
Múlt héten megkezdõ-
dött a Kurcapart Kaland-
park építése a Vecseri-
foknál. A mintegy 400 mil-
liós magánberuházás nyár
derekára készülhet el, a
parkban közel 20 fõt fog-
lalkoztatnak majd. 

Ha az idõjárás nem szól
közbe, nyár közepén meg-

nyitja kapuit Szentes új tu-
risztikai attrakciója, a
Kurcapart Kalandpark. A
többek között Bertók Róbert
érdekeltségébe tartozó L-
Direct Kft. 2010 májusában
193 millió forint uniós tá-
mogatást nyert a fejlesztés-
hez. A 49 százalékban támo-
gatott, összességében közel

400 millió forint értékû pro-
jektrõl 2010 októberében ír-
ták alá a támogatási szerzõ-
dést, de késõbb visszavon-
ták tõlük a támogatást. A
cég fellebbezett, és nyert, de
idõ kellett ahhoz, hogy a
beruházás teljes pénzügyi
fedezetét elõteremtsék. A
határidõ is szorította a tár-

saságot, hiszen az uniós for-
rás felhasználására már
nem sok idejük maradt. A
fejlesztéshez végre minden
összeállt, így múlt héten
megkezdõdhetett a terep-
rendezés a közel egyhektá-
ros Vecseri-foki területen.

(folytatás a 4. oldalon)
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Kevesellt sportpénzek
Nem döntött a sportegyesületek létesítményhasználatá-

nak támogatásáról az önkormányzat szakbizottsága szerdai
ülésén. A közvetlen anyagi segítséget nyújtó támogatási
keret felosztásával elégedetlenek voltak a klubvezetõk.
A vízilabdázók 5,1 milliót, a táncosok 4,3 milliót, az úszók
3,1 milliót, a karatésok 2,2 milliót kaptak.

3. oldal

143 milliót nyert
a Kiss Bálint-iskola

143 millió forint uniós támogatást nyert a Kiss Bálint-isko-
la a természettudományi képzés és a testnevelés fejlesztésére.
Két tanéven át délutáni foglalkozások, tematikus hazai és
nemzetközi táborok szervezésére, továbbá jelentõs eszközfej-

lesztésre nyílik lehetõség. 3. oldal

– Visszahúzódó, félénk
gyerek voltam – vallja Tofán
Sándor, akinek tizenévesen,
az elsõ Ki mit tud? fellépé-
sén hang sem jött ki a torkán.
A Móricz Zsigmond mûvelõ-
dési házban rendezett terüle-
ti tehetségkutatón második
nekifutásra sikerült elõadnia
Zorán Mi fáj, gyere mesélj
címû dalát. Bár õ azt hitte jól
énekelt, a zsûri szerint nem
volt elég a továbbjutáshoz.
Késõbb katonaként már to-
vábbjutott a dunántúli for-
dulóban. Elsõ együttes az
Albatros, amiben gitározik
és énekel. Majd jött a Kamé-
leon zenekar, késõbb a Hell's
Angels, ami mára Angels né-
ven lép fel a névhasználatból
adódó jogi viták elkerülése
érdekében. Már gyerekként

is zenetagozatra szeretett
volna járni, azonban nem
vették fel a Petõfi iskolába,
ezért a Köztéribe járt, utána
következett a 603. számú
Ipari Szakmunkásképzõ,
majd Szeged, ahol villany-
motor tekercselõ szakmát ka-
pott. A Lenin, ma Vásárhelyi
úton gyerekeskedett. A mai
szolgáltató helyén álló ház
udvarában sok gyerek járt
össze, közülük néhányan ko-
molyzenét is tanultak. Alakí-
tottak egy zenekart, gitárt is
készítettek fából, egy húrral.
– Hamisan szólt ugyan és az
angol szöveg sem ment még,
de közösségformáló ereje
volt a zenélésnek – vallja a
három évesen Szentesre ke-
rülõ zenész és fotós.

(folytatás az 5. oldalon)

Fényképezõgéppel és
gitárral a nyakban

Folyamatosan emelkedik a Tisza és a Kö-
rösök vízszintje, miközben a belvízzel el-
öntött terület nagysága sem csökken. A tér-
ségben elrendelték a másodfokú árvízvé-
delmi készültséget, azonban akár a legma-
gasabb harmadfokot is elérheti a Tisza víz-
szintje a hétvégére. Késnek a tavaszi mezõ-
gazdasági munkák, kipusztulhat az õszi ve-
tések egy része a belvíz miatt.

Az áradás üteme lassul az Alsó-Tiszán,
azonban az árhullám elérheti a legmagasabb
harmadfokot, mivel a Hármas-Körös magas
szintje is rontja a helyzetet. Az Ativizig fel-
hívja a figyelmet, hogy a fokozatban lévõ ár-

vízvédelmi szakaszokon töltésközlekedési
engedélyekkel sem lehet a töltésen közleked-
ni.

A Szentes Környéke Vízgazdálkodási Tár-
sulat mûködési területén mintegy 10 ezer
hektár áll víz alatt és további húszezer veszé-
lyeztetett – tudtuk meg Ugrai Bálint igazga-
tótól. Másodfokú belvízvédelmi fokozatban
védekeznek 11 fõvel és négy munkagéppel.
A társulat 12 szivattyútelepe napi 270 ezer
köbméter vizet emel át a földekrõl a befoga-
dó csatornákba. Helyi beavatkozással men-
tettek tanyákat Szentlászlóban és Felsõréten.

(folytatás a 4. oldalon) 

Késik a vetés, áll a víz

Az egyik közösségi olda-
lon panaszkodnak az anyu-
kák, hogy a városban nem
tudnak elmenni egy olyan
szabadtérre, ami megfelelõ
lenne a picik számára. A Kos-
suth tér szaladgálásnak és
labdázásnak megfelelne, ott

azonban úgy kerékpároznak
az emberek, mintha ki lenne
táblázva, hogy kerékpárút.
Egy napos délután jártunk
mi is a város fõterén. Aliz és
Krisztina babakocsiban hozta
gyermekét a Kossuth térre. -
Most kezdjük felfedezni a

picurnak megfelelõ játszóte-
reket, de nincs hinta ekkora
gyerek számára. Nagyon jó
lenne a Kossuth térre egy-két
eszköz. – kezdte Krisztina.
Nyáron nincs árnyék, esõben
sár van – tette hozzá Aliz. - A
Bocskai utca 4-6. elõtti játszó-
téren a szülõk nem tudnak
leülni. A Deák utcait teljesen
szétszedték a fiatalok, a Ba-
csó Béla utcai játszótérre so-
kan járnak, árnyékos, elkerí-
tett, de picik részére ott sincs
hinta, sorolják. Szerintük
minden játszóteret be kéne
keríteni, ne mehessen oda
bárki és jó lenne mindenhol
ivókút.

(folytatás a 3. oldalon)

Lassan játszótérré
válik a fõtér

ÉÉÉÉppppüüüüllll    aaaa    kkkkaaaallllaaaannnnddddppppaaaarrrrkkkk
aaaa    VVVVeeeeccccsssseeeerrrriiii ---- ffffooookkkknnnnáááállll

Sokan Öreg Tofiként ismerik, régebbrõl pedig Je-

nõként Tofán Sándort, aki ma is zenél, de még gyak-

rabban fotózik. Mindkettõ hobbi, vagy inkább szere-

Zsörtölõdnek a kisgyerekes anyukák, mert nem tudják ho-
va vinni a kicsiket játszani. Véleményük szerint nincs alkal-
mas hely 1-3 évesek számára, ahol biztonságosan és nyugod-
tan szabadon engedhetnék a gyereket és leülhetnének a kö-
zelben. Ezért egyre több szülõ fedezi fel játszótérnek a Kos-
suth teret. Ott viszont a biciklisekkel gyûlik meg a bajuk.

Elõfizetõi akciót indít la-
punk a jövõ héttõl. Rend-
szeres olvasóink között
értékes nyereményeket
sorsolunk ki.

Elõfizetõi akció

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Elõfordul, hogy az ember
gyereke lelkesen gyûjti a re-
pülõmodelleket, vagy a ten-
gerbõl származó különleges
kavicsokat, de egyáltalán
nem akarja leporolni, s kü-
lönben is mostanában mint-
ha jobban érdekelné a szom-
szédék Zsuzsija, mint a régi
gyûjteményei. Na, de kidob-
ni az egész gyerekkort… Na,
pont az ilyen esetekre talál-
tuk ki a cserebere vásárt!

Szeretnénk, ha április 13-
án, szombaton 13 és 15 óra
között kijönnének a Kossuth
térre és hallgatnának remek

térzenét a Zenebarátok
Egyesületétõl, a Tücsök Ze-
nekartól, a Fly együttestõl és
a Pengetõ Citerazenekartól.
Innának sört vagy málna-
szörpöt, elcserélnék az ötö-
dik asztali satujukat alig
használt amerikánerre.

Felkértük kézmûveseinket,
a festõket, a foltvarrókat, a
hímzõket is, hozzák ki alko-
tásaikat. 

Mivel miénk itt a tér, sza-
badon engedhetõk a kisgye-
rekek, kis unokák, hiszen
messze a kocsiút; firkálhat-
nak krétával az aszfaltra, ki

lehet próbálni az újonnan
cserélt görkorcsolyát is. 

Azt szeretnénk, ha a Kos-
suth tér néha agóraként mû-
ködne, a lakosság pedig jó
hangulatban töltene együtt
egy kis idõt! Hogy még jobb
kedvünk legyen, meglepe-
tésként palacsintakóstolót is
rendezünk!

Találkozzunk szombaton
13 órától a szökõkútnál.

Csányiné
dr. Bakró-Nagy Vera

Szentes Közös
Önkormányzati Hivatal

aljegyzõje

A történelembõl tudjuk,
hogy az évszázadok folya-
mán sokan kiköltöztek a Ma-
gyar Királyságból, a szom-
szédos területeken remélve
jobb megélhetési lehetõsé-
get. A Bukovinában és Ro-
mániában letelepedett ma-
gyarokat nevezték csángók-
nak, azaz vándoroknak. 1490
táján sokan kiköltöztek a
székelyföldrõl – különösen
Csíkból és Udvarhelybõl – a
termékeny és gyér lakosságú
aldunai területekre. A szé-
kely határõrvidék kialakítása
Mária Terézia és II. József
korában szintén sok székelyt

bírt kitelepülésre. A kiván-
dorlók egy része az akkori-
ban császári kézre került Bu-
kovinában szállt meg, és ott
hét falvat alapított: András-
falvát, Boldogfalvát, Hadik-
falvát, Istenfogadjot, Isten-
segítset, Józseffalvát és Ma-
gyarfalvát. 

A bukovinai csángók közt
az 1880-as évek elején – több
rossz termésû év után – erõ-
teljes mozgalom indult a ha-
zába történõ visszatérés ér-
dekében. Ugyanekkor tör-
tént az aldunai réti földek ki-
szárítása és töltésekkel való
biztosítása. Ez a kincstári te-

rület alkalmas telepítési te-
rületnek kínálkozott. 1882-
ben Somssich Pál elnöklete
alatt megalakult a
Csángó–Magyar Egyesület,
és buzgón szervezni kezdte
a visszatelepítés ügyét. Rö-
vid idõ alatt összegyûjtöttek
100 000 forintot, amely ele-
gendõ volt közel 1000 visz-
szatelepülõ család fogadásá-
ra és ellátására. Az egyesület
megbízásából Odescalchi
Artúr herceg 1883-ban Buko-
vinába indult, hogy összeírja
a települni vágyókat. Az
1000 fõs kerettel szemben
több mint 3000-en jelentkez-
tek a visszatelepülésre. 

Szentesen a telepítési moz-
galom célkitûzéseit teljes
mértékben magáévá tette Si-
ma Ferenc volt néptanító,
megyei és városi képviselõ, a
helyi 48-as párt vezére, a
Szentesi Lap tulajdonos-
szerkesztõje. Újságjában
részletesen beszámolt az or-
szágos telepítési akcióról, tu-
dósított minden fontosabb

fejleményrõl, buzdítva a
szentesieket a hazatelepülõk
méltó fogadására. A mozga-
lom lényege Sima megítélése
szerint a következõ: „Jobb
alkalom fajunk szaporítására
nem lehet, mint hazahozni a
bukovinai magyarokat, azt
az õs tiszta magyar elemet,
mely a múlt század nyomo-
rúságai miatt kivándorolt
hazánkból, de amely idegen
földön, idegen nép között
egy egész évszázad viszon-
tagságai mellett is megõrizte
a magyar nyelvet, mert e
nép az idegen földön is csak
magyar akart lenni.” El-
mondta, hogy a magyar tár-
sadalom már évek óta foglal-
kozik az eszmével, hogy a
csángó magyarokat hazatele-
pítsék Magyarországra. Be-
számolt a Somssich Pál el-
nöklete alatt megalakult
Csángó–Magyar Egyesület
tevékenységérõl, amelynek
legfõbb célja, hogy „csángó
véreink hazatelepítésére
szükséges összeg közadako-

zás útján összegyûjtessék”.
Az adakozás eredményeként
máris 1000 család hazatele-
pítésére van pénze a bizott-
ságnak. 

„A nagy és szent munka
tehát most már kiviteléhez
közeleg – írta Sima. Az or-
szágos bizottság Odescalchi
herceget küldte ki Buko-
vinába… A herceg már na-
pok óta kinn van, és faluról
falura járva szedi össze a ha-
zatelepülésre kész magyaro-
kat. Az országos bizottság
egy különvonatot fog külde-
ni értük Bukovinába, mely
vonat Szolnokig fogja õket
szállítani, s Szolnoktól a Ti-
szán hajók fogják õket szállí-
tani le a Bánságba, hol a
kincstári földeken fognak le-
telepíttetni.” 

Tudósítása végén Sima Fe-
renc hangsúlyozta, hogy
mindazok a települések,
amelyeket a hazatelepülõ
csángók érintenek, igyeksze-
nek õket „magyaros vendég-
szeretettel, a honfiúi öröm

lelkesültségével fogadni”.
Mivel Szentes is a kijelölt út-
vonalba esik, gondoskodnia
kell a méltó fogadásról. Erre
utalnak Sima Ferenc záró
mondatai: „Városunk igazi
törzsgyökeres magyar nép, s
ha valahol mély és igaz lelke-
sültséget kelthet a csángók
hazatelepülése, ezt leginkább
nálunk keltheti. Meg va-
gyunk tehát róla gyõzõdve,
hogy midõn itt határunk szé-
lén mennek õk le, a szentesi-
eknek is lesz számokra egy
õszinte szívbõl fakadt hozott
istene. S pillanatig sem kétel-
kedünk, hogy Szentes város
közönsége, – megemlékezve
arról, miszerint a legmagya-
rabb vármegye vezérvárosa
vagyunk, nem fog szûkmar-
kúskodni akkor, midõn arról
leend szó, hogy úton lévõ
csángó testvéreink a világ-
szerte ismeretes magyar ven-
dégszeretetbe részesüljenek.
Hisszük tehát, hogy a városi
képviselõ-testület az itt át-
utazó csángóknak a város
méltóságához illõ fogadtatá-
sáról és ellátásáról készség-
gel gondoskodni fog!” (Foly-
tatjuk)

Labádi Lajos

130 éve történt: A csángó magyarok hazatelepítése (I.)

Országos gyûjtés „csángó véreink” javára

A felsõpárti városrészben
található. Az Arany János ut-
cából nyíló kis köz, a Rákó-
czi és Pintér utcák közelé-
ben. Az 1906. évi utcarende-
zésig nem volt neve. Ekkor
kapta a Sajó-köz elnevezést,
az ott lakó Sajó Sándor refor-
mátus néptanítóról. A nagy-
ra becsült tanító úr a Hajdú-
Bihar vármegyei Kismarján
született 1843. febr. 10-én.
1861-ben tanítói oklevelet
nyert; 1863-ban megházaso-
dott. Elõbb gyomai tanító

volt, innen került Szentesre
1868-ban. 1893-ban ünnepel-
te 50. születésnapját és 30
éves házassági évfordulóját.
Ebbõl az alkalomból a Szen-
tesi Lap a következõket írta:
„Mint ember, mint családfõ
és mint tanító, hivatásának
egyaránt magaslatán állott
mindenkor, s épp oly hasz-
nos tagja a társadalomnak,
amily dísze a tantestület-
nek.” 1904-ben, 39 évi szol-
gálat után nyugdíjba vonult.
Szentesen hunyt el 1915.

febr. 26-án. A Szeder-temetõ-
ben helyezték örök nyuga-
lomra.  

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (111.)

Sajó-köz

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Tímár
Ferenc (képünkön) mérnök-
tanárt kérdeztük.

– Szentesen nem lesz lát-
szatja annak, hogy a hat
éves gyermekeknek szeptem-
bertõl iskolába kell járniuk:
az új tanévben tovább csök-
ken a tanulólétszám. Várha-
tóan kilenc elsõs osztály in-
dul.

– Én „jött-nem-ment”
szentesi vagyok, 1970-ben az
akkori Erõsáramú Szakkö-
zépiskola miatt kerültem ide
sok más Békés megyeivel
együtt. Arrafelé akkor nem
volt ilyen iskola, sõt az or-
szágban is csak kettõ. Ké-
sõbb a helybeni munkalehe-
tõség hozott vissza és tartott
itt. Szerintem ma is ez a ket-
tõ a kulcsa egy város fejlõdé-
sének: a jó iskolák, és a mi-
nõségi munkahelyek. Ha
ezek nincsenek, elmennek a
fiatalok, kevesebb lesz a gye-
rek, és akkor további általá-
nos iskolák szûnhetnek meg,
úgy mint legutóbb a nagy
múltú Petõfi.

– Tizenkét tanulóval in-
dult el ettõl a tanévtõl az
ápoló asszisztensi szakkép-
zés a Boros Sámuel Szakkö-
zépiskola, Szakiskolában,
de jövõre már egészségügyi
szakosztályok lesznek. A
következõ évfolyamra már
51-en adták be jelentkezésü-
ket. 

– Ez az iskola már 45 évvel
ezelõtt, Hojcsi Pál idejében is
képzett egészségügyi szak-
embereket – a neve is utalt
erre. Nagy szükség volt rá-
juk a kórházban, de más te-
rületeken is el tudtak helyez-

kedni. Fontosnak tartom,
hogy ez a hagyomány nem
szakad meg, hiszen az ilyen
jellegû felkészültség nem
csak egy munkahelyen lehet
szükséges, de a fiatal család-
jában és saját életében is. Az
egészséggel kapcsolatos kor-
szerû ismeret nem egy szûk
szakterületen, hanem uni-
verzálisan hasznos.

– Hárman pályáznak a
szentesi kórház fõigazgatói
tisztségére – értesült lapunk.
A vezetõi posztra kiírt pá-
lyázat határideje március
20-án járt le, a miniszter áp-
rilis 20-ig dönt az intéz-
ményvezetõ személyérõl. 

– Mint lokálpatrióta szen-
tesi csak azt tudom kívánni,
hogy mielõbb jusson nyug-
vópontra az igazgatói pályá-
zat körüli huzavona, és kap-
jon kinevezést és lehetõséget
a hatékony irányításra egy
rátermett és elkötelezett
szakember. A sajtóhírek pe-
dig az intézmény szakmai si-
kereirõl szólhassanak – meg-
erõsítve a mindennapok ta-
pasztalatával. Bugyi profesz-
szor és a többi nagy hírû or-
vos szelleméhez ez lenne
méltó, a térség lakosságának
pedig biztonságot adó álla-
pot.

– Hamarosan megkezdõ-
dik a Kossuth téri parkoló
átépítése: 45-rõl 20-ra csök-
ken a parkolóhelyek száma,
sétány, díszkút és szobor is
lesz a fehérház elõtt.

– Amennyire tudom, ez a
fejlesztés – ahogy az eddigi-
ek is – pályázati lehetõség
kihasználása révén valósul-
hat meg. Jó érzés látni a vá-
rosközpont szépülését. An-
nak is örülök, hogy Szentes
elsõ földesurának szobra ki-
kerül a megyeháza elõcsar-
nokából az Ady Endre utca
elejére, amely egykor épp

Harruckern báró nevét visel-
te. Megalkotását a Városszé-
pítõ Egyesület kezdemé-
nyezte öt évvel ezelõtt, a
szervezésben magam is
részt vehettem. Mindemel-
lett azonban ugyanilyen fon-
tosnak érzem a város meg-
tartó ereje szempontjából a
minõségi munkahelyek meg-
õrzésének és újabbak terem-
tésének a támogatását. 

– 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 csalá-
don belüli erõszak, mint
2011-ben.  

– Örülök annak, hogy a
köztéri kamerák hosszú va-
júdás után Szentesen is meg-
jelenhettek, és egyetértek a
rendszer fejlesztésével is.
Ugyanakkor egyes bûncse-
lekmények számának alaku-
lására – fõleg a családon be-
lüli erõszakra – úgy vélem,
sokkal nagyobb hatása van
az általános egzisztenciális
biztonságnak és a kulturált-
ságnak, bár ezek mérése
számszerûen nem olyan egy-
szerû, mint a kameráké.

Mit szól hozzá
T ímár Ferenc?

Cserebere vásár

Elszálló évek tele küzdelemmel köszön-
tünk ma Téged örömteli szívvel. Örömkönny
szemünkben határtalan szeretet a szívünk-
ben. Könnyeidet letöröljük, bánatodat mesz-
sze ûzzük. Karunkkal átölelünk, mert mi Té-
ged nagyon szeretünk! 

Demeter Pista bácsi 90 éves április 16-án.
Amikor nyugállományba vonult, nagy tervei
voltak. 

„Eltervezte, ha pékhez, cipészhez vagy a
boltba megyek, ott is az áldozat csak én lehe-
tek. Hogyha leülhetnék, jönnek az unokák
szilaj borzas fiúk, maszatos leánykák. Mind
az én nyakamon ugrálnak, és tépnek, cibál-

nak, rángatnak, tûröm mert ráérek.”
Minden szabadidejét délutánonként a Kos-

suth téri padon tölti velünk. Õ foglalja a
nyugdíjas padokat részünkre, mert van kö-
zöttünk olyan, akinek a tv-ben vetített Álom-
hajó és a Helyszínelõk címû mûsorok min-
dennél fontosabbak a pontos délutáni talál-
kozónál. 

Összetart bennünket, mint egy igazi nagy-
apa a gyermekeit, unokáit. Igényeljük jelen-
létét! Még nagyon sokáig legyél köztünk erõ-
ben, egészségben.

Boldog szülinapot kívánnak a fiúk a térrõl.
Bagi Imre

Olvasónk írja

Egy szépkorú fiú a térrõl

„Szentebb föladat még alig lelkesítette a magyar
társadalmat, mint a bukovinai csángó magyarok ha-
zatelepítése, s általánosabb, nagyobb lelkesültséggel
a magyar nemzet alig karolt még fel ügyet, mint ezt.
A magyar nemzet fõrangú osztályától le az utolsó
kunyhó lakójáig igyekszik mindenki meghozni az ál-
dozatot, hogy a múlt században hazánkból kivándo-
rolt bukovinai magyarok hazánkba visszatelepíttes-
senek. Valóban a magyar emberre nézve szentebb fel-
adat nem lehet ennél…” – írta a Szentesi Lap 1883.
március végén.



(folytatás az 1. oldalról)
A felvetett problémákkal

megkerestük a játszóterek
fenntartását és üzemeltetését
végzõ Városellátó Intézmény
mûszaki vezetõjét. Balogh
Györgyi elmondta, hogy pi-
ciknek való hintával a kertvá-
rosi, az Apponyi téri és a Vuk
játszótér a Klauzál óvodánál
van felszerelve. Az EU-s ját-
szótér szabvány szerint egy
hintaállványon maximum két
hinta lehet. A hagyományos
vas helyett gumiból, mû-
anyagból, fából készülhetnek.
A hintákat, csúszdákat, má-
szókákat puha gumiburkolat-
tal vagy homokkal, fûvel sza-
bad körbevenni a sérülések
megelõzése érdekében. Esõs
idõben valóban lehet sár a

játszótereken, azonban sehol
nincs hely kialakítani egy na-
gyobb szilárd burkolatú felü-
letet. A szabvány elõírja azt
is, mekkora távolságra lehet
fát ültetni a játszóeszközök-
tõl. A legtöbb helyen ezért
nem tudnak árnyékot adó
növényeket telepíteni. Balogh
Györgyi tapasztalata szerint
minden játszótéren elegendõ
a szemetesek és a padok szá-
ma, nekik még nem jelezték
az ülõhelyek hiányát. A szab-
ványnak megfelelõ játszóesz-
közök drágák, amit csak pá-
lyázati forrásból tudna vásá-
rolni a város, jelenleg azon-
ban nincs ilyen pályázati le-
hetõség.

– A játszóterek felülvizsgá-
lata és karbantartása csúszik

az esõs idõ miatt – nyilatkoz-
ta lapunknak a mûszaki ve-
zetõ. A homokozókban a hó-
nap végén lazítják és pótol-
ják a hiányzó homokot. A ját-
szóterek felkészítése május
végéig elkészül. Ezekre és a
köztéri berendezések karban-
tartására egymillió forint jut
idén. A Deák-iskolával szem-
ben található, 2004-ben telje-
sen megújult játszótér eszkö-
zeit, padjait folyamatosan
rongálják, az életveszélyessé
váló eszközök pótlására
nincs pénz. A városellátó in-
tézmény elképzelése szerint
a fehérház felújítása miatt el-
bontott, Fridrich fényirda
melletti játszótéren alakítaná-
nak ki picik számára alkal-
mas eszközöket. Azonban er-

re majd csak jövõre kerülhet
sor a várhatóan õszig elhúzó-
dó felújítási, átépítési mun-
kák miatt. A játszótér kialakí-
tásáról a város jövõ évi anya-
gi lehetõségeinek függvényé-
ben döntenek.

A kerékpáros közlekedés-
sel kapcsolatban Balogh Sza-
bó Imre rendõrkapitány arról
tájékoztatta lapunkat, hogy
csütörtökön és vasárnap
gyalogos járõrök felügyelik a
piacokat. A piac bezárása
után a járõrök a Kossuth ut-
cán, a sétálóutcán és a Kos-
suth téren folytatják majd a
szolgálatukat. Az idõjárás ja-
vulásával a rendõrség foko-
zottan ellenõrzi a kerékpár-
osközlekedést is.

Besenyei Gábor

Referenciaintézménnyé,
kistérségi bázisiskolává sze-
retne válni a Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola. E
célt szolgálja az a sikeres pá-
lyázat, amivel 143 millió fo-
rint vissza nem térítendõ tá-
mogatást nyert az iskola
nemrégiben. A tehetséggon-
dozás felfejlesztése, azon be-
lül pedig a természettudo-
mányi képzés és a testneve-
lés kapott fõszerepet a pozi-
tívan elbírált két éves prog-
ramtervben, melynek meg-

valósításáról hamarosan alá-
írják a támogatási szerzõdést
– tudtuk meg Karikó-Tóth Ti-
bor igazgatótól. A koncepció
négy pilléren nyugszik: a di-
ákoknak délutáni foglalko-
zásokat és tematikus belföldi
és nemzetközi táborokat, a
pedagógusoknak pedig
szaktárgyi továbbképzéseket
szerveznek majd, új sport-
eszközöket, valamint digitá-
lis tananyagokat és oktató-
csomagokat is vásárolnak az
elnyert forrásból. 

A támogatás fedezetet
nyújt különbözõ – így példá-
ul informatikai, elsõsegély,
KRESZ és életmód, valamint
tehetséggondozó – szakkö-
rök indításához. Informati-
kai és multimédiás eszközök
mellett különbözõ labdák,
mezek, hálók, 50 pár korcso-

lya, mozgáskoordinációt fej-
lesztõ készlet is szerepel a
program beszerzési listáján.
Ezen felül mikroszkópokat
és a terepmunkához vizsgá-
lati készleteket vásárolnak a
diákoknak, akik számára
már erre nyárra szerveznek
különbözõ táborokat. Szak-
könyvek beszerzésére, a test-
nevelõk számára pedig kü-
lönleges továbbképzésekre
lesz lehetõség, ahol elsajátít-
hatják például a tartásjavító
torna vagy a könnyített test-
nevelés legújabb technikáit.
De a teljes tantestületnek is
szerveznek továbbképzést
Kárpátalján, ahol a határon
túli kapcsolatok erõsítése
mellett a jó gyakorlatok köz-
vetítése is feladatuk lesz. Az
igazgató hozzátette, szentesi
cégektõl szeretnék megvásá-
rolni az eszközöket, ame-
lyekre több tízmillió forint
jut a támogatási összegbõl,
amit 2015 nyaráig kell fel-
használniuk.

B.D.
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Nem döntött a sportegye-
sületek létesítményhaszná-
latának támogatásáról az
önkormányzat szakbizottsá-
ga szerdai ülésén.

A vita arról folyt, vajon a
klubok képesek lesznek-e a
meghatározott terem- és me-
dencedíjak felét önerõbõl fe-
dezni, vagy sem. Rébeli Szabó
Tamás szerint nem. A
fideszes bizottsági tag az
úszókat hozta föl példának,
akiknek ebben az 50-50 szá-
zalékos rendszerben többet
kellene medencehasználatért
fizetni, mint amennyi városi
támogatást kapnak mûkö-
désre. Móra József elnök arra
emlékeztetett, hogy a képvi-
selõ-testület elfogadta a költ-
ségvetést és az új sportkon-
cepciót: ezekben már rögzí-
tették a létesítményhasználat
50 százalékos támogatási
mértékét és a felosztható ke-
retösszeget. Rébeli Tamás azt
indítványozta, nyújtson be
módosító javaslatot a sport-
bizottság, különben az egye-
sületek mûködésképtelenné
válnak, a létesítmények pe-
dig üresen maradnak. Az is
elhangzott, hogy a társasági
adókedvezményt (tao) fel-
használható sportágak
(Szentesen a vízilabda, a ké-
zilabda, a kosárlabda és a
labdarúgás) nem kaphatnak
támogatást létesítményhasz-
nálatra, hiszen a tao-s pén-
zek épp ezt a célt szolgálják.
Utóbbit figyelembe véve a
bizottság úgy döntött, java-
solni fogja a testületnek,
hogy a két alapsportág, az
úszás és atlétika esetében 90
százalékos, a többi sportág
esetében pedig 70 százalékos
legyen a városi engedmény.

Az egyesületeknek köz-
vetlen anyagi segítséget
nyújtó mûködési támogatás-
ra és rendezvényekre össze-
sen 22 millió forintot osztha-
tott szét a grémium. Takács
László a döntés elõtt megje-
gyezte, a klubok – az általuk
szolgáltatott adatok alapján
– idén közel 50 millió forint
tagdíjbevétellel számolhat-
nak, vagyis a családok töb-
bet áldoznak sportra, mint a
város.
A határozathozatal után a
Szentesi Vízilabda Klub el-
nöke kért szót. Magyar József
igazságtalannak és inkor-
rektnek nevezte a pénzek el-
osztását, mert nem vették fi-
gyelembe, hogy a vízilabda
nõi és férfi szakága milyen
eredményeket ér el, és azt
sem, hogy ez a sportág biz-
tosítja a ligeti üdülõközpont
éves bevételeinek felét.
Czesznak György, a kézilab-
dás Szentesi Párducok kép-
viselõje sem volt elégedett,
szerinte eredményeik és szé-
les tagságuk más megítélést
érdemelt volna. A vízilabda
klub 5,1 millió, a Szilver
TSE 4,3 millió, az úszóklub
3,8 millió, a kosárlabdázók
1,1 millió, a karatésok 2,2
millió, az atléták 1 millió, a
cselgáncs képviseletében a
Pollák DSE 900 ezer, a bir-
kózók 170 ezer, a Szentesi
Kinizsi labdarúgó szakosz-
tálya 1,5 millió, a Szentesi
Párducok 350 ezer, a sakko-
zók 300 ezer, az asztaliteni-
szezõk 150 ezer, míg a vívók
és az ökölvívók 100-100 ezer
forint támogatást kaptak.
Diáksportra 1,1 milliót külö-
nítettek el.

Bíró Dániel 

Kevesellt sportpénzek

Nyílt napot tartanak az érdeklõdõknek április 15-16-án,
hétfõn és kedden 14 és 18 óra között, ahol lehetõség adódik
betekinteni a zeneiskola munkájába, a hangszeres és elméleti
órákra és személyesen találkozhatnak az intézmény tanárai-
val. 16-án, 17 órakor hangszerbemutató is lesz.

Felvételi meghallgatásra április 17-18-án, szerdán és csü-
törtökön kerül sor. 

A zenei pályára készülõ volt növendékek adnak hangver-
senyt április 27-én, szombaton 16 órakor. 

Felvételi és koncert

Lassan játszótérré válik a fõtér

A kisgyermekes családok gyülekezõhelyévé vált a Kossuth tér – sokak szerint nincs hova menni a picikkel.

243-an iratkoztak be

A Kiss Bálint iskola elsõs osztályaiba összesen 72 iskola-
érett gyermek jelentkezett, közülük 54-et vett fel az intéz-
mény. A felvételnél figyelembe vették, hogy a jelentkezõ
testvére az iskola tanulója-e már, meg van-e keresztelve, il-
letve járt-e óvodai hittanra. A Szent Erzsébet Katolikus Ál-
talános Iskolában szintén két osztályt indítanak szeptem-
bertõl, oda 51 elsõst vettek fel. A Klauzál-iskolába 42, a
Koszta-iskolába 63, míg a Deákba 33 gyermeket írattak be.
Arról, hogy intézményenként hány elsõs osztályt indíta-
nak szeptemberben, a tankerületi igazgatóság dönt.

Hagyományaihoz híven ebben az évben is megrendezi az
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred a Mûszakiak Nap-
ját, Szentesen. A rendezvényre  április 30-án 8.30-tól egész
nap színes, izgalmas és tartalmas programokkal várják a mû-
szaki katonákat, nyugállományú mûszakikat, az érdeklõdõ-
ket és a szórakozni vágyókat a szentesi Damjanich laktanyá-
ban. A Mûszakiak Napját ebben az évben is közösen rende-
zik meg a helyi társszervezetekkel, a Szentesi Rendõrkapi-
tányság szervezésében a Rendõrség Napjával.

A program 9 órakor ünnepélyes ezredsorakozóval kezdõ-
dik, 10 órától folyamatosan zajlanak majd a különbözõ prog-
ramok az egyes helyszíneken: mûszaki technikai eszközök,
búvárbemutató, a katonai tábor bemutatása, palotaõrök mû-
sora és katonai toborzás, bemutatót tart a rendõrség, a tûzol-
tóság és a mentõk is.

A sportrendezvények keretében az évente megrendezésre
kerülõ „Vörös Bika” mûszaki erõpróbák között vehetik fel
egymással a versenyt a csapatok, és küzdhetnek meg a ván-
dorserleg birtoklási jogáért. A diákok a „Hétpróba” katonai
jellegû sor- és váltóversenyen mérhetik össze ügyességüket.
A kulturális rendezvényeken a középkor, az 1848-49-es sza-
badságharc és az elsõ világháború hagyományõrzõinek kor-
hû öltözet- és fegyverzetbemutatója, képzõmûvészeti, ma-
kett, modell kiállítások szerepelnek. Az alakulat csapatmúze-
uma is egész nap várja az érdeklõdõket. A hódmezõvásárhe-
lyi katonazenekar gyepshow formájában, fegyverforgatók
közremûködésével szórakoztatja a közönséget.

Ismét közeleg a
Mûszakiak Napja

143 milliót nyert a Kiss Bálint-iskola

143 millió forint uniós támogatást nyert a Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola a természettudományi képzés és
a testnevelés fejlesztésére. A két éves program révén dél-
utáni foglalkozások, tematikus hazai és nemzetközi tábo-
rok, illetve a pedagógusoknak szaktárgyi továbbképzés
szervezésére, továbbá jelentõs eszközfejlesztésre nyílik le-
hetõség.
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(folytatás az 1. oldalról)
A téglagyár mögötti

Piponyahalmi csatorna hat-
ezer méteres szakaszán mint-
egy háromezer köbméter
iszapot termeltek ki a lefolyás
gyorsítása érdekében. Mûsza-
ki hibákkal is küzd a társulat.
A város déli részét illetve
Szegvár kül- és belterületét
mentesítõ Kontra szivattyúte-
lep egyik szivattyúmotorja le-
égett, ezért felére, 34 ezer
köbméterre esett a Kurcába
beemelt víz mennyisége.

A március 20-án elrendelt
védekezés eddig több mint
23 millió forintba került, ami-
nek csak egy részét, az állami
csatornákon végzett munká-
kat téríti meg az állam. A
költségek másik részét az
érintett földtulajdonosoknak
lehetne fizetnie, ugyanis ha
nincs meg a munkák anyagi
fedezete, akkor leállhat a vé-
dekezés. A társulat a tavaly
befolyó tagi hozzájárulásból
fedezi a jelenleg folyó mun-
kák költségét a nem állami

mûveken. Ugrai Bálint sze-
rint, amennyiben nem lesz je-
lentõs esõ a következõ na-
pokban, akkor egy hét múlva
láthatóan csökken a belvízzel
elöntött területek nagysága.
A társulat addig is a gazdák
türelmét kéri, a csatornák kis
lejtése miatt lassabban jut el
a víz a szivattyútelepig.

A szántóföldek földúton
megközelíthetetlenek, de
egyébként sem lehetne kez-
deni a tavaszi mezõgazdasá-
gi munkákat a vizes földe-

ken. Ezért tovább késnek a
tavaszi vetések, az eddig ki-
kelt búza, õszi árpa és repce
táblákon is károkat okoz a
belvíz. A mintegy 3200 hektá-
ron gazdálkodó Terra-Coop
Kft. ügyvezetõje, Szarvas Pál
három héttel ezelõtt bizako-
dóan mutatta a búzaföldeket.
Akkor már készültek a tava-
szi munkákra, amit megaka-
dályozott a hó és az esõzés. -
A földek vízborítása keve-
sebb mint 2011-ben, a terüle-
tünk közel öt százalékán áll a

víz. Lapistón egy öntözõgép-
pel éjjel-nappal a vizet szívat-
juk a földekrõl – tájékoztatott
az agrárszakember. - Három
hete el kellett volna kezde-
nünk a vetést, a búzaföldek
40 százalékán nem történt
meg  a kora tavaszi fejtrágyá-
zás, elmaradt a növényvédel-
mi munka. Az esõs idõ külö-
nösen nagy veszélyt jelent a
repcénél, ezért kénytelenek
vagyunk repülõgéppel véde-
kezni a repceszár ormányos
ellen. Súlyos probléma a cu-
korrépa és borsó vetésének
késése. A konzervgyár már
jelezte, hogy lemond a leszer-
zõdött zöldborsó terület egy
részérõl, mert a lerövidülõ
betakarítási kampány miatt
nem tudja feldolgozni a ter-
vezett mennyiséget. Borsó
helyén üresen marad a tábla,
amíg a másodvetésû kukori-
ca a földbe kerül, amit a bor-
só betakarítása után eredeti-
leg is terveztünk. 

Szarvas Pál véleménye
szerint nem lesz gond a me-
zõgazdaságban, ha a követ-
kezõ hetekben kedvezõ, szá-
rító hatású idõ jön és ráme-
hetnek a táblára dolgozni. A
sok esõ pozitív hatása, hogy
feltöltõdött a talaj vízkészle-
te. – Van esély a 2011-es bel-
vizes évhez hasonló kedvezõ
terméseredményekre, ha az
idõjárás is engedi – tette hoz-
zá az ügyvezetõ. B.G.

(folytatás az 1. oldalról)
– Jóváhagyott fakivágási

tervvel a birtokunkban lát-
tunk hozzá a telek megtisztí-
tásához. Szakemberekkel
szemléztük a területet, és ki-
derült, több, eredetileg kivá-
gásra ítélt fa megmaradhat,
amiket a kötélpálya kialakí-
tásánál igénybe vehetünk.
Amint végzünk a kivitelezé-
si munkákkal, jöhet a telepí-
tés: több fát fogunk ültetni,
mint amennyit kivágunk –
mondta lapunknak Bertók
Róbert. A földmunkákat ne-
hezíti a felázott talaj, egy-két
alacsonyan fekvõ, jelenleg
vízben álló helyen feltöltésre
is szükség lesz. Legkésõbb
két hét múlva megkezdõd-
het a kerítés építése, a kötél-
pálya és az élményelemek
gyártása már folyamatban
van. Az ügyvezetõ elmond-
ta, az eredeti elképzelések-
hez képest kisebb módosítá-
sokat is terveznek annak ér-
dekében, hogy a fiatalok és a
felnõttek mellett a legkisebb

korosztály számára is több
szórakozási lehetõséget
nyújtsanak. Ezt a cél szolgál-
ta volna az elsõ koncepcióba
tartozó mesepark, amit a ka-
landpark mellé terveztek, és
amihez nyertek is támoga-
tást, ám a finanszírozási ne-
hézségek miatt attól a pro-
jekttõl kénytelen voltak visz-
szalépni.  Most a pályázatot
ellenõrzõ szervezettel egyez-
tetnek a változtatásokról,
amiket reményeik szerint el
is fogadnak. – Tartós bérlet-
ben maradunk az önkor-
mányzati területen, amit ké-

sõbb megvásárolhatunk, és
nem tettünk le arról sem,
hogy a szomszédos telken
újabb fejlesztést indítsunk el,
de ennek még csak a kigon-
dolásánál tartunk – tette
hozzá Bertók Róbert.  

Az országosan is kurió-
zumnak számító parkba
olyan különleges elemeket
terveztek, mint például a
Kurca fölé nyúló függõhíd
vagy a 8 méter magas és 30
méter hosszú indítórámpa,
óriáshinta és tiroli kötél-
csúszda. Épül egy kézilabda-
pálya méretû mûfüves pálya
is parkban. A nyár derekán
szeretnék megnyitni a ka-
landparkot, ahol közel 20 fõ-
nek tudnak majd munkát
biztosítani. 

Bíró Dániel 

Értesüléseink szerint Kal-
már Mihály, az orosházi
kórház vezetõje is pályázott
a szentesi kórház fõigazga-
tói székére. 

Szentes és Orosháza kór-
háza hasonló cipõben jár: a
két intézmény élén egy éve
megbízott fõigazgató áll,
mert a fenntartó GYEMSZI
által kiírt vezetõi pályázato-
kat mindkét ellátóhely eseté-
ben eredménytelennek nyil-
vánították. Februárban a
szentesi és az orosházi intéz-
mény fõigazgatói tisztségére
is újra kiírták a pályázatot.
Mint arról beszámoltunk, a
meghirdetett szentesi állásra
hárman jelentkeztek –
Várkonyi Katalin fõigazgató-
nõ lapunknak megerõsítette,
harmadszor is versenybe
száll az igazgatói székért.
Szerkesztõségünkbe olyan
információ is eljutott, misze-
rint egy, a vásárhelyi kórház-
ban dolgozó sebész is ott van
az aspiránsok között, de az
érintett határozottan cáfolta
értesülésünket. 

Más forrásból viszont
megtudtuk, hogy az oroshá-
zi kórház vezetõje ugyan-
csak pályázott a szentesi in-
tézmény élére. Kalmár Mi-
hály 2009 óta irányítja a Bé-
kés megyei város kórházát,
ahol az aktív ágyak száma

302, míg a krónikus ágyaké
119. Sajtóinformációk szerint
Kalmár Mihály a november-
ben eredménytelennek nyil-
vánított orosházi vezetõi ál-
láspályázatra is jelentkezett,
de ahogy Szentesen Várko-
nyi Katalin, úgy õ sem ka-
pott bizalmat a döntéshozók-
tól. 

Te l e f o n o n  é r t ü k  u t o l
Kalmár Mihályt, és azt
kérdeztük tõle, megerõsíti-e
vagy cáfolja értesülésünket.
Egyikre sem volt hajlandó,
és leszögezte, zárt adatokról
van szó, ezért amíg ezeket
fel nem oldják, nem tud nyi-
latkozni a témában.

Sajtóihírek szerint a har-
madik pályázó egy vámo-
spércsi háziorvos, Suba Lász-
ló. A megyei napilap csütör-
töki számában arról is írt,
hogy a hétfõi meghallgatásra
Várkonyi Katalin nem ment
el, így Kalmár Mihály és Su-
ba László közül kerülhet ki a
kórház új fõigazgatója. A
tisztségrõl április 20-ig dön-
tenek.

A kórház szóvivõjétõl ka-
pott tájékoztatás szerint ápri-
lis 1-jei hatállyal ideiglene-
sen Pásztor Imrét, az urológia
osztályvezetõ fõorvosát bíz-
ták meg az orvosigazgatói
feladatok ellátásával.

B.D. 

Kórházvezetés:
hasonló cipõben

Április 19-én, pénteken a
fiatal önkéntesek napja al-
kalmából 14 és 17 óra között
várják az érdeklõdõket, ön-
szervezõdõ csoportokat a
Közösségi térbe. A szegedi
Önkéntes Centrum vezetõje,
Kósa Lajosné Tóth Krisztina,

valamint a szegedi Mobili-
tas vezetõje, Vajda Árpád tart
elõadást a fiatalok mozgósí-
tásáról, s lehetõségeirõl.
Tóth Xénia – aki Izlandon
vállalt szolgálatot – beszél
munkájáról, valamint Sebõk
Tamás, a Közösségi tér ifjú-

sági koordinátora is el-
mondja tapasztalatait két-
éves önkéntes tevékenysé-
gérõl. A Szentes-Csongrád
Rotary Club elnöke, Kovác-
sné Gila Erzsébet pedig be-
mutatja az Interact klubot a
rendezvényen.

Fiatalokat mozgósítanak

Évértékelõ és egyben tiszt-
újító közgyûlést tartott a pol-
gárõr egyesület április 7-én.
A rendezvényen Sipos Imre
leköszönõ elnök adott szá-
mot a tavaly végzett munká-
jukról. Elmondta, hogy
együttmûködési szerzõdést
kötöttek a rendõrséggel, és
ennek megfelelõen végezték
a feladatukat. A pénzügyi be-
számolójában kiemelte, hogy
800 ezer forintból gazdálkod-
tak, amelybõl a legtöbbet
üzemanyagra fordítottak. A
felügyelõ bizottság tevé-
kenységérõl Szabó Zoltán el-
nök beszélt. Sipos Imre  le-
mondott elnöki tisztségérõl,
mivel nem tudja tovább vál-
lalni a feladatot.

A közgyûlés megválasztot-
ta az új tisztségviselõket, el-
nöknek Szabó Istvánt (képün-
kön), alelnöknek Ujj Ferencet,
titkárnak Gránicz Pált.

Szabó István elmondta, je-
lenleg legfontosabb felada-
tuk a megáradt Tisza szente-
si szakaszának figyelése a
katasztrófavédelemmel és
a vízügyi szakemberekkel
együttmûködve. Télen a haj-
léktalanok felkutatását, ellen-
õrzését és segítését végzik.
Rendszeres járõrözéssel el-
lenõrzik az utcákat, a hétvégi
házak és szórakozóhelyek
környékét. A rendõrökkel
közösen igyekeznek meg-
elõzni a bûncselekményeket
és visszatartani a rongálókat,
segítenek útlezárásoknál és
rendezvények biztosításá-
ban, aktívan részt vesznek
felkutatásban és megfigye-
lésben is.

Ujj Ferenc fontosnak tartja
a szomszédok egymásért
mozgalom megszervezését
és annak népszerûsítését.
Egy iskola egy polgárõr
mozgalom keretében az isko-
lák környékén járõröznek és
szükség szerint átsegítik a
kisdiákokat a forgalmas út-
szakaszon. Szeretnének mi-
nél több fiatalt megnyerni a
polgárõr egyesületnek, a
közgyûlésen négy fõt vettek
fel tagjaik közé.

A polgárõrség tagjai az
alábbi telefonszámokon ér-
hetõk el: Szabó István
(20/437-97-88), Ujj Ferenc
(30/621-62-24), Gránicz Pál
(30/621-62-60), Szabó Zoltán
(30/621-66-65). 

Tisztújítás

A KSH nemrég közölt adatai alapján turisztikai szem-
pontból Szentes a negyedik legvonzóbb település volt
2012-ben Csongrád megyében – az élen Szeged után
Mórahalom és Hódmezõvásárhely áll. A szállásadók ven-
dégforgalmi adatai szerint a megyébe látogató turisták
(187 ezer fõ) 5 százaléka Szentesre jött – Makóra és
Csongrádra összesen utazott ennyi vendég. A tavalyi év
397 ezer vendégéjszakájának 5,6 százalékát Szentesen
töltötték a megye vendégei. Szegednek 63,1, Móra-
halomnak 12,7, Vásárhelynek 8,4, Makónak 2,9, Csong-
rádnak pedig 1,8 százalék jutott ebbõl a „tortából”.

KKKKééééssssiiiikkkk    aaaa    vvvveeeettttééééssss,,,,
áááállll llll    aaaa    vvvvíííízzzz    aaaa    ffffööööllllddddeeeekkkkeeeennnn

Épül a kalandpark
a Vecseri-foknál

A város déli részét mentesítõ két szivattyú közül az egyik elromlott.

Több fát fognak ültetni, mint ahányat kivágtak.



22001133..  áápprriilliiss  1122.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 55

(folytatás az 1. oldalról)
– A hatvanas évek végén

külföldi rádióadókból, mint
a Szabad Európa, Luxem-
burg rádió titokban hallgat-
tuk a rockzenét és próbáltuk
utánozni a Rolling Stones,
Beatles, Jimmy Hendrix da-
lait. Az Albatros a tiszti
klubban, a Kaméleon a Petõ-
fi éttermében játszott vasár-
nap délutánonként. Riváli-
sok voltunk, de úgy tartot-
tuk a szüneteket, hogy addig
át tudjunk menni a másik ze-
néjét is hallgatni kicsit. Min-
denki másképp emlékszik
azokra az idõkre, de abban
mindnyájan egyetértünk,
hogy a Kaméleon rengeteg
embert meg tudott volna
mozdítani egy cél felé, ha
akarjuk – mesélte lapunknak
Tofán Sándor (képünkön).

A Kaméleon 1971 októbe-
rében szûnt meg, amikor
Tofi bevonult katonának és
mire leszerelt, addigra töb-
ben külföldön éltek. 1993-
ban, majd 2007-ben állt össze
a zenekar közös bulira a tisz-
ti klubban. A nagy távolság
megnehezíti a közös gyakor-
lást. – Ketten élünk Szente-
sen, van akivel egymástól
1300 kilométerre lakunk, az
interneten tartjuk a kapcso-
latot – beszél a máról. – Min-
denki saját felszerelésén gya-
korol, nekem is van öt gi-
tárom, erõsítõm, énekelni
karaokén próbálok, hogy mi-
re közösen próbálunk, akkor
valamennyire már menjen.

Most Van Morrison dalt ta-
nulok. Közben hetente gya-
korolunk az Angels együt-
tessel is. Szokták is mondani
áruló vagyok, de jövõre is
közösen tervez koncertet a
Kaméleon és az Angels – te-
szi hozzá mosolyogva.

Mint mondja, a fotózásba
teljesen tudatlanul kezdett
2003-ban, amikor megválto-
zott munkaképességû lett és
megvette elsõ digitális gépét.
– Autodidakta módon tanul-
tam lépésrõl lépésre, sokszor
a saját káromon. Kezdetben

is többen dicsérték a képei-
met, de nekem nem mind-
egyik tetszett. Visszanézve
az elsõ fotóimat, sok hibát
látok. Újabb gépet vettem,
nagy fotósoktól tanultam
interneten, így a képek is
jobban sikerültek.

Nagy kedvence a Tisza, fo-
lyamatosan fotózza minden
évszakban. Tofán Sándor új
technikákkal is próbálkozik,
belekóstolt a háromdimenzi-
ós képek alkotásába, fest-
ményszerû képek készítésé-
be és a panorámafotózásba.

Utóbbi módszerrel elkészí-
tette a múzeum, a könyvtár,
az összes templom filmszerû
bemutatóját, amiket saját
internetes oldalán bárki
megnézhet. Mint mondja,
évekig dugdosta a képeit,
pár éve talált az internetre,
ami megfelelõ fórum számá-
ra. Nem csak az interneten
kap elismerõ szavakat, ha-
nem az utcán is megállítják
és dicsérik képeit. Mindezek
ellenére nem tervez önálló
kiállítást. - Szeretem a képei-
met, ha másnak nem szép,
akkor is, és elfogadom a ne-
gatív kritikákat.

Nem könnyû a fotózás, né-
ha megszólják ha éppen ha-
sal vagy térdel egy jó kép ér-
dekében. Átlagemberként
nehezen jut be egy-egy épü-
letbe, el kell magyaráznia,
miért is szeretne képeket ké-
szíteni.

A 63 éves Tofán Sándor
ma is folyamatosan zenél és
fotózik. Ha nincs kedve, ak-
kor is. Elõveszi gitárját, mert
egyre nehezebben engedel-
meskednek az ujjai és gyako-
rolnia kell. A fotózással is
hasonló a helyzet. Vallja, a
fény a barátja. Ha jók a fé-
nyek, akkor menni kell,
hogy elkapja a pillanatot,
amit más talán meg sem lát-
na. A visszajelzésekbõl úgy
gondolja, néha sikerül vala-
mit megmutatnia mûvészlel-
kébõl, és ez további erõt ad a
munkájához.

Besenyei Gábor

Aranypáva Nagydíjat kapott, s ezzel
eddigi legjelentõsebb sikerét érte el a
szentesi Pengetõ Citerazenekar. Az
együttes vezetõje ráadásul duplán le-
het elégedett, hiszen a nagymágocsi
Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó
Citerazenekar, melynek õ a szakmai
vezetõje, szintén a legnagyobb hazai
népzenei elismerésben részesült.

Püspökladányban mérették meg ma-
gukat az együttesek az Országos Népze-
nei Gálaszintû Minõsítõ Aranypáva
Nagydíjas Versenyen. Mint Mélykútiné

Németh Kornéliától (képünkön) értesül-
tünk, erre a gálára a legjobbak közül is a
legjobbakat, tehát a korábbi Aranypáva-
díjas elõadókat hívják meg. A Pengetõ
méltán ott lehetett, hiszen az elmúlt 14
évben összesen hét alkalommal nyerték

el az Aranypávát, de nagymágocsi citer-
aegyüttes és a Dóczi Jusztina által vezetett
népdalkör is háromszor megkapta már
ezt a kiváló címet, mondta a szakmai ve-
zetõ, aki mindhárom citerás együttesével
elnyerte az Aranypáva-nagydíjat, hiszen
a szentesi gyermekzenekar két éve már
kiérdemelte az elismerést. 

A nagydíjas versenyre idén 12 népze-
nei együttes kapott meghívást, melyek-
nek két-két népdalcsokorral kellet ké-
szülniük, a saját vidékükrõl származó
dalokkal, illetve egy szabadon válasz-
tott tájegységbõl. A Pengetõ dél-alföldi
népdalokkal (Nincs Szentesen olyan
asszony címmel), valamint Olsvai Imre
gyûjtésébõl Dráva szélén lakom cím-
mel, ormánsági népdalokkal indult a
legrangosabb megmérettetésen.

Itt már olyan apróságok döntenek,
mint a szoknyahossz, a pendítés íve,
így hát a zsûri (Alföldy Boruss István, a
Magyar Rádió /MR/ zenei együttesei-
nek igazgatója, Dévai János, az MR nép-
zenei osztályának vezetõje és Birinyi Jó-
zsef, a KÓTA /A Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetsége/ társelnöke,
népzenekutató) nem is fogalmazott
meg kritikát egyetlen csoporttal szem-
ben sem. A Pengetõ legújabb felállásá-
ban Petesné Trupulai Erzsébet, Vinczéné
Földesi Márta, Petes Krisztina, Petes Zsu-
zsanna, Debreczeni-Kis Helga, Mélykúti
Kornélia, Laczkó Péter, Baranyi Imre,
Komár Viktor, Németh Bence és Mélykút-
iné Németh Kornélia zenél. 

Az, hogy a Pengetõ túlnyomórészt a
fiatal korosztályból tevõdik össze, sem
hátrányt, sem elõnyt nem jelent, mond-
ta Kornélia. Évi 25-30 fellépésük remél-
hetõleg gyarapodni fog a most elnyert
nagydíjnak köszönhetõen. Legközelebb
városunkban a szombati cserebere vá-
sáron, majd egy hétre rá Nagymágoc-
son pengetnek a Nefelejcs Népdalkör
20 éves jubileumának alkalmából.

S bár óriási elismerés a nagydíj, mint
minden minõsítést, ezt is meg kell vé-
deni két év múlva, mondta Kornélia. 

– Az idén akár azt is megünnepelhet-
nénk, hogy nagykorú lett a zenekar, az-
az 18 éve vettem át a stafétát Jós
Józsefnétól. A nagy ünneplést azonban
inkább a 20 éves fennállásukra tartogat-
juk egy nagyszabású gálával, de azért
idén augusztus 10-én is megrendezzük
mindig nagy sikerû népzenei találkozó-
nkat a mûvelõdési központ támogatá-
sával.

(darók)

Negyedik versmondó estjén Paulovics Tamás teret enge-
dett másoknak is maga mellett. Négy vendégével felváltva
szavaltak, vagy olvastak fel a népes hallgatóságnak a
könyvtárban.

A költészet napja alkalmából megrendezett találkozón
áprilsi 10-én, az ünnep elõestéjén már igazán ünnepi hangu-
lat uralkodott, hiszen a szereplõk mély átéléssel adták elõ a
költészet gyöngyszemeit. Elmondható, hogy bár egyikük
sem „profi“ elõadómûvész, tehetségnek egyáltalán nincse-
nek híján. Paulovics Tamás amatõr versmondó versenye-
ken már többször bizonyított, nemegyszer különdíjakkal tá-
vozik a megmérettetésekrõl, legutóbb József Attila-versmon-
dó versenyen díjazták. Az ismertebb arcok, Szemerédi
Endréné, Simon Tamásné, Hankó Györgyné mellett egy 10.-es
gimnazista, Bíró Dominika is szavalt, így az ifjúság is képvi-
seltette magát. József Attila, Babits Mihály, Petõfi Sándor is-
mert és kevésbé ismert költeményei követték egymást, a
könyvtárba idézve a négyökrös szekeret, de Csokonai korát
is. Azt est legmeghatóbb pillanataként, Reményik Sándor At-
lantisz harangoz címû hétsorosát közösen mormolta a hallga-
tóság.

A házigazda, Paulovics Tamás május 29-én este szeretettel
vár minden érdeklõdõ, értõ szentesit, elsõ verses kötetének be-
mutatójára.  Szeretem Szentest – mondta Tamás, aki 18 éve él itt
feleségével. Írásaiban a nosztalgia, a régi korok iránt érzett vá-
gyódás keveredik a város platánfáinak, a hajnalnak, az alko-
nyatnak, a Tisza-gátnak, és a Kárpátoknak a csodálatával. 50-60
költeményt tartalmaz majd a kötete, de ebbõl ezúttal nem adott
ízelítõt, mondván, saját írásait nem keveri Batits vagy Kosztolá-
nyi mûveivel. D. J.

Sajátjait nem keveri
Babits verseivel

Egy madarat röpítõ júliusi hajnalon
Indulj el Szentesrõl. 
Menj végig a Tisza-gáton
Röpülj át a hídon. 
Suhanj át a szivárványon
Igyál egy jó pohár bort Csongrádon.
Röpülj, röpülj a Tisza-gáton,
Egy könnyû kis kerékpáron. 
Csobbanj a folyóba

Mely iszapszagúan, lágyan
Sodort a mába. 
És ne gondolj a régen volt ifjúságra. 
Röpülj, röpülj a pirkadatba
Olvadj bele a fölkelõ napba
A bíborszín elmúlásba. 
Egy madarat repítõ júliusi hajnalon
Röpülj végig, végig a Tisza-gáton. 

(2007)

Paulovics Tamás

Menj végig a Tisza-gáton

Azóta Oláh Kálmán úgy
Magyarországon, mint kül-
földön az idézett „jóslat”
szerinti fényességgel igazol-
ta be tehetségét és sokoldalú-
ságát, hiszen egyre-másra
zajlottak a fontosabbnál fon-
tosabb koncertjei, szerzett to-
vábbi verseny-gyõzelmeket
és sorra jelentek meg leme-
zei, külföldi kiadóknál is.
(Utóbbiak egyike a klasszi-
kus zene és a jazz határait fe-
szegeti, de a szorosan vett
klasszikus zenében is volt
Kálmánnak CD-n rögzült ka-
landozása.) Idõ közben –
magától értetõdõ természe-
tességgel -  világhírû „játszó-
társak” sorakoztak mellé (Lee
Konitz, Randy Brecker, Ravi
Coltrane, és  sokan, sokan
mások). A 2006-ban, megér-
demelten megkapott Liszt-
díj komoly elismerés, egyben
értékmérõ, de remélhetõleg
még nem a pályája megkoro-
názása. Annál is inkább,
mert annak egyik – szá-
munkra legalábbis minden
bizonnyal – érdekes állomá-

sa lesz az április 19-i, pénteki
szentesi Zene-Világ-Zene
koncertje a Zeneiskolában,
19 órai kezdettel.

Régi társainak egyike – az
„õsidõk” óta létezõ Trio
Midnightból –, a kivételes já-
tékintelligenciával bíró, a
jazz számos irányzatában
otthonosan mozgó bõgõs,
Egri János kíséri el hozzánk.
Velük lesz a szintén Liszt-dí-
jas Kõszegi Imre is, az abszo-
lút sokoldalú dobos (a
szvingtõl a free jazzig gya-
korlatilag minden irányzat-
ban bizonyította rátermettsé-
gét) aki briliáns technikáján,
elegáns játékán túl nem csak
az emberségét mutatta meg
már Szentesen, de a zenei
humorát is megcsillogtatta.

Három ekkora klasszis a
magyar jazz világából külön-
külön is érdekes a mûfaj
kedvelõi számára. Együtt?
Kihagyhatatlan látni- és hall-
gatni való zenei csemege!
Újabb emlékezetes este elé
nézünk tehát.

Olasz Sándor

Oláh Kálmán
speciális triója

Fényképezõgéppel
és gi tár ra l  a nyakban

Nagydíjas a nagykorú Pengetõ

Máig emlékszem a néhány évtizeddel ezelõtt „élt”
magyar jazz-szaklapok egyikében Maloschik Róbert írá-
sának címére. „A magyar jazz tündöklõ csillaga”. A fia-
tal zongorista-zeneszerzõ Oláh Kálmánt mutatta be ben-
ne a Magyar Rádió egykori jazz-szerkesztõje (ma aktív
jazz-nyugdíjas), aktuális amerikai zenei verseny-sikere
kapcsán. Oláh ifjan is sokat letett az asztalra (lemezfel-
vételek, külföldi tehetségkutató verseny-gyõzelmek),
mégis, megelõlegezett bizalomnak éreztem azt a cikket.
Akkor.

Paulovics Tamás verses kötete várhatóan májusban jelenik
meg magánkiadásban.
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Együtt jár birkózóedzésre
az unokáival a 64 éves Ku-
czora István, s az érmeket is
velük együtt gyûjtögeti a
versenyekrõl. A több évtize-
des kihagyás után újra szõ-
nyegre lépõ nagypapa a sze-
niorok magyar bajnokságára
készül. Azt mondja, a techni-
kát nem felejtette el, csak tü-
dõvel bírja nehezebben már.

Egy hét eltéréssel szerzett
ezüstérmet gyermek, illetve
szenior versenyeken Kuczora
Attila és nagyapja. Más a mo-
tivációja a gyerekeknek, a 8
éves Attilának és a 9 éves
Márknak, hogy miért ûznek
küzdõsportot, s más okból
kezdte újra a nagypapájuk.  –
Hogy meg tudjuk védeni ma-
gunkat – indokolják választá-
sukat a fiúk, s azért is, mert
tetszik nekik a sportág, és sok
szép helyre eljutottak már
versenyzõként. Attilának 12
érme között arany is van, test-
vére három éremmel büszkél-
kedik, igaz, õ késõbb kezdte a
sportágat.

Az edzések helyszínén, a
Klauzál-iskolában rendezett
versenyeken Attila állhatott
már a dobogó minden fokán,

Márk is volt már bronzérmes.
Céljukat nagyon tömören, de
habozás nélkül fogalmazták
meg: – Mindig elsõk legyünk! 

Mivel tudták, hogy nagy-
apjuknak komoly birkózó-
múltja van, megkérték, hogy
segítsen finomítani a csípõ -
és vállbobást, illetve a karbe-
húzást, mondják a gyerekek.
Az edzésen, amikor megláto-
gattuk a sportoló családot, a
fotó kedvéért arra kértük a fi-
úkat, birkózzák le tatájukat, s
nem is kellett kétszer monda-
ni, olyan elszántsággal gyûr-
ték le az egykori legjobb bir-
kózót, hogy öröm volt nézni.
A nagypapának azért biztos
nem volt leányálom, hogy
hídba kényszerült a rácsim-

paszkodó harcias unokák jó-
voltából.  

Igen, Kuczora István vala-
ha valóban kiérdemelte az or-
szág legjobb birkózója címet,
országos bajnoki aranyérmes
is volt, s még hadseregbajnoki
elsõ helyet is szerzett, sorolja
érdeklõdésünkre. 1962-ben lé-
pett elõször szõnyegre, s
1976-ban hagyta abba a  bir-
kózást. Idén januárban tért
vissza unokái unszolására:
„Mutasd meg, tata, hogy kell
birkózni”. – Kicsit szokatlan
volt, január óta nagyon sokat
kellett gyakorolnom, de a do-
bások mennek, és fizikai erõ-
vel is bírom, csak tüdõvel ne-
héz – mondja az egyesület ve-
terán tagja. Rábeszélték egy

szeniorversenyre, melyet Me-
zõfalván rendeztek március
végén. Ezen a nemzetközi
versenyen komoly mezõny
jött össze, még Szlovákiából
is érkeztek, 35-tõl 70 éves ko-
rig. Kuczora István a 60-65
évesek kategóriájában 76 kg-
ban indult, és ezüstérmet
szerzett. A döntõben 2 ponttal
maradt alul. Az új szabályok-
ról megoszlik a véleménye: az
jó, hogy a korábbi 2-szer 3
perc helyett most háromszor
két percesek a meccsek, ez ne-
ki kedvez, többet tud pihenni.
A korongfeldobás viszont
már nem nagyon tetszik neki.
A kötöttfogást tartja az igazi
birkózásnak. Most a korosztá-
lyának május 25-i magyar baj-
nokságára készül, de jóslá-
sokba nem bocsátkozik az
esélyeit illetõen.

Nem csak a gyerekek örül-
nek, hogy velük jár az edzé-
sekre, hanem a családja is.
Menye mondta is a kisfiúk-
nak, hogy szeretné, ha ilyen
idõs korukban õk is így tud-
nának birkózni, mint a nagy-
apjuk.

Darók József

Elszenvedte elsõ tavaszi
vereségét a Szentesi Kinizsi
megyei másodosztályú lab-
darúgó-csapata. A mieink az
idén eddig hibátlan Üllés
otthonában kaptak ki 2-1-re.

Félidõben már két találat-
tal vezettek a házigazdák,
akik tavasszal még gólt sem
kaptak, így kellõ önbizalom-
mal várták a Szentes elleni
bajnokit. Fordulás után Mi-
hály Róbert találatával ugyan
szépített a Szentes, ám
egyenlíteni már nem sike-
rült, így ezúttal pont nélkül
maradt a Kinizsi. -  Két, erõ-
sen lesgyanús találattal jutott
kétgólos elõnyhöz a hazai
csapat az elsõ játékrészben –
nyilatkozta Bozóki Zoltán ve-
zetõedzõ a találkozó után. –

Helyzeteink nekünk is vol-
tak, ám ezúttal rossz dönté-
seket hoztunk, pontatlanok
voltunk, így vereség lett a
vége. 

A Kinizsi legutóbb a nyol-
cadik fordulóban, a Sándor-
falva vendégeként hagyta el
vesztesen a pályát. Javítani
lehet, sõt, kötelezõ is, hiszen
a sereghajtó Balástya érkezik
szombaton Szentesre. Az
összecsapás 16 óra 30 perc-
kor kezdõdik a Pusztai Lász-
ló Sporttelepen, de hogy me-
lyik pályán, az egyelõre kér-
déses. A mieink továbbra is
10 ponttal vezetik a másod-
osztályú bajnokságot.
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Az elsõ idei vereség
Hatodik alkalommal rende-

zik meg az Antonjuk Ale-
xandr kosárlabda emlékver-
senyt, melynek a városi sport-
csarnok biztosít. A kosárlabda
kupával a Horváth Mihály
Gimnázium egykori orosz-
francia szakos tanárára,
Antonjuk Alexandrra emlé-
keznek, aki évekig sikeresen
vezette az intézmény fiú ko-
sárlabda szakosztályát. A ta-
nár úr megszerettette a diá-
kokkal a sportágat, amíg te-
hette, õ maga is beállt a játé-
kosok közé - tudtuk meg a
szervezõtõl, Kovács Lás-
zlónétól.

Korábban, az emlékverseny
indulásakor a középiskolások

vetélkedtek, aztán bõvült a
részvevõk köre, hiszen a ta-
nár korábbi tanítványai is pá-
lyára léptek. Most is várják
nemcsak a középiskolásokat,
hanem a felnõtt csapatokat is
a szervezõk a kosárlabdator-
nára, melyet április 20-án,
szombaton 14 és 19 óra között
rendeznek meg.

Jelentkezni a Horváth Mi-
hály Gimnáziumban lehet
Kovács Lászlónénál, vagy az
evakov14@gmail.com inter-
netes címen április 20-ig. A
nevezés diákcsapatoknak térí-
tésmentes, felnõtteknek 1000
Ft/csapat. A szervezõk kérik,
hogy a csapatok egységes
mezben jelenjenek meg.

Antonjuk Alexandrra emlékeznek

Hatodszor versenyeznek

Regionális cselgáncs diákolimpiát rendeztek vasárnap
Pakson, amelyen részt vett a Petõfi Dzsúdó SE kis csa-
pata is.

Diák C korcsoport (2003) második Szántó Balázs, a di-
ák B-ben (2002) ötödik helyezett lett Harmath Levente.
Mindkét versenyzõ a Szent Erzsébet-iskola tanulója.
Edzõ: Tóth Béla és Tóth Gellért.

A hát és a gyorsúszás nép-
szerûsítését tûzte ki célul a
Hód Úszó SE, amikor április
6-án elsõ alkalommal ren-
dezte meg a Hátgerinc Ku-
pát. A vásárhelyi Gyarmati
Dezsõ Sportuszodában a
Szentes Városi Úszó Club
békái (7-8 évesek), delfinjei
(9-10 évesek) és cápái (11-12
évesek) azaz az utánpótlás
korú versenyzõi nem tértek
haza üres kézzel. Sõt! A ha-
talmas szentesi éremtermés-
bõl (közel 40-et szereztek
összesen a mieink), 14 elsõ
helyet is elhoztak. A legered-
ményesebbnek Héja Gabriella
bizonyult,  hiszen 6-szor
akaszthat tak  a  nyakába
aranyérmet, de a szentesi

klub új igazolása, Cseuz Lili,
valamint Gergely Szabolcs is
kivette a részét az aranyter-
mésbõl 3-3 elsõ helyével, a
fiú megjavította egyéni leg-
jobbját is.

Rajtuk kívül a szentesiek
aranyérmesei: Cseuz Zsolt,
Szûcs Balázs, Kürti-Szabó
Zsombor ,  a  lány 4x50-es
gyors – és a hát váltó (Cseuz
Lili, Batta Orsolya, Dudás Sza-
bó Dóra, Héja Gabriella), illet-
ve a fiúk 4x50 méteres gyors-
és hát váltója (Mácsai Gergely,
Szabó Dániel, Korom Zsadány,
Gergely Szabolcs).

Edzõk: Rébeliné Vincze Edit,
Kovács Brigitta, Dancsóné Csák
Zsuzsa.

Aranytermés a
Hátgerinc Kupán

Simán, nyolc góllal verte
a Kaposvár együttesét a
Valdor-Szentesi VK férfi ví-
zilabdacsapata, és mivel az
OSC kikapott a Ferencvá-
rostól, így nagy valószínû-
ség szerint a mieink ott le-
hetnek a legjobb nyolc kö-
zött a bajnokságban.

– Tizennégy fontos rang-
adónkból tizenegyet meg-
nyertünk – mondta Lukács
Dénes vezetõedzõ a lefújást
követõen. – A csapatot egész
eddigi teljesítményéért di-
cséret illeti, nagyon fárasztó
és nehéz úton keresztül ju-
tottunk el idáig. Dolgozunk
és tesszük a dolgunkat ez-
után is. Két forduló van még
hátra a bajnokságból, szom-
baton a Honvéd otthonában
zárjuk az alapszakaszt, de
nem feltett kézzel megyünk
a fõvárosba sem.

A Kaposvár ellen Hegedûs
Bence nem állhatott Lukács
edzõ rendelkezésére, hiszen
Bence a KSI játékosa, és köl-
csönben játszik Szentesen.

Mivel a KSI-nek ezen a na-
pon fontos mérkõzése volt,
így most abban a csapatban
szerepelt az elmúlt hétvégén.
A tabella 8. helyén álló férfi-
csapat szerdán 15-8-as vere-
séget szenvedett Szolnokon,
az alapszakasz utolsó bajno-
kiján a Honvéddal mérkõz-
nek a szentesiek.

A Hungerit-Szentesi VK
együttese már letudta a Hon-
véd elleni bajnokit, Gyõri
Eszterék 17 -3-ra lépték le fõ-
városi riválisukat, így meg-
erõsítették helyüket a táblá-
zat második helyén. A csapat
az elmúlt héten Olaszország-
ban edzõtáborozott, többször
is kétkapuztak a lányok az
Imperia együttesével, ami
roppant hasznos lehet a so-
ron következõ bajnoki szem-
pontjából. Az alapszakaszból
egy forduló van még hátra, a
mieink ráadásul rangadóval
zárják a bajnokságnak ezt a
szakaszát. A szombaton, 16
órakor, a ligeti uszodában
megrendezésre kerülõ Duna-
újváros elleni bajnoki tétje az,
hogy a két gárda közül me-
lyik együttes végez a bajnok-
ság második helyén az alap-
szakaszban. Pillanatnyilag
Zantleitner Krisztina együt-
tese van elõnyösebb pozíció-
ban, hiszen a Hungeritnek
31, míg a dunaújvárosiaknak
30 pontjuk van. 
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Nyolc között a
férfi csapatunk!

Nem felejtette el a dobásokat a papa

A diákolimpia döntõjében a Pollák DSE csapatából gyermek kor-
csoportban (2004-05) 5. Felföldi Zsombor, 7. Bozsoki Levente. Diák C-
ben (2003) 2. Németh Bernadett, diák B-ben (2002) 3. Nagy Beatrix és
Szabó Máté, Villás József 1., Karai Viktória 2., Tóth Bálint 7.  lett. Diák A-
ban (2001) Bartucz András bronzérmes, a serdülõknél (99-2000) Traj
Levente a 4., Szijjártó László az 5., Gálfi Ádám a 3. helyen végzett. A
Pollák DSE köszöni a támogatók segítségét.

Kuczora István harcias unokáival, Attilával és Márkkal jár edzésre.

Valdor-Szentesi VK –
Kaposvár

Szentes, Széchenyi ligeti
uszoda, 300 nézõ. Vezette:
Marnitz M., Füzesi. Valdor-
Szentesi VK: HORVÁTH T.
– Tóth Z., Tóth P. 1, REGÕS
2, WESZELOVSZKY 3, Sza-
bó Z. 1, Bálint G. 2. Csere:
Párkányi, Pellei, Józsa,
NAGY M. 2, Németh D. 2.,
Szabó L. 1. Edzõ: Lukács
Dénes. Gól – emberelõny-
bõl: 12/5, ill. 11/1. Ötméte-
resbõl: 2/2, ill. 3/2. Kipon-
tozódott: Bálint G. Kiállí-
tás, végleg cserével: Szabó
L. Kiállítás, brutalitásért:
Benics.

Honvéd ELTE POLO-
Hungerit-Szentesi VK 3-17
(1-5, 1-3, 0-4, 1-5)

Budapest, Hajós Alfréd
Uszoda.

A szentesi gólszerzõk:
Kotova 4, Kövér-Kis 3, Rácz
3, Hevesi 2, Miskolczi 2,
Gyõri, Musgrove, Gémes.

A Dr. Papp László Birkózó Egyesületben hétfõn, csütör-
tökön és pénteken fél öttõl jelenleg mintegy 25-en járnak
edzésre. Rónyai Zoltán, az egyesület alenöke elmondta,
idén is szeretnék megrendezni a Dr. Papp László-emlék-
versenyt, de erre nincs még anyagi forrásuk. Pályázatot
adtak be  az Erzsébet-táborban való részvételre, melynek
keretében 10 gyermek és egy edzõ utazhatna Zánkára, a
világbajnok Komáromi Tibor nevével fémjelzett birkózó-
edzésekre, s egy jövõ évi nemzetközi versenyrendezésre
is pályáznak.

Judósok a diákolimpián
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2011 májusában egy lány
nekiindult, hogy megismer-
je Svédországot és rájöjjön,
hová is tartozik igazán. Bá-
rány Boglárka, aki a Hor-
váth Mihály Gimnáziumba
járt, majd gazdasági szak-
irányban tanult tovább,
nem gondolta, hogy egyszer
ilyen távol hazájától fog
egy hõfokra talán hideg, de
hozzá nagyon közel álló
kultúrát megismerni és be-
fogadni.

Bogi Szegváron töltötte
gyermekkorát és az ottani ál-
talános iskola elvégzése után
a Horváth Mihály Gimnázi-
um speciális angol tagozatá-
ra járt. A szegedi egyetem
gazdaságtudományi kará-
nak elvégzése után több évet
élt Zalaegerszegen, ahol cé-
gének svédországi ágával
többször kapcsolatba került.

Egyik ilyen látogatása al-
kalmával vetette fel külföldi
felettesének, hogy szívesen
dolgozna külhonban. Egy
évre rá Bogi megkapta szer-
zõdését és elindulhatott ak-
kori párjával felfedezni a hi-
deg Skandináviát.

– Furcsa, de nagyon jó
volt. Pár hétig holtelben lak-
tam és mindent nagyon
gyorsan kellett elintéznem.
De a svédek nagyon egyene-
sen gondolkodó emberek,
így a náluk lévõ banki, mun-
kavállalási szabályok is tisz-
ták és határozottak – mondta
a Göteborgban tapasztaltak-
ról Bogi.

– Mindenképpen nagy lé-
pés volt, és izgalmas is. Meg
kellett szokni mindent, meg-
találni újra a helyeket, ahová
járni szeretek, de a sok új-
donságnak volt varázsa,
egyfajta mézeshetekként tel-
tek a napok – mondta.

Szentesi elszármazottunk-
nak a legalapvetõbb dolgok-
kal kellett megismerkednie.

Ilyen volt például, hogy me-
lyik csomagolás rejti a
mosóport, vagy egyáltalán
melyik boltba érdemes be-
mennie. Svédországban nin-
csenek a hazánkban jól meg-
szokott élelmiszerláncok, sõt
nem mindennap hallunk
svéd márkáról. Érdekes mó-
don Skandináviában meg-
szokott, hogy az adott or-
szágban, hazai márkákat
árusítanak és az emberek
elõszeretettel veszik saját or-
száguk termékét.

Bárány Boginak nemcsak a
szakmai élete ment át nagy

változáson az elmúlt pár év-
ben, de a magánélete is át-
formálódott. Párja, akivel
közösen mentek ki Svédor-
szágba, sajnos nem vette jól
az idegen ország által felállí-
tott akadályokat. A munka
és nyelv terén tett sikertelen
próbálkozások után úgy
döntött, visszaköltözik Ma-
gyarországra. Ekkor Bogi
teljesen egyedül maradt
újonnan választott országá-
ban, ami természetesen szo-
morúvá és némiképp magá-
nyossá tette helyzetét. De ez
volt az a pont, ahol a legin-

kább szükséges és adott volt
nyitni igazán a körülötte lé-
võ kultúra felé.

Ennek megfelelõen lassan
kezd beleszokni abba a kör-
forgásba, amit Svédország-
ban ünneplésnek neveznek.
A karácsony, szilveszter,
nemzeti ünnepek mind-
mind egy-egy nagyszabású
szociális esemény, amin kicsi
és nagy részt vesz. Náluk
nem divatos a szilveszteri
kabarémûsor, sem a beszél-
getõs show-k. Ittas embert
keveset látni még szilvesz-
terkor is az utcán, hiszen az

alkohol a magas árak miatt
még mindig luxuscikknek
számít Svédországban.

Bogi mára megtalálta ön-
magát és nyugodt életritmu-
sát. Azóta megismerkedett
egy svéd születésû fiúval,
akivel nemrég össze is köl-
töztek. 

– Nagyon szeretem itt az
emberek életfelfogását, egye-
nességét. A mindennapok és
a jövõ is kiszámítható és
nyugodt. Szeretem, hogy itt
mindenki egyenes, a hazu-
dozás értelmetlen és felesle-
ges dologként jelenik meg a
kultúrában – mesélte a lány.

Ennek ellenére természete-
sen ennek a kultúrának és az
országnak is megvan a ne-
hézsége és a maga terhe. Volt
szentesi lakosunktól meg-
tudtuk, hogy a svédekre jel-
lemzõ a panaszkodás annak
ellenére, hogy nem sok okuk
akad rá. Az idõjárás, a politi-
ka és az adó állandó beszéd-
és panaszkodási téma, ami
egy nem ehhez szokott fül-
nek nyomasztó tud lenni. 

– Emellett nagyon jól ér-
zem itt magam, sosem bán-
tam meg ezt a lépést. Itt iga-
zán megtaláltam önmagam,
azt, hova tartozom. Szaba-
don lehetnek céljaim, mert
nem kell a mindennapokon
aggódnom, úgy érzem a
munkámnak van eredménye
is. Ez nem csak jó érzéssel
tölt el, de olyasmi, amirõl
már nehezen tudnék lemon-
dani. 

– Vannak dolgok, amik hi-
ányoznak, és mindig hiá-
nyozni fognak. Kis dolgok,
például egy közös Macskafo-
gó-nézõs mozieste a párom-
mal, de talán egyszer majd
megtanul annyira magyarul,
hogy értse a lényeget.

Paksai Jusztina 

• A Mûvelõdési és Ifjúsági Házban április
16-án, kedden 19 órakor „Arról, hogy mi a
groteszk” címmel humort sem nélkülözõ iro-
dalmi estet rendeznek a Magyar Költészet
Napja tiszteletére. Közremûködik Lénárt
László, Laborczy Szilvia és Presits Tamás, a Ka-
zán István Kamaraszínház mûvészei. Jegyek
kaphatók a Babilon Könyvesházban, az ifjú-
sági házban és elõadás elõtt a helyszínen.

• A Pedagógusok Szakszervezetének
Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Bizottsága, Hód-
mezõvásárhely Megyei Jogú Város Megyei
Bizottsága, a Szentesi Közös Önkormányzati
Hivatal és a Szentesi Mûvelõdési Központ
ebben az évben is meghirdette a „Rejtelmek,

ha zengenek…” címû, Alkotó pedagógusok
régiós XVI. képzõmûvészeti tárlatára a pá-
lyázatot. A felhívásra 27 pedagógus 61 db al-
kotást küldött, melybõl a bíráló bizottság 58
db alkotást fogadott el kiállításra. A tárlatot a
szentesi Mûvelõdési és Ifjúsági Házban ren-
dezik meg. Április 20-án, szombaton 15 óra-
kor Mihály Béláné, a mûvelõdési iroda veze-
tõje ajánlja az érdeklõdõk figyelmébe a kiállí-
tást, amely megtekinthetõ május 4-ig, az in-
tézmény nyitva tartási ideje alatt.

• A mûvelõdési központ díszmadárte-
nyésztõ szakköre díszmadárbörzét rendez
április 21-én, vasárnap 7-11 óráig a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Kos
Többször érez majd kény-
szert arra, hogy elmondja,

ki és mit nem csinál jól, ám foglal-
kozzon inkább a saját tennivalóival.
Higgye el, és  értse is meg, hogy
nem az ön dolga más emberek életét
helyrehozni-

Bika
Ha bizonytalan a merre to-
vább kérdésben, nem tud-

ja, kivel fogjon közös dologba, mi az,
amit be kell fejeznie, akkor várjon.
Legyen türelmes önmagával, néhány
nap nem a világ vége. 

Ikrek
Spontán és befogadó, nyi-
tott minden újra, ismeret-

lenre. Valamilyen megmagyarázha-
tatlan okból lényegessé válik, hogy
megváltoztassa a körülötte lévõ em-
berek véleményét magáról.

Rák
Ez a hét nem hoz óriási
változásokat, áttöréseket,

de talán nem is baj, hogyha csak a
rutinfeladatokkal foglalkozik. Ezek
esetében is megteheti azt, hogy át-
formálja kissé a végrehajtási mecha-
nizmust.

Oroszlán
Ezekben a napokban jól
kezeli a szakmai és ma-

gánéleti kérdéseket, és másoknak is
jó példát mutat. Hamarosan érdekes
választás elé kerül: vajon a megszo-
kás vagy az újdonság varázsa vonz-
za jobban? 

Szûz
Többször érzi önmagán,
hogy szeszélyessé válik, a

külvilág szétszórtnak láthatja, nem
találja a helyét. Ugyanakkor nehezen
tudja ezt az érzést kontrollálni. Lehet,
hogy nem is kellene?

Mérleg
Ezekben a napokban egy-
általán nem lesz  jellemzõ

a Mérleg bizonytalansága, ingatagsá-
ga, szinte zavarbaejtõen reális lesz,
és mindent jól és tisztán lát. Energi-
kussága, ambíciója nagy eséllyel
elõrébb viheti karrierjében.

Skorpió
Azon is többször felhúz-
hatja magát, hogy mások

nem jól, vagy nem idõben csinálnak
meg valamit. Súlyos teher nyomja a
vállát, hisz van megoldandó feladata
bõven. Fújjon visszavonulót.

Nyilas
Régóta húzódó ügyekben
hirtelen tisztán fog látni,

ami lehet, hogy pár pillanatra fájdal-
mat okoz, de mégis idõszerû, hogy
lássa a fától az erdõt. Csak így tud
továbblépni, fejlõdni, okosodni. 

Bak
Elemez, tervez, variál, job-
bá akarja formálni a  dol-

gokat. Ráadásul most meglepõen
könnyen alkalmazkodik a változó kö-
rülményekhez, amit legfeljebb a tü-
relmetlensége nehezíthet meg egy ki-
csit. 

Vízöntõ
A változtatás iránti igény,
új tapasztalatokat akar

szerezni, tanulni, fejlõdni, tapasztalni.
Még arra is hajlandó lesz, hogy meg-
hallgasson másokat, és a maga javá-
ra fordítsa a kapott ötleteket. 

Halak
Az égiek minden ambíció-
ját támogatják, de ön  sem

akar a kényelmes fotelban ücsörög-
ni, hanem megy, teszi a dolgát, új
utakat fedez fel, ismeretlen dolgokat
próbálsz ki. 

Április 13-19.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

A Szentesi Üdülõközpont
értesíti vendégeit, hogy a téli
sátorbontás miatt a 25 méteres
medence április 17-én, szer-
dán a hajnali úszásidõ után
zárva lesz, nyitás 18-án, csü-
törtökön a hajnali úszáskor.

A 33 méterest április 15-én,
hétfõn zárják (hajnali úszás a
25 m-ben), nyitás április 17-
én, szerdán a hajnali úszáskor.
Az április 16-i, keddi vízilab-
da edzések már megtarthatók,
de a nagyközönség még nem
tudja használni a medencét.

Az 50 méteres április 25-tõl
üzemel, a csúszdás medence
pedig április 15–29. között
tanmedence funkcióval üze-
mel. A termálmedencék, a
szauna ház a sátorbontás alatt
is zavartalanul mûködnek. 

Bontják a
sátrat

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 fény felé címmel Ráfi Dénes

fotóiból nyílik kiállítás  április 13-
án, szombaton 15 órakor. Meg-
nyitja Béres Mária mb. igazgató,
közremûködnek: Mihály Béla,
Várkonyiné Mihály Erna,
Paulovics Tamás (vers).

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
A „Rejtelmek, ha zengenek…”

címû, az alkotó pedagógusok
munkáit bemutató tárlatot április
20-án, szombaton 15 órakor Mi-
hály Béláné, a mûvelõdési iroda
vezetõje ajánlja az érdeklõdõk fi-
gyelmébe. Megtekinthetõ május
4-ig, az intézmény nyitva tartási
ideje alatt.

A  Szentesi Fotókör meghívja
az érdeklõdõket április 15-én,
hétfõn 18 órára a Mûvelõdési és
Ifjúsági Házba a XI. "Csak tiszta
forrásból…" címû fotókiállítás
másodbemutatójának
megnyitójára. A tárlat május 3-ig
látogatható.

Galéria Kávéház és Étterem
Az Aradi Fotóklub a Szebbik

nem címû kiállítása május 6-ig
látható nyitvatartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Április 11-15.
17.30 óra Sweeney – A tör-

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

német fantasy.
Április 18-22.
17.30 óra Likvidálva –

amerikai-kanadai-belga-angol
akcióthriller,

20 óra  Úton – francia-angol-
amerikai road movie.

Kedden és szerdán szünnap
van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Április 12-tõl

TONIC koncert és buli
lesz április 13-án, szombaton
21.30 órától a Felsõpárti
Sörözõben. Igényes élõzene,
változatos repertoár. Két kisfiú arról beszélget, me-

lyikük apja a gyávább.
- Az én apukám annyira félõs,
hogy amikor villámlik, bebújik
az ágy alá - mondja az elsõ.
- Az semmi - kontráz a máso-
dik. - Az apukám olyan gyáva,
hogy mindig a szomszéd néni-
nél alszik, ha anyu éjszakás a
munkahelyén!

Egy székely atyafit megszólít
egy utazó:
- Mondja, kérem, elérek ezen
az úton a városba még vacsora
elõtt?
- El, ha addig nem eszik.

Az indián család ül a tûz körül.
A kicsi egyszer csak piszkálni
kezdi a tüzet.
Rászól az apa:
- Ne bántsd a telefont, kisfiam!

Egy férfi figyelmeztetõ táblát
aggat a kertkapura:
"Vigyázat, törpepapagáj!"
Egy járókelõ csodálkozva ol-

vassa a feliratot:
- A törpepapagáj nem is veszé-
lyes!
Mire a háztulajdonos a kertbõl:
- Általában nem. De ez fütyül a
kutyáknak.

- Jó napot, asszonyom. A zon-
gorahangoló vagyok!
- És? Ki hívta magát?
- A szomszédok!

Londoni élményeit meséli a
skót a barátainak:
- Ezek az angolok mind õrültek.
Képzeljétek, hajnali háromkor
beront egy angol a szállodai
szobámba, üvöltözik és csap-
kod a papucsával... 
– Szörnyû! És te mit szóltál?
- Én semmit. Nyugodtan fújtam
tovább a dudámat.

Egy nyári napon a benzinkútnál
egy pap tankolás után fél órát

várakozik a pénztárnál. Mikor
sorra kerül, a pénztáros mente-
getõzni kezd:
- Elnézést atyám, de ilyenkor, a
nyári szabadságok idején, min-
denki a hosszú utazás elõtt, az
utolsó pillanatban jön.
- Tudom mire gondol - mondja
a pap. - Az én szakmámban is
így van ez.

Felirat a szigorú fõnök irodájá-
nak ajtaján:
"Szereti a repülést?
Szeret új emberekkel megis-
merkedni?
Szereti a szabadságot?
Mindez az Öné lehet, ha még
egyszer lazsáláson kapom!"

A férj hazamegy a vadászatból
és a felesége kérdi, hogy van-e
valami? Mire a férj:
- Képzeld, elejtettem egy nyu-
lat.
- Na és? Hol van? – kérdi a fe-
leség.
- Mondom, hogy elejtettem!

Pótfûtés

A mûvelõdési központ ajánlja

Bárány Boglárka párra is lelt Svédországban.

A hideg északon
talált magára



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

Öt elfogatóparancs volt ér-
vényben az ellen a 21 éves
férfi ellen, akit április 7-én
délután fogtak el a Szentesi
Rendõrkapitányság munka-
társai. A többek között lopá-
sért, csalásért, garázdaságért
és kábítószerrel való vissza-
élés miatt is keresett fiatal-
ember másfél éve bújkált a
hatóságok elõl, a szentesi
rendõrök végül megállapí-
tották, hogy egy Sáfrán Mi-
hály utcai lakásban rejtõzik.
Az egyenruhásoknak ajtóstól
kellett a házba menniük,
ugyanis az ott lakók azt állí-
tották, hogy nincs kulcsuk,
illetve a csengetésre sem rea-
gált senki. Az ajtó kifeszíté-
sét követõen a körözött férfit
a lakás egyik ágynemûtartó-
jában találták meg. A Szente-
si Rendõrkapitányság õrizet-
be vette, ám a bíróság úgy
döntött, hogy a férfit nem
kell elõzetes letartóztatásba
helyezni.

Két fiatalkorú hatolt be az
egyik sörözõ raktárába ápri-

lis 6-án, majd onnan vasat,
egészen pontosan egy pad
vasvázát szerették volna el-
tulajdonítani, ám elfogták
õket.

Úgy tûnik több fiatal is
fémlopással próbál némi jö-
vedelemhez jutni, így példá-
ul az a 22 esztendõs lány (!),
aki egy bekerített udvarból
gépalkatrészeket tulajdoní-
tott el 70 ezer forint érték-
ben. Õt is elfogták a rend-
õrök.

A szentesi járásbíróság
épületében, a tárgyalóterem-
ben bántalmazott egy hölgy
egy férfit – a tárgyalás alatt.
A nõ ellen könnyû testi sér-
tés miatt indult büntetõeljá-
rás. 

Négy kerékpár is eltûnt az
elmúlt napokban városunk-
ban. Kettõ biciklit két épület
földszinti kerékpártárolójá-
ból loptak el, egy másikat az
egyik gyógyszertár mellõl, a
negyediket pedig egy korlát
mellõl vittek el a tolvajok.

hv

Született: Dunai János és
Hódi Katalin Erikának (Ber-
csényi u. 116.) Hanna Lídia,
Mitlasóczki Imre és Visinka
Júliának (Köztársaság u. 13.)
Diána nevû gyermeke.

Elhunyt: Dóczi Gábor (Rá-

kóczi u. 62/B), Duka
Andrásné Pulya Piroska (Bi-
hari sor 3.), Horváth Jánosné
Mészáros Rozália Éva (Kasza
u. 8.), Dömsödi János (Nagy-
örvény u. 51.), Berezvai Ist-
ván (Köztársaság u. 9/4.).

Családi események

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 15-29-ig: Dr. Bugyi István Gyógyszer-
tár (Kossuth tér 5.) mindennap 8-20 óráig (hétvégén és ünnepnapokon
is!). Dr. Bugyi István Kórház Gyógyszertár (Sima F. 44-58.) hétfõ-pén-
tek 8-17 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) április 13-14-
én Molnár Sándor, Céh-ház u. 7., telefon: 30/711-09-00.

Körözték, elfogták,
elengedték

A nõk szinte mindenre
képesek a szépségükért. Az
alapigazságot bizonyította a
hétvégén elsõ alkalommal
rendezett I. Országos Nip-
pon Zengo Fesztivál, amire
az ország minden részébõl,
Nagykanizsától Balaton-
lellén keresztül Gyöngyösig
érkeztek a mozgás szerel-
mesei a szentesi sportcsar-
nokba.

Természetesen többségében
nõk jöttek el, bár akadt né-
hány férfi is, igaz õk karatéz-
nak is. A Nippon Zengo moz-
gásforma alapjait a Kyo-
kushin Karate adja, és a küz-
dõsportban használt övfoko-
zatoknak megfelelõen a
Nippon Zengo is szintekre
épül. Szombaton sokan tettek
sikeres vizsgát, tízen elérték a

Zengo mester fokozatot és vi-
selhetik a fekete színû pólót.

A délelõtti elsõ Zengo
edzésen megtelt a küzdõtér
több mint kétszázan mozog-
tak egyszerre. A színpadról
dübörgött a zene és szóltak
az instrukciók. Apropó zene.
A másfél órás vizsgaedzés-
bõl egy órán keresztül per-
cenként 140-150 ütemszámú
zenére ütöttek, rúgtak a
résztvevõk. A Zengo után
kétféle Zumbát és a Kangoo-
t is kipróbálhattak, akik nem
fáradtak el. Közel százan ug-
ráltak a speciális cipõkön,
amely 80 százalék terhelést
levesz az izületekrõl, miköz-
ben több zsírt éget a szerve-
zet, mint ha ugyanezt ha-
gyományos cipõben végez-
nék. A délutáni 90 perces

vizsgaedzésre  184 fõ jelent-
kezett. A trénerek felhívták a
figyelmet, aki nem érzi jól
magát, vagy nem bírja a tem-
pót, nyugodtan álljon ki pi-
henni. A kezdés után fél órá-
val egyre többen nyúltak a
vizes palackokért, majd
újabb 15 perc elteltével kezd-
tek kiállni a sorokból néhá-
nyan. Az utolsó harminc
perc lassabb ütemben telt,
sok izomlazítással, de leve-
zetésként még 100 felülést,
100 fekvõtámaszt és 100
guggolást is vezényelt
Brezovai Sándor.

Tóth Andrea barátnõjével
érkezett Budapestrõl a meg-
mozdulásra, annak ellenére,
hogy két napja megsérült a
térde. A „Miért jött?” kérdés-
re egyszerû választ adott a

14 éve grappling birkózást
ûzõ sportoló: sehol nincs
ennyire kemény edzés. – Há-
rom hónap alatt elképesztõ
kondíciót értem el, tetszik a
zene, a hangulat, és nagyon
szép lábat ad a Zengo – tette
hozzá a fiatal nõ.

Aki akár egy edzést is vé-
gigcsinált ezen a napon, azt
biztosan nem kellett altatni
este. Aki pedig több órán is
részt vett, az kizárt, hogy
izomláz nélkül megúszta
volna az elsõ Nippon Zengo
Fesztivált.

Az új feltörekvõ sportág-
gal legközelebb a májusi or-
szágos FitBalance egészség
és fitnesz-fesztiválon talál-
kozhat a nagyközönség a bu-
dapesti sportarénában.

Besenyei

Elkezdõdött az egységes mezõgazdasági támogatási kére-
lem benyújtása. A legnagyobb számban és összegben igé-
nyelt területalapú mellett, további 24 jogcím alapján jár támo-
gatás, amelyhez a Kormányhivatalon belül mûködõ falugaz-
dász-hálózat kiemelt segítséget nyújt. A Csongrád Megyei
Kormányhivatal falugazdászai, a kamarai tanácsadókkal
együtt, idén is ingyenes segítséget biztosítanak azoknak, akik
ezt igénylik.

Az egységes támogatás keretébe a területalapú támogatás
mellett még további 24 jogcímre lehet támogatást, vagy kifi-
zetési kérelmet benyújtani (KAT, AKG, Natura 2000, erdõtele-
pítési támogatások, biztosítás díj támogatás, kárenyhítésbe
való bejelentkezés, stb.).

Agrártámogatások

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub 30 nagycsaládos-
nak juttatott el élelmiszer-
adományt a húsvéti ünne-
pekre, ami 60 liter tejbõl, 60

kg kenyérbõl, valamint 90
adag melegételbõl állt. A
sportklub köszöni az Árpád-
Agrár Zrt., a Rónasági Kft., a
Galéria Étterem, a Szentesi
Ételfutár és a Központi Gyer-
mekélelmezési Konyha tá-
mogatását.

Adomány az ünnepekre
Vida Ágnes Üzletanyu szüle-

tik címû könyvbemutatójára
várják az érdeklõdõket április
16-án, kedden fél 11-kor a Dó-
zsa-házban.

Vida Ágnes pszichológus,
sikeres vállalkozó. Pár évnyi
alkalmazottság és szabad-
úszás után elsõ vállalkozását
2007-ben két kisgyermeke
mellett indította el az
interneten, 2011-ben pedig
megnyerte a HVG Golden-
blog verseny szakértõi díját,
Babapszichológia c. bestseller
könyve 2011-ben a Kulcslyuk
kiadónál jelent meg. Ági 2008.
óta segíti azokat az anyuká-
kat, akik szeretnének hozzá
hasonló módon, elsõsorban
internetes eszközök segítségé-
vel vállalkozást indítani, vál-
lalkozásukat ingyenes vagy
filléres megoldásokkal nép-
szerûsíteni.

A kisgyermekes
anyukák sehol
sem kellenek? A Szentesi Mûvelõdési Központ

és a szentesi Koszta József Múze-
um igazgatói beosztásaira 2013.
április 24-ig lehet benyújtani a pá-
lyázatokat. A pályázati kiírás a
www.kozigallas.gov.hu valamint a
www.szentes.hu honlapon megte-
kinthetõ.

Igazgatói
pályázatok

A Felsõpárti Református
Egyházközségben április 14-
én, vasárnap Kocsis Attila lel-
kipásztor prédikál az isten-

tiszteleten, majd 10 órakor
megnyitja a Húsvét bélyege-
ken címû kiállítást, amelyet
két hétig tekinthetnek meg
az érdeklõdõk a Jókai u. 71.
sz. alatti gyülekezeti terem-
ben.

Kiállítás

Épületbejárásra invitálja a
volt megyeháza épületében
található Koszta József Mú-
zeum az érdeklõdõket, mely-
nek keretében sétát tehetnek
a levéltárban, a múzeumban
és a padláson. A mûemléki
világnap alkalmából április
13-án, szombaton 10, 11 és 13
órakor csoportos vezetések

indulnak az épület aulájából,
ahol Szirbik Imre polgármes-
ter nyitja meg a rendezvényt.
14 órakor pedig a múzeum-
pedagógiai foglalkozásokon
készült  remekmûvek  bemu-
tatóját tartják, majd kézmû-
veskedhetnek a résztvevõk.
A rendezvény belépõdíjas.

Pincétõl a padlásig
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GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü április 15—19.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Savanykás-lestyános húsgom-

bócleves és csirkegulyás
A menü: Hentes tokány tésztával vagy

káposztás cvekedli
B menü: Rántott sajt, Batthyány-rizs,

tartár
Kedd: Lencseleves virslivel és kara-

lábéleves csirkeaprólékkal
A menü: Csongrádi aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
B menü: Bácskai rizseshús vagy gomba-

pörkölt nokedlivel, saláta
Szerda: Csontleves grízgaluskával és

vegyes gyümölcsleves
A menü: Chili con carne vagy paprikás

krumpli kolbásszal, saláta
B menü: Keszög szögediesen,

petrezselymes burgonya,
fokhagymamártás

Csütörtök: Lebbencsleves és bakonyi
gombaleves

A menü: Rántott velõ vagy resztelt
sertésmáj, párolt rizs, saláta

B menü: Zúzapörkölt, nokedli, saláta
Péntek: Babgulyás, tyúkhúsleves házi

tésztával
A menü: Dónáti karaj, tészta
B menü: Rántott zöldségek rizibizivel

vagy kókukoszos rizskók eredei
gyümölcsöntöttel

www.galeriakavehaz.hu (X)

(Fotó: Vidovics)


