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Új gyógynövényt „honosít” a szentesi kutató

Az igazi kiadós tél egyelőre várat magára, ám a Városellátó NKft. felkészült a fogadására. A felkészülés
évek óta a lehetőségekhez mért, hiszen a jelenlegi kétkamionnyi sózó anyag bármikor pótolható, ha szükséges, másrészt a rendelkezésre álló úttakarító járművek
száma és magas életkora sem könnyíti meg a munkák
hatékony megszervezését egy esetleges nagy havazás
esetén. (Az időjárás előrejelzést nézve, az elkövetkező
30 napon belül ilyen nem várható?! - szerk.)
A Városellátó NKft. munkatársa, Kiss Ferenc érdeklődésünkre elmondta, hogy hét járművet tudnak „hadra fogni”,
ha ránk törne a komoly havazás. Ezeknek az IFAknak, ZETOR-oknak az életkora átlagban megközelíti
a 30 évet. Felkészítették azonban őket a tél lehetséges
támadásaira. Tavaly vásároltak egy fülkés fűnyírót,
amelyet - szükség esetén - sószóróval, toló lappal el
tudnak látni, a járdák, kerékpárutak megtisztítását a
hótól el lehet vele végezni. A hét jármű, körzetekre

osztva, előbb a főbb útvonalak hóekézését, só szórását
látja el.
Nagy havazás esetén a külterületi utak járhatóvá tételéhez két alvállalkozót tudnak segítségül hívni, hallhattuk.
Arról is tudakolódtunk, hogy elég létszám áll-e
rendelkezésükre az esetleges hó dömpinghez. Kiss
Ferenc elmondta, hogy a hulladékszállítás helybeni
megszűnésével a létszámukban is csökkenés történt,
és már a közmunkaprogramra sem tudnak támaszkodni. A megmaradó létszámból, akik nyáron a parkgondozást, járdaépítést végzik, ők tudják a téli feladatokat
is ellátni, így minden járműre van létszám, további 40
fő pedig a szükség szerinti kézi hó eltakarításban tud
részt venni. Ám kiadós, több napos nagy havazás esetére a váltáshoz már nincs mozgósítható személyzet
- tudtuk meg.
-dite-

A RÁKKUTATÁS ÚJABB
MÉRFÖLDKÖVE SZENTESEN KIVÁLÓ BŐRTÁSKÁK 20% ENGEDMÉNNYEL
A HEUREKA-BAN!

Egy esztendővel ezelőtt
beszélgettünk Dr. habil.
Lantos Ferenc egyetemi docenssel (képen), aki akkor
a ”Paprika Piros”, azaz a
fűszerpaprika kapszaicin kutatási eredményeiről számolt
be. A Szegedi Tudományegyetem Növénytudományi
és Környezetvédelmi Intézetének munkatársa Szentesen
él, ám kutatásai során az
egész világ kinyílik számára.
Ezúttal egy új különleges növénnyel végez kísérleteket,
amiről többet is elárult.
-Tanár Úr! Előbb ejtsünk
szót a „Paprika Piros”-ról.
Hogyan zárultak ezen irányú
kutatásai?
- Szentesen számtalan
paprika típus megtalálható, ezekben a piros
paprikákban a karotin
anyagok csak a biológiai érettséggel együtt
jelennek meg. Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a zöld

Egy valódi bőrtáska megvásárlása mindig jó döntés. Az Ága
Hengl Bőrdíszmű készítő manufaktúra immár két évtizede partnere a HEUREKA Bőrdíszmű, Játék és Ajándék Üzletnek. Most, a
készlet erejéig, az üzletben kapható Ága Hengl árukészletből 20%
árengedménnyel válogathatnak a vásárlók.

klorofil hatóanyag nem
múlik el, a piros viszont
csak a napsugárzás, a
környezeti elemek, tápanyagok hatására kerül
elő. Ezzel együtt olyan
gazdag karotin anyag
keletkezik a paprikában,
amit a gyógyszerész tudomány beilleszthetne
a modern orvostudományba. A „Paprika Pi-

Január 28-án, kedden
ismét filmklub vetítés
lesz a Szentes Városi
Könyvtárban. A filmkedvelők 18.00 órától Mac Webb amerikai rendező
A tehetség c. filmjének bemutatóját nézhetik meg.
A megható történet egy tehetséges kislányról, és
az őt gondviselő nagybácsiról szól. Életük történései hordozzák az örök dilemmát, hogyan kell jól nevelni egy ilyen kislányt?

FILMKLUB

ros” teljesen fel van
tárva,
köszönhetően
Zechmeister
László
professzor úrnak. Én a
Széchenyi István Egyetemen ebből habilitáltam, amit elfogadtak.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Az Ága Hengl pécsi manufaktúra, első osztályú
bőrök felhasználásával készíti kis szériás, igényesen kidolgozott, minőségi
termékeit. Ezekről a darabokról elmondható, hogy
"A TÁSKA", időtálló
klasszikus, de a mai trendeknek megfelel . Alapdarab, minden körülmények
között használható. Azon
túl, hogy szépek, bírják
a strapát, praktikus, négy
évszakos táskák.
Ha éppen szükséges és
esedékes, vagy ha nagyon
szeretnének egy igazán
értékálló újabb darabot,
érdemes most körülnézni a Szentes, Kossuth u. 15/A.
A véradók idén is kapnak ingye-

VÉRADÓKNAK nes fürdőbelépőt Szentes Város Önkormányzata támogatásával. A 6000 fürdőjegy átadására január 30-án
kerül sor a Dr. Bugyi István Kórház Vérellátó Osztályán.

(Kereskedőház emeletén) található üzletben. Ezekre a
táskákra a fél év garancia mellett örök javítási lehetőséget tart fenn gyártójuk. S ha a kiválasztott darabot más színben szeretnék, annak sincs akadálya!
Megrendeljük a gyártótól.
Az akciós termékekről további információk találhatóak a https://www.facebook.com/heurekaszentes/ oldalon.				
x.(Fotó: dite)
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
1-2.HÉT

Született: Rocsa Róbert és Antal Anettnek (Szentes) HELGA, Füri Géza Sándor és Horváth Julianna Alexandrának (Szentes) BENETT GÉZA, Nagy
Zoltán és Tóth Irénnek (Szentes) ELIZABET, Piti
Csaba és Bubori Nikolettnek (Szentes) MARTIN,
Fekete-Nagy Csaba és Bittera Líviának (Szentes)
CSABA, Gábor Imre és Szalacsek Ágnesnek (Szentes) ÁGNES ESZTER, Bardóczi Gábor és Agócs
Henriettának (Szentes) VINCE BRÚNÓ, Piti Attila
és Butyka Margitnak (Szentes) ZSÓFIA, Bari Dávid és Bozsányi Izabellának (Szentes) DÁVID, Makai János és Gyulavári Zsanett Líviának (Csongrád)
DORINA nevű gyermeke.
Házasságkötés ezekben a hetekben nem történt.
Elhunyt: Riznicsenkó Éva, Vecseri László, Fekete
Árpádné (Erdei Julianna Aranka), Hevesi Gyuláné
(Traum Ilona), Cserna Kálmán, Rónyai Imre Péter,
Kovács Antalné (Kotvics Terézia), Pintér János,
Friedl Sándorné (Détár Julianna), Debreczeni Lászlóné (Kis Franciska), Bagi Pál szentesi, Faragó Istvánné (Nagy Franciska Viktória), Dinnyés Lajosné
(Keller Matild), Kormos Ferenc, Lovász László
csongrádi lakosok.
A szentesi Mosolygósabb
Régióért Egyesület a 2020ban megrendezendő 13. Lepényváró Fesztivál keretében - majd azt követően Szentesen - ismét rendhagyó
kiállítást tervez. A kiállítás témája a hajdani esküvői
szokások, az esküvőt megelőző MEGHÍVÓK formájának, sajátosságainak feltárása és megismertetése.
A kiállítást szervező egyesület a gyűjtőmunkát megkezdve a lakossághoz fordul azzal a kéréssel, hogy
minél régebbi esküvői dokumentumokat, meghívókat,
emléktárgyakat kérjen kölcsön a kiállítás megrendezéséhez.
A dokumentumokat, képeket, meghívókat kérésre
akár már másolás után visszaadjuk, de a kiállítás végén minden kölcsön adott, a kiállításra átvett tárgyat,
emléket visszaszolgáltatunk.
Történeteket is szívesen fogadunk. Kérjük ezért, hogy aki szívesen
segítségünkre lenne a témában, hívjon a 06 20 9837-226-os telefonszámon, e-mail címünk: visszhang65@gmail.com.
Segítségüket előre is nagyon köszönjük! Rendezőség

FELHÍVÁS!

JUBILEUMI KONCERT
Mindig öröm hazatérni. Főleg azon a színpadon
játszani, ahol gyerekként első szárnypróbálgatásainkat tettük. A 15 éves jubileumunk ünneplésére
most hazatérünk ismét. A megszokott zenékkel és
hangulattal, illetve néhány újdonsággal is várunk
Titeket. Éld át "a dobok dübörgését, az élet lüktetését..."
Vendég: Ágoston Georgina (ének), Kató Dániel (gitár),
Bajnóczi Sándor (fúvós hangszerek).
Jegyár: 1500 Ft (A Zene-Világ-Zene bérletek érvényesek.)
Részletek a lenti plakáton, vagy www.kalungu.hu
www.zenevilagzene.hu

Idei lapszámaink: http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42043

A LÉNYEGLÁTÁS ALKOTÁSAI A GALÉRIÁBAN
Január 9-én nyílt meg a Tokácsli Galériában „Életutak” címmel Dr. Csíky László portré és karikatúra
szobrász, valamint Tónió portré és karikatúrarajzoló
kiállítsa. A megnyitóra a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola gitár tanszakos növendékei a kiállított
alkotások hangulatához illő módon, egy Elvis feldolgozással készültek.
A karikatúrákat, portrékat Ráfi Dénes
gimnáziumi tanár ajánlotta a közönség
figyelmébe, rengeteg humorral fűszerezve mondanivalóját. Felsorolta - szinte hiánytalanul - azokat a helyszíneket, ahol
Dr. Csíky László alkotásait láthatta eddig
a közönség. Minden egyes alkalom éppen
úgy a kultúra ünnepe volt, mint ez a mostani, Párizstól egészen Montrealig, Dubajig. Kiemelte, hogy a doktor úr a kínai
Changchunba háromszor kapott meghívást. Két szobra, Szent-Györgyi Albert és
a Táncoló székely a kínai nagyváros óriási
szoborparkjának kiemelt helyein áll, majd
Firenzében az Ágaskodó lóval, Kincsemmel vett részt. (Kincsünk, közkincsünk ez
az alkotás - jegyezte meg.) Nemzetközi
katalógusokban, szoborparkokban és köztereken, itthon és külföldön számos Csíky
alkotás található.
Ahogy Koszta József, ő sem született
szentesi, szentesivé vált - mondta. Majd
Tónióról, Csíky László barátjáról és alkotótársáról szólva, mindkettőjük iránti
csodálatáról beszélt, megemlékezve azok-

ról a híres személyiségekről, akik közös
kiállításaikat eddig
megnyitották.
A gimnáziumi tanár
érdekes játékra hívta a
jelenlévőket. Weörös
Sándor és Karinthy
Frigyes vers paródiáit
idézte annak kifejezésére, hogy az Arany
és Petőfi stílusában született verssorok
épp úgy kifejezik, mint az itt látható alkotások: alkotóik kicsit torzítanak, túloznak,
és a végeredmény jobb, mint az eredeti.
Kiemelte, mindehhez fontos a technikai
tudás és a lényeglátást. Ezt más arányban
teszi a karikatúra, mint egy hagyományos
értelemben vett portré, de lényeglátásban
nem különböznek egymástól. Azt is megformázzák, ami a szemnek láthatatlan. A
két művész nem csak az arcvonásokat,
hanem a jellemet, politikai helyzetet, esetenként a nemzeti karaktert is ábrázolja.
Csíky László világsikert elért alkotásai
ilyenek, pl. Borisz Jelcin szobrával a szobrász karikatúra világbajnokságon nagydíjat nyert Dubajban.
Tónió is túllép a portrén, saját keretein
- említette. A sztárvilág minden jellegzetességét meg lehet figyelni ezeken a portrékon. Magyar és nemzetközi panteon
kitelne mindkettőjük alkotásaiból, hiszen
Csíky doktor eddig több mint 600 szobrot
A kiállítást Dr. Sallai Dániel
egykori tanítónője, Keller Jánosné, a Jövőnkért AMI igazgatója
ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Visszaemlékezett a ma
31 éves alkotó diákéveire, a számára meg
nem mutatott képregényekre, a szerény,
ám határozott szőke, kékszemű kisfiúra,
aki a Koszta József Általános Iskolában és
a Művészeti Iskolában nála kezdte rajz tanulmányait, és akire teljesítménye alapján
nagyon büszke.
„Kétféleképpen élheted az életed, vagy
abban hiszel, hogy nincsenek csodák, vagy
pedig abban, hogy a világon minden csoda.” Ilyen csoda ez a fiatalember a maga
tehetségével, szakmai elhivatottságával mondta.
Hallhattunk tőle arról is, hogy az egyetemen, órán rajzolgató hallgatóról társai
viccesen
megjegyezték:
„beindult a képernyőkímélő”. Ám elmetérképet is készített magának, hogy ezzel

Csodás tájak és a rideg valóság festője Dr. Sallai Dániel

„ECSET ÉS SZIKE”
Gémes László, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke
köszöntötte Dr. Sallai Dániel sebész rezidens, festő
kiállításának január 10. megnyitóján a Szentes Városi
Könyvtárban a népes közönséget. Azt mondta, a fiatal orvos és festő tehetségével példakép a többi fiatal
számára.
Beszélt arról is, hogy igyekeznek a megyében minél több alkotó bemutatkozását
támogatni, valamint lehetőséget teremteni
arra, hogy a megye tehetségeit szerte az
országban és határainkon túl is megismerhesse a közönség. Méltatta az alkotó kézügyességét, alkotásainak sokféleségét, de
arra is figyelmeztetett, ezek az alkotások
arra intenek bennünket, figyeljünk oda
egymásra, segítsük egymást. Meggyőződése, mondta, hogy a sokszínű kulturális
élet nagyban hozzájárul az emberek életminőségének javulásához.

készített - hallhattuk. Megjegyezte a fiatal fotóművész és tanár, hogy a szobrok
és grafikák kiválóak, az ábrázolt emberek
jelleme már néha kérdésesebb. Sokan letűntek az elmúlt évtizedekben, s már csak
ezek a portrék emlékeztetnek rájuk. Azonban örömmel fedezte fel Tónió színészportréin a régi kiváló karaktereket, zseniálisan megjelenítve, és Tónió az, aki a világ
összes jelentős futballcsapatát megörökítette.
Végezetül kedvenc Csíky portréjáról beszélt Ráfi Dénes, amely a ligetben látható Széchenyi portré. Ebben a műben látja
összegezhetőnek Csíky László művészetének lényegét. Ez az ábrázolás a „Vívódó
Tragikus Embert” jeleníti meg. Szerinte egyéni, lényeg kiemelő portré. Olyan,
mint a pár évvel később készült Bereményi film, a Hídember ábrázolása. Provokatív, állásfoglalásra kényszerítő, és mi más
a művészet igazi lényege? ...
A kiállítást január 25-ig tekinthetik meg
az érdeklődők.
Kép és szöveg:
Dömsödi Teréz
könnyítse a tanultak feldolgozását.
Majd arról szólt, hogy Sallai Dániel sikerei mögött ott a szerető, odafigyelő és
törődő családi háttér. Édesapját korán elveszítette, a róla készült festmény mégis
derűs, telis-tele hálával és szeretettel.
Dániel a festészethez fontos alapokat kapott gimnáziumi tanárától, Barta Andrástól, majd a kunszentmártoni Lantos József
festő lett a mestere. A csodás természeti
tájak mellett itt van a rideg valóság, az
orvosi pálya élményei nyomán. Személyiségjegyei leolvashatók a képekről, amelyeket légies könnyedség, finom színek,
hihetetlen vizuális látásmód jellemez. Hivatásában egyre több és modernebb tudásra, alkotóként is az örökös megújulásra
törekszik a fiatal orvos festő - említette az
igazgatónő.
Kép és szöveg: D. T.
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telephelyén, zárt területen
fogjuk termeszteni és megfigyelni. Jelentek meg ugyanis
olyan tudományos cikkek,
hogy pár hónap alatt 99%ban felszámolja a ráksejteket
ennek a növénynek a hatóanyaga. Azt fogjuk vizsgálni
a kínai hallgatóimmal, hogy
valóban így van-e? Ezt a
programot török támogatással, a düzcei tudományegyetemmel közösen végezzük.
Vizsgáljuk a növény szabadgyök-fogó képességét,
azaz a növény antioxidáns
hatását. Ha bizonyítjuk - magas dózisú C-vitaminnal próbálnánk bevinni a gyógyszertudományba.
- A témáról hamarosan többet is
megtudhatunk Szentesen…
- Igen a Szentes Városi
Könyvtárban tartok előadást
február 20-án több rákkutatás eredményességéről, és a
nagy dózisú C-vitaminról.
Majd Dr. Göncz Dániel pszichiáter beszél a rák lelki okairól.
Közben az algyői Ezerjófű
Egyesület gyógytea kóstolóval, szaktanácsadással lepi
meg az érdeklődőket. A program természetesen ingyenes.
- Tanár Úr! Köszönöm a tájékoztatást, az invitálást, sok sikert
kívánok az újabb kutatómunkájukhoz!
Dömsödi Teréz

Új gyógynövényt „honosít” a szentesi kutató

A RÁKKUTATÁS ÚJABB
MÉRFÖLDKÖVE SZENTESEN
(Folytatás az 1. oldalról.)

- Elfogadták, hogy a karotin anyagok a vastagbélgyulladásra jó hatással vannak. Ám, hogy a gyógyszerész tudomány a szortimentjébe
veszi-e egyszer? Most ennek nincs
aktualitása. A növényi alapú gyógyszerek nehezen jutnak be a támogatott gyógyszer kategóriába, inkább
gyógyhatású készítményként hozhatók forgalomba.
- A rákkutatás szempontjából fontos ez a
munkája, de van egy másik rés is a pajzson, ami
ugyancsak a rákkutatás szempontjából különleges. Ez alatt mit értsünk?
- Kínában orvosi Nobel-díjat kapott egy hölgy az Egynyári ürömmel
(Artemisia annua) - képen - végzett
kutatásaiért. Az artemisinin felfedezésével Tu Ju-ju a malária gyógyításában ért el kimagasló eredményt.
Az artemisin az első, Szent-Györgyi
Albert C-vitaminja óta, amit növényből vonnak ki, és elismerik gyógyszernek, mert hatásos a malária ellen. Ezt a növényt szeretném én itthon
kutatni a rák szempontjából. Ez a növény Kínában őshonos, a kínai egyetemi hallgató tanítványaim hoznak
be Kínából vetőmagot, itt Szentesen a DUNA-R Kft.

Időcserepek 12.

SZENTESEN EGYKOR...
2020. január 20. - 82 éve, 1938. január
20-án született Szatmári Imre (1938-2003)
vállalatvezető, újságíró, FIAP-díjas fotóművész.
Műszaki végzettségűként dolgozott esztergályosként, művezetőként,
de vezetett kereskedelmi vállalatot
is. Volt művelődési előadó, ifjúsági
vezető, rendezői képesítést szerzett
színjátszó és amatőrfilmes. A szentesiek főleg, mint a kiváló szemű
fotósra, és fanyar humorú újságíróra
emlékeznek rá.
Újságíróként 1958-tól a Csongrád
Megyei Hírlap fotótudósítója volt,
majd egyike az 1968. áprilisában
havilapként meginduló Szentesi Élet szerkesztőinek.
A cikkek, képes tudósítások mellett általa felkutatott
régi városképekből illetve saját felvételeiből több ízben szervezett várostörténeti játékokat, és népszerű
volt a "Bölcsipkék" nevű sorozata is.
Szenvedélyesen gyűjtötte gyakran a pusztulástól is
megmentve a várostörténeti jelentőségű régi felvételeket. A Szentesi Levéltár életrajzi és helytörténeti kiadványainál a képi illusztráció, és gyakran a nyomdai
szerkesztés is az ő munkáját dicséri. A levéltár fotótárát nem csak rendezni segített, de gazdagította is

a saját maga által készített reprodukciókkal, illetve a
Szentesi Életben publikált képeivel.
Labádi Lajos szinte mindegyik kötetéhez ő válogatta a képeket. 1998-ban jelent meg először legnagyobb
közös sikerük, a több kiadást megélt Szentes régi képes levelezőlapokon című kötet,
de a Helyismereti kézikönyv (2000) munkálataiban is meghatározó szerepe volt.
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Szövetsége 2001-ben egyszerre két
szentesinek, Nagy Istvánnak és Szatmári
Imrének ítélte oda a MAFOSZ Aranydiplomás Fotóművésze megtisztelő címet.
Szatmári Imrét 2002-ben a Nemzetközi
Fotóművész Szövetség - FIAP - is a művész-tagjai közé fogadta.
Szatmári Imrének mindössze 65 év
adatott. Váratlan, súlyos betegségét nagy
szomorúsággal, de méltó tudatossággal
viselte. 2003 márciusában hunyt el. Sírja
a Kálvária temetőben van.
Egykori újságja hasábjain az alapító főszerkesztő,
Szabó Róbert búcsúztatta. A Szentesi Mozaik emlékoldalán képeivel illusztrált lírai önéletírását olvashatjuk, mely a Kurca-parti vallomások című kötetben
jelent meg. 2018. január 31-én a Városi Könyvtárban
emlékeztek rá születése 80. és halála 15. évfordulóján.
Tímár Ferenc összeállítása
Fotó: Szatmári Imre levéltári dokumentumok reprózása közben.
Fotó: Labádi Lajos 1986. A Szentesi Levéltár Fotótára I. 304/3. lsz.: 1991

ÖKUMENIKUS
IMAHÉT

A Krisztus-hívők egységéért idén is megrendezik
az egyházközségek az Ökumenikus imahetet. A január
19. és 26. közötti imádságos
napok közül szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy január
23-án 17 órakor a Felsőpárti református templomban
Zsadányi József római katolikus plébános hirdet igét.
Január 24-én 17 órakor az
Evangélikus
templomba
várják a híveket, ahol Fehér
Csaba református lelkipásztor tart istentiszteletet. Az
Ortodox templomban január
25-én Veres-Ravai Csaba
evangélikus lelkész hirdet
igét. Január 26-án 16 órakor
a Református Nagytemplom
kistermében a felekezetek
közös zenés szeretetvendégsége lesz a felekezetek zenekarai közreműködésével.

Idei lapszámaink: http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42043

KÜLÖNLEGES VIDEÓVAL ÜNNEPLI
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT A
CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
A Magyar Kultúra napját 1989 óta
ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy - a kézirat tanúsága
szerint - Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon tisztázta le egy nagyobb
kéziratcsomag részeként és jelölte
meg dátummal Csekén a Himnusz
kéziratát.
Ebből az alkalomból a Csongrád
Megyei Kormányhivatal az idei évben
rendhagyó módon ünnepli a Magyar

Kultúra napját. Egy videó összeállítással készültek a kormányablak munkatársai, melyben Radnóti Miklós:
Nem tudhatom című versét szavalják
el.
A videó bemutatására 2020. január
21-én délután Szegeden a Kormányhivatal Rákóczi téri épületének Csanád termében került sor.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal
Sajtószolgálata

KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁK

Móra József (6. sz. választókerület) január 23-án, csütörtökön 17 órakor az
MSZP Kiss Bálint utca 3. szám alatti
irodájában.
Krausz Jánosné (7. sz. választókerület)
január 24-én, pénteken 16 órakor az
Apponyi téri Tagóvodában.
Szűcs Ildikó Zsuzsanna (8. sz. választókerület) január 27-én hétfőn 15.30
órakor a 2. sz. Idősek Klubjában
(Nagyörvény utca 53.).
Agócs Lászlóné (10. sz. választókerület) január 21-én, kedden 15 órakor a
volt Vásárhelyi úti óvodában, február
11-én 16 órakor a Május 1 Agrár Zrt.
irodájában Lapistón.
Bujdosó Tamás, Kovács János, Dr. Rébeli-Szabó Tamás január 31-én, pénteken 15.30
órától a Fidesz irodában (Kossuth
utca 11).
Szabó Zoltán Ferenc polgármester és Kiss
Csaba István alpolgármester hivatali helyiségében (Városháza 202-es iroda)
január 22-én, szerdán 9 órától fogadja
önöket.

Tisztelt Lakosság! Szentes Város Önkormányzata képviselői az alábbi időpontban és helyszínen tartják fogadóóráikat:
Hornyik László (2. sz. választókerület)
január 27-én hétfőn 17 órakor a Damjanich utcai Tagóvoda (Damjanich
utca 37.) épületében.
Kiss Csaba István (3. sz. választókerület) január 28. kedden 15 órakor a
Gondozási Központ Munkás utcai intézményében.
Pásztor Antal (4. sz. választókerület)
január 29-én, szerdán 16 órakor a Dr.
Mátéffy Ferenc utcai Tagóvodában
Vidovics Zoltán (5. sz. választókerület)
január 21-én, kedden 16 órakor a Móricz Zsigmond Művelődési Ház fúvósok termében.

KIVÁLÓNAK ÍGÉRKEZIK AZ IDEI SZŐLŐTERMÉS
Többek között Balatonfüredről, Szabadkáról és
Esztergomból is érkeztek borrendek a hagyományos
ópusztaszeri Vince-napi vesszővágásra. A rendezvény fő momentuma, a vesszővágás és a jóslás volt,
amely az idei évben bőséges termést ígér.
A rendezvény kezdetén dr. Kiss Róbert,
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark általános helyettes, igazgatási
vezetője, Koczor Kálmán, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének
elnöke és Gulyás Ferenc, a Szent Vince
Borrend elnöke köszöntötte a több,
mint húsz megjelent borrend tagjait és
a rendvényre látogatókat.
A Vince-napi vesszővágás egyik fő
célja, a hagyományok életben tartása. A boros gazdák Szent Vincét a bor
védőszentjének, neve napját pedig ha-

gyományos termésjósló ünnepnapnak
tartják. Ópusztaszeren a „vincevessző”
levágásával történik az őszre várható
termés jóslása. A skanzenben található
Szegedi tanyán Kalmár István mórahalmi
hegybíró három vesszőt metszett le a
szőlőről. A vesszőket megvizsgálva
elmondta, hogy azok nagyon szépen
beértek, ruganyosak, megfelelő a háncs
és a bél aránya. A rajta található rügyek
is szépek, nem keletkezett kár bennük.
Mindez arra utal, hogy idén nem lesz
oka panaszra a boros gazdáknak, hiszen
bőséges termés ígérkezik. „Még okozhat meglepetést a tél, de kérjük Szent
Vincét, vigyázzon ránk és óvja a fagyoktól a szőlőket!” - zárta gondolatait
a hegybíró.
Kodácz Csengele

ERDEI FÜLESBAGOLY TELELŐHELYEK ORSZÁMERRE TART A „ZÖLDEBB” ÚT… GOS LAKOSSÁGI FELMÉRÉSE - JANUÁR 24-27.
rika-termesztést. Ez jól
Három témáról a DélKerTÉSZ-nél

A Délalföldi Kertészek Szövetkezeténél jártunk, három
témát érintett a beszélgetésünk
Nagypéter Sándor (képen) elnök-ügyvezető úrral. Az egyik,
hogy idén is, február 5-7. között
rendezik meg Berlinben a Fruit
Logistica (kép lent) nemzetközi
szakkiállítást, amelyen a szentesi szövetkezet - már hagyományosan - több TÉSZ-szel közös
standon, az Agrár Marketing
Centrum és a FruitVeB Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet
közös szervezésében vesz részt.
Szentesiként a fehér
és hegyes erős paprikákkal, azok csomagolási
módjaival mutatkozik be
a közvetlenül öt hazai
multinacionális nagyáruházba beszállító DélKerTÉSZ. Az impozáns
szakkiállítás egyre nagyobb hangsúlyt helyez a
környezettudatos technológiák, eszközök és berendezések bemutatására.
A szentesi szövetkezet
munkatársai
számára

fontos, hogy figyelemmel kísérjék itt a minél
„zöldebb” megoldásokra
képes csomagológépek
és alapanyagok európai
megjelenését, s hogy információkat gyűjtsenek
arról, hogyan viszonyulnak mindehhez az áruházláncok - említette az
elnök-ügyvezető úr.
A másik témánk a hazai zöldséghajtatás helye, szerepe Európában. Takácsné Dr. Hájos Mária
egyetemi docens tanulmánya
(2015) szerint Európa vezető
hajtatásos paprikatermesztője
Spanyolország, ahol mintegy 13
ezer hektáron termesztik ezt a
növényt. A hollandok azonban
az átlaghozamok tekintetében a
maguk 1500 hektáros termőterületével mégis megelőzik őket.
Hazánk 2250 hektárral szerepel
a tanulmányban, ám a holland
25-30 kg/m2 átlaghozammal
szemben csak 6-15 kg/m2 szerepel. Ebben a tendenciában hogyan foglal helyet a DélKerTÉSZ
a maga adottságaival? - érdek-

lődtem.
- Közel 100 hektár területen végzik a hajtatott
paprikafélék termesztését
tagjaink. Az elmúlt években az említett adatokhoz képest már jelentős a
fejlődés, hiszen tagjaink
közül is sokan tértek át a
talajról a talaj nélküli termesztésre, ami jelentős
hozamnövekedést hozott
magával. 2013 és 2017
között az étkezési fehér
paprika éves átlagárában lényeges elmozdulás nem volt. 2017-2019
között már történt némi
emelkedés, kiemelve azt,
hogy 2019-ben 2018-hoz
képest jelentősebb volt
az árnövekedés, ami lényegesen meghaladta az
inflációt. A fehér paprika
esetében a termelői árakban 18%-os árnövekedés
történt, a hegyes erős
paprikánál 10%, a kápia
paprikánál 8%, a fürtös
paradicsom esetében is
közel 8%, a koktélpara-

dicsomnál pedig közel
40%. Ez szükségszerű
is volt már. A vevői és
fogyasztói igények pedig támogatták ezt az
áremelkedést. Továbbra is cél - tette hozzá az
elnök úr - hogy amen�nyivel a munkabérek
növekednek,
annyival
legalább lehessen emelni
a termelőnek kifizetett
árat is. E mellett viszont
meg kell közelítenünk a
holland hatékonyságot
is. Szerencsére a hozam
tekintetében folyamatos
javulás van amellett is,
hogy a termelő családok
technológiai fejlettsége
nagyon különböző - vázolta, majd hozzátette:
- A tagjaink 2013-ban
7.504, 2018-ban viszont
9.884 tonna, 2019-ben
pedig már 10.327 tonna,
étkezési fehér paprikát
termeltek a közel 70 hektáros területen végezve
a hajtatásos fehérpap-

bizonyítja, hogy termelőink a biztonságos értékesítés fejében, a nagyobb
hatékonyság érdekében
folyamatosan fejlesztettek. Kiugró a fürtös paradicsom terméseredménye
is, hiszen 2.400 tonnáról
8.165 tonnára nőtt, jelentős, 6,5 hektáros üvegházi
területnövekedés
mellett. Átlagosan elmondható, hogy tagjaink
üvegházaiban, 55-60 kg/
m2 terméshozam fordult
elő.
- A környezettudatos termelés és csomagolás területén
várhatók-e az idén önöknél változtatások? - vetettem fel a
harmadik témát.
- Egyes áruházláncoknál már megvan, hogy
mely műanyagformákat
kell a forgalomból kivonni, ilyen pl. a habtálca
is. Helyette papír alapú
tálcában kellett szállítani a piknikcsomagot.
Látni kell azonban, hogy
minden olyan csomagolóanyag, amely lebomló
vagy környezetbarát, lényegesen drágább, mint a
hagyományos. A jövőben
eltűnnek pl. a masszív,
erős műanyagkosarak is.
Van helyette saját tervezésű papírkosarunk, ha
ez az igény felmerül, át
tudunk állni. Mindez persze árkérés is - összegzett
az elnök úr és hozzátette:
- Az idei évben is beszerzésre kerül többek
között egy újabb hálózó gép. Ebből a típusból
már ez lesz a harmadik.
Ezekkel már kapacitásban is meg tudunk felelni
a teljesen környezetbarát
megoldású hálós kiszerelésű termékeink értékesítésére, amit az áruházláncok is elvárhatnak.
Ők sem léptek még. Mi
is csak akkor lépünk, ha
az összes beszállítótól ők
ezt kikényszerítik.
Nagypéter Sándor a
termelést illető környezetbarát
fejlesztésként
elmondta:
- A paradicsomtermesztésben az Árpád Agrár
Zrt-nél. pl. a lebomló
kötőző anyaggal végzünk most kísérletet. A
termesztési ciklus egész
ideje alatt megfigyeljük
a strapabírását. Mindenki munkáját nagyban
segítené, ha beválna, az
üvegház kitakarításakor
ugyanis együtt lehetne
kezelni a zöld növényi
részekkel. Nem mellesleg amennyiben lebomló
anyagot használnak termelőink a termelés során, azt az Európai Unió
is támogatja.
- Elnök Úr! Köszönöm. Folytatjuk a beszélgetést.

Dömsödi Teréz
(Fotók: DélKerTÉSZ
és www.szuperfarm.hu)

A 2020. év madara - az erdei fülesbagoly kampány első országos akciójaként a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület (MME) a lakosság
bevonásával országos erdei fülesbagoly telelőhely
felmérést hirdet, amiben bárki részt vehet. Az
egyesület az egyéni megfigyelők, családok, baráti
társaságok mellett különösen az óvodák, az általános és középiskolák részvételére számít.

Az erdei fülesbaglyok különleges viselkedése, hogy a téli időszakban csapatosan keresik fel a települések, különösen az agrárterületek falvainak és
városainak belterületeit. Egy-egy ilyen
telelőhelyen többnyire néhány vagy néhány tucat egyed látható, de Magyarország bagoly „fővárosában”, Túrkevén,
illetve a szomszédos Kisújszálláson a telelő erdei
fülesbaglyok száma egyes években az ezer példányt
is meghaladja! Az erdei fülesbaglyok mellett a telelő csapatokhoz alkalmilag néhány réti fülesbagoly,
továbbá egy-egy kuvik és macskabagoly is csatlakozhat.
A jelenség hátterében az érintett települések környékének gazdag kisrágcsáló (egér- és pocokfajok)
zsákmányállat-kínálata áll. A baglyok pedig valószínűleg azért választják a zavartság miatt látszólag
kedvezőtlenebb belterületi fákat nappali pihenőhelyül, mert a településeken ezekből általában több
van, mint a szántókon, gyepeken; illetve a lakott
területekről hiányoznak azok a nagyobb testű ragadozó madarak, melyek veszélyt jelentenének a bagolysokaságra. A baglyok jelenléte természetesen
semmiféle fizikai veszélyt nem jelent az emberekre,
a társ- és háziállatokra! A fák alatt jelentkező ürü-

lék- és köpetpotyogás (felöklendezett, emészthetetlen szőr és csont „gombóc”) az általános higiénés
szabályok betartása mellett nem hordoz fertőzéskockázatot.
A telelő baglyok lakossági felmérése kettős célt
szolgál. Egyrészt az adatközlők szélesebb köre sokkal pontosabb országos információkat szolgáltathat
a jelenség területi eloszlásáról és nagyságrendjéről,
mintha a felmérést csak hivatásos szakemberek
végeznék. Másrészt tájékoztatja is az embereket
erről a különleges állati viselkedésről, arra buzdítva gyerekeket és felnőtteket, hogy még több időt
a szabadban töltve, természetvédelmileg is hasznos
önkéntes munkát végezve, közösen tegyünk hazánk
gazdag madárvilágának védelme érdekében.
Részletek és letölthető jelentőlapok: http://www.
mme.hu/erdei-fulesbagoly-telelohelyek-felmereKép és szöveg:
se-december-marcius.
Orbán Zoltán MME szóvivó

ANGOL SZENTESEN

A KISVÁROSI VILÁG
NEVETTETŐ BOHÓZATAI

12 hetes, 32 tanórás jobb agyféltekés
ANGOL tanfolyam indul január 30-án. (A tanfolyam április 16-ig
tart.)
ANGOL kezdő csoport felnőttek számára heti 2 órában (2x60
perc) CSÜTÖRTÖK délelőttönként 10.00 és 12.00 óra között.
Helyszín: Dózsa-ház Szentes. Ár: 33.000 Ft/fő.
Oktató: Kátai Piroska angol nyelvtanár (BITS Nyelvsuli) speciális szakmai tapasztalat Európai Uniós nyelvi kompetenciafejlesztésben és jobb agyféltekés angol oktatásban.
Szintfelmérés és beiratkozás telefonos időpont egyeztetéssel.
Bővebb információ a 06 30 727-3691-es telefonszámon.

A Szentesi Művelődési Központ a Horváth Mihály Gimnázium 10. évfolyamos irodalmi-drámai
tagozatos tanulóinak műsorával köszönti a Magyar
Kultúra Napját.
A kisvárosi világ nevettető bohózatai kerülnek
színre a tanulók: Szabó Adrienn, Varga Bence, Mari Domokos,
Szatmári Gergely, Nagy Lídia, Kozák Márton, Galambos Sámuel,
Remzső Sándor, Tyityán Zorka, Sebestyén Bence előadásában.
Az előadásra január 23-án 18 órától kerül sor a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban. A
vendégeket egy téli varázs teára várják az előadás
előtt a szervezők. A rendezvény nem belépődíjas.
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