az Év sportolója díjjal ki-

tüntetett Miskolczi Kittinek és
Gémes Alexának – adott bizonyítási lehetõséget Merész
András szövetségi kapitány.
– Még február derekán
szólt Kriszta, hogy a kapitány meghívott a felnõtt válogatottba, és Athénban be is
mutatkozhatom a nemzeti
együttesben. Nagyon örültem, ugyanis nem számítottam arra, hogy meghívót kapok, mert a válogatott közös
téli felkészülésén a vizsgaidõszak miatt nem tudtam
részt venni – mondta lapunknak Alexa. – Az utazók
többsége velem egykorú
volt, így szerencsére nem
okozott gondot a beilleszkedés. Noha 12-9-es vereséget
szenvedtünk (Miskolczi Kitti
egy gólt szerzett – A szerk.),
nem lehettünk elégedetlenek, mert több zavaró körülmény is befolyásolta a meccs
végkimenetelét: két áramszünet is volt. Fõleg a második nem jött jól, hiszen fél
órás várakozás után már éppen átöltöztünk, hogy ne a

vizes fürdõruhában üldögéljünk a medenceparton, amikor a játékvezetõk újra a vízbe parancsolták a csapatokat. Mély vízbe dobott a kapitány, és hibák ellenére
helytálltunk – tette hozzá a
19 éves tehetség. A városi kitüntetés kapcsán elmondta,
kellemes meglepetés volt
számukra, amikor Kitti
anyukája hívta õket – õtõle
tudták meg ugyanis, hogy
2012-es teljesítményükkel a
legjobbaknak járó elismeréssel jutalmazták Szentesen. –
Jól esett, hogy ránk gondoltak. Remélem, hamarosan ismét sikerül meghálálni a kitüntetett figyelmet. Március
30-án az eddig veretlen, listavezetõ Egert látjuk vendégül, és szeretnénk megszakítani irigylésre méltó sorozatukat. Nekünk ezen a hétvégén nincs bajnokink, ezért a
BL-ben is jeleskedõ egriekkel
közös gyakorlást terveztünk
– tudtuk meg Alexától.
B.D.

2013. március 22.

Pikkelyes pontyok a vizekbe
Megkezdte tavaszi haltelepítéseit a horgászegyesület, viszont elmarad a szombatra tervezett szemétszedés. A kedvezõtlen idõjárás
ellenére közel negyven mázsa pontyot hoztak és engedtek a Kurca felsõ szakaszába valamint a Gerecztóba. Heteken belül összenyitják a Zsoldos és Pankotai tavat.
A nagy sár miatt a
magyartési kõhídnál 22 mázsa kétnyaras pontyot engedtek a vízbe, a Gerecztóba 15 mázsa három nyaras
ponty került. A halak nagyobb része pikkelyes és
várhatóan 1-2 éven belül szaporodhatnak is a vizekben,
ha addig nem fogják ki a
horgászok. A következõ hetekben még további telepítésekre számíthatnak a horgászok – tájékoztatta lapunkat
Kalamusz Endre elnök. - Próbálunk õshonos jellegû halakat telepíteni, a Kurcába õsz-

szel compót raktunk, hamarosan pedig egy mázsa
aranykárászt vásárolunk és
telepítünk. Ezeket a fajokat
tilos elvinni a vízbõl – hívta
fel a horgászok figyelmét az
elnök. A Kurcába kerül még
egy tonna keszeg is a héten.
Legközelebb április 2-án tervez az egyesület haltelepítést, akkor a Gerecz-tóba engednek harminc mázsa pontyot. Mint megtudtuk, ettõl
az évtõl a Kurcába kétnyaras
pontyokat telepít az egyesület a nagyobb darabszám miatt, most körülbelül ezer darab halat engedtek be. A tavakba kerülnek a fogható
méretû három nyaras pontyok.
Darabos János horgászmester elmondta, hogy elkezdték a törpeharcsák csapdázását a Kurca felsõ szakaszán
26 varsával. A csapdákat 2-3
naponta ürítik, egy-egy alkalommal 15-20 kilogramm
törpeharcsától szabadítják

meg a vizet. A víz melegedésével még nagyobb számú
gyérítésre számítanak ebbõl
a szúrós és kártékony fajból.
A horgászegyesület a hetekben végzi el a Zsoldos tavak és a Pankotai tó egybenyitását. Az elképzelések
szerint két-három méteres
szakaszokon bontják el a tavakat összekötõ gátat, így
biztosítva nagyobb életteret
a halaknak.
A horgászegyesület március 24-re hirdetett szemétszedési akciója elmarad a kedvezõtlen idõjárás miatt. Várhatóan májusban, a pontytilalom idején hirdetik meg újra, amire várják a horgászokat. Az egyesület ifjúsági és
versenysport szakosztálya
szombaton délelõtt rendezi a
Sándor kupa versenyt a
Kurca városi szakaszán,
majd áprilisban a Gerecz
Elemér emlékversenyt a
Gerecz-tavon.
B.G

Kevesen, de lelkesen Három másodpercen múlt Petõfis judo-sikerek

Az elmúlt heti zord idõjárás okolható azért, hogy az
ország egyik legnagyobb
utánpótlás kézilabda fesztiváljaként hirdetett szentesi,
5. Kiss Bálint Kupa feleakkora létszámmal zajlott, mint
azt elõzetesen várni lehetett.
A hangulatra és a csapatok
küzdõszellemére azonban
nem lehetett panasz, sõt, a
szurkolótábor is tekintélyesnek volt mondható a kétnaposra sikerült tornán. A nevezett 106 csapatból végül 45
érkezett meg Szentesre, s az
ország meghatározó egyesületeibõl sem tudott minden
gárda eljönni, ám akik itt
voltak, jól érezték magukat,
tudtuk meg Czesznak Györgytõl. A Szentesi Sportiskola
alapító-vezetõje a helybeli
csapatok teljesítményét annak fényében jó eredményként könyveli el, hogy csu-

pán négy éve foglalkoznak
kézilabdás utánpótlás-neveléssel a városban. A szakember elsõsorban a fiúk eredményeire büszke, hiszen például a 9 évesek simán nyerték a megyei bajnokságot, és
készülhetnek a régiódöntõre,
aminek egyik elõdöntõjét remélhetõleg Szentesen rendezhetik.
A díjakat Czesznak György
és Forgó Zoltán, a Magyar
Kézilabda Szövetség Amatõr
Tanácásnak tagja adta át. A
szentesiek eredményei: a
2002-es fiúk különdíjat kaptak, a 2004-es fiúcsapat az 5.,
a 2003-as lányok a 6., a 2004es lányok pedig a 8. helyen
végeztek.
Az egyesület U7-es fiúcsapata Vásárhelyen, illetve az
U9-es lánycsapata Szegeden
megyei meccseken bizonyíthat a hétvégén.
D. J.

Valdor-Szentes–BVSC 6–7
(0–1, 1–2, 2–1, 3–3) Szentes,
200 nézõ. V: Mucskai, Németh A. Szentes: HORVÁTH T. – Tóth P. 1, Nagy
M., Regõs Á. 1, Németh D.,
Weszelovszky 2, Szabó I Z.
Csere: Hegedûs B., Józsa T.,
TÓTH Z. 2, Szabó I L., Bálint
G. Vezetõedzõ: Lukács Dénes. Gól – emberelõnybõl:
9/1, ill. 12/5 Ötméteresbõl:
2/2, ill. 0 Kipontozódott:
Németh D. (28. p.), Szabó I L.
(28. p.), Rajna (29. p.), Tatár
(32. p.)
Hamar háromgólos hátrányba került a ValdorSzentesi VK férfi vízilabdacsapata a BVSC elleni, múlt
csütörtöki bajnokiján, ám
Lukács Dénes együttese 0–3
után a negyedik negyedben
Tóth Zoltán góljával egyenlí-

teni tudott. Hiába, mert az
utolsó támadásból, három
másodperccel a vége elõtt a
vendégek szerezték meg a
gyõztes gólt, így 7–6-os sikerükkel mindhárom pontot elvitték a Széchenyi ligeti
uszodából. – Mindkét csapat
kezében ott volt a gyõzelmet
jelentõ gól lehetõsége, de végül ez a BVSC-nek sikerült.
Két egyenlõ csapat küzdelmében ezúttal sajnos alulmaradtunk – nyilatkozta Lukács Dénes. Az alapszakasz 8.
helyéért küzdõ szentesiek
szombaton délelõtt az éllovas Szegedhez látogatnak –
egy kis különbségû vereség
biztató jel lenne az április 3-i
OSC elleni bajnoki elõtt,
amelyen eldõl, melyik együttes verekszi be magát a legjobb nyolc közé.
B. D.

Fábiáni derbi jön
A rendkívüli idõjárás miatt elmaradt a megye II-es labdarúgó bajnokság hétvégi fordulója – egyelõre nem tudni, mikor
pótolják a Szentesi Kinizsi Székkutas elleni találkozóját, hiszen elég sûrû a versenynaptár. A kényszerszünet ugyanakkor jól jött a listavezetõ Kurca-parti gárdának: a nemzeti ünnep miatt pénteken zárva volt a pálya, így ha nem esett volna
hó, akkor sem tudtak volna edzeni a bajnoki elõtt. Bozóki Zoltán vezetõedzõ lapunknak elmondta, eltiltott vagy sérült játékosuk nincs, így teljes kerettel készülhetnek a vasárnapi
fábiánsebestyéni vendégjátékra. Hiába nagy a távolság a tabellán, a két együttes mérkõzése mindig pikáns szokott lenni,
ezért presztízscsatára számít a szentesi szakvezetõ.
B. D.

A Petõfi Dzsúdó SE három versenyzõje Solton szerepelt
szombaton regionális diákolimpián, ahol két harmadik és
egy ötödik helyezést szereztek
Diák „C” korcsoport/2003-as születésûek: 33 kg Szántó Balázs (Szt. Erszébet Kat. Ált. Isk.) 3. hely. Diák „B”
korcsoport/2002-es születésûek: 35 kg Müller Dominik (Kiss
Bálint Ref. Ált. Isk.) 3. hely; Harmath Botond (Szt. Erzsébet
Kat. Ált. Isk.) 5. hely.
Edzõ: Tóth Béla és Tóth Gellért

Pollák judo-érmek
Március 16-án a SOLT Tavasz kupa regionális bajnokságon a
Diák C kategóriában (2003-as születésûek) Németh Bernadett elsõ lett. Diák B-ben (2002) Villás József és Nagy Beatrix második,
Szabó Máté 3. helyen végzett. Diák A (2001) Grósz Bence Erik és
Bartucz András bronzérmes lett.
Serdülõ (2000/1999) kategóriában egyaránt 3. helyezést szerzett Traj Levente, Szíjjártó László és Gálfi László.
A Pollák DSE várja a júdózni (cselgáncsozni) vágyókat kedden, csütörtökön 17 és 18 óra között a Pollák szakközépiskola
tornatermében. Edzõ: Kalydy Zoltán
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H O L- M I ?
Március 22-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 1016 óráig
Városi könyvtár
Õáltala, õvele és õbenne címmel Szanyiné Katona Ágnes festményeibõl és Kulbert György faszobrász munkáiból nyílik kiállítás
március 23-án, szombaton 15
órakor. A tárlatot megnyitja:
Hérány Zsuzsanna elõadómûvész.
A kiállított munkák megtekinthetõk
a városi könyvtár nyitvatartási ideje alatt április 12-ig.
Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csipke, szövés-fonás, fafaragás elsajátítására van lehetõségük az érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Arad megye szépségeibõl kapunk ízelítõt az Aradi Fotóklub jóvoltából. A kiállítás április 12-ig tekinthetõ meg nyitvatartási idõben.
Galéria Kávéház és Étterem
Az Aradi Fotóklub a Szebbik
nem címû kiállítása május 6-ig látható nyitvatartási idõben.
Õze Lajos Filmszínház
Március 21-25.
17.30 óra Marsupilami nyomában – francia vígjáték,
20 óra Nejem, nõm, csajom –
magyar romantikus vígjáték.
Március 28-április 1.
17.30 óra 2 nap New Yorkban
– amerikai-német-francia-belizi
vígjáték,
20 óra Veszélyes vágy – angolfrancia-német-kanadai-svájci
thriller.
Kedden és szerdán szünnap
van a moziban.

Közös kiállítás
Õáltala, õvele és õbenne
címmel nyílik kiállítás Szanyiné Katona Ágnes festményeibõl és Kulbert György faszobrász munkáiból március
23-án, szombaton 15 órakor
A tárlatot megnyitja Hérány
Zsuzsanna elõadómûvész. A
kiállított munkák megtekinthetõk a városi könyvtár
nyitvatartási ideje alatt április 12-ig.

Filmklub: Az ajtó
A városi könyvtárban mûködõ
filmklubban Az ajtó címû magyarnémet filmdrámát vetítik március
26-án, kedden 18 órakor. Ajánló a
filmbõl:
Különös szépségû film az emberi tartásról, a titkokról, az egymás iránti megbecsülésrõl és szeretetrõl.
A Szabó Magda önéletrajzi ihletésû regényébõl készült film, két
szigorú elvek szerint élõ asszony
portréja. A házvezetõnõ és a ház
asszonyának apránként kibontakozó és sokszor viharos kapcsolatának megrendítõen szép története.
Magda, az írónõ bejárónõt keres. Megismeri Emerencet a meglehetõsen öntörvényû, nyers asszonyt. A kezdetben egymás iránt
érzett gyanakvás és közöny helyét, lassanként átveszi az elfogadás és a bizalom. Ahogy
Emerencrõl leválik a ridegség máza, úgy tárul ki egyre jobban a közöttük lévõ ajtó.

7

Miniszteri elismerést vett át Assefa Abebe orvosi munkájáért

Törököt játszott az Egri csillagokban
Mozgalmas heteket tudhat magáénak Assefa Abebe,
a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház fõorvosa.
Elõbb egykori szereplõként
az Egri csillagok filmforgatásának jubileumi eseményére volt hivatalos, majd
10 nappal késõbb a március
15-i nemzeti ünnep alkalmából Balog Zoltán nemzeti erõforrás miniszter elismerõ oklevelet adományozott számára eredményes,
példamutató orvosi tevékenységéért. A kitüntetést
Szócska Miklós államtitkártól vette át március 14-én
Budapesten.
A sebész, érsebész, traumatológus szakvizsgával is
rendelkezõ fõorvos nemzeti
ifjúsági válogatott bokszolóként érkezett ösztöndíjjal
Magyarországra Etiópiából.
Mint elmesélte, az ország választásában szerepet játszott
az egykori ökölvívó kiválóság Papp László, akivel találkozhatott is. Császári testõrparancsnok édesapját és
édesanyját, valamint 2 testvérét hagyta Afrikában Assefa Abebe, mikor Magyarországra jött. Megérkezése
után nyelvi elõkészítõre járt
egy évig a budapesti Nemzeti Elõkészítõ Intézetbe, ezalatt érte a szerencse, hogy
részese lehetett az Egri csillagok filmforgatásának. Szereplõket kerestek, így válogatták õt is a katonák, török
szolgák közé. Több képkoc-

Koncertek
Március 23-án, szombaton
fergeteges rock and roll party
a CHEVROLET BAND zenekarral a felsõpárti sörözõben 21.30-as kezdettel.
Ugyanazon a napon a Buffalo Sörözõben a MOPED
zenekar ad koncertet 22 órától.

kán is szerepelt, hol õrséget
állt, hol a Rudas fürdõben
forgatott jelenetek szereplõjeként láthatjuk, a török urak
hátára öntöz vizet, illetve bedobják a medencébe az afrikai fiút, aki hazájában nem
tanult meg úszni. Olyan színészekkel állhatott kamera
elé, mint például Venczel Vera, Sinkovits Imre, Ruttkai
Éva, Pécsi Ildikó, Bessenyei
Ferenc, Latinovits Zoltán,
Gobbi Hilda, Pécsi Ildikó,
Zenthe Ferenc, Bárdy György vagy késõbbi barátja,
Benkõ Péter. A doktor többükkel is találkozhatott március elején a film forgatásának 45. évfordulója alkalmá-

ból rendezett eseményen a
Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában.
– Három évig voltam
hallgatója a Testnevelési Fõiskolának, amit egy szerencsétlen sportsérülés miatt
abba kellett hagynom. Akkor már bokszolói pályafutásommal felhagytam, hiszen olyan sportot illett ûznöm, melynek csapata volt
a fõiskolán. Átigazoltam focikapusnak. Ám az egyik
szertorna órán lólengésben
leestem a szerrõl, s megsérült a könyököm, mely miatt 1 évig fel kellett volna
függesztenem fõiskolai tanulmányaimat – mondta el

Czinkóczi néni 90 éves

Pályázatok
A Szentesi Mûvelõdési
Központ és a szentesi Koszta
József Múzeum igazgatói beosztásaira 2013. április 24-ig
lehet benyújtani a pályázatokat. A pályázati kiírás a
www.kozigallas.gov.hu valamint a www.szentes.hu honlapon megtekinthetõ.
Thomas Magnum bemegy a henteshez.
- Kérnék 10 deka párizsit.
- Várjál Tom, Selleck.
Megszületik a kisbaba és csodákcsodájára már beszélni is tud. Odaszól az orvosnak:
- Hol van az édesanyám?
- Itt vagyok - feleli az anyja elhalóan.
- Nagyon jó volt a hasadban ilyen
hosszú ideig. Köszönöm, hogy megszülethettem! - Apám is itt van?
- Igen, itt vagyok - feleli büszkén az
apa.
- Gyere kicsit közelebb! - kéri a baba.
Az apa közelebb hajol, ekkor a baba
elkezdi a mutatóujjával a férfi homlokát ütögetni, és felkiált:
Na, ugye milyen kellemetlen?!
Két pösze maszat beszélget a tengerparton.

Czinkóczi Mihályné március 1-jén töltötte be 90. életévét.
Születésnapja alkalmából két gyermeke, három unokája, öt
déd-, és egy ükunokája köszöntötte a nénit Mikecz utcai otthonában. Az ünnepeltet Szirbik Imre polgármester is felkereste és a város nevében jókívánságát fejezte ki.
(Fotó: Vidovics)

Pótfûtés
Megszólal az egyik:
- Látod, milyen koszosz a víz!
A másik:
- Cuna mi?
Három sündisznó megy az erdõben,
de eltévednek. Nagyon fáznak, de
szerencsére arra jár egy tündér és
azt mondja:
- Teljesítem három kívánságotokat,
mivel hárman vagytok, mindegyikteknek egyet.
Az elsõ kettõ azt kéri a tündértõl,
hogy juttassa haza õket, mert nagyon fáznak.
A harmadik azt mondja:
Nagyon fázom, ráadásul egyedül vagyok. Bárcsak itt lennének velem a
testvéreim!
Székely ember a feleségéhez:

- Asszony, öltözz! Megyek a kocsmába!
Mire a felesége:
- Na fene! Csak nem akarsz engem
is vinni magaddal?
A székely vigyorogva:
Dehogy viszlek, csak kikapcsolom a
fûtést, ne menjen feleslegesen, míg
nem vagyok itthon...
A nagyi megosztja az unokával a tapasztalatait:
- Jó emésztéshez sört iszom,
- étvágytalanság esetén fehérbort
iszom,
- ha alacsony a vérnyomásom, vörösbort iszom,
- magas vérnyomás esetén konyakozok,
- és ha meg vagyok hûlve, akkor pálinkázok.
- És mikor iszol vizet?
- No, olyan betegségem még sosem
volt!

Assefa, majd hozzátette,
hogy ekkor döntött úgy,
hogy orvos, pontosabban
sebész szeretne lenni, s Szegeden, az orvosi egyetemen
folytatja tovább tanulmányait.
Már orvostanhallgatóként
a szentesi kórházban tevékenykedett, minden gyakorlatát az intézményben töltötte, s végül 1976-ban orvosgyakornokként munkába
állt. 1980-ban sebészeti szakvizsgát tett, majd 1980-tól
üzemorvosként is tevékenykedett, 1983-ban balesetsebészeti szakképesítést szerzett,
1992-ben érsebészetbõl szakvizsgázott.

Mint mondta, gyermekei
büszkék édesapjukra. Általános iskolás diákként szívesen mutatták meg társaiknak, hogy hol szerepel apjuk
az egyik legismertebb magyar történelmi regény filmváltozatában.
Büszkék lehetnek arra is,
hogy az elõbb a sebészeti
osztályon, majd 2012. szeptember 1-tõl a sürgõsségi
baleseti sebészeti osztályon
dolgozó édesapjuk 1991-ben
átvett kiváló orvosi, 1993ban szakorvosi, 1994-ben fõorvosi, 2009-ben tudományos munkásságért járó elismerése után megkapta a miniszteri elismerést is.
Assefa Abebe sebészként
és traumatológusként nyugdíjba vonulása óta is részt
vesz a kórház munkájában,
szervezi a sürgõsségi betegellátó osztály traumatológiai
oldalának mûszakbeosztását, feladatot végez a sebészeti osztályon. Ezen felül
aktívan részt vesz egészségügyi közéleti tevékenységben, évek óta szervezi például az országos sebész teniszbajnokságot, amelynek alapötlete is tõle származott.
Ezek mellett nem is csoda,
hogy az elmúlt évtizedekben
sohasem járt Etiópiában, bár
a tervei között szerepel,
hogy fiával – aki nemrég járt
az afrikai országban – hazalátogat, s személyesen felkeresi rokonait.
Cseh-Lakos Ilona

Március 23-29.

HOROSZKÓP
Kos
A hét során a legkellemesebb éne kerül elõtérbe. Sikerül megõriznie a nyugalmát
és a jó közérzetét, annak ellenére,
hogy a munkahelyén valamilyen
pénzzel kapcsolatos vita merülhet
fel.
Bika
Legyen óvatos minden
jogi és hivatásbeli lépéseiben, döntéseiben egyaránt. Vannak a környezetében személyek,
akik alig várják, hogy tévedjen.
Ezek nem õszinte barátok, kollegák, szomszédok.
Ikrek
Az átvonuló bolygók arra
kérik, hogy objektív
szemmel nézze a világot és legyen
kedves másokhoz. Nem sok ideje
jut kikapcsolódásra, ha mégis
megtenné, menjen ön vendégségbe.
Rák
Lelkének szüksége van
arra, hogy idõközönként
szárnyaljon. Ettõl sokkal kiegyensúlyozottabb lesz. Most egy olyan
idõszak következik, amikor a legjobb oldalát kell, hogy mutassa.
Oroszlán
Találkozhat egy olyan
személlyel, akit elsõre
hanyagnak és megbízhatatlannak
lát, ítél. Viszonyuljon tisztelettel
mások iránt, hogy tiszteletben részesüljön mások által.
Szûz
A háztartásába is vásárolhat egy pár értékálló
cikket, amivel kellemesebbé teheti
az otthonát vagy a konyhájában lecserélhet egy-egy elöregedett berendezést modernebbre.

Mérleg
A munkahelyén kemény
feladatokra számíthat,
melyeknek eleget tud tenni kellõ
megfontolással, precízségével. Ha
segíteni akar valakin, nehézségei
akadhatnak.
Skorpió
Életszínvonala emelkedik.
Most ebben az idõszakban olyan összegeket is meg tud
fogni, melyeket eddig ki kellett adnia
szinte rendszeresen. Lelke magasan
szárnyal, de vigyázzon, ne vegyen
szükségtelen dolgot.
Nyilas
Óvakodnia kell attól,
nehogy beleavatkozzon
mások életébe. Érezheti azt, hogy
egy jó tanáccsal milyen sokban
tudna segíteni valakinek. Ha azt akkor adja, amikor senki sem kéri,
azzal rengeteg bajt hozhat magára.
Bak
Új barátságok köttetnek
az életében, melyek jövõbeli sikerei kulcsát is rejthetik
magukban. Sok hasonlóságot fedez fel saját magában és egy hasonló korú személyben.
Vízöntõ
A csillagok állása megnyugtató hatással vannak,
ugyanis nem kell aggódnia a jövõ
miatt, nem kell problémákra számítania. A napokban lehet, hogy idõnként borús lesz a hangulata, ha ilyen
gondolatok foglalkoztatják.
Halak
Minden az ön javát szolgálja, ami történik. Ha
most kezdeményez változtatásokat, azoknak hatásai a késõbbiekre
nézve kedvezõek lesznek.

A Lineárt is vitték volna
Garázdaság miatt folytat eljárást a rendõrség a gyermekotthon egyik lakója ellen, aki
dühében kitörte az erkélyablakot.
A kerítésen átmászva jutott
be ismeretlen egy nagyhegyi
telephelyre, ahonnan különbözõ szerszámgépeket vitt el
50 ezer forint értékben.
Ugyancsak Nagyhegyen, egy
bekerített telken álló fóliából
darabolta le és vitte el a fûtéscsöveket ismeretlen. Szintén
fóliából szereltek le golyóscsapokat Nagynyomáson.
Egy bekerítetlen telken álló
Barkasból vitte el valaki az
autó hûtõjét Nagynyomáson.
Kompresszornak kelt lába a
Béládi utca egyik bekerített
házának teraszáról. A Somogyi Béla utcai társasház alagsori tárolójából babakocsit és
használaton kívüli számítógé-

pet tulajdonított el ismeretlen
tettes.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ Magyari utcai
üres ingatlanba törtek be,
ahonnan két üvegezett ajtószárnyat és a villanyóraszekrény fa ajtaját vitték el. A
rendõrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást.
Egy helyi mezõgazdasági
vállalkozás Lineár öntözõberendezését rongálta meg ismeretlen, aki a vezetéket szerette volna elvinni, azonban a
gépre szerelt riasztó elijesztette. A kapcsolószekrényben
okozott kár ötezer forint.
Elfogták a rendõrök azokat
a tolvajokat, akik egy Lahner
György utcai lakásba mentek
be a nyitott ajtón és onnan fagyasztott húst, ruhanemût, a
sértett három pár cipõjét és
hátizsákját vitték magukkal.

A nyomozók egy órán belül
eljutottak a 27 éves H. Jánoshoz, akinél megtalálták a
bûncselekménybõl származó
dolgok egy részét.
A helybeli férfinak társa is
volt, V. Mátyás, aki ellen szintén lopás vétsége megalapozott gyanúja miatt büntetõeljárás indult.
B.G.

Kitüntették
A katasztrófavédelem hivatásos állományban eltöltött szolgálata és eredményes
munkájának elismeréséül
Pintér Sándor belügyminiszter szolgálati jelet adományozott Kajtár István tûzoltó
alezredesnek, a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõjének.

Profi gála – tíz mérkõzés
A Ferobox Event szombat
esti ökölvívó gáláján többek közt a nagy visszatérõ
Bedák Zsolt, a szlovákiai
Kovács Tamás ’Tomi Kid’, a
junior címmeccset vívó
Nagy Lajos Márk és a magyar bajnoki övért bunyózó
Nagy Sándor is kötelek közé lép.
Szentesen tér vissza közel
hároméves kihagyás után
Bedák Zsolt, és itt mutatkozik be a magyar nagyközönségnek a szlovákiai Kovács
Tamás is. Két címmeccs is
lesz a mûsoron: Nagy Lajos
Márk 13. profi meccsén a junior GBC övért lép a kötelek
közé, míg az est fõmérkõzésén Nagy Sándor a cirkálósúlyú magyar bajnoki övért
bunyózik majd 9. profi mérkõzésén. A tökéletes mérlegû
Nagy Sándor (8 gyõzelem –
0 vereség) a kimagasló harci
szellemérõl ismert Bozai
Gyulával (8 gyõzelem – 5 vereség – 1 döntetlen) meccsel
a cirkálósúlyú magyar bajnoki övért, míg a fiatal nyíregyházi Nagy Lajos Márk (12
gyõzelem – 0 vereség) a GBC
nevû szövetség junior címé-

ért csap össze a cseh Michal
Pechacek-kel (10 gyõzelem – 2
vereség). A galántai „Tomi
Kid” Kovács Tamás (21 gyõzelem – 0 vereség) a korábbi
magyar válogatott, felnõtt
országos bajnok Régi Dániellel (16 gyõzelem – 8 vereség)
küzd hat menetben. Bedák
Zsolt a 27 éves, kétszeres
amatõr pehelysúlyú fehérorosz bajnok Anton Bekishel
(5 gyõzelem (4 K.O.) és 4 vereség) ellen vív hatmenetes
meccset.
A gálát a Sport Televízió
március 23-án 20.30-tól közvetíti élõben.
Program:
Amatõr ültetõ mérkõzések
kezdete 16:15
1. Balogh Joel – Szeged vs.
Malkócs László (Szentes) 3 x 2
perc
2. Berta Tibor – Szeged vs.
Oroyovwe Onorioda Isaac
(Ziki) – Szentes 3 x 3 perc
3. Birkés Árpád – Budapest
vs. Márton Balázs – Székesfehérvár 3 x 3perc
Profi mérkõzések kezdete
17:00 óra:
Bemutató mûsor – a szentesi ugróköteles csapat be-

48-as honvéd lõverseny
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett légfegyveres lövészversenyt március 15-én a Legrand
Zrt. lõterén a Legrand lövészklub és az ÁRPÁD Szabadidõs
Sportklub. A rossz idõjárás ellenére a versenyre közel 30 induló nevezett, vidéki csapatok részvételével.
Helybeliek eredményei: 1. Németh Istvánné (166 kör)
Legrand, 2. Györgyi Anna (116) Legrand, 3. Jeneiné Horváth Zita
(114) Szentes. Férfi egyéni: 2. Postás László (163), 3. Doktor József (160) Legrand, 4. Ignácz János (160) Szabadidõs. Serdülõ
fiú: 2. Keller Máté (127) Szentes, 3. Kiss Bercel (122) Szabadidõs.
A verseny sikeres lebonyolításáért külön köszönöm a Szabadidõs Sportklub nevében Becsák Jánosnak (Legrand lövészklub) és Postás László lövészetvezetõnek.
Ignácz János

Zsófi a legfiatalabb elõfizetõnk

mutatója
1. Csepregi János (Bp.) vs.
Tóth Zoltán (Pécs) 4 menet
nehézsúly
2. Nagy István vs. Petrovics
István 6 menet – könnyûsúly
3. Lódi Tamás vs. Füredi János 6 menet
Bemutató átalakító show
Tonomárné Dancsó Erika mesterfodrász és csapata
4. Molnár Bence vs. Nagy
„Lütyõ” Imre 4 m. - nagypehelysúly (58.967 kg.)
5. Törteli Balázs (Szfv.) vs.
Sánta Krisztián (Bp.) 4 m. nagyváltósúly (69. 85. kg.)
6. Faur Csaba vs. Bohus Pál
4 m. - cirkálósúly
Sport TV kezdés - 20:30 élõ
közvetítéssel
7. Anton Bekish vs. Bedák
Zsolt (55.225 kg) 6 menet
8. Vécsei Péter vs. Kovács
„Tomi Kid” Tamás - félnehézsúly (79.378 kg.) 6 menet
9. Felice Moncelli vs. Nagy
Lajos Márk 10 menet - középsúlyú GBC Junior címmérkõzés
10. Bozai Gyula vs. Nagy
Sándor 10 menet – cirkálósúlyú (90.892 kg.) Magyar Bajnoki címmérkõzés.

Nyert a
Grund FC
A Dr. Papp László Városi
Sportcsarnokban március 9én jubileumi amatõr teremlabdarúgó tornát szervezett
az Árpád Szabadidõs Sportklub. Eredmény: 1. Grund
FC, 2. Semmicilin, 3. Kurcamenti Hódítók, 4. Stúdió.
Legjobb góllövõ: Kovács Norbert (Semmicilin).

A város ifjú nemzedékét is szeretnénk megnyerni az újságolvasásnak, ezért új akciót
indít szerkesztõségünk: minden tizedik, Szentesen anyakönyvezett újszülött családját
féléves Szentesi Élet elõfizetéssel ajándékozunk meg. Negyedik szerencsés elõfizetõnk
Kozák-Szilágyi János és Farkas Tímea kislánya, Zsófi, aki február 10-én 3250 grammal és
50 centiméterrel született a szentesi kórházban. Sok boldogságot kívánunk a családnak!

Vért adtak
Harmincan jelentkeztek véradásra a Terney Béla Kollégiumban. A Vöröskereszt által szervezett március 21-i, csütörtöki napon harmincan adtak vért, ebbõl
tizennégyen elõször nyújtották
karjukat, hogy beteg embertársaikon segítsenek. A Vöröskereszt
helyi területi vezetõje köszönetét
fejezi ki a véradóknak, valamint a
kollégium igazgatójának, Kertész
Ildikónak a szervezésért.

Erdélyrõl
A Múzeumi Délutánok sorozatban Medgyesi István nyugdíjas
pedagógus elõadására kerül sor a
Koszta József Múzeum megyeházi épületében. A március 23-án,
szombaton, 15 órakor kezdõdõ
programban erdélyi barangolásairól mesél az elõadó.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü március 25—29.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ:
Fûszeres almaleves és
vegyes zöldségleves
A menü: Sertéspörkölt, nokedli, saláta
B menü: Grassalkovich palacsinta,
gombás rizs
Kedd:
Paradicsomleves és
frankfurtileves
A menü: Tüzes sertésfalatok,
sült burgonya, saláta
B menü: Fokhagymás csirkemáj,
parajos-gorgonzolás penne
Szerda:
Csontleves snidlinges
grízgaluskával és
burgonyakrémleves
libapörccel
A menü: Hortobágyi rakott tészta
B menü: Csirkemell sokmagvas
bundában, finomfõzelék
Csütörtök: Pirított tarhonyaleves és
sütõtök-krémleves
palacsintametélttel
A menü: Rántott karaj, burgonyapüré,
saláta
B menü: Csirkepörkölt, tészta, saláta
Péntek:
Szárazbableves és
zöldborsóleves
csirkeaprólékkal
A menü: Csülök Pékné-módra,
tört burgonya, borókás
párolt káposzta
B menü: Kapros túróval töltött
gombafejek, kukoricás rizs,
saláta
www.galeriakavehaz.hu
(X)

Modern ágyakat nyertek
Több százezer forint értékben nyert a Dr. Sipos Ferenc
Parkerdõ Otthon modern
ápolási eszközöket a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal eszközfejlesztési pályázatán. Korábban már
szintén egy pályázat részeként betegemelõ került az intézménybe, illetve gyógyszerbeszezéshez is kaptak támogatást.
A mostani eredményes pályázat keretében az ápolástgondozást segítõ eszközöket,
azaz a nyolc modern beteg-

ágyat és a két antidecubitus
matracot leszállították és beüzemelték. Az eszközök nagyon hasznosak az otthon
számára, mert megkönnyítik
a szakdolgozók munkáját a
betegmozgatás, levegõztetés,
és a mindennapi higiéniai
szükségletek terén. A modern ágyak segítik a lakók
életminõségének javítását,
kényelmük fokozását, illetve
a felfekvés elleni matracokkal megelõzhetõvé válik a
hosszan tartó fekvés szövõdménye.

• Vidám, kacagtató este vicces jelentekkel, közöttük a
világhírû magyar kabaré klasszikus nagyjelenetei,
magánszámok, vidám dalok. Ez volt – ez van címmel zenés,
szórakoztató mûsort ígér a közönségnek Gregor Bernadett,
Harsányi Gábor és Nyertes Zsuzsa április 8-án, hétfõn 19
órakor a megyeháza dísztermében.
Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.
Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás), rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.
Gyógyszertári ügyelet: Március 25-ig.: Pingvin Patika (Nagyörvény
u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12 óráig. Március 25április 1.: Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõ-péntek 8-19, szombat
8-13 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) március 2324-én Buzás Károly, Tavasz u. 10., telefon: 313-251.

Családi események
Született: Tamási Ferenc és
Juhász Zsuzsannának (Zrínyi
u. 38/A) Viktória, Lakatos Gábor és Gömöri Mónikának
(Berekhát tanya 9/A) Gábor,
Bugyi Imre és Szabó Rita Zsuzsának (József A. u. 4.) Botond
nevû gyermeke.
Házasságot kötött: Kiss Albert és Molnár Mónika Katalin (Jókai u. 143.), Ravasz Gábor (József A. u. 4.) és Vozár
Dóra (József A. u. 11.).

Elhunyt: Demeter Csaba
(Bocskai u. 8.), Deák Sándorné Barcsik Irén (Lázár V. u.
4.), Ficsor József (Hétvezér u.
10.), Petõ Sándorné Fekete
Franciska (Cédrus u. 2.), Széles Imréné Straub Gizella (József A. u. 11.), Juhász Jánosné
Sztanó Julianna (Vajdatelep
4.), Bese Jánosné Nagy Erzsébet (Kováts K. u. 3.), Kovács
Béláné Tarján Klára (Dr. Uhlár
I. u. 5/A).
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