
Április derekától meg-
szûnhet a közvetlen vasúti
személyszállítás Szentes és
a fõváros között a MÁV
napokban nyilvánosságra
került új menetrendterve-
zete szerint. Összesen 13
Szentest érintõ járatot tö-
rölnének, ebbõl nyolc az
orosházi vonalon nem köz-
lekedne.

Pesti gyors már régen
nincs, április 15-tõl pedig

pesti sebes sem lesz a szente-
si utasok számára, ha való-
ban azokat a járatokat szün-
teti meg a vasúttársaság,
amelyek a múlt héten nyil-
vánosságra került új menet-
rendtervezetben szerepel-
nek. Völner Pál, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium inf-
rastruktúráért felelõs állam-
titkára pénteki sajtótájékoz-
tatóján megerõsítette, hogy a
menetrend-módosítás után a

MÁV vonalain a mostaninál
kevesebb vonat közlekedik
majd. Elmondta azt is, utas-
létszám alapján mérték fel,
hogy a fõ- és mellékvonala-
kon hogyan alakult a járatki-
használtság, a járatsûrûséget
pedig az utasok igényeihez
igazítják az egész vasútháló-
zaton. A létszámra vonatko-
zó kérdésre válaszolva az ál-
lamtitkár úgy fogalmazott: a
kapacitáscsökkentés nem jár

lényeges létszámleépítéssel. 
Jelenleg naponta 70 sze-

mélyvonat közlekedik a
szentesi vasútállomás érinté-
sével, vagyis 20 százalékkal
csökkenhet az itteni forga-
lom, ha megszüntetik a ter-
vezetben szereplõ járatokat.
Leginkább azok járnak rosz-
szul, aki Orosháza felé, vagy
onnan ide utaztak vonaton.

(folytatás a 3. oldalon)
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Március 15-e (csütörtök) ünnepnap, 16-a (péntek) pihenõnap,
ezért a város parkolási rendelete szerint nem kell fizetni a par-
kolásért az autósoknak. Március 24-e (szombat) viszont mun-
kanap, tehát ezen a napon le kell róniuk a parkolási díjat az au-
tótulajdonosoknak.

Nem kell fizetni
a parkolásért

Megkezdte a haltelepítést
és a versenyszezont a Szen-
tesi Gerecz Elemér Sport-
horgász Egyesület. Kedden
a Gerecz-tóba 15 mázsa, a
Kurca felsõ szakaszára 20
mázsa három nyaras pon-
tyot rakott az egyesület.
Egyben horgászati tilalom
lépett életbe, ami március
15-én, reggel 6 óráig tart, így
a hosszú hétvégén már hó-
dolhatnak szenvedélyük-
nek a pecások. A következõ
telepítés várhatóan március
27-én lesz, amikor majd a
Kurcába újabb 2 tonna két-
nyaras ponty, a Gerecz-tóba
1,5 tonna három nyaras
ponty, öt mázsa amur és 5
mázsa keszeg kerül. Ezen
kívül még húsz darab 60 cm
feletti méretû pontyot rak-
nak a tóba, amit kifogás
után vissza kell engednie a
horgásznak.

A horgászegyesület a tava-
lyi évhez hasonlóan idén is 12
millió forintot költ halasítás-
ra. Ebbõl az összegbõl várha-
tóan 20 tonna körüli halat
tudnak vásárolni – tudtuk
meg Kalamusz Endre elnöktõl.
A horogérett ponty kilója
meghaladja a hatszáz forintot.
Nem csak fogható méretû,
hanem ivadék is kerül a vi-
zekbe. Kötelezõen telepítendõ
a Kurcába csuka és süllõ iva-
dék, de az egyesület õshonos
fajokat, compót és aranyká-

rászt is enged a vízbe.
Folyamatosan ellenõrzik a

víz minõségét is: áprilistól
heti rendszerességgel mérik
a Gerecz-tó és a Kurca oxi-
géntartalmát a felszínen és a
mélyben, a hõmérsékletét,
de feljegyzik az éppen aktu-
ális idõjárási adatokat is. A
Pankotai-tóba tavaly õsszel
indikátorhalakat telepítettek,
vajon megtalálják-e a szük-
séges életfeltételeket. A ked-
vezõ tapasztalatok alapján
idén egy átfogó vízminõségi
vizsgálatot végeztet majd el
az egyesület. A kapott ered-
ménytõl függõen döntenek a
tó további halasításáról.

Megkezdõdött a verseny-
szezon: március 17-én a Sán-
dor Kupát rendezik meg a
Kurca városi szakaszán. A

hagyományos Gerecz Elem-
ér-emlékverseny idõpontja
március 31., amire idén nem
kell nevezési díjat fizetni, vi-
szont a kifogott halat sem le-
het elvinni.

A gyerekeknek indított
négy alkalomból álló peca-
sulit a horgászegyesület. A
pénteki elsõ foglalkozáson
26 fiatal ismerkedett a kör-
nyezetvédelemmel, vizekkel,
halakkal.

Idén is megszervezik sze-
métszedési akcióját április
15-én. Az ezer fõs taglét-
számhoz viszonyítva ala-
csony volt a részvétel tavaly,
ezért ha az idén is kevesen
vesznek részt az akcióban,
akkor jövõre már kötelezõvé
teszi az egyesület. Aznap
horgászati tilalom lesz ér-
vényben.

Kép és szöveg:
Besenyei

Összesen több mint 60 mil-
lió forint támogatási igényt
nyújtottak be a szentesi
sportegyesületek az önkor-
mányzathoz, miközben a fel-
osztható keretösszeg a tava-
lyi 53 millióról 40 millió fo-
rintra csökkent. A négy ki-
emelt sportág, a vízilabda, a
tánc, a karate és az úszás a
keret 60 százalékán oszto-
zott. A vízilabda klub mûkö-
désre az elmúlt évi 21 millió-
val szemben 9 milliót kapott,
az úszók pedig 4,7 milliót,
ami 300 ezerrel kevesebb,
mint a 2011-es támogatás. A
Szilver TSE-nek 700 ezerrel,
5,6-ról 6,3 millióra emelték a
mûködési támogatását, az
Oyama Dojo SE pedig az el-
múlt évi 2,5 millióval szem-
ben idén 4 millió forinthoz
jutott. Utóbbi egyesület kap-
csán hosszasan vitatkoztak a
döntéshozók arról, hogy a
májusi karate világkupa –
amire 800 versenyzõt várnak
– megrendezésére kért milli-
ókat miért a mûködésre
szánt keretbõl támogassa a
város, de végül a többség el-

fogadta az elõterjesztõ érve-
lését.

Hiába a többszöri figyel-
meztetés, idén is volt több
olyan egyesület, amely ha-
táridõn túl nyújtotta be pá-
lyázatát. A késedelemmel in-
dokolták, hogy a Szentesi
Kosárlabda Klub eredetileg
1,3 milliósra javasolt támo-
gatását – ami megfelelt volna
a tavalyi összegnek – 1 milli-
óra csökkentette a bizottsági
többség, az elvett összeget
pedig a Pollák DSE kapta
meg, amely így 1,2 millió fo-
rinthoz jutott. A Szentesi Ki-
nizsinek az elmúlt évi 3,8-cal
szemben 2,4 milliót szavaz-
tak meg, míg a Hszaták JFC
és a Szentesi Farkasok is 200-
200 ezer forintot kaptak. A
labdarúgás kapcsán Szûcs
Lajos alpolgármester megje-
gyezte, sajnos továbbra sem
egyesültek az érintett klu-
bok, egyúttal bejelentette: ki-
hátrált a Mészöly Focisuli
Szentesrõl, mert egy másik
települést választott fejlesz-
tései helyszínéül.

(folytatás a 8. oldalon)

Pórul jártak a pólósok

Elosztották a
sportpénzeket

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
A vasúti személyszállítást ötödével csökkentik Szentesen

Pesti sebes sem lesz

A busák még pusztulhatnak

Szentesen nem tapasztaltak a szegvárihoz hasonló
halpusztulást, ahol több mint egy tonna haltetemet
szedtek ki a horgászok a jég elolvadása után.  Kalamusz
Endre elnök azt mondta, hogy a Felsõ-Kurcán még
elõfordulhat busa pusztulás. Tavaly mintegy 3-4 mázsa
nagy testû, húsz kilós körüli nagyságú döglött halat
kellett kiszedniük. 

Az alacsony utasszámmal indokolják a tervezett járatritkítást – a vasutasok elbocsátásoktól tartanak.

Kötelezõvé teszik a szemétszedést, ha áprilisban nem lesznek elegen

Telepítéssel indult a horgászidény

Hosszú vita elõzte meg a sporttámogatási keret felosztá-
sáról szóló döntést a sportbizottság hétfõi ülésén. Megint
voltak késõn beadott pályázatok, a labdarúgó klubok to-
vábbra sem egyesültek, a félmilliós maradványt olimpiko-
noknak szánnák. A vízilabdások 9, a táncosok 6, a karaté-
sok 4, az úszók pedig 4,7 milliót kapnak.



A város életében szenzá-
ció számba menõ esemény-
ként harangozták be a ko-
rabeli helyi lapok, hogy
Buffalo Bill és társulata a vi-
lágjáró mûsorának egyik ál-
lomásán Szentesre érkezik. 

Az Alföldi Ellenzék 1906.
július 1-jén jelezte hasábjain:
három teljes vonatnyi fellépõ
- 59 vagonban 800 ember és
500 ló - fog városunkba ér-
kezni, hogy július 3-án egy
délutáni és egy esti elõadást
tartsanak a vásártéren (ma a
Hungerit Zrt. telepei találha-
tók ezen a területen). A
Buffalo Bill’s Wild West uta-
zó mûsorának látványossá-
gát a nagy számú szereplõ
mellett az adta, hogy a világ
legvakmerõbb lovasai sok
egyéb mellett bemutattak in-
diántámadást telepeskunyhó
és postakocsi ellen, ezen kí-
vül a hírhedett Little Big
Horn melletti ütközetet is
felelevenítették. Hasonló
módon mutatkoztak be lóhá-
ton kozákok, arabok, kubai-
ak, japánok, cowboyok, s
Buffalo Bill kifejezetten úgy
válogatta a társulat tagjait,
hogy az egyes népcsoporto-
kat az adott országból szár-
mazó emberek „alakítsák”.

Katonából showman

Ki volt Buffalo Bill? Mie-
lõtt elhíresült vadnyugati
show-iról, William Frederick
Cody az amerikai polgárhá-
borúban harcolt, majd prém-
vadász, marhahajcsár, s még
aranyásó is volt. A Buffalo
Bill névre azután tett szert,
hogy 800 bölényt ölt meg 18
hónap alatt (buffalo magya-
rul bölény).

Mûsorában egyesítette a
világ legnagyszerûbb lova-
sait, többször turnézott kon-

tinensünkön, s az volt az
utolsó európai turnéja, mely
Szentest is érintette. 

Az itteni mûsor másnap-
ján a sajtó arról számolhatott
be, hogy „Annyi idegen ar-
cot ritkán lehetett látni, mint
amennyit Buffaló elõadása
idecsábitott.” Az Alföldi El-
lenzék gyorsan mérleget is
vont: a város kasszájába
mintegy 1000 korona folyt
be, a vasút kövezetvám for-
májában 528 koronát szedett
be, a helypénz 200 korona
volt, s a vámsorompóknál is
tisztességes volt a forgalom.
A város kasszáját az is gya-
rapította, hogy a kunszent-
mártoni vonatok zsúfolásig
teltek, az orosházi vonalon
1700 koronát fizetett a társu-
lat, akiknek köszönhetõen a
helybeli piaci árusok és a ke-
reskedõk is jól kerestek. 

Buffalo Bill
a múzeumban

Jövõ szombaton, március
24-én 15 órától ennél jóval
többet is megtudhat, aki ellá-
togat a Koszta-múzeumba,
ahol Poszler György várható-
an a tõle megszokott módon

Buffalo Billrõl és a szentesi
fellépésérõl is lebilincselõ
elõadást tart, majd ezt köve-
tõen kamarakiállítás nyílik.
A szervezõ, Lantos Imre a
múzeumról megjelent cikke-
ket gyûjtötte egybe, amikor
ráakadt 1906-os újságokban
a vadnyugat legendás alakjá-
nak szentesi kitérõjére. A
Tájak-Korok-Múzeumok
Egyesület helyi tagcsoportjá-
nak vezetõje azt mondja: akit
egy kicsit is megérint a vad-
nyugat romantikája, rögtön
tudja, ki az a Buffalo Bill, s
egybõl meg is kérdezi: mit
keresett Szentesen? Úgy
érezte, a téma megér egy elõ-
adást, késõbb egy kiállítás
ötlete is felvetõdött. Szentesi
fotódokumentációra ugyan
nem talált, de mivel Buffalo
Bill úgy hirdette elõadásait,
hogy a legkisebb városba is
ugyanazt a színvonalat viszi
el, a kiállítás anyagának ösz-
szeállításakor nyugodtan le-
hetett hagyatkozni a külföldi
városokban tartott mûsorok
plakátjaira, fotóira, magya-
rázta.

Darók József
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Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Elsõként Cseuz
Lászlót kerestük meg.

2011 után idén sem jutott a
Len-kupa döntõjébe a szentesi
nõi vízilabdacsapat és ezúttal a
bajnoki döntõrõl is lemaradtak a
lányok.

– Keszthelyi Rita még nem
tudott beilleszkedni a szen-
tesi csapatba, talán túl sokat
vártak tõle. Ez rányomta a
bélyegét a mérkõzésre. Nem
volt még ideje megismerni a
több éve együtt dolgozó lá-
nyok játékát, így nem is tu-
dott rendesen irányítani.
Számomra nem egyértelmû,
hogy van-e összhang az
edzõ és a játékosok között?

Nem vette át az Év edzõje dí-
jat Brezovai Sándor az év edzõit
és sportolóit köszöntõ ünnepsé-
gen. Szerinte már tavaly is
megérdemelte volna az elisme-
rést.

– Véleményem szerint
minden évben felrúgják az
elõre meghatározott jutalma-
zási elveket. A sportolói elis-

merések nem tükrözik a reá-
lis eredményeket. Nincs
szükség évente kétszáz em-
ber elismerésére, mert érté-
két veszítheti ez a dolog.
Csak hivatalos jegyzõköny-
vek alapján szabadna elfo-
gadni az értékelendõ ered-
ményeket. Több éves sikeres
edzõi munka után szabadna
csak odaítélni ezeket a díja-
kat. Nem tudom elfogadni a
jelenlegi jutalmazási rend-
szert. 

Az új jogszabály szerint ma-
ximum 200 nem rögzített szé-
ket lehet letenni a szabadtéri
rendezvények helyszínén, ami
elvileg lehetetlenné tenné, hogy
idén megtarthassák a nagy sike-
rû nyári színház elõadásait. 

– A megyeháza udvara
olyan nagy, hogy ez nem je-
lenthetne problémát, ha pél-
dául menekülési útvonal
biztosításáról lenne szó. Két
kapuval is rendelkezik a
hely, ezért biztonságos lenne
a terep elhagyása. Egyébként
pedig nem tudok elképzelni
olyan okot, ami miatt ki kel-
lene menekíteni a közönsé-
get. 

A fiatalok a munkahelyek
hiánya miatt hagyják itt Szen-

test – derült ki abból az inter-
netes felmérésbõl, amely arra
kereste a választ, hogy mi az
oka a fiatalok elvándorlásának.

– A fiatalok oda mennek,
ahol lakáshoz és munkahely-
hez tudnak jutni. Leginkább
a diplomásokra gondolok,
akik más városokban szerez-
nek magas képesítést, nekik
nincs miért visszajönni. Min-
den évben tanárok állása
szûnik meg, a fiataloknak
sem jut munka, elhelyezked-
ni nem tudnak. A városban
sajnos nincs támogatva a fia-
talok lakáshoz jutása.

F.A.

Mindig jó érzést, egyfajta
büszkeséget vált ki belõlem (és
gondolom, a kedves olvasóból
is), ha magyar feltaláló sikeré-
nek kel híre. Legutóbb egy
sándorfalvi honfitársunk alko-
tott egy olyan  téglát, amelybõl
világszabadalom lehet. Gratu-
lálunk és húzzuk ki magunkat,
lám mindig akad egy-egy ma-
gyar ember, aki ki tud tenni
magáért!

Ha a közlekedési lámpa piro-
sat jelez, akkor mindenki ah-

hoz tartsa magát, különben
nagy lesz a baj, vagy a bírság.

Akinek még tervei vannak,
vagyis nem állt le, az még nem
öreg, akárhány éves is.

A szép élményeidet gondosan
õrizd meg magadban és ha kí-
váncsi rá valaki, mondd el ne-
ki. Megszépíted a magad életét,
meg az övét is.

Te elhiszed, hogy a bibliai
Ábrahámnak és feleségének Sá-
rának közös gyermekük szüle-

tett, jóllehet a férj már 100 éves
volt, a feleség pedig 90? Eláru-
lom neked, hogy én miért hi-
szem. Két okból is. Egyszer
azért, mert az õ korukban nem
csillagászati években számolták
az idõt, hanem kereken 30 na-
pos holdévekben: így mai szá-
mítás szerint egyikük 42, a
másikuk pedig 38 éves volt. Ha
nem is túl gyakran, de manap-
ság is megesik a gyermekáldás
ilyen magas korban. A másik
okom arra, hogy elhiggyem, Is-
ten Mindenható

Dr. Imre Ernõ

GONDOLATOK

A vadnyugat legendája
Szentesen is turnézott

Simonyi Ernõ 1870-ben került elõször kap-
csolatba Szentessel, amikor Kossuth, Irányi,
Madarász és Táncsics mellett õt is a helyi 48-
as Népkör tiszteletbeli tagjává választották.
Tudták róla, hogy 1848-ban tagja volt az elsõ
népképviseleti országgyûlésnek; részt vett a
szabadságharc küzdelmeiben, emiatt emig-
rációba kényszerült. Külföldi tartózkodása
idején folyamatosan kapcsolatban állt Kos-
suth Lajossal; az 1860-as években önkéntes
volt a magyar légiókban. A kiegyezés után
hazatért, és ismét országgyûlési képviselõ
lett; a visszaélések, a korrupció minden for-
májának kérlelhetetlen üldözõje. Azt azon-
ban még nem tudták, hogy hamarosan õ kép-
viseli Szentest az országházban.

Simonyi Ernõ õsi köznemesi családban
született a Nyitra vármegyei Zsámbok-réten,
1821. december 18-án. Apja Simonyi Alajos
földbirtokos, Bars vármegyei fõszolgabíró.
Alsóbb iskoláit Nyitrán, Tatán, Vácon és
Nagyszombatban végezte, majd a pozsonyi
királyi jogakadémián ügyvédi oklevelet szer-
zett. 1847-tõl már a Nyitra vármegyei ellen-
zék elismert alakja, amelynek köszönhetõen
1848-ban képviselõvé választották.   

A szabadságharc kezdetén elõbb önkéntes
nemzetõr tisztként harcolt a cseh és szlovák
légionista egységek ellen, majd tüzérként
küzdött a Morvaország felõl betört császári
alakulatokkal. 1848 decemberében a komáro-
mi várõrséghez csatlakozott; 1849 elején szá-
zadosi rangban egy gerillacsapat alakítója és
parancsnoka. A végnapokban ismét Komá-
romba ment, a várõrség tagjaként tette le a
fegyvert (okt. 2–4.). 

A vár feladása után emigrált. Rövid ideig
Hamburgban élt, majd Londonban nevelõi
állást vállalt. Növendékével késõbb Párizsba
ment, ahol a Sorbonne-on maga is vegytani
és természettani tanulmányokat folytatott.
Visszatért Londonba, s mint a föld- és ás-
ványtan magántanára tartotta el magát. Sza-
bad idejében az angol levéltárakban felkutat-
ta a magyar vonatkozású történelmi doku-
mentumokat, amelyeket Magyar történelmi
okmánytár (1521–1717) és Angol diplomáciai
iratok II. Rákóczi Ferenc korára címen tett

közzé. Történészi munkássága alapján utóbb
Horváth Mihály akadémiai tagságra ajánlotta.
1858-ban fényképészeti mûtermet nyitott
Bristolban. Munkája során bejárta a világ
nagyvárosait Lisszabontól Szentpétervárig.
1859-ben beállt az olaszországi magyar légi-
óba, majd a porosz-osztrák háború kitörése-
kor (1866) azonnal csatlakozott Klapka
György szervezõdõ légiójához. A villafrancai
béke után visszament Angliába.

Élve a kiegyezést követõ amnesztiával,
1868 tavaszán hazatért Magyarországra. A
következõ évben Baranya megye német-
üregi kerületében országgyûlési képviselõ-
vé választották, 48-as függetlenségi prog-
rammal. 1875. április közepén László Imre
országgyûlési képviselõ társaságában
Szentesre látogatott, s a közelgõ választá-
sok elõkészítéseként nagyhatású beszédet
tartott a város fõterén. Két hónappal ké-
sõbb õt kiáltották ki a Szentesi 48-as és
Függetlenségi Párt országgyûlési képvise-
lõjelöltjévé. Ekkor már köztudott volt,
hogy a helybeli Szabadelvû Párt a nagyne-
vû írót, Jókai Mórt nyerte meg a jelöltség el-
fogadására, vagyis komoly küzdelemre
volt kilátás. Jókai nem titkolta, hogy reván-
sot kíván venni az 1872-ben Szentesen el-
szenvedett vereségért. Az 1875. július 5-én
megtartott választás felfokozott érdeklõdés
közepette ment végbe, s ez megmutatko-
zott a választás végeredményén is. Az 1351
választójogosult polgár közül 1033 (76,5%)
adta le szavazatát. Ebbõl Simonyi Ernõ
524-et, Jókai Mór pedig 509-et nyert el, te-
hát minimális szavazatkülönbséggel

ugyan, de Jókai ezúttal is kudarcot szenve-
dett a 48-as jelölttel szemben.

Az elkövetkezõ években Simonyi Ernõ
nagy népszerûségre tett szert Szentesen. Bi-
zonyította ezt, hogy 1878-ban ellenjelölt nél-
kül ismét õt választották meg a város ország-
gyûlési képviselõjévé. Bonyodalmat okozott
azonban, hogy Simonyit Szentesen kívül má-
sik két kerületben is képviselõvé választot-
ták. Debrecenben megbuktatta Tisza Kálmán
miniszterelnököt, Szegeden pedig gróf Kár-
olyi Sándort. Heteken át nyitott kérdés ma-
radt, hogy Simonyi melyik mandátumot fo-
gadja el. Bizakodásra adott okot, hogy októ-
ber közepén Helfy Ignác társaságában Szen-
tesre látogatott, s köszönetet mondott a sze-
mélye iránt megnyilvánult bizalomért. A vá-
rakozás ellenére arról nem nyilatkozott,
hogy megtartja-e a szentesi mandátumot,
vagy sem. Két héttel késõbb az országos la-
pokból lehetett megtudni, hogy a Független-
ségi Párt országos központjának határozata
értelmében Simonyi Ernõ a debreceni man-
dátumot fogadta el.

Ezt követõen Szentessel meglazult a kap-
csolata, mégis általános szomorúságot keltett
a hír, mely arról tudósított, hogy Simonyi Er-
nõ hosszas betegeskedés után 1882. március
28-án Abbáziában meghalt. Kegyeletbõl
1906-ban utcát neveztek el róla Szentesen
(1948-ig a mai Budai Nagy Antal utca viselte
a nevét). Ma már kevesen tudják, hogy ki
volt õ, s hogy egykor szoros szálakkal kötõ-
dött városunkhoz. Emlékét õrizzék e sorok.

Labádi Lajos

130 éve hunyt el Simonyi Ernõ országgyûlési képviselõ

Szabadságharcosból 48-as függetlenségi jelölt

Mit szól hozzá Cseuz László?

Buffalo Bill (jobbra) az egyik korabeli plakáton.



Szerdán kezdõdik a Far-
kas Péter halálát vizsgáló
tárgyalássorozat a Szentesi
Városi Bíróságon: a 30 éves
fiatalember 2009 nyarán zu-
hant bele biciklijével a fel-
újítás alatt álló Tisza-híd
egyik munkagödrébe. Az
ügy lezárása több mint más-
fél éve húzódik. 

A Szegedi Városi Ügyész-
ség 2010. szeptember 8-án
küldte meg vádiratát – az
akkor hatályos eljárási sza-
bályok szerint a Csongrád
megyében elkövetett közle-
kedési bûncselekményekre
kizárólagos illetékességgel
rendelkezõ – Szegedi Városi
Bírósághoz. Az eljáró bíró az
ügyben több tárgyalási na-
pot tûzött ki a törvényben
elõírt 6 hónapos határidõn
belülre, 2011 márciusára.

Azonban a büntetõeljárásról
szóló törvény 2011. március
elsejétõl megváltozott: míg
korábban a megye egész te-
rületén elkövetett közlekedé-
si bûncselekményeket kizá-
rólag a megyei bíróság szék-
helyén levõ helyi bíróság
(vagyis a szegedi) bírálhatta
el, a megváltozott rendelke-
zés értelmében ettõl a naptól
a székhelybíróság már nem
rendelkezik kizárólagos ille-
tékességgel a közlekedési
bûncselekmények elbírálásá-
ra. A módosított törvény
szerint a cselekményt az a
bíróság bírálja el, amelynek a
területén azt elkövették, je-
len esetben a Szentesi Városi
Bíróság. A fentiek miatt a
Szegedi Városi Ügyészség az
ügyet Szentesre tette át, ezért
a kitûzött tárgyalások egyi-

két sem tartották meg.
A H. Klára Katalin építésve-

zetõ és társa – lapunk infor-
mációi szerint V. R. mûveze-
tõ – ellen halált okozó, közle-
kedés biztonsága elleni, gon-
datlanságból elkövetett vét-
ség miatt folyamatban levõ
büntetõeljárással kapcsolat-
ban Cseh Attila, a megyei bí-
róság szóvivõje arról tájé-
koztatott, hogy az ügyben a
Szentesi Városi Bíróság már-
cius 21-én, 26-án, 27-én és
28-án egyaránt 9 órai kezdet-
tel tart tárgyalást. A tárgyalá-
sokon várhatóan több mint
20 tanút, illetve szakértõket
fognak meghallgatni. Elsõ
fokú ítélet meghozatala e
tárgyalások eredményétõl
függõen várható. A büntetés
5 évig terjedõ szabadság-
vesztés lehet. B.D. 
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(folytatás az 1. oldalról)
Törölnék ugyanis a Szen-

tesrõl Orosházára 7.40-kor,
12.40-kor és 18.40-kor induló,
továbbá Orosházáról 4.03-
kor, 10.00-kor és 15.00-kor in-
duló járatokat. Szintén meg-
szüntetnék a Gádorosról
6.21-kor induló és a 16.34-kor
oda visszainduló járatpárt is.
Szolnokról Szentesre sem
jönne vonat 17.55-kor. A va-
sárnapi 20.32-kor Hódmezõ-
vásárhelyre induló, valamint
a hétfõnként onnan 4.40-kor
visszatérõ járat ugyancsak
nem közlekedne április má-
sodik felétõl. A 9.53-as
lakiteleki, illetve a 11.32-kor
onnan visszainduló járat csak
hétvégéken szállítana utaso-
kat. Közvetlenül a fõvárosba
sem lehet majd eljutni: az
5.38-as hajnali sebest, és
a Nyugati pályaudvarról
15.23-kor induló járatot meg-
szüntetnék, helyettük szolno-
ki – vagy kiskunfélegyházi –
átszállással lehet majd Buda-
pestre utazni. Ez nem a me-
netidõ miatt fontos, hiszen

volt és lesz is olyan csatlako-
zás, amellyel a 179 percnél
rövidebb idõ alatt elérhetünk
a fõvárosba, hanem az utasok
kényelme szempontjából. Az
is szerepel a menetrendterve-
zetben, hogy a hajnali oros-
házi járat 5.28 helyett 5 óra-
kor indulna Szentesrõl. 

Bíró Dániel

Köztisztasági tájékoztató
füzetet készített a Városellátó
Intézmény, amelyet minden
háztartásba eljuttatnak ezek-
ben a napokban. A nyolc ol-
dalas kiadványból a szemét-
szállítással, lomtalanítással
kapcsolatos fontosabb kérdé-
sekre kap választ az olvasó.
Megtalálhatók a tájékoztató-
ban a 2012. évben várható
szemétszállítási rend ünnep-
napok miatti változásai, a
lomtalanítási és szelektív
hulladékgyûjtési idõpontok
és más tudnivalók. 

A Városellátó Intézmény
kukaazonosító matrica beve-
zetését tervezi áprilistól a
családi házas ügyfelei köré-
ben. Az azonosító matricát az
elsõ negyedéves díj számlájá-
val együtt kézbesítik.  Azok
az ügyfelek, akik korábban
rendezték egész éves szemét-
szállítási díjukat, külön levél-
ben kapják meg a matricát,
amit fel kell ragasztani a ku-
ka fedelére. 

A szolgáltató idén október
elején szervez õszi lomtalaní-
tási akciót. Aki azonban nem
akar addig várni, lehetõsége
van évente egy alkalommal,
legfeljebb 500 kg lom és ve-
gyes hulladék díjmentesen
elhelyezésére a Szentes-berki
hulladékkezelõ telepen.
Ugyanitt díjmentesen rakhat
le helyi lakos vagy gazdálko-
dó szervezet – utóbbi elõze-

tes egyeztetés alapján – sze-
lektíven hasznosítható papír,
karton, öblösüveg, csomago-
lási mûagyag és csomagolási
fém hulladékot. 

A Városellátó Intézmény a
Szentesen keletkezõ haszno-
sítható építési-bontási hulla-
dékok helyben történõ keze-
lése érdekében 2011-ben
gyûjtõ – kezelõ helyet alakí-
tott ki a Szentes-berki telep
területén. A hagyományos
módon, mindenféle hulla-
dékkal kevert „sittet” csak a
lakosságtól fogadnak és az
elhelyezéséért fizetni kell.
Díjmentes viszont a lakosok-
nak a hasznosíthatónak szá-
mító külön gyûjtött zsugor-
fólia, a külön gyûjtött karton
és papír, föld, az aszfalt és
tégla, cserép, kerámia, beton.
A gazdálkodó szervezetekre,
intézményekre, vállalkozá-
sokra külön díjtételek vonat-
koznak.

A városellátó márciustól
bõvíti az úgynevezett sárga
zsákos lakossági szelektív
hulladékgyûjtést. Az érintett
utcák: Aulich L. u., Babos u.,
Batthyány u., Boros S. u.,
Borza u., Derzsi K. J. u.,
Dessewffy sor, Kölcsey u.,
Lahner Gy. u., Leiningen K.
u., Nádas stny., Pöltenberg
u., Sárgaparti u., a Sima F. és
a Szalai u. pénteki szemét-
szállítású szakasza, Török I.
u. és Vadaskert utca.

Matricát kapnak
a kukák

Szentesen tartott tájékoz-
tatót Vágó Gábor, a Lehet
Más a Politika országgyûlé-
si képviselõje annak apro-
póján, hogy az LMP márci-
us 5-én négy kérdésben
kezdett országos aláírás-
gyûjtést a 2012-es népszava-
záshoz.

Azt szeretnék, hogy a tan-
kötelezettség korhatára to-
vábbra is 18 év maradjon;
hogy az álláskeresési járadék
folyósításának idõtartamát a
jelenlegi kilencven napról
emeljék vissza a korábbi 260
napra; hogy ne lehessen 100
napnál hosszabb próbaidõt
kikötni; és végül azt, hogy a
szabadság kétharmadát a
munkavállaló kérésének
megfelelõen kelljen kiadni.
Amennyiben az Alkotmány-
b í r ó s á g  p o z i t í v a n  d ö n t
nyugdíjügyi beadványukról,
azonnal elkezdõdik a gyûjtés
arról is, hogy a korábban
megszerzett nyugdíjjogosult-
ságokat ne lehessen elvenni.
A szervezet célja 330 ezer, de
legalább 200 ezer érvényes
aláírás összegyûjtése a hó-
nap végéig. 

– Útelágazáshoz érkezett
az ország. Nem csupán errõl
a négy kérdésrõl van most
szó, hanem arról, hogy vajon
az Orbán Viktor erõltette utat

választja-e az ország, vagy
pedig kiáll a munkavállalók,
a fiatalok, a nyugdíjasok ér-
dekeiért. Az LMP nem csu-
pán aláírásokat gyûjt, hanem
az emberek véleményét is
várja. Mindent megtettünk a
parlamentben a változtatá-
sért, azonban a kormánykoa-
líció nem fogad el semmiféle
jó szándékú módosítást.
Amennyiben összegyûlik a
kellõ számú aláírás, akkor
Schmitt Pál vagy az õt követõ
köztársasági elnök õszre ír-
hatja ki a népszavazást, ahol
milliók járulhatnak az urnák-
hoz egy érvényes és eredmé-
nyes szavazás érdekében –,
magyarázta Vágó Gábor.
Kérdésünkre, hogy miért
lenne másik köztársasági el-
nök a képviselõ elmondta:
Schmitt Pál közjogi méltóság,
akinek a magyar nemzet egy-
ségét kell megtestesítenie.
Azonban a plágiumügyével
súlyos csorba esett a méltósá-
gán, ezért azt várják, hogy
kövesse német kollégája pél-
dáját, aki idõben vette a lapot
és vette a kalapját.

Az akció kezdete óta, egy

hét alatt közel kétszázan ír-
ták alá a gyûjtõíveket a Kos-
suth téren és a zöldségpia-
con az LMP aktivistáinál.

B.G.

200 aláírást
gyûjtött az LMP

március 19-én, hétfõn 18 órakor Márai
Sándor, a drámaíró (hangoskönyv) címû fel-
olvasóestet tart a Krúdy Gyula Baráti Kör.

március 20-án, kedden 18 órakor Évfor-
dulók nyomában: Liszt 5. Krisztus oratóriuma
címmel Nagy János ny. igazgató tart elõ-
adást.

március 21-én, szerdán 18 órakor a 80
éves Balázs György ny. fõiskolai tanárral, tör-
ténésszel születésnapja alkalmából Poszler
György tanár beszélget.

A könyvtárban...

A Belügyminisztérium az
elmúlt esztendõ decemberé-
ben bûnmegelõzési projek-
tek megvalósítására pályá-
zatot hirdetett „Bûnmegelõ-
zéssel összefüggõ kiadások,
támogatások és a közrend-
védelmi bírságból befolyt
összegek fejezeti kezelésû
elõirányzatok támogatásai-
nak elnyerésére, bûnmeg-
elõzési projektek megvaló-
sítására.” 

A pályázók közt három
rendõri szerv részesült pozi-
tív elbírálásban, közte a
Csongrád Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság „Együtt a biz-
tonságért” projektje, amely
3,5 millió Ft támogatást
nyert.

A pályázat a CSMRFK
Bûnmegelõzési Osztálya, to-
vábbá a rendõrkapitánysá-
gok, határrendészeti kiren-
deltségek szakmai elképzelé-
se és igénye alapján valósul
meg, öt városi önkormányzat
- Szeged, Mórahalom, Hód-
mezõvásárhely, Szentes, Kis-
telek - által nyújtandó mint-
egy 1,2 millió önerõ biztosí-
tásával.

A programban a Csongrád
megyében élõ lakosok szub-
jektív biztonságérzetének nö-
velése érdekében közösségi
programok, városi közbiz-
tonsági napok, továbbképzé-
sek, elektronikus prevenciós
tananyag (e-learning) készí-
tése, többnyelvû információs
kiadványok szerkesztése, in-
teraktív web-felület létreho-
zása, bûnmegelõzési kisfilm
forgatása szerepel. A pályá-
zat szakmai anyagának ösz-
szeállításakor fõ szempont
volt az egymást támoga-
tó, szakmailag kiegészítõ
együttmûködés, széleskörû
összefogás a lakosság minél
teljesebb prevenciós megszó-
lítása érdekében. 

3,5 millió forint
bûnmegelõzésre

A vasúti személyszállítást ötödével csökkentik Szentesen

Pesti sebes sem lesz

Szemétszállítás pénteken

Az ünnepbõl adódó munkanap-áthelyezés miatt a már-
cius 15-ei, csütörtöki szemétszállítás elmarad. Helyette
másnap, a péntekivel együtt ürítik az idõben kihelyezett
kukákat.

Elbocsátásoktól tartanak

Múlt héten értesültek a szentesi vasútállomás dolgozói
a tervezett járatritkításról – tudta meg lapunk az érintet-
tektõl, akik szívesen elmondták véleményüket, de azt
kérték, ne írjuk le a nevüket. Egyikük szerint a mozdony-
vezetõk, a jegyvizsgálók és a pénztárosok tarthatnak leg-
inkább az elbocsátástól, hiszen a szükséges létszámot vo-
natonként határozza meg a MÁV. A más beosztásban dol-
gozók is aggódhatnak, hiszen a kapacitáscsökkenés miatt
akár másik állomásra vezényelhetik át õket. Becsapott-
nak érzik magukat, mert nem ezt ígérte a kormányzat.
Például a MÁV Cargo-pénzekbõl a sajtóban hangoztatott
összegnek csak a töredéke jutott el hozzájuk az elvoná-
sok után – szerintük ezzel az üggyel is ellenük hangolták
az utazóközönséget.

A bíróságon folytatódik
Farkas Péter ügye

Bíró Dániel fényképe a tragédia utáni reggelen készült.
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Elolvadt a leesett hó és
belvizet sem okozott.  Félõ
volt ugyan, hogy egy gyors
felmelegedés gondot okoz-
hat a földeken, de szeren-
csére lassú volt a hólé elszi-
várgása a talajba. Sõt még
mindig vízhiány van a föld-
ben. Ezt már Horváth Györ-
gy, a Király István Kert-
barátkör elnöke mondta,
amikor a tavaszi kerti mun-
kák felõl érdeklõdtünk. 

– Szükség lenne még tava-
szi esõre, amitõl biztonság-
gal kikelnek majd az elvetett
magok. A télen tömörödött
talajt elõbb fel kell lazítani,
majd elegyengetni. Most ke-
rülhet földbe a sárgarépa,
petrezselyem, pasztinák, ko-
rai retek, sóska, spenót, dug-
hagyma (vörös- és fokhagy-
ma is). Az elvetett korai ki-
fejtõborsót két-három centis
nagyságig rasel hálóval érde-
mes védeni a fácánoktól. 

A fákat is metszeni kell,
ezzel szabályozva a termés-
mennyiséget és a fa méretét,
alakját. A vágás utáni na-
gyobb sebeket minden est-
ben kezelni kell fapasztával
vagy festékkel a késõbbi kor-
hadás megelõzése érdeké-
ben. Egyes fafajoknál - mint
például a dió - nem beszél-
hetünk kifejezetten metszés-
rõl, inkább csak formai alakí-
tásról. Szintén nem javaslom
metszeni a szilvát, mert haj-
lamos vadhajtások növeszté-
sére a levágott ágak helyén.

Cseresznyefa esetében is in-
kább a fiatalkori koronaala-
kítás a jellemzõ. Amit vi-
szont mindenképp metszeni
kell, az az alma, a körte és az
õszibarack. A barack fagyér-
zékeny, ezért ezzel a munká-
val várjuk meg a pirosbim-
bós állapotot. Meggy és kaj-
szi esetében a moníliától el-
száradt ágakat, hajtásokat
kell elsõsorban levágni az
egészséges részig. Ilyenkor
kell a lemosópermetezést is
elvégezni, idõnktõl függõen
metszés elõtt vagy után. Leg-
jobb eredményt a fatörzs
megtisztítása utáni, bõséges,
2-3 szoros töménységû vegy-
szerezéssel érhetnek el  a
kertészek.

A szõlõ metszésével még
lehet várni, mert a - 20 fok
körüli fagyok jelentõsebb
kárt is tehettek a vesszõkben.
Ha mégis most van idõ met-
szeni, akkor érdemes elõször
hosszabb szálakat hagyni,
majd amikor megeredt, ak-
kor visszavágni a kellõ
szemszámra. Esetleg még
késõbb is lehet zöld hajtásvá-
logatással ritkítani a besûrû-
södött szõlõt.

A bogyósok közül a ribizli,
köszméte, josta esetében
csak az öreg, száraz részeket
kell eltávolítani. A málna
kétéves növekedésû, ezért a
letermett málnavesszõket tõ-
bõl kell levágni.

B.G.

A debreceni elõélettel rendelkezõ
szentesi festõmûvész, Sziklay Sándor
(képünkön) alkotásaiból nyílt kiállítás
szombaton a városi könyvtárban. Az
alkotó több mint tíz éve jött el Debre-
cenbõl, az elõzetes tervei szerint csak
három hétre, de aztán „itt ragadt”.

Mûvészetében két szentesi korszak-
ról is meg lehet emlékezni, hiszen már
akkor is festett ebben az alföldi kisvá-
rosban, amikor még nem élt itt, majd
ideköltözésétõl számítható a második
korszak. Kisméretû képeket festett a
városról és környékérõl. – Szentes lelki
világa áthatja a megöregedett festõ lelki
világát, ahol egy kicsit egymásra talált
a város meg én,  vallott szóban ezekrõl
az érzésekrõl a mûvész. Az ideköltözés-
ben nagy szerepe volt annak, hogy itt
vásárolták meg a legtöbb festményét, és
olyan képeket is, amelyeket nem min-
dig a népszerû témák jelentettek, ha-
nem amit a szakma is elismert.

Sokoldalú mûvészt ismerhettünk
meg Sziklay Sándorban, hiszen nem
csak a festészet, hanem a tanítás, a Pa-
letta Alkotókör vezetése, a költészet, a
próza, az újságírás, a színjátszás, rende-

zés, sõt a sport néhány ága, sem idegen
terület számára. 

Az elismerés mindenképpen motorja
a mûvész teljesítményének, legyen az a
szakmai elismerés (2008-ban megkapta
Csongrád megye alkotódíját), vagy ép-
pen a közönség szeretete, ragaszkodá-
sa, amit a képek megvásárlásával, vagy
a kiállításokon való megjelenéssel bizo-

nyít. Több száz olyan képe van, amitõl
nem szívesen vált meg, és a legszíve-
sebben visszavásárolná, annyira hozzá-
nõtt vagy a lelkébõl fakadt, és több száz
olyan képe, amit azért vásárolna vissza,
mert ma már úgy látja, hogy méltatlan
azzal a szinttel szemben, amit saját ma-
gával szemben felállított. – Én alapból
egy populáris festõ vagyok – határozta
meg saját irányzatát a mûvész, de ez
nem jelenti azt, hogy csak az ismert
népszerû témákat dolgozza fel.

Aki nem szívbõl fest, hanem négyzet-
méterre és idõre, az nem igazi mûvész,
vallja. Egy képet el lehet néhány nap
alatt is készíteni, de van olyan, amelyen
heteket, hónapokat, vagy éppen egy
évet vajúdik az alkotó.

Sziklay Sándor egyéni módon – Pá-
rizsból hozott ötlet alapján – szabadtéri
kiállításokon, utcán, személyesen is ki-
áll a festményeivel. Nem fél közvetle-
nül kapcsolatba lépni a közönséggel.
Nem tartja rangon alulinak, hogy a ké-
pei a kereskedelmi forgalomba ilyen
módon is bele kerülnek, és a szentesiek
talán már meg is szokták, hogy a mû-
vész a Kossuth utcán vagy éppen a
Kossuth téren mutatkozik be a képei-
vel. A mai helyzetben a „megélhetési
festészet” mint fogalom, talán egyre in-
kább elfogadottá vált, és a festõk kény-
telenek a piacra is dolgozni, hiszen ne-
kik is meg kell élni valamibõl.

Garai Sz. Imre

Szükség lenne még tavaszi esõre

Kezdõdhet a
kerti munka

A UPC Magyarország Kft.
pénteken bejelentette, hogy a
hatósági jóváhagyást követõ-
en megvásárolta az ország
nyolcadik legnagyobb kábel-
szolgáltatójának, a Rubicom
Zrt.-nek a kábeltelevíziós há-
lózatait. A UPC a megvásá-
rolt hálózatokon, így Szente-
sen is a szükséges mûszaki

továbbfejlesztést követõen
májustól veszi át a szolgálta-
tást és indítja el saját kábelte-
levíziós, internet- és telefon-
szolgáltatásait. Az érintett
elõfizetõk megkötött szolgál-
tatási szerzõdései továbbra
is érvényben maradnak. Ah-
hoz, hogy a UPC digitális
szolgáltatásait igénybe ve-

hessék, szükség lesz az ed-
dig használt régi beltéri egy-
ségek, set-top-boxok, inter-
net- és telefonmodemek cse-
réjére. A szolgáltató-váltással
összefüggõ kérdésekrõl ter-
mészetesen minden érintett
elõfizetõ személyre szóló le-
vélben kap részletes tájékoz-
tatást az elkövetkezõ napok-

ban. Szentesen mintegy hét-
ezer Rubicom ügyfelet érint
a váltás. A Rubicom vezér-
igazgatója, Kaslik Béla január-
ban azt nyilatkozta lapunk-
nak, hogy az árak vagy csök-
keni fognak, vagy megma-
radnak, de akkor látványo-
san bõvíteni fogja szolgálta-
tásait a UPC. B.D.

A UPC megvette a Rubicomot

Folytatódnak a körséták
és ismét lesz Kézmûves
ízek fesztiválja, melyekkel
a Szentesi Vendégszeretet
Egyesületnek többek között
az a célja, hogy megismer-
jük saját értékeinket, s azt
vallják: a lakosságot is fel
kell készíteni a turizmusra.

A 2009-ben alapított egye-
sület a végül meg nem való-
sult turisztikai klaszter nyo-
mán jött létre, s jelenleg kö-
zel 20 – a turizmusban érde-
kelt – tagot számlál, szál-
lás- és vendéglátóhelyekkel,
egyesületekkel, cégekkel, va-
lamint pártoló tagként az ön-
kormányzattal, hallhattuk
Molnár Líviától (képünkön).
Az egyesület elnöke szerint
a turizmus hányatott hely-
zetben van Szentesen, ezért
nincs még Tourinform-
irodánk sem. Abból kellene

kiindulni, amink van, nem
az álmokból, magyarázta.
Túraútvonalakat lehetne
szervezni, be lehetne vonni a
Kurcát a város vérkeringésé-
be, a szálláshelyeket is lehet-
ne bõvíteni, az önkormány-
zati ingatlanok hasznosításá-
val. Marketingmunkával sok
mindent el lehetne érni, pon-
tosan ehhez kellene az iroda.

– A lecsófesztivál kivételé-
vel az összes szentesi ren-
dezvény belterjes, csak a he-
lyieknek szól, ilyen a mi kör-
sétánk is – mondta Molnár
Lívia. – Három éve úgy hir-
dettük meg a lakosságnak,
hogy mit érdemes itt meg-
nézni, fedezzük fel értékein-
ket, így akár tájékoztatni is
tudják a városról azt, aki ide-
jön. Kialakult egy mag, akik
árgus szemekkel figyelik a
programot, és minden hó-
napban jönnek, tette hozzá
az egyesület elnöke.  Idei ter-
veik között szerepel üzemlá-
togatás is, április 20-án a
Hungeritet nézik meg belül-
rõl. Molnár Lívia szerint so-
kan nem jártak még a ba-
romfifeldolgozóban, õ sem.
Ezt már egy kifinomultabb
turizmusnak nevezi az el-
nök, s alatta a lakosság egy-
fajta felkészítését érti. Véle-
ménye szerint, aki idejön, ar-
ra is kíváncsi, milyenek a vá-
ros adottságai, s az emberek
lehetõségei. Augusztusban

az erõtakarmánygyárban is
látogatást tesznek, október-
ben pedig a rendõrségen a
fogdától az oszlatási menet-
felszerelésig sok érdekesség-
rõl hallhatnak.

A tavaly elõször megszer-
vezett Kézmûves ízek feszti-
válja az idei évnek is fontos
momentuma az egyesület
életében. Saját költségvetés-
bõl, társadalmi munkából,
civil összefogásból és jóaka-
ratból hozzák létre, a kistér-
ségbõl is jönnek közremûkö-
dõk. Ingyen megkapták a
Dózsa-házban mûködõ Kö-
zösségi teret, így ezúttal ez
lesz a fesztivál helyszíne. –
Ha már ez a civilek gyûjtõ-
helye, akkor hozzunk ide
minél több civil szervezetet,
így a végeredmény egy szé-
les spektrumú rendezvény
lesz – mondta Molnár Lívia. 

Bevonják a Kurcát is, egy-
részt lehet majd csónakázni,
s halászati bemutatót is tar-
tanak a támogatójeggyel lá-
togatható fesztiválon. Bár a
fesztivál idõpontja megosztja
az embereket, az egyesület
elnöke úgy fogalmazott: az-
zal, hogy húsvéthétfõn ren-
dezik, a hagyományõrzés-
nek, de egyszersmind a mo-
dern kor elvárásainak is
megfelelnek, hiszen egyre
kevesebben töltik ezt az ün-
nepet otthon. 

Darók József

Vendégszeretet:
kevés pénzbõl is lehet

Tavaly májusban a tanu-
lás területén nehezebben
teljesítõ gyermekek már be-
mutathatták tudásukat –
különbözõ kategóriákban –
a Mutasd Meg Magad-fesz-
tiválon. 

Az idei évben országos fel-
hívás érkezett az oktatási
intézményekhez, melyben
szépíró versenyre hívták a
Sajátos Nevelési Igényû ta-
nulókat. Ezt a kiírást karolta
fel az Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat. A kistérség is-
koláiban dolgozó munkatár-
sak összegyûjtötték a gyere-
kek „pályamunkáit” és kivá-
logatták a legszebben író di-
ákokat.  

A közelmúltban került

megrendezésre a Sajátos Ne-
velési Igényû Tehetségeket
Segítõ Tanács által kiírt Or-
szágos Szépíró Verseny kis-
térségi döntõje. A versenyen
négy kategóriában 68 tanuló
igyekezett bizonyítani szép-
író tudományát. Az eredmé-
nyek, melyeket a szakszolgá-
lat honlapján meg lehet te-
kinteni, szoros küzdelmet
tükröznek. A zsûrinek na-
gyon nehéz dolga volt, a
tanács szempontrendszere
alapján a gyerekek munkáit
az esztétikai élmény mellett
helyesírási, betûalakítási és
szöveg elhelyezési szem-
pontok alapján is pontozni
kellett. Minden kategóriában
3-3 tanuló jutott tovább a

megyei döntõre. 
Az 1-2. osztályosok közül

1. Tóth Lilla 31, 2. Lakatos At-
tila 30, 3. Csikós Dániel 28
ponttal, a 3-4. osztályosok
versenyébõl 1. Mogyorósi Jan-
ka 30, 2-3. Boták Dominik és
Lévai Viktor 28-28 ponttal ju-
tott be a megyei döntõbe. Az
5-8. osztályosok kategóriájá-
ban 20-20 pontos eredmény-
nyel Bencs Judit, Pulya Dia és
Pécsi Norbert, a középiskolás-
ok közül Goda Ágnes és So-
mogyi Vivien képviseli a kis-
térséget a következõ fordu-
lóban.

A megyei versenyt márci-
us 30-án rendezik meg Hód-
mezõvásárhelyen.

hv

Sziklay Sándor nem tartja rangon alulinak,
hogy az utcán árulja képeit

Egy populáris festõ

Ismét megmutatták magukat



Március 12-én, Solton rendezték a
Dél-Magyarországi Regionális Csel-
gáncs Diákolimpiát. A Petõfi DSE ver-
senyzõi az alábbi eredményeket érték
el. Diák „C” korcsoport (2002-ben
születettek): +55 kg: Józsa Tamás 2.
hely (Klauzál Isk.) 30 kg: Müller
Dominik 5. hely (Szent Erzsébet Isk.)

Évek, évtizedek óta dédel-
getett vágya a szentesi vízi-
labda-szurkolóknak egy új,
modern, korszerû fedett
uszoda, melyben méltókép-
pen fogadhatnák ellenfelei-
ket a téli idõszakban a helyi
csapatok. Úgy tûnik, a társa-
sági adóból befolyó, a vízi-
labdára fordítható bevételek-
kel a Szentesi Vízilabda
Klub egyre közelebb kerül e
régi álmok megvalósításá-
hoz. A Magyar Vízilabda
Szövetség – az elnök, Martin
György (képünkön) elmondá-
sa szerint – támogatja a klub
ilyen irányú terveit. A Hun-
gerit-UniBauÉpszer LEN-
kupa visszavágóját követõen
errõl is faggattuk a honi vízi-
labdázás elsõ számú irányí-
tóját.

– A Leiden ellen is a hely-

színen szurkolt a visszavá-
gón, és ezúttal is a tiszteletét
tette…

– Azt ígértem, hogy ha leg-
közelebb is hívnak, eljövök,
így is történt. Sajnos ezúttal
nem hoztam szerencsét a
szentesi lányoknak, de azt
mondom, eltekintve ettõl a
mérkõzéstõl, nagyszerûen
szerepelt az önök csapata a
nemzetközi kupában.

– A közönség mellett sem
lehet elmenni szó nélkül.

– Szentesen mindig nagy-
szerû a hangulat, ezúttal is
fantasztikusak voltak a szur-
kolók, kitettek magukért.
Kár, hogy nem ünnepelhet-
ték a döntõbe jutást a lá-
nyokkal.

– Talán majd legközelebb,
egy korszerû, fedett szentesi
uszodában…

– Úgy tudom, a város ön-
kormányzata folyamatosan
foglalkozik ezzel a témával, a
polgármester úrral is beszél-
tünk már errõl. A társasági
adóból befolyó összeget erre
is fel lehet használni, a Ma-
gyar Vízilabda Szövetség pe-
dig támogatja a fedett szente-
si uszoda megvalósítását.

A nõi vízilabdázás koro-
názatlan királynõjének tart-
ják, kétszeres világ és két-
szeres Európa-bajnok, nyert
Bajnokcsapatok Európa-ku-
páját – egyet a Szentessel –,
többszörös magyar és olasz
bajnok. Négy évet vízilab-
dázott városunkban, majd
külföldre igazolt. Az elnyû-
hetetlen klasszis, Stieber
Mercédesz egy év múlva be-
fejezi játékos-pályafutását.
Az elmúlt héten az Imperia
színeiben viszont még lát-
hattuk játszani Szentesen a
kiváló sportembert.

– A bemutatásnál hatal-
mas tapsot kapott a hazai
publikumtól. Ezek szerint
nem felejtették el, hogy mit
tett a Szentesért…

– Nagyon jól esett, ahogy
a szurkolók fogadtak, beval-
lom nekem is jó volt vissza-
térnem ide, a régi sikereim
helyszínére. Örültem, hogy
számos ismerõs arcot láthat-
tam a lelátón, sokan megállí-
tottak, rám köszöntek, ezek
szerint, bár régen volt, tény-
leg nem felejtették el az ak-
kori gyõzelmeinket. Furcsa
érzések kavarognak ben-
nem, hiszen sajnáltam, hogy
a Szentest kellett búcsúztat-
nunk a LEN-kupa elõdöntõ-
jében, jobb lett volna, ha a fi-
náléban találkozik egymás-
sal a két csapat.

– Két meccsen is játszott a

Hungerit ellen, milyen ellen-
felet ismert meg a mieink-
ben?

– Jó csapat a Szentes, tele
vannak fiatal, tehetséges ví-
zilabdázókkal, és ha tovább-
ra is együtt marad ez a gár-
da, akkor igazán nagy sikere-
ket érhetnek majd el. Szerin-
tem két-három év sok-sok
munkája még biztos, hogy
kell, mire igazán összeérik ez
a csapat. Biztos vagyok ben-
ne, hogy Zantleitner Krisztina

tudatosan építkezik, így év-
rõl-évre elõre lépnek majd.
Már az is hatalmas siker ettõl
a fiatal gárdától, hogy a
LEN-kupa elõdöntõjéig me-
neteltek, néhány év múlva
pedig akár a BL-döntõben is
láthatjuk a Szentest.

– Korábban a válogatott-
nál másodedzõként dolgo-
zott, most viszont nem, pe-
dig akár még játékosként is
tehetne a magyar gyõzelme-
kért.

– Így hozta a sors. Sajná-
lom, hogy a válogatottnál
nem tudok dolgozni, és ját-
szani sem, azt hiszem, hi-
ányzik is. De nagyon druk-
kolok a lányoknak, hogy si-
kerrel vegyék az olimpiai
kvalifikációt, és ott legyenek
Londonban.

– Visszatér-e valaha régi
sikerei színhelyére, Szentesre?

– Játékosként biztos, hogy
nem, hiszen egy év múlva
befejezem a vízilabdázást.
Imperiában a vezetõség ma-
rasztal, azt szeretnék, ha ott
foglalkoznék edzõként a fia-
talokkal, de igazából még jó-
magam sem tudom, hogy
mit hoz a jövõ. Az biztos,
hogy elõbb-utóbb egy felnõtt
csapat trénereként is szeret-
ném kipróbálni magam. És
akkor egyszer talán Szente-
sen is dolgozhatom majd. 

– Tartja-e a kapcsolatot a
régi szentesi játékostársai-
val?

– Az internet segítségével
vagyunk kapcsolatban, de
személyesen már régen volt
együtt az a társaság. Jövõre
lesz húsz éve, hogy BEK-et
nyertünk a Szentessel, és
1993 óta, ha jól emlékszem,
talán egyszer szerveztünk
találkozót. Éppen itt lenne az
ideje egy újabb összejövetel-
nek.

H.V. 
Fotó: Vidovics

22001122..  mmáárrcciiuuss  1144.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 55

Petõfi dzsúdó

A Magyar Diáksport Szö-
vetség és a Magyar Karate
Szövetség megbízásából a
Magyar Tradicionális Kyo-
kushin Karate Szövetség és
az Oyama Dojo SE március 3-
án rendezte a Knock Down
Karate Diákolimpia  országos
nagydöntõjét a sportcsarnok-
ban. Az általános- és középis-
kolai tanintézményekben ta-
nuló 1994 és 2005 között szü-
letett karatékák azonos súly-
csoportban, védõfelszerelés-
ben küzdöttek a „diákolimpi-
ai” cím megszerzéséért.

A házigazda Oyama Dojo
vezetõje, shihan Brezovai Sándor
a nevezések alapján 250 ver-
senyzõt várt a hétvégi ver-
senyre az ország 35 egyesüle-

tébõl. Az influenzajárvány mi-
att 213 versenyzõ jelent meg
33 egyesületbõl. 

A hazai színeket képviselõ 27
induló 11 arany, 8 ezüst és 6
bronzérmet szerzett, ami  alap-
ján ismét az Oyama Dojo SE
lett a diákolimpia legeredmé-
nyesebb egyesülete. Shihan
Brezovai maximálisan elége-
dett az elért eredménnyel.
Sportolói legközelebb április-
ban egy országos versenyen
vesznek részt Budapesten,
majd a májusi szentesi nyílt
kyokushin világkupán méret-
tetnek meg. A kétnapos nem-
zetközi versenyre Anglia, Iz-
land, Svédország, Hollandia,
Libanon, Románia, Ukrajna és
Magyarország jelezte részvétel-

ét eddig. Shihan Brezovai 500-
800 indulót vár közel húsz or-
szágból, tíz világszervezettõl.

Legközelebb március 31-én
a Jubileumi Felnõtt Knock-
Down Magyar Bajnokságon
vesznek részt az Oyama Doyo
SE versenyzõi Budapesten
sensei Kalmár Árpád és a
Stabilitás SE szervezésében.
Ugyanis idén 40 éve, hogy a
Testnevelési Fõiskolán Galla
Ferenc, a küzdõsport tanszék
akkori vezetõje segítségével
meghonosodhatott a kyokus-
hin hazánkban. Az ünnepi ese-
ményre személyes meghívást
kap Szirbik Imre polgármester
és Szûcs Lajos alpolgármester,
illetve bemutatót tart shihan
Brezovai. B.G.

Minden idõk egyik legna-
gyobb városi – és országos
szinten is egyedülálló- kézi-
labda rendezvényére készül
a Szentesi Párducok Után-
pótlásnevelõ Sportiskola. A
IV. Kiss Bálint Nemzetközi
Kézilabda Utánpótlás Kupa
és Szentesi Kézilabda Fesz-
tiválra március 16-a és 18-a
között kerül sor, amelyre
közel száz csapatot várnak a
szervezõk az ország vala-
mennyi részérõl.

Annyi csapat érkezik a
hétvégén Szentesre kézilab-
dázni, hogy a lebonyolítás-
ban, a helyszínek biztosításá-
ban Csongrád és Kunszent-
márton is a rendezõk segítsé-
gére lesz. – 2009-ben, az elsõ
tornán mindössze 15 csapat
vett részt – elevenítette fel a
kezdeteket Czesznak György,
az Utánpótlásnevelõ Sportis-
kola vezetõje. – Egy évvel
késõbb 36, tavaly 68 csapat
érkezett Szentesre, idén pe-
dig több, mint 90 együttest -
az U8-as korosztálytól az
U14-es korú versenyzõkig-
látunk vendégül. Jönnek csa-
patok Orosházáról, Dabas-
ról, Ózdról, jön a Ferencvá-
ros, a Debrecen, itt lesznek a
Tisza Volán és a Békéscsaba
legjobbjai, hogy csak pár ne-
vet említsek meg a több tu-

cat közül. A mérkõzések
mellett igyekszünk a gyere-
keknek változatos progra-
mokat biztosítani, lesz
mozilátogatás, strandolás és
diszkó is, azt szeretnénk, ha
valamennyi résztvevõ pozi-
tív élményekkel távozna
Szentesrõl. A csongrádi és a
kunszentmártoni helyszínek
mellett Szentesen a Kiss Bá-
lint iskolában játszanak a szi-
vacskézilabdázók, a nagyob-
bak pedig a Klauzál, a
Koszta iskola tornatermében
és a sportcsarnokban lépnek
pályára. Összesen 264 mér-
kõzést játszanak a gyerekek
a három nap alatt, ami ön-
magában is hatalmas szám. 

A torna felvezetõjeként az
elmúlt hétvégén az országos
gyermek kézilabda-bajnok-
ság U8-as megyei elsõ fordu-
lóját rendezték városunkban,
ahol három – három szentesi
fiú és leány csapat is megmé-
rettetett. A torna végén, a
szegedi zárókör után az elsõ
két csapat jut tovább a regio-
nális döntõbe. Az elsõ fordu-
lót követõen úgy tûnik, hogy
a fiú csapatok közül a Kiss
Bálint iskola második osztá-
lyos tanulóinak van a legna-
gyobb esélye a területi dön-
tõbe kerülésre.

H.V.

Ezren jönnek a
kézilabda-fesztiválra

Március 4-én a Szabadidõs Sportklub által a Dr. Papp Lász-
ló Sportcsarnokban megrendezett Gágyor János Amatõr Te-
remlabdarúgó Emléktornán az alábbi eredmények
születtek:1. Mártély, 2. Semicillin, 3. Laver, 4. Kurcaparti hó-
dítók. Legtöbb gólt lövõ játékos: Szabó Ákos (Mártély).

Szabadidõs Sportklub

Gágyor-emléktorna

Hazai vereséggel kezdte a
tavaszi idényt a Szentesi Ki-
nizsi megyei másodosztályú
labdarúgócsapata. Ahogy a
nyári szezonnyitón, ezúttal
is 3-1-re nyert az FK Szeged
a Bozóki-legénység ellen.

A mindig gólveszélyes
szegedi pontrúgásokra hívta
fel Bozóki Zoltán vezetõedzõ
labdarúgói figyelmét a talál-
kozó elõtt, mégis egy ilyen
szituáció okozta a csapat
vesztét a szombati bajnokin.
Mezõnyben egyenrangú el-
lenfelei voltak a mieink a
vendégeknek, az elsõ félidõ-
ben mégis a szegediek sze-

rezték meg a vezetést. Ne-
gyedóra telt el a második já-
tékrészbõl, amikor büntetõ-
höz jutott a Kinizsi, amit Sza-
bó Dániel magabiztosan érté-
kesített. A gól érezhetõen jót
tett a Szentes játékának,
élénkebb lett a játék, ám egy
beívelt szegedi pontrúgást
követõen Poszler kapujába
pattant a labda. A gól mély-
ütésként érte a lendületben
lévõ Kinizsit, összeroppant a
csapat, a végén pedig a ruti-
nos Dóra gólja végképp el-
döntötte a pontok sorsát.

– A helyzetkihasználásun-
kon mindenképpen javíta-

nunk kell - mondta a lefújást
követõen az edzõ. – Elfogad-
ható minõségû játéktéren,
egy figyelmetlenségnek kö-
szönhetõen vesztettünk há-
rom pontot. Igyekszünk a
hétvégén a Makó II. ellen ja-
vítani, bár az sem lesz köny-
nyebb mérkõzés, mint ami-
lyen a mostani volt. Ehhez
pontosabb játékra, és ered-
ményesebb támadás-befeje-
zésekre lesz szükségünk.

Ha begyûjtenék a három
pontot, azt jelentené, hogy
továbbra is ott lennének a
mieink az élmezõny közvet-
len közelében. hv

Pontrúgás döntött a pontokról

Akit nem lehet elfelejteni

A szövetség támogatja
a fedett uszodát

Sikeres karate diákolimpia

Merci (sötét sapkában) Szentesen is szívesen edzõsködne.

Fotó: Vidovics



Az elmúlt hét „csúcsbûn-
cselekménye” az az egymillió
forint értékû gépalkatrész-lo-
pás volt, melyet március 9-
érõl 10-ére virradóra követtek
el ismeretlen tettesek, tudtuk
meg a Szentesi Rendõrkapi-
tányság Bûnügyi Osztályán.
A tolvajok egy városszéli rak-
tárépületbe hatoltak be, ahon-
nan aztán szivattyút és gépal-
katrészeket zsákmányoltak. 

Feltörtek egy személygép-
kocsit az egyik helyi temetõ
mellett, a Kinizsi utcában. A
tettes a jármû ablaküvegét
törte be az egyik ajtónál, majd
az utastérbõl okiratokat,
bankkártyát és készpénzt vitt
magával.

Feltehetõen egy korábbi sé-
relem megtorlásaként bántal-
mazott egy férfi egy másikat a
Kossuth utcán. A megvert fér-
fi nyolc napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett, a ve-
rekedõ ellen pedig garázda-
ság miatt indult büntetõeljá-
rás.

Vízálló rézkábeleket loptak
el egy nagytõkei szivattyú-
mûbõl. Az ellopott színesfém
értéke 22 ezer forint.

Ismeretlen elkövetõ ellen
lopás miatt folyik nyomozás,
aki március 5-e és 7-e között a
45-ös fõút mellé kihelyezett
hófogó-hálótartó betonvasa-
kat lopott el, szám szerint 55
darabot. A 128 ezer forint ér-

tékû lopás gyanúsítottját még
keresik a rendõrök. 

Vaskerítés elemeket loptak
el február 29-e és március 7-e
közötti idõpontban az egyik
nagynyomási telephelyrõl. A
kerítés 60 ezer forintot ért.

Két fiatalkorú gyújtott fel
egy padot és egy szeméttáro-
lót Szegváron. Az unalmuk-
ban gyújtogató fiatalokat el-
fogták a rendõrök, ellenük ga-
rázdaság miatt indult bünte-
tõeljárás.

Elloptak egy aranygyûrût a
szentesi középiskolai kollégi-
umból. A tolvaj az egyik lakó-
szobából emelte el a 20 ezer
forint értékû ékszert.

H.V.
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Vasárnap a Rákóczi utcai zöldségpiaci sé-
tánkon az alábbi árakon kínálták termékei-
ket az árusok. 

Tojás 40-55 Ft/db, hagyma 90–100 Ft/kg,
fokhagyma 800–1200 Ft/kg vagy 70 Ft/da-
rab, lilahagyma 250 Ft/kg, petrezselyem
zöld 50 Ft/csomó, zeller 70-150 Ft/db, karfi-
ol 300-450 Ft/kg, bab (nagy szemû) 800
Ft/kg, apró 300–400 Ft/kg, fehérpaprika 100
Ft/zacskó (15 dkg) vagy 100-1200 Ft/db, erõs
paprika 70–120 Ft/db (mérettõl függõen), pa-
radicsom 450-850 Ft/kg, kígyóuborka 700
Ft/kg. Ókáposzta 100 Ft/kg, Ókelkáposzta
290 Ft/kg, Újkáposzta (40 dkg) 250 Ft/db.

Alma (Mucsu, Idared) 100-120 Ft/kg, cit-
rom 450 Ft/kg, füge és datolya 250 Ft/cso-
mag, mandarin 280-370 Ft/kg, narancs 280-

320 Ft/kg, körte 200-400 Ft/kg.
Karalábé 120-140 Ft/db, saláta 80-

350 Ft/db, krumpli 50–70 Ft/kg, édes-
hagyma 700 Ft/kg, póréhagyma 150-120
Ft/szál, újhagyma 50-120 Ft/csomó, fekete
retek 150-160 Ft/kg, fehér retek 350 Ft/cso-
mó, jégcsap retek 80 Ft/db. Gyökér 200-340
Ft/kg, sárgarépa 140-170 Ft/kg, gomba 450-
600 Ft/kg. 

Kapor 50 Ft/csomó, sütni való tök 200
Ft/kg, sült tök 350 Ft/kg. Cékla 150-160
Ft/kg. Törtpaprika 2000 Ft/kg.

Dughagyma 1400 Ft/kg, dugfokhagyma
800 Ft/kg.

A zöldségpiac március 15-én, csütörtökön
nyitva tart.
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(folytatás az 1. oldalról)
A Szentesi Vasutas SC-

nek 600 ezer forintot sza-
vaztak meg, ennek fele a ví-
vóké. Az atlétákat nevelõ
Maximus KSE 900 ezer, míg
a Szentesi Párducok USE és
a Szentesi Szabadidõs SK
kézilabda szakosztálya egy-
aránt 300 ezer forintos tá-
mogatásban részesült. A te-
nisz klub félmillió, míg a

birkózók és a Szentesi Teké-
zõk KE 200 ezer forintos tá-
mogatáshoz jutott, a vas-
utas tekézõk pedig rendez-
vényre 100 ezer forintot
kaptak. Szabadidõsportra
és rendezvényekre egyaránt
2-2 milliót osztottak szét, a
diáksportra pedig 4 millió
forint maradt.

Alig több mint félmillió
forintot hagyott meg tarta-

lékként a bizottság, a ma-
radványból – ha a kvalifiká-
ciós versenyek jól sikerül-
nek – az olimpiára és a
paralimpiára utazó szentesi
sportolókat támogatnák. Ha
a klubok megkötik a szerzõ-
déseket a várossal, március
végéig átutalják számukra a
megszavazott éves támoga-
tás negyedrészét.

B.D.

Egymilliós lopás a raktárból

Csak nevében volt rangadó a
hétvégi KALO-MÉH CS&K Szentesi
VK - Szeged férfi vízilabda-mérkõ-
zés. A mieink nem tudtak közel ke-
rülni a Magyar Kupa-gyõztes, baj-
noki listavezetõ szegediekhez. Az
egykor nagy Szentes-Szeged csa-
tákat megélt sátortetõs ligeti uszo-
dában a vendégek 20-7-re nyertek,
kétséget sem hagyva afelõl, hogy
jelenleg melyik a jobb megyei csa-
pat. Az igazsághoz hozzátartozik
azonban, hogy össze sem lehet ha-
sonlítani a két klub költségvetését,
így botorság lett volna azt hinni,
hogy akár csak megszorítani is ké-
pesek lehettek volna Németh
Dánielék a válogatottak sorát felvo-
nultató szegedieket. Az alapsza-
kaszból még három mérkõzés van
hátra, március 18-án a Szentes a
Ferencváros otthonába látogat,
majd jövõ szerdán, 18 órakor az
OSC lesz az itthoni ellenfél. Az
utolsõ fordulóban a Vasas ellen
mérkõznek Lukács Dénes játékosai
hazai medencében. A Szentes je-
lenleg a 8. helyen áll a tabellán 16
ponttal, öt ponttal megelõzve a 9.
OSC-t.

H.V.

Nagy falat
volt a Szeged 

Március 10-én rendezték
meg a diákolimpia Csongrád
megyei sakkbajnokságát. Kü-
lönbözõ korcsoportokban
Szentesrõl 18 gyerek vett részt
a versenyen. A kiemelkedõ és
említésre méltó eredmények a
következõk:

Lányok, III. korcsoport: 2.
Lantos Alexandra (Koszta-
iskola), 7. Fejes Andrea (Klau-
zál). IV. kcs.: 1. Csókási Dzse-
nifer, így bejutott az országos
döntõbe. Az Arany J. ÁMK
(Fábiánsebestyén) tanulója és
a Szentesi Sakk SE versenyzõ-
je. V. kcs.: 1. helyezett Szalaji
Renáta, a HMG tanulója. Õ
szintén országos döntõs.

Fiúk, I. kcs.: 6. Szalaji Gábor
(Kiss Bálint). III. kcs.: 7. Csík
Balázs (Kiss B.). IV. korcsoport:
6. Nagy Viktor (Klauzál), 7.
Mélykúti F. (Koszta).

Az országos döntõket ápri-
lis 14-én Budapesten rende-
zik. Reméljük, hogy majd ott
is jól szerepelnek versenyzõ-
ink.

Kõhalminé Forrai Julianna

Sakk diák-
olimpia

Az 1848-as szabadságharc
tiszteletére rendezett lég-
fegyveres lövészversenyt
március 10-én a Legrand Zrt.
lõterén a Legrand lövészklub
és a Szabadidõs Sportklub. A
versenyen közel 30 induló
nevezett vidéki csapatok
részvételével.

Szentesi nõi egyéni ered-

mények: 2. Vecseri Éva, 149
kör (Legrand), 3. Györgyi An-
na, 127 (Legrand). Férfi egyé-
ni: 1. Postás László, 186 (Le-
grand), 2. Doktor József, 170
(Legrand), 3. Ignácz János,
162 (Szabadidõs SK). Külön-
díjban részesült Kiss Bercel
legfiatalabb és Berényi Béla
legidõsebb versenyzõ. 

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 19-ig
Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.)
hétfõ-péntek 8-19, szombat 8-
13 óráig, vasárnap, ünnepnap
zárva. Március 19-26-ig Rákó-
czi Gyógyszertár (Rákóczi u.
71.) hétfõ-péntek 8-18, szom-
bat 8-12 óráig, vasárnap, ün-
nepnap zárva. Készenléti tele-
fon: 70/563-51-39.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) márci-
us 15-16-án Bikádi Péter Bem
u. 21., telefon: 30/248-44-94;
március 17-18-án Buzás Károly
Tavasz u. 10., telefon: 313-251.

Született: Tajnai Norbert
és Mezõ Gabriellának (Sza-
badság tér 5.) Lilla, Törõcsik
Sándor és Punyeczki Mónika
Gyöngyinek (Páva u. 4.) Szá-
va nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Zsol-
dos Sándor (Alsórét 221.) és
Kiss Margit (Szegvár, József
A. u. 39.).

Elhunyt: Héjja László
(Babós u. 6/B), Hangai Ist-

vánné Konkoly Eszter (Deák
F. u. 90.), Kuczora Imre (Wes-
selényi u. 2/F), Csáki Imre
(Hétvezér u. 14.), Bíró Jenõ
(Munkácsy u. 1/A), Szabó
János (Kovács K. u. 3.), Do-
bozi Gyuláné Bányai Erzsé-
bet (Munkácsy u. 2.), Tar
Szilveszter (Óbester telep
10.), Sebõk Imre (Huszár u.
17.), Kovács István (Alsórét
129.).

Családi események

Elosztották a sportpénzeket

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Heti menü
március 19–24.

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

Hétfõ: Joghurtos
burgonyaleves és
brokkoli krémleves

A menü: Fõtt-füstölt császár
vagy lapocka roston,
szárazbabfõzelék

B menü: Saslik, zöldséges rizs
Kedd: Pirított tarhonyaleves és

csípõs savanyúleves
A menü: Mics rontos (csevap),

sült burgonya, mustár
B menü: Csirkés rakott rózsák
Szerda: Legényfogóleves és

rumos szilvaleves
A menü: Lasagne bolognese
B menü: Grillezett csirkecomb,

burgonyapüré, saláta
Csütörtök: Lencseleves

füstölt ízekkel és
májgaluskaleves

A menü: Rántott karaj,
Batthyány-rizs, saláta

B menü: Csibefalatok
sajtmártásban,
penne, saláta

Péntek: Csángógulyás és
tyúkhúsleves
házitésztával

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

B menü: Gombapaprikás,
nokedli

Szombat: Gulyásleves és
gyümölcsleves

A menü: Húsgombóc,
paradicsommártás

B menü: Rántott csirkemell,
burgonyapüré

www.galeriakavehaz.hu (X)

48-as Honvéd
Tavasz kupa

A Szentesi Kinizsi a bajnoki nyitányon és a sportbizottsági ülésen  is vesztett:
1,4 millióval kevesebbet kapnak, mint tavaly. (Fotó: Vidovics)


