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Faur Csaba ,  a Ferobox
Event helyi profi öklözõje
naponta kétszer edz. Regge-
lente a ligetben fut tíz kilo-
métert, este szermunkázik a
sportcsarnokban. A követke-
zõ hetekben váltott ellenfe-

lekkel kesztyûzik nyolc me-
netes edzõmérkõzésen. –
Legnagyobb meglepetésem-
re a következõ két hétben
Szlovákiában edzhetek Ko-
vács Tamással – mondta Csa-
ba, aki két éve majdnem ab-

bahagyta az ökölvívást, ami-
kor egy banális technikai ok
miatt lemaradt címmeccsé-
rõl. – Nehezen dolgoztam fel
a kudarcot. Lelkiismeretesen
felkészültem, jó állapotban
mentem a ringbe, mégsem
bunyózhattam – mondja a
tavaly április óta profi Csa-
ba. A jelenleg álláskeresõ
bokszoló szerint meg lehet
majd élni a profi bunyóból,
ha elég kitartó. Tartja a sú-
lyát – 91 kilogramm – de

édességet csak a meccs nap-
ján eszik. Napi egy fõétke-
zést iktat a táplálkozásába,
csirke, tészta és rizs általá-
ban a menü. Mint mondja,
megtesz mindent a gyõzele-
mért a felkészülés alatt és a
ringben is. Babonája nincs,
viszont közvetlenül a mér-
kõzés kezdete elõtt a szorító-
ban elmond egy imát a lehe-
tõ legjobb teljesítménye ér-
dekében.

(folytatás a 7. oldalon)
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59 milliót nyert
a közgé

Két év alatt 50 millió forintot
fordíthat intézményi szintû sport,
egészségnevelési, informatikai és
kulturális fejlesztésre a Boros Sá-
muel Szakközépiskola és Szakis-
kola. A jelentõs támogatást né-
hány hete pályázaton nyerte el az
intézmény. 3. oldal

Kávécsodák
Jó érzés, ha egyéni kávékülön-

legességgel tudjuk meglepni
vendégeinket, de otthoni kávé-
zási szokásainkat is színesíthet-
jük egy kis gyakorlással. Barista
kötényt kötöttünk, és beálltunk
egy szakember mellé kipróbálni
a kávécsodák készítését.

5. oldal

Lássunk tisztán – kezdte
szerdai sajtótájékoztatóját
Szirbik Imre, aki szerint ér-
dekes propagandaháború
zajlik az adósságátvállalás
ügyében. A polgármester
úgy véli, a Farkas Sándor ál-
tal hangoztatott 45 százalék-
kal szemben a törvényi mi-
nimumot sem éri el az álla-
mi segítségnyújtás mértéke
Szentesen. 

Elmondta, a helyhatóság
és a kormányzat között kez-
dettõl fogva vita volt azon,
mi tekinthetõ a város adós-
ságállományának. A januári
egyeztetések során a város-
vezetés jelezte, szeretné,
hogy a szerzõdéssel lekötött,
de fel nem használt hitelke-
ret mintegy egymilliárdos
összegére is vonatkozzon
a teherátvállalás. Jegyzõ-

könyvbe nem került a javas-
lat, de szóban azt közölték a
polgármesterrel, hogy febru-
ár végén visszatérnek a kér-
désre. – Ehhez képest múlt
héten, amikor éppen külföl-
döm voltam, megküldték a
szerzõdéstervezetet a város-
házára, és abban utalás sem
volt a kérésünk teljesítésére.
Különvéleményünket eljut-
tattuk a megyei kormányhi-
vatalnak, ahonnan azt a vá-
laszt kaptuk: vagy február
28-ig aláírjuk az általuk
elõkészített megállapodást,
vagy nincs egyezség. Kész
tények elé állítottak, ezért
úgy döntöttünk, inkább alá-
írjuk a szerzõdést – mondta
a polgármester.

(A folytatást és a Farkas Sán-
dor sajtótájékoztatójáról készült
írást a 3. oldalon olvashatják.)

Számháború: a 45 az 37

330 kisbefektetõnek ösz-
szesen egymilliárd forint
kárt okozott egy álbróker-
cég, amelynek egyik alapí-
tója szentesi kötõdésû – a
vizsgálat eddigi eredménye-
irõl a közszolgálati tévécsa-
torna Kékfény címû mûsora
számolt be hétfõn. A káro-
sultak közül is többen szen-
tesiek. 

Õsszel még csalást emle-
gettek, azóta viszont jogosu-
latlan pénzügyi tevékeny-
ségre módosult a vád azzal
az üggyel kapcsolatban,
amelyben 330 kisbefektetõ
fut a pénze után. Õk össze-
sen mintegy egymilliárd fo-

rintot adtak át egy budapesti
férfi vezetése alatt mûködõ,
a Seychelle-szigeteken be-
jegyzett brókercégnek. A
pénzügyi felügyelet már
2011 óta figyelte a társaság
tevékenységét, és annak elle-
nére, hogy honlapján jelezte,
befektetési szolgáltatás nyúj-
tására vonatkozó engedéllyel
nem rendelkezik a cég, még-
is sokan bedõltek a magas
hozamot ígérõ ajánlatnak.
Minderrõl hétfõi mûsorában
számolt be a közszolgálati
tévécsatorna Kékfény címû
bûnügyi magazinja.

(folytatás a 3. oldalon)

Kékfényben
a volt klubelnök

Faur Csaba (balra) közvetlenül a meccs elõtt, a szorítóban mond imát a gyõzelemért. (Fotó: Vidovics Ferenc)

Szirbik Imre polgármester
megnyitó beszédét követõen
a Kiss Bálint Kötélugró Klub
csapata tartott színvonalas
bemutatót, majd következett
a díjak átadása. Elõször a
gyermek, serdülõ és ifjúsági
csapatokat, az országos szin-
ten is kiemelkedõ eredmé-
nyeket elérõ gárdákat jutal-

mazták. Elismerésben része-
sültek a Jó Úton – Lóháton
Alapítvány lovasai, a Kiss
Bálint iskola kötélugrói és a
Sulipóló országos döntõn
aranyérmes vízilabdázói, a
Koszta iskola sulipólósai, a
Szentesi VK fiú és lány vízi-
labdázói, akik a Komjádi- és
Halassy-kupán, valamint az

országos bajnokságokban ér-
tek el dobogós helyezést. A
felnõtt egyesületek közül dí-
jat vehettek át a Spartacus
természetjárói, a tenisz klub
nõi csapata, a vízilabda klub
nõi csapata, illetve a Szilver
TSE formációs csapata.
Gyermek, serdülõ és ifjúsági
kategóriában összesen 67
sportoló teljesítményét is-
merték el, köztük kötélugró-
két, vívókét, táncosokét, atlé-
tákét, teniszezõkét, judó-
sokét, ökölvívókét, lábteni-
szezõkét, úszókét, karatéso-
két és táncosokét. 

(folytatás a 6. oldalon)

Kiváló sportolókat köszöntöttek

Március elsejei hatállyal lemondott
orvosigazgatói megbízatásáról Gyenes Ágo-
ta – értesült szerkesztõségünk. A doktornõ
2009 augusztusa óta töltötte be a tisztséget,
tavaly nyáron még pályázott a fõigazgatói

állásra. A lemondással kapcsolatban meg-
kerestük az érintettet, de sem õ, sem a szen-
tesi kórház menedzsmentje nem kívánt
nyilatkozni az ügyben, így azt sem tudni,
ki követi a poszton.

Lemondott az orvosigazgató

Elsõ gálájára készül a Ferobox Event Team menedzser-
iroda, és mindjárt élõ tévés közvetítéssel. Az öklözõket
babonáikról és étkezési szokásaikról is kérdeztük: van
aki szeretkezik, más imát mond meccs elõtt. A magyar
és Európa-bajnok bokszolókat felvonultató szervezet
olimpikonok gyûjtõklubja is lehet.

Sportolókat, edzõiket és testnevelõket köszöntöttek az
elmúlt szombaton a Dr. Papp László-sportcsarnokban. Ösz-
szesen 111 egyéni és 17 csapatelismerés talált gazdára, de
különdíjat kapott a 20 esztendõvel ezelõtt BEK-et nyert nõi
vízilabdacsapat, Életmû-díjat vehetett át Hári László, a
Szentesi Repülõ Klub alapító tagja, az Év edzõje lett Erdei
Sándor, 4. danos kyokushin karate mester, az Év sportolói
pedig Miskolczi Kitti és Gémes Alexa vízilabdázók lettek.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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A Kisér nevû városrészben
található; a Dobó István és a
Farkas Antal utcákat köti
össze. Az 1857. évi népössze-
íráskor még Galamb utcaként
szerepel. Az 1906. évi város-
rendezéskor vette fel Roz-
gonyi István református pré-
dikátor nevét, aki igen válsá-
gos idõszakban állt a helyi ek-
lézsia élén. Az 1680-as évek-
ben ismét hadmozgások vol-

tak vidékünkön, amelynek
során valószínûleg 1685 nya-
rán török-tatár csapatok száll-
ták meg Szentest. A lakosság
a fosztogató katonák elõl át-
menekült Csongrádra, élükön
Rozgonyi lelkipásztorral, aki-
rõl az eklézsiatörténet följe-
gyezte, hogy a „csongrádi fu-
tás” idején igazi lelki atyja
volt híveinek, és nemcsak a
lelkészi teendõket végezte

nagy buzgósággal, hanem
maga köré gyûjtötte a szülei-
vel együtt idegenbe futott is-
kolás gyermekeket, s tanította
õket. Néhány hét elteltével a
lakosok lelkészük vezetésével
visszaköltöztek Szentesre.
Rozgonyi Istvánról még any-
nyi tudható, hogy 1693-ban
már nem õ állt a szentesi gyü-
lekezet élén.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (108.)

Rozgonyi István utca

Általános mûveltség terén
mérték össze tudásukat a
szentesi MH 37. II. Rákóczi
Ferenc Mûszaki Ezred kato-
nái az ezred szintû mûvelt-
ségi vetélkedõn. 

A „Gyõzzön a jobb!” szlo-
gen keretében tíz, egyenként
ötfõs csapat jelentkezett a

vetélkedõre, az „összecsa-
pást” Nyers József mk. ezre-
des, az alakulat parancsnoka
nyitotta meg.

A vetélkedõ végén az ezre-
des átadta a résztvevõknek
az okleveleket, és a dobogó-
soknak a könyvjutalmat. Az
elsõ helyezést a 2. hídépítõ

század „Ezred +váltó” nevû
csapata érte el, melynek tag-
jai voltak Szkalonai János szá-
zados, Papp István õrmester,
Kiss István Csaba, Kovács Gá-
bor és Losonczi Péter õrveze-
tõk.

Juhász László
százados

Mûveltségi „összecsapás”

Szentes önkormányzata
március 15-én az 1848/49-es
magyar forradalom és sza-
badságharc évfordulójának
tiszteletére ünnepséget ren-
dez.

A program a Kossuth té-
ren ünnepélyes zászlófelvo-
nással kezdõdik fél 11-kor.
Ezt követi a megemlékezés
nemzeti ünnepünkrõl, beszé-
det mond Katona Tamás törté-
nész.

Az ünnepi mûsorban köz-
remûködnek: Gáspár Tibor
színmûvész, a Cirkalom
Néptáncegyüttes (Topolya)
és Szentes Város Fúvószene-
kara. Végezetül megkoszo-
rúzzák Kossuth Lajos és
Horváth Mihály szobrát.

Kapcsolódó programok –
Koszta József Múzeum 

Március 13. (szerda)
8–13.30 óráig: „Ünnepeljünk
együtt!” – témanap bejelent-
kezõ általános és középisko-
lások számára  katonai elõ-
adással, beöltözéssel, fegy-
verbemutatóval. A részvétel-
hez elõzetes bejelentkezés
szükséges.

14 óra: Közmûvelõdési
délután keretében az MH 37.
II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Ezred számára Pap Barnabás
õrvezetõ tart elõadást.

Március 14. (csütörtök) 17
óra: Bem József és a magyar
szabadságharc, Pap Barna-
bás õrvezetõ elõadása.

Március 14. (csütörtök) 13
óra: Hajdú Lajos emléktáblá-
jának megkoszorúzása. (Kiss
Bálint Református Általános
Iskola.)

Március 15. (péntek): I.
Szentesi Városismereti Túra-
verseny. (Városismereti sétá-
val egybekötött szellemi ve-
télkedõ.) A rajt idõpontja és
helye: 8.30 és 9.30 között,
Dózsa-ház Közösségi tér
(Csongrádi út. 2.). A rajthely
9.30 óráig lesz nyitva!

10–16 óráig a múzeum
nyitva tart, a belépés díjta-
lan. 14 órától családi nap ke-
retében beöltözésre, fegyve-
rek megtekintésére, kézmû-
ves foglalkozásra nyílik lehe-
tõség.

Március 15., (péntek): kb.
12 óra: Pilvax Kávéház, köz-
remûködnek a Szent Erzsé-
bet Katolikus Általános Isko-
la diákjai – megyeháza.

Március 15., 15 óra: Szen-
tesi körséta –Szobraink a vá-
rosközpontban. Találkozó a
Horváth Mihály szobornál.

Március 15.

130 éve: a Szentesi Lap,
1883. márc. 17-én tudósítást
közölt „A nagy munka után”
címen, amelynek lényege:
„Horváth Gyula kormány-
biztos iránti szeretetének és
tiszteletének egy szép em-
lékkel adott kifejezést a szen-
tesi magyar kir. töltésépítési
hivatal mérnöki kara. A Hor-
váth Gyula kormánybiztos
vezetése alatt 1881-ik év vé-
ge felé Békéstõl Apátfalváig
munkába vett óriási töltés-
építés már a tiszai vonalon
teljesen befejeztetett, s a töl-
tés építésnél mûködött derék
mérnökök munkájukat be-
csületesen végezve a legna-
gyobb részben rövid idõ
alatt távoznak a vidékrõl,
melynek most már védbiz-
tonságot nyújtó töltésein,
majdnem két éven át ernye-
detlen szorgalom és kitartás-
sal fáradtak. A derék hivatal-
noki kar, mely mindig lelke-
sült Horváth Gyuláért, mint
erélyes, szigorú; de mindig
igazságos fõnökért; most mi-
dõn a nagy munka már leg-
nagyobb részben befejezte-
tett; nem akart és nem tudott
szétoszlani anélkül, hogy
egy kedves emléket ne adjon
a kormánybiztosnak. Ez az
emlék, egy díszes album
melyben a töltés építésnél
foglalkozott 40 mérnök arc-
képe foglaltatik. Az album
elsõ lapján a következõ so-
rok vannak írva. Nagyságos
n a g y v á r a d i HORVÁTH
GYULA kormánybiztos és
országgyûlési képviselõ úr!
Erély, buzgalom, kitartás,

igazságszeretet és hazafiság
jellemzi Nagyságodat min-
den cselekményeiben, mely
kiváló nemes tulajdonai és
szívjósága által mindenki
tiszteletét és szeretetét meg-
nyeri. Mi a szentesi magyar
királyi töltésépítõ hivatal
mérnöki kara – kik szeren-
csések vagyunk Nagyságod-
ban lojális fõnököt bírni – a
hazai mérnöki testület barát-
ját tisztelni, még melegebben
érezzük keblünkben Nagy-
ságod iránt e vonzalmat. En-
gedje meg Nagyságod, hogy
önzetlen vonzalmunk és fe-
lejthetetlen közös mûködé-
sünk emlékéül ezen albumot
adhassuk. Folyó hó 12-én
testületileg nyújtá át az albu-
mot a hivatal élén Száz Géza
hivatalfõnökkel, ki lelkes
szavakban fejezé ki a mérnö-
köknek ragaszkodását. Az
éljenzéstõl kísért köszöntõt
számos éltetések követték…
– Elismerés illeti még Ram-
bovszky vendéglõst kitûnõ
étkei, jó bora s a gondos
szervírozásért; valamint a
zenekart is összevágó lelke-
sítõ játékáért.“

100 éve: az Alföldi Ellen-
zék 1913. március 8-diki szá-
ma „A múzeum új helyi-
sége„ címen hírül adta, mi-
szerint a város értesítette a
Csongrád Vármegyei Törté-
nelmi és Régészeti Társula-
tot, „hogy a Petõfi Szálloda
épületében lévõ helyiségre,
melyben jelenleg a múzeum
van, szüksége van. Egyben
felajánlotta múzeumnak a
Túl a Kurcán lévõ volt gim-

náziumi helyiségeket (a mai
ligeti épületet), ahol a múze-
um egy része már elhelye-
zést is nyert.”

75 éve: az Alföldi Újság
1938. március 9-diki számá-
ból megtudhatták elõdeink,
hogy „Megkezdõdött az sze-
gény iskolás gyermekek reg-
geliztetése”. A híradásból ki-
tûnik, hogy az elsõ napon
(márc. 8.) 965 adag reggelit
osztottak szét az elemi isko-
lákban. „Két deci forralt tejet
és 10 dkg kenyeret kapott
minden egyes gyermek. Ta-
valy és az azelõtti években
az volt a szokás, hogy az is-
kolákban forralták fel a ki-
osztásra kerülõ tejet, és a ke-
nyéradagokat is ott szeletel-
ték fel, ami bizony meglehe-
tõs nagy munkát jelentett.
Most már könnyítettek ezen,
és már forralva szállítják a
tejet az iskolákhoz, a kenye-
ret pedig tízdekás adagok-
ban viszik oda, úgyhogy
azonnal meg lehet kezdeni a
kiosztást. Keddtõl kezdve
mindennap – a vasárnapokat
és ünnepeket kivéve – kap-
nak reggelit a szegény isko-
lás gyermekek, akik az elsõ
reggelit is boldog örömmel
fogyasztották el. Eredetileg
úgy volt, hogy a gyermekek
nemcsak reggelit kapnak,
hanem ebédet is.  Utóbb
azonban úgy döntöttek,
hogy csak reggelit osztanak,
mivel nem sikerült anyagi
fedezetet találni az ebédelte-
tésre.”

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (25.)

Hódolat városunk
elsõ díszpolgárának

Olvasom az újságban, majd pár nap múl-
tán a városellátó intézmény füzetében az el-
képzelést, amelyben azt fejtegetik, hogy
ezentúl a szemétdíj számlát/csekket nem
küldik ki postán, hanem a cég munkatársai
személyesen viszik ki a lakásokhoz, házak-
hoz, s talán még a pénzt is õk fogják ott be-
szedni.

Jártam a napokban a városellátó irodájá-
ban, és próbáltam is errõl beszélni egy erre
hivatott emberrel, de nem jutottunk dûlõre.
És ez azért bosszant, mert egy sokéves bosz-
szúságról van szó.

Sokakhoz hasonlóan a fizetnivalókat ún.
„csoportos beszedési megbízás” útján fize-
tem a lakossági folyószámlámról. Ez egysze-
rû, kényelmes, és még takarékos is, elmon-
dom, miért. Elõször is nem kapok kinyomta-
tott számlákat, csak a vízmûtõl és a városel-
látótól (innen is csak a szemétdíjról). Viszont
a gázszolgáltató, a kábeltévés/internetes cég,
és az áramszolgáltató még havi 200 forintot
jóvá is ír nekem azért, mert minden doku-
mentumot e-mail útján küld - ergo megspó-
rolja a nyomtatást, borítékolást és a postai
kézbesítés díját. Nekem ez így teljesen meg-
felel, a számlákat a számítógépen õrzöm, az-
az nem is a gépen, hanem a levelezõ kiszol-
gálóm szerverén az internet adta lehetõség-
gel élve. Egyetlen cég van, amely évek óta
tartó kérésem ellenére nem teszi lehetõvé,
hogy a szemétdíjra is adjak megbízást a

banknak, s egyszerûen emeljék le a díjat ne-
gyedévente a számláról, ehelyett el kell za-
rándokolni a csekkel a postára, vagy befizet-
ni. És nem indokolják meg, hogy miért, ez
bosszant a legjobban - bár nem tudok értel-
mes magyarázatot elképzelni.

És akkor most ezt azzal akarják bõvíteni,
hogy majd jönnek, csöngetnek, engedjek be
valakit, bogarásszak aprópénzért, s ha épp
nem vagyok otthon, akkor az értesítõvel za-
rándokoljak el hozzájuk. Nos, nem akarom
ezt. Elutasítom. Nem vagyok paranoiás, de
nagyon nem szeretek senkinek kaput nyitni,
különösen, mióta rohamosan szaporodnak a
különbözõ ürügyekkel becsengetõk, akik
rossz szándékkal próbálnak bejutni a házak-
ba, lakásokba. 

Kérem a városellátót, ne küldjön hozzám
embereket pénzért, csak tegye végre lehetõ-
vé, hogy - mint a többi 8-10 szolgáltatót a gá-
zosoktól a biztosítón át a hírlapelõfizetésig -
egyszeri megbízással felhatalmazhassam
õket és a bankot, hogy fizessék ki az esedé-
kes szemétdíjat.

Mondhatják erre, hogy apróság. De az ap-
ró bosszúságok olyanok, mint a cseppenként
adagolt mérgek - rongálják az ember közér-
zetét. Csak annyit kérek a szolgáltatótól,
hogy szolgáltasson - ahogyan ez a 21. szá-
zadban elvárható.

Kuklai Árpád

Olvasónk írja

Ne jöjjenek házhoz a pénzért



Folytatódnak idén is az
egyre népszerûbb városi
körséták, de megszervezi a
Szentesi Vendégszeretet
Egyesület a Kézmûves ízek
fesztiválját is, immár har-
madszor. 

– Kétszer ennyi volt a ja-
vaslat a körséták programjá-
ra – kezdte Molnár Lívia el-
nök a beszélgetést, megma-
gyarázva a felvetésünket,
hogy 2011 óta már sok rész-
letét körbejárták a városnak.
Azonban még mindig van
mit megmutatni a helybeli-
eknek. Az elsõ alkalom, mint
minden évben, március 15-
én lesz, ekkor 15 órától a
városközpontban található
szobrokról mesél Labádi Lajos
fõlevéltáros. Van, ami ismét-
lõdik, hiszen például május-
ban a sokakat vonzó, de ko-
rábban esõmosta ligeti séta
ismét szerepel a tervekben.
Újdonságok is lesznek, nyá-
ron kétszer is kilépnek a vá-
ros határain: júniusban ter-
mészetjárást terveznek Szen-
tes térségében, amikor is Ko-
vácsi Péter biológus lesz a tú-
ravezetõjük, augusztusban
vonattal a tiszai vasúti és
közúti hidat látogatják meg.

A tavalyi üzemlátogatások-
nak is tervezik egyfajta folyta-
tását, hiszen a várost olyan
szempontból is érdemes meg-
ismerni, hogy milyen lehetõ-
ségei vannak. Szeptemberben
a Városellátó Intézmény
munkájával ismerkedhetnek
meg a résztvevõk, szeretné-
nek a Vásárhelyi úti telepre
betekintést nyerni. A prog-
ramban sírkertet is felkeres-
nek: októberben Labádi Lajos
zárja a körsétákat a Kálvária
temetõ helytörténeti érdekes-
ségeivel. Júniusban bekapcso-
lódnak a kirakodóvásár prog-
ramjába, a református temp-
lom tornyából csodálják meg
a panorámát. – Eljutottunk
oda, hogy a körsétáink már a
városi rendezvénynaptárban
is megtalálhatóak – mondta
az egyesület vezetõje.

Arrébb tolják
a fesztivált

Míg a sétákra zömmel kö-
zépkorúak és idõsebbek
mennek el, a március 15-i vá-
rosismereti túrát, melynek
felhívását már közöltük la-
punkban, kifejezetten fiata-
loknak, iskolásoknak hirdet-
ték meg. Sajnos, ezt a ren-
dezvényt is érinti a Kurca-
híd lezárása, emiatt ugyanis
kénytelenek voltak átírni a
forgatókönyvet: egyébként is
több mint öt kilométert kell
bejárniuk a résztvevõknek, a
távolság viszont így kicsit
még hosszabbra nyúlik.

A v á ro s re h a b i l i t á c i ó s
program érinti a Kézmûves
ízek fesztiválját is, melyet is-
mét  húsvéthétfõn rendez-
nek, de most már a fesztivál
nevében szerepel a „szente-
si” jelzõ is, hogy be lehessen

azonosítani az ország hason-
ló eseményei közül. Molnár
Lívia elmondta, ott lesznek a
tavalyi résztvevõk, de újakat
is várnak, akik olyan gaszt-
ronómiai tudás és tapaszta-
lat birtokosai, melyek ma
már lassan feledésbe merül-
nek (csíramálé-készítés, ka-
lács-, vagy kovászos kenyér
sütés, sajt-, és lekvárkészítés.
A munkagépek szomszédsá-
gában marad a rendezvény,
nem viszik más helyszínre,
csak pár méterrel odébb „tol-
ják”. A vállalkozó nem tehet
mást, alkalmazkodik a kiala-
kult helyzethez, jegyezte
meg az egyesület elnöke.

Több ifjúsági
szálláshelyet

Készül a honlapjuk, a vá-
ros weboldaláról már elérhe-
tõ. Pályáznak is a mûködési
költségeikre, illetve elképze-

léseik megvalósítására is. Tu-
risztikai céljaikban szerepel
néhány intézmény egy-egy
részének felújítása is.

Városunkban jelenleg az
ifjúsági szálláshely hiány-
cikknek számít, fogalmazták
meg az egyesületben. Ezért
javasolják eredeti funkcióju-
kat elvesztett épületek újra-
hasznosítását, mint a berek-
háti iskola, a volt sportszálló,
valamint a családsegítõ ligeti
és a Vízmû épülete. Elgon-
dolásuk szerint az önkor-
mányzat hosszú távra, 50 év-
re adja át az épületek üze-
meltetési jogát magánvállal-
kozás részére, mely felújíta-
ná az ingatlant, s az évek
alatt a beruházás is megté-
rülhetne, s az ingatlanva-
gyon is önkormányzati tulaj-
don maradna.

D. J.

– A pályázat egyik fõ célja,
hogy fejlessze az iskolában
folyó pedagógia-módszerta-
ni munkát, és támogassa a
pedagógusok szakmai fejlõ-
dését szaktárgyi továbbkép-
zések megvalósulásával.
Másik fõ célja, hogy elõsegít-
se a diákok egészséges élet-
módra való nevelését, kiala-
kítsa a diákok egészségtuda-
tos szemléletét, és ösztönöz-
ze a környezettudatos szem-
lélet kialakítását célzó iskolai

szabadidõs tevékenységeket
– nyilatkozta lapunknak Kun
Erzsébet. Az igazgatónõ hoz-
zátette, az 50 milliós támoga-
tást hozó pályázat hangsúlyt
fektet a gazdasági kultúra, a
vállalkozói készségek, vala-
mint az aktív állampolgár-
ság készségeinek fejlesztésé-
re is.

Az elnyert támogatás lehe-
tõséget biztosít arra, hogy
egy hetes német és angol
nyelvi tábort szervezzenek a

diákoknak, informatika
szakkört indítanak számuk-
ra, és különbözõ fejlesztõ
foglalkozásokon vehetnek
részt.  A 9. és 10. évfolyam
tanulói számára gazdasági
és pénzügyi ismereteket ok-
tatnak majd, a 11. és 12. évfo-
lyam tanulói pedig fogyasz-
tóvédelmi ismeretek gyakor-
latorientált oktatásán vehet-
nek részt négy féléven ke-
resztül. Egyebek mellett is-
kolai egészségnap, kerékpá-
ros kirándulások, tanár-diák
sportnap, múzeumlátogatás
és elsõsegélynyújtó tanfo-
lyam is van a programterve-

zetben, amit 2015. március
31-ig, négy féléven át valósí-
tanak majd meg. 

A projekt lehetõséget nyújt
30 órás akkreditált tovább-
képzéseken való részvételre
az iskola tantestülete számá-
ra. Eszközfejlesztésre is for-
dítanak az elnyert támoga-
tásból: kerékpárokat, hozzá
tartozó védõfelszereléseket,
távcsövet, egészségnapok,
egészségfejlesztési progra-
mokhoz szükséges mikro-
szkópot, vérnyomás- és vér-
cukorszintmérõket, pipettá-
kat, sporteszközöket, tábla-
gépet, szókincs- és beszéd-
készség fejlesztõ játékokat,
anatómiai modelleket, csont-
vázakat, illetve multimédiás
valamint prezentációs eszkö-
zöket vásárol az iskola. 

Bíró Dániel
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(folytatás az 1. oldalról)
A Kékfény stábja felkereste

az ügyvezetõt, akit több hó-
napos elõzetes letartóztatás
után nem rég engedtek szaba-
don. Az októberben elfogott
férfi nem vállalta a riportot,
képmása nyilvános bemutatá-
sához sem járult hozzá. Így
nem is volt látható a felvéte-
len, amelyen végül ügyvédje
szólalt meg, és azt mondta, ál-
láspontjuk szerint nem jog-
szabályellenes, amit tettek. A
budapesti férfi üzlettársának
több fényképét viszont bemu-
tatták a riportban. Neve mel-
lett az elõéletérõl azt is meg-
tudhatták a nézõk, hogy ko-

rábban a Szentesi Vízilabda
Klub elnöke volt. Az is el-
hangzott a mûsorban, hogy a
szentesi kötõdésû M. M. nem
áll körözés alatt. A budapesti
férfi ügyvédje azt mondta a
riport készítõinek, hogy ügy-
fele nem, csak a külföldön tar-
tózkodó M.M. férhet hozzá a
külföldi számlán lévõ pénz-
hez. Szakemberek arról nyi-
latkoztak a Kékfénynek, hogy
polgári peres eljárás kereté-
ben szerezhetik vissza pénzü-
ket a károsultak. Akik között
– információink szerint – jó
néhány szentesi is van.

Munkatársunktól 

(folytatás az 1. oldalról)
A törvényi minimum 40

százalék, viszont ha figye-
lembe vesszük a szerzõdés-
sel lekötött milliárdos hitel-
keretet, akkor az átvállalt 2,6
milliárd forint adósság csu-
pán 37 százaléka Szentes tel-
jes adósságállományának.
Ha elfogadnák érvelésünk,
és a vitatott tétel 45 százalé-
kát is beemelnék a konszoli-
dációba, az további 500 milli-
ós tehercsökkenést jelentene
a város számára – folytatta
Szirbik Imre. A polgármester
levelet írt két miniszternek,
melyben kifejtette, a törvényi
minimum teljesítése érdeké-
ben vagy be kell emelni
Szentes igényét egy új meg-
állapodásba, vagy törvény-
módosításra lesz szükség.

Utóbbihoz Farkas Sándor se-
gítségét fogja kérni. – A le
nem hívott hitelkeret a rész-
ben már megvalósuló, vagy
a megnyert, de még el nem
kezdett uniós projektek ön-
részének a fedezete. Ide tar-
tozik többek között a város-
központ rehabilitáció jó né-
hány eleme – útépítések,
a fehér ház átalakítása, a
közgé és az evangélikus
templom melletti kert rende-
zése –, az ivóvíz minõségja-
vító program megvalósítása,
nem mellesleg a szennyvíz-
tisztító és a fedett uszoda
megépítése. Ha feladná a
város az uniós fejlesztéseket,
büntetõkamattal kellene
visszafizetni az elnyert tá-
mogatásokat – tette hozzá a
polgármester. B.D.

Számháború: a 45 az 37

59 milliót nyert a közgé

A vasúttörténeti kiállításra csábították a legtöbb érdeklõdõt a körsétákon.

Fel nem használt hitelt
nem engedhet el a kormány
– mondta lapunknak Farkas
Sándor múlt pénteki sajtótá-
jékoztatóján, amikor arról
kérdeztük, hogy arra az egy-
milliárd forintos hitelkeret-
re is vonatkozik-e az állam
45 százalékos adósságátvál-
lalása, amit a szennyvíztisz-
tító és a fedett uszoda építé-
sére szán Szentes.   

A térség országgyûlési
képviselõje kiemelte, a 3.
választókerülethez tartozó
Szentes, Csongrád, Sándor-
falva, Kistelek és Mindszent
összesen 16 milliárd forintot
kitevõ adósságának felét vál-
lalta át az állam. A kormány-
zattal folytatott tárgyalások
során két város esetében si-
került fentebb emelni az
adósságátvállalás mértékét:

Csongrádon 50-rõl 60-ra,
Szentesen 40-rõl 45 százalék-
ra. Így Csongrád 2 milliárdos
tartozásából 1,2 milliárdot,
míg Szentes 5,6 milliárdos
adósságából 2,6 milliárd fo-
rintot vállal át az állam. Ezen
felül a város által a Dr. Bugyi
István Kórháznak adott 127
milliós kölcsönt is megtéríti
a kormányzat. A politikus
hozzátette, a kormány célja
az volt, hogy az önkormány-
zatok ne a lakosságra hárít-
sák át terheiket, mert az em-
berek nem bírnák el. Ennek
szellemében született meg a
rezsicsökkentésrõl szóló ha-
tározat is. A települések szá-
mára is könnyebbséget hoz a
konszolidáció: több pénzt
fordíthatnak fejlesztésekre és
vállalt feladataik ellátására. 

A szentesi városvezetés azt
szerette volna elérni – és ezt
a kormányzat képviselõinek
személyes találkozón is je-
lezte –, hogy a még fel nem
használt, 1 milliárdos hitel-
keretre is vonatkozzon az
adósságátvállalás. Ez az ösz-
szeg biztosítja a szükséges
önerõt az új szennyvíztisztí-
tó és a fedett uszoda építésé-
hez. Farkas Sándor errõl azt
mondta, igen furcsa kéréssel
rukkolt elõ a polgármester. –
Erre nem bólinthatott rá a
kormány, hiszen fel nem
használt hitelt nem engedhet
el. Egyébként majdnem min-
den településvezetõ háláját
fejezte ki a kormánynak, re-
mélem, Szentesen is értéke-
lik az erõfeszítéseit.

B.D.

Furcsa kérés
volt a szentesi

Még van mit felfedezni

A fideszes honatya azt
is bejelentette, õ is csatla-
kozott az elsõ közös euró-
pai polgári kezdeménye-
zéshez, amely az emberi
magzat védelmét szolgál-
ja. Az 1 Közülünk címû,
Európa több országában
zajló aláírásgyûjtés elindí-
tói azt akarják elérni, az
EU ne támogasson pénz-
zel, illetve lehetõleg tilt-
son meg minden olyan te-
vékenységet, amely fel-
tételezhetõen magzatok
megsemmisítésével jár. Ez
a kutatásokra, kísérletekre
is vonatkozik. A támoga-
tókat arra kérte, keressék
fel irodáját, ahol aláírhat-
ják a felhívást. 

Kékfényben a
volt klubelnök

Két év alatt 50 millió forintot fordíthat intézményi szintû
sport, egészségnevelési, informatikai és kulturális fejlesztés-
re a Boros Sámuel Szakközépiskola és Szakiskola. A jelentõs
támogatást néhány hete pályázaton nyerte el az intézmény.

A Boros-szakközépisko-
la 9 millió forint támoga-
tást nyert egy új típusú
szakképzés bevezetésé-
hez. A projekt keretében
az intézmény vállalta,
hogy a pénzügyi-számvi-
teli ügyintézõ szakképzést
egy évvel korábban vezeti
be az új követelmények-
nek megfelelõen. Az új
szakképzés az elõzõvel el-
lentétben emelt szintû,
amely az itt végzett diá-
kok számára elõny, mert
többletponthoz juttatja
õket szakirányú továbbta-
nulás esetén.
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Kedvezõ képet mutatnak
a szántóföldek, sokkal biz-
tatóbb a tavaszi határ, mint
az egy évvel korábban. Míg
tavaly ilyenkor az aszályos
õsz és fagykár miatt kiala-
kult kedvezõtlen helyzetrõl
beszéltek az agrárszakem-
berek, addig most bizakodó
Szarvas Pál (képünkön), a
Terra Coop Kft ügyvezetõje.

– Jól telelt az õszi vetés,
idejében jött a csapadék a
megfelelõ keléshez és nagy
fagy sem volt télen – mond-
ja. – Nincs számottevõ bel-
víz, amint annyit szikkad a
föld, hogy a gépek rá tudja-
nak menni, akkor elkezdjük
a tavaszi a növényvédelmi
munkákat és a magágyelõ-
készítést. Közel tíz százalék-
kal drágult a mûtrágya és

vetõmag. A növényvédõ-
szer áremelésének mértéké-
rõl még nem tudott pontos
adatokat mondani az ügyve-
zetõ, de információja szerint
legalább öt százalékos növe-
kedés várható.

A cégcsoport mintegy há-
romezer hektáron gazdálko-
dik, közel száz kilométeres
körzetben.  Tavaly több száz
hektáron kellett a gyenge ke-
lés és fagykár miatt kiritkult
repce helyére más növényt
vetni. Az elõzõ évi fiaskó
után nem kockáztattak, meg-
várták az õszi esõket a veté-
sével. Az olajnövény jól te-
lelt, jó közepes termésátlagot
vár az ügyvezetõ, de ahhoz
még kellõ tavaszi esõ is felté-
tel. A 24 fõt foglalkoztató
Terra Coop Kft. gyümölcsö-

sének háromnegyedén elvé-
gezték a tavaszi metszést és
Szarvas Pál bízik abban,
hogy az idén nem fagy el vi-
rágzáskor a java termés. A
cég idén megépít egy 1200
négyzetméteres síktározót
L a p i s t ó n  é s  l e c s e r é l i  a
kombájnait. Az eddig hat
aratógép helyett vásárolnak
öt darab nagyobb teljesítmé-
nyût, így 7-10 nap alatt vé-
gezhetnek majd a mintegy
1400 hektár õszi kalászos
aratásával.

A több mint negyven éve
a szakmában dolgozó agrár-
mérnök véleménye szerint a
mostani kilátások alapján le-
hetne egy nagyon jó éve is a
mezõgazdaságnak, ha ma-
radnak a jelenlegi árak.

B.G.
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Kockázatokkal jár ha az
ember maga akar túladni la-
kóingatlanán. Egyre inkább
elõfordul, hogy álvevõjelöl-
tek érdeklõdnek, a vételbõl
azonban nem lesz semmi,
mert kifosztják a lakásokat.
A veszélyekrõl Tályai Bog-
lárkával, az egyik belváro-
si ingatlaniroda munka-
társával beszélgettünk.

– Irodánk egy szegedi cég
fiókja itt Szentesen. Foglal-
kozunk ingatlanközvetítés-
sel, albérlet közvetítéssel, hi-
telügyintézéssel és igény
esetén ingatlanbiztosítással –
kezdi a beszélgetést Tályai
Bogárka. 

– Miért érdemes ingatlan-
közvetítõhöz fordulni?

– Általában az emberek-
nek a legnagyobb értékû va-
gyontárgya a háza, lakása.
Egy-egy lakás vagy ház el-
adása rengeteg buktatót rejt-
het magában mind az eladó,
mind a vevõ részérõl. Ezek
közül a teljesség igénye nél-
kül néhány: nem reális áron
hirdetik meg az ingatlant,
vagy olyan ingatlant hirdet-
nek meg, ami nem az illetõé.
Volt olyan eset is, amikor te-
lefonon egy kedves, szimpa-
tikus hangú nõ érdeklõdött,
de a házat már négy tagba-
szakadt férfival együtt nézte
meg. Ilyenkor természetesen
nem az ingatlan, hanem az
abban lévõ értékek, valamint
a zárak és ajtók állapota ér-
dekelte a „vevõket”. A tulaj-
donos szokásait kilesik, és a
ház megnézése után akár he-
tekkel is-amikor az eladó el
is feledkezett az „érdeklõ-
dõkrõl”, feltörik azt. Ha egy
vevõjelölt bejön hozzánk, ak-

kor elbeszélgetünk vele,
megpróbáljuk kideríteni,
tényleg van-e az ingatlan vá-
sárlásához megfelelõ anyagi
háttere, komolyan gondolja-
e a vásárlást, egyáltalán ér-
demes-e potenciális vevõ-
ként számításba venni, tehát
elõzetesen megszûrjük.

– Mit tanácsol annak, aki
magánúton árulja az ingat-
lanát?

– Elõször is azt, hogy jöj-
jön be hozzánk és legyen az
ügyfelünk! Viccet félretéve
fontos az, hogy senki se
egyedül fogadja vevõjelölte-
ket. Ha kérdezik, ne mondja
meg, hogy mikor megy dol-
gozni, nyaralni, vagy mikor
megy kórházba. Van aki úgy
megy házat nézni, hogy visz
magával fényképezõgépet.
Ne engedjük, hogy a zára-
kat, plazmatévét és a nagy
értékû, könnyen mozdítható
ingóságokat fényképezze.

Ne beszéljünk megtakarítá-
sainkról, idegennek ne dicse-
kedjünk vagyontárgyaink-
ról. Ne tévesszen meg a jól-
öltözöttség, a kedves modor.

– Megbízási díjért dolgoz-
nak, ennek az összege meny-
nyi?

– Ezt nem összegszerûen,
hanem az eladási érték szá-
zalékában határozzuk meg,
ez az eladóval kötött szerzõ-
déstõl függõen az eladási ér-
ték 2 vagy 2 és fél százaléka.
Ezért a pénzért az adásvételi
szerzõdés megkötéséig vé-
gigkísérjük az eladást.

– Albérletekkel kapcsolat-
ba mi a tapasztalatuk?

– Ezzel kapcsolatban is
rengeteg a trükközés. Van-
nak olyanok, akik úgy sze-
retnének ingatlant venni,
hogy elõtte 2-3 hónapot ott
laknak albérletben, és azt
mondják, hogy csak ezután
jutnak nagyobb tõkéhez,
amibõl ki tudják fizetni a vé-
telárat.  Ezeknek a fele szo-
kott igaz lenni, de mivel a
Magyarországon a birtokjog
erõsebb mint a tulajdonjog,
rendkívül nehéz õket kiten-
ni. Aki albérletet ad ki, an-
nak azt tanácsolom, hogy ér-
deklõdjön a lakóról kicsoda,
honnan jött, mivel foglalko-
zik. Kérjen kauciót, tételesen
írja össze a berendezési tár-
gyakat, azok állapotát, akár
fényképezze is le õket. Eze-
ket írja bele a bérleti szerzõ-
désbe, nem baj, ha az 10 ol-
dal. A közüzemi mérõket
írassa rá a lakó nevére.   Ha
valamivel nincs tisztában,
kérje szakember vagy akár
ügyvéd segítségét!

Kovács Károly

Álvevõk házaknál

Szentesen három óvoda, az Apponyi téri, a
Szent Anna utcai, a Vásárhelyi úti óvoda és
négy iskola, a Deák Ferenc, a Klauzál Gábor,
a Koszta József iskola valamint a Kiss Bálint
Református Általános Iskola jelentkezett a
Vesd bele magad elnevezésû felhívásra.

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége
- AGRYA harmadik éve szervezi meg a prog-
ramot, melyben vetõmag csomagokat kapnak
a gyerekek, hogy azt otthon, a család saját
kertjében felhasználják. Molnárné Szalai Edit
koordinátor lapunknak elmondta, hogy ta-
valyelõtt 20, tavaly városi szinten már 200 gye-
rek vett részt az akcióban. Idén már közel öt-
száz iskolás ismerkedik a kertészkedéssel,
akiknek a Bartha János Szakiskola kertész és
növényvédelmi technikus tanulói segítenek.
Az intézményekben saját kiskertet is kialakíta-
nak, a református iskolások például az imaház
udvarán. Ahol nincs földterület, ott konténe-
rekkel oldják meg a termesztést, mint a Vásár-
helyi úti oviban. – A Vesd bele magad prog-
ramnak közösség formáló hatása van és a kör-
nyezetet is színesíti – vélekedett Bakó Dániel
programot támogató fiatal gazda.

A vetõmag csomagokat legkésõbb március
12-ig megkapják az iskolák, így a hosszú hét-
végén már indulhat a veteményezés. A cso-
magban – az extra édes sárgarépa kivételével -
hazai vetõmagvak találhatóak, hónapos retek,
zöldborsó, kapor, hagyma, sárgarépa és cse-
mege kukorica. A programhoz különbözõ fel-
adatok kapcsolódnak, az azokat elvégzõ és az
átlag felett teljesítõ iskolák között osztályki-
rándulásokat sorsolnak ki a szervezõk.

Az egyik feladat az idei évben is blog be-
jegyzésként feltölteni a vesdbelemagad.hu
weboldalra a gyerekek élményeit és fotóit. A
második feladat a kapott termesztési napló és
egy csapadékmérõ használatával összegezést
készíteni, hogy mi történt a kiskertekben és
milyen volt az idõjárás. A gyerekeknek az is
feladatuk volt, hogy mérjék le, számolják meg,
mennyi termett zöldborsóból, hónapos retek-
bõl, sárgarépából, hagymából és csemege ku-
koricából. Az adatgyûjtésben a gyereket nem a
nevükkel szerepelnek, ez nem verseny, a cél a
valóban hobbi kertészkedés hatékonyságának
a mérése.

B.G.

Közel ötszáz iskolás veti be

Két ország, egy cél, közös siker!
HURO/0802/034. pályázat

„HATÁROKON ÁTÍVELÕ EGYÜTTMÛKÖDÉS A BETEGEK AKUT ELLÁTÁSA
ÉS REHABILITÁCIÓJA ÉRDEKÉBEN“

Ortopéd-traumatológiai konferenciát és képzést rendeztek a múlt héten a Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórházban a HURO/0802/034 számú projekt részeként. A HURO/0802/034 „Határokon átívelõ
együttmûködés a betegek akut ellátása és rehabilitációja érdekében“ projekt a Magyarország Románia
Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 keretében valósul meg, a vezetõ partner szentesi
kórház, és a projektpartner zsombolyai kórház együttmûködésében.

A projekt alapvetõ célja a magyar és román határmenti egészségügyi együttmûködés megerõsítése. A
2013. március 14-ig tartó projekt teljes költségvetése 1.142.495 EUR, melyet a partnerek az önerõ
biztosítása mellett magyar és román nemzeti társfinanszírozással, továbbá az Európai Regionális
Fejlesztési Alap támogatásával valósítanak meg.

A projekt keretén belül a partner kórházak által biztosított egészségügyi ellátás infrastrukturális
fejlesztése valósul meg építési beruházás és eszközbeszerzés révén, melyet kiegészít a szentesi orvosok
szakmai tapasztalatainak átadása rehabilitáció ortopédia és traumatológia területen konferenciák, illetve
gyakorlati képzések keretében. Ez utóbbira került sor a napokban. A traumatológiai konferencia szakmai
koordinátora Dr. Berki Sándor osztályvezetõ fõorvos volt, aki elméleti és gyakorlati szinten is bevezette
kollégáit szakmai tapasztalataiba.

A fejlesztés hatására Zsombolyán az ortopédsebészeti eszközállomány bõvítése történt meg a komplex
beavatkozások, valamint magas színvonalú szolgáltatások biztosítása érdekében.

Szentesen a Mozgásszervi rehabilitációs osztály épületének felújítása és átalakítása, valamint
rehabilitációt segítõ szakmai eszközök beszerzése történt meg, melyeknek köszönhetõen növekedett az
ellátás színvonala.

www.huro-cbc.eu és www.hungary-romania-cbc.eu
Jelen cikk nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Az ingatlanközvetítõ
egyik szentesi ügyfele azt
mesélte lapunknak, ko-
rábban magánúton próbál-
ta eladni a lakást, de min-
denki leszólta azt, hogy
kevesebbet kérjen érte. A
hatodik ilyen vevõjelölt
után elege lett. Akkor –
részben ennek hatására –
meggondolta magát, még-
sem adta el. Hozzátette: –
A másik ok, hogy mivel
tapasztalatlan vagyok
ilyen téren, el akartam ke-
rülni azt, hogy becsapja-
nak, belevigyenek egy
olyan helyzetbe, ami szá-
momra nagyon hátrányos
lenne.
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A 81. életévében járó, a re-
pülõsport iránt évtizedek
óta elkötelezett Hári László
lett a 2012-es esztendõ spor-
tolói életmû-díjasa. Laci bá-
csi a Szentesi Repülõ Klub
alapító tagja, aki kipróbálta
a sárkány- és vitorlázó-, va-
lamint a motoros meghajtá-
sú repülést is, de a szíve
leginkább a vitorlázórepü-
lés felé húzza. 

Hári László már 1949-ben
repülõs tanfolyamot végzett,
de csak késõbb, 1970-tõl tu-
dott szeretett sportjával iga-
zából foglalkozni. Társaival
megtervezték a Kolibri névre
hallgató forgószárnyas repü-
lõgépet, majd sárkányrepü-
lõket építettek, alapot adva
ezzel a nyolcvanas évek ele-
jén megalakuló Szentesi Sár-
kányrepülõ Klubnak. – A
legnagyobb élményem az
volt, amikor 1978-79-ben
egyedül repülhettem egy
géppel- meséli az Életmû-díj
friss birtokosa. – Szentesen
1958-ban megszûnt a repülõ-
tér, de ebbe nem tudtam
belenyugodni. Átjártunk
Kiskunfélegyházára Szobota
László barátommal, majd egy
idõ után elhatároztuk, hogy
itt Szentesen ismét létrehoz-
zuk a repülõteret. Sok segít-
séggel és a barátaimmal sike-

rült megvalósítanunk a régi
tervünket. 

Szíve csücske a vitorlázó
repülés, de kipróbálta a sár-
kány- és a motoros repülõgé-
peket is, sõt a motoros vitor-
lázógépet is. Vitorlázó gép-
pel az egyéni rekordja 7 óra
és 33 perc, amit csak egyet-
len sporttársa tudott túlszár-
nyalni. Laci bácsi a Szentesi
Repülõ Klub alapító tagja, a
repülõtér tulajdonosa. Szer-
vezésével kezdõdött el a re-
pülõtér kialakítása, az elsõ
hangár, a kiszolgáló létesít-
mények tervezése és építése,
majd tanfolyami keretek kö-
zött az oktatás. A klub felújí-
tásra szoruló Góbékkal kezd-
te el a fejlesztést. Az elsõ fel-
szállásra 1992-ben került sor.
– Jelenleg nem repülhetek,
orvosi javaslatra, de bízom
benne, hogy rövidesen ismét
gépre szállhatok. Ilyen idõs
korban már félévente kell
megújítani a repülési enge-
délyt, de ez nem is baj, mert
így legalább folyamatosan
ellenõrizve egészségügyileg. 

Arra a kérdésre, hogy volt-
e valaha életveszélyes hely-
zetben a levegõben, azt vála-
szolta, hogy akadtak nehéz
szituációk, de igazán ve-
szélyben sosem volt az élete.
Hári Lászlónak egy lánya és
egy fiú unokája van, aki
messzire került a repüléstõl,
hiszen zongoratanár lett be-
lõle, így elmondható, hogy a
családban senki más nem
„fertõzõdött” meg a repülés-
sel úgy, mint õ. Azonban, há-
la a sikeres oktató tevékeny-
ségének, tudását át tudta ad-
ni a fiatalabb generációknak,
így közel száz növendékébõl
lett „B” illetve „C” vizsgás
pilóta.

H.V.

Újra magyar bajnokságot
rendezett a Szilver TSE a
szentesi sportcsarnokban,
melyen ezúttal a 21 év alatti
tíztáncosok legjobbjai ver-
sengtek. Látványos mozdu-
latok, megható külsõségek
és a Szilver sikerei fémje-
lezték a múlt vasárnapi ese-
ményt. 

A Magyar Táncsport Szö-
vetség rendezi a sportág ma-
gyar bajnokságait, ám a még
újdonságnak számító, elõ-
ször két évvel ezelõtt rende-
zett U21-es bajnokság már
nem fért bele a repertoárjuk-
ba, így ezt meg lehetett pá-
lyázni. Szatmári-Nagy Szilvia,
a Szilver TSE vezetõje úgy
érezte, érdemes ide hozni a
21 év alattiak legnagyobb
hazai versenyét, mert volt

esélye a szentesi sikernek.
Így több év elteltével ismét
magyar bajnokságon szur-
kolhatott a táncsosoknak a
Dr. Papp László-sportcsar-
nokba kilátogató szépszámú
közönség. 

A versenyek izgalmát kicsit
enyhítették a bemutatók: a
bajnok formáció, illetve a
standard magyar bajnokság
elsõ két helyezettje – termé-
szetesen a Szilver versenyzõi
– László Csaba és Páli Viktória,
illetve Szepesi József és Farkas
Bettina produkcióját láthatták
a nézõk. A tévénézõk is kü-
lönleges élményben részesül-
hetnek majd, hiszen nem le-
hetett nem észrevenni azt a
hosszú darun mozgatott ka-
merát, mely folyamatosan kö-
vette a táncosok mozgását, fe-

lülrõl, oldalról, szembõl meg-
mutatva finom mozdulatai-
kat. Mint a Duna Televízió
stábjának producerétõl, Elek
Sándortól megtudtuk, most
már négy HD-kamerával dol-
goznak, a kameramozgató
eszközzel teljesen meg tudják
mutatni a teret. Ezzel a látvá-
nyosabb a képi feldolgozással
március 23-ától, szombat dél-
utánonként találkozhatnak a
tévénézõk, a 10 részes soro-
zatban hetedikként, azaz má-
jus 4-én kerül adásba az U21-
es bajnokság.

Bensõséges pillanatokból
több is akadt a versenyen:
elõbb a 25. születésnapján
köszöntötték Páli Viktóriát,
majd szintén tortával lepték
meg a 19 éves Hegyes Berta-
lant. A táncos a bajnoki

aranyérem mellé kapta a tor-
tát, hiszen párjával, Kis Vio-
lettával megnyerték az U21-
es versenyt. Sikerük nem
volt nagy meglepetés, tekint-
ve, hogy a közelmúltban
már másodszor lettek felnõtt
tíztáncban magyar bajnokok.
A junior latin ranglista-ver-
senyen szintén itthon ma-
radt az aranyérem Rónyai
Zoltán és Farkas Boglárka
(képünkön) révén.

Szilveres eredmények:
U21 Tíztánc magyar baj-

nokság: 1. Hegyes Bertalan Já-
nos / Kis Violetta, 3. Balga
Kristóf / Palásti Sára Anna

Junior latin ranglista 1.
Rónyai Zoltán / Farkas Boglár-
ka, 5. Fedics Richárd / Lengyel
Helga

D.J.

Mitõl jó a kávé és ho-
gyan lehet rávarázsolni a
felszínére különbözõ min-
tákat, hogy akár ottho-
nunkban is meglephessük
vendégeinket egy-egy csé-
sze különleges, minõségi
kávéval – ezekre a kérdé-
sekre keressük a választ
ebben a cikkben. Mivel ez
utóbbit nehéz írásban
visszaadni, barista kötényt
kötöttünk, s beálltunk egy
szentesi szakember mellé,
hogy azonosuljunk riport-
alanyunk munkájával, mi-
közben a kávékultúrából
is kiokosodtunk.

Alapszabály a kávé eseté-
ben is: jót csak jóból lehet ké-
szíteni. Egyre nagyobb az
igény a vendéglátó-helye-
ken, hogy a gondos kiszolgá-
lás, az étel mellett a kávé is
jó minõsítést kapjon a ven-
dégtõl. Városunkban szinte
minden vendéglátó egység-
ben megtalálható nagy telje-
sítményû gép, mely feltétele
a jó kávé elkészítésének, de
talán még mindig nem ka-
pott olyan figyelmet, mint a
vendéglátás más területei.
Az eszköz még kevés, kelle-
nek jól felkészült szakembe-
rek, a baristák is. A törekvés
erre viszont észrevehetõ, hi-
szen a vendégek között is
egyre több a felkészült fo-
gyasztó, és az ínyenc, aki
nem a megszokott ízeket ke-
resi.

Az otthoni tárolás is gon-
dosságot igényel. Ahogy a

díszes fémdobozokban tárolt
õrölt kávé fogy, egyre több
levegõ kerül bele, amitõl
megváltozik az íze, illata. Ki-
védeni aromazáró csoam-
golással lehet, vagy lezárt
zacskóba téve.

Rajzok csokiból
A közelmúltban rendezett

9. magyar barista bajnoksá-
gon a környékünkrõl nem
volt induló, bár egyre több
szakember igényli a képzést.

Id. Ludányi István, aki fenti
tapasztalatait megosztotta
velünk, már harmadik éve
vesz részt versenyek, így a
bajnokság lebonyolításában.

Bár bírói képesítése is van,
szívesebben tevékenykedik
az elõkészületekkel, a szer-
vezéssel. Szentesen nem is-
meretlen a neve, hiszen több
mint 30 évet töltött a ven-
déglátásban. Már nyugdíjba
vonulása elõtt elkezdett in-
tenzívebben érdeklõdni a
barista szakma iránt, ma a
mixerképzéssel foglalkozó
fia vállalkozásában segít.

Az elmélet után nosza,
barista kötényt fel, és irány
az eszpresszó kávégép. Fi-
gyelem, ahogy Ludányi Ist-
ván, alkalmi oktatóm elvégzi
a kivonatolást, azaz a kávé

lefõzését a kíméletes hõmér-
sékletû, 90-95 fokos vízzel.
Minden munkafázis után
tisztítani kell mindent, az õr-
leménytartó eszköztõl a ká-
vétömörítõig, emlékeztet. A
csészébe gyufaszál vékony-
ságban folyik a barna ital.
Gyakori hiba vendéglátó-he-
lyeken az ettõl eltérõ lefolyá-
si sebesség, ezért is mondja
oktatóm, hogy a fõzet minõ-
sége eltérõ lehet az õrle-
ménynagyság megváltozta-
tásával.

Megtudom, milyen jelen-
tõsége van a megfelelõ,
elasztikus kávékrémnek, me-

lyet elsõsorban a kávéban ta-
lálható olaj alkot, s mely mi-
nõsíti is az italt, színét, ízét.
Megtanulom azt is, hogyan
kell habosítani a tejhabot,
majd elegyíteni az edényben
a forró fehér alapanyagot,
hogy csillogó, krémes le-
gyen. A tej zsírttartalma ke-
vésbé, a fehérjetartalma an-
nál inkább számít: csak 3
gramm felett megfelelõ. S
ekkor jön a „latte art”, va-
gyis a kávé eladhatóságát
növelõ mintázat rárajzolása
a tetejére. Csokiöntetet csur-
gat István a színültig telt csé-
szébe, a kávé felszínére, las-
san vezetve a tubust, majd
alulról felfelé egy ún. art tû-
vel áthúzza a mintát egy
mozdulattal, s kész a rajz.
Az egész folyamatot utána
csinálom én is, s máris ott
van a kávé tetején a fenyõ-
fám, legalábis én annak sze-
retném látni.

Mást is kipróbálunk: ún.
szabad öntéssel kerül a tej-
hab a kávéra, kis szívet for-
mázva. 

Virágminta, macifej, tró-
pusi sziget, a Tádzs Mahal, s
kakaóporral rusztikussá tett
levélmotívum is kerül a ká-
vék tetejére, István legalább
40-50 megoldást tud. Család-
jának is készít különlegessé-
geket, de csak jeles alkal-
makkor kapcsolja be hozzá a
gépet. Ismét egy fontos inte-
lem: egy percen belül az asz-
talra kell tenni a vendég elé,
mert a kávé beltartalma per-
cenként felezõdik. Ami vi-

szont a mintázatot illeti, az
egy óra múltán is meg-
maradt rajtuk. Megtudom,
hogy koffeinbõl 70-100 mili-
gramm van egy adag esz-
presszóban, a szakirodalom
napi 2-4 kávét ajánl.

Otthon is ki lehet
próbálni

Effajta különlegességeket
azonban nem csak kávéhá-
zakban ihatunk, hanem itt
jön a jó hír: otthonunkban is
elkészíthetjük gyakorlással.
Még csak eszpresszó-tech-
nológiával kivonatoló ipari
gép sem kell hozzá, elég, ha
van olyan elektromos, ha-
gyományos kávéfõzõnk,
amely gõzzel képes tejhabot
elõállítani. Ezek már 100 fo-
kos vízzel dolgoznak, tehát
nem annyira kíméletesek, de
hasonló eredményt el lehet
érni, magyarázza István.
Úgy gondolja, a saját pálin-
kák, borok világában jó ér-
zés, ha egyéni  kávékülönle-
gességgel tudjuk meglepni
vendégeinket, de otthoni ká-
vézási szokásainkat is színe-
síthetjük, hiszen mindenki a
saját fõztjére a legbüszkébb.
Nem arról van szó, hogy a
bûvész leleplezi a trükkjeit,
mert õ mindig is szerette
megosztani vendégeivel a
recepteket, a tapasztalatait,
mondja. 

A sikeren felbuzdulva, ha
eljön a szezonja, a jeges ká-
vék világába is kirándulást
teszünk segítségével.

Darók József

Nem bûvésztrükk: kávécsodák otthonra

TTTT íííí zzzz tttt áááánnnncccc             éééé ssss     kkkk éééé tttt     tttt oooo rrrr tttt aaaa

Fotó: Vidovics Ferenc

Évtizedek a levegõben
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Fontos gyõzelemmel
kezdte a tavaszi szezont a
Szentesi Kinizsi megyei
másodosztályú labdarúgó-
csapata. A mieink 3-2-re
verték a második helyezett
Mártély együttesét, így már
11 pontos elõnnyel vezetik
a „megye kettõ” tabelláját.

A szentesi klub vezetõi
nem szerették volna, ha
„maradandó károsodásokat”
szenvedne a Pusztai László
Sporttelep centerpályája,
ahol ráadásul kisebb talaj-
korrekciós munkálatok is

folynak, így a régi Spartacus-
pályán rendezték az elsõ ta-
vaszi fordulót – szépszámú
közönség elõtt. A Kinizsi vé-
gül, ha nem is könnyû mér-
kõzésen, de begyûjtötte a há-
rom bajnoki pontot. A mie-
ink a félidõben 2-1-re vezet-
tek, végül 3-2-es haza gyõze-
lemnek örülhetett a publi-
kum. A Kinizsi góljait
Lekrinszki, Mihály és Gránicz
szerezték. – A helyzetek és a
mutatott játék képe alapján
úgy érzem, megérdemelt
volt a gyõzelmünk – nyilat-

kozta a mérkõzést követõen
Bozóki Zoltán vezetõedzõ. -
Az elsõ félidõ második felé-
vel voltam elégedett, a má-
sodik játékrészben nem pör-
gött úgy a játék, de végül is a
második helyezett ellen lép-
tünk pályára. A nyitányon
rangadót tudtunk nyerni,
így elégedettnek kell len-
nem.

A Kinizsi vasárnap a 11.
helyen álló Csanytelek csa-
patához utazik, itt kellene
folytatni a pontgyûjtést.

hv

Az ország egyik legna-
gyobb kézilabdafesztiválja
zajlik három napon keresz-
tül városunkban. A március
15-e és 17-e között megren-
dezésre kerülõ viadalon hét
korcsoportban összesen 104
csapat vetélkedik a legjob-
baknak járó serlegekért. A
mérkõzéseket Szentesen öt
helyszínen, illetve Csongrá-
don és Kunszentmártonban
rendezik.

A pillanatnyi állás szerint
több mint száz, egészen pon-
tosan 104 csapat, közel ezer
ifjú kézilabdázója vesz részt
a jövõ hétvégén a Szentesi
Kézilabda Utánpótlás Feszti-
válon, a Kiss Bálint Kupán.
A szervezõk a szentesi kö-
zépiskolai kollégiumban, az
uszoda területén, valamint
csongrádi kollégiumokban
szállásolják el a több száz
résztvevõ fiatalt. A mérkõzé-
sek pénteken 9 órakor kez-
dõdnek, és egyszerre több
helyszínen zajlanak a küz-
delmek. Szentesen a Koszta,
a Klauzál, a Kiss Bálint és a
Szent Erzsébet iskolákban és
a Dr. Papp László Városi
Sportcsarnokban lépnek pá-
lyára a csapatok, de rendez-

nek mérkõzéseket a csongrá-
di Sághy iskola tornatermé-
ben és a kunszentmártoni
sportcsarnokban is. A lányok
öt korcsoportban, a 8, 9, 10,
11 és 12 éves korosztályok-
ban, míg a fiúk szintén ezek-
ben, illetve a 13 és 15 éves
korosztályokban vesznek
részt a tornán. – Igyekszünk
változatos programokat biz-
tosítani a gyerekek számára,
így akkor sem fognak unat-
kozni, ha éppen nincs mér-
kõzésük – mondta a Szentesi
Sportiskola vezetõje, Czesz-
nak György. – Az ifjúsági ház-
ban mozifilmeket vetítünk
folyamatosan a gyerekeknek,
míg szombaton este edzõi
bált szervezünk a középisko-
lai kollégium ebédlõjében.

A torna részletes program-
ja már elérhetõ a Szentesi
Párducok Kézilabda Után-
pótlás Nevelõ Sportiskola
honlapján. Idõközben a
sportiskola U8-as leány és
U9-es fiú csapata is tovább-
jutott az Erima Gyermek Ké-
zilabda-bajnokság megyei
fordulójából, így a kicsik a
regionális döntõben folytat-
hatják a küzdelmeket.

hv

(folytatás az 1. oldalról)
A felnõttek mezõnyében

49-en vehettek át elismerõ
oklevelet, a díjazottak között
volt teniszezõ, természetjáró,
mountain bike-os, lábteni-
szezõ, atléta, szenior úszó,
karatés, vízilabdázó, júdós és
táncos. A díjátadó gála záró
felvonásaként került sor a
különdíjak átadására. A nõi
vízilabdázók BEK-serlegé-
nek elhódítása 20. évforduló-
ja alkalmából emléklapot ka-
pott a Hungerit-Szentes SC
vízilabdacsapata. A 2012-es

esztendõ sportolójának két
vízilabdázó hölgyet, a
Cseljabinszkban Eb, Perth-
ben pedig világbajnoki
ezüstérmet szerzett junior
válogatott két szentesi játé-
kosát, Miskolczi Ibolya Kittit
és Gémes Alexa Anettet vá-
lasztották. Az Év edzõje Er-
dei Sándor lett, aki 4. danos
kyokushin karate mester. Az
Oyama Dojo Sportegyesület
edzõjeként a szegvári és
mindszenti Dojo-ban tanító
szakember hosszú évek óta
kimagasló eredményeket el-

érõ tanítványokat tudhat
maga mögött. Tanítványai
között számos korosztályos
világbajnokot, világkupa-
gyõztest, Európa-bajnokot,
Európa kupa-gyõztest, diák-
olimpiai bajnokokat, magyar
és országos bajnokságokat
nyerõ fiatalokat nevelt. Az
Életmû-díjjal idén egy mû-
szerész és feltaláló, napjaink-
ban is aktív, a repülés iránt
elkötelezett sportember, Hári
László életpályáját ismerték
el. 

h.v.

Az elmúlt hét végén a vá-
rosi sportolói ünnepséggel
egy idõben rendezte meg a
Magyar Atlétikai Szövetség a
2013. évi téli országos baj-
nokságát Budapesten a Pus-
kás Ferenc stadionban és a
Syma-csarnokban. Az orszá-
gos bajnokságon összesen
234 versenyzõ vett részt,
a szentesi atléták minden
számban, ahol indultak, be-
jutottak a nyolcas döntõbe.
A férfi felnõtt diszkosz-
vetõk között Seres András
deréksérüléssel versenyezve
53,37 méteres eredményével
bronzérmes lett. A nõi junior
diszkoszvetõknél Papp Anita
remek egyéni csúccsal, 37,69
méterrel szintén bronzérmet
szerzett. A juniorok között
még Csordás Cintia nõi disz-

koszvetésben hatodik helye-
zést, Kocsis Alexandra hetedik
helyezést ért el. A junior nõi
gerelyhajításban Nánai Lilla
nyolcadik, a junior nõi súly-
lökésben Albert Violetta hete-
dik lett. A hat döntõs ered-
mény, és a két bronz jelentõs
számú bajnoki pontot is je-
lent, ezek további növelésére
még elõttük áll az egész sze-
zon. A verseny zárása után
Spiriev Attila, a MASZ szak-
mai igazgatója kihirdette a
nemzetközi versenyeken in-
duló dobók keretét is. Ennek
alapján Seres András indul a
spanyolországi Castellonban
március 15-16-án megrende-
zésre kerülõ Európa kupán
férfi diszkoszvetésben.

Benkõ István

Bronzérmes dobók

A Pollák DSE sportolói az elmúlét idõszakban az alábbi
eredményeket érték el: Kalydy Patrícia a BHSE I. osztályú fel-
nõtt országos rangsor versenyén 2. helyezést szerzett, majd a
felnõtt MK-át megnyerte -70 kg-ban. 

Baján, a szerb és magyar klubok részvételével rendezett
Pajtás Kupán U11-ben 1. Németh Bernadett, U12-ben 5. Tóth

Bálint, 2. Nagy Beatrix, 2. Karai Viktória. 
A Pollák DSE várja a júdózni vágyókat kedden és csütörtö-

kön 17-18 óra között a Pollák Antal szakközépiskola tornater-
mében. Várunk 5-12 év közötti kicsiket és nagyokat, sovikat
és pufikat. Itt mindenki megtalálja magát.

Pollák judo

Mindkét elsõ osztályú ví-
zilabdacsapatunk sikerrel
vette az elmúlt hétvégi baj-
noki fordulót. A hölgyek a
fõvárosban, a férfiak a ligeti
uszodában gyûjtötték be a
bajnoki pontokat.

A Hungerit-Szentesi VK
nõi csapata szombaton, meg-
lehetõsen korai idõpontban,
délelõtt 10 órakor szállt me-
dencébe idegenben az Újpest
ellen. A találkozó esélyese

egyértelmûen a Zantleitner

Krisztina irányította szentesi
gárda volt, és végül a mieink
a hatgólos, hetek óta nagy-
szerû formában pólózó Kö-

vér-Kiss Réka vezérletével –
aki immár a harmadik he-
lyen áll a góllövõlistán - 13-8-
ra nyertek a lila-fehérek el-
len.

A férfiak, a Valdor-Szentesi
VK együttese az egri fõisko-
lásokat fogadták ezen a na-

pon a ligeti uszodában, és
Horváth Tamásék magabiztos,
11-7-es gyõzelemmel örven-
deztették meg szurkolóikat.
– Elsõsorban az emberhátrá-
nyos védekezésben akadtak
hibáink, így ezeken van mit
javítanunk az elõttünk álló
összecsapásokig. Úgy érez-
tem, hogy a második félidõ-
ben kissé elkényelmesed-
tünk, ráültünk az eredmény-
re, de a célt, hogy nyerjünk,

elértük, ráadásul négy góllal
sikerült jobbnak bizonyul-
nunk ellenfelünknél – érté-
kelte a mérkõzésen látottakat
Lukács Dénes vezetõedzõ.  A
jelenleg a nyolcadik helyen
álló férfi együttesünk szom-
baton Pécsen száll medencé-
be, a hölgyek pedig – õk a
harmadik helyen állnak- iga-
zi rangadót vívnak majd a
BVSC otthonában. 

hv

A férfi és a nõi pólósok is gyõztek

A knock down karate diák-
olimpia 2012/13-as tanév or-
szágos nagydöntõjét rendezi
gyerek, serdülõ és ifi fiú kor-
csoportban, illetve az ifi le-
ány, junior fiú és leány kor-
csoport keleti régiójának
döntõjét tartja a Magyar Tra-
dicionális Kyokushin Karate
Szövetség és a Honkyokus-
hin International Karate
Organization. Március 10-én,
vasárnap 11 órától a Magyar
Diáksport Szövetség megbí-
zásából a Dr. Papp László
Városi Sportcsarnokban kez-
dõdik a verseny. A házigazda
Oyama Dojo vezetõje a neve-
zések alapján több mint 200
versenyzõre számít az ország
mintegy 30 egyesületébõl. A
klub 25 versenyzõt nevez és
legalább 15 érmes helyezést
vár Brezovai Sándor. A diák-
olimpián 1995-2006 között
született általános- és közép-
iskolások indulnak védõfel-
szerelésben, súlycsoporton-
ként, knock down küzdel-
mekben, egyénes kieséses
rendszerben. Az elsõ helye-
zettek kupa, érem és oklevél,
a további helyezettek érem-
és oklevél díjazásban része-
sülnek. A legharcosabb ver-
senyzõ különdíjat kap min-
den korcsoportban.

Karate
diákolimpia

A Szentesi Kinizsi asztali-
tenisz szakosztálya március
2-3-án rendezte meg immár
13. alkalommal a Dr. Szalva
Péter emlékversenyt a Szent
Erzsébet Katolikus Általános
Iskola tornatermében. Elsõ
napon az utánpótlás korúak
álltak asztal mellé. Négy me-
gyébõl 78 gyermeket nevez-
tek három fiú és három leány
korcsoportban. A legjobbak
serlegek és érmeket kaptak.
A szentesi lányok közül
Donka Kitty 3. helyet ért el
korcsoportjában. Fiúknál az
I. korcsoportban elsõ helyen
végzett Magyar Milán. A II.
korcsoportban Kovács Sza-
bolcs, III. korcsoportban Be-
szédes Balázs harmadik lett.

Vasárnap délelõtt az ama-
tõrök kategóriájában 34 férfi
és nõ nevezett. A szentesiek
közül Rácz Béla és Bunda Sza-
bolcs a 3. helyet szerezték
meg kategóriájukban. 

A párosoknál a Bunda
Szabolcs.-Csúcs János kettõs
ugyancsak harmadik helyen
végzett.

Szalva
emlékverseny

Ezer kézilabdás
Szentesen

Kiváló sportolókat köszöntöttek

Sikeres tavaszi rajt

Mészáros Lotti és a teniszklub munkáját is elismerték a szombati ünnepségen.

Alig várják a Kiss Bálint Kupát

Fotó: Vidovics Ferenc

Fotó: Vidovics Ferenc



22001133..  mmáárrcciiuuss  88.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 77

(folytatás az 1. oldalról)
A szlovákiai „Tomi Kid”

Kovács Tamás egészen más-
ként étkezik. Fitneszedzõ
párja mondja meg mit ehet. -
Számolom a kalóriákat, az
utolsó napokban sztéket
eszek, minél több proteint
viszek a szervezetembe. A
mérkõzés napján sok cukrot
fogyasztok, ami gyorsan fel-
vehetõ energiát biztosít. Na-
pi 3-4 liter folyadékot iszom
és minden étkezés elõtt fél
deci citromlevet – sorolja.
Hetente egyszer, vasárnap
azonban mindent ehet. – Ba-
bona? – kérdez vissza moso-
lyogva.

Ágyba bújnak
– A mérkõzés napján

ágyba bújok a párommal, at-
tól mindig jól harcolok, és
nyerek – mondja. A WBO
címmérkõzése elõtt nem így
tett,  el is vesztette. Azóta
nem hagyja ki. A másik szo-
kása, hogy addig nem lép a
ringbe, amíg nem kap egy
sugallatot, hogy otthon van
a kötelek között. Rá kell han-
golódnia a meccsre, ha úgy
érzi, akár egy órát is melegít.
Még egy szokása van, még-
pedig a gong elõtt az edzõtõl
kap két puszit.

A német Universum egy-
kori bokszolója, Bedák Zsolt
lúgos vizet iszik, reggelire
müzlit, joghurtot, banánt fo-
gyaszt. Az ebéd csirke vagy
hal, este csak gyümölcs sze-
repel a három mérkõzésre
szerzõdött profi öklözõ ét-
lapján. Bár három éve nem
bokszolt, a súlya nem sza-
ladt el, 2-3 kilogramm plusz
van rajta. Jelenleg 61 kilós és
akár két nap alatt eléri az 58
kilós versenysúlyát. A mér-
kõzés napján csak reggelizik

pár falatot, meccs után vi-
szont sok húst és tésztát
eszik. Nincs különösebb szo-
kása ringbe lépéskor, világ-
bajnoki címért akar harcolni
rövid idõn belül.

A Bertók Róbert, Rácz Félix
és Széles Richárd által alapí-
tott profi sportiroda nem
csak menedzsel, hanem ren-
dezvényt is szervez, ami így
együtt, egyedülálló Magyar-
országon.

Rémálom
A tulajdonosok egyike az

üzleti szférában jártas, másik
a sportmenedzselés, harma-
dik az ökölvívás és a rendez-
vényszervezés területén ren-
delkezik tapasztalattal. –
Rémálom az élõ közvetítéses
gála, állandó stresszt jelente-
nek már a rendezvény elõtti
napok is – fogalmazott Ber-
tók Róbert a munkájával
kapcsolatban. – A sportolók
felkészítése, a vendégek
fogadása, szállásfoglalás,

a rendezvény biztosítása
mind-mind olyan feladat,
ami külön embert kívánna,
mégis egyedül csinálom.
Olyan egyszerû dolgokkal is
engem keresnek, mint példá-
ul hova üljenek a ringlá-
nyok, van-e elég jég a sérülé-
sek ápolásához – mondja a
szervezõ. Kevesen tudják,
mekkora felelõssége van a
ringbe engedõ személynek,
aki a köteleket feszíti szét a
belépéskor. – Kínos lenne, ha
egy díszvendég azért esne át
a kötélen, mert az az ember
nem figyelt – osztja meg
tapasztalatait Bertók. De
ugyanilyen fontos, hogy a
meccsek közötti szünetben
ne legyenek megfeszítve a
ringkötelek, de mérkõzéskor
tökéletesen tartsanak. Erre
külön ember ügyel. A szer-
vezõnek tisztában kell lennie
a protokoll szabályaival, kit
hová, és ki mellé ültethet.
Mint mondja, nem lehet tö-
kéletesen felkészülni egy té-

vés gálára. – Volt példa tele-
vízió közvetítette címmérkõ-
zésen áramszünetre a him-
nusz alatt, amikor a bérelt
generátor sem mûködött,
mint késõbb kiderült egy
kontakthiba miatt. – A ren-
dezvény elõtti napokban alig
alszom, utána is eltelik 2-3
nap, mire leállok és tudok
aludni.

Svédet igazolnak
A jövõvel kapcsolatban

annyit árult el Bertók Róbert,
2016-ra megerõsödhet a me-
nedzseriroda annyira, hogy
az olimpián szereplõ amatõr
bokszolóknak olyan lehetõ-
séget tudnak adni a profik
között való versenyzéshez,
amire eddig nem volt lehetõ-
ség Magyarországon. Példa-
ként említette Svédország
legkiválóbb ökölvívóját, aki
várhatóan az õ menedzser-
irodájuknál kezdi meg profi
pályafutását.

B.G.

A Szent Anna-templomba várják az érdeklõdõket március
17-én, vasárnap 16 órakor. A húsvétváró hangversenyen
Bach, Liszt Ferenc, Franck mûvei csendülnek fel. Közremû-
ködnek Homoki-Nagy Mária, Andor Csilla (ének), Takács Gabri-
ella (fuvola) és Nagy János (orgona). 

Húsvétváró hangverseny

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével. A zenegépek története. Idõ-
szaki kiállítás: Szentesi fazekasok
a Tiszavidéki kiállításon. Nyitva
kedd-péntek 9-15, szombaton
10-16 óráig

Városi könyvtár
A Kamrából..., konyhából... cí-

mû kiállítás nyílt a mûvelõdési
központ Kézimunka szakkörének
munkáiból. A kiállított darabok
március 22-ig láthatók nyitvatar-
tási idõben.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csip-
ke, szövés-fonás, fafaragás elsa-
játítására van lehetõségük az ér-
deklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Arad megye szépségeibõl ka-

punk ízelítõt az Aradi Fotóklub jó-
voltából. A március 8-án, pénte-
ken 17 órakor nyíló fotókiállítást
Mircea O. Boran, az Aradi Fotó-
klub elnöke és Kárpáti Lajos hír-
szerkesztõ ajánlja az érdeklõdõk
figyelmébe. A kiállítás április 12-
ig tekinthetõ meg nyitvatartási
idõben. 

Galéria Kávéház és Étterem
Az Aradi Fotóklub fotókiállítása

nyílik március 8-án, pénteken 18
órakor, megnyitja Nagy István,
szentesi fotográfus.  A Szebbik
nem címû kiállítás május 6-ig lát-
ható nyitvatartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Március 7-11.
17.30 óra Alkonyat-Hajnal-

hasadás II. rész – amerikai
fantasy,

20 óra Nejem, nõm, csajom –
magyar romantikus vígjáték.

Március 14-18.
17.30 óra  Úton – francia-

angol-amerikai kalandfilm, 
20 óra  Született gengszterek

– amerikai film.
Kedden és szerdán szünnap

van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Március 8-tól

Kulisszatitkok a bokszgáláról

Szex és ima a bunyó elõtt

A Nõnap alkalmából a Pálmások Szövetsége boldogságot, vidámsá-
got és jó egészséget kíván minden Kedves Hölgynek! 
Beküldendõ a vízszintes 2., 22. és a függõleges 1. sz. sorok megfejtése

március 19-ig szerkesztõségünk (Kossuth tér 5.) címére levelezõlapon, e-
mailen (szenelet@szentes.hu, szentesielet@gmail.com)) és a 63/311-563-
as számon. A rejtvényt helyesen megfejtõ hölgyek között egy pálmát sor-
solunk ki. 

Vízszintes:
2. Ilyen jótékonysági akciót is szervez a Pálmások Szövetsége (zárt be-

tû: Á)10. Egyeduralkodó. 12. Ráz keverve. 13. Budapesti egyetem. 14.
Kockázat. 17. Nátrium vegyjele.18. Ifjúsági Magazin. 19. Pán... kalapom
(magyar nóta). 21. Tervszerû megelõzõ karbantartás, röv. 22. A pálmások
másik jótékonysági akciója. (zárt betûk. Á, O). 26. Ez a duó. 27. Csacsi
szava. 28. ...-olyan. 29. Hentesáru. 30. Kilotonna. 31. Régiesen: örül. 32.
Friderikusz Sándor monogramja. 35. Óriáskígyó. 36. Végtelen cél. 39.
Magyar együttes (Dolly …). 40. Lyuk népiesen. 41. Pénzért rávesz valakit
valamire. 44. Ez, régiesen. 45. Részvénytársaság. 47. Voksol. 50. Egyéb-
ként, azon kívül. 56. Ízesített.

Függõleges:
1. Mi volt a pálmások eredeti neve? (...Egyesület, zárt betûk: S,E,R) 2. A

pápa székhelye. 3. Medália. 4. Páratlan róna. 5. Fõütõér. 6. Diákkönyvtár.
7. Orvosi eszköz. 8. Viharos erejû szél. 9. K. O. kiejtve. 11.  Hanyag öltö-
zetû. 15. Névnapját március 10-én ünnepli. 16. Záporesõ. 20. Bámul. 23.
Gyümölcs (sz...). 24. A. Y. E. 25. Jenõ becézve. 33. Rohanás vég nélkül. 34.
Limonádé … (film címszereplõje). 37. Dosztojevszkij regénycímének elsõ
fele. 38. Ezredes a parancsnoka. 42. Földrõl felfelé mozgat. 43. Társada-
lombiztosítási azonosító jel, röv. 46. Aladár, Elemér, Édua. 48. Zártkörû
részvénytársaság. 49. Régen tized, dézsma volt. 51. A földre. 52. László
Sándor monogramja. 53. G, kiejtve.

Nõnapi pálmás köszöntõ



Hetedik helyezést ért el
az Európa-bajnokságon a
magyar katolikus papok
labdarúgó válogatottja,
amelynek Topsi Bálint szen-
tesi plébános is tagja volt. 

Február 25. és március 1.
között a szlovéniai Celjében
rendezték meg a katolikus
papok VII. Labdarúgó Euró-
pa-bajnokságát. 13 ország
képviseltette magát a terem-
foci tornán. A magyar csapat

tagja volt Topsi Bálint (a ké-
pen az álló sorban balról a
2.) is, aki – mint lapunknak
elárulta – hét éve szerepel a
papi válogatottban. Egyesü-
letben nem focizott, gyer-
mekkorában csupán ama-
tõr szinten ûzte a sportágat,
mégis nagyon örült, hogy
felnõttként is bizonyíthatja,
van gömbérzéke. A csapat a
felkészülésre is gondolt:
ahogy korábban, idén is né-

hány napot közösen edzet-
tek, az egyik játékos falujá-
ban gyakoroltak a mérkõzé-
sekre. A plébános kiemelte, a
csapat támogatója volt a
szentesi MetalCom Zrt. is. A
kontinenstornát Lengyelor-
szág nyerte – az indulók kö-
zül egyedül a magyarok tud-
tak gólt rúgni a késõbbi
aranyérmesnek.  Topsi Bálint
egy gólt szerzett az Eb-n,
ahol szerinte kiváló hangula-
tot teremtettek a helyi szur-
kolók. Hozzátette: a bajnok-
ság nemcsak sportból állt,
hanem együtt imádkoztak
a szentmiséken különösen
XVI. Benedek pápáért és a
következõ Szentatyáért. Az
ima és a foci mellett a talál-
kozó jó lehetõség volt a be-
szélgetésre, a barátság ápo-
lására. A k ö v e t k e z õ  E b
Fehéroroszországban vagy
Horvátországban lesz.

Munkatársunktól

Foci Eb-n rúgott gólt a plébános
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Két és félmillió forint kész-
pénzt loptak el ismeretlenek
egy szentesi lakóházból már-
cius 3-án. A tolvaj eddig is-
meretlen módon jutott be a
lakásba, majd a szekrénybõl
elvitte a házigazda több mil-
lió forintját, tudtuk meg a
Szentesi Rendõrkapitányság
bûnügyi osztályán.

Hat fiatal ment lopni a De-
ák Ferenc utcában az elmúlt
szombaton este. A banda egy
lakatlan ingatlan udvarát
szemelte ki magának, innen
szerettek volna vasat és fém-
hulladékot magukkal vinni.
Elõ is készítették a cuccot, de
megzavarták õket, így kény-
telenek voltak a vasat hátra-
hagyni és eljönni a helyszín-
rõl, a kiérkezõ járõrök azon-
ban elfogták õket. Ellenük
lopás miatt indult büntetõel-
járás. Egyikük azóta sem tét-
lenkedett: hétfõn egy idõs nõ
kezébõl az utcán tépte ki a
táskát. A rendõrök a Klauzál
utcában arra lettek figyelme-
sek, hogy egy fiatalember
egy idõs asszony kezébõl ki-
tépi a táskát és elszalad vele.
Az egyik rendõr utána fu-
tott, míg két társa kocsival
indult a menekülõ tolvaj
után. Néhány méter után be-
érték és elfogták a fiatalt, aki

a táskától is megszabadulva
akart kereket oldani. Ellene
lopás vétsége megalapozott
gyanúja miatt indult bünte-
tõeljárás. A táskában egyéb-
ként csak néhány száz forint-
nyi érték volt. De még ez
sem minden, néhány nappal
korábban, szintén igazolta-
táskor derült ki, hogy a nála
lévõ fémtárgyakkal, vascsö-
vekkel nem tudott elszámol-
ni. És még mindig ugyanar-
ról a fiatalkorúról van szó:
február 22-én az oktatási in-
tézménybõl kerékpárral tá-
vozó nevelõ jármûvét kapta
el úgy, hogy a nevelõ az út-
testre esett. Így a lopások
mellett közúti közlekedés
biztonsága elleni bûntett mi-
att is eljárás indult a 15 éves
fiatal ellen.

Ismeretlen tolvaj járt a
gyermekotthon mosodájá-
ban február 28-án hajnalban.
Az egyik ottani dolgozó ké-
zitáskáját vitte magával a
tettes, benne készpénzzel,
okiratokkal és bankkártyá-
val.

Be szerettek volna törni az
Apponyi téri palackozott ita-
lok boltjába néhány nappal
ezelõtt, az üvegajtót össze is
törte a tettes, ám a helyiség-
be már nem tudott behatolni,

így lopás kísérlete miatt fo-
lyik eljárás az ügyben.

Összesen 690 liter gázola-
jat tankoltak ismeretlenek az
elmúlt pénteken a Vásárhe-
lyi úti benzinkúton tartá-
lyokba, ám a 300 ezer forin-
tot már nem fizették ki, ha-
nem elhajtottak a helyszín-
rõl. Ellenük csalás miatt in-
dult büntetõeljárás.

250 méter lineárvezetéket
loptak el Szentes külterületé-
rõl, egy mezõgazdasági terü-
letrõl. Más helyszínen is te-
vékenykedtek a bûnözõk,
így pl. az egyik Vásárhelyi
úti lakatlan melléképületbõl
vas- és alumínium-lemeze-
ket, a Rákóczi Ferenc utca
egyik udvarából kályhát, az
egyik alsóréti tanyából vas-
csövet vittek el a bûnözõk.

Végül egy kerékpáron ha-
gyott táskáról... Február
utolsó szerdáján történt,
hogy tulajdonosa egy Bátho-
ry utcai vegyesbolt elõtt állt
le elektromos kerékpárjával,
ám figyelmetlensége miatt a
táskáját a kerékpáron felej-
tette. Természetesen, mire ki-
ment érte, már nyoma ve-
szett a táskának, a benne lé-
võ 76 ezer forintnak és szá-
mos okiratnak is.

hv

Született:
Szarka Péter és Tõke Beat-

rixnek (Nagyörvény u. 8.)
Zsombor, Csendes Tamás és
Merza Ágnes Katalinnak
(Budai N. A. u. 22/A) Dávid
Benjámin nevû gyermeke.

Elhunyt:
Molnár Lajosné Bartucz

Zsófia (Magyartési u. 23.),
Dávid Mártonné Szabó Má-
ria (Dózsa Gy. u. 191.), Bubor
József, Nagy Andrásné
Bozóki Margit (Borza u. 12.),
Suriné Papp Margit (Fekete
M. u. 30.), Ignácz Márton
(Nádudvary u. 10.), Kajla
Antal (Mezõ u. 13.).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü március 11—14.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Májgaluskaleves és

gyümölcsleves
A menü: Sült hurka, kolbász,

tepsis burgonya, saláta
B menü: Olaszos csirkemell

mozzuarellával,
kukoricás rizs, saláta

Kedd: Joghurtos burgonyaleves és
vegyes zöldségleves

A menü: Stefánia vagdalt,
kelkáposztafõzelék

B menü: Gyros, sült burgonya
és saláta

Szerda: Pórékrémleves és
paradicsomleves
csicseriborsóval

A menü: Karaj tökmagos bundában,
sós burgonya, kaporszósz

B menü: Csibefalatok sajtmártásban,
penne zöldfûszeres pestóval

Csütörtök: Marhahúsleves és
kukoricaleves zöldhagymával

A menü: Marhapörkölt,
pirított tarhonya vagy
puliszka, saláta

B menü: Pulykamell steak,
rebarbaraszósz, párolt rizs

www.galeriakavehaz.hu (X)

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt
(mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig  a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás),
rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Március 11-ig.: Kertvárosi Patika
(Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig. Március
11-18.: Menta Gyógyszertár (Alsórét 258, TESCO) hétfõ-péntek 8-
18.30, szombat 8-16.30-ig.  Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) március 9-
10-én Molnár Sándor, Céhház u. 7., tel.: 30/711-09-00. 

Négyszer érték tetten

Március 3-án a Baján meg-
rendezett Mogyi Pajtás Ku-
pán szerepelt a Petõfi Dzsú-
dó SE. Az U11 korosztályban
(2003-as születésûek) 33 kg-
os súlycsoportban Szántó Ba-
lázs (Szent Erzsébet Kat. Ált.
Isk.) harmadik helyezést ért
el. Edzõ: Tóth Béla és Tóth
Gellért.

Március 14-én, csütörtökön
9–11 óra között Szirbik Imre
polgármester, 14–16 óra kö-
zött Szûcs Lajos alpolgármes-
ter a városházán, hivatali he-
lyiségükben fogadják az
ügyeiket intézõket.

Fogadnak a
város vezetõi

Dzsúdó bronz

Népszerû fúvósok adnak
koncertet március 28-án, csü-
törtökön 19 órakor a Lajtha
László zeneiskolában, ahol a
Szegedi Harsonaegyüttes lép
a közönség elé. Jegyek elõvé-
telben kaphatók a zeneisko-
lában és a Babilon könyves-
boltban.

Harsonások
Szombaton este 10 órától

a Fuvi Band ad koncertet a
Buffalóban. Az együttes két
évtizede Szentes és környé-
kének egyik meghatározó
zenekara, amely 2012 októ-
bere óta játszik a jelenlegi
felállásban.

A városi könyvtárban mû-
ködõ filmklubban március
12-én, kedden 18 órakor az
Egy lányról címû angol drá-
mát vetítik. Ízelítõ a filmbõl:

A tizenhat éves Jenny Lon-
don külvárosában él a múlt
század hatvanas éveiben. A
kislány nemcsak szép, de
okos is, szülei örömére egye-
temre készül, miközben csel-
lón játszik és franciául tanul.
Egy esõs nap Jenny találko-
zik a harmincas Daviddel.
Miközben lassan románc
bontakozik ki közöttük, a
férfi valóra váltja mindazt,
amit a lány a legmerészebb
álmaiban gondolt. Bevezeti a
társaságba, az éjszakai élet
forgatagába, még Párizsba is
elmennek. Jenny megízleli a
szerelmet és a szabadságot,
és ennek hatására elhanya-
golja a tanulást, otthagyja az
iskolát.

Filmklub:
Egy lányról

FELHÍVÁS PÁLMÁS VÉRADÁSRA

A Pálmások Szövetsége
tizenkettedik véradó akcióját szervezi,

március 14-én,
csütörtökön 14 – 17 óra között, 

a Szentes, Kiss Zsigmond utcai Vérellátó Állomáson.
Kérjük a már többszörös véradókat,

és akik még eddig nem voltak, jöjjenek el
és adják vérüket embertársaink egészségéért,

életének megmentéséért!
Köszönjük!

Fuvi Band


