
Évtizedeken keresztül
többszörös volt a túljelentke-
zés, idén viszont egyosztály-
nyi nyolcadikos sem felvéte-
lizett a gimnázium országos
beiskolázású drámai tagoza-
tára. Tavaly még félszáznál
többen jöttek el az alkalmas-
sági vizsgára, februárban
azonban – az intézmény
honlapjára feltett ideiglenes
felvételi jegyzék szerint –
csak 33-an. Média tagozatra
55-en, a nemrég indult hu-

mán és a speciális angol ta-
gozatra is 68-an, általános
képzésre 63-an, a természet-
tudományos tagozatokra pe-
dig összesen 114-en jelent-
keztek. – Elsõ helyen 272 di-
ák jelölte meg a Horváth Mi-
hály Gimnáziumot. Ez csök-
kenõ gyermeklétszám mel-
lett pici növekedést jelent,
tavaly ugyanis 270 volt ez a
mutató. A mostani tanévben
hat induló osztályunk volt
180 fõvel, de szeptembertõl

csak öt osztályt indítunk,
mert a minõségre helyezzük
a hangsúlyt – mondta la-
punknak Tóth Tamás. Az
igazgató üdvözölte, hogy a
természettudományos kép-
zések egyre népszerûbbek,
és az idegen nyelvi tagoza-
tok iránt is élénk az érdeklõ-
dés. Az orosz kivételével
minden meghirdetett tago-
zat elindulhat õsztõl. A drá-
maival kapcsolatban azt
mondta, a média közked-
veltebbé vált a fiatalok köré-
ben, mint a színészi pálya,
ezért csappanhatott meg
ennyire a jelentkezõk száma.
Meg azért, mert Szentesrõl
alig jelentkeznek. Más véle-
ményen van Szurmik Zoltán,

a drámai tagozat vezetõje,
aki szerint túl széles a kíná-
lata a giminek, sok olyan ta-
gozat indult be – például a
média vagy a humán –,
amely elszippantotta a je-
lentkezõket. A filmes pályára
készülõk számára korábban
a drámai volt az ugródeszka,
most viszont választhatták a
média tagozatot.

(folytatás a 3. oldalon)
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Beolvad a vízmû
A makói vízmûbe olvad be a

szentesi vízszolgáltató, hogy ké-
sõbb egy megyei társaság résztu-
lajdonosaként a városnak is le-
gyen beleszólása a víz- és csator-
nahálózat mûködtetésébe, illetve
fejlesztésébe.

4. oldal

Pótszékes
„kívánságmûsor“

Továbbra is várja a szentesi zene-
szeretõk kívánságait Kertész Ákos,
a hangversenyközpont vezetõje, aki
– mint lapunknak elárulta – nem
fog pályázni a mûvelõdési központ
igazgatói székére.

5. oldal

Ördöglakat-
fesztiválra készül

Furfangos játékokkal teszi próbára kira-

kodóvásárokon az emberek logikáját Ko-

vács Iván. A nyugdíjas szentesi férfi

Sördöglakat nevû találmányát vinné az ör-

döglakatosoknak szervezett fesztiválra.

8. oldal

Több járõrt és kamerát
szeretnének látni az utcán a
szentesiek. Az ismertté vált
bûncselekmények száma
csökkent ugyan 2012-ben,
de több volt a rablás és a
családon belüli erõszak,
mint 2011-ben. 

Tíz százalékkal csökkent
az ismertté vált bûncselek-
mények száma 2012-ben –
derült ki a szentesi rendõr-
ség által készített éves beszá-
molóból, amirõl múlt heti
ülésén tárgyalt az önkor-
mányzat képviselõ-testülete.
Az indoklás szerint a csökke-
néshez hozzájárult, hogy
a nagyobb sorozatjellegû
ügyek elkerül-
ték a várost, a
bûncselekmé-
nyi értékhatár
az év közbeni
j o g s z a b á l y i
változások kö-
vetkeztében 20
ezerrõl 50 ezer
forintra emel-
kedett (emiatt
60 ügybõl lett
csupán szabálysértés), vala-
mint az önkormányzat támo-
gatásával az év második fe-
létõl 23 térfigyelõ kamerát
szereltek fel a város több
pontján. 

Tavaly az 1514 ismertté
vált bûncselekmény közül
176 ügy minõsült erõszakos
garázda jellegûnek, és min-
den ötödik eset (303) közte-
rületen történt. 2011-hez ké-
pest az elmúlt évben 7,9 szá-
zalékkal csökkent a közterü-
leten elkövetett bûncselek-
mények száma, itt a 2008-
2012 közötti idõszak legked-
vezõbb értékét regisztrálta a
statisztika. Ugyanakkor ta-
valy 100-ról 128-ra növeke-
dett a személy elleni bûncse-
lekmények száma. Ezen be-
lül illetékességi területünkön
egy emberölés és egy ember-
ölés kísérlet történt. (A kór-

ház pszichiátriáján bántal-
mazta egy beteg a beteg tár-
sát, illetve 3 fiatalkorú bán-
talmazott egy hajléktalant a
Vecseri-foknál).

(folytatás a 3. oldalon)

Több járõrt és
kamerát szeretnének

Arany minõsítést kapott a HMG 10. D osztályának Családi pótlék címû elõadása az Országos Diákszínjátszó Találkozó
kecskeméti regionális döntõjében. A darabot Szebeni Zoltán rendezte.

A NAV mostanában kétszer vizsgálta azt a
zöldségkereskedõ céget, amely a napokban be
nem jelentett dolgozókkal és bizonytalan ere-
detû áruval bukott le Szentesen. 3 milliós bün-
tetésre számíthatnak.

Lapunk információi szerint Szentesen két cég
foglalkozik zöldség nagykereskedelemmel és be-
szállítója hazai hipermarketnek. A Délalföldi
Kertészek Szövetkezete telepvezetõje határozot-
tan cáfolta, hogy az õ cégük érintett lenne az
ügyben. Kérdésünkre Janó Imre elmondta, hogy
félreérthetõ a kiadott közlemény, azonban eddig
nem érzik semmiféle negatív hatását. A
DélKerTész vevõit és beszállítóit semmilyen for-
mában nem érinti az ügy, de együtt éreznek az
elmarasztalt céggel kapcsolatban álló termelõk-
kel. Ugyancsak zöldség nagykereskedelemmel
foglalkozó a Tonomár Ker. Kft. vezetõjét nem si-
került elérni telefonon. Lapunk novemberben írt
a cégrõl, amikor adócsalás gyanújával kapcsolat-

ban merült fel a neve. Akkor ifj. Tonomár Zoltán,
a Tonomár Ker. Kft. és a Tonomár Kertészeti Kft.
vezetõje cáfolta az interneten terjedõ információ-
kat, miszerint az adóhivatal munkatársai elvitték
és meghallgatták a Tonomár család tagjait.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) napok-
ban kiadott sajtóközleménye szerint a NAV
pénzügyõrei, adóellenõrei, valamint a Csongrád
megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egész-
ségügyi Igazgatóság munkatársai közérdekû be-
jelentés alapján váratlan ellenõrzést tartottak egy
dél-alföldi gazdálkodónál. A felmerült gyanút
hosszas egyeztetés, adatgyûjtés és a hatóságok
közötti információcsere elõzte meg, amelybõl ki-
derült, hogy az egyébként budapesti székhelyû
mezõgazdasági, élelmiszer-ipari tevékenységgel
foglalkozó vállalkozás az ellenõrzött telephelyre
vonatkozóan engedéllyel nem rendelkezett – áll
a NAV közleményében.

(folytatás a 8. oldalon)

Zöldségkereskedõ bukott le
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Egyosztálynyi nyolcadikos sem jelentkezett a Horváth
Mihály Gimnázium drámai tagozatára – az intézményben a
tavalyi hattal szemben csak öt kilencedikes osztályt indíta-
nak szeptemberben. A Zsoldosba felvételizõk 60 százaléka
szakközépiskolai képzésre jelentkezett, a szakmák közül a
hegesztõ volt a legnépszerûbb. A közgé egészségügyi kép-
zése is vonzónak bizonyult. 

„2012-ben 16 rablás miatt
indult büntetõeljárás Szente-
sen: 14 ügyben elfogták az
elkövetõket, míg két esetben
a tettes ismeretlen volta mi-
att megszüntették a nyomo-
zást.“

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet



Iskolánk, a HMG tanulói
a 2012/2013-as tanévben is
számos országos és nemzet-
közi középiskolai termé-
szettudományos tantárgyi
versenyeken szerepeltek
eredményesen. 

2012 novemberében zajlott
a II. Integrált Középiskolai
Természettudományi Ver-
seny országos döntõje Gyõr-
ben. Ezen a versenyen a bio-
lógia, a kémia, a fizika és a
földrajz tantárgyakból a ko-
rábban is már legkiválóbban
teljesítõ diákokat gyûjtöttük
össze egy csapatba: Bene Pé-
ter, Cserháti Nóra, Kiss Tamás
és Márki Sándor 12.B osztá-
lyos tanulók alkották a
HMG-s csapatot. Az elõdön-
tõt itt helyben, a gimi épüle-
tében oldották meg, a közép-
döntõt Szegeden, ahonnan
csak az elsõ helyezett csapat
juthatott az országos döntõ-
be – Gyõrbe, ahol 4. helye-
zettek lettek. Felkészítõ taná-
rok: Kátai Mónika, Cseh Lajos
és Tóth Tamás.

A XIX. Kõrösi Csoma Sán-
dor Nemzetközi Középisko-
lai Földrajzversenyen Szek-
szárdon Szabó Áron 10.B osz-
tályos, földrajz tagozatos ta-
nulónk III. helyezett lett. Fel-
készítõ tanár: Cseh Lajos.

Az V. Földgömb Nemzet-
közi Középiskolai Földrajz-
versenyen Bonyhádon Szabó
Áron és Márki Sándor tanu-
lók csapata III. helyezett lett.
Felkészítõ tanár: Cseh Lajos

Két újonnan érkezett jó hí-
rünk is van, habár még nem
zajlott le az országos döntõ:
a biológia OKTV országos
döntõjébe jutott Márki Sán-
dor, felkésztõ tanár: Kátai
Mónika.

A Curie Kémia Emlékver-
seny országos döntõjébe ju-
tott Cserháti Nóra és Kiss Ta-
más, felkészítõ tanár: Tóth
Tamás.

Cseh Lajos 
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Szentes híres szülöttei
közül õ az elsõ, s eddig ta-
lán az egyetlen, aki feltalá-
lóként vált világhírûvé. Je-
les hazai tudósok – így Eöt-
vös Loránd és Wittmann Fe-
renc fizikusok – elismerés-
sel szóltak munkásságáról;
a Magyar Tudományos Aka-
démia Wahrmann-díjjal
tüntette ki. A Híradástech-
nikai Tudományos Egyesü-
let az õ és feltalálótársa tisz-
teletére emlékérmet alapí-
tott; szülõvárosa pedig
1973-ban róla nevezte el az
erõsáramú szakközépisko-
láját, amelynek falán em-
léktáblája látható.   

Családjának õsi fészke
Burgenlandban volt; apja –
dr. Pollák Sándor – még
Németújváron született
1828-ban. A papa 1849–54
között a Bécsi Orvosi Egye-
tem hallgatója, itt szerzett
orvostudori oklevelet. 1856
februárjában telepedett le
Szentesen gyakorló orvos-
ként. 1869-ben városi fõor-
vossá, majd Csongrád vár-
megye tiszti fõorvosává ne-
vezték ki. A nevéhez fûzõdik
az 1873. évi kolerajárvány
megfékezése, valamint a vá-
rosi közkórház felállítása. Az
1860-as évek elején nõül vet-

te Hercz Rózát, akitõl 1865.
március 29-én megszületett
Antal nevû gyermeke. A fiú
az alsó- és középfokú tanul-
mányait Szentesen végezte,
majd a grazi Kereskedelmi
és Ipari Akadémián szerzett
oklevelet. Egy rövid ideig a
fiumei kõolajfinomító alkal-
mazottja, majd gabonaszál-
lítmányozási tisztviselõ Bu-
dapesten. 1886-ban hazatele-
pült Szentesre, és gabonake-
reskedõ lett. Munkája mel-
lett minden szabadidejét op-
tikai, vegyészeti és elektro-
technikai tanulmányokra, ill.
kísérletekre fordította. 

A Szentesi Lap elõször
1896 nyarán számolt be
Pollák Antal egyik jelenték-
telenebb találmányáról, az
ún. ernyõbotról, mely bot
egyúttal esernyõként is hasz-
nálható volt. Pedig ekkor
már egy éve elkészült egy
olyan újszerû távíró tervé-
vel, amely alkalmas képek és
kéziratok továbbítására
(telautográf). Találmányát
1895-ben szabadalmazta. Ek-
kor ismerkedett meg Virág
József fiatal gépészmérnök-

kel, szabadalmi bíróval, aki
hasznos tanácsokkal látta el
Pollákot. Zseniális ötletérõl
azonban csak 1897-ben érte-
sült a nagyközönség a Szen-
tes és Vidéke, valamint a
Szegedi Napló jóvoltából. A
helyi újság a következõket
írta „Szentesi ember távíró-
találmánya” címû tudósítá-
sában: „Míg az egész világot
a sodrony nélkül való távírás
új találmánya foglalkoztatja,
addig városunk egyik polgá-
ra, aki a technikai tudomá-
nyokat mûkedvelõként bár,
de szenvedéllyel ûzi, ennél
is szenzációsabb távírótalál-
mánnyal lépett fel, mely már
sok szaktudóst foglalkozta-
tott, és ha a gyakorlatban
éppúgy beválik, mint ami-
lyen reális alapon nyugszik
az elméleti számítása, kor-
szakos újítás lesz a távírás
terén…” 

A hírverésnek köszönhetõ-
en Pollák találmánya ko-
moly támogatókra talált.
1898-ban a képtávíró tovább-
fejlesztésére társult Virág Jó-
zsef mérnökkel. Az elért si-
kerek arra ösztönözték õket,

hogy a képtávírót gyorstáv-
íróvá (telegráf) alakítsák át.
Erre irányuló kísérleteiket az
Egyesült Villamossági Rt. la-
boratóriumában végezték. A
gyorstávírót 1899 tavaszán
mutattál be elõször nyilvá-
nosan a Mérnök- és Építész
Egyletben. A korábbi kép-
távíró alkalmassá vált morze
távírójelek átvitelére. A be-
mutatott berendezés vezeté-
ken 1200 km távolságra
óránként 100 000 szót továb-
bított. A feltalálók utóbb la-
tin betûkre is átdolgozták a
rendszert. A berendezés így
óránként 40 000 szó teljesít-
ményû volt, ami az akkori
igényeket messze meghalad-
ta. (Megjegyzendõ, hogy az
akkor használatban volt
Morse-rendszerû gépek
óránként 600–700, a betû-
nyomó távíró 1500–2000 szó
továbbítására voltak képe-
sek.) 1899 szeptemberében
sikeres kísérleti bemutatókat
tartottak Bp.–Szeged,
Bp.–Temesvár, Bp.–Berlin
között, majd pedig az USA-
ban Chicago és Milwaukee
között. A rendszer szakmai

körökben nagy feltûnést kel-
tett. Mac Pherson amerikai
szakmérnök például a talál-
mányról így nyilatkozott:
„Magyarország a 20. század-
ba grandiózusan lép be!”

A berendezést bemutatták
az 1900. évi párizsi világkiál-
lításon is. Találmányuk kül-
földön is általános elismerést
aratott, de nem vezették be,
mert nagy teljesítménye mi-
att nem tudták teljesen ki-
használni. A gyorstávírót lé-
nyegében csak Franciaor-
szágban vették használatba,
ahol Pollák Antal 1906-ban
céget is alapított, amelynek õ
volt a mûszaki igazgatója.
Az elsõ világháború meg-
akadályozta a készülék to-
vábbi térhódítását. Pollák
hazatért Magyarországra; a
háború alatt a vállalatát fel-
számolták. 1918 után kísérle-
tet tett a gyorstávíró iránti
érdeklõdés ismételt felkelté-
sére, de eredménytelenül. A
technikai körülmények meg-
változtak: elõretört a telefon
és a rádiótávíró, az elektron-
csõ felfedezése pedig új kor-
szakot nyitott a nagy távol-

ságú drótnélküli átvitelek
számára. A találmányuk kö-
rüli kálváriát Pollák a „40
000 szó óránként – Másfél
évtizedes küzdelem a
Pollák–Virág féle gyorstáv-
író gyakorlatba állításáért
(Bp. 1934.) címû könyvében
örökítette meg. 

A világhírt jelentõ talál-
mány mellett, számos ki-
sebb-nagyobb technikai ötlet
kötõdik Pollák Antal nevé-
hez: elektronikus billentyû
perforátor (lyukasztó), auto-
matikus gyorsjel-adó, hang-
erõsítõ szerkezet a drótnél-
küli távíró céljaira; elektro-
mos árammal fûtött öltözé-
kek, gazdaságos izzószál,
biztonságtechnikai berende-
zések, egyéb elektrotechni-
kai találmányok. Magánéle-
térõl azonban keveset tu-
dunk, hisz a századforduló-
tól a fõvárosban, majd kül-
földön élt. A második világ-
háború idején hunyt el Bu-
dapesten 1943. március 30-
án, 78 éves korában. Bár
munkássága során távol sod-
ródott Szentestõl, de dicsõsé-
get szerzett településünknek,
ezért a szülõváros tisztelete
és megemlékezése kijár!

Labádi Lajos

70 éve hunyt el Pollák Antal

A zseniális szentesi feltaláló

Az Alsópárt legrégebbi ut-
cája; a Kisér nevû városrész
déli részén található; a Szent
Anna utcát és a Báthori Ist-
ván utcát köti össze. 1745-tõl
Kis-ér sorként szerepel a do-
kumentumokban. A Kis-ér
jobb partján épült ki, ezért
1857-tõl már Kisér-parti ut-
cának nevezik. 1870-tõl a
Kisér utca, ill. a Kiséralj utca
elnevezés váltakozik. (A
Kisér u. neve utóbb eggyel
keletebbre vándorolt.) Az
1906. évi városrendezéskor a
„Kisér fõutcájaként” is emle-
getett utcát a helyi katolikus
egyház egyik legjelentõsebb
plébánosáról, Sáfrán Mihály-

ról nevezték el, aki 1792-ben
Nagykõrösrõl jött Szentesre,
és 1818. szept. 17-én bekö-
vetkezett haláláig városunk-
ban szolgált. Folyamatosan
szorgalmazta egy új temp-
lom építését az õsi, rozzant
templom helyére, de csak
egy belsõ felújítást sikerült
elérnie, amelyre 1812-ben ke-
rült sor. Szívügyének tekin-
tette az elemi iskolai oktatás
fejlesztését. Sikerként köny-
velhette el, hogy szakképzett
tanítók alkalmazásával meg-
emelte a katolikus iskolák
színvonalát és tekintélyét,
növelte a tanítók fizetését, s
új tanítói lakot építtetett szá-

mukra. Buzgalmának kö-
szönhetõen, a templom
szomszédságában 1809 végé-
re fölépült a katolikus plébá-
nia új épülete. (Ezt 1936-ban
elbontották, s a következõ
évben elkészült a ma is álló
új plébánia, a boltíves árkád-
sorral.) Sáfrán Mihály volt
városunk nagy szülöttének,
Horváth Mihály történetíró-
püspöknek a keresztapja. A
Szentesi Református História
úgy emlékezik meg róla,
mint vallását szeretõ, de a
máshitûek iránt is jóakaratú
lelkészrõl. 

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (110.)

Sáfrán Mihály utca

130 éve, a Szentesi Lap,
1883. március 31-diki száma
egy „Tolvaj család”–ról írt,
amelynek lényege: Fiaiból
tolvajokat nevelt id. T. Sán-
dor szentesi napszámos em-
ber. De megbosszulta magát
rajta a végzet; saját fiai, ifj.
T. Sándor és T. János vallot-
tak rá a törvényszék elõtt,
hogy azokra a lopásokra,
melyekért most mindhár-
man a büntetõ igazság elé
kerültek, édesapjuk ösztö-
nözte, biztatta õket. Édesap-
juk tanácsára törtek be há-
rom ízben, múlt év novem-
b e r  2 7 - é n  ö z v.  K á l m á n
Jánosné szentesi lakos házá-
ba, és az onnét elrablott 4
véka árpát, 2 zsák kukori-
cát, szalonnát, szappant és
más egyebet édesapjuk
kamrájába vitték, ki még
meg is dicsérte ügyességü-
ket. Aztán édesapjuk tudtá-
val törték fel Falábú Sándor
szomszédjuk lakását, s on-
nét elvitt egyet-mást is a
vén ördög használta el. Így
vallottak a testvérek apjuk-
ra, s töredelmes, bûnbánó
vallomásuk jelentékenyen
enyhített helyzetükön, külö-
nösen pedig a Jánosén. Mert
a törvényszék, közvádló dr.
Cukor kir. alügyész indítvá-
nyához képest a vén orgaz-
dát, id. T. Sándort 6 havi
fogházra, ifj. T. Sándort 3
havi fogházra, a fiatal T. Já-
nost pedig 15 napi fogházra
ítélte. Elitéltek föllebbeztek.

100 éve, 1913. március 22-
én az Alföldi Ellenzék arról
számolt be, hogy a húsvéti
ünnepek elõtt „Élelmiszer
vizsgálatot tartottak a pia-
con” a rendõrség felkérésé-
re. A vizsgálat eredménye-
ként 12 esetben foglaltak le

gyanús élelmiszert, különö-
sen tejet, tejfölt és vajat, me-
lyet a fõvegyész tüzetesen
m e g  f o g  v i z s g á l n i ,  é s
amennyiben hamisítást álla-
pít meg, a hamisítók ellen
megindítják a rendõri eljá-
rást. Ezúttal is figyelmeztet-
jük a piaci elárusítókat,
hogy a piacra hozott élelmi-
szerekre vigyázzanak, ne-
hogy abba olyan kerüljön,
amelyik akár romlott, akár
pedig nem felel meg annak
a minõségnek, amilyennek
azt elárusítják. Így például,
aki lefölözött tejet, mint tel-
jes, fölözetlen tejet árusítja,
szintén hamisítást követ el,
és szigorúan fog büntettetni. 

75 éve, az Alföldi Újság
1938. március 18-án megje-
lent száma „A szentesi kerá-
miaipar világsikere” címen
írt tudósítást. Ebbõl meg-
tudhatták az olvasók, hogy
március 15-én (kedden) elis-
merték Berényi Bálint szen-
tesi fazekasmestert és rajta
keresztül a szentesi kézmû-
vesipart, amely évtizedek
óta nagy megbecsülésnek
örvend az egész országban.
Berényi Bálintot érte a
kitüntetés, hogy a berlini
Nemzetközi Kézmûipari Ki-
állításon képviselje a szente-
si ipart kitûnõ készítménye-
ivel. Mint ismeretes, a berli-
ni kiállítást 1938. május 28.
és június 10. között tartják
meg, és azon Európa vala-
mennyi állama képviselteti
magát, és így természetesen
Magyarország is. A terv sze-
rint összeszedik az ország
kézmûiparának fontosabb
és kiválóbb készítményeit,
és ezeket állítják ki a berlini
nagycsarnok magyar pavi-
lonjában. A Szegedi Keres-

kedelmi és Iparkamara terü-
letérõl összesen 15 kiállító
kerül ki Berlinbe, természe-
tesen csupa olyan kiállító,
akiket a magyar kormány
érdemesnek tart arra, hogy
készítményeikkel a magyar
ipart Berlinben reprezentál-
ják. Az elõzetes tárgyalások
során úgy határoztak, hogy
Szegeden kívül Szentes, Bé-
késcsaba, Békés és Hódme-
zõvásárhely vesz részt a ki-
állításon. Szegedrõl termé-
szetesen papucsot és halas
bicskát visznek ki, Békésrõl
és Csabáról szõtteseket és
szûröket, Szentes pedig hí-
res kerámiáját állítja csata-
sorba Berényi Bálint révén.
Mint értesültünk, Berényi
Bálint személyéhez külön
ragaszkodtak, és ennek tu-
lajdonítható, hogy a híres
s z e n t e s i  i p a ro s  h é t f õ n
telefonmeghívást kapott
Szegedrõl, hogy azonnal ül-
jön vonatra kollekciójával
együtt, s utazzon Szegedre,
hogy termékeit bemutathas-
sa. Kedden délelõtt ugyanis
Szegedre érkezett báró
Kruchina Károly miniszteri
osztályfõnök, és személye-
sen vizsgálta felül a kiállí-
tásra kerülõ tárgyakat. En-
nek során megszemlélte
Berényi Bálint munkáit is, és
értesülésünk szerint legtelje-
sebb megelégedésének adott
kifejezést a látottak felett, s
gratulált a híres szentesi
iparhoz. Ezek szerint Berlin-
ben a nemsokára megnyíló
kiállításon Szentes is képvi-
selve lesz, és amint hírlik,
nem lehetetlen, hogy kitûnõ
export összeköttetésekre te-
het szert a város kerámiai
ipara.

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták…(27.)

A helyi kerámiaipar
világsikere

Horváth Mihályos sikerek
a természettudományokban

Márki Sándor, Szabó Áron és Cseh Lajos



Április derekától már lesz elég parkoló a Rákóczi utcai
zöldségpiacnál. Csütörtökön és vasárnap délelõttönként csak
nehezen lehetett parkolni a zöldségpiac környékén, de városi
beruházásból 1100 négyzetméteren 53 férõhelyes parkoló
épül a városellátó kivitelezésében. A mintegy 6 millió forin-
tos fejlesztés anyagi forrásait a tavalyi költségvetésbõl bizto-

sították, éppen azért az építõanyagot már 2012-ben megvásá-
rolták. A kivitelezés februárban kezdõdött, de a téli idõjárás
hátráltatta a munkát. Varga Sándortól, a városellátó vezetõjé-
tõl kapott tájékoztatás szerint legkésõbb április 15-ig szeret-
nék befejezni a terület kikövezését. A tervek szerint csak pia-
cos napokon lesz nyitva az ingyenes parkoló. B.D.

(folytatás az 1. oldalról)
A házasság, család, ifjúság

és a nemi erkölcs elleni jog-
sértések száma negyedével,
52-rõl 40-re csökkent. A köz-
rend elleni bûncselekmé-
nyek száma 426-rõl 388-ra
csökkent, ezen belül az ok-
irattal visszaélések száma
313-rõl 260-ra. A köznyugal-
mat jelentõsen befolyásoló
garázdaságok száma a vizs-
gált idõszakban összesen 53
esetet jelentett, amely az el-
múlt 5 év legmagasabb érté-
ke. Kábítószerrel való vissza-
élés miatt 16 esetben folytat-
tak le eljárást. Õk mind fo-
gyasztók voltak, terjesztõ
nem került a rendõrség látó-

terébe, tekintettel arra, hogy
a nyomozások során a fo-
gyasztók a terjesztõket nem
nevezték meg, illetve erre
vonatkozóan konkrét adat

nem merült fel. A vagyon el-
leni bûncselekmények vo-
natkozásában pozitív az el-
mozdulás iránya, hiszen az
elmúlt 5 év harmadik legala-

csonyabb bûncselekményi
mutatója volt a tavalyi (829),
ami az elõzõ évhez viszo-
nyítva 9,6 százalékos csökke-
nést jelent. Csökkent a lopá-
sok száma, míg a betöréses
lopások száma emelkedett.
A lakásbetörések száma(37)
emelkedett, autót viszont
nem loptak tavaly a város-
ból.

2012-ben 16 rablás miatt
indult büntetõeljárás Szente-
sen: tizennégy ügyben az el-
követõket elfogták, míg két
büntetõeljárásban a tettes is-
meretlen volta miatt meg-
szüntették a nyomozást. A
családon belüli erõszak miatt
86 büntetõügyben folytattak
le eljárást, ez az ügyszám 55
százalékkal több az elõzõ
évinél. Távoltartást 4 esetben
kezdeményezett a rendõr-
ség. A Szentesi Rendõrkapi-
tányság 2012-ben 43,2 száza-
lékos nyomozáseredményes-
ségi mutatót ért el, mellyel a
megye városai közötti rang-
sorban a 4. helyen zárta a ta-
valyi évet.

Ami közlekedésbiztonsá-
got illeti: tovább javult a mo-
rál. Az ittas jármûvezetõk ki-
szûrése érdekében 6427-szer
szondáztattak a rendõrök, és
mindössze 232 alkalommal
volt pozitív a minta. A közle-
kedési bûncselekmények
számában szintén csökkenés
tapasztalható (88-ról 61-re),
és ezzel arányban csökkent
48-ról 30-ra az ittas jármû
vezetések miatt indult bün-
tetõ eljárások száma is.
Ötödével csökkent a szemé-
lyi sérüléssel járó közúti bal-
esetek száma (58).

B.D.
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(folytatás az 1. oldalról)
A Zsoldos Ferenc Szakkö-

zépiskolában és Szakiskolá-
ba jelentkezõk 60 százaléka a
szakközépiskolai képzésben
venne részt. A nyolcadiko-
sok körében a legnépszerûbb
a katonaiskola volt: a 363 fel-
vételizõ közül minden ne-
gyedik fegyveres testületben
képzelte el a jövõjét. A szépé-
szet és a kereskedelem-mar-
keting szakmacsoport is sok
jelentkezõt vonzott. A szakis-
kolai képzések közül a he-
gesztõ és a villanyszerelõ
szakma került a népszerûsé-
gi lista élére, kõmûvesnek,
festõnek és szárazépítõnek
viszont mindössze 17-en je-
lentkeztek. Pintér Etelka igaz-
gatónõ ezzel kapcsolatban
lapunknak elmondta, nyáron
még sok minden változhat,
akkor szoktak sokan jelent-
kezni a különbözõ szakmák-
ra. 

A közgében újra gyökeret
ereszthet az egészségügyi

képzés: a mostani tanévben
12 fõ tanul ápoló asszisztens-
nek, a következõ évfolyamra
már 51-en adták be jelentke-
zésüket. Ennél többen csak a
kereskedelem-marketing
osztályba szeretnének bejut-
ni. Humán és gazdaság-in-
formatika orientációra egy-
aránt 36-an jelentkeztek. A
Boros Sámuel Szakközépis-
kolában három osztály fog
indulni, a felvettek névsora
április 25-tõl lesz nyilvános. 

A Bartha János Kertészeti
Szakképzõ Iskolában 2 kilen-
cedikes osztályt indítanak,
osztályonként 2-2 tagozattal.
A mezgébe összesen 92-en
jelentkeztek, legkevesebben
dísznövénykertésznek. A
Pollák Antal Mûszaki Szak-
középiskola meghirdetett
képzései közül az emelt szin-
tû informatikára jelentkeztek
a legtöbben, 54-en, multimé-
diára 37-en, emelt szintû
elektronikára pedig 31-en.

Bíró Dániel

A drámai és a szakmák
kevésbé vonzóak

Chomiak Waldemar önkor-
mányzati képviselõ módosító
javaslatával együtt a  képvise-
lõ-testület március 28-i ülésén
elfogadta az új szociális ren-
deletet, amely szabályozza
többek között a közgyógyel-
látási jogosultsági értékhatá-
rokat.

A képviselõ kifogásolta,
hogy az elõzõ rendeletben túl
magasak voltak a közgyógy-
ellátás odaítélésének kritériu-
mai. Különösképpen a kivéte-
les méltányosságból nem
egyedülállók esetében akkor
volt megállapítható a jogo-
sultság, ha a jövedelem nem
haladta meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum
180 százalékát (51.300 Ft), és

az igazolt gyógyszerellátás
költsége elérte vagy megha-
ladta a nyugdíjminimum 20
százalékát (5700 Ft). 

A háziorvosként praktizáló
városatya javasolta a jövede-
lemhatár emelését 200 száza-
lékra. A módosító javaslat el-
fogadásával a képviselõ-tes-
tület a kivételes méltányos-
ságból adható közgyógyel-
látás jogosultságát meghatá-
rozó jövedelem felsõ határát
57.000 forintra emelte.

Azok számára, akiknek túl
magas jövedelmük miatt ko-
rábban elutasították a köz-
gyógyellátás kiadását, a kép-
viselõ javasolja, hogy újra ke-
ressék fel a szociálpolitikai
osztályt.

Többen jogosultak
a közgyógyellátásra

Bõvül a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtó rend-
szer a romániai Újszentes és
Szentes önkormányzata kö-
zös pályázatának köszönhe-
tõen.

Az eddigi 54 fõ mellé – a
gondozási központ által vá-
lasztott – újabb tíz rászoruló
kaphat jelzõeszközt. Victor
Malac, Újszentes polgármes-
tere elmondta, hogy a rend-

szer teljes kiépítését valósít-
ják meg a községben és tér-
ségében a szentesi tapaszta-
latok segítségével. Szirbik Im-
re polgármester kiemelte,
hogy a határ mindkét olda-
lán közösek a feladatok és
ugyanazok a megoldandó
problémák, melyeken a hatá-

ron átnyúló kapcsolatokkal
lehet segíteni. A városban
2002 óta mûködõ rendszert
terjesztik ki most a határ túl-
oldalára. Az Európai segít-
ség az egészséges közössége-
kért Újszentestõl Szentesig
címû projekt uniós támo-
gatottsága 95 százalékos.

Újszentes 78.800, Szentes
17.800 eurót fordíthat jelzõ-
berendezések, készenléti tás-
kák, kerékpárok beszerzésé-
re valamint a járulékos költ-
ségek fedezésére. Az új esz-
közöket a rendszert mûköd-
tetõ helyi vállalkozáson ke-
resztül vásárolja meg az ön-
kormányzat.

Munkatársunktól

Új jelzõeszközök

ÚÚÚÚjjjj    ppppaaaarrrrkkkkoooollllóóóó    aaaa    ppppiiiiaaaaccccnnnnáááállll

Piacos napokon rendszeres a rendõri
jelenlét az Apponyi tér környékén.

Sipos Antal a Nagyhegyre, Krausz Jánosné pedig a
Koszta utcába kért térfigyelõ kamerát a legutóbbi testüle-
ti ülésen, ahol többen is azt javasolták, hogy évente 1-2
kamerával bõvítsék a mostani rendszert. Ennek költsége
kameránként 500 ezer és 900 ezer forint közötti összeg le-
het. A hálózatot magánberuházásból is fejleszthetik –
csak annyi a feltétel, hogy a kamerát közterületen helyez-
zék el. Ezzel kapcsolatban Balogh Szabó Imre kapitány
megjegyezte, a kamerahálózat akkor a leghatékonyabb,
ha rendõrségen valaki figyeli is a monitorokat, de ehhez
nincs külön anyagi forrása a 100 fõs helyi kapitányság-
nak, amely egyébként a gyalogos járõrszolgálatot is bõví-
tené. A kapitány képviselõi kérdésre azt is elárulta, nincs
még elõrelépés a Bocskai utcai ékszerboltrablásban.

Közel két évtizedes hagyo-
mány Szentesen, hogy az új-
szülöttek egy facsemetét és
emléklapot kapnak a város-
tól. Szerda délutánra a ta-
valy október és idén március
közötti idõszakban születet-
teket és szüleiket várták a
városháza udvarában zajló
átadásra. Szirbik Imre polgár-
mester köszöntõjében el-
mondta, hogy lassan nagy-
korúak lesznek, akik elõször
megkapták az életfájukat.
Mintegy kétezer facsemetét
adtak át az elmúlt években,
amiket kertjükben vagy köz-
területen ültethettek el és
gondozhattak a szülõk a
gyermekeikkel közösen. - A

fa az összetartozást jelképe-
zi, hiszen együtt cseperedik
a babával – mondta a polgár-
mester.

Vérszilva, kõris, ezüst ju-
har, szil, nyír, barkafûz és
hársfa csemete közül vá-
laszthatott az 55 meghívott.
Aki most nem tudta átvenni
az emléklapot és facsemetét,
az a következõ héten megte-
heti a városháza udvarában.

Gazsi Márk Barnabás apu-
kája, János és anyukája, Fekete
Csilla (képünkön) hosszas ta-
nakodás után ezüst juhart
választott, amit kiséri házuk
1300 négyzetméteres kertjé-
ben ültetnek majd el.

B.G.

Kétezer életfa

Több járõrt és kamerát
szeretnének
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A makói vízmûbe olvad
be a szentesi vízszolgáltató,
hogy késõbb egy megyei
társaság résztulajdonosa-
ként a városnak is legyen
beleszólása a víz- és csator-
nahálózat mûködtetésébe,
illetve fejlesztésébe.

A Makó-Térségi Víziköz-
mû Kft. és a Szentes-Víz Kft.
összevonására egy tavaly el-
fogadott jogszabály miatt van
szükség – a döntést múlt hét
csütörtöki ülésén hozta meg
a szentesi képviselõ-testület.
Az új rendelkezés szerint
idén májustól csak azok a
vízszolgáltatók kapnak mû-
ködési engedélyt, amelyek
legalább 50 ezer felhasználói
egyenértékkel – fogyasztói
bekötéssel – rendelkeznek.
Késõbb 100 ezer egyenérték
lesz a határ, 2016-tól pedig
150 ezer. A törvényhozók cél-

ja az volt, hogy csak önkor-
mányzati vagy állami kézben
maradjon szolgáltató, az
egyesülések, illetve a csökke-
nõ fajlagos költség révén pe-
dig olcsóbbá váljon az ivóvíz.
A szentesi díjak megyei ösz-
szehasonlításban jelenleg a
második legalacsonyabbak.
Várhatóan a Makó-Szentes
tandemhez csatlakozik ha-
marosan Kistelek, Sándorfal-
va és Mórahalom, illetve ezek
térsége. Az így létrejövõ me-
gyei zárt részvénytársaság-
ban a bevitt vagyon arányától
függõen 25-30 százalékos ré-
szesedése lesz Szentesnek. 

A testület elé került anyag
szerint ezzel a megoldással a
szolgáltatással, a rekonstruk-
cióval, illetve az esetleges
beruházásokkal kapcsolatos
döntések helyben születhet-
nek meg. Ugyanakkor azt is

aláhúzzák a dokumentum-
ban, hogy mindez – a szol-
gáltatás megszigorított kö-
rülményei miatt – árbevétel
csökkenéssel és adóteher nö-
vekedéssel jár majd. De a
munkahelyek megtartása is
fontos szempont volt a hatá-
rozathozatalnál. Képviselõi
kérdésre Kocsis László, a
Szentes-Víz Kft. ügyvezetõje
azt felelte: nem kizárható a
létszámleépítés. Hogy mely
területet érintheti az elbocsá-
tás, azt nem tudni: a cég ta-
valy novemberben tárgyalt
üzleti tervében az szerepel,
hogy „kicentizett” létszám-
mal mûködik a kft., amely-
nek dolgozói a továbbtanu-
láshoz is kaptak támogatást,
illetve 13. havi bér is szere-
pel a juttatásaik között.

Munkatársunktól

Tovább emelkedett a bel-
vízzel elöntött mezõgazda-
sági területek nagysága, mi-
közben áradnak a folyók is
az elmúlt napok jelentõs
csapadékos miatt. Kedden
másodfokú belvízvédelmi
fokozatot rendeltek el, tíz-
ezer hektár áll víz alatt és
további húszezer veszélyez-
tetett. 

Az eddig leesett csapadék
elvezetése is legalább két hé-
tig tartana, ha nem lenne
több esõ, azonban az elõre-
jelzések nem jósolnak kedve-
zõ idõjárást a következõ na-
pokra sem. A vízgazdálko-
dási társulat 12 szivattyúte-
lepe napi félmillió köbméter
vizet emel át a csatornákba,
de sok helyen ez is kevés.
Van olyan csatornaszakasz
Derekegyháza alatt, ami szá-
raz, miközben attól öt kilo-
méterre két szivattyút is üze-
meltetni kell. Cserebökény-
ben jelentõs a belvíz, a
Pankotai Agrár Zrt. területén
több száz hektáron áll a víz –
tudtuk meg Ugrai Bálint
igazgatótól. Egyes helyeken
annyira telítõdött a talaj,
hogy nem érdemes elindíta-
ni a szivattyút, mert nem ér
semmit egy méteres szint-
emelés. Minden befogadó te-
le van, a Kurca, Veker, Kóró-

gy és mellékcsatornái sem
tudnak több vizet elvezetni.
A gyorsabb lefolyás, így a to-
vábbi károk elkerülése érde-
kében ideiglenes, úgyneve-
zett provizórikus szivattyú-
kat helyez üzembe valamint
mûtárgyakat vág át a Szen-
tes Környéke Vízgazdálko-
dási Társulat.

Az Árpág-Agrár Zrt. terü-
letén 500 hektár körüli az el-
öntés, de többszöröse a vizes
részek nagysága. Kovács
György növénytermesztési
igazgató szerint még hetekig
nem lehet a földekre menni
gépekkel, csúsznak a tavaszi
munkák. A belvíz fõleg a kis-
tõkei és alsóréti részen káro-
sítja a búzát és a lucernát.
Utóbbiban a fagyok is kárt
tettek, ezért veszélybe került
a takarmány az idén is a ta-
vaszi aszályos évet követõ-
en.

Az Ativizig területén a Ti-
szán elsõfokú, a Körösön

másodfokú az árvízvédelmi
készültség. A vízügy összes
torkolati szivattyúja 24 órá-
ban mûködik, reggel hat és
este hat óra között tartanak
õrjáratot a töltéseken. Tisztít-
ják a belvízelvezetõ csator-
nákat, a Veker éren folyik
munkavégzés.

A kedden leesett esõ húsz
centiméterrel megemelte a
Kurca vízszintjét, ezért a fel-
újítás alatt lévõ híd elõtt
szerda reggel egy sor, nap-
közben újabb két sor homok-
zsákot kellett leraknia kivite-
lezõnek. Több mint 11 ezer
darab homokzsák védi a
munkaterületet a nyári víz-
szintet meghaladó vízállás
miatt. Információnk szerint
szivattyú hibásodott meg a
Csongrádi út melletti szi-
vattyútelepen, ezért keve-
sebb vizet tudnak kiemelni a
Kurcából a Kommün csator-
nán keresztül a Tiszába.

Besenyei

A víz az úr

Az Ady Endre és Petõfi
Sándor utca átalakítására, a
Kossuth Lajos utca díszkivi-
lágításának kialakítására a
Kurcától a Horváth M. utcá-
ig, a fehérház elõtti tér rende-
zésére valamint a körforga-
lom építésére kiírták a köz-
beszerzési pályázatot. Folya-
matban van az egyszerûsített
közbeszerzés meghirdetése
az Ady Endre u. 1-3 számú
ingatlanok homlokzat és por-
tálfelújítására, a Vállalkozói
Központ korszerûsítésére és

a Szentes TV által használt
helyiségek felújítására. Meg-
hívásos pályázat keretében
választja ki az önkormányzat
a Szent Miklós templom kör-
nyezetének rendezésére és a
Közgé kert felújítására a vál-
lalkozót. A templom körül el-
bontják a meglévõ burkolato-
kat, támfalakat illetve lépcsõ-
ket. A Boros középiskola
melletti területet összenyitják
a tiszti klub és a Civil ház
udvarával. Új járó- és zöldfe-
lületet alakítanak ki. A meg-

lévõ fák egy részét kivágják,
helyükbe tizennégy díszfát
telepítenek.

Folyamatban van a Kurca-
híd felújítása. A munkákat
némileg hátráltatta az elmúlt
napok csapadékos idõjárása,
azonban tartják a vállalt ha-
táridõt és április végén meg-
indulhat félpályán a forga-
lom. Az Evangélikus temp-
lom körül új gyalogos járdá-
kat alakítanak ki, padokat
helyeznek el és növekszik a
zöldfelület. Általában is el-
mondható, hogy a városköz-
pontban a zöldfelület több
száz négyzetméterrel növek-
szik a munkáknak köszönhe-
tõen. Rossz hír az autósok-
nak, hogy jelentõsen csökken
a parkolók száma a fehérház

elõtt (45-rõl 20-ra), helyettük
sétányokat és járdákat alakí-
tanak ki. A Kossuth téri sza-
kasz egy részénél kétoldalt
összesen 20 darab 45 fokos
felállású parkolóhelyet ter-
veztek, ebbõl négyet moz-
gáskorlátozottak részére ala-
kítanak ki. Egy új találkozási
hely is épül: középpontjába
egy díszes kutat állítanak. Az
átalakítás után a Bugyi Ist-
ván gyógyszertár elõtti téren
helyezik el Báró Harruckern
György szobrát, ami jelenleg
a megyeháza aulájában áll.

Most zajlik a bíróság épü-
letének tetõ- és homlokzat
felújítása. Az épület és a ke-
rékpársáv közötti keskeny
zöldsávban lévõ fákat kivág-
ják, helyükbe a gyalogosokat

és a kerékpárosokat egymás-
tól biztonságosan elválasztó
sövénysort telepítenek. A fõ-
bejárat elõtti nagy fa gyökér-
zete megemelte a járdát,
ezért a helyébe új gömbfasort
ültetnek. A fák kivételére
még a tavaszi élettevékeny-
ségük megkezdése elõtt sor
kerül.

A közel 1 milliárd forintos
projekt mintegy 24 százalé-
kos önerejét az önkormány-
zat és partnerei biztosítják.
Az összes munka befejezésé-
nek 2013. november 30., a je-
lenlegi állapotok szerint a
rész mérföldköveknél lehet
néhány napos csúszás, de
tartható a projekt végsõ ha-
tárideje.

Besenyei

Sétány, kút és szobor a parkolók helyén

Április 11-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.

Fogadónap
A Csongrád megyei Kor-

mányhivatal Árpádhalom,
Derekegyház Eperjes, Fábi-
ánsebestyén, Nagymágocs,
Nagytõke, Szegvár és Szen-
tes város teljes közigazgatási
területére március 31-tõl áp-
rilis 19-ig ebzárlatot és legel-
tetési tilalmat rendel el.

Ebzárlat
Belülrõl is szépül az evan-

gélikus templom, nem csak a
környezete újul meg. A külsõ
rekonstrukcióval egy idõben
kiépítették a víz- és szenny-
vízvezetéket, ami lehetõvé
tette konyha és vizesblokk
kialakítását az épületben. A
németországi Gustav-Adolf-
Werk segélyszervezet ado-
mányából decemberben kez-
dõdött a belsõ felújítás. Az
emeletre vezetõ lépcsõk alatt
konyha és mellékhelyiség lé-
tesült közel 2,4 millió forint-
ból.  - A templom elejében ki-
alakítottunk egy közösségi
teret, ahol fûtött körülmé-
nyek között tarthatjuk télen
az istentiszteleteinket – újsá-
golta örömmel a lelkészasz-
szony. A földes padozatot le-
burkolták, új csillárokat, vil-
lanykályhát szereltek be. -
Sok adományt kaptunk. A
konyhába mosogatószek-
rényt, egy kisebb sütõt, edé-
nyeket, poharakat, asztalt,
széket adtak a hívek, amiket
nagyon köszönünk. Nem
csak saját programokat sze-
retnénk itt tartani, hanem if-
júsági és városi rendezvénye-
ket is – tette hozzá a Szentesi
Evangélikus Egyházközség
lelkésze. Veres-Ravai Réka la-
punknak elmondta, hogy
nagy segítségükre volt Gom-
bos András, aki a munkák
szervezésében, irányításában
vette ki részét.

A templomban kialakított
gyülekezeti termet és kiszol-
gálóhelyiségeket Gáncs Péter,
a Déli Evangélikus Egyház-
kerület püspöke áldja meg
április 7-én, vasárnap a 15
órakor kezdõdõ igehirdetést
követõen. A felújított gyüle-
kezeti teremben Bernátné Tö-
rök Mária, a Szentesi Díszítõ-
mûvész Kör tagjának egyhá-
zi témájú gobelinjei látható-
ak.

Veres-Ravai Réka elmond-
ta, egy országos pályázat ke-
retében az ólomüveg ablakok
restaurálását szeretnék meg-
valósítani, amire közel 30
milliót igényeltek.

B.G.

Teremszentelés

Beolvad a vízmû

Szemléltetésként egy adatsor. Egy milliméter lehullott
csapadék tíz köbméter vizet jelent egy hektáron. Azaz a
kedden leesett 25 milliméter esõ 30 ezer hektáron 7,5 mil-
lió köbméter vizet jelent, amit el kellene vezetni. A társu-
lat napi félmillió köbméter vizet tud beemelni a gyûjtõk-
be, így az egy napi csapadék elvezetése 15 napig tart. 

A beolvadás révén helyben lehet majd dönteni a felújításokról és a dolgozói létszámról.

Ilyen most... ...és ilyen lesz.

A városközpontban minden átépítési munka elkezdõdik
május végéig és várhatóan november végére befejezõdik. A
következõ napokban, hetekben választják ki a kivitelezõ-
ket a még hátralévõ feladatokra. Kevesebb autó parkolhat
majd a Kossuth téren, de több zöldfelület és sétány pihen-
teti a járókelõt.
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Bár olyanokkal nem be-
széltünk a kézmûves ízek
fesztiválján, aki nem volt
locsolkodni, vagy éppen
nem locsolták meg, a húsvé-
ti hagyományõrzés mégis
sokak szerint kezd már ki-
menni a divatból. Ezért is
volt különösen nagy jelen-
tõsége a Szentesi Vendég-
szeretet Egyesület fesztivál-
jának, melyet már harma-
dik alkalommal rendeztek
meg civil szervezetek köz-
remûködésével. Ráadásul
végre a nap is kisütött.

A rendezvény ugyan kü-
lönbözõ okok miatt egyik
helyszínrõl a másikra vándo-
rolt az utóbbi három évben,
de most a legjobb megoldást
találták az ifjúsági házban és
környékén, mondta az egye-
sület elnöke, Molnár Lívia. A
fesztiválnak tavalyi évben
helyet adó Közösségi tér
idén a Kurca-híd felújítási
munkálatai miatt nem bizo-
nyult alkalmas helyszínnek,
hiszen a munkagépek köze-
lében nem szerették volna
megrendezni a sok érdeklõ-
dõt vonzó gasztronómiai és
kézmûves eseményt. Ami
egyszersmind már nem is
„csak” szentesi, hiszen kilé-
pett a régió határain is, te-
kintve, hogy jöttek látogatók
Pestrõl, de fellépõk is, példá-
ul a Fényes Ég Táltos Dob-
körben szentesi tagok mel-
lett orosházi, szolnoki, fõvá-
rosi ütõsök is a sámánok ide-
jébe és világába varázsolták
a hallgatókat, akik akár be is
állhattak közéjük dobolni.
Az Együtt Szentesért Egye-
sület, a Kurca festõkör, a mû-
velõdési központ díszítõmû-
vész szakköre is jelen volt.
Többen megmutatták, mit
tudnak kézimunkában és sü-
tés-fõzésben. A helyszínen
gyúrta a tésztát, és sütötte
belõle a kalácsot Csikainé Ga-
bi, aki nem csak azt árulta el,
nagy keletje volt a finomság-
nak, de azt is, hogy hat lá-
nyának sok locsolója volt az-
nap délelõtt. A rendezvény a
gyakorlatban is lehetõséget
kínált nagymamáink kedvelt
ételeinek elkészítésére, de a
kóstolás is kihagyhatatlan

pontja volt a fesztiválnak: a
tálakból lehetett csipegetni
csörögefánkot, vagy dióval
sütött vízen kullogót, és spe-
nótban sült galuskát is
kínáltak.Teljes kiõrlésû liszt-
bõl is készültek ételek, de az
egészséges táplálkozás elõ-
adások formájában is teríté-
ken volt. A résztvevõknek
pedig tarhonyás csirkével és
babgulyással kedveskedtek a
szervezõk, hiszen mindenki
ingyen jött a fesztivál prog-
ramját gazdagítani. 

Régi mesterségek értõ mû-
velõi is bemutatkoztak: a re-
mekei körében ülõ Simmer
Sándor csongrádi fafaragó
egész nap ki sem fogyott a
történetekbõl, a helybeli
Chemez Attila is kipakolta
legszebb faragásait, a Kurca
partján mindszenti íjászok
adták a gyerekek kezébe a
magyarok egykori fegyverét.
- Most megtudhatod, mit is
jelent az a magyar mondás,
hogy addig üsd a vasat, míg
meleg – mondta egy apuka

gyermekének a kovácsmes-
ter bemutatójánál. Debrecen-
ben tanulta a szentesi Orosz
Róbert a mesterséget, amirõl
megjegyezte, sajnos, nem-
igen oktatják már, egyre ke-
vesebb a jelentkezõ. Mi a
fesztiválon ennek ellenkezõ-
jét tapasztaltuk: a fiatalem-
ber üllõjénél és fújtatójánál
sorba állt a legifjabb generá-
ció, hogy kispatkót, ková-
csolt szeget kalapáljanak. Ta-

lán majd közülük valaki...
Derekegyházi fiataloktól

megtudtuk, „divat a ma-
gyar”, hiszen magyaros mo-
tívumokkal díszített ruhák-
ban léptek színpadra divat-
bemutatójukkal. Balla Tibor
tekerõs és a Zöldág Hagyo-
mányõrzõ Szakkör is fellé-
pett, de a mulatság Bagi Fe-
renc és a Suttyomba zenekar
táncházában folytatódott.

D. J.

Év eleje óta Szentesen a
Közösségi térben mûködik
az Önkéntes Pont, mely
részben koordinálja, segíti
a szakközépiskolai közös-
ségi munka szervezését, de
igazi feladatuk az önkénte-
sek toborzása a legkülönfé-
lébb tevékenységekre és a
legkülönbözõbb célcsopor-
tokban.

Országszerte majd minden
városban koordinálják a ha-
zánkban 2006 óta egyre na-
gyobb hangsúlyt kapó tevé-
kenységet az Önkéntes Pon-
tok, a szentesi Dózsa-házban
is létrejött egy iroda. Az úgy-
nevezett fogadószervezetek-
kel, vagyis non-profit szer-
vezetekkel, egyesületekkel,
civil szervezetekkel is kere-
sik a munkatársak a kapcso-
latot, egyúttal alapvetõ
szemléletformálás is szerepel
a céljaik között, tájékoztatott
a szentesi iroda szakmai ve-
zetõje. Kozma Edit elmondta,
azt szeretnék, ha mind több
szervezet válna nyitottá az
önkéntesek befogadására,
hogy meglássák benne a le-
hetõséget, s hogy a diákok-
nak is belsõ igényükké vál-
jon a kötelezõ szolgálat letel-
te után is. 

- A 9.-es középiskolások

számára az érettségihez kö-
telezõen elõírt közösségi
szolgálat és az önkéntesség
csak „rokoni kapcsolatban”
állnak egymással, mi az elõ-
készítésben, a ráhangolódás-
ban segítünk, ennél többet
nem vállalhatunk fel, hiszen
ezt a feladatot az iskolák
kapták – mondta Kozma
Edit. A pályaválasztás elõtt
állóknak is segítségére lehet
az önkéntes tevékenység.
Másik célcsoportjukba tar-
toznak a munkanélküliek,
akik hasznossá szeretnék
tenni magukat. Azokat is
igyekeznek megszólítani,
akiknek az egzisztenciáját
nem fenyegeti veszély, de

éreznek magukban hajlandó-
ságot, hogy valami plusz te-
vékenységgel tegyenek a tár-
sadalomért. S a nyugdíjaso-
kat is szeretnék bevonni,
akik még aktívnak, tevé-
kenynek érzik magukat,
vannak ötleteik, s persze, az
õ esetükben a tapasztalatuk-
ra is támaszkodni lehet. Koz-
ma Edit beszámolt arról is,
hogy keresik õket az érdek-
lõdõk, különbözõ végzett-
séggel rendelkezõk, s akad-
tak, akiknek már tudtak se-
gíteni, másoknál még folya-
matban van. Példákat is em-
lített: egy jelentkezõ dolgo-
zott már a református idõsek
otthonában, s annyira szeret-

te azt a közeget, hogy vissza-
kívánkozik, egy másik sze-
mélynek a testvére jelenti a
motivációt, aki önkéntesként
járja a világot, de van, aki
magányosan él, s társaságba
vágyik. Egy középiskolás di-
ák is szerette volna haszno-
san eltölteni a szabadidejét,
neki korrepetálás lett az ön-
kéntesség, de ugyanezt pe-
dagógusok számára is fel
tudják ajánlani, valamint a
Közösségi tér programjain
például kézmûveskedést. 

Sebõk Tamás két éve kez-
dett önkéntesként az intéz-
ményben, s elmondható,
hogy ami pozitív hozadéka
lehet ennek a tevékenység-
nek, azt õ megtestesíti. Fõis-
kola után nem talált munkát,
de a Közösségi tér olyannyi-
ra befogadta, hogy ma már
ifjúsági koordinátorként
egyenrangú kollégaként te-
kintenek rá, s számos kap-
csolatra tett szert munkája
során, melyekkel boldogul-
hat az álláskeresés során.
Hogy a fiatalember hogyan
jutott idáig, a Dózsa-házban
április 19-én tartandó ren-
dezvényen osztja meg ta-
pasztalatait az érdeklõdõk-
kel.

Darók József

A múlt év végéhez köze-
ledve már jeleztem egy írás
formájában, hogy a nemzet-
közi zenei vérkeringésbe
bekerült szentesi dobos –
nem mellesleg hangver-
senyszervezõ –, Kertész
Ákos mennyire aktívan dol-
gozik. Az eltelt viszonylag
rövid idõ is felvet(ett) – úgy
múltbéli, mint jövõbeni - lé-
nyeges kérdéseket vele kap-
csolatban. Elsõként a Fabu-
la Rasa frissen megjelent
negyedik, Hõhó much ado
címû lemezérõl kérdeztem.

– Rendhagyó anyag. A ze-
nekart mindig is jellemezte
az eklektikusság, de ilyen
mértékben egyik lemezen
sem jelentkezett. Most elme-
részkedett a csapat a rock
irányába, de a megszokott
etnós, folkos elemek is
ugyanúgy ott vannak, aho-
gyan a popzenei elemek.
Mindez tudatos döntés volt
úgy Mókus, mint a zenekar
részérõl, amelynek eredmé-
nyességét az eddigi vissza-
jelzések teljes mértékben iga-
zolták.

– A szentesi közönség
mennyit fog hallani ebbõl a
májusi Fabula Rasa-
koncerten?

– Teljes egészében eljátsz-
szuk, az elsõ hangtól az utol-
sóig! Egyébként március 18-
án, Fabula Rasa Orchestra
néven bemutattuk a lemez-
anyagot a Mûvészetek Palo-
tája Fesztivál Színházában. A
koncert az MR2 Akusztik rá-
diósorozat része, de a televí-
zió is jelen volt, így koncert-
film is készült az elõadásból.
Erre az alkalomra jócskán fel-
duzzadt a Fabula Rasa. Át
kellett hangszerelni a nótákat

erre a felállásra. Több mint
kétórás szuper-koncert kere-
kedett belõle, telt ház elõtt.

– Itthon hangversenyszer-
vezõként pedig a Special
Providence nevû progresszív
rockzenekar sikerét élhetted
át.

– A Zene-Világ-Zene soro-
zat keretében nem volt még
ilyen jellegû rendezvény,
ahol ennyire feszegettük vol-
na a mûfaji határokat úgy,
hogy az atmoszférájában,
kvalitásában, minõségében
méltó legyen a hangverseny-
központhoz. Pótszékes telt
házas koncertünk volt. (A
Zene-Világ-Zene lassan a vé-
géhez közeledõ évadának
valamennyi elõadása egyéb-
ként telt ház elõtt zajlott.)
Nem csak, hogy elégedett
vagyok vele, de büszke is va-
gyok rá! Bebizonyosodott,
hogy az effajta muzsikára is
van igény Szentesen, aminek
kiszolgálására – mintegy hi-
ánypótlásként – most sor ke-
rült. A továbbiakban is sze-
retnénk eszmecserét folytat-
ni, együttmûködni azzal a
réteggel, amelyik erre nyi-
tott. Meghallgatom a kérése-
ket, és lehetõség szerint telje-
síteni is fogom azokat.

Január 1-tõl a hangver-
senyközpont a mûvelõdési
központ szakmailag önálló
tagintézményeként mûködik
tovább. Ennek keretében a
zeneszeretõ fiatalokat is sze-
retném megszólítani, további
zenei mûfajok térnyerése ér-
dekében.

– Apropó. Megpályázod a
mûvelõdési központ nemrég
kiírt igazgatói státuszát?

– Nem.
Olasz Sándor

Pótszékes
„kívánságmûsor”

Tisztelt Szülõ/Szülõk!
Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ Testülete a

2013. február 22-i ülésén döntött a HPV-elleni védõoltás költ-
ségeinek átvállalásáról. A rendelet értelmében a Szentes vá-
ros közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, és
életvitelszerûen is a törvényes képviselõvel együtt Szentesen
lakó, 2000. évben született leánygyermekek részére Szentes
Város Önkormányzata a humán papilloma vírus (HPV) által
okozott méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni védõ-
oltást térítésmentesen biztosítja a gyermek törvényes képvi-
selõjének kérelmére.

Az oltás igénybevétele önkéntes, a gyermek törvényes kép-
viselõje dönti el, hogy kíván-e élni ezzel a lehetõséggel. 

A védõoltás (3 oltásból álló teljes oltási sorozat). Az elsõ ol-
tás beadása 2013. õszén történik az iskolákban.

Az aláírt nyilatkozatot (igen és nem válasz esetén is) 1 pél-
dányban, borítékban juttassák vissza az iskolai védõnõnek
április 10-ig. (A beleegyezõ nyilatkozat idõben történõ leadá-
sa az oltás feltétele!) Az oltással kapcsolatosan érdeklõdni le-
het Agócs Lászlóné eü. referensnél a 70-933-8372-es telefonszá-
mon.

Tisztelettel Szirbik Imre

Tájékoztató a HPV-elleni védõoltásról

Terítéken a
hagyományõrzés

Lehetõségek az önkéntességben

PET-palack nyuszi a locsolóknak
– Mi tartjuk a húsvétot – mondta egy kétgyermekes

anyuka. Udvardiné Asztalos Barbara négytagú családja is
kilátogatott a fesztiválra, de elõtte már sok locsolót fo-
gadtak, akiknek ha nem is kézzel festett, de piros tojás
volt a jutalmuk. 

Egy másik társaságban Kiss Réka még büszkélkedett 5
locsolójával, barátnõjét, Kovács Viktóriát pedig nyolcan
locsolták meg, azonban a lányok kicsit elbizonytalanod-
tak, szeretik-e a húsvétot. Viki anyukája, Kozma Edit úgy
érzi, nem igazán olyanok már az ünnepek, így a húsvét
sem, mint kiskorában. Ez is, mint minden napjainkban,
felgyorsult, a locsolók lóhalálában jöttek és távoztak. Ré-
gen nagy esemény volt készülni a húsvétra. Azért a fiúk
kaptak náluk sütit és PET-palackból készült nyuszit.
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Fegyelmezett játékkal ra-
bolt pontot a Hungerit-
Szentesi VK együttese a
vízilabdabajnokság listave-
zetõjétõl, az egri csapattól.
A 7-7-re végzõdött összecsa-
pás egyik legjobbja a szen-
tesi  kapus, Gundl Diana
volt.

Nem a legjobb elõjelekkel
készült a hevesiek elleni
összecsapásra Zantleitner
Krisztina együttese, hiszen a
hetek óta nagyszerû formá-

ban pólózó Kövér-Kiss Réka
nélkül kellett felvenniük a
küzdelmet a honi mezõny
legjobb csapata ellen. A mie-
ink azonban egyáltalán nem
tisztelték ellenfelüket,
Gundl Diana mindjárt há-
rom pompás védéssel indí-
totta a derbit, míg társai
nagyszerûen védekeztek a
kapu elõtt. A hetedik – és
egyben pontot érõ hazai ta-
lálatot – a találkozó legered-
ményesebb játékosa, Hevesi
Anita szerezte. A pontszer-
zésért nagyon sokat tett
Gundl Diana, a Hungerit
hálóõre, aki a szerint na-
gyon felkészültek az Eger
játékából. – Védekezésben a
lövésekre, a felúszásaikra
kellett figyelnünk, a csapa-
ton belül pedig mindenki
tudta és tette a dolgát, elõt-
tem pedig jók voltak a blok-
kok, igazi csapatsiker volt a
mai – mondta a kapus.

– Nagyon rutinos csapat

az Eger, olyan játékosokkal,
akik mögött rengeteg válo-
gatott mérkõzés van, és
olimpiai résztvevõ vízilab-
dázókkal rendelkeznek –
kezdte értékelését Zant-
leitner Krisztina, a Hungerit
vezetõedzõje. – Örülök,
hogy a csapat agresszivitás-
ban is méltó partnere volt az
Egernek, hazai medencében
átléptük saját árnyékunkat,
ez az elsõ lépés afelé, hogy
erõs csapattá váljunk. Nem
szabad feladni, akár kétgólos
hátrányban sem, erre volt re-
mek példa ez az összecsapás.
Igyekeztünk nagyon fegyel-
mezetten védekezni, a lefor-
dulásaikat megelõzni, úgy
tûnik sikerült.

A 28 ponttal a tabella má-
sodik helyén álló Hungerit a
következõ mérkõzését szom-
baton, délelõtt 10 órakor
játssza a Honvéd otthoná-
ban.

hv

Mérkõzést nem, vadka-
csavadászatot viszont lehe-
tett volna rendezni a víz bo-
rította Spartacus-pályán. 

Bozóki Zoltán, a Kinizsi ve-
zetõedzõje az elmúlt szom-
baton délelõtt gumicsizmá-
ban járta a be a mérkõzésre
kijelölt játékteret, de miután
helyenként csaknem bokáig
süllyedt el a vízben és a sár-
ban, egyértelmûvé vált: itt
bizony nem rendeznek mér-
kõzést. – A pálya negyven
százaléka víz alatt állt, alkal-
matlan volt a futballra, így
értesítettük a játékvezetõket
és a tömörkényi csapatot,
hogy ne is induljanak útnak
– mesélte a tréner. – A Tö-
mörkény elleni bajnokit ápri-
lis 17-én, 17 órakor pótoljuk

majd, míg a három héttel ez-
elõtt elhalasztott mérkõzé-
sünket az utolsó bajnoki for-
dulót követõen, júniusban
játsszuk le.

És, hogy jó hírrel is szol-
gáljunk a szentesi labdarú-
gás kedvelõinek, ismét Szen-
tesen futballozik Szarvas
Zsolt. A korábbi szentesi csa-
tár – jó néhány esztendõs lé-
gióskodást követõen – idén
tavasszal tér vissza városunk
csapatához. Mivel a játéken-
gedélye a napokban Ausztri-
ából megérkezett, így akár
pályára is léphet a következõ
fordulóban.

A Szentes az elmaradt
mérkõzése ellenére fölénye-
sen vezeti a másodosztályú
tabellát. hv

Csak a vadkacsák
örültek…

A St. Jupát Sportegyesület
túrakenuzásra várja az ér-
deklõdõket április 14-én, va-
sárnap 10 órától a Kurca bel-
városi szakaszán.

A kenuzást választók a
Dózsa-háznál regisztrálhat-
nak folyamatosan 10-12 órá-
ig. A könnyed és mérsékelt

távú túrakenuzás célja a vízi
élmény biztosításán keresz-
tül a vízisportok és az egész-
séges életmód népszerûsíté-
se és a lakosság mind széle-
sebb rétegeinek bevonása a
víziturisztikába. Bõvebb in-
formáció a 20/321-1693-as
telefonszámon kérhetõ.

Túrakenuzás a Kurcán

Továbbra is remekül sze-
repelnek az NB III-as aszta-
litenisz-bajnokság Alföld-
csoportjában a Szentesi Ki-
nizsi SZITE pingpongosai,
ráadásul idén minden eddi-
ginél népesebb mezõnnyel
rendezték meg a Dr. Szalva
Péter Emlékversenyt Szen-
tesen.

A legutóbbi fordulóban a
Jászkun-Volán ellen álltak
asztalhoz a mieink Szolno-
kon, és arattak 12-6-os gyõ-
zelmet. – A két páros mérkõ-
zést hoztuk, ami jó alapot
adott a folytatáshoz – nyilat-
kozta Hegedûs Gábor szakosz-
tályvezetõ. – A bajnokság a
felénél tart és öt ponttal ve-
zetünk a harmadik helyen
álló Debrecen elõtt, így az
úgymond kötelezõ gyõzel-
meket mindenképpen hoz-
nunk kell ahhoz, hogy a vég-
elszámoláskor ott tudjunk
lenni az elsõ-második he-
lyen. Ezért szeretnénk gyõz-
ni ezen a hétvégén Hortobá-
gyon is.

A szakosztály idén 13. al-
kalommal rendezte meg fel-
nõtteknek a szentesi asztali-
tenisz egyik alapítójának
tiszteletére megtartott Dr.
Szalva Péter Emlékversenyt.
Az amatõrök között 30, a
nyílt kategóriában 34 neve-
zés volt a három verseny-
számban a felnõttek küzdel-

meiben, amelyben NB I-et
megjárt, NB II-es játékosok is
asztalhoz álltak. – A szentesi
asztaliteniszezõk közül Rácz
Béla elõdöntõt játszott az
amatõr egyéniben, míg a
nyílt egyéniben Bunda Sza-
bolcs jutott elõdöntõig, sõt,
párjával, Csúcs Jánossal pá-
rosban szintén elõdöntõt
játszhattak – mondta Hege-
dûs Gábor. – Egy nappal ko-
rábban az utánpótláskorú
versenyzõk számára rendez-
tük meg az emlékversenyt,
örömmel mondhatom re-
kordszámú nevezéssel. Ta-
valy még háziverseny volt,
idén viszont többen nevez-
tek, mint a felnõtt versenyre.
Négy megye nyolc egyesüle-
te és hetvennyolc versenyzõ-
je érkezett városunkba, így
elmondható, hogy gyakorla-
tilag regionális versennyé
nõtte ki magát ez a viadal.

A 2000-2002-ben született
mezõnyben Kovács Szabolcs
elõdöntõig verekedte magát,
a 2003 után születettek kö-
zött szentesi gyõzelem szüle-
tett Magyar Milán jóvoltából,
míg a ’97-99-es korosztály-
ban Beszédes Balázs harma-
dik helyen végzett. Balázs
egyébként néhány héttel ko-
rábban a megyei diákolimpi-
án is remekelt, harmadik he-
lyen végzett.

hv

Rekordnevezés
az emléktornánBár szerdán gyõzött a

Szentes, mégsem volt fel-
hõtlenül boldog a Valdor-
Szentesi Vk férfi vízilabda-
csapatának szurkolótábora.

Az OSC együttesét két gól-
lal kellett volna verni ahhoz,
hogy a két csapat pont-
egyenlõsége esetén a mieink
legyenek a jobbak. Az össze-
sen 26 (!) kiállítással tarkított
mérkõzésen sokáig a vendé-
gek vezettek, a Valdor csak
futott az eredmény után.

– Úgy érzem nem kellett
csalódnunk a játékosaink-
ban, csapatunk maximális
erõbedobással küzdötte vé-
gig a mérkõzést – nyilatkoz-
ta Lukács Dénes, a Szentes
vezetõedzõje a lefújást köve-
tõen. - Egy jelentõs létszám-
fölényben lévõ ellenféllel
szemben nyertünk rangadót,
ez minden körülmények kö-
zött nehéz, de nekünk ez si-
került. Bár szerettünk volna
két góllal nyerni, ez nem si-
került. 

A jelenleg 8. szentesi csa-
pat következõ ellenfele a Ka-
posvár gárdája lesz, a mér-
kõzés szombaton 18 órakor
kezdõdik a ligeti uszodában.

Verték az OSC-t

X a listavezetõ ellen
A megyei férfi kosárlabda

bajnokságban szereplõ
Szentesi KK felnõtt csapata
jelenleg a tabella utolsó
elõtti helyén áll. A bajnok-
ságban hat csapat szerepel,
négy szegedi, egy vásárhe-
lyi és a Szentesi KK.
Marossy Arnold csapatkapi-
tány a szezon kezdetekor
dobogós hely elérését tûzte
célul. Mi a helyzet a baj-
nokság vége elõtt bõ egy
hónappal? 

– Valóban nagy remények-
kel indultunk õsszel, de né-
hány játékos átigazolt fel-
sõbb osztályba, sérülések is
hátráltattak bennünket, ezért
sokat gyengült keretünk. Tíz
fõs jelenleg, de változó, hogy
éppen ki ér rá, ezért rövid a
kispadunk. Olyan viszont
nem volt, hogy ne álltunk
volna ki. Két meccsünk el-
maradt, ha pótoljuk, akkor

elõrébb kerülhetünk a tabel-
lán. Volt néhány mérkõzé-
sünk, ahol 2-3 pont döntött
az eredményrõl. Ha azok a
mi javunkra dõlnek el, akkor
szebb lenne a mérlegünk –
nyilatkozta a csapatkapitány.
A Szentesi KK a városi sport-
csarnokban játssza meccseit,
amiket bárki ingyenesen lá-
togathat. Marossy Arnold
szerint két év múlva érhet be
az utánpótlásnevelés.

A szentesi klub 5. alkalom-
mal rendezte meg három na-
pos húsvéti tornáját mintegy
hétszáz nézõ elõtt. Az idei
kupára 36 csapat nevezett
két korosztályban. A házi-
gazdák az U11 és U13 kor-
osztályban is egy-egy csapa-
tot indított, illetve a Vásárhe-
lyi Kosársuli lánycsapata is
jórészt szentesiekbõl áll. A fi-
atalabbaknál mindegyik csa-
pat kapott serleget, az idõ-

sebbeknél a legjobb három
vehetett át kupát és érmeket.
A gyõztesnek járó vándor
kupát a szerbek vihették ha-
za, akik nagy csatában, szo-
ros mérkõzésen gyõzték le a
házigazdákat. A szentesiek
edzõje, Alexandar Preskar la-
punknak elmondta, hogy az
elsõ két negyedben még ve-
zettek, de a fiatalabbaknak is
biztosított játéklehetõséget,
ezért születhetett hat pontos
vereség a végére. Elsõdleges
céljuk az elsõ négybe jutás
volt, amit így is  túlteljesítet-
tek. A torna legjobb játékosá-
nak a szentesi Orgona Gergõt
választották. A felnõttek kö-
zött már most 2-3 játékosa
játszhatna, azonban Szále azt
szeretné, ha a jelenlegi fiata-
lok közül két év múlva töb-
ben kezdenének egyszerre a
nagycsapatban.

B.G.

Kell az utánpótlás

A 16. Gáspár Ervin nem-
zetközi szenior úszóverse-
nyen sokan nem mertek elin-
dulni az ország nyugati és
északi részeit megbénító ha-
vazás miatt, de ennek ellené-
re érkeztek versenyzõk Ro-
mániából és Szerbiából is. 

A Szentesi Delfin ESC ér-
mes versenyzõi: Pászti Edit,
Pengõ Erzsébet, Lukátsy Kata-

lin, Berezvainé Virágos Éva,
Tóth Lászlóné, Ferke Gáborné,
Pólyáné Téli Éva, Bodnár Ist-
vánné, Bocskay Zsófia, Deb-
reczeni Beáta, Simon Tamás,
Lucz Imre.

Váltó: 4x50 nõi gyors IV.
kcs. 1. Szentes, VI. kcs. 2.
Szentes. 4x50 MIX III. kcs. 2.
Szentes.

Szenior éremesõ

A pontot érõ gólt a mérkõzés legeredményesebb szentesi játékosa,
Hevesi Anita (fehérben) szerezte.   (Fotó: Vidovics)

Hungerit-Szentesi VK –
ZF-Eger 7–7 (1–1, 2–2, 1–2,
3–2)

Vezette: Füzesi, Vogel.
Hungerit-Szentesi VK:

GUNDL – Gyõri 1, HEVESI
3, Miskolczi 1, MUSGROVE
1, Kotova, Gémes 1. Csere:
Kádár, Rácz. Edzõ: Zant-
leitner Krisztina.

Gól – emberelõnybõl:
11/3, illetve 9/2. 

Kipontozódott: Miskolczi.

VALDOR-SZENTES-
OSC 7-6 (2-2, 2-2, 1-1, 2-1)

Szentes, 250 nézõ. V:
Kun, Juhász

SZENTES: Horváth T. -
Tóth Z. 1, Nagy M., Regõs
Á., Németh D., WESZE-
LOVSZKY L. 3, Bálint G.
Cs: Hegedûs B., Pellei F.,
Józsa T., Tóth P. 1, Szabó I
L. 1, Szabó I Z. 1. Edzõ:
Lukács Dénes

Gól - emberelõnybõl:
10/3, ill. 16/3

Gól - ötméteresbõl: 1/1,
ill. 0

Kipontozódott: Tiba (16.
p.), Németh D. (21. p.), Si-
mon A. (25. p.), Bálint G.
(28. p.)

Kiállítás (cserével): Hor-
váth A. (28. p.)

(Fotó: Vidovics)
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Másfél éve fut rendszere-
sen, a napokban pedig meg-
nyerte a 19. Vásárhelyi
Maratont Kecskeméten
Héjjáné Koncz Zsuzsa. A
Vásárhelyi Pál Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény hagyo-
mányos családi futófeszti-
váljának félmaratonján in-
dult és korosztályában az
elsõ helyet szerezte meg 1
óra 44 perces idejével. Zsu-
zsa a férje hatására kezdett
futni szabadidejében és ál-
talában közösen indulnak
versenyeken. 

Hideg, szeles, nagyon kel-
lemetlen idõben rendezték
meg a kecskeméti futófeszti-
vált, ahol meg is fázott Zsu-
zsa, aki egyébként egy óvo-
dában dolgozik. A tavalyi
évben több sérülés hátráltat-
ta a felkészülését, idén azon-
ban eddig már legalább 600
kilométer van a lábában. –
Edzésen 10-15 kilométert fu-
tok, attól függ milyen ked-
vem van, hétvégén általában
húszat – kezdte a beszélge-
tést a Honvéd Rákóczi SE
tagja. - Még nem vagyok
maratonfutó, eddig a leg-
hosszabb táv 30 kilométer
volt, amit edzésen futottam.
Ha az egészségem engedi,
akkor a július végi nagyatádi
hosszútávú triatlon OB-n tel-
jesítem a maratoni távot elõ-
ször, ahol is a férjem az iron-
man versenyen indul harma-
dik alkalommal. Ha ott nem,
akkor majd októberben a bu-
dapesti Spar maratonon ál-
lok rajthoz - mondta.

Zsuzsa életében mindig
szerepet játszott a sport. Is-
kolás korában atletizált, kézi-

labdázott. A családalapítás
miatt eltávolodott a mozgás-
tól, majd felnõtt fejjel a torna-
termek világában kezdte újra
a rendszeres sportot. Kezdet-
ben konditeremben emelget-
te a súlyokat, de úgy látta,
túlzottan megizmosodott,
ezért váltott az aerobikra. A
fitnesz szálkásabbá tette, csi-
nálta is szorgalmasan 12
éven keresztül. Következett
két év kihagyás, de az újra-
kezdés után már nem tudta
ugyanúgy folytatni. Mint
mondta, a napi munka után
esténként járt a sportcsarnok-
ba edzeni, azonban így min-

dig idõhöz volt kötve. A férje
biztatta, hogy próbálja ki a
futást. - 2011. október 23-án
vágtam neki,  elsõre sikerült
tíz kilométert lefutnom, ami
engem is meglepett. Három
napra rá jött ki rajtam az
izomláz – mondta az indu-
lásról. Elsõ versenyére há-
rom hónap múlva került sor,
tavaly januárban a Téli Mát-
ra teljesítménytúra 19 kilo-
méteres távján állt rajthoz,
amit 2 óra 41 perc alatt sike-
rült leküzdenie. A zord kö-
rülmények miatt a profik kö-
zül is sokan nem vállalják ezt
a fajta terepfutást. Majd kö-

vetkezett tavasszal a fél-
maraton Siófokon. Ezután
azonban több sérülés hátrál-
tatta a felkészülését. - Az Ac-
hilles sérülésemet ízületi
gyulladás követte, majd egy
visszérmûtét következett,
ami miatt lemaradtam a
szeptemberi csúcsversenyrõl,
a Nike félmaratonról. Ott
voltam, de szörnyû érzés
volt kívülrõl szurkolni, mi-
közben én is futni akartam.
Csorgott a könnyem a rajtnál
– mesélte Zsuzsa. Kiderült
közben a rossz cipõválasztá-
sa is. - Nagyon fontos a jó fu-
tócipõ, tartsa a lábat, az izü-

leteket és legyen kényelmes –
sorolja. Neki a harmadik mo-
dell vált be, de a saját kárán
kellett megtanulnia, mit sze-
ret a lába.

Zsuzsa a férje hatására
kezdett futni, azóta is Imre
segíti. Ahogy mondani szok-
ta, a kilométereket õ lépi, de
a férje inspirálja. - Az út ma-
ga cél – hangsúlyozza. Évi 5-
10 versenyen állnak rajthoz
és nem csak nagyobb ren-
dezvényeken. Ha kedvük
van, akkor elindulnak kisebb
futóversenyeken is a mozgás
öröméért. Legközelebb Bu-
dapesten a vivicittá félmara-
tont futják le április 21-én.

Zsuzsa a lányát nem tudta
rávenni a futásra, a fia azon-
ban kocog, bár versenyen
még nem indult. Szeretné,
ha egyszer közösen állnának
rajzhoz.

Most kevesebbet edz, nem
szereti a hideget. - Télen
nem megy a reggeli futás –
fogalmaz. Inkább délelõtt
vagy este járunk futni a gát-
ra. Idõnként biciklire ülünk
és 20-30 kilométert tekerünk,
közben beszélgetünk. 

Mit csinál szabadidejében,
amikor nem fut? – Sportot
nézünk a tévében – feleli
mosolyogva. A férjem kerék-
pározást, én inkább atlétikát.
A mozgás, a sport a lényeg.
Tegyünk az egészségünkért
– biztat mindenkit mozgásra
Zsuzsa.

Besenyei Gábor

Oláh Kálmán Liszt-díjas
zongoramûvész jazz kon-
certje lesz április 19-én,
pénteken 19 órakor a
Lajtha László zeneiskolá-
ban.

Oláh Kálmán szólistaként
és saját triójával, a Trio
Midnight nevû, 1990-ben
alakult formációval jelentõs
sikereket aratott itthon és
külföldön egyaránt. Elsõ
egész estés mûvét, a Con-
certo for Jazz Orchestra cí-
mût 2001 februárjában mu-
tatta be a Magyar Rádió
a Budapest Jazz Orchestra
közremûködésével. A Con-
c e r t o  f o r  S y m p h o n y
Orchestra and Jazz Band cí-
mû darabját az Oláh Kál-
mán Quintet és a Miskolci
Szimfonikus Zenekar adta
elõ elsõ ízben 2004-ben,
nagy sikerrel. A 2006-ban

Liszt-díjjal elismert Oláh
Kálmán ugyanabban az év-
ben megnyerte a legrango-
sabb amerikai dzsesszzene-
szerzõi verseny, a Thelonius
Monk Jazz Composers
Competition fõdíjat, ame-
lyet 2006 szeptemberében
vett át a washingtoni Ken-
nedy Centerben rendezett
gálán. A zsûri a több száz
mû közül Oláh Kálmán
Always címû kompozícióját
találta a legjobbnak. 2007-
ben megjelent az elsõ saját
CD-je is a tengerentúlon, az
Always címû lemezen két
világhírû zenésszel hallha-
tó: Jack DeJohnette dobol,
Ron McClure bõgõzik. Ezút-
tal két legendás mûvész
lesz a partnere, Egri János és
Kõszegi Imre személyében.

Kos
A környezetében élõk,
dolgozók szeretik, hogy

egyenes és nagyon korrekt velük.
Meglehet, hogy most megajándé-
kozza az önnek kedves embereket
sok õszinte pillanattal.

Bika
Híres racionalitásáról
mondjon le egy kicsit, és

adja át magát az érzelmek világá-
nak. Fontos, hogy ezt is átélje,
nem kell félnie attól, hogy saját ér-
zelmeit nem tudja kontrollálni.

Ikrek
Ha nagyon vágyik vala-
mire, ami pénzen meg-

vehetõ, akkor most szinte magától
kínálkozik megoldás a problémára,
vagyis önhöz áramlik a szükséges
összeg.

Rák
Személyiségét építheti a
nehéz idõszak, hiszen el-

gondolkodhat azon, hogy vajon mi-
ként is beszélget, kommunikál
azokkal, akik fontosak önnek.

Oroszlán
Rengeteg energiája és
temperamentuma segít-

het abban, hogy elérje azt, amit
most célul tûzött maga elé. Igaz,
hogy önérvényesítõ magatartása
nem mindenkinek rokonszenves,
de ez most sem zavarja.

Szûz
Rossz hatások érhetik
egész héten, így ma-

kaccsá és kissé agresszívvá vál-
hat. Olyan, mintha egyszerre kerül-
ne a felszínre minden eddig visz-
szafojtott indulat a lelkébõl, és az
eddigi sérelmeire is most keresne
gyógyírt.

Mérleg
Tele van erõvel, energiá-
val, csupán azt nem tud-

ja, vajon mire is kellene ezt fel-
használnia. Családjával, barátaival
jó a viszonya, de mostanában ke-
vesebbet törõdik velük.

Skorpió
Ezen a héten vonzó tulaj-
donságaival bárkit levesz

a lábáról. Akikkel a mindennapi
élete során találkozik, kommunikál,
kimutatják jóindulatukat. 

Nyilas
Kicsit keményebb és szi-
gorúbb lesz másokhoz,

és ezt szavakba is foglalja. Nem jár
jól, aki most vitába vagy konflik-
tusba kezd, mert nagyon rövid
úton kioszt bárkit.

Bak
Szerencsés helyzetben
van munkájában, mert

össze tudja egyeztetni saját céljait
másokéval. Így olyan módon har-
colhat a céljaiért, hogy közben
nem bánt meg senkit. 

Vízöntõ
Át kellene gondolnia a
helyzetét, ne csodálkoz-

zon, ha rossz hangulata konfliktu-
sokat generál környezete és ön kö-
zött. Viselkedése egyáltalán nem
hasonlít a megszokotthoz.

Halak
Karrierje tekintetében egy
régen dédelgetett vágya

válhat valóra, és ez azt is jelenti,
hogy elégedett és boldog lesz
egész héten. Végre elérkezett az
áhított célhoz.

Április 6-12.
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A városi könyvtárban mûködõ
filmklubban A zenekar látogatása
címû izraeli-fracia-amerikai film-
drámát vetítik április 9-én, kedden
18 órakor. Ajánló a filmbõl: 

Egy egyiptomi fúvószenekar
vendégségbe érkezik Izraelbe, ám
hamar kiderül, hogy senki nem
várja õket. Útnak indulnak hát az
ismeretlenbe, de hamarosan telje-
sen eltévednek. Egy fiatal zsidó
vendéglõsnõ és családja fogadja
be õket éjszakára. Az arab kultúrát
terjeszteni érkezett zenészek mind
saját vérmérsékletük szerint dol-
gozzák fel a történteket, ki szóra-
kozni indul az éjszakába, ki inkább
bezárkózna a külvilág elõl.

Filmklub:
A zenekar
látogatása

A Kiss Bálint-napok rendez-
vényhez kapcsolódik az a kórus-
hangverseny, amelyet április 11-
én, csütörtökön 18 órától tartanak
a Lajtha László zeneiskola hang-
versenytermében. Közremûködik
a Kiss Bálint Református Általá-
nos Iskola tanári kórusa, a Szent
Anna-templom szkólája, orgonán
játszik Nagy János. Vezényelnek
Farkas Márta, Kocsis Györgyi és
Nagy János. A mûsort ismerteti
Karikó-Tóth Tibor. A zenei reperto-
árban egyebek mellett Szokolay
Sándor, Viski János, Hayford,
Berkesi Sándor, Liszt Ferenc mû-
vei szerepelnek. Belépõdíj nincs.

Kórus-
hangverseny

A gondozási központ II. sz.
idõsek klubjában (Nagyör-
vény u. 53.) a Virágos Álom
címû kézimunka-kiállítás
nyílik  április 9-én, kedden
11 órakor, amelyre minden
érdeklõdõt várnak. A kiállí-
tás megtekinthetõ április 9-
19-ig, munkanapokon 9-15
óráig.

Kézimunka
-kiállítás

A Héjja házaspár közösen edz, versenyez, tévézik

Hosszútávfutás kettesbenKoszta 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
Õáltala, õvele és õbenne cím-

mel Szanyiné Katona Ágnes fest-
ményeibõl és Kulbert György fa-
szobrász munkáiból látható kiállí-
tás április 12-ig.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Arad megye szépségeibõl ka-

punk ízelítõt az Aradi Fotóklub jó-
voltából. A kiállítás április 12-ig
tekinthetõ meg nyitvatartási idõ-
ben. 

Galéria Kávéház és Étterem
Az Aradi Fotóklub a Szebbik

nem címû kiállítása május 6-ig
látható nyitvatartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Április 4-8.
17 és 20 óra A nyomorultak –

angol zenés dráma.
Április 11-15.
17.30 óra Sweeney – A tör-

vény ereje – angol akciófilm,
20 óra Felhõatlasz – amerikai-

német fantasy.
Kedden és szerdán szünnap

van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Április 5-tõl

A Szentesi Mûvelõdési
Központ és a szentesi Koszta
József Múzeum igazgatói be-
osztásaira 2013. április 24-ig
lehet benyújtani a pályázato-
kat. A pályázati kiírás a
www.kozigallas.gov.hu vala-
mint a www.szentes.hu hon-
lapon megtekinthetõ.

Igazgatói
pályázatok

Az iskolai elõadáson odahajol az
egyik szülõ a másikhoz:
- Maga szerint az a gyerek a bal
oldalon fiú, vagy lány?
- FIÚ! Méghozzá az én kisfiam!
- Jaj, elnézést, nem tudtam, hogy
Ön az anyja!
- Az APJA vagyok!

Vizsgáztató:
- Önnek inkább a lottóval kellene
próbálkoznia.
- ???
- 90 kérdésbõl éppen ötöt talált el.

Jön egy nõ az orvosi rendelõbe,

megdagadt orral.
Az orvos kérdezi:
- Mi történt magával?
- Egy méh - válaszol a nõ.
- Rászállt az orrára?
- Igen.
- És megcsípte?
- Nem volt ideje, mert a férjem le-
ütötte.

A múltkor elindultam egy futóver-
senyen. Akárhogy igyekeztem,
már a táv elsõ felénél eléggé le-
maradtam a többiektõl. Elég ször-

nyû érzés, ha az ember már az
elején látja, hogy utolsóként fog
befutni, hát még ha közben bosz-
szantják is. Az elõttem futó fickó
hátraszólt:
- Mi van, haver? Milyen érzés
utolsónak lenni?
- Akarod tudni? - kérdeztem tõle,
és kiszálltam a versenybõl.

A szerzõ kérdezi a barátját:
- Olvastad az új könyvemet?
- Igen.
- És mi a véleményed?
- Nos, õszinte leszek. A fedõlapok
túl messze vannak egymástól.

Pótfûtés

Jazz koncert

Félmaratont már nyert, maratont még nem futott Héjjáné Koncz Zsuzsa.



Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Komolyabb bûnügyi törté-
nés nélkül értek véget a hús-
véti ünnepek városunkban,
tudtuk meg a Szentesi Rend-
õrkapitányság bûnügyi osz-
tályán. Három garázdaság
történt az elmúlt egy hétben,
de mind a három esetben el-
fogták az elkövetõt a rend-
õrök. Március 26-án, a dél-
utáni órákban történt, hogy
két fiatal férfi szólalkozott
össze a Deák Ferenc utcában,
majd a szóváltást rúgások és
ütésváltás követte. Néhány
nappal késõbb két hölgy fe-
szült egymásnak, el nem
gondolná a kedves olvasó,

hogy hol… A korábbi sérel-
müket a hölgyek a szentesi
kórház nõgyógyászati ambu-
lanciáján rendezték néhány
pofon kíséretében.  Március
utolsó napján pedig az egyik
szentesi sörözõben kellett
visszafogni egy férfit, aki -
amiért a záróra miatt nem
szolgálták ki – kötözködni és
lökdösõdni kezdett a vendé-
gekkel.

Egy aranygyûrû tûnt el az
egyik nagymágocsi lakásból
még március 19-e és 21-e kö-
zött. Az ékszer értéke 85 ezer
forint volt, az elkövetõt még
keresik a nyomozók. hv

Született: Hérány Gábor és
Gömöri Gabriellának (Kalász u.
3.) Gabriella Hanna, Rácz Zsolt
és Faur Magdolnának (Bihari
sor 4.) Kinga, Téli Sándor és Bi-
hari Erikának (Kristó N. I. u. 9.)
Erik Lajos nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Téli Sán-
dor (Mátyás király u. 9/A) és
Bihari Erika (Kristó N. I. u. 9.).

Elhunyt: Krausz János (Pin-
tér u. 4.), Badár Lászlóné
Litovszky Emma (Klauzál u.
4/A), Mencser Mihályné Nagy
Mária (Árvíz u. 30.), Tárkány-
Szûcs Istvánné Szeder Mária
(Dózsa Gy. u. 53.), Papp
Antalné Dávid Lídia Eszter
(Köztársaság u. 5/7.).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü április 8—12.

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

Hétfõ: Sonkaleves tormával és
szamóca krémleves

A menü: Csikós tokány,  tészta
B menü: Pangasius harcsa rántva,

petrezselymes rizs
Kedd: Paradicsomleves

csicseriborsóval és
brokkoli krémleves

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

B menü: Csirkés-zöldséges lasagne
Szerda: Sertésraguleves és

gyümölcsleves
A menü: Rakott rózsák

sertésvagdaltal
B menü: Wildenburgi csirkemell,

kukoricás rizs
Csütörtök: Marhahúsleves és

csirkebecsinált leves
A menü: Sertéspörkölt,

nokedli, saláta
B menü: Csirkemáj rántva,

finomfõzelék
Péntek: Sárgaborsóleves és

vegyes zöldségleves
csirkeaprólékkal

A menü: Töltött karaj, ahogy a
Hargitán kaptuk,
lapis pityóka

B menü: Túrós gombóc vagy
mákos guba vaníliasodóval

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 (mentõállo-
más) 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), ren-
delési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Április 8-ig: Rákóczi Gyógyszertár (Rákóczi
u. 71.) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-12 óráig. Április 8-15.: Szent
Damján Gyógyszertár (Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17 óráig. Ké-
szenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) április 6-7-én
Molnár Béla, Nádas stny. 9., telefon: 30/995-16-82.

Pofonok a
nõgyógyászaton

A legvidámabb hangulat talán az ör-
döglakatokat bemutató portékásokat
veszi körbe  egy-egy kirakodóvásáron,
így tapasztalja Kovács Iván, aki még
gyerekkorában készítette az elsõ fur-
fangos játékot. Az ördöglakatosoknak
fesztivált is rendeznek, oda szeretne
eljutni a nyáron sördöglakat nevû ta-
lálmányával a nyugdíjas szentesi férfi,
hátha próbára teszi vele a többi hozzá
hasonló játékos elmét.

Két hajlított, egymásba fonódó szög-
gel kezdi a bemutatóit Kovács Iván, ez
szerinte a legegyszerûbb. Aztán egyre
komolyabb találékonyságot igénylõ já-
tékok következnek, míg fel nem adja a
próbálkozó. A „hivatalos” becsapós na-
pon, azaz április 1-én is sikert arattak
játékai a szentesi kézmûves ízek feszti-
válján. Azonban mindanyiszor, amikor
felesége, Kovács Ivánné népi bútorfestõ
meghívást kap egy-egy környékbeli ki-
rakodóvásárra portékáit, a férje is vele
tart az elmés fejtörõkkel. 

Több sportágban is jeleskedett Ko-
vács Iván, az íjászatnak és a fúvócsõnek
szentesi meghonosítója, de korábban
versenysakkozó is volt. Azt meséli az
erdetileg vasas szakmát tanuló, majd a

távhõszolgáltatónál dolgozó „ördögla-
katos”, hogy már gyerekkorában is ké-
szített furfangos játékokat, fõleg fém-
bõl, de komolyabban nyugdíjasként
foglakozik vele.

„Maga egy sunyi ember”
Régi idõkre nyúlik vissza az ördögla-

katok ötlete, csak a megjelenítési formái
változnak, mondja. Õ már kifejlesztett
újakat is, a lényeg, hogy minél rafinál-
tabb legyen egy-egy darab. Leginkább
fa és természetes anyagok felhasználá-
sával készíti az ördöglakatokat, egysze-
rû barkácseszközökkel és barkács-
tudománnyal, fogalmaz. – Ez leginkább
hobbi számomra, s a legnagyobb bol-
dogság, amikor a játék kifog egy másik
ördöglakatoson – mosolyog Iván. Ver-
sengésre pedig nincs is jobb alkalom a
bakonysárkányi ördöglakat-fesztivál-
nál, melyet a falu iskolájának igazgatója
szervez nyaranta, mivel nagy szerelme-
se az ördöglakatoknak. Erre az ese-
ményre szeretne eljutni a leleményes já-
tékok szentesi mûvelõje, méghozzá egy
szerinte nagyon bonyolult találmány-
nyal, melynek a sördöglakat nevet ad-
ták feleségével. Férfiaknak egyben re-

mek ajándék ez a játék, mert egy Pirike
által festett fadobozban lévõ dobozos
sörhöz lehet hozzájutni – már amennyi-
ben sikerül kinyitni az ajtaját. Persze,
egy idõ után van rá esély, de akadt
olyan játéka is beszélgetõtársamnak,
amire azt mondta egy bácskatopolyai
vásárlója, hogy ne árulja el a trükköt,
hazáig úgyis megoldja. Nos, a történet
két év múlva folytatódott: újra találko-
zott ezzel a vevõvel, aki azt kérte, na,
most már mutassa meg neki a megol-
dást.

S ha már ördöglakat a neve, nézzen is
ki úgy, ilyen darabot is találni Kovács
Ivánéknál, melyre szintén felesége fes-
tette a vigyorgó ördögpofát. 

Egy bambuszdarab, zsinór, golyó, ka-
rika, s máris kész a kétezer éves ötletre
épülõ, egyik legfifikásabb játék, mutat
egy mintát Iván. Kettõs feladata van a
próbálkozónak az ördöglakatokkal:
szétszedni és összerakni, na, ez utóbbi
az, ami mindenkinek végképp feladja a
leckét. Egy ilyen játék kiválóan serkenti
a kombinációs készséget és a kézügyes-
séget, hát még az elkészítése. Az egyéb-
ként nagyon leleményes székelyeknél
vendégeskedve egy gyerek, akinek
megmutatta a trükköt, csak annyit
mondott Ivánnak: „Maga egy sunyi
ember.”

Iskolában is hasznos lenne
A mai gyerekek problémamegoldó

képességét kiválóan lehetne fejleszteni
ilyesféle játékokkal az iskolában is, ez a
meggyõzõdése az ördöglakatok készí-
tõjének. A családsegítõ központnál egy-
szer gyerekeket is bevonta a játékkészí-
tésbe, a siketek és nagyothallók rendez-
vényein pedig már visszatérõ vendég-
nek számít, nagyon várják az ördög-
lakatait. Iván asztali játékokat is készí-
tett, csúszókorongot és korongbiliárdot,
de az ügyes kezû férfi a biharnagy-
bajomi Karafitty citerazenekar megren-
delésére éppen tíz kicsi citerán is dolgo-
zik a nejével közösen.

Az ördöglakat a fogyatékkal élõk szá-
mára is remek foglalatosság, akárcsak
Kovács Iván másik el nem múló szen-
vedélye, a fúvócsõ. A sportág mostaná-
ban az õ közremûködésével Siófok kör-
nyékén éli reneszánszát, de városunk-
ban is jelen van. Iván nem adja fel a cél-
ját, hogy a fogyatékkal élõ sportolók
versenyezhessenek fúvócsõben is, mert
a kerekesszékesek szerinte jobb teljesít-
ményre képesek ebben, mint az épek.

Darók József

(folytatás az 1. oldalról)
A pénzügyõrök megérkezé-

sekor az illegális telephelyen
lévõ raktárban 19 személy
zöldségek tisztítását és csoma-
golását végezte Szentesen. A
pénzügyõrök a helyszínen
megállapították, hogy két em-
bert regisztráltak a társada-
lombiztosításnál, hármat nem,
14 fõt pedig az ellenõrzés
megkezdését követõen jelen-
tettek be. Az adóhatóság revi-
zorai a helyszínen talált ter-
mékek tekintetében árueredet-
vizsgálatot kezdeményeztek.
A gazdálkodó a csomagolásra
szánt, valamint a már becso-
magolt zöldségek származását
csak részben tudta igazolni. A
társaság szerzõdött beszállító-
ja az egyik legnagyobb hiper-

market-áruháznak, ezért a lel-
tárba vett nagy mennyiségû
termény miatt a vizsgálat még
folyamatban van. A helyszí-
nen kiderült továbbá, hogy a
gazdálkodó nem tett eleget
a telephely-bejelentési köte-
lezettségének sem, ezért a
Csongrád Megyei Kormányhi-
vatal Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi és Állat-egészségügyi Igaz-
gatóság munkatársai is külön
eljárást kezdeményeztek. Mi-
vel elmaradt a társadalombiz-
tosítási bejelentés, a vámható-
ság az ellenõrzött 17 fõ foglal-
koztatott tekintetében eljárást
indított. A zöldségkereskedõ
cég akár 3 millió forintot meg-
haladó pénzbírságra számít-
hat.

Munkatársunktól

Zöldségkereskedõ
bukott le

A Szentesei Vendégszeretet
Egyesület harmadik éve
szervezi meg az egyre nép-
szerûbb városi körsétáit. Áp-
rilis 13-án, szombaton 15 óra-
kor a Református Idõsek Ott-
honát mutatja be Kovách Pé-

ter intézményvezetõ. Az ér-
deklõdõket a Kiss Bálint ut-
cai bejáratnál várják.

Újra körséta

EZ VOLT, EZ VAN címmel ze-
nés, szórakoztató mûsort láthat a
közönség április 8-án, hétfõn 19
órakor a megyeháza dísztermé-
ben. Közremûködik: Gregor Ber-
nadett, Harsányi Gábor és Nyertes
Zsuzsa. 

Paulovics Tamás mond ver-
set a hallgatóságnak április
10-én, szerdán 18 órakor a
városi könyvtárban. Az esten
közremûködik még Bíró Do-
minika, Mihály Béla, Simon
Tamásné, Szemerédi Endréné
Irénke, Várkonyiné Mihály Er-
na.

Versmondó-
est

Az iskola és a város A
LEGTALPRAESETTEBB ál-
talános iskolás diák és a Leg-
talpraesettebb középiskolás
diák cím elnyerésére ír ki pá-
lyázatot a Szentesi Ifjúsági és
Diák Önkormányzat. A pá-
lyázatokat április 12-ig lehet

leadni a Városi Diák Pincé-
ben pénteken 15 órától vagy
a polgármesteri hivatal pos-
tázójába. A pályázatnak tar-
talmaznia kell az alapvetõ
adatokat és az indoklást. A
címet elnyerõ diákokat juta-
lom illeti meg.
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