
Egy friss törvény borzolja mostanában a mûvelõdési köz-
pont szervezõinek kedélyeit. Az új határozat szerint a 200
fõnél nagyobb befogadóképességû szabadtéri rendezvé-
nyek csak rögzített ülõhelyekkel alakíthatók ki, ami elvi-
leg lehetetlenné tenné, hogy idén megtarthassák például a
hagyományosan nagy sikerû nyári színház elõadásait.

Tavaly õsszel hallottak elõször a mûvelõdési központban a
készülõ törvényrõl, mely ettõl az évtõl már hatályba is lépett.

Vélhetõen azért született a szabályozás, hogy fix székekre
kell ültetni a közönséget, mert amennyiben pánik tör ki, nem
szerencsés, ha mozognak a székek menekülés közben.
Varróné Szabó Ildikó, a mûvelõdési központ igazgatója azt
mondja, nekik nagyon fontosak a nyári színházi elõadások,
hiszen már hagyománya van, sok vidéki látogatót is vonz, ez
a legnagyobb bevételi forrásuk, és ha esetlegesen elmaradna,
az nem vetne jó fényt a városra sem. (folytatás az 5. oldalon)
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy lapunk
következõ száma március 14-én, szerdán
jelenik meg a szokásos idõben. 

Olvasóink figyelmébe!

Gitároktatással beteg gyer-
mekeken segít Seres Antal,
akire nagy hatással voltak a
kórházi ágyak mellett szer-
zett élmények. A Fivérek ze-
nekar vezetõje tavaly õsszel
hívta életre a Zenével a Rá-
kos Gyermekekért Alapít-
ványt, amelynek keretében a

zeneterápia mellett jótékony-
sági koncerteket szerveznek.
Legközelebb Szegeden és a
fõvárosban lépnének fel, ne-
ves elõadók társaságában.

A lapunk 5. oldalán olvas-
ható írásban arról is beszélt,
mit érzett, amikor egy hal-
dokló fiúnak zenélt.

Zenével gyógyít

A szentesi közintézmé-
nyek többségébe akadály-
mentesen juthatnak be a
fogyatékkal élõk, de van-
nak rossz példák. A moz-
gáskorlátozottak számára
az ifjúsági ház, a földhiva-
tal, a Tokácsli Galéria és a
gyógyszertárak elérhetetle-
nek, a vakoknak pedig a
postán gyûlik meg a baja
a modern ügyfélhívó-rend-
szerrel.

„Hozzáférhetõ Város”
kitüntetést adományozott
négy megyeszékhelynek a
Fogyatékos Emberek Szerve-
zeteinek Tanácsa. Az elisme-
rés kapcsán felmerült a kér-
dés, vajon a szentesi érintet-
tek mennyire tartják aka-
dálymentesnek a várost és a
helyi intézményeket. Abban
egyetértettek a megkérdezet-
tek, hogy az elmúlt években
történtek elõrelépések bizo-
nyos területeken, ám számos

hiányosságra is felhívták a
figyelmünket. Elsõként Pé-
ter, a Berekháton élõ nyugdí-
jas, akit mi szólítottunk le az
utcán, mikor elgurult mellet-
tünk. – Hét éve kényszerül-
tem kerekes székbe, naponta
kétszer jövök be, és azt ta-
pasztaltam, hogy a város-

központon kívül mindenütt
akadályok nehezítik az
utam. A járdák állapota a
központtól távolodva egyre
siralmasabb, ezért inkább az
úton, vagy ahol van, a kerék-
párúton közlekedek – mond-
ta a 62 éves férfi. 

(folytatás a 3. oldalon)

Mi az oka a fiatalok elvándorlásának? –
tette fel a kérdést a Szentesi Mozaik
internetes portálon Csányiné dr. Bakró
Nagy Vera. A közigazgatási osztályvezetõ a
válaszokkal a képviselõ-testület márciusi
ülésének napirendjén szereplõ A fiatalok
városunkban tartását szolgáló intézkedések
címû elõterjesztéshez szeretne több infor-
mációt kapni. A válaszokból kiderül, hogy
a fiatalok a munkahelyek hiánya miatt
hagyják itt Szentest. 

– Teljesen egyetértek, hogy a munkalehetõ-
ség a legfontosabb helyben tartó erõ – mond-
ja kérdésünkre Horváth István önkormányza-
ti képviselõ. – Hozzáteszem, a munkahelyek
számának bõvülése a város gazdaságára is

pozitív hatással lenne. Sajnos, azonban a
2008-ban kezdõdõ válságot a helyi vállalko-
zók is megérezték. Az akkor tapasztalt zuha-
nás azóta sem állt helyre, legfeljebb stagnál.
De ez nem helyi, hanem országos probléma.
Ami kedvezõ, hogy Szentesen a gazdasági
visszaesés nem volt olyan mértékû mint az
országban vagy akár a térségben. Most lát-
szik, érdemes volt az ipari parkot fejleszteni.
Az elmúlt években közel egymilliárd forint-
ból kiépült az infrastruktúra, utak, csatorna
készült el. Ez a helyes irány, ami folytatandó
és merni kell kockáztatni – fogalmaz a város-
fejlesztési bizottság elnöke, a CSMKIK szen-
tesi kistérségi elnöke.

(folytatás a 4. oldalon)

A székeken bukhat e l
a nyár i  sz ínház?

Van, de kevés – több új
munkahely kellene

A szentesi atlétika eddigi legnagyobb sikere született március 3-án a téli dobóbajnoksá-
gon. Seres András, a szentesi Maximus SE versenyzõje elnyerte a Magyarország Diszkoszve-
tõ Bajnoka címet. Ebben a számban õ képviseli hazánkat az Európa-kupán, ahol szeretné
megdobni az Eb-re és az olimpiára kvalifikáló szintet.

Részletek a 6. oldalon.

Fotó: Vidovics Ferenc

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

A polgármesteri hivatal
értesíti a lakosságot márci-
us 15-i ünnepre vonatkozó
munkarendjérõl.

Március 12-14: szokott
munkarend, március 15. (csü-
törtök) Nemzeti Ünnep, már-
cius 16. (péntek): pihenõnap,
március 19-23: szokott mun-
karend, március 24. (szom-
bat): munkanap 7.30-11 óráig.

Változás 

Egy mozgássérült oda viszi a pénzét, ahová bejut

Akadálymentesí tés :
lenne még tennivaló

Bajnok lett a diszkoszvetõ



Tisztelt szentesi és Szen-
tes környéki lakosok! En-
gedjék meg, hogy egy valós
történet elmesélésével kór-
házunk vezetõsége, fõorvo-
sai, orvosai, nõvérei és még
takarítónõi elõtt is õszinte
tisztelettel és hálaadással
mondjak köszönetet, mind-
azért a jóért, amit kaptunk.
Tudom, hogy manapság
úgymond „divat” szidni a
kórházunkat, pedig higy-
gyék el, tapasztalatból mon-
dom és írom le – nagyszerû
kórházunk van, és legyünk
büszkék, rá, hogy ilyen fel-
készült, ekkora szaktudású,
szívvel-lélekkel dolgozó
orvosaink, munkatársaink
vannak!

Gyermekemet 2010 júliu-
sában egyfajta „baleset” érte.
A munkahelyén még csak el-
sõsegélyt sem kapott, úgy
szállították be a sürgõsségi
osztályra, ahol szinte erejü-
ket meghaladó módon küz-
döttek az újraélesztéséért –
sikeresen! Az intenzív osztá-
lyon mind Bodonovits osz-
tály-vezetõ fõorvos, mind
Kabai Julianna fõorvosnõ il-
letve az ott levõ orvosok és
nõvérek teljes szakmai tu-
dásukkal, hozzáértésükkel
küzdöttek érte. Köszönjük!

Elkövettem azt a hibát,
hogy én magam kértem: he-
likopterrel szállítsák el az or-
szág legnevesebb, elsõ szá-

mú kórházába. Számomra
ez, amíg élek, megbocsájtha-
tatlan hiba lesz, és ezért a
döntésemért a lelkiismere-
tem sohasem fog megnyu-
godni. Mindent kaptunk,
ami rossz, embertelen, meg-
alázó, emberhez és beteghez
méltatlan – mindezt a „jót”
nem is egy, hanem két intéz-
ményben szenvedtük el!
Ezek után még egyszer meg-
kérdem a szentesi és Szentes
környéki embereket, miért is
nem becsülik meg azt,
amink van, és miért nem
büszkék rá? 

Mire nagy nehezen sike-
rült visszamentenem gyer-
mekemet ide, Szentesre, saj-
nos annyi felelõtlenséget és
hibát „sikerült” elkövetniük,
hogy valójában már csak itt
derült ki, hogy mennyire
menthetetlen az állapota.
Mészáros Antal fõorvos fo-
gadta be a krónikus belgyó-
gyászatra, ahol mind a fõor-
vos, mind a nõvérek vissza-
adták a hitemet abban, hogy
létezik, nem csak öncélú, ha-
nem emberségalapú, humá-
nus, emberséges, tisztessé-
ges, szeretetteljes betegellá-
tás! 

Örökké hálás maradok ne-

kik és a vezetõségnek is, hi-
szen ez a gazdaságilag nem
a leggazdagabb kórház en-
gedélyezte számára olyan
gyógyszerek beszerzését,
amelyek bizony nem biztos,
hogy a legolcsóbbak voltak –
hatásosak is voltak – olyany-
nyira, hogy sikerült ideigle-
nesen annyira felerõsíteni,
hogy két és fél hónapot ott-
honában tölthetett el. Sajnos,
a kór legyûrte, augusztus 18-
án újból a sürgõsségin, majd
a belgyógyászaton és ismét
az intenzív osztályon kötöt-
tünk ki. Itt sok mindenrõl –
úgymond értesültem, felvilá-
gosítást kaptam – köszönet
érte. De ami a legfontosabb:
ugyanazzal az õszinte szak-
mai tudással, hozzáállással,
szeretetteljes és emberköz-
pontú gondozással találkoz-
tam, mint legelõször! 

Innen visszakerült Mészá-
ros fõorvos osztályára, ahol
feledhetetlen az a kedvesség,
tisztelet, emberség, megér-
tés, amit egészen 2011. de-
cember 24-én, azaz szentes-
tén bekövetkezett haláláig
kaptunk! Örök hálám nekik,
amiért több mint egy óra-
hosszán át velem együtt sír-
tak, és vigasztaltak a nõvér-

szobában. Igen, a mi kórhá-
zunk dolgozói ilyenre is
képesek. Köszönöm nekik,
hogy tiszteletadásként kép-
viselték az osztályt a temeté-
sen.

Köszönettel tartozom a
szentesi református idõsott-
honnak, mert a több mint
másfél éves kilátástalanság
és feszültség alatt óvták-véd-
ték édesapámat, vigyáztak
rá, ha én nem lehettem ott
mellette. Hálás vagyok segí-
tõkészségükért, de szomorú-
nak tartom, hogy õk nyújtot-
tak támaszt és nem a gyer-
mekem munkahelye – tõlük
csak ígéreteket kaptam, per-
sze abból sokat és sokszor. 

Igaz, a szentesi állomány
jelentõs része mellém állt, de
csak szóban – ezzel nem sok-
ra megyek! És nem most, ha-
nem 2010-ben kellett volna
írásban. Higgyék el uraim,
azóta sok mindent tehettem
volna önökért.

Törökné Králik Ilona
egy volt hivatásos katona

édesanyja
Megkerestük a szentesi ala-

kulatot és a budapesti kórház
fenntartóját, de egyelõre nem
kívántak reagálni olvasónk leve-
lére.
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Március 4-én a gyönyörû
tavaszi idõben ellátogat-
tunk családommal a Hõsök-
erdejében található játszó-
térre, ahol gyomorforgató
szeméttengerben találtuk az
egyébként nagyon szép, fel-
újított játszóteret. Látszott,
hogy a lelkiismeretes, jóra-
való emberek zsákokba pa-
kolva összeszedték a sze-
metet, csupán a városgaz-
dálkodás emberei nem vit-
ték el, otthagyva prédára
kutyáknak-macskáknak,
azok aztán széttépték a zsá-
kokat, a szél pedig tovább
segítette a szemétszõnyeg
kialakulását.

A játszóteret a környékbeli
családok,iskolások, óvodá-
sok is látogatnák, de jóérzésû

ember nem viszi oda a kis-
gyerekeket.

Kérdés: A városgazdálko-
dás miért nem szállítja el a
szemetet, üríti rendszeresen
a kihelyezett kukákat, ha
kell, többször is egy héten,
fõleg az ilyen kiemelt helye-
ken?

Tisztelettel és köszönettel
Mácsai Anita

* * *
Varga Sándor, a városellátó

intézmény vezetõje az aláb-
biakat válaszolta a Hõsök
erdejei játszótér állapotával
kapcsolatban: a városellátó
intézmény fokozott figye-
lemmel kezeli a Hõsök erde-
je, és az ott kialakított játszó-
tér állapotát, különös tekin-
tettel a javuló idõjárásra.

Szemét a játszótéren

A Szentesi Vendégszeretet
Egyesület ismét körsétára in-
vitálja az érdeklõdõket már-
cius 15-én, csütörtökön 15
órakor. A séta alkalmával
Dobovszky József István helyi
építész belvárosi alkotásait

tekinthetik meg a résztve-
võk. Helyszíni kalauz: Wittek
Krisztina, városi fõépítész és
Czirok Jánosné, a polgármes-
teri hivatal mûszaki osztá-
lyának vezetõje. Találkozó a
Kossuth téren.

Körséta a
belvárosban

A felsõpárti városrészben
található, amely a Török Ig-
nác és a Leiningen Károly
utcákat köti össze. Az érin-
tett területet a lakosok Sár-
gapartnak nevezték, sárga,
agyagos földje miatt. Az I.
világháború utáni években a
város 102 telket osztott ki in-
gyen a környéken a rokkant

katonáknak és a hadiözve-
gyeknek. Ettõl kezdve a tér-
séget Sárgaparti rokkantte-
lepként tartották nyilván. A
telepet 1932-ben hat utcára,
illetve sorra tagolták, ame-
lyeket az aradi vértanú tá-
bornokokról neveztek el.
Ezek közé tartozott Lahner
György honvéd tábornok, aki
Necpálon született 1795. okt.
6-án, és akit Aradon végez-
tek ki 1849. okt. 6-án, tizen-
két társával együtt. Német
eredetû családból szárma-
zott. 1812-tõl a 33. Gyulay
gyalogezredben volt hadap-
ród, 1844-tõl õrnagy, 1848-
ban zászlóaljparancsnok.
1848 nyarán alakulatával
részt vett a szerbek elleni
délvidéki harcokban. 1848

októberétõl a budai országos
fegyvertár parancsnoka, no-
vembertõl a honvédség fegy-
verzeti felügyelõje, decem-
ber elejétõl a Hadügyminisz-
térium tüzérségi és felfegy-
verzési osztályának fõnöke,
ezredesi rangban. Jelentõs
szerepet játszott a fegyver-
gyártás országos méretû
megszervezésében. 1849 ele-
jétõl a szabadságharc leveré-
séig az országban mûködõ
hadiipari üzemek legfõbb
irányítója, ekkor már vezér-
õrnagyként. A honvédség
felfegyverzésében játszott
szerepe miatt az osztrák
hadbíróság kötél általi halál-
ra ítélte, és tábornok társai-
val együtt kivégeztette.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (77.)

Lahner György utca

Általános iskola után az Állami építõipar-
ban Orosz Bálint kõmûves brigádjában kezd-
te a kõmûves szakma tanulását. Jól képzett
szakemberekkel dolgozott 1956-57-ben is a
Budapest Corvin-köz környékének helyreállí-
tásán és a sövényházi kastély átépítésén. Rak-
ta a téglákat a Deák Ferenc iskola falaiba is.

Munka mellett tanult: elvégezte az Építõ-
ipari Technikumot. Mûvezetõként 1963-64-
ben irányította a Petõfi Szálló étterem-
felújítását, a Zöldért hûtõházát, raktárait, a
kórház rendelõintézetet és a konyha építését.
Építésvezetõ éveiben készült: Klauzál,
Koszta, Kiss Bálint, Szent Erzsébet és a Dam-
janich iskolák tornatermei. A városközpont-
ban, a Kertváros részeiben a panellakások so-
ra, a Szabadság téren a téglablokkos épüle-
tek, a posta. A tervezõknek és az építõknek  a
városkép megtartásának elkötelezettségét áb-
rázolja a Petõfi u. 3., a Kossuth u. 22. sz. te-
lekre épített üzlet és lakóépületek. 

Lantos Sándor fizikai, mûszaki munkatársa-
ival kötetlen, baráti kapcsolatban dolgozott.
Önzetlenül, fizikai munkával közremûködött
a kalákában épülõ otthonaink  építésében.

Családi háza is ábrázolja szakértelmét, a kor-
szakot. Az állami építõiparban, a Délépnél
négy évtized szorgos munkáját kitüntetések-
kel ismerték el. Helyi tevékenységét szimboli-
zálja a városért emléklap. 

Felesége a gyógyítás elkötelezettje volt,
gyermeküket Zolikát is szorgos munkára ne-
velték. Haláluk tragédiát okozott. Sanyi, a
megviselt, fáradt ember, a gyógyulás, pihenés
helyett a munkát folytatta nyugdíjas éveiben
is. Irányításával építették át a zsinagógát
könyvtárrá, a ligeti uszodát, a Nagy Ferenc
utcai üzleteket és lakóházakat. A szakembe-
rek kézjegyei figyelemre érdemesek. Sanyit fi-
zikailag gyengülõ éveiben, napjaiban az uno-
kái iránti szeretet jellemezte. Kertjét díszítõ
virágokból rendszeresen vitt szerettei sírjára.
Utódaik bizonyára folytatják. Lantos Sándor
74 éves volt. Hamvait családja, testvérei, ba-
rátai, munkatársai, szomszédai jelenlétében a
Kálvária-temetõben helyezték el február 27-
én, kedden.

Sanyi, tovább élsz emlékezetünkben.
Kátai család

Lantos Sándor életútja

Azt állítják a szegediek, hogy
az õ városuk hazánk napfény-
ben leggazdagabb helye. Ki kell
ábrándítanom õket, mert köz-
tudomás szerint hazánkban ezt
a címet Szentes birtokolja. Ta-
vasszal itt érik be elsõként a
szabadföldi karalábé, paprika
és egyéb zöldség, mivelhogy elsõ-
ként Szentesen melegszik fel a
talaj 12 C-fokra, ahol megin-
dul a vegetáció. Ezt nem mint
tudós kertész, hanem mint egy-
kor magam is jól keresõ termelõ
tudom.

Minden egészséges, felnõtt em-
bernek két dologra van szüksége:
rendszeres munkavégzésre és já-
tékra. Az elõbbire azért, hogy le-
gyen megélhetése, az utóbbira
pedig azért, hogy kikapcsolódjék

az elfoglaltságaiból.

Még a tavaszodó idõszakban
sem árt, ha nem felejtkezünk
meg ugyancsak két dologról:
egyik a réteges öltözködés, a
másik az óvatosság.

Kínos helyzeteidbõl nem a
hazugság ment ki: pillanatnyi-
lag mintha segítene, de csak
elodázza és fokozza a bekövet-
kezõ megszégyenülést. „Minden
titok kitudódik, és minden rej-
tett dologra napfény derül.”
(Biblia)

Feleslegesen ne beszélj ma-
gadról. De, ha a másik ember
szól hozzád, türelmesen hall-
gasd meg. Ez mindig rokon-
szenvessé tesz téged.

Dr. Imre Ernõ

GONDOLATOK

Március 18-án, vasárnap
18 órától a Szent Anna-temp-
lomban nagyböjti hangver-
seny kezdõdik.

Mûsor: J.S. Bach: C-moll
preludium és fuga, Korálelõ-
játék, Ária a János passióból.
M.Reger: Kyrie eleison, Far-
kas F.: Stabat mater, Liszt:
Gyászóda

Mozart: Agnus Dei a Koro-
názási misébõl, Kodály Z.:
Agnus Dei, Ite missa est.

Közremûködnek: Homoki-
Nagy Mária tanszékvezetõ
egyetemi tanár,  közremûkö-
dik Andor Csilla (ének) és
Nagy János (orgona). A belé-
pés díjtalan, de önkéntes
adományokat az orgona ja-
vára köszönettel fogadnak.

A mûvelõdési központ

díszmadártenyésztõ szak-

köre börzét rendez március

18-án, szombaton 8-11 óráig

a Móricz Zsigmond Mûve-

lõdési Házban.

Nagyböjti
hangverseny

Rekviem egy katonáért

…március 10-én, szombaton 15 órakor Sziklay Sándor me-
gyei alkotódíjas festõmûvész kiállításmegnyitójára várják az
érdeklõdõket. A festõvel beszélget és a kiállítást megnyitja G.
Szabó Lenke ügyvezetõ igazgató. Közremûködik: Hossó Roxá-
na zongorán.

* * *
…március 12-én, hétfõn18 órakor a Gondolkodók klubja

tart összejövetelt
Mit mond Ady Endre költészete a mának? Címmel. A klu-

bot vezeti: dr. Papp Erzsébet ny. gimn. tanárnõ.

A könyvtárban
Madárbörze

A polgármesteri hivatal tá-
jékoztatja a szülõket, hogy
gyermekük a harmadik élet-
évtõl kezdõdõen óvodai ne-
velésben vehet részt. Elõ-
jegyzésbe kerülhetnek azok
a gyermekek is, akik 2013.
május 31-ig lesznek három
évesek.

Felhívják a figyelmet arra
is, hogy a közoktatási tör-
vény értelmében gyermekük
abban az évben, amelyben

ötödik életévét betölti, a ne-
velési év kezdõ napjától
(2012. szeptember 1.) napi
négy óra idõtartamban köte-
les óvodai nevelésben részt
venni. Az ötéves gyermekek
beíratásának elmulasztása
szabálysértési eljárást vonhat
maga után.

Az óvodai beíratások idõ-
pontja: március 28-29-30-án 7
és 17 óra között történik a la-
kóhely szerint illetékes vagy

választott óvodában. Az
óvodai beíratásoknál elõny-
ben kell részesíteni a halmo-
zottan hátrányos helyzetû
gyermekeket.

Beíratáshoz szükséges do-
kumentumok: a gyermek
TAJ kártyája, a gyermek oltá-
si kiskönyve, a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonata, a
gyermek lakcímet igazoló
hatósági igazolványa.

A beiratkozásokkal kap-
csolatos közelebbi, részletes
információk az egyes tag-
óvodákban szerezhetõk be.

Óvodai beíratások

Olvasónk írja Olvasónk írja



3 millió forintot fordít az
olimpiai tölgy körüli tér
rendezésére az önkormány-
zat. A munkálatok idõzítése
nem véletlen: március vé-
gén lesz 75 éve, hogy mai
helyére ültették a facseme-
tét, amit berlini gyõzelmé-
ért kapott Lõrincz Márton. 

A hét elején felbontották
a széttöredezett aszfaltbur-
kolatot, csütörtökön pedig
megkezdték a térkövek lera-
kását a Petõfi-iskola elõtti
járdaszakaszon. A Városellá-
tó Intézmény munkatársai-
nak március 24-ig kell befe-
jezni az olimpiai tölgynél a
felújítást. Az intézmény ve-
zetõjétõl, Varga Sándortól azt
is megtudtuk: az önkor-
mányzat 3 millió forintot kü-
lönített el idén erre a feladat-
ra. A fejlesztés része, hogy a
virágágyak és a megmaradó
betonfelület új szegélyt kap,
továbbá az elbontott támfa-
lat teljes egészében újjáépí-

tik. A fejlesztés idõzítése
nem véletlen: március végén
lesz 75 éve, hogy mai helyére
ültették a facsemetét, amit
berlini gyõzelméért kapott
Lõrincz Márton. A jeles évfor-
duló kapcsán március 24-én,
szombaton reggel 9 órától
koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartanak,
amire meghívták a székely-
földi Korond polgármesterét
és az ottani birkózó egyesü-
let vezetõit. Ugyanazon a na-
pon nemzetközi birkózó ver-
senyt rendez a helyi birkózó
klub a Klauzál-iskolában.  

A járdák felújítása egyéb-
ként a Négyesi, a Gaál István
és a Szalai utcában folytató-
dik: közmunkások fogják fel-
szedni és újrarakni a járóla-
pokat. Idén a Kossuth utca
déli oldalán, a Somogyi Béla
és a József Attila utca közötti
szakaszon is megújul a járda,
végig kikövezik a korzót. A
városellátónál erre az évre

3000 négyzetméternyi járda-
felújítást terveztek be, de
nem mindig azok a szaka-

szok kerülnek sorra, amikkel
eredetileg számoltak, hiszen
az aktuális lakossági és kép-

viselõ-testületi igények rend-
re felülírják a sorrendet.

Kép és szöveg: B.D. 
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(folytatás az 1. oldalról)
– 10 év telt el azóta, hogy

Szirbik Imre, városunk pol-
gármestere kerekesszékbe
ült, és végigtekert a Kossuth
utcán egy csoporttársunkkal,
Fülöp Józseffel. Ez a dolog jó
irányba terelte az akadály-
mentesítés folyamatát, évrõl-
évre javult a helyzet, de len-
ne még tennivaló – nyilat-
kozta lapunknak Lehoczki
Józsefné, a Mozgáskorlátozot-
tak Csongrád Megyei Egye-
sülete szentesi csoportjának
titkára. A csoport szerint
közlekedési szempontból
akadálymentesnek nevezhe-
tõ a város. Megszüntették a
járdaszegélyeket, és ennek a
babakocsis kismamák is örül-
tek. Viszont kerékpárútra
lenne szükség a Kiss Zsig-
mond utcán, mert hatalmas a
forgalom, és veszélyes ott
közlekedni. – A városban
többnyire van elég mozgás-
sérültek számára fenntartott
parkolóhely. Viszont meg
kellene oldani, hogy a zöld-
ségpiacnál is legyen. Ezt
évek óta nem tudtuk elérni,
pedig a régi vezetõségi tagja-
ink próbálták ezt elintézni.
Az intézmények közül a bí-
róság, a sportcsarnok, a vá-

rosháza, a könyvtár, a me-
gyeháza, az idõsotthonok, az
iskolák és az óvodák aka-
dálymentesen megközelíthe-
tõk, de a gyógyszertárak pél-
dául egyáltalán nem. Né-
hány orvosi rendelõ elérése
is nehézségekbe ütközik. Jól
kialakított rámpán mehetünk
be az OTP-be, a nagy postá-
ra, és még pár pénzintézetbe,
bár itt vegyes a kép. Van,
amit meg sem lehet közelíte-
ni. De a mozgássérült majd
úgy mérlegel, hogy oda viszi
a pénzét, ahová bejut. Tiszte-
let a kivételnek, de a legtöbb
helyi étterembe szintén nem
lehet bemenni kerekes szék-
kel – folytatta a csoporttitkár,
aki elrettentõ példákkal is
szolgált. Így például megkö-
zelíthetetlen számukra az if-
júsági ház, a földhivatal vagy

a Tokácsli Galéria. Az üzle-
teknél vegyes a kép: a DM
akadálymentes, vele szem-
ben a Rossmann nem. Az
élelmiszerboltok kis részébe
lehet csak kerekes székkel
bejutni. – Nem elég egy kere-
kes székkel közlekedõnek
bemenni valahová, az is fon-
tos, hogy legyen számára ki-
alakított mosdó helyiség. Er-
re rossz példa a régi SZTK-
épület, ahol az adóhivatal
mûködik, mert rámpán aka-
dálymentes a bejutás, viszont
olyan keskeny a mosdó ajta-
ja, hogy oda már nem lehet
beférni – tette hozzá Le-
hoczki Józsefné.

– Számunkra a körforgal-
mak és a posta jelenti a leg-
több nehézséget – mondta
lapunknak Feketéné Lantos
Erzsébet. A vakok és gyen-

génlátók helyi szervezetének
vezetõje szerint sokáig kell
várakozniuk a csomópont-
oknál, mire segítséget kap-
nak bárkitõl is. A postán pe-
dig nem látják a hívó jelzõ-
számot. Ezzel a problémával
nemrég foglalkozott a képvi-
selõ-testület is. Szabó Zoltán
interpellációja kapcsán az a
válasz érkezett a Magyar
Posta illetékesétõl, hogy az
ügyeletes fogja segíteni az
érintett ügyfeleket, akiknek
az 1-es ablaknál, vagy a
30/770-2800-as telefonszá-
mon kell elõre bejelentkezni-
ük.

– A siketek és nagyothal-
lók sokszor számos akadá-
lyokba ütköznek, mert keve-
sen tudnak jelelni a közin-
tézményekben, ha akad
ilyen személy egyáltalán.
Vagy aki elvégzett egy jel-
beszéd tanfolyamot, az gya-
korlás híján hamar elfelejti
a jelek jelentését. De egy si-
ket, nagyothalló a minden-
napi életben is számos aka-
dályba ütközik, például bolt-
ban, patikában, vagy közle-
kedésközben – osztotta  meg
tapasztalatait Baranyi Ferenc,
a SINOSZ szentesi elnöke.

Bíró Dániel

Március 12-ig kell adatszolgál-
tatási kötelezettségüket teljesíteni-
ük azoknak a gazdáknak, akik a
Darányi Ignác Program (ÚMVP)
keretében a 2007-2013-as prog-
ramozási idõszakban agrártámo-
gatásokban részesültek. A kötele-
zettség kiterjed minden, az Euró-
pai Mezõgazdasági Vidékfejleszté-
si Alap (EMVA) és a Halászati
Operatív Program (HOP) kereté-
ben támogatott Ügyfelünkre és az
csak elektronikusan teljesíthetõ. 

Az idei évben egyszerûsödött
az adatszolgáltatási felület. Jelen-
tõsen lecsökkent a megválaszo-
landó kérdések száma, továbbá
több jogcím esetében nem kell
adatszolgáltatást benyújtani, mert
az adatok más adatforrásokból
kerülnek beszerzésre.

Az e-monitoring benyújtása
összesen 28 ezer termelõt érint
és a korábbi évekhez hasonlóan
interneten, ügyfélkapus bejelent-
kezéssel lehet teljesíteni. Ameny-
nyiben a gazdálkodó rendelkezik
ügyfélkapus regisztrációval, a
www.mvh.gov.hu oldalon az

„Elektronikus ügyintézés" menü-
ben az e-monitoring alkalmazást
kiválasztva, az ügyfélkapun ke-
resztül, a regisztrációs szám be-
írásával le tudja tölteni a névre
szóló adatlapokat.

Az adatszolgáltatás elvégezhetõ
technikai közremûködõ vagy
meghatalmazott útján is. A meg-
hatalmazás, technikai közremûkö-
dés kitöltéséhez a múlt évben
használt jelszó érvényes. Ameny-
nyiben valaki elveszítette, vagy el-
felejtette a jelszót, a „G946"
nyomtatvány kitöltésével, szemé-
lyesen vagy postai úton kérhet
újat. A nyomtatvány letölthetõ az
MVH honlapjáról is.

A monitoring adatszolgáltatás
kitöltését kitöltési útmutatók és
segédletek támogatják, melyek az
MVH honlapjáról szintén letölthe-
tõk.

A monitoring adatszolgáltatás-
sal kapcsolatos kérdésekben az
MVH központi ügyfélszolgálata és
az agrárkamarai tanácsadók nyúj-
tanak segítséget.

E-monitoring
adatszolgáltatás

a gazdáknak

Egy mozgássérült oda viszi a pénzét, ahová bejut

Akadálymentesí tés :
lenne még tennivaló

Kicsinosítják az olimpiai tölgy környékét
Határon átnyúló pályázat-

tal igyekszik forrást találni
négy forgalmas útszakasz fel-
újítására a szentesi önkor-
mányzat. A már benyújtott
anyag szerint összesen 1 mil-
lió 243 ezer euro (mai árfolya-
mon 366 millió forint) lenne a
munkák teljes költsége, és en-
nek csupán 5 százalékát kelle-
ne a városnak önrészként fe-
deznie, ha nyer a pályázat. A
mintegy 19 millió forintos sa-
ját erõt a kórház felújításához
rendelt MFB hitelkeretbõl fe-
dezné Szentes. A Téglagyári
út Ipartelepi út és Vásárhelyi
út közötti szakaszán, a Vásár-
helyi út Téglagyári úton túli
részén, a Berki úton, valamint
a Csongrádi út Tesco körfor-
galom és a 451-es fõút közötti
szakaszán terítenének le új
aszfaltburkolatot. Ha nyer a
pályázat, a beruházások meg-
valósítására 2013 elsõ felében
kerülhet sor.

B.D.

Négy utat
újítanának fel

Telefonos segítség

Az esélyegyenlõségi törvény szerint 2009. év végéig a
szociális alapellátást biztosító intézeteknek, 2010. decem-
ber 31-ig az önkormányzatoknak, végül 2013. december
31-ig szinte teljes körûen biztosítani kell az egyenlõ esé-
lyû hozzáférés feltételeit. Arról sokan nem tudnak, pedig
hasznos információ, hogy súlyos mozgássérült (kerekesz-
székkel közlekedõ) kérheti az utazása elõtt - telefonos
egyeztetést követõen a MÁV-tól és a Volántól, hogy szá-
mára megfelelõ kocsit küldjenek.

A vakok és gyengénlátók számára nehézséget okoz a postai ügyintézés. (Fotó: Bíró Dániel)

Az aszfaltburkolat helyett kikövezett lesz a járda.
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A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit
Kft. a FruitVeB Magyar
Zöldség-Gyümölcs Szakma-
közi Szervezettel közösen
március 28-án Szentesen „Az
integrált termesztés idõszerû
kérdései a zöldségtermesz-
tésben” címmel szakmai
konferenciát szervez. A ren-
dezvény célja, hogy tájékoz-
tassa az integrált termesztés
iránt érdeklõdõket a téma
aktuális kérdéseirõl valamint
elõsegítse a témában érde-
kelt szereplõk (termelõk, in-
put anyag forgalmazók,
szaktanácsadók, kutatók,
kormányhivatalok) konzul-
tációjával a hazai integrált
zöldségtermesztés fejlõdését
és versenyképességének nö-
vekedését. A konferencia ki-
emelt témái között szerepel
az integrált zöldségtermesz-
tés szabályrendszere és tech-
nológiai feltételei, az integ-
rált védjegyezés, valamint a
biológiai védekezés és a mik-
robiológiai készítmények al-
kalmazásának lehetõségei a
zöldségtermesztésben. A ren-
dezvényen való részvétel díj-
talan, azonban elõzetes re-
gisztrációhoz kötött. A ren-
dezvényrõl bõvebben a
www.fruitveb.hu webolda-
lon olvashat. 

Az 1848-49-es események
szentesi emlékeinek bemuta-
tásával és kézmûves foglal-
kozással várják az érdeklõ-
dõket a Koszta József  Múze-
umban március 15-én, csü-
törtökön 14-15 óra között. Az
intézmény ezen a napon 9-15
óra között tart nyitva.

Május 24-én kezdõdik a
Fõvárosi Bíróságon az a per,
amelyet a szentesi Hungerit
Zrt. indított az osztrák és a
magyar székhelyû Négy
Mancs Alapítvány ellen –
mondta az agromonitor.hu-
nak Tóthné Kecskés Máriá-
tól, a vállalat kereskedelmi
és marketingigazgatója.

A Hungerit azt kéri a bíró-
ságtól, hogy állapítsa meg: a
vállalatot anyagi kár érte és
sérültek jó hírnévhez fûzõdõ
jogai is a Négy Mancs tevé-
kenysége miatt. A cég emel-
lett azt szeretné elérni, hogy
a bíróság tiltsa el a szerveze-
tet a jogsértésektõl. Mint is-
mert, Budai Gyula elszámol-
tatási kormánybiztos is vizs-
gálódik az alapítvány ügyé-
ben, a Fõvárosi Fõügyészség
pedig törvénytelenségeket
állapított meg a szervezet
mûködésében. Korábbi beje-
lentések szerint a szervezet
gazdálkodásával kapcsolat-
ban a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal eljárást indított, a na-
pokban pedig a Gazdasági
Versenyhivatal vonta ver-
senyfelügyeleti eljárás alá a
Négy Mancsot. Az állatvé-

dõk kifogásolható tevékeny-
sége miatt ügyészségi és ver-
senyhivatali bejelentéseket
tett az ágazati szereplõket tö-
mörítõ Baromfi Termék Ta-
nács is.

A most indulói perrel a
Hungerit „elsõ körben” azt
kívánja elérni, hogy a bíró-
ság állapítsa meg a cég anya-
gi és jó hírnévhez fûzõdõ jo-
gi sérelmét, illetve tiltsa el az
NM-et a további jogsértések-
tõl – közölte Tóthné Kecskés
Mária. Hozzátette: ha ez a
jogerõs bírósági ítélet meg-
születik, a cég következõ lé-
pésként a ténylegesen kelet-
kezett kárt is megpróbálja
majd érvényesíteni. Korábbi
nyilatkozatok szerint a társa-
ságnak mintegy 2,5 milliárd
forint kárt szenvedett el a
Négy Mancs tevékenysége
nyomán. A Négy Mancs a
Hungeritet ma is feketelistán
szerepelteti és baromfiágaza-
ti szakértõk szerint idõrõl-
idõre újabb akciókat indít el-
lenük, holott a tradicionális
hazai állattartási tevékenysé-
gek állatjóléti szempontból is
szabályozottak és megfelel-
nek az uniós elõírásoknak is.

Tavaly indította el a Vesd
Bele Magad-programot gye-
rekek számára a Fiatal Gaz-
dák Magyarországi Szövet-
sége (AGRYA), mely során
oktatási intézmények in-
gyen vetõmagra pályáz-
hatnak. A kezdeményezés
eredményeként 339 iskola
igényelt vetõmagcsomagot,
több mint 21 ezer kisdiákja
számára. Szentesen három
óvoda, az Apponyi, a Vásár-
helyi úti és a Szent Anna,
valamint két általános isko-
la, a Klauzál és a Deák vesz
részt az országos akcióban. 

A kezdeményezés célja a
szemléletformálás, annak be-
mutatása, hogy bizonyos
friss élelmiszereket, például
zöldségeket különösen nagy
anyagi befektetés nélkül le-
het termeszteni. Így meglát-
ják, milyen különbség lehet a
saját maguk által termelt és a
bolti zöldségek között nem
csak ízben, hanem felhasz-
nálhatóságban is. A program
keretében márciustól szep-
temberig rövid beszámolók-
kal kell a diákoknak és csa-
ládjuknak igazolni a vetõ-
magok felhasználását. 

A Deák-iskolában két 7. és
egy 6. osztály tanulói kapnak
vetõmagot, hogy azt otthon
vessék el, majd gondozzák a
kikelt növényeket. Orosz Ma-
rianna technika és életvitel
szakos tanár órája keretében
a haszonkerti zöldségnövé-
nyek elméleti bemutatása
mellett, a gyakorlati ápolásra
is szeretné megtanítani a gye-
rekeket. – A három osztály-
ban 61 gyerek kap vetõma-
got, amit otthon, saját kis
kertjében elvet és nevel. Az

iskolában a technika terem
mellett alakítunk ki egy 100
négyzetméteres iskolai zöld-
ségkertet, a Bartha János
szakiskola tanulóinak segítsé-
gével. Az itt nevelt zöldsé-
gekbõl pedig majd franciasa-
láta készül technika órán –
mondja a tanárnõ.  A mun-
kákról folyamatos fényképes
beszámolót készítenek, amit
majd eljuttatnak a vesdbele-
magad.hu oldalra.

Molnárné Szalai Edit, a Kla-
uzál-iskola pedagógusa fogja
össze a programot a város-
ban. – Tavaly keresett meg az
ötlettel Bakó Dániel kertész,

mi lenne, ha az iskolában mi
is népszerûsítenénk a zöld-
ségtermesztést. Mivel mi is
kertészkedünk és azt látom,
hogy a gyerekek inkább a
bolti zöldséget ismerik, ezért
igent mondtam. Tavaly 20, az
idén városi szinten már 200
gyerek vesz részt a program-
ban. A Klauzál iskola egy-egy
3. és 4. osztálya valamint két
hatodikos osztálya, mintegy
hatvanan ismerkednek az
önálló veteményezéssel. Az
iskolában most próbálunk ki-
alakítani egy 100 négyzetmé-
teres gyakorlókertet. Zöld-
borsó, retek, vöröshagyma,

sárgarépa, karalábé magot
vethetnek a gyerekek, amihez
útmutatót is kapnak. A felké-
szítõ nevelõket tavaly októ-
berben az AGRYA szervezete
meghívta Tatára egy 3 napos
programra, ahol a következõ
év feladatainak megbeszélése
mellett két dunántúli gazda-
ságot is megtekinthettünk az
AGRYA költségén – mondja a
tanárnõ.

Az intézmények már meg-
kapták a vetõmagokat, amit
ebben a hónapban kell földbe
juttatniuk a gyerekeknek.

Besenyei

Ahogyan már több mint
egy évtizede, ezúttal sem hi-
ányozhatott Szentes a nagy
hagyományokkal bíró bu-
dapesti Utazás-kiállításról.
Március 1-je és 4-e között a
35. alkalommal megrende-
zett turisztikai seregszem-
lén a Hungexpo területén
kiemelten a sportturizmus-
ra és nagyrendezvényeinkre
építve várta az érdeklõdõ-
ket a szentesi stand.

Egy 25 nm2-es sarokstan-
don azzal a fiatalos installá-
cióval, mellyel tavaly mutat-
koztak be, valamint szentesi
kötõdésû hírességekkel aján-
lották a kiállítás látogatóinak
figyelmébe városunkat a pol-
gármesteri hivatal és a Szen-
tesi Üdülõközpont munka-
társai, bemutatva nagyren-
dezvényeinket és az új arcu-
lati elemeket. Idén még na-
gyobb érdeklõdésrõl számol-
hatott be Deim Éva idegen-
forgalmi referens. Az elõzõ
évihez képest ötször annyian
töltötték ki a városismereti
kérdõívet, mely nem volt túl
nehéz, mindössze hét kér-
dést tartalmazott, épp azért,
hogy ezekre biztosan emlé-
kezzen a kérdések megvála-
szolója, magyarázta a refe-
rens. Csalogatóak voltak a
nyeremények is, hiszen a fõ-
díjként az üdülõközpont egy
két fõre szóló pihenést aján-

lott fel, ezen kívül a Szentes
kincsei címû könyv példá-
nyait és ajándéktárgyakat is
meg lehetett nyerni. Az ér-
deklõdõket Szentesrõl szár-
mazó elõadók is szórakoztat-
ták a hétvégén: Bebe, a Back
to Black frontembere, Hajdú
Balázs stand up-humorista,
az Alibi együttes és Sinka
Zsolt erõmûvész.

Ez az esemény presztízsér-
tékû, vagyis: aki nincs jelen,
hiányzik a turisztikai palet-
táról is. Szokásosan szakmai
nappal kezdõdik a rendez-
vény, ekkor van lehetõség a
turizmus képviselõivel való
kapcsolatépítésre.

Sok visszatérõ látogatója is
volt a szentesi standnak, osz-
tálykirándulások szervezõi, és
sportegyesületek is érdeklõd-
tek. Idén az üdülõközpont ki-
emelt szerepet kapott, hiszen
a sportturizmus a fõ prioritá-
sunk. A nemrég elfogadott
idegenforgalmi koncepció a
legfõbb célként jelöli meg,
hogy sportegyesületeket pró-
báljunk meg idecsábítani.

Szentes a turisztikai sereg-
szemléket nyitó Utazás-kiál-
lítás után az elkövetkezõ he-
tekben több regionális ese-
ményen is bemutatkozik kí-
nálatával: március 23-25. kö-
zött Debrecenben, április 14-
15-én pedig Veszprémben.

(darók)

Májusban indul a
Négy Mancs-per

A szentesi munkaügyi ki-
rendeltségen munkáltatói
fórumot szervez a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal
március 13-án, kedden fél
10-kor. A rendezvényen
az érdeklõdõk tájékoztatást
kapnak a 2012. évi munka-

helyteremtõ támogatás fel-
tételeirõl, a munkahelymeg-
õrzés, valamint az Új Széche-
nyi-terv pályázati lehetõsé-
geirõl és alkalmuk nyílik
közvetlen konzultációra, a
felmerült kérdések szakmai
megválaszolására.

Munkáltatói fórum

Sportturizmussal
csábítottunk

(folytatás az 1. oldalról)
A Déli zóna lassan beépül.

Két magánberuházás és egy
önkormányzati építkezés is
folyik jelenleg. Információ-
ink szerint az önkormányzat
elõzetes tárgyalásokat folytat
a Legrand Zrt. egyik partne-
rével egy esetleges együtt-
mûködésrõl. A Ma-Ka Kft.
takarmánykeverõt épít a
Hungerit saját baromfiállo-
mányának ellátására, ami 40-
50 embernek ad majd mun-
kát õsztõl. A Fekete és Társa
Kft. a telephelyét bõvíti a te-

rületen. Az Északi zónában
tavaly vásárolt területet a
Szentesi-Mag Kft., de pályá-
zati lehetõség hiányában
még nem kezdett építkezni.

A polgármesteri hivataltól
kapott adatok szerint 2010-
ben 2600 fõt foglalkoztattak
az Ipari parkban és 197 új
munkahely jött létre – mond-
ta Horváth István. A tavalyi
adatokat még most összesí-
tik, de 2011-ben is – ha mini-
málisan is – de bõvült a
munkahelyek száma. Szük-
ség volna nagyobb és kisebb

létszámot foglalkoztató vál-
lalkozások létesítésére. Eh-
hez a város jó alapokat te-
remtett. A nagy munkahe-
lyek beindíthatják a kisebb
cégeket is. Például ha felújít
vagy építkezik, akkor való-
színûleg helyi vállalkozóra
bízza a munkát.

Nagyon nehéz egy na-
gyobb céget Szentesre csábí-
tani, pedig ez adhatna alapot
az alacsonyabb képzettségû-
ek tömeges elhelyezkedésé-
hez. A diplomásoknak is jó
lenne, mert sajnos ma korlá-
tozott a magasabb képzettsé-
gûek munkalehetõsége. A
Legrand, a Hungerit, a Me-
talcom méretû cégek is kevés
mérnököt tudnak felvenni
évente. 

– Tudomásul kell venni,
hogy van egy folyamatos
strukturális átalakulás és
munkaerõ áramlás a nagyvá-
rosok felé. Ezt csak egy nagy
léptékû beruházás állíthatná
meg, mondta a képviselõ.

B. G.

A programban résztvevõ gyerekek tavaly Bakó Dániel gazdaságában
megismerkedtek a talaj nélküli paprikatermesztéssel is.

Van, de kevés – több új
munkahely kellene

Vesd bele magad

A tavalyi keretösszeg kétszeresét, 10 milliárd forint köz-
ponti forrást biztosít az idén a mikro-, kis- és középvállalko-
zások számára a Nemzetgazdasági Minisztérium. A munka-
helyteremtõ beruházásokra fordítható támogatásért pályáz-
ni kell.

A tavalyi ötmilliárdos fejlesztési forrásra Csongrád me-
gyében a Munkaügyi Központ munkatársai a Dél-Alföldön
a legtöbb pályázatot fogadták be. Akkor, a 86-ból, a minisz-
teri döntés után 35 vállalkozóval tudtak szerzõdést kötni. A
nyertes pályázatok révén megyénkbe 273 millió Ft támoga-
tás érkezett. Így 163 új munkahely létesült, és további 570
megõrzése vált biztosítottá.

Konferencia
a zöldség-

termesztésrõl

48-as emlékek

Már tetõ alatt a Ma-Ka Kft. takarmánykeverõ üzeme. (Fotó: Besenyei Gábor)



A mûvelõdési központ pódium-
bérletének negyedik elõadásán
március 12-én, hétfõn 19 órakor
Fény-Játékok címmel irodalmi es-
tet rendeznek Lázár Ervin mûvei-
bõl, Nagy Anna és Huszárik Kata
színmûvészek elõadásában. Je-
gyek elõvételben a Babilon Köny-
vesházban, a Mûvelõdési és Ifjú-
sági Házban, illetve elõadás elõtt
a helyszínen válthatók.

A tájat járva, a szabadban
készül Harsányi Zsuzsanna
mûveinek jelentõs része. A
kecskeméti mûvész lírai plein
air pasztellképeibõl nyílt kiál-
lítás a Tokácsli Galériában.

A szegedi Juhász Gyula ta-
nárképzõ fõiskolán földrajz-
rajz szakon, majd a Magyar
Képzõmûvészeti Fõiskolán
végzett Harsányi Zsuzsanna
kilenc évig tanított, késõbb al-
kalmazott grafikával kezdett
foglalkozni: cégek termékei-
nek arculatát, valamint köny-
veket, plakátokat tervezett.
1999 óta fest, s érdeklõdése
egyre inkább a plein air stílus,

szabadtéri festészet felé for-
dult. Folyamatosan járja a tá-
jat, s amellett, hogy gyönyör-
ködik a természetben, pasz-
tellkrétát ragad, s képeket is
készít. Azért ezt a rajzeszközt
választotta, mert ennek fi-
nomságával, szívet melengetõ
színhatásával tudja leginkább
közölni érzéseit, fogalmazta
meg.

A mûvelõdési központ kiál-
lítóhelyén rendhagyó volt a
tárlat megnyitója, hiszen ma-
ga az alkotó ajánlotta mûveit
a közönségnek. Nem is akár-
hogyan: egy Wass Albert-me-
sét olvasott fel. A tanulságos

történet szerint három fajta
ember él a világon: a rontó, a
gyûjtõ és a látó, s csak az
utóbbi veszi észre a szépet az
erdõben. Ezzel szerette volna
Zsuzsanna tudatosítani a je-
lenlévõkben, hogy lássák meg
a szépet egy-egy fûszálban,
falevélben is. A szabadban ké-
szült képein a nõiséget, a har-
móniát, líraiságot és humánu-
mot is igyekszik megjeleníte-
ni.

A természet érintése címû
kiállítás március 28-ig tekint-
hetõ meg a Tokácsli Galériá-
ban.

D. J.

Megér int a természet

Nem csak a rákos gyere-
kek lelki épülését segítheti
a gitároktatás, de maga a ze-
nész, Seres Antal is megtisz-
tult lelkileg, mióta létrehoz-
ta alapítványát. Az elmúlt
hónapokban sok mindenen
keresztülmentek Ombodi
Csillával – aki segítõtársa,
menedzsere, s egyben az
alapítvány elnöke is. Szív-
szorító történetek között la-
punknak arról is beszélt
Antal, mit érzett, amikor
egy haldokló fiú ágyánál
zenélt.

Tavaly szeptemberben in-
dult a történet, egy meghatá-
rozó élményt követõen kez-
dett terápiás céllal gitározást
oktatni rákbeteg gyerekek-
nek a Fivérek együttes veze-
tõje egy szegedi és egy buda-
pesti klinikán, ahová mindig
vele tartott Csilla is. Novem-
berben létrehozták a Zenével
a Rákos Gyermekekért Ala-
pítványt, melynek égisze
alatt már tartottak három jó-
tékonysági koncertet Szente-
sen és Csongrádon. Antal és
Csilla büszkék, hogy a beteg
gyerekek közül hárman,
akik már a gyógyulás útjára
léptek, a klinikán kívül is ra-
gaszkodnak a gitározáshoz.
–Épp ez a lényege, annak,
amit csinálunk: hozzájárulni
a rehabilitációjukhoz, hogy
lelkileg rendben legyenek –
foglalta össze Antal. Meg-
döbbentõ volt számukra,

hogy a kezelés alatt a kicsik
sohasem sírnak. A legna-
gyobb alázattal tûri a kemo-
terápiát az a kisfiú is, aki
nem a fájdalmaktól, hanem
egyszer attól fakadt keserve-
sen sírva, hogy egy akkordot
nem tudott lefogni gyakorlás
közben a gitáron. A szentesi
Török Ricsi másik emlékeze-
tes esete, amikor a gitározás-
ba teljesen belefeledkezve a
gyógyuló gyerekek külön gi-
tárórája után ottmaradt a
gimnáziumban Antal egész-
séges tanítványainak óráján
is, mígnem az édesanyja két-
ségbeesetten keresni nem
kezdte. A kórházból kikerülõ
gyerekek három hónapig
nem mehetnek közösségbe,
a 8.-os Ricsi a Deák-iskola ta-
nulója, de magánórákat kap,
mielõtt integrálódna – ma-
gyarázta Csilla. 

Egy dunántúli kis telepü-
lésen egy Fivérek-rajongó ta-
nítónõ felfigyelt az alapít-
ványra, s megmutatta diák-
jainak a rákos gyerekek gi-
táróráiról készült kisfilmet.
Ennek hatására a gyerekek -
egyébként egy nagyon sze-
gény közösség - összeadtak
saját zsebpénzükbõl 10 ezer
forintot az alapítvány javára.
De Antalék is segítettek egy
rákos kisgyerek családján,
akiktõl már mindenki elfor-
dult. Karácsonyra küldtek
nekik egy nagy csomagot,
benne minden szükségessel.

Tehetõs embereket is meg-
keresett az alapítvány, mind-
hiába. Nagy gondolatokkal
kezdtek neki, de ezek a célok
egyelõre váratnak magukra.
Szeretnének gyûjteni hang-
szerekre a gyerekeknek, tá-
boroztatásra, s egy rehabili-
tációs központra. Ez utóbbit
akár Szentesen is ki lehetne
alakítani egy ingatlanból, ha
valaki felajánlaná. 

Úgy látszik, a gyerekeket
jobban megérinti az ügy fon-
tossága: az írás elején emlí-
tett három koncertre össze-
állt egy gyermekkórus helyi
iskolásokból, akik két hóna-
pon keresztül próbáltak. (Az

alapítvány ezúton is köszöni
Karikó-Tóth Tibor igazgató-
nak, hogy a kórus rendelke-
zésére bocsátotta a Kiss Bá-
lint-iskolát, valamint köszö-
nik Farkas Márta, Dimákné Se-
bõk Veronika, Lukács Adrienn,
Kis-Rácz Antalné és Vajdáné
Balogh Ida pedagógusok köz-
remûködését. Szirbik Imre
polgármester és az önkor-
mányzat, s Magyar József, a
Hungerit Zrt. vezérigazgató-
ja is melléjük állt, Berényi
Zsolt pedig a kisfilmet készí-
tette el ingyen, Szín János és
Balla Zsolt vállalkozók házi-
mozi-rendszert építettek be a
klinikákon.)

– Nem fogadják el az em-
berek, hogy létezik ez a be-
tegség. Nem mernek vele
szembesülni, ezért zárkóz-
nak el, – magyarázta a ze-
nész. Amikor szájmaszkban
elõször lépett a kórterembe a
kopasz kisgyermekek közé,

bizony õ is levegõért kapko-
dott. Két hónapba telt, míg
lelkileg hozzászokott. Öccsei
nem követik példáját, õk fi-
zikailag rosszul vannak a
látványtól. Csilla és Antal vi-
szont úgy érzi, más emberek
lettek a munka során, átérté-
kelik a felszínes dolgokat.
Sok ember szeretethiánnyal
küzd, ezt tapasztalták. Antal
bevallotta: azelõtt sokszor
akaratos, türelmetlen volt,
most sokkal megfontoltabb. 

Az év végén meghalt az
egyik beteg tanítvány, egy 16
éves sportoló fiú. – Kristóf
a klinikán még megvárta,
hogy odaérjünk. A kedvenc
dalait gitároztam a kórte-
remben, azzal a tudattal,
hogy akár a második szám-
nál lehunyhatja szemét.
Amikor otthon lefeküdtem
aludni, megjelent elõttem
Kristóf kapus mezben, s még
soha olyan nyugalmat nem
éreztem, idézte fel Antal. A
fiút Fivérek-pólóban temet-
ték el.

Darók József
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Lázár Ervin-est

Február 29-én a Kiss Bálint
Református Általános Iskolá-
ban rendezték meg a Területi
Német Nyelvtani és Szöveg-
értési Versenyt, melyen 41 ta-
nuló vett részt Szentes és kis-
térségének iskoláiból. A ver-
senyzõknek egy nyelvtani
tesztet és szövegértésüket
felmérõ feladatlapot kellett
megoldaniuk. A Dimákné Se-
bõk Veronika által szervezett
megmérettetést Mihály Fe-
rencné segítette. A 8. évfolya-
mos diákok között 1. lett
Szalay Róbert Zsolt (Kiss Bá-
lint isk.),  2. Sebesi Petra
(Koszta isk.); 3. Sántha Bence
(Koszta isk.). A 7. évfolyam-
ban 1. helyen végzett Szín
Laura (Kiss Bálint isk.),
2. Csatlós Vanda (Kiss Bá-
lint isk.), Mészáros Adrienn
(Koszta isk.). A 6. évfolyamo-
soknál 1. lett Dallos Szilágyi
Dániel (Koszta isk.), 2. Puskás
Anna (Kiss Bálint isk.), 3. Szi-
li Nóra (Kiss Bálint isk.). Az
5. osztályosok versenyében
1. Vincze Zsófia (Kiss Bálint
isk.), 2. Berki Endre (Koszta
isk.), 3. Donkó Henrietta (Kla-
uzál isk.).

Német
verseny

(folytatás az 1. oldalról)
Az új törvény rendelkezé-

seit azonban nem értik vilá-
gosan, például, hogy mennyi
nem rögzített széket lehet ki-
tenni. Mindenesetre keresik
a megoldást a hátralévõ pár
hónapban. Az „ügyben érin-
tett” elsõ elõadás június 21-
én lesz a megyeháza udva-
rán, a zeneiskola szervezésé-
ben, majd július 3-án követ-
kezik az övék. Az ifjúsági
ház melletti rendezvényekre
is vonatkozik a törvény, bár
ott fõleg állóhelyes koncerte-
ket tartanak. Ötszáz mû-
anyag székkel rendelkezik a
mûvelõdési központ, ezeket
az augusztus 20-i ünnepség-
re ki szokták tenni, ezt is
át kell most már gondolni.
Hogy mikor mennyi széket
pakolnak ki a nyári színházi
elõadásokra, a jegyeladás ha-
tározza meg, s ezt rugalma-

san kezelik: ha például elõ-
vételben 200 belépõ kelt el,
akkor 300 széket raknak ki a
program kezdetére.

Folyamatosan tartják a
kapcsolatot a katasztrófavé-
delemmel is, hogy mi legyen
a megoldás. A megyeháza
udvarán a menekülõ útvo-
nalba sem lehet belekötni, az
is abszolút biztosított, mond-
ja az igazgatónõ.

Évekkel ezelõtt használtak
az udvaron egy mobil lelá-
tót, ám az igazgatónõ véle-
ménye szerint nem illik ebbe
a környezetbe esztétikailag.
A Térfesztiválon és az április
30-i rendezvényeken, a Lu-
ther téren tesz jó szolgálatot
a hordozható tribün. Több
millióba kerülne egy rögzí-
tett lelátó, véli Varróné. Azt
nem tudja megmondani, a
miénkhez hasonló jellegû
nyári színházból mennyi

van, hiszen olyan régóta jól
bevált játszóhelyeket, mint a
Szegedi Szabadtéri, nem le-
het idesorolni, a kialakított
nézõtér miatt, ezért nem is
konzultált még a problémá-
ról más kollégákkal. Az sem
tisztázott még, hány fix ülõ-
helyet kellene csináltatniuk,
s addig felesleges árajánlatot
kérniük, amíg azt sem tud-
ják, ki fizeti ki. Azt igyekez-
nek most kitalálni – akár
szakember segítségével –,
miképpen tudnák ideiglene-
sen rögzíteni a székeket.

Az idõ sürget, úgyhogy
igyekeznek megoldást talál-
ni az égetõ problémára. – El
nem tudjuk képzelni, hogy
valami veszélybe sodorja a
nyári színházat, jelenti ki az
igazgatónõ.

Darók József

A székeken bukhat el
a nyári színház?

A Dózsa-házban találtak
otthonra az egy éve alakult
Tücsök Klub tagjai. Tavaly
februárban Mészáros Gábor
(Murphy) arra gondolt, hogy
egy klubot alapítanak a kis-
gyermekek számára. Adott
volt a Tücsök zenekar, adott
volt a Dózsa-ház, már csak a
szervezés és a programok hi-
ányoztak, mondta. Három
gyermekes családapaként
nagyon közel áll hozzá ez a
korosztály. Évtizedek óta
foglalkozik gyerekzenével, ír
gyermekdalokat. Az ötletet
az adta, hogy ne csak kon-
certeken találkozzanak ezzel
a közönséggel, hanem egy
kicsit személyesebb kapcso-
lat alakuljon ki velük, játsz-
szanak és tanuljanak közö-
sen játékokat, néptáncot.
Közben nekik való kézmû-
ves foglalkozásokat is szer-
veznek, melyekben a szülõk
is aktívan részt vesznek.

A Tücsök zenekar másfél
éve alakult, tagjai jórészt pe-
dagógusok, akikhez közel

állnak a gyerekek, Kozma
Edit, Labádi Krisztina, Bányik
Boglárka és Mészáros Gábor.
Így a zenekar a magja, a
mozgatórugója ennek a
klubnak. Már közel 70 dalból
áll a repertoárjuk, melyeket
játszanak egy-egy koncert
vagy klubfoglalkozás köz-
ben. Kozma Edit vezeti a
foglalkozásokat, s zenéket
válogat különbözõ jelmezes
jelenetekhez.

A kisgyerekek kezdetben
bátortalanok, de aztán meg-
jön az önbizalmuk, kinyíl-
nak, és örömmel vesznek
részt a vasárnap délelõtti
programokban, tudtuk meg
a zenésztõl. A szülõk pedig
nagyon örülnek, hogy Szen-
tesen van egy olyan hely,
ahol az  óvodás korú gyer-
mekek is élhetnek közösségi
életet. Tagsági kártyákat is
kapnak a gyerekek, melyek-
kel különbözõ kedvezmé-
nyek járnak, mindig egy-egy
adott eseményhez kapcso-
lódva. Garai

Egy éves a
Tücsök Klub

Seres Antal több tanítványa, így Török Ricsi, a kórházból kikerülve is folytatja a gitározást.

Nagynevû zenészekkel tárgyalnak
Az alapítvány továbbra is szervez jótékonysági fellépé-

seket. Két nagykoncert van készülõben, az egyik április-
ban lesz Szegeden. Már folynak a tárgyalások a budapesti
Syma-csarnokban rendezendõ koncertrõl is, ahol nem ki-
sebb elõadókkal lépnének fel a Seres-fiúk, mint Ákos és a
Magna Cum Laude – ez óriási lendületet adna az alapít-
ványnak. Az is nagy segítség, hogy tevékenységük már az
országos kíváncsiságát is felkeltette: a TV2 és a Blikk
nagyban tud segíteni a nyilvánossággal, de az alapítvány
munkájáról a Magyar Televízió is beszámol. 

Míg a gazdagok sokszor elzárkóznak, szegény gyerekek támogatják Seres Antal alapítványát

„ M á s k é p p  l á t j u k  má r  a  v i l á g o t ”
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A Szentesi VSC vívószak-
osztályának vezetõje Barna
Viktor számolt be a sportág
szentesi helyzetérõl. A kivá-
ló sportolók ünnepségén a
Dr. Papp László-sportcsar-
nokban köszöntötték Al-
mási Tímeát, aki a magyar,
felnõtt, nõi párbajtõr baj-
nokság 5. helyezettje lett
2011-ben, illetve a diák-
olimpián csapatban 4. és 5.
helyezést értek el a fiatalok,
de ilyen kis egyesületnél
nagy eredmény, hogy a kü-
lönbözõ amatõr versenye-
ken is értékes helyezéseket
értek el.

A mai gyerekek nagyon
szeretik a sportot, szinte
mindegy, hogy mit, de saj-
nos a kitartással egy kis baj
van, hiszen ha nincs hamar
sikerélmény, akkor másik
sportágat keresnek. Így van
ez a vívással is, hiszen egy-
egy toborzón, mint pl. a vá-
rosi sportágválasztón, 30-40
gyerek is érdeklõdött, sõt
meg is jelent, de aztán látva
az edzéseket, elmaradt egy
részük. Pedig mindent elkö-
vetnek az edzõik, hogy a
gyerekek minél jobb hangu-
latú, játékos edzéseken ve-
gyenek részt, de az alapo-
kat csak sok-sok gyakorlás-
sal lehet elsajátítani, rögzí-
teni. 

A régi idõkben a kezdõk-
nek egy évig csak az alap-
mozgást, a lábmunkát kellett
gyakorolni, addig nem is
kaptak „fegyvert“ a kezük-
be. A mai fiatalok ennyit már
nem bírnak ki, és egy hónap

múlva már tõrt ragadhatnak,
és lehet gyakorolni a szúró-
párnával, vagy éppen isko-
lázni az edzõkkel. 

Az edzések mindig beme-
legítéssel kezdõdnek, de utá-
na már az erõ és ügyesség-
fejlesztés játékos formában
történik. pl. egymással ver-
senyezve ki tudja gyorsab-
ban, pontosabban végrehaj-
tani az adott gyakorlatot,
vagy reflex-, célzó gyakorla-
tok. pl. a tõrrel kell eltalálni
egy lógó kötelet, amivel a
szúrás pontosságát lehet
gyakorolni. Az edzések vé-
gén pedig demokratikusan

megszavazzák, hogy mit
játsszanak.

A fegyverekrõl annyit tud-
ni kell, hogy alapvetõen há-
rom eszközt használnak.
Tõrt, párbajtõrt és kardot. Az
utóbbinál a markolatkosár
az egész kézfejet védi, a tõr-
nél kisebb a kosár, és a mar-
kolat is más (pl. belga, fran-
cia és olasz), míg a párbajtõr-
nél szintén nagyobb a kosár,
de a pengék is különböznek.

Az eszközök, felszerelések
felújítására, cseréjére benyúj-
tottak egy pályázatot az Új
Magyarország Vidékfejlesz-
tési Program keretén belül a

Civil Szervezetek Szentes és
Csongrád kistérségben, ami
100%-os támogatású, tehát
nem igényel önrészt, és ami
az elsõ kört már „túlélte”
így reménykednek, hogy
amennyiben a pályázat nyer,
akkor több mint 800 ezer fo-
rintot lehet költeni a fejlesz-
tésekre pl. új sisakok, ruhák,
pástok fegyverek stb.

Az edzéseket a Koszta-
iskolában hétfõn-szerdán
17.30-19, csütörtökön 18-19
óra között tartják, amelyre
minden érdeklõdõt várnak.

Kép és szöveg:
Garai Sz. Imre

Nagy öröm a kis egyesület
számára, hogy az utánpótlás
bajnokságokon történõ jó
szereplések után a felnõttek
között is sikerült helyt állni,
legutóbb ugyanis felnõtt baj-
noki dobogóra a jelenleg
edzõként dolgozó Benkõ-
Kárai Márta állhatott harma-
dikként még 1977-ben. Tégla
Ferenc, András edzõje is örül
az eredménynek,elmondása
szerint titokban számított is
a sikerre, hiszen egy rendkí-
vül erõs alapozás után van-
nak, András gyakorlatilag az
edzõtáborból érkezett a ver-
senyre. 

Dornbach Ildikó, a szövet-
ség szakmai igazgatója sze-
rint az alapozási idõszakban
elért 58 méteres eredmény
magában hordozza a jóval
60 méter feletti teljesítményt
is, ami biztató hír, mert idén
olimpiát és Európa-bajnok-
ságot is rendeznek. Ameny-
nyiben András jó eredmé-
nyeket hoz a tavasz folya-
mán, esélyes a nagy világ-
versenyeken való részvé-
telre. A szövetség részérõl
ehhez minden támogatást
megadnak.

Tégla Ferencnek, és Seres
Andrásnak csak az edzõtá-
borozás és a rengeteg munka
marad.

A Maximus SE atlétáját a
budapesti UTE-pályán értük
utól, ahol a napokban edz.
Elmondta, a téli dobóbajnok-
ságot szabadtéren rendezik,
mindig a körülményekhez
mérten, de akár szakadó hó
sem gátolja õket. Most sike-
rült legyõznie egyik nagy el-
lenfelét is, egy junior Eb-
döntõst, akitõl tavaly még
többször kikapott.

A fiatalember megnézte a
tavalyi eredményeket, s a
közelgõ Európa-kupán a 8-
as mezõnybe várja magát.
Reméli, sikerül megdobnia
a felnõtt Eb-re kvalifikáló

62, 90 métert. Ami az olim-
piát illeti, a hazai szintet (A-
szint) 65 méterben határoz-
ták meg, de Kõvágó Zoltán
személyében már van egy
A-szintes versenyzõ, így ezt
kellene Andrásnak is meg-
dobnia, vagy abban bízhat
még, hogy a 63 méteres B-
szinttel is kiviszik London-
ba.

A felnõtt nõk versenyében
a 16 éves Csordás Cintia 9.,
Papp Anita 10. lett. Számuk-
ra az ifjúsági bajnokságon
való helytállás a legfonto-
sabb, mert ezen múlhat a
válogatott kerettagságuk.

Munkatársunktól

A Szentesi Kinizsi SZITE
asztalitenisz szakosztálya
március 3 - 4-én már a 12. al-
kalommal rendezte meg a
Szent Erzsébet - iskola torna-
termében, hat asztalon, a dr.
Szalva Péter asztalitenisz-
emlékversenyt.

Hegedûs Gábortól, a Kinizsi
SZITE asztalitenisz szakosz-
tályának vezetõjétõl megtud-
tuk: az elsõ napon a felnõt-
tek mezõnyében 4 megyébõl
– sõt Budapestrõl is – érkez-
tek versenyzõk, mintegy fél-
százan. A verseny nyílt volt,

zömében amatõrök nevez-
tek, de  volt NB I-es és NB II-
es játékosok is részt vettek a
tornán.  A szentesiek ered-
ményei: Nyílt egyéni: 1. Bun-
da Szabolcs, 2. Zoltai Zoltán, 3.
T. Nagy Zsolt. Nyílt páros: 3.
T. Nagy Zsolt – Zoltai Zoltán.
Amatõr egyéni: 3. Gyenes
Csaba. Amatõr vigaszkupa: 3.
Nagy Péter. Vasárnap az
utánpótlás versenyzõké volt
a fõszerep, ahol több mint 50
versenyzõ jelentkezett játék-
ra, közöttük 35 Kinizsi-játé-
kos volt! A fiúknak és lá-

nyoknak kiírt versenyt két
korcsoportban (2000 elõtt, és
utána született versenyzõk)
bonyolították le. A Szentesi
Kinizsi eredményei: Fiú I.
kategória: 2. Zernig Zsombor,
4. Varga Patrik. Fiú II. kategó-
ria: 1. Kovács Szabolcs, 3.
Szûcs Ábel. Lány I. kategória:
3. Bubori Boglárka. Lány II.
kategória: 3. Ferke Anna. A
szervezõk nagyon örültek a
népes mezõnynek, hiszen
ennyi gyerek talán soha nem
volt még asztalitenisz verse-
nyen Szentesen.

Világversenyek
elõtt a diszkosz-

vetõ bajnok

A Kontavill Lövészklub és
a Szabadidõs Sportklub már-
cius 10-én, szombaton  9 órá-
tól ismét megrendezi szoká-
sos tavaszi légfegyveres lö-
vészversenyét. A rendezvé-
nyen részt vehet, aki a kitû-
zött idõpontban a helyszínen
jelentkezik.

A verseny helye: Kontavill
légfegyveres lõtér, Ipartelepi
út. 14. Díjazás: az elsõ három
helyezett érem és oklevél.
Részletek illetve elõzetes ne-
vezés Postás Lászlónál 06-
30/907-20-99 és Ignácz János-
nál 06-20/378-38-40.

Kistérségi
lõverseny

Asztalitenisz

Játszogatásból
izgalmas verseny lett

Sajnos az influenza miatt sok versenyzõ
kényszerült lemondani a részvételt, de így is
11 településrõl voltak úszók a 12.  Országos
Pedagógus Úszóversenyen, amit vasárnap
rendeztek meg a szentesi uszodában.
Érkeztek Temesvárról is vendégek, köztük a

Temesvári Egyetem tanára Rasadean Marcel,
aki nemcsak professzionálisan tanítja az
úszást az egyetemistáknak, de a vízben is
leiskolázta valamennyi ellenfelét. A szentesi
pedagógusok több mint 20 érmet nyertek a
versenyen.

Pedagógus úszóverseny Újra pattog a labda a me-
gyei labdarúgó-bajnoksá-
gokban. A Szentesi Kinizsi
másodosztályban szereplõ
csapata hazai pályán, az FK
Szeged ellen kezdi a tavaszi
idényt szombaton kora dél-
után. 

A hetedik helyrõl várja a
tavaszi rajtot a Szentesi Ki-
nizsi labdarúgó csapata. A
mieink õsszel 30 pontot
gyûjtöttek, és sorozatos gyõ-
zelmekkel zárták a pontva-
dászat õszi szakaszát. Idei
elsõ ellenfelük az FK Szeged
együttese lesz, akiktõl az
augusztusi idénynyitón 3-1-
es vereséget szenvedett
Bozóki Zoltán vezetõedzõ
gárdája. – Igyekeztünk a le-
hetõségeinkhez és a körül-
ményekhez igazodva leg-
jobban felkészülni a folyta-
tásra – mondta a tréner. – A
nagy havazás miatt néhány
edzõmérkõzésünk elmaradt,
de négy gyakorlómeccsre
azért sort tudtunk keríteni.
A Szigetcsép ellen 3-1-re, a

Csanyte lek  e l len  2 -1 - re
nyertünk, a Nagymágocstól
viszont kétszer is kikap-
tunk, tehát van még miben
elõrelépnünk, különösen
a helyzetkihasználásunkon
kell sokat javítanunk. A já-
ték sem olyan gördülékeny,
mint ahogy az elvárható
lenne, ebben is fejlõdnünk
kell, és sokkal pontosabban
kell futballoznunk. Rutinos
labdarúgók alkotják a sze-
gedi csapatot, pontrúgásaik
veszélyesek, az elsõ pilla-
nattól kezdve koncentráltan
kell játszanunk. Egy esetle-
ges gyõzelmünkkel akár he-
lyet is cserélhetünk velük a
tabellán, hiszen két ponttal
elõznek meg minket.

A csapatban mindenki
egészséges, eltiltott nincs,
így a legjobb összeállításban
küldheti pályára a Kinizsit
Bozóki edzõ. A két új szerze-
mény, Szél Norbert és Tóth
Roland is a kezdõcsapatban
kaphat helyet, õk rögtön
rangadón, hazai publikum
elõtt bizonyíthatják, hogy jó
vásárt csinált velük a klub. 

A Szentesi Kinizsi máso-
dik helyen álló if júsági
együttese a felnõttek elõtt, 12
óra 30 perckor lép pályára,
míg a „nagycsapat” bajnoki-
ja 14 óra 30 perckor kezdõ-
dik a Pusztai László Sportte-
lepen.

H.V.

Labdarúgás

A Szeged ellen
kezd a Kinizsi

Pezseg a vívóélet

A szentesi atlétika eddigi legnagyobb sikere született
március 3-án a Magyar Atlétikai Szövetség által rendezett
téli dobóbajnokságon. Szombathelyen 21 egyesület 96 ver-
senyzõje vett részt a nyári bajnoksággal egyenrangú verse-
nyen, melynek komoly tétje volt az, hogy a bajnokság gyõz-
tesei kerülnek be a március 17-tõl a montenegro-i Barban
megrendezésre kerülõ dobó Európa-kupán szereplõ váloga-
tott keretbe. Seres András (képünkön) a férfi diszkoszvetõk
mezõnyében 58 méteres eredményével gyõzött, és elnyerte a
Magyarország Diszkoszvetõ Bajnoka címet. Így ebben a
számban az Európa-kupán õ képviseli hazánkat.

Míg régen egy évig alapoztak, a mai fiatalok már egy hónap után tõrt ragadhatnak.

Fotó: Vidovics Ferenc
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Kos
Újult erõvel futhat neki
a napoknak. Nagyon

fontos, hogy építõ tevékenységre
használja az erejét és ötleteit.
Sutba dobott ötletei megvalósítá-
sának végre elérkezett az ideje. 

Bika
Kiváló lehetõségeket
hozhat a hét. Ez össze-

függésben lehet munkájával, kar-
rierjével hosszú távon pedig
szakmai elõmenetelével. Legyen
bármilyen témájú megbeszélése,
most bárkit meggyõzhet érveivel.

Ikrek
Ne legyen szigorú vagy
éppen kritikus önmagá-

hoz, éppen elég lesz az, ha a
környezetében lévõ emberek ko-
molyabban bírálják cselekedeteit.
Senki nem tökéletes, ez önnel is
megeshet.

Rák
Kiegyensúlyozott napok
követhetik egymást. Jó

és elõremutató fordulat jöhet,
amelynek környezete is örül. Ma-
gánéletében most jelentõsen ja-
víthatók a rokoni kötelékek. 

Oroszlán
A váratlan események
önt is meglephetik.

Szerencsére nem problémából,
hanem nyugalomból, jó hírekbõl,
örömbõl és harmóniából lesz
sok. A  munkahelyén alakulnak
jobban a dolgok, mint remélte.

Szûz
Baráti, családi kapcso-
latai kerülhetnek elõtér-

be, bár nem mindig pozitív meg-
közelítésben. Az elmúlt idõszak
több kellemetlen eseménye miatt
nem igazán volt kielégítõ a kap-
csolata családjával.

Mérleg
Több nehézséggel is
szembe kell néznie, me-

lyek részben materiális jellegûek,
de lelkileg is megterhelhetik. A bi-
zonytalanság és a kétség érzése
üti fel a fejét a mindennapokban.  

Skorpió
Szétszórtsága és figyel-
metlensége miatt köny-

nyen belekeveredhet kisebb konf-
liktusokba, melyekbõl vesztesként
kerülhet ki, ha túlzásba viszi igaza
vagy véleménye bizonygatását.
Ezekbõl könnyen hátránya szár-
mazhat.

Nyilas
Gondolja át az év eddigi
idõszakát, s rá fog jönni,

hogy az elmúlt hetekben nem volt
túl sok lehetõsége arra, hogy
csönd és nyugalom vegye körül.
Vegye számba lezáratlan ügyeit, s
kezdje el megoldani ezeket! 

Bak
Most minden úgy ala-
kul, ahogy eltervezte.

Lépjen a tettek mezejére! Energiá-
jával, tenni akarásával, még olyan
embereket is magad mellé állíthat,
akik eddig nem voltak túl jó véle-
ménnyel önrõl.

Vízöntõ
A pozitív hatások azt
eredményezhetik, hogy

a szokásosnál is jobban tele lesz
erõvel, energiával. Kiváló lehetõ-
ségeket kínálnak a most követke-
zõ napok, a hosszú távú terveihez
stabil alapot teremthet. 

Halak
A régen szõnyeg alá sö-
pört problémák feltûn-

hetnek. Ez abból eredhet, hogy
mostanában nem igazán hajlott a
kompromisszumokra. Be kellene
látnia, hogy muszáj engedni a be-
rögzült dolgokból, mert csak így
oldódhatnak meg az ügyek.

Március 10-16.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Hazánkban jelentõsen
megemelkedett  – a közúti,
háztartási balesetek mellett –
a munkahelyi balesetek szá-
ma. A munkavédelemrõl
szóló törvény elõírja, hogy
biztosítani kell a munkahelyi
elsõsegélynyújtás tárgyi, sze-
mélyi és szervezési feltétele-
it. A munkahelyi elsõsegély-
nyújtók képzését a közeljö-
võben új tanfolyamok indítá-
sával tervezi a Vöröskereszt.

Az anyag elsajátítása 12
órában történik, amelyrõl a
résztvevõk igazolást kapnak.
A képzés 4 órás, a munka-
hely speciális ismereteit tar-
talmazó képzést pedig 2 órá-
ban tartják. Az elsõ tanfo-
lyamok várhatóan április kö-
zepén kezdõdnek. Jelentkez-
ni lehet írásban vagy telefo-
non a Vöröskereszt szentesi
irodájában április 6-ig.
(Agócs Lászlóné, Kossuth tér
6., 133. szoba, telefon:
63/510-342, 70/933-8372, e-
mail: agocsne@szentes.hu).

Elsõsegély-
tanfolyam

A szentesi Sportközpont tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Pusztai László Sporttelep kerítés-felújítási munkáit követõen
a sporttelepet - a személy- és vagyonbiztonság megteremtése
érdekében március 19-tõl lezárja. Az erre közlekedõk a Kurca
sor-Hegedûs László utca, vagy az Ifjúsági sétány-Csongrádi
út felé kerülhetik meg a sporttelepet.

Megértésüket köszönjük!

Nincs tovább
átjárás

ISMERJÜK MEG A HÍRES SZENTESI VENDÉGSZERE-
TETET! címmel hirdet nyílt napot a Vendégszeretet Egyesület
március 15-én, csütörtökön. 13 és 15 óra között az alábbi szál-
láshelyekre kalauzolják az érdeklõdõket: Arany Szálló (Arany
J. u. 15., bejárat a Bocskai u. felõl), Berekhát Vendégház (Berek-
hát 11/D), Nyugi Tanya (Magyartés, Tanya 26.), Szentesi Üdü-
lõközpont (uszoda, Csallány G. part 4.), Szin-es Vendégház
(Hajdú L. u. 1.).

A Nõnap alkalmából a Pálmá-
sok Szövetsége boldogságot, vi-
dámságot és jó egészséget kíván
minden Kedves Hölgynek! A he-
lyes megfejtést beküldõ hölgyek
között egy pálmát sorsolunk ki,
amely átvehetõ a Szelence Virág-
üzletben (Ady E. u. 3.).
Beküldendõ sorrendben a függõ-

leges 19. és a vízszintes 1. számú
sorok megfejtése március 20-ig
szerkesztõségünk (Kossuth tér 5.)
címére levelezõlapon, e-mailben
(szenelet@szentes.hu) vagy telefo-
non (311-563).

Vízszintes: 1. A megfejtés második
sora (zárt betûk: K, G, N). 9. Daru. 10.
Jogvitája. 11. Középen éltesek. 12.
Téli sportág. 14. Teakeverék! 15.
Lyuk – népiesen. 17. Végén. 19. Ve-
rekedni kezd! 20. Juhar (jávorfa).
22. Rénium vegyjele. 23. Baranya
megyei település. 25. Parány. 32.
Szárnyal. 34. Spicli. 36. Török ere-
detû nõi név. 37. Következmény. 39.
Európai fõváros. 41. Tekintetes – rö-
viden. 42. N-edik. 45. Édes mártás.
47. Vonat eleje. 48. Vándorló. 50. Ol-

vasgat. 52. Fiatalok köszönnek így.
54. Égitest. 56. Ghánai autók nem-
zetközi jelzése. 57. Páratlanul tal-
pal. 58. Római kettes. 60. Végtelen
etûd. 62. Korcsolya – másképp. 64.
Ausztráliában honos erszényes
medve. 66. Tényleges.

Függõleges: 1. Magot szór. 2. Épü-
letszintek. 3. Lopva figyeli. 4. Szé-
ken pihen. 5. Házas férfi. 6. Gyep,
pázsit. 7. Trappol (ló). 8. Hitetlen,
nem mohamedán. 13. Szomját olt-
hatja. 16. Az utcára. 18. Vízelvezetõ.
19. A megfejtés elsõ sora (zárt betûk: É,
T). 21. Szakad, reped. 24. Bácsika.
26. Mázsál. 27. Értékesít. 28. Ke-
menceoldalak! 29. Mely személyt?
30. Emelõ és szállító munkagép. 31.
Albérlõ. 33. Mindenféle, egyveleg.
35. Ruhát tisztító. 38. Ellenzem. 40.
Filmszínház. 43. Fogva, kezdve. 44.
Fejfedõ. 46. Ócsa fele. 49. Fordított
visszhang! 51. …ver (hosszadalmas
szószaporító fecsegés). 53. Visszafe-
lé: kifent. 55. Pirító egynemû hang-
zói. 56. Borókapálinka. 59. Kocsma.
61. Bogrács. 63. Kétharmad orr. 65.
Argon vegyjele. 67. Ablakkeret.

N Õ N A P I  P Á L M Á S  K Ö S Z Ö N T Õ

Koszta József Múzeum
Nyitva kedd-péntek 9-15, szomba-

ton 10-16 óráig
Idõszaki kiállítás: Õseink nyomá-

ban kazah-magyar régészeti ásatások
címû kiállítás nyílik március 13-án,
kedden fél 5-kor a megyeházi épület-
ben. A diavetítéses elõadást Mordovin
Maxim, az ELTE Régészettudományi
Intézet oktatója ajánlja az érdeklõdõk
figyelmébe.

Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti lát-

ványraktár  keddtõl péntekig 9–13,
szombaton 10-16 óra között látogat-
ható a Széchenyi ligeti épületben elõ-
zetes bejelentkezéssel.

Tokácsli Galéria 
Harsányi Zsuzsanna festõmûvész

A természet érintése címû kiállítása
március 29-ig tekinthetõ meg, kedd-
tõl-péntekig 10-13 és 15-18 óráig,
szombaton 9-13 óráig.

Városi könyvtár
Március 10-én, szombaton 15 óra-

kor Sziklay Sándor megyei alkotódíjas
festõmûvész kiállításmegnyitójára vár-
ják az érdeklõdõket. A festõvel beszél-
get és a kiállítást megnyitja G. Szabó
Lenke ügyvezetõ igazgató. Közremû-
ködik: Hossó Roxána zongorán.

Mûvészetek Háza
Képzõmûvészeti kiállítás látogatha-

tó nyitva tartási idõben.
Kézmûves mûhelyek: feketekerá-

mia, vesszõ, gyékény, gyertya és ne-
mez, csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az ér-
deklõdõknek. Nyitva tartás: hétfõtõl
szombatig 9–17 óráig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház 
A Deák Ferenc Általános Iskola

rajztagozatosainak munkáit tekinthetik
meg az érdeklõdõk nyitva tartási idõ-
ben. 

Galéria Kávéház
Dobóczky Zsolt szegedi fotós, a

Szegedet Makóval és az országhatár-
ral összekötõ M 43 autópályán meg-
valósult Móra Ferenc híd építését örö-
kítette meg, az elsõ cölöpök leverésé-
tõl a kész híd átadásáig. Dobóczky
munkáit nyitva tartási idõben lehet
megtekinteni április elejéig. 

Õze Lajos Filmszínház
Március 8-12.
17.30 óra Trancsírák - kanadai

horror-vígjáték, 20 óra A tetovált lány
- amerikai-svéd-angol-német thriller.

Március 15-19.
17.30 óra  Alvin és a mókusok 3.

– amerikai vígjáték,
20 óra Védhetetlen – amerikai-dél-

afrikai akciófilm, 

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Március 9-tõl

A nagyherceg fia gyémántkövek-
kel játszadozott, és egyet lenyelt.
A nörsz ijedten rohan be a papá-
hoz. 
– Kérem, azonnal orvost, a kisfiú
lenyelt egy gyémántot!
– Na, mit kiabál úgy – szól a
nagyherceg. – Attól még nem fo-
gunk tönkremenni!

A vadászó ifjú gróf egyszer csak
meghökkenve fedezi fel, hogy
mennyire hasonlít hozzá az egyik
hajtólegény.
– Nem szolgált az anyád valami-
kor a kastélyban? – kérdi a fiút.
– Nem, az anyám soha el se
hagyta a falunkat! – hangzik a vá-
lasz. – De az apám évekig volt a
méltóságos grófnõ inasa!

Kovácsék hétvégi telket vásárol-
nak, és kertészkedni kezdenek. A

szomszéd Tóth, a község állandó
lakója, akinek gyümölcsfái híre-
sek a környéken, termésüket pi-
acra is viszi. Ahányszor Kovácsék
lerándulnak a telekre, kezdõdik
Tóth gyötrése szakmai tanácso-
kért, mit legjobb vetni, mivel per-
metezzenek stb. Egy ízben Ko-
vács azt kérdi:
– És mondja, szomszéd, mit csi-
nál például a hernyókkal?
– A hernyókkal? Hát arra van ne-
kem egy speciális módszerem.
Összegyûjtöm õket egy sátorlap-
ban, a batyut háromszor megpör-
getem a fejem fölött és átszórom
õket a szomszédba.

Egy férfi bemegy az orvoshoz.

– Doktor úr, segítsen rajtam, min-
dig álmos vagyok és gyakran el-
bóbiskolok munka közben, a fõ-
nököm azt mondta, hogy kirúg,
ha még egyszer el merek aludni.
– Sebaj uram, tudok egy jó
gyógyszert. Ebbõl vegyen be
egyet lefekvés elõtt és minden
rendben lesz!
A férfi hazaér és a biztonság ked-
véért nem egy, hanem két tablet-
tát vesz be.
Reggel frissen és fiatalosan éb-
red, gyorsan megy be a munka-
helyére, és örömmel mondja a fõ-
nökének:
– Helló, fõnök, jó hírem van, most
már minden rendben, nem fogok
többet munka közben szunyókál-
ni!
– Ennek én is nagyon örülök, de
hol volt a múlt héten?

Pótfûtés



Hetven méter négyeres
rézkábelt loptak ismeretlen
tettesek egy, az Ipartelepi
úton található udvarból. A
tolvajok megbontották a ke-
rítést, így jutottak be a portá-
ra, ahonnan elvitték a 15
ezer forint értékû kábelt. A
kunszentmártoni út melletti
telephelyrõl szintén kábelek
tûntek el 40 ezer forint érték-
ben. Az elkövetõk szivattyú-
kat vezérlõ motorok tápká-
beleit vitték el. 

Illetéktelen behatoló járt az
egyik Rúzs-Molnár utcai la-

kóházban. A besurranó tol-
vaj nyolcezer forint kész-
pénzt és egy okiratokkal teli
autóstáskát vitt magával.

100 ezer forint értékû
akácfát loptak el egy nagytõ-
kei tanya udvarából, a szen-
tesi Balogh János utca egyik
felújítás alatt álló lakóházá-
nak udvarából pedig egy ke-
verõgépet és hosszabbítót
vitt el a tolvaj.

Március 3-ra virradóra tör-
tek be a Szentes határában
lévõ Hajnal Panzió melletti
telephelyre, ahonnan a tette-

sek 34 darab gázpalackot
loptak el 428 ezer forint ér-
tékben. A bûnözõk két nap-
pal késõbb az ott lévõ sörö-
zõt is meglátogatták, innen
alkoholos italokat, üdítõket
és elektrotechnikai berende-
zést tulajdonítottak el 250
ezer forint értékben.

190 ezer forintot zsákmá-
nyolt az a tettes, aki behatolt
az egyik Arany János utcai
lakóházba, ahonnan az egyik
helyiségbõl ennyi készpénzt
vitt magával.

H.V.
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Ügyelet:
Antal Ferenc
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Tel.: 311-506, 317-152

Született: Horzse György
és Erhardt Beátának (Akácfa
u. 42.) Márk Lajos, Dévay
András és Szedlacsek Zsu-
zsannának (Rákóczi F. u.
145.) Ádám, Bodnár András
és Szabó Hajnalka Anikónak
(Apponyi tér C ép.) Ákos Le-
vente, Udvardi Péter és
Labádi Krisztinának (Klauzál
u. 1.) Viktor nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Kovács
Antal és Hódi Zsuzsanna
(Gógány u. 3.), Hegyi Tamás
(Budapest, Damjanich u.
28/A) és Berkes Gyöngyi
(Veres P. u. 19.).

Elhunyt: Gút Istvánné
Táborosi Mária (Klauzál u.
29.), Botos Sándorné Gál Má-
ria (Lázár V. u. 37.), Sántha
István (Derekegyházi oldal
143.), Tóth Margit (Farkas M.
u. 7.), Váczi Imre (Iskola u.
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8.), Bélteki Irén (Apponyi tér
E ép.), Forgó Ferenc (Szabad-
ság tér B ép.), Farkas Amália
(Gógány u. 87.).

Családi

A visszavágón 11-10-re ki-
kapott, így kettõs vereség-
gel búcsúzott a nemzetközi
kupaporondtól a Hungerit-
UniBauÉpszer – Szentesi
VK nõi vízilabda csapata. A
mieinket az olasz Imperia
búcsúztatta, de szégyenkez-
ni nincs ok: egyetlen ma-
gyar nõi résztvevõként a
Szentes bronzéremmel zárt
a LEN-kupában.

11-8-ra kikapott a LEN-
kupa olaszországi elõdöntõ-
jének „odavágóján” a Szen-
tes, és, mint utóbb kiderült,
ez a három gólos különbség
behozhatatlan hátránynak bi-
zonyult a lányok számára. A
vízparton a teljes nõi váloga-
tott és Merész András szövet-
ségi kapitány, valamint dr.
Martin György, a Magyar Ví-
zilabda Szövetség elnöke
szorított a szentesi sikerért,
nem beszélve arról, hogy a
hazai közönség fergeteges
bíztatással egy emberként
állt a csapat mellett. Jól kez-

dett a Szentes, többször ve-
zettek is Kotováék, de nem
hagyta magát lerázni a világ-
és Európa-bajnokokat felvo-
nultató olasz sztárcsapat.
Egy gólnál nagyobb különb-
séggel egyszer sem sikerült
ellépnie ellenfelétõl a mieink-
nek, így az utolsó negyedre
8-8-al fordultak a csapatok,
vagyis nyolc perccel a vége
elõtt még egyetlen gól hát-
rányt sem sikerült lefaragnia
Zantleitner Krisztina együtte-
sének. A meccs záró periódu-
sában higgadtan õrizték elõ-
nyüket az olaszok, sõt, végül
a gyõzelemnek is örülhettek.
A 11-10-es vereséget követõ-
en Zantleitner Krisztina arról
beszélt, hogy végig egyen-
rangú ellenfelei voltak az
Imperiának, de sajnos azok-
ban a fordulópontokban,
amikor meg lehetett volna
lepni ellenfelüket, nem tud-
tak jól teljesíteni. – Amikor
Casanova kipontozódott, az
egy ilyen szituáció lehetett

volna, de nem tudtuk kihasz-
nálni – értékelt a vezetõedzõ.
– Évek alatt lehet olyan szint-
re eljutni, hogy ezekkel az
adódó lehetõségekkel, ilyen
szinten élni tudjunk. Még ru-
tintalanok vagyunk, ez a má-
sodik esztendõ, hogy a nem-
zetközi porondon ilyen csa-
tákat vívunk, most ennyire
voltunk képesek. Egyelõre
három negyedes csapat va-
gyunk a nemzetközi színté-
ren, de ahhoz, hogy ilyen hõ-
fokú meccseket meg tudjunk
nyerni, még sokat kell fejlõd-
nünk.

A találkozó krónikájához
tartozik, hogy a Szentes, ha-
zai medencében 13-szor ját-
szott emberhátrányban, míg
összesen hat elõnyt kaptak a
lányok. Igaz, amíg az ola-
szok közel 50 százalékosan
használták ki ezeket a lehe-
tõségeket, addig mi egyetlen
gólt sem lõttünk ember-
elõnybõl…

H.V.

Ellopták a gázkészletet

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Heti menü
március 12—14.

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

Hétfõ: Paradicsomleves és
cherry meggyleves

A menü: Rántott karaj,
burgonyapüré, saláta

B menü: Rakott kelkáposzta
Kedd: Vegyes zöldségleves és

burgonyakrémleves
A menü: Marhapörkölt,

köményes burgonya,
saláta

B menü: Gyros, sült burgonya,
saláta

Szerda: Csontleves házitésztával
és zöldbableves

A menü: Pásztortarhonya, saláta
B menü: Csirkemell szarvasi

mozzarellával,
kukoricás rizs, saláta

Csütörtökön és pénteken nincs
menü, de étlapról rendelhetnek
helyben és elvitelre is. A házhoz
szállítás díja 200 Ft. 63/311-729

www.galeriakavehaz.hu (X)

Pecasulit indít 14 év alatti gyere-
keknek márciusban a Gerecz Elem-
ér Sporthorgász Egyesület. A fiata-
lok a halfajokkal, horgászkötések-
kel, szabályokkal és környezetvéde-
lemmel ismerkedhetnek négy alka-
lommal, péntekenként 17 és 19 óra
között az egyesület Ady Endre utcai
székházában. A tanfolyam végén a
gyakorlatban, vízparton is kipróbál-
hatják tudásukat a jelentkezõk. A
pecasuli ingyenes, az elsõ foglalko-
zás március 9-én, pénteken 17
órakor kezdõdik. 

Indul a
pecasuli

A szerdai nõi LEN-kupa
elõdöntõ felvezetéseként a
KALO-MÉH CS&K Szentesi
VK férfi vízilabda csapata és
a Debrecen csatája hangolta
a közönséget. A világ és Eu-
rópa-bajnokokkal megerõsí-
tett vendégek voltak a talál-
kozó esélyesei, ennek megfe-
lelõen gyorsan két gólos
elõnybe kerültek Gyöngyössy
András tanítványai. Bár egy-
szer még sikerült utolérnie a
mieinknek a debrecenieket,
3-3 után állandósult a 2-3 gó-
los vendégelõny, és ez a kü-

lönbség a végére is megma-
radt. A 9-6-os vereséget kö-
vetõen Lukács Dénes, a szen-
tesiek vezetõedzõje arról be-
szélt, hogy nagyszerû érzés
volt ennyi nézõ elõtt játsza-
nia csapatával. – Remélem
sok ilyen hangulatú össze-
csapást élünk még meg itt
Szentesen, köszönjük a kö-
zönségnek ezt a nagyszerû
támogatást. Örülök, hogy
sok városvezetõ tiszteletét
tette a mérkõzésen, és na-
gyon bízom benne, hogy ez
a hangulat, ez a miliõ kellõ

lökést ad egy kulturált, mo-
dern fedett uszoda megépí-
téséhez. Ez a város szereti a
vízilabdát, és most is bebizo-
nyosodott, hogy ebben a vá-
rosban a vízilabda az elsõ-
számú sportág. A Debrecen
ma még ennyivel jobb csapat
nálunk, a végeredményt reá-
lisnak tartom.

A nyolcadik helyen ál-
ló Szentes március 10-én,
szombaton este 18 órától a
Szeged együttesével mérkõ-
zik a ligeti uszodában.

H.V.

Férfi vízilabda

Megyei rangadó következik

Hétvégi gyõzelmével újra
a bajnoki tabella élén áll a
Szentesi TE NB II-es tekecsa-
pata. A XIV. fordulóban a
Gyulai SE vendégeként 3067
ütött fával szerzett négy
pontot, a házigazda 3038 fá-
jával és kettõ szerzett csapat-
pontjával szemben. A plusz
29 fáért járó kettõ pont a
Szentesi TE csapatáé, így 6:2-
re nyertek, ami azért is nagy
bravúr, mert a Gyulai SE ha-
zai pályán 5 éve veretlen
volt.

Pontszerzõk: Vígh Ferenc
524, Staberecz Mihály 528,
Kratochwill József 517, Döm-

södi Ferenc 503. Az 1. helyen
álló Szentesi TE legközelebb
a sereghajtó Szanki SE-t fo-
gadja.

A Szentesi VTE itthon fo-
gadta a Kõbányai Tekézõk
SE csapatát és nyert 6 : 2
arányban, 3007 ütött fával.
Pontszerzõk: Kovács István
520,  Szabó László 524, Varga
Sándor 516, Máté György 503,
Szabó Gábor 500 és ifj. Csanki
István 444 fa.

A Vasutas jelenleg a baj-
nokság 5. helyén áll és a hét-
végén a 3. helyezett Dunaúj-
városi AC csapatához láto-
gat.

Élen a tekézõk

Orvosi ügyelet: hétköznap 15
órától reggel 7 óráig, hétvégén
és ünnepnap 7 órától 7 óráig
(24 órás) a Sima Ferenc utca
29–33. szám alatt (mentõállo-
más) tartanak ügyeletet. Tele-
fon: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés:
hétköznap 15 órától 17 óráig,
hétvégén és ünnepnap 9 órától
11 óráig  a Sima F. u. 31–33.
szám alatt (mentõállomás), ren-
delési idõn kívül az ellátás a kór-
ház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári készenléti
ügyelet minden nap 20 órától,
másnap reggel 7.30-ig tart.
Munkaszüneti nap 20 órától
másnap 7.30-ig.  Március 12-ig
Pingvin Patika (Nagyörvény u.
59.) hétfõn-péntek 7.30-18,
szombat 7.30-12 óráig, vasár-
nap, ünnepnap zárva. Március
12-19. Pingvin Patika (Rákóczi
u. 12.) hétfõ-péntek 8-19,
szombat 8-13 óráig, vasárnap,
ünnepnap zárva. Készenléti tele-
fon: 70/563-51-39.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) márci-
us 10-11-én dr. Petz János Kla-
uzál u. 21., telefon: 30/549-09-
07.

Fájdalommal tudatjuk, hogy

KKOOSSZZTTAADDIINNOOVVSSZZKKIINNÉÉ
SSZZAAKKÁÁCCSS  MMÁÁRRIIAA

életének 84. évében elhunyt.

Búcsúztatása
a szolnoki temetõ
ravatalozójában

2012. március 12-én,
hétfõn 11.30 órakor lesz.

Drága emléke szívünkben él.

Nõi vízilabda

Bronzérem a LEN-kupában

A szentesiek (fehérben) 13-szor játszottak emberhátrányban, és csak 6 elõnyt kaptak.

Fotó: Vidovics Ferenc


