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Heti körséták a
központban

Tíz körséta három hónap alatt – rendha-
gyó formában folytatódik a megszokott vá-
rosismertetõ program: a Szentesi Vendég-
szeretet Egyesület a városrehabilitációs pá-
lyázatban korszerûsített helyszíneket járja
körbe márciustól júniusig, így „lakva be a
városközpontot”. Júliustól visszatérnek a
megszokott havi körsétáikhoz.

5. oldal

Egészségfejlesztés
új módon

Egészségfejlesztési Iroda (EFI)nyílt a Dr.
Bugyi István Kórház Rendelõintézetében.
A kialakítására és 18 hónap mûködésre 125
millió forintot nyert pályázaton a kórház és
Derekegyházért Közhasznú Egyesület. A
földszinti és elsõ emeleti részen kialakított
helyiségekben szûrésekkel, tanácsadással
várják az érdeklõdõket hétköznapokon.

3. oldal

Orvosaikról rajzoltak
a gyerekek

A 2013 õszén meghirdetett Astellas Gyer-
mekrajz Pályázatra 383 gyermek küldte be
munkáját legkedvesebb doktor nénijérõl,
vagy doktor bácsijáról. Az 5-6 éves korosz-
tályban 1. Török Rebeka, 2. Tomcsik Zétény.
A 7-9 éves korosztályban:  2. Õze Virág, 3.
Sõrés Vajk helyezést ért el.

5. oldal

Tiltakoznak a Sopron sor
és a Nagyvölgy sor lakói a
Hungerit Zrt. építkezése
miatt. A munkák befejezté-
vel a volt Tüzép telepen ke-
resztül szállítják az élõ álla-
tokat a baromfifeldolgozó-
ba, jelentõs zajt és szagha-
tást okozva. A lakosok fél-
nek, hogy csökken az ingat-
lanuk értéke, és szeretné-
nek  másik útvonalat a jár-
mûforgalom számára vala-
mint hangfogó falat a házak
és a telep közé. 

Tavaly õsszel tartott lakos-
sági fórumon jelezték a Vil-
logó utcai volt Tüzép mellett

élõk, hogy a Hungerit Zrt.
megvásárolta a területet,
ahol az élõállatot szállító te-
herautók várakoznak majd.
Az építkezés zaja már most
zavarja a Nagyvölgy soron
és Sopron soron lévõ közel
30 ingatlan lakóit. A Sopron
sor egyik név nélkül nyilat-
kozó lakója elmondta, hogy
hangos az építkezésre járó
jármûvektõl az utca, és nagy
a por. Úgy érzi, mintha az
ablaka alatt dübörögnének a
teherautók, sokszor már haj-
nali háromkor kezdõdik a
hangzavar. Mi lesz, ha majd
csirkével megrakott autók

járnak arra, akkor büdös és
csipogástól, zörgéstõl lesz
hangos az utca. Ráadásul
úgy érzi, hogy felerõsödtek a
kellemetlen szagok körülbe-
lül 8 évvel ezelõtt. A telep te-
rületérõl többször érzõdik
ammóniaszag, de arra is volt
példa, hogy a toll gyulladt
be. A Sopron soron düledezõ
romok, újabb építésû ingat-
lanok és eladó ház is találha-
tó. A hölgy felvetette, a
Hungerit megvásárolhatná
az összes ingatlant és akkor
arra járhatnának az autói, ha
akarnak.

(folytatás a 3. oldalon)

A szokásosnál többen je-
lentek meg a a képviselõ-
testület februári ülésén. A
tanácskozás kezdetekor vá-
lasztották meg az egyes sza-
vazókörök szavazatszámlá-
ló bizottságába delegált ta-
gokat és póttagokat. Elna-
polták az Üdülõközpont
Kft. ez évre szóló üzleti ter-

vének tárgyalását a többsé-
gi tulajdonos Szentesi Hun-
gerit Vízisportot 

Támogató Nonprofit Kft.
kérésére. Antal Balázs Tibor
javaslatára egy perces felál-
lással emlékeztek a Kommu-
nizmus áldozatainak napja
tiszteletére.

A képviselõk elfogadták a

2013. évi költségvetés módo-
sítását valamint a 2014. évi
költségvetést is. Szirbik Imre
elmondta, hogy az összeállí-
tott anyag szigorú és követ-
kezetes, többszöri egyeztetés
eredménye, és végrehajtható,
egyensúlyi költségvetés szü-
letett.

(folytatás a 3. oldalon)

Turisztikai csoportot
alapítottak

Csányiné Bakró-Nagy Vera
aljegyzõ elmondta, hogy egy
kutyafuttatásra kialakított
területrõl tud, ami a Munkás
utca és Vörösmarty utca sar-

kán van. Ezen a helyen mû-
ködik a Szentesi Ebtenyész-
tõk és Sportkutyások Egye-
sületének kutyaiskolája.
Negyven éve bérlik a terüle-

tet az önkormányzattól, amit
a bérbeadó kérésére rendbe
hoztak és bekerítettek.

Telefonon értük utól az
egyesület vezetõjét Udvardi
Tibort, akitõl megtudtuk,
hogy a terület le van zárva,
hiszen az egyesület nagy ér-
tékû beruházását és vagyo-
nát tartalmazza. Már csak az
idõbeosztásuk miatt sem ta-
lálja alkalmasnak a terület
megnyitását a lakosság szá-
mára.

(folytatás a 3. oldalon)

Összefogással
lehetne kutyafuttató

Teljesen új mozit és filmél-
ményt ígér a mozi most ki-
választott üzemeltetõje. A
102 éves filmszínházat a
hódmezõvásárhelyi Mozaik
mozi Kft. részére 10 évre ad-
ta bérbe a képviselõ-testület.
Utoljára március 17-én vetí-
tenek a moziban, utána több

mint egy hónapra bezár az
átalakítás miatt. Várhatóan
május elején nyit újra immár
premiermoziként, napi vetí-
téssel, a legkorszerûbb digi-
tális technikával.

Minél korábban szeretné
megkezdeni a munkálatokat
a mozit jövõben üzemeltetõ

Mozaik Mozi Kft. A cég ügy-
vezetõje, Szabó Krisztián la-
punknak elmondta, hogy 6-8
hét alatt építik át a filmszín-
házat, ami Szentesi Mozi né-
ven mûködik tovább. Na-
gyobb vetítõvászon, új szé-
kek, térhatású hang és kép,
megemelt padlószint, alacso-
nyabb belmagasság és kli-
matizált nézõtér fogadja
majd a mozi látogatóit má-
justól.

(folytatás a 3. oldalon)

Premier filmek
3D-ben májustól

Csák Petra tudatos kutyasétáltatóként szívesen látna egy futtatót a városban.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

A kutyasétáltatásnak kultúrája, szabálya van. Póráz nél-
kül, akárhol nem lehet kutyát sétáltatni Szentesen sem. A
Széchenyi-ligetbõl és a sportpályáról kitiltották a kutyáso-
kat, akik most a város különbözõ pontjain mozognak az
ebekkel, és hagynak hátra kisebb-nagyobb „csomagokat”.
Sajnos nagyon kevés olyan gazdát látni, aki az elvárások-
nak megfelelõen zacskóba tenné és kidobná azokat. Kell,
hogy legyen a városban egy terület a kutyás közösségek-
nek, ahol a szabályokat betartva tartózkodhatnak gazdák és
kedvenceik.

Féltik a nyugalmukat
és házaikat

Féltik a nyugalmukat
és házaikat

Izgalmak a végére
A Gallér SE nyerte a Hungerit regionális

teremlabdarúgó bajnokság legerõsebb cso-
portját: a szentesi focisták segítségére
csongrádi játékosok siettek a zárómecc-
sekre. A „B” csoport pontvadászatában az
Eldorado.hu csapata végzett az élen, a „C”
csoportban a Legator, míg a „D”-ben a Csa-
var FC gyûjtötte a legtöbb pontot.

6. oldal

A Sopron sor elején alakítják ki a bejáratot a teherautók részére.
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Lezárult a jelöltállítás idõ-
szaka a tavaszi országgyûlési
választásra. A Szentes szék-
helyû 3. számú választási
körzetben 38 szervezet vette
át a jelöltállításhoz szükséges
ajánlóíveket. A március 4-i
határidõre 34 jelölõ szervezet
adta le az aláírásokat és kö-
zülük 17 került a helyi vá-
lasztási bizottság elé. A bi-
zottság végül 12 jelöltet vett
nyilvántartásba a jelöltség-
hez szükséges legalább 500
érvényes aláírás alapján.

A jelöltek névsora a szava-
zólapon szereplõ sorsolással
eldöntött sorrend szerint:
Dudás Zoltán Sándor (Jobbik
Magyarországért Mozga-
lom), Köröndi Máté (függet-
len), Kordás Adrienn (Ma-
gyarországi Cigánypárt), Fe-

kete Mihály (Magyar Gazda-
ság Párt), Kasler Sándor (A
Haza Nem Eladó Mozgalom
Párt), Rácz József (Zöldek
Pártja), Rostás Aranka (Ma-
gyar Cselekvõ Párt), Gurdon

Lajos (Lehet Más a Politika),
Farkas Sándor (Fidesz-Mag-
yar Polgári Szövetség és Ke-
reszténydemokrata Nép-
párt), Majdanics János (Füg-
getlen Kisgazda – Földmun-
kás és Polgári Párt), Dr. Ko-

máromi Zoltán (Magyar Szoci-
alista Párt, Együtt- A Kor-
szakváltók Pártja, Demokra-
tikus Koalíció, Párbeszéd
Magyarországért Párt és Ma-
gyar Liberális Párt), Csenki

Mihály (Seres Mária Szövet-
ségesei).

A választási bizottság szer-
dai ülésén elutasított öt je-
löltnek három nap áll rendel-
kezésére a jogorvoslatra.

12 képviselõ-
jelölt a listán

A Galéria Kávéházba várják az
érdeklõdõt március 10-én hétfõn
18 órára Bakó Ildikó és Leven-
dovics György, a Szentesi fotókör
két tagjának közös kiállítására. A
bemutatkozó tárlatot Nagy István
fotómûvész nyitja meg.

Már 4 éve tagjai az alkotókö-
zösségnek, de ez az elsõ közös
bemutatkozásuk, ahol mindketten
a legújabb fotóikat szeretnék a
nagyközönség elé tárni.

Bakó Ildikónak felnõtten újra
lettek hobbijai, énekel, gitározik,
kézmûveskedik és közben fotózik.

Levendovics György képeivel
olyan apró részleteket szeretne
megmutatni, amelyek mellett na-
ponta elmegyünk anélkül, hogy
észrevennénk õket.

A fotókiállítás május 5-ig láto-
gatható  nyitvatartási idõben.

„Szentesi duó”

Egészségfejlesztési Iroda
(EFI) nyílt a Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház Rendelõinté-
zetében. A kialakítására és
15 hónap mûködésre 125
millió forintot nyert pályá-
zaton a kórház és a Derek-
egyházért Közhasznú Egye-
sület. A földszinti és elsõ
emeleti részen kialakított
helyiségekben szûrésekkel,
tanácsadással várják az
érdeklõdõket hétköznap-
okon.

Az általános egészségi ál-
lapotot jelzi, hogy az egész-
ségügyi szakdolgozók köré-
ben végzett szûrés eredmé-
nyeként 40 fõ közül csupán
két esetben találtak rendben
mindent az új egészségfej-
lesztési iroda munkatársai.
Az Egészségfejlesztési Iroda
célja az emberek szemlélet-
módjának megváltoztatása
az egészséges mindennapok
felé. Segítséget nyújt a térség
valamely betegségben szen-
vedõ lakosainak problémáik,
illetve negatív jellegû érzel-
meik leküzdésében, és támo-

gatást és tanácsokat ad töb-
bek között a függõségek,
mint az alkoholfogyasztás,
vagy dohányzás leküzdésé-
ben is. A projekt eredménye-
képpen a több hónapon át
tartó csoportos tréningekben
és tanácsadásokban legalább
ezer fõ vesz részt, az EFI
életmódváltó programokba
bevont kliensek száma év
végére elérheti a 150 fõt.
A szervezõk elképzelése
szerint  létrejön több, eddig
nem létezõ közösség, kiépül
egy informatikai rendszeren
alapuló egészségfejlesztési
program és központ, illetve
megvalósulhat számos olyan
rendezvény, ami az egészsé-
ges életmódhoz való kötõ-
dést szolgálja. A megvalósí-

tásra, eszközbeszerzésre, iro-
dák, rendelõk kialakítására
és a négy fõs személyzet 15
hónapos munkabérére az
„Egészségre nevelõ és szem-
léletformáló életmódprogra-
mok a kistérségekben” címû
pályázaton nyert 125 millió
forint támogatást a Dr. Bugyi
István Kórház és a Derek-
egyházért Közhasznú Egye-
sület. Az iroda átadóján
megjelent és beszédet mon-
dott Szócska Miklós egészség-
ügyért felelõs államtitkár,
Farkas Sándor, a FIDESZ –
KDNP országgyûlési képvi-
selõje, Mészáros János a
GYEMSZI Dél- alföldi régió-
jának igazgatója és Kalmár
Mihály a kórház fõigazgató-
ja. Az államtitkár elmondta,

hogy az országban több mint
50 egészségfejlesztési iroda
nyílik és beindult egy olyan
egészségvédelmi munka,
ami hiányzott az elmúlt
másfél évtizedben. Szócska
Miklós szerint kiégettség ta-
pasztalható az egészségügyi
dolgozók körében, amit ösz-
töndíjprogrammal, képzé-
sekkel, az alapellátás finan-
szírozásának növelésével és
béremeléssel próbálnak el-
lensúlyozni. A szentesi kór-
házban 554 dolgozó része-
sült béremelésben.

Az Egészségfejlesztési iro-
da vezetõje, Földesi Irén fõor-
vos elmondta, hogy bárki
felkeresheti õket hétköznap-
okon 9 és 18 óra között a
rendelõintézetben, ahol szû-
rõvizsgálatokon vehet részt
és tanácsokat, elérhetõsége-
ket kap az állapota szerint
további lehetõségekhez,
mindezt térítésmentesen. A
program sikere esetén továb-
bi fejlesztésre is lehetõség
nyílik.

BG

Egészségfejlesztés új módon

Csökkent az iparkamara
létszáma a megyében és a
kistérségben is, derült ki a
Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Szentes
Térségi szervezetének ülé-
sén. A kistérségben 2012-ben
még több volt a belépõ tagok
száma a kilépõknél, azonban
tavaly megfordult ez a szám.
Jó hír viszont, hogy a város
meghatározó ipari vállalatait
és kisvállalkozóit továbbra is
soraikban tudhatják. Nemesi
Pál elismerõen szólt a helyi
munkáról, a megyei elnök
példaértékûnek nevezte a
kistérségi kamaránál folyó
tevékenységet. Véleménye
szerint ma egy vállalkozó-

nak széleskörû ismeretekkel
kell rendelkeznie, a felké-
szültség elengedhetetlen a
folyamatos fejlõdéshez. Fon-
tos, hogy nem csupán szak-
mai, hanem jogi, pénzügyi és
oktatási területen is jártas le-
gyen. Nemesi Pál hangsú-
lyozta, hogy a kamara fel-
adata az érdekérvényesítés,
de nem utcára vonulva han-
goskodva, hanem felkészül-
ten, észérvekkel, megalapo-
zott tudással érvelve. 

Horváth István, a CSMKIK
térségi szervezetének elnöke
az idei célok között említette
a taglétszám stabilizálását, új
tagok beszervezését és elér-
ni, hogy az önkormányzat

b e r u h á z á s a i n á l  a  h e l y i
vállalkozásokat részesítse
elõnyben a munkák elnyeré-
sénél. Szirbik Imre polgár-
mester a város 2014. évi gaz-
dasági helyzetérõl, a vállal-
kozásokat érintõ terveirõl
beszélt. Tráserné Oláh Zsu-
zsanna megyei titkár a tagok-
nak, illetve regisztrált vállal-
kozásoknak biztosított ka-
marai szolgáltatásokról adott
tájékoztatást. Az elnyert ka-
marai támogatásról beszél-
tek helyi vállalkozók, Korecz
Mónika, Marton Zsuzsa, Fekete
Nagy Balázs és Horváth Ist-
ván.

BG

Tagokat vár a kamara

100 éve: a Szentesi Lap,
1914. március 8-án egy sze-
relmi drámáról adott hírt „A
férj golyója” címen. Az eset a
következõ. Lupa János
petrozsényi bányamunkás
feleségének még leány korá-
ban udvarolt Cicili József bá-
nyamunkás, de fiatal kora
miatt nem vehette el. Cicili
nem tudott belenyugodni,
hogy az asszony másé lett, és
a napokban, mikor a férj
nem volt otthon, bement az
asszonyhoz és szerelmi aján-
latokkal ostromolta. Lupáné
azonban a hívatlan udvarlót
kidobta. Cicili ezért bosszút
esküdött, és tegnap újból el-
ment Lupáé lakására, azt hí-
ve, hogy a férj nincs otthon.
Élesre fent kést villogtatva,
berontott a lakásba. A férj ezt
látva, revolvert rántott és azt
a szerelmes legényre sütötte.
Cicilinek a golyó a mellét
fúrta keresztül. Halálos sebé-
vel a kórházba szállították.
Mivel beigazolást nyert,
hogy a férj önvédelembõl
használta fegyverét, szaba-
don bocsátották.

45 éve: a Szentesi Élet,
1969. március havi számából

a következõ híreket válogat-
tuk: – Városismertetõ térké-
peket és táblákat helyeznek
el a Kossuth téren, a vasútál-
lomás elõtt és az üzem-
anyagkútnál. Szintén ide-
genforgalmi célokat szolgál-
nak az idén megjelenõ tájé-
koztató füzetek és plakátok.
– Versenyzongorát vásárolt a
zeneiskola a tanács segítsé-
gével. Szintén hasonló anya-
gi forrásból hozták rendbe a
tanács kezelésében levõ szig-
ligeti üdülõházat. – Mostmár
nincsen elektromos áram
nélkül a D. oldali iskola. A
közeli lapistói település lakói
autóbusz váróhely építését
kérik.  – A magyartési Lenin
Tsz-nek a helyi Termál Ter-
melõszövetkezethez való
csatlakozásával több mint 3
ezer holddal növekedett a
város mezõgazdasági terüle-
te. Másik agrárhír: a terve-
zett 284 helyett csak 39 fõvel
emelkedett a szakmunkások
létszáma az utóbbi idõszak-
ban a város termelõszövet-
kezeteinél. – Újabb intézke-
dés értelmében nem szûnik
meg a Zsup-szigetnél a la-
dikátkelés. Ezzel a környék-

beli és az itteni földekre kijá-
ró lakosság kívánsága telje-
sül. – Korszerû központi
gyógyszertára lesz a város-
nak. Az új patika a mostani
Haris-ház  helyén létesülõ
épületben kap helyiségeket
és így a gyógyszerészek szo-
ciális ellátása is megoldódik.
– Kotróhajót is igénybe vesz-
nek a Kurca-part idei rende-
zésénél. Ezenkívül, szó van a
bíróság és parókia kerítésé-
nek áthelyezésérõl, a sétány
kialakításával kapcsolatban.
– Támogatják a tanács illeté-
kes osztályai a város nehéz
szociális helyzetben levõ la-
kóit. Közel 200 fõ kap anyagi
segítséget, és 25 fõt részesíte-
nek vaksági segélyben. –
Szûk szobákban mûködik je-
lenleg a tüdõgondozó inté-
zet. Az új rendelõintézet fel-
építése után a tervek szerint
a tüdõgondozót, a mostani
orvosi rendelõidézetben ala-
kítják ki. – Egyelõre nincs
sok kilátás a Vas- és Fémipa-
ri, valamint az Építõipari
Szövetkezetnek a városköz-
pontból való kitelepítésére, a
szûkös anyagi lehetõségek
miatt. Így csorbát szenved-
nek a városközpontra vonat-
kozó korszerûsítési tervek.

Közreadja:
Labádi Lajos 

Régi szentesi újságok írták…(47.)

Szerelmi dráma

Kultúra
Március 8. 22 óra
Atlantic Bar Buli Voksán Virággal
és nõnapi meglepetésekkel
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Március 10. 16.30 óra
Mese habbal 
Mesés, beszélgetõs, kézmûves
foglalkozások (nem) csak
felnõtteknek: mesékrõl, családról,
gyerekekrõl, összetartásról
Gyermekkönyvtár
Március 11. 16.30 óra
Gyermek klub – kézmûves
foglalkozás
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Március 11. 18 óra
Filmklub: Tito és én (színes,
magyarul beszélõ, jugoszláv
filmszatíra, 118 perc, 1992;
rendezõ: Goran Markovic) 
Városi Könyvtár
Március 12. 16 óra
Alkotóka – kézmûves foglalkozás
Gyermekkönyvtár
Március 12. 17.30 óra
Biológiai kertmûvelés és
egészségügyi vonatkozásai
„Természetes eszközökkel az
öregedés és a betegségek ellen,
hogyan gyõzzük le még a rákot
is” címû elõadássorozat keretén
belül
Elõadó: Sóspataki Ferenc
természetgyógyász
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Március 12. 18 óra
Március 15. a forradalom békés
napja 
Elõadó: Poszler György tanár
Városi Könyvtár
Március 13. 
Boros-expo
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Március 13. 15 óra
Aranyfürtöcske és a három medve
angol nyelvû elõadás
Szentesi Deák Ferenc Általános
Iskola tornaterme
Március 13. 19 óra
Irodalmi életrajzok elõadássorozat
Poszler György vezetésével
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Március 14.
Ünnepi megemlékezés, Boros-díj
átadás
Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központ

Sport
Március 8. 
ERIMA Országos Kézilabda
Gyermekbajnokság 
10 óra Kiemelt U10-es fiú, 15.00
óra régiós U10-es leány  forduló
Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok
Március 8. 17. óra
Focitorna
Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok
Március 8. 18 óra 
Szentes – OSC 
Férfi OBI-es vízilabda-mérkõzés
Szentesi Üdülõközpont
Március 9.
Karate diákolimpia
Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok
Március 13. 18 óra
Szentesi KK – Szeged GT felnõtt
férfi bajnoki kosárlabda mérkõzés
Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok
Március 14-16. 10 óra 
6. Kiss Bálint Nemzetközi
Utánpótlás Kupa és Szentesi
Kézilabda Fesztivál
Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok, általános iskolák
tornatermei
Március 14. 18 óra 
Szentes – KSI 
Férfi OBI-es vízilabda-mérkõzés
Szentesi Üdülõközpont

Programajánló

Két ország, egy cél, közös siker!
Lakossági értesítõ

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház ér-
tesíti az ellátási területhez tartozó lakosságot,
hogy a Magyarország — Románia Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 2007 — 2013 keretében
létrejött, HURO/1101/189/2.4.1. projektazonosító
számú, „Szervezett emlõszûrés infrastruktúrájá-
nak megteremtése Hódmezõvásárhelyen, Szente-
sen és Aradon” címû, Európai Uniós támogatással
megvalósuló pályázat eredményeként a Klinikai
és Mammográfiás Szûrõközpont 2013. november
18-tól korszerû technikai felszereltséggel és meg-
újult környezetben a Központi Diagnosztikai
Tömb I. emeletén mûködik tovább.

A szûrõvizsgálatra behívó levéllel és anélkül is
lehet jelentkezni az érintett korosztály (45-65 év
közötti, 2 éven belül nem szûrt hölgyek) számára
minden hétköznap, rendelési idõben. A kórház
biztosít rendkívüli, szombati szûrési napokat is
azok számára, akik hétköznap nem tudnak az el-
látásban részesülni. A következõ rendkívüli szûré-
si napra 2014. március 8-án kerül sor.

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

Újra nyit a gyógyszertár
Ismét megnyílik a kórházi gyógyszertár. Az eddig zárt-

forgalmúként mûködõ, kizárólag a kórház belsõ haszná-
latát kiszolgáló patika március 10-tõl újra fogadja a la-
kosságot kibõvített választékkal. A gyógyszertár szoká-
sos patikaszereken túlmenõen gyógynövényekkel, re-
formélelmiszerekkel, homeopátiás szerekkel és gyógy-
lábbelikkel kiegészülve várja a vásárlókat.



Az év élsportolóit és
edzõit köszöntõ ünnepség
hagyomány a városban, ek-
kor ismeri el az önkor-
mányzat a város színeiben
versenyzõk elõzõ évi ki-
emelkedõ teljesítményét. 

Ebben az évben az Életmû-
díjat Kis-Tóth Tihamér nyu-
galmazott címzetes megyei
bírósági bíró, a Szentes Váro-
si Bíróság volt elnöke, a bir-
kózó sportág közel 40 éve
meghatározó egyénisége vet-
te át Szirbik Imre polgármes-
tertõl. Az Év edzõje díjat Tég-
la Ferenc dobóatléta, olimpi-
kon, sokszoros szenior világ-
bajnok diszkoszvetésben és
súlylökésben, a Maximus
KSE atléta edzõje vehette át
Gyulai Mártontól, a Magyar
Atlétikai Szövetség fõtitkárá-
tól. Tégla Ferenc legeredmé-
nyesebb versenyzõje Seres
András, kétszeres magyar
bajnok diszkoszvetõ, aki a
szentesi atlétika legnagyobb
sikerét érte el a 118. Magyar
Atlétikai Bajnokságon elsõ
helyezésével. Andrást az Év
sportolójának választották
Szentesen. A szentesi színek-
ben versenyzõ budapesti
sportoló az elmúlt három év-
ben a megye legeredménye-
sebb atlétája címet kapta a
Megyei Atlétika Szövetség-
tõl. Seres András az ünnep-
ség idején a Honvéd kórház-
ban gyógyult betegségébõl.

Az eseményen 14 gyer-
mek, serdülõ és ifjúsági , va-
lamint 10 felnõtt csapat,
egyéni eredménye alapján 51
gyerek, serdülõ, ifjúsági és
34 felnõtt sportoló kapott el-
ismerést. Gyermek, serdülõ
és ifjúsági csapatok között a
A Jó Úton-Lóháton Alapít-
vány lovasai, a Deák-iskola
triatlonosai, a Kiss Bálint kö-
télugró, valamint fiú és lány
vízilabdacsapata, a Koszta
lány pólócsapata, a gimnázi-
um úszócsapata, a Maximus
KSE diszkoszvetõ csapata, a
Szentesi VK fiú utánpótlás és
gyermek, serdülõ és ifjúsági
leány vízilabdacsapata ré-
szesült elismerésben.

Felnõtt csapatok közül a

Szentesi Spartacus Szabad-
idõs Sport Egyesület mély-
ségfésû csapata, a Legrand
Szabadidõ Sportegyesület, a
Szentesi 91-sek rögbi csapa-
ta, a Szentesi Delfin ESC ver-
senyzõi, a Szentesi Vízilabda
Klub felnõtt férfi és nõi csa-
pata, a Szilver TSE formációs
csapata kapott elismerést.
Egyéniben kötélugró, kajak,
kenu, sakk, atlétika, birkó-
zás, tenisz, judo, párbajtõr,
ökölvívás, karate, társastánc
sportágakban kiemelkedõ
eredményt elért versenyzõ-
ket díjaztak. Több csapat és
sportoló ezen a szombaton is
versenyen szerepelt, ezért
személyesen nem tudta át-
venni az elismerést.

A kupákat és okleveleket
Szûcs Lajos alpolgármester,
Móra József,  a mûvelõdési,
oktatási, ifjúsági és sportbi-
zottság elnöke és Szilágyi
Katalin, a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ
szentesi tankerületének
munkatársa adta át. Az ün-
nepségen megjelent Borbély
Ferenc, Zenta alpolgármeste-
re és a sportszövetség alelnö-
ke, Popov Danilo, a sportszö-
vetség elnöke és Szegedinszki
Igor ügyvezetõ titkár.

Szirbik Imre polgármester
ünnepi beszédében kiemelte,
hogy az önkormányzat nem
csökkentette a sportra szánt
támogatás mértékét a nehéz
anyagi körülmények ellenére
sem. Nyárra elkészül az 50
méteres fedett uszoda és na-
pokon belül zöld utat kap a
mûfüves labdarúgópálya
építése is. A polgármester
véleménye szerint a sportra
kiadott pénz nem luxus, ha-
nem esély a jó eredményekre
és az egészségesebb életre.

Az ünnepségen Nippon
Zengo bemutatót láthatott a
közönség. A kyokushin kara-
téra épülõ mozgásformát
2007-ben alapította shihan
Brezovai Sándor 6. danos ka-
ratemester.

B.G.

Gyõzteseket köszöntöttek
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(folytatás az 1. oldalról)
A mozi belsõ átépítése több tízmillió forintba kerül, a költ-

ségekhez 4,5 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat. El-
bontják a jelenlegi büfét és a pénztárral közös részben alakít-
ják ki. Az ügyvezetõ a jelenlegi 2 dolgozót átveszi és a késõb-
biekben a forgalom függvényében bõvíti a létszámot és foly-
tatja a fejlesztést. 

– Premiermoziként mûködünk majd, hétköznap 2-3 vetí-
téssel, hétvégén 3-4 elõadással. A jegyárak emelkednek, a di-
ákok és törzskártyával rendelkezõk kedvezményes áron me-
hetnek be. Internetes oldalunkon keresztül lehetõség nyílik
online helyfoglalásra is. A nyitás alkalmából kedvezményes
jegyárakkal, egy hetes filmmaratonnal kezdünk, amit utána
2-3 havonta megszervezünk – sorolta az ügyvezetõ.

A terem befogadóképességét 180 – 200 fõre tervezik, a lehe-
tõ legnagyobb vetítõvásznat szerelik be a jelenlegi harmadik
széksor táján. A mai kor csúcstechnikájának számító, 25 mil-
lió forintba kerülõ kanadai vetítõgép szolgáltatja a képet,
amihez aktív szemüveges 3D rendszer párosul.

A szentesi lesz a harmadik mozi, amit a Mozaik Mozi Kft.
üzemeltet az országban. Szabó Krisztián elmondta, hogy a
hagyományokat tiszteletben tartják és a vetítõtermet Õze La-
josról nevezik el, a megszokott tablók is visszakerülnek a fa-
lakra. BG

(folytatás az 1. oldalról)
A körzet önkormányzati

képviselõje a lakosok nevé-
ben levélben fordult a Hun-
gerit Zrt. vezérigazgatójá-
hoz, a polgármesteri hivatal
mûszaki irodavezetõjéhez és
a város fõépítészhez a kérés-
sel. Az ott lakók javasolták,
hogy az Ipartelepi út felõl,
egy másik úton legyen meg-
közelíthetõ az új telep, és
szeretnék ha zajvédõ fal
épülne a házak felõli olda-
lon. A cég ültetett növénye-
ket az út mellé, amelyek
évek múlva nõnek majd
meg. Bujdosó Tamás lapunk-
nak elmondta, hogy Magyar
József vezérigazgató támo-
gatja egy másik út ötletét. 

Amennyiben a város meg-
építi a telephez vezetõ másik
utat, akkor a belsõ telken tör-
ténõ átalakítás körülbelül 20
millió forintba kerülne a cég-
nek, de a felmerült többlet-
költségeket vállalják a jó-
szomszédi viszony érdeké-
ben, függetlenül attól, hogy
most épül egy új porta. Ma-
gyar József elnök-vezérigaz-
gató tudatta lapunkkal, hogy
a régi Tüzép telep területén
semmilyen építkezés nem fo-
lyik, és nem is terveznek
hosszú távon sem. Ott majd
valamikor gépkocsiparkoló
épül a lakóházaktól körülbe-
lül 100 méterre, a telep túlsó
oldalán. Így az utcán nem
fognak állni és járni sem
azok az autók, amelyek állí-
tólag most a lakók nyugal-
mát zavarják. Az építkezés a
cég régi telephelyén folyik,
aminek a pora a vezérigaz-

gató szerint nem ér el a
szomszédságba. Ráadásul az
új beszállító gépkocsik mo-
torhangja lényegesen hal-
kabb, mint a jelenleg hasz-
nált teherautóké.

Magyar József számára
érthetetlen az ammóniaszag,
mert az Atev naponta szállít-
ja el a friss hulladékot a cég-
tõl, és még 24 órán át tovább
tárolt bomló anyag sincs a
telepen. A toll begyulladása
az utóbbi 20 évben nem for-
dult elõ.

A Hungerit Zrt. nem akar
lakóingatlanokat vásárolni.
Az, hogy a cég beruházása
25 évig biztosítja ennek a
rendszernek a jobb és zavar-
talanabb mûködését, Magyar
József szerint értékelendõ
erõfeszítés a cég részérõl,
amely 3800 embernek ad
közvetve és közvetlenül
munkát.

A polgármesteri hivatal
mûszaki iroda vezetõje, Czi-
rok Jánosné lapunknak el-
mondta, hogy keresik a lehe-
tõségét a telephez vezetõ
másik út megépítésének. A
nyomvonal egy része önkor-
mányzati, a temetõk mellett
azonban egyházi tulajdoná-
ban áll. Az elképzeléssel
megkeresték levélben az
egyházakat és most a vála-
szaikat várják.

Szakemberek szerint 100
millió forintnál többe kerül-
ne az új, mintegy 1 kilométer
hosszú bekötõút, ami a jelen-
leg használaton kívüli ipar-
vágány helyén épülhetne
meg, pályázati forrásból.

Besenyei

Féltik a nyugal-
mukat és házaikat

(folytatás az 1. oldalról)
Turisztikai-marketing ope-

ratív csoport felállításáról
döntött a testület. A vitában
Bujdosó Tamás és Halmai
István amellett érvelt, hogy
ne az önkormányzat fizesse
az alkalmazottakat vagy ke-
vesebbet fordítson a feladat-
ra. Véleményük szerint a vá-
ros népszerûsítése elsõsor-
ban a turizmusból élõ szál-
lásadók érdeke, a város  a tu-
risztikai adóból tervezett 5,4
millió forint bevételt fordítsa
városmarketingre. Horváth
István a vállalkozás szemlé-
letet szorgalmazta a témá-
ban, véleménye szerint a vá-
ros adja el a turisztikai érté-
keit. Példaként említette
Mórahalmot, ahol a vendég-
éjszakák száma évente 50
ezer, szemben a szentesi 22
ezerrel, míg Kiskunmajsa há-
romszorosára növelte, Hód-
mezõvásárhelyen 1,5-szeres,
Szarvas megduplázta az el-
múlt években. A város nép-
szerûsítésére pénzt kell for-
dítania az önkormányzat-
nak. Szirbik Imre szerint
szemléletváltás szükséges a
városmarketing területén.
Végül Halmai István kompro-
misszumos javaslatára a ter-
vezettnél kevesebbet, 24 mil-
lió forint bruttó összeget sza-
vaztak meg a turisztikai cso-
port éves mûködésére, két
munkatárs alkalmazásával.
Az így fennmaradó 7,1 mil-
lió forint költségvetési tarta-
lékba került. 

A testület egyetért a Sipos
Edit sétány elnevezéssel a Li-
get étteremtõl a strand kapu-
jáig meglévõ gyalogos út, és
folytatásaként a faházakig
kiépített térkõ burkolatos
úton, valamint a sportolóról
készülõ mellszobor elhelye-
zésével a strand területén. A
testület ki kívánja alakítani a

bajnokok útját is a ligetben,
azonban az elnevezésre és
megjelenésre külön szabály-
zatot dolgoz ki.

A város tulajdonában lévõ
révfülöpi, szigligeti, a mátra-
szentimrei volt kórházi és a
mátraszentimrei üdülõk mû-
ködtetésével kapcsolatban
Szûcs Lajos elmondta, hogy
az üzemeltetés és a tulajdon-
jog nem egy kézben van. A
Mátrában szakszervezeti il-
letve saját kezelésben van,
de bizonytalan a város tulaj-
donrésze. Mátraszentimrén a
Deák Ferenc utcai üdülõ
veszteséges. A révfülöpi és a
másik mátrai önfenntartó, a
szigligeti esetében a bevétel
némileg meghaladja a kiadá-
sokat, de sokkal nagyobb be-
vételt jelentene, ha felújíta-
nák a faházakat valamint
téliesíthetnék a kõépületet.
Móra: Mátraszentimrét is le-
hetne télen üzemeltetni. Fel-
merült, hogy az üdülõk ke-
rüljenek egy irányítás alá és
gazdaságilag egy kézbe. A
szakszervezetit a Városi
Szolgáltató Kft. mûködteti, a
szigligetit a családsegítõ köz-
pont, a révfülöpit a Városel-
látó Kft. A testület támogat-
ta, hogy pályázati források-
ból történjen meg a szigligeti
üdülõ faházainak felújítására
esetleg cseréje.

A képviselõk vita után
döntöttek a Csongrádi utat
és a 451. sz. fõút elkerülõ
szakaszát összekötõ közút
Lengyel utca elnevezésérõl A
lakott területet és kereske-
delmi, szolgáltató övezetet
elválasztó út nevesítésével és
az ingatlanok házszámozásá-
val összesen 23 telek kap
pontos címet, a testület 250
ezer forintot különített el a
felmerülõ költségekre.

BG

Turisztikai csoportot
alapítottak

A Boros Sámuel Szakkö-
zépiskola, Szakiskola diák-
jai sajtótájékoztatót tartot-
tak szerda délelõtt a Lipóti
Pékségben. Bocskay István
nyitóbeszédében elmondta,
hogy a résztvevõk Szentes
történelmének részesei, hi-
szen diák sajtótájékoztatóra
eddig még nem volt példa a
városban.

Csapó Rebeka a Fehér Álom
Gyakorló Kft. ügyvezetõ
igazgatója bemutatta fiktív
vállakozásuk munkatársait:
Horváth Beátát a marketing
osztály vezetõjét, Gila Petrát
a marketing osztály munka-
társát, Stibló Szimonettát és
Molnár Melindát, akik a tit-
kárságot képviselték.

Az iskolában a tizenegye-
dik  és a tizenkettedik évfo-
lyamosok gyakorló cégek
létrehozásával szereznek ta-
pasztalatot a vállalkozások
mûködésére vonatkozóan. A
tizennegyedik Boros Expón

saját esküvõ-és rendezvény-
szervezõ irodájuk is szere-
pelni fog, melyrõl a sajtótájé-
koztatón megtudtuk, hogy a
hagyományos és különleges
lagzi, babaváró buli és vég-
zõs roadshow-t alkotja kíná-
latának fõ elemeit.

Gila Petra elmondta,hogy
nagyon hasznosnak tartják a
diák sajtótájékoztatót és a
Boros Expót, hiszen egy fik-
tív vállalkozásban való rész-
vétel is életszerû, rengeteg
tapasztalat gyûjthetõ. 

Bocskay István egyetért
azzal a gondolattal, hogy ez
a lehetõség elõre viszi a diá-
kokat.

– Bízom benne, hogy a ké-
sõbbiekben is hasznát veszik
ennek a tapasztalatnak – tet-
te hozzá.

A szervezõk mindenkit
szeretettel várnak március
13-án a Boros Expón a Me-
gyeháza Konferencia és Kul-
turális Központban. L.É. 

(folytatás az 1. oldalról)
Hivatalosan csak tagjaik

használhatják a pályát kikép-
zési idõn kívül, akik tagdíj
ellenében kulcsot kaptak a
kapuhoz. Udvardi vélemé-
nye szerint hasznos lenne
egy, a város által kijelölt ku-
tyafuttató a lakótelepre és a
városközponthoz közel esõ
pontra. Elmondta, hogy volt
már erre vonatkozó elképze-
lés, de félbe maradtak az in-
tézkedések.

Csák Petra, a Köröstorki
Ebtanoda kiképzõje szerint
is elkelne egy hely Szente-
sen, ahol kiszaladgálnák ma-
gukat a négylábúak. Gyakor-
ló kutyasétáltatóként úgy
gondolja, hogy több kukára
is szükség lenne a Kurca par-
ton, hogy legalább, aki tuda-
tos és összeszedi a kutya-

piszkot, ne kelljen sokáig
magával vinnie a „csoma-
got”.

Örülne, ha megvalósulna
egy ilyen létesítmény, és ki is
használná. Ezért is hívta fel
figyelmünket az Országos
Állatvédõrség kezdeménye-
zésére. Felhívásukban közzé-
tették, hogy várják az ötlete-
ket és javaslatokat azoktól a
településektõl ahol igény
van erre. Az összefogáson
alapuló kezdeményezésben
és a megvalósításban tudnak
segítséget nyújtani. 

Szentesen két kutyaiskola
is mûködik, a SZESE és a
Köröstorki Ebtanoda, me-
lyek közös összefogással és
egy kis segítséggel eredmé-
nyessé is tehetnének egy
ilyen kezdeményezést.

Lantos Éva

Összefogással lehetne
kutyafuttatónk

Premier filmek
3D-ben májustól

A Fehér Álom Gyakorló Kft.: Molnár Melinda, Stibló
Szimonetta, Csapó Rebeka, Horváth Beáta és Gila Petra

Az elsõ diák sajtótájékozató

Jön a Boros Expo

A kötélugrók is elismerést kaptak.
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A 2013 õszén hirdették
meg az Astellas Gyermek-
rajz Pályázatot. 383 gyermek
vállalkozott arra, hogy leg-
kedvesebb doktor nénijével,
illetve doktor bácsijával kap-
csolatos kedvenc történetét
megrajzolja, s ezzel háláját,
köszönetét, orvosa iránti sze-
retetét bemutassa a nyilvá-
nosság elõtt.

A rajzokra, festményekre
és egyéb technikával készült
munkákra mintegy 6000 fõ
küldött pályázatot.

Az egyes korosztályok leg-
jobbjai március 7-én, a fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár-
ban rendezendõ ünnepségen

vehetik át az idei közönség-
díjat és a pályázat fõdíját.

A zsûri az értékelés során
a rajzban megjelenõ gondo-
latot, a kivitelezést, a képi ki-
fejezés minõségét egyaránt
figyelembe véve, három kor-
csoportban állított rangsort
és több szentesi „alkotót” is
díjazott.

Az 5-6 éves korosztályban
1. Török Rebeka, 2. Tomcsik
Zétény. A 7-9 éves korosz-
tályban:  2. Õze Virág, 3. Sõrés
Vajk.

Bár a pályázati kiírás nem
tette kötelezõvé, hogy a raj-
zok mellé rövid történetek is
érkezzenek, mégis sokan

vállalkoztak arra, hogy né-
hány sorban leírják, miért az
õ doktor nénijük, doktor bá-
csijuk a legkedvesebb az
egész világon. A megható
történetek közül a 6 éves Õze
Csanád Zéti baba megviccelte
Erika nénit címû írását emel-
te ki.

„Mindig óvatosan vizsgál
meg, nagyon vicces és sok-
szor nevet a rosszaságaimon,
mindig mondja, hogy mi-
lyen fürge vagyok. Amikor
bölcsibe jártam, ott is õ láto-
gatta meg a gyerekeket és
mindig viccelõdött velem.

Olyan ügyes vagyok nála,
hogy még a szuriknál sem
sírtam, amikor ovis lettem.
Volt egy-két vicces történe-
tünk a rendelõben. Egy éve
született meg a kistesóm, én
is mentem anyáékkal. Épp
Zétit csiklandozta a „hallga-
tójával”, amikor Zéti min-
denfelé elkezdett pisilni.
Gyorsan kerestem a pelust,
de már akkor késõ volt. Jót
nevettünk ezen. Mindig ka-
pok tõle matricát is. Szerin-
tem Erika néni a legvicce-
sebb, legaranyosabb doktor
néni!”

Díjazott rajzok orvosokról 
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Biácsi Péter a kilencvenes
években Horváth Béla ba-
rátjával úgy döntött, hogy
zenekart alapítanak és kö-
zös zenélésbe fognak. Béla
szólógitárosként, Péter do-
bosként kezdte meg mun-
káját a zenekarban. A zene,
ami összehozta õket, az éle-
tük részévé vált. A kezdeti
formációval annyit próbál-
tak, amennyi csak az ide-
jükbe belefért. Az évek mú-
lásával a bandatagok élete
egyénileg is több fordulatot
vett, és eljött az a pillanat,
amikor az eredeti formáció
felbomlott. Azonban a zene
szeretetének köszönhetõen
fennmaradtak, ezért írha-
tunk a régi-új csapatról
2014-ben is. 

Péter és Béla nem hagyta
annyiban a dolgot. 2009- ben
elhatározták, hogy tovább
folytatják a zenélést. Béla be-
leegyezésével megkeresték
Sípos Lajost, alias Sipit, aki
a kilencvenes években a
MusicM zenekar tagja volt.
Deák Bill Gyula elõzenekara-
ként léptek fel egy koncer-
ten, aki megkérdezte tõle:

– Kicsi! Hogy fér beléd
ennyi hang?

Sipi rövid gondolkodást
kért a NoArttól, majd elvál-
lalta a felkérést.  Egy ideig
hármasban próbáltak. Ké-
sõbb csatlakozott hozzájuk
Szalai Ede és Gajda Róbert
basszus és szóló gitárjaikkal.
Járták a megye településeit,
ahol sikerrel léptek fel. Há-
rom évig állt fenn ez a for-
máció, amikor Ede és Róbert

úgy döntöttek, hogy megvál-
nak a zenekartól.  Ezt a dön-
tést egyéves szünet követte,
majd tavaly szeptemberben
Bozó Antal és Szalkai Brigittá-
val ismét kiegészült a zene-
kar. Antal szólógitáron, Bri-
gitta basszusgitáron játszik.
Jelenleg ez a hivatalos felál-
lás, és szeretnének is így ma-
radni. Remélik, hogy a régi
közönség az új NoArt-ot is
szeretni fogja, hiszen már
most látszik, hogy nagyon
jól tudnak együtt dolgozni.
Saját számaikon kívül klasz-

szikus magyar rockot, köny-
nyedebb rock számokat ját-
szanak.

A húszas és a negyvenes
korosztály jól megfér egy-
más mellett, a zene nem fog-
lalkozik a korral, ha jó, akkor
nincsenek akadályok. A ze-
nekar átlagéletkorát poéno-
san csak így jellemzik: vala-
hol Hatvan és Miskolc kö-
zött.

Mindannyian egyetérte-
nek abban, hogy a zenélés,
ami összefonja õket, segíti
kiereszteni a gõzt. Sipi meg-

fogalmazásában, örömzene,
amit játszanak. Az Edda
egyik ’83-as dalának egy idé-
zetével jellemzik mindazt,
amit a zenélés jelent nekik. 

”… te értesz a zene nyel-
vén, ez jó itt minden rend-
ben, de hidd, el sokan nem
értik nekünk miért jó ne-
künk miért kell” 

– Ebben tudjuk kiélni, ki-
pihenni magunkat – mondta
Péter. – Ez a mi hobbink, és
így kerek a világ, hogy senki
sem ugyanazt csinálja.

Ebben a felállásban, márci-
usban és áprilisban koncer-
teznek elõször, eddig igye-
keztek minél több idõt arra
fordítani, hogy összecsiszo-
lódjanak.

– Amatõr zenészek va-
gyunk, de öreg rókáknak
számítunk. Nem kell ahhoz
profinak lenni, hogy össze-
fogjon egy dolog, mindenki
maximálisan beleviszi a leg-
jobb tudását a zenébe – tette
hozzá Péter.

Nagyon megfogott az Em-
lék címû számuk, melyet egy
fiatalon elhunyt barátjuk
emlékére írtak, de zenélnek a
korrupció ellen, a nagy ma-
gyar valóság megéneklésé-
vel is.

A No Art Rock n’ Roll már
kicsit könnyedebb, bulizó-
sabb zene, ami várhatóan fel
is rázza tavasszal a közönsé-
get.

Lantos Éva

Tíz körséta három hónap alatt – rendhagyó formában
folytatódik a megszokott városismertetõ program: a Szente-
si Vendégszeretet Egyesület a városrehabilitációs pályázat-
ban korszerûsített helyszíneket járja körbe márciustól júni-
usig, így „lakva be a városközpontot”. Júliustól visszatér-
nek a megszokott havi körsétáikhoz.

A városközpont rehabilitációs programjának ún. soft ele-
mére kiírt pályázatban vesz részt a Szentesi Vendégszeretet
Egyesület. Az elmúlt öt évben többek között a várost bemu-
tató körsétáiról is jól ismert turisztikai szervezet Régi-új
Szentes címmel 10 alkalomból álló sorozatot tûzött ki célul,
melyek során szombat délutánonként a városközpont rehabi-
litációs pályázat lezárásaként a lakosság a körséták segítségé-
vel veheti birtokba a belváros felújított épületelemeit és kör-
nyezetüket. – Lakjuk be együtt a városközpontot! – röviden
így fogalmazta meg Molnár Lívia, az egyesület elnöke, mire
készülnek a rendhagyó körsétákon, melyet március 15-én in-
dítanak el. Ezen a szombati napon, 15 órától a Járásbíróságot
szemlélik meg – történész és építész szemmel, összevetve
múltat és jelent. – Labádi Lajos fõlevéltáros és Czirok Jánosné, a
mûszaki iroda vezetõje személyében elismert helyi „húzóne-
vekkel” szeretnénk megadni az alaphangot – mondta Lívia.
A felújítás legnagyobb elemének, a fehérháznak a bejárására
két körsétát is terveznek, az elsõ alkalmat követõ két szom-
baton. Ennek során az épületben mûködõ üzletek eredeti és
mai funkciójáról is szó esik, interaktív formában. A további-
akban is szombati napokon – kivételt csak az ünnepi hétvé-
gék jelentenek – sorra kerülnek a felújított városelemek a
Kurca-hídtól a közgé-kertig. A programok rossz idõ esetén
sem maradnak el, ígéri Lívia: ez esetben fedett helyszínen
tartják meg az elõadásokat.

Június végéig tart ez a körséta-sorozat, majd visszatérnek
az elmúlt években már megszokott havi egy alkalomhoz, ter-
veik szerint meglátogatják Csíky László szobrászmûvész mû-
helyét, a gimnáziumot és a felújított katolikus plébániát, s
vagy az újonnan átadott üvegházat nézik meg, vagy Pillár Jó-
zsef ehetõ növényeivel ismerkednek, majd Bede Ádám az álta-
la kutatott kunhalmokról beszél novemberben – ugyanis ettõl
az évtõl egyfajta téli körsétaként elõadásokat is szerveznek.
A végleges programról az egyesületnek a város honlapjáról is
elérhetõ weboldalán lehet tájékozódni: www.turizmus.
szentes.hu.

Az egyesület elnöke elárulta, felvetõdött, vajon meddig le-
het folytatni a bevált sorozatot, véleménye szerint azonban
kiapadhatatlan a város természeti kincsekben és épített örök-
ségben. A körséták után most írott formában a településnek
azokat az értékeit is igyekeznek bemutatni, amelyek kevésbé
ismertek vagy korlátozottan látogathatók. Pályázati támoga-
tással ugyanis Szentes rejtett kincsei címmel információkban
gazdag prospektust adnak ki a közeljövõben, mely az
önkormányzat turisztikai kiadványaihoz is jól illeszkedhet.

Darók

Heti körséták
a központban

ELLENTÉTEK címmel mutatkozott be az Aradi Fotókör
az ifjúsági házban. A 40 éves fennállását idén tavasszal ün-
neplõ Szentesi Fotókör több éves baráti kapcsolatot ápol az
aradi fotómûhellyel, mely tavaly volt 45 éves. Nagy
Istvánék múlt novemberi látogatását viszonozva érkeztek
múlt héten az erdélyiek 40 alkotással, melyek mindegyike
valamilyen tartalmi vagy formai ellentétre épül. (Képünkön
az egyik „modell“ a közremûködésével készült alkotás elõtt
pózol.) Mint Mircea O. Boran, a  vendég fotókör elnöke
mondta, más jellegû fotókat készítenek, de kölcsönösen ta-
nulnak egymástól a két alkotóközösség tagjai, s egyre ko-
molyabb anyagból válogatott képeket visznek egymáshoz.
A fotótárlat április 14-ig tekinthetõ meg az intézményben.

Van egy csapat: NoArt

Bozó Antal, Horváth Béla, Biácsi Péter, Szalkai Brigitta
és Sípos Lajos

Õze Virág rajza

Sõrés Vajk rajzaTomcsik Zétény rajza

Török Rebeka rajza
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A tavalyi esztendõben
diszkoszvetésben magyar
bajnoki címet nyert Seres
András felkészítõjét, Tégla
Ferencet választották leg-
jobb szentesi edzõjének az
elmúlt szombati díjátadó
rendezvényen. Tégla Ferenc
a magyar válogatott tagja-
ként 51 alkalommal képvi-
selte hazánkat különbözõ
nemzetközi versenyeken,
köztük három olimpián.
Legjobb eredménye az
1972-es müncheni ötkarikás
játékokon elért 7. helyezés
volt. A magyar felnõtt disz-
koszvetõ rekordot 1968 és
77 között 6 alkalommal javí-
totta meg. Sokszoros szeni-
or világbajnok diszkoszve-
tésben és súlylökésben.

Tégla Ferenc három esz-
tendeje dolgozik a Maximus
KSE edzõjeként, de, ahogy
lapunknak is elmondta, bár
szaktanácsokkal ellátja a töb-
bieket is, kizárólag Seres
András felkészítésével fog-
lalkozik. – Hihetetlen jelen-
tõsége van a technikának eb-
ben a sportágban, rengeteg
idõt el kell tölteni a pályán
gyakorlással ahhoz, hogy a
megfelelõ technikája kiala-
kuljon a versenyzõnek –
mondta. – Hiába van kellõ fi-
zikuma és ráadásul megfele-
lõ gyorsasága valakinek, ha
rossz a technikája, nem érhet
el kiemelkedõ eredménye-
ket. 

Az elmúlt esztendõ leg-

jobb szentesi edzõjének vá-
lasztott szakembert jólesõ ér-
zéssel töltötte el, hogy ilyen
formában is elismerték a
munkáját. Azt már csak mi
tesszük hozzá, hogy a me-
gyei napilap választása alap-
ján az Év legjobb megyei
edzõje díjat is „besöpörte”
Tégla Ferenc… – A tavalyi
esztendõt ugyanakkor ve-
gyes érzésekkel hagytuk a
hátunk mögött, hiszen And-
ris három alkalommal is
megsérült, derékbántalmai
miatt nem tudott hatvan mé-
ter felett teljesíteni diszkosz-
vetésben, ennek ellenére
mégis csodálatos esztendõnk
volt, hiszen megnyerte a ma-
gyar bajnokságot, és hazán-
kat képviselte Európa-ku-
pákon, téli versenyeken –
mondta az edzõ. A hosszú-
távú tervek között az szere-
pel, hogy Seres András eljus-

son az olimpiára, de a szak-
ember szerint ebben hatal-
mas szerepe lehet annak is,
hogy megfelelõ táplálék-ki-
egészítõket tudjon majd ma-
gához venni az elkövetke-
zendõ idõszakban. Arra a
felvetésre, hogy az atlétika,
mint kiemelt sportág, támo-
gatásra számíthat a kor-
mánytól ebben az esztendõ-
ben, Tégla Ferenc úgy rea-
gált, hogy nagyon nagy
szüksége lenne már erre a tá-
mogatásra az egész sportág-
nak és az ilyen kis mûhe-
lyeknek is, mint a szentesi.
Nagyon várják ezt a támoga-
tást, hiszen korábban ígére-
tek már elhangoztak, de ed-
dig még nem kapták meg
azt, amiben megegyeztek. –
Várjuk a segítséget, mert az
ígéretekkel nem sokra me-
gyünk – zárta a beszélgetést
az Év szentesi edzõje. hv

Nagyszerû mérkõzésen
döntetlent ért el a bajnok
Eger ellen a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapata a bajnokság leg-
utóbbi játéknapján. Szom-
baton újabb rangadót ját-
szanak, ezúttal a Dunaújvá-
rossal.

A bajnok Eger elleni mér-
kõzés az elsõ valódi erõpró-
bája volt ebben az esztendõ-
ben a Tóth László edzette
Hungeritnek. A mieink
nagyszerûen kezdték a talál-
kozót, sõt, egészen a harma-
dik negyed elejéig a Szentes
akarata érvényesült a derbin.
A vendégek sok hibával ját-
szottak, a Hungerit ráadásul
egészen jól védekezett,
Terefou kapus pedig nagysze-
rû napot fogott ki ezen a
szombaton, így 6-3-ra el tu-
dott lépni ellenfelétõl a hazai
gárda. 6-7 után Sabrina van

der Sloot góljaival visszavette
a vezetést ugyan a Hun-
gerit, de a gyõzelmet nem,
egy pontot azonban végül si-
került megszerezni a rang-
adón. A 8-8-ra végzõdõ talál-
kozót követõen Tóth László
elégedetten nyilatkozott. –
Sajnos összesen egy átlövés
gólunk volt, ha ebben jobb
mutatót produkáltunk volna,
akkor érzésem szerint meg
lehetett volna nyerni a mér-
kõzést – mondta. 

Tóth László szerint ez a já-
ték már közelített ahhoz a já-
tékhoz, amit látni szeretne
csapatától. Hogy ez a remek
forma mennyire lesz tartós,
arra 8-án,  szombaton 16 óra-
kor választ kaphatnak a
szurkolók, a második helyen
álló Dunaújváros látogat a li-
geti uszodába.

HV

Rangadó után
rangadó

A városi sportünnepség-
gel egy idõben zajlottak a
2014. évi téli dobó és a fe-
dett pályás bajnokság küz-
delmei a Puskás Ferenc Sta-
dionban és a SYMA Csar-
nokban. 

A szentesi atléták három
számban kerültek az orszá-
gos bajnokság döntõjébe:
Papp Anita junior nõi disz-
koszvetésben bajnoki bronz-
érmet szerzett (38,85 méter),
Csordás Cintia a nõi diszkosz-
vetõk között hatodik helyen
végzett. 

A fedett pályás versenyek
között rendezték meg a juni-
or nõk súlylökõ versenyét:
Csordás Cintia bajnoki
bronzérmet nyert. Gerelyha-
jításban Nánai Lilla a felnõtt
mezõnyben most mutatko-
zott be és második helyezést
szerzett (38,85 méter).

A versenyek után hirdette
ki a szakmai vezetés a márci-
us 14-15-én Portugáliában
rendezendõ Dobó Európa
kupára induló válogatott ke-
retet. A férfi diszkoszvetés-
ben már harmadik alkalom-
mal Lieriában is Seres András
képviseli a magyar színeket
és Szentest. Seres András el-
mondta: egy gyors lefolyású
vírusos betegség miatt nem
tudott részt venni városi
sport ünnepségen. Reméli,
hogy az Európa kupán jó
eredménnyel köszöni meg az
elismerést.

Hárman az
OB-döntõben

A zárónapra is maradtak
izgalmas mérkõzések és kér-
dések a Dr. Papp László-
sportcsarnokban: ekkor dõl-
tek el több csoportban is szo-
ros állásnál a ponttáblázat
végsõ helyezései. A legerõ-
sebbnek titulált „A” csoport-
ban három azonos pontszá-
mú együttes között alakult
ki a sorrend: nyert a Gallér
SE, második a Grund FC, a
dobogó harmadik fokára pe-
dig a Kurcamenti Hódítók
gárdája állhatott. Tóth László
vezetésével utolsó mérkõzé-
sét 3:1-re nyerte a Gallér SE a
Grund FC ellen, így a csapat
kapta a kupagyõztesnek járó
kristályvázát. – A Szentesi
Kinizsi alkotja a csapat ge-
rincét, de a végére elfogy-
tunk, eltiltás, sérülés, mun-
kahelyi elfoglaltság miatt
nem tudott mindenki játsza-
ni, s néhány csongrádi játé-
kos révén jött segítség, hogy
létszámban és minõségben is
meglegyünk – hallhattuk
Tóth László csapatkapitány-
tól. Két éve õk nyerték a ku-

pát, tavaly csak gólaránnyal
maradtak le az elsõ helyrõl.
A palánkos tornának is rend-
szeres résztvevõi, a játéko-
sok nagypályás elfoglaltsá-
gai miatt erre a két téli torná-
ra szokott benevezni a gár-
da, mely egyben baráti társa-
ság is. Tóth László elárulta,
már az elsõ meccsen túlestek
a holtponton. – Azt a találko-
zót elvesztettük, utána azon-
ban belejöttünk.

A november elejétõl márci-

us elejéig tartó sorozatot
szervezõ Rakk László, a sport-
csarnok megbízott vezetõje
szerint nagy fegyvertény,
hogy az eddigi legtöbb, ösz-
szesen 42 csapat nevezett a
teremlabdarúgó tornára, aki-
ket négy különbözõ erõssé-
gû csoportba soroltak, s
büszkék arra, hogy hétrõl-
hétre legalább ötszáz embert
sikerült megmozgatniuk,
akiknek fele 35 év feletti,
vagy nem aktív sportoló. –

Jövõre tervezünk +35-ös ka-
tegóriát is indítani, majd
meglátjuk, milyen sikerrel –
árulta el Rakk László, aki
örül annak is, hogy ebben a
szezonban több iskoláskorú
fiatalokból álló csapat is pá-
lyára lépett. A térségbõl is
számos együttes érkezik év-
rõl-évre. A névadó szponzor
támogatása biztosítottnak
tûnik, jövõre is lesz Hun-
gerit-kupa.

D. J.

Izgalmak a végére

Hatodik alkalommal ren-
dezik meg városunkban
március 14-e és 16-a között a
Kiss Bálint Nemzetközi Ké-
zilabda Utánpótlás Kupát és
Szentesi Kézilabda Feszti-
vált. A Szentesi Párducok
Utánpótlásnevelõ Sportis-
kola szervezésében zajló
eseményre több mint 60 csa-
patot és közel hatszáz fõt
várnak az eseményre. 

Eddig 65 csapat nevezett a
hagyományos, országosan is

ismert szentesi kézilabda-
fesztiválra. Ezúttal is négy
helyszínen rendezik a mér-
kõzéseket, a két központi
hely, a Dr. Papp László sport-
csarnok és a Koszta-iskola
mellett a csongrádi és a kun-
szentmártoni sportcsarnok is
helyet ad a találkozóknak.
Czesznak Györgytõl, a sportis-
kola vezetõjétõl megtudtuk,
hogy március 14-én, 14 óra-
kor kezdõdik a három napos
kézilabdaünnep, az ered-

ményhirdetés elõreláthatóan
vasárnap 17 órakor lesz. A
sportiskola három fiú és há-
rom lánycsapata mérkõzik,
különbözõ korosztályokban.
Összesen öt-hat korosztály-
ban mérik össze tudásukat
az ország különbözõ részei-
bõl érkezõ fiatalok. Vajdasági
csapat is részt vesz a tornán,
de rajtuk kívül hazánk leg-
jobb kézilabda utánpótlás-
nevelõ mûhelyei is képvisel-
tetik magukat.

600 kézis a pályán

A Tápé ellen szerzett pon-
tot a Szentesi Kinizsi megyei
elsõ osztályú labdarúgócsa-
pata gól nélküli mérkõzésen
a tavaszi elsõ fordulóban.
Szombaton a Szegedi Vas-
utas együttesével játszanak a
Pusztai László Sporttelepen.

– Valamelyest változott a
Tápé játékoskerete, ennek el-
lenére egy nagyon jó képes-
ségû társaságról van szó –
mondta Bozóki Zoltán, a Kini-
zsi vezetõedzõje. – Az elsõ
félidõ kiegyenlített játékot
hozott, míg a második játék-
részben elõttünk adódott na-
gyobb lehetõség, egy vissza-
gurított labdát Mihály Róbert
a kapufára belsõzött. Összes-
ségében azt kell mondanom,
hogy reális volt az eredmény.

HV

Pontszerzés

Bár 13-10-re kikapott a
Szeged gárdájától a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapata, mégis dicséret illeti
a mieinket a mutatott játé-
kért. Kistamás Zsolt majd’
félpályás góljára még hosz-
szú idõ után is emlékeznek
majd a szurkolók.

Egyértelmûen a Szeged
volt a megyei vízilabda-pár-
baj esélyese, de az elmúlt he-
tek játékát látva tudni lehe-
tett: ez a Szentes nem adja
meg magát egykönnyen el-
lenfelének. Nyolc perc után
úgy tûnt, kiüti a Szeged a
Valdort, ekkor 5-1-re vezetett
Vincze Balázs csapata, sõt, a
második negyed elején már
1-6 állt az eredményjelzõn.
Ekkor következett  az elsõ
kisebb csoda, a Szentes hihe-
tetlen hét percet produkálva,
5-3-ra megnyerte a negyedet.
Ebben a negyedben láthatták
a szurkolók a nap gólját, hi-
szen az elbámészkodó Nagy
Viktor mellett Kistamás Zsolt
– a félpályát nem sokkal el-
hagyva – hihetetlenül szem-

telen gólt ragasztott világbaj-
nok hálóõrünk kapujába. A
harmadik nyolc perc ismét a
vendégeké volt, de a záró
negyedet újra a Valdor nyer-
te,  így alakult ki a 13-10-es
vendégsiker. Az összecsapá-
son két szentesi vízilabdázó
is ünnepelhetett;  Nagy Már-
ton 100. élvonalbeli mérkõzé-
sét játszotta,  Boros Krisztián
elsõ alkalommal védhette a
felnõtt gárda hálóját. – Az
elején kicsit elaludtunk, öt
góllal ellépett tõlünk az el-
lenfél, de az, hogy nem rop-
pantunk össze, és hogy in-
nen talpra tudtunk állni,
ezért dicséret illeti a csapatot
– mondta Matajsz Márk veze-
tõedzõ. Új kapusunk az ifjú-
sági csapatban már bizonyí-
tott, Horváth Tamás sérülése
miatt most neki is játéklehe-
tõséget adtam,.

A Valdor-Szentesi VK
szombaton 18 órakor játssza
következõ bajnoki mérkõzé-
sét a ligeti uszodában, az el-
lenfél az OSC együttese lesz.

HV

Három gólra
a Szegedtõl

Újra a Gallér SE
A csoport: 1. Gallér SE, 2. Grund FC, 3. Kurcamenti Hó-

dítók.
Gólkirály: Brezovai Dániel (Favorit), legjobb kapus:

Máté Dániel (Kurcamenti Hódítók), legtechnikásabb játé-
kos: Mihály Róbert (Grund FC)

B csoport: 1. Eldorado.hu, 2. Titánok, 3. JéVék.
Gólkirály: Borbás Tamás (B-28 Design Stúdió), legjobb

kapus: Király Krisztián (Eldorádo.hu), legtechnikásabb
játékos: Huszka Milán (Titánok).

C csoport: 1. Legator, 2. Dream Team, 3. Unicum.
Gólkirályok: Felföldi Lajos (Unicum), Mata István

(Dream Team), legjobb kapus: Gömöri Zoltán, legtechni-
kásabb játékos: Szabó Csaba (mindkettõ Legátor)

D csoport: 1. Csavar FC, 2. Esélyünk SE, 3. Tipsz-Mix.
Gólkirály: Bugyi Ferenc (Esélyünk SE), legjobb kapus:

Tóth Levente (Szlamb FC), legtechnikásabb játékos: Varga
András (Csavar FC).

A Gallér SE nyerte a Hungerit regionális teremlabdarúgó
bajnokság legerõsebb csoportját: a szentesi focisták
segítségére csongrádi játékosok siettek a zárómeccsekre. A
„B” csoport pontvadászatában az Eldorado.hu csapata
végzett az élen, a „C” csoportban a Legator, míg a „D”-ben
a Csavar FC gyûjtötte a legtöbb pontot.

Tégla Ferenc (balról) Gyulai Mártontól vette át a díjat.

Hiába az erõ, a
technikán múlik minden

Az „A“ csoport gyõztese a Gallér SE



22001144..  mmáárrcciiuuss  77.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 77

Három lakó verekedett
össze az egyik helyi intéz-
ményben még február 25-én,
a déli órákban. A verekedést
szóváltás elõzte meg, majd
következtek a pofonok. A
történet vége az lett, hogy a
verekedés egyik résztvevõjét
mentõ vitte el, a három sze-
mély közül kettõ ellen pedig
garázdaság miatt indult eljá-
rás.

Több alkalommal is az
interneten rendelt nagy érté-
kû mûszaki cikkeket egy
szentesi férfi, ám a vételárat
nem fizette ki az azt postázó
cégeknek, becsapta õket. A
megérkezõ mûszaki tárgyak
közül többet is továbbadott,
értékesített. A rendõrség
munkatársai a nyomozás so-
rán megtalálták és lefoglal-
ták ezeket a plazmatévéket
és mobiltelefonokat, a férfi
ellen pedig csalás miatt in-
dult eljárás.

Ugyancsak csalás miatt in-
dult eljárás az ellen a férfi el-
len, akinek a fényképét la-
punk is közölte az elmúlt hé-
ten. A gyanúsított kézre kerí-
tésében nagyon sokat segí-
tett, hogy városunkban töb-
ben is felismerni vélték A.
Ferencet, akit késõbb elfogtak
a rendõrök. A férfi részletes
beismerõ vallomást tett, ösz-
szesen 19 bûncselekményrõl
számolt be a nyomozóknak.
Szentes mellett Hódmezõvá-
sárhelyen, Csongrádon és
Kunszentmártonon is csalt ki
szerszámokat különféle le-
gendával.

Március 3-án, hétfõn dél-
ben érkezett bejelentés a
rendõrségre, hogy a 4521-es
fõút vasúti átjárójában, az
Ipartelepi úton egy személy-
vonat és egy kamion össze-
ütközött. A helyszíni szemle
adatai alapján egy szemes
kukoricát szállító jármûsze-
relvény a Téglagyári úti vas-
úti átjárón akart áthaladni a
fénysorompó villogó fehér
jelzésénél, amikor a félpót-
kocsi úgynevezett letalpalói
a vasúti átjáróban felakad-
tak. A sofõr elmondása sze-
rint percekig próbálkozott az
átjáróból tovább haladni.
Eközben érkezett egy motor-
vonat, amelynek vezetõje az
akadályt észlelve vészféke-
zett, de az ütközést már nem
tudta elkerülni. A vonat ki-
siklott, de nem borult fel. A
mûszaki mentés és a baleseti
helyszínelés idejére teljes út-
lezárás volt érvényben. A
vizsgálatok befejezését köve-
tõen kapott tájékoztatás sze-
rint a balesetben 4 fõ súlyo-
san, 9-en könnyebben sérül-
tek meg. 

A vasútvonalon kedd haj-
nalra helyreállt a vasúti köz-
lekedés, a vasútvonal teljes
hosszán ismét személyvo-
natok járnak, a menetrend
szerint, közölte a Máv-
inform. A vasúttársaság és a
katasztrófavédelem munka-
társai a Szegvár-Szentes kö-
zötti balesetben kisiklott mo-
torvonatot hétfõ este tíz óra-
kor visszaemelték a vágány-
ra, majd a szentesi állomásra

vitték. A fénysorompó, ame-
lyet a kamion kidöntött, egy
ideig még nem mûködött. 

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság a helyszíni szemle
adatai alapján tömegszeren-
csétlenséget okozó közleke-
dés biztonsága elleni bûncse-
lekmény bûntettének gyanú-
ja miatt folytatja a nyomo-
zást az ügyben szakértõk be-
vonásával.

Március 4-én, kedden reg-
gel is történt mûszaki men-
tést igénylõ közlekedési bal-
eset: a volt Esze Tamás lakta-
nya mellett egy káposztát
szállító kisteherautó borult
az árokba. Személyi sérülés
nem történt.

H.V.

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság testi sértés bûntett-
ének kísérlete miatt folytat
nyomozást. A jelenleg ren-
delkezésre álló adatok sze-
rint egy személygépkocsi
március 4-én 14 óra 30 perc
körüli idõben a Nyíri közön
felhajtott a járdára, ahol
majdnem elütött egy arra já-
ró férfit. A rendõrség kéri,
hogy aki az esetnek szemta-
núja volt, hívja a Csongrád
Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság Tevékenység-irányítási
Központját a 62/562-423-as
telefonszámon, a 107-es, 112-
es segélyhívók valamelyi-
kén, vagy tegyen bejelentést
az ingyenesen hívható 06-80-
555-111  „Telefontanú”  zöld
számán (h-cs: 8-16, p: 8-13).

Kedvezményekre jogosító kamarai kártyát kapnak a mezõ-
gazdasági termelõk. Szentesen mintegy 2 ezer jogosult veheti
át a falugazdásznál a következõ hetekben a plasztiklapot. Az
ingyenes kamarai kártyára mindazon termelõk jogosultak, akik
teljes jogú kamarai tagok voltak 2013-ban, azaz befizették a re-
gisztrációs díjat és az árbe-vételfüggõ tagdíjat. A kártyák egy
részét már legyártották és átvehetõk a falugazdászi irodában, a
többi folyamatosan érkezik meg. A kártyával kedvezményesen
vásárolhatnak többek között mûtrágyát, mûholdas helymegha-
tározó készüléket, gépjármûvet, valamint igényelhetnek üzem-
anyag és kenõanyag kedvezményre jogosító kártyát is. Az ag-
rárkamara ingyenes jogsegélyszolgálatot is mûködtet tagjai
számára, a tanácsadást legközelebb Hódmezõvásárhelyen ve-
hetik igénybe. A mezõgazdasági termelõk az idei tagdíjjal kap-
csolatban ezután kapnak levelet és várhatóan június 15-ig fizet-
hetik be.

Mintegy 150 helyi termelõtõl várnak e-monitoring adatszol-
gáltatást. Akik az elmúlt 3-4 évben mezõgazdasági támogatást
vettek igénybe az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében,
azok kizárólag inter-neten, ügyfélkapun keresztül tehetnek be-
vallást. Saját ügyfélkapu hiánya esetén a falugazdász segít az
adatlap kitöltésében. Az adatszolgáltatás elmulasztójától visz-
szavonhatja a támogatást a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal.

Ugyancsak adatszolgáltatásra kötelezettek a szarvasmarha és
a juh ágazatokban nyújtott kérõdzõ szerkezetátalakítási nemze-
ti programban részt vevõ állattartók. A papírok kitöltéséhez se-
gítséget ad a falugazdász, a beadási határidõ március 17.

Jó hír a mezõgazdasági termelõknek, hogy ingyenessé válhat
az öntözõvíz. Az agrárkamara megbízta a falugazdászokat,
hogy a hónap végéig végezzenek igényfelmérést a vízfelhasz-
nálók körében, hol és mennyi öntözõvízre lenne szükségük.

B.G

Kedvezmények
és bevallások

A Nõnap alkalmából a Pálmások Szövetsége boldogságot, vidámsá-
got és jó egészséget kíván minden Kedves Hölgynek! A rejtvényt
helyesen megfejtõ hölgyek között egy pálmát sorsolunk ki.

Beküldendõ a  függõleges 1., 13. és vízszintes 24. sz. sorok megfejtése
március 18-ig szerkesztõségünk (Kossuth tér 5.) címére. A rejtvény meg-
fejtését levelezõlapon, e-mailen (szenelet@szentes.hu, szentesielet@
gmail.com) is várjuk, valamint a 311-563-as számon is közölhetik. 

Vízszintes: 2. A túlra. 5. Menekül. 8. Fehérborfajta kicsinyítõképzõ nél-
kül. 10. Üreg. 12. Március 8-án névnapját ünneplõt. 14. Süti páros betûi.
15. Fiatal. 16. Kelet-német állam volt. 18. Olasz tévéadó. 19. Ütõhangszer.
24. Ebben az évben alakult meg a Pálmások Szövetsége. 31. Arany vegyjele.
32. A 100 méter is ilyen szám az atlétikában. 33. Pucolj (krumplit)! 34.
Kezdet a számsorban. 35. Affér. 37. A Svejk írója (Jaroslav). 38. Nyerni
kezd! 39. Menj! (Angliában). 40. Duplán: Csukás István mesehõse. 41. Pa-
tás állat. 42. Ész. 44. Glutén. Kelvin. Energia. 46. Templomban celebrál-
ják. 48. Kapitány a Tündér Lala c. mesében. 49. Tíz a köbön. 52. A Szaha-
ra is ez. 54. Többes szám 3. személy. 55. Magyar zenekar volt (keverve).
56. Amerikai hírszerzés. 58. Csigafajta. 59. Kezdõdik a zene! 60. Lelkesít.

Függõleges: 1. A pálmások szlogenjének második mondata (zárt betûk: V, N,
L, E). 2. Eladó termék. 3. Visszafelé kiált! 4. Ilyen parádéról énekel a
Hungária. 5. Kézzel jelez. 6. Június évszaka. 7. Nõi név, július 26-án ün-
nepel. 9. Szentelés. 13. Hányadik véradó akciójukat szervezték a pálmások
2013 decemberében? (Zárt betûk: Z, N, E, D). 15. Jeladás hanggal. 20. Gyö-
kértörzs. 21. Másként: Annyira nem igaziak! 22. Spielberg ûrmanója. 23.
...testvér (Big Brother). 25. Európai Unió. 26. Állóvíz. 27. Ez az üzenet
(régiesen, két szó). 28. Történelmi korszak, visszafelé. 29. Üres ház! 30.
Gyümölcs névelõvel. 34. NL. 36. Találat a kapuba. 37. Herman Ottó Mú-
zeum. 40. Minutuma. 43. Nem tegez. 45. ...edy (amerikai politikus di-
nasztia). 47. Nemzetközi mértékegységrendszer. 49. Készíti az ételt. 51.
Zalai sportegyesület. 53. Alany, tárgy. 57. Ilyen(es) ige is van.

Pálmás nõnapi köszöntõ

A zenekar 2009 õszén alakult, igényes szórakoztatás céljából.

Kezdettõl fogva törekednek a zenei sokszínûségre, így többféle

stílust is érintenek a funkytól a rockzenén keresztül a pop vilá-

gáig. A Mr. Shame tagjai képzett, professzionális zenészek, több

évtizedes múlttal és minõséggel a hátuk mögött. 

A szervezõk március 8-án, szombaton várják az érdeklõdõket

a Felsõpárti Sörözõben. Belépõ 22 óráig ingyenes.

Mr. Shame koncert és buli

Március 1-jék játszották le
a nõi szuperliga tekebajnok-
ság 16. fordulóját, ahol a Ta-
tabányai SC fogadta a Szen-
tesi TE csapatát. A mieink
3004 fát ütöttek, 1 csapat-
pontot szereztek, pontszer-

zõ: Dóczi Erzsébet 487. A Tata-
bányai SC 3093 fát ütött,
6 csapatpontot szerzett, a
plusz 84 fáért járó kettõ pont
is a hazai csapaté, így 7–1-re
vereséget szenvedtek a szen-
tesiek. Az ifjúsági verseny-
zõk 1012-983 fát ütöttek, 4–0-
ás vereséggel zártak.

Teke Tatabányán

A Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Szentesi Mûvelõdési Központ

GAZDASÁGI VEZETÕ
munkakör betöltésére.
A pályázat beadási határideje:

2014. március 18.
Bõvebb információ

a www.szentes.hu, a
www.szentesimuvelodesikozpont.hu

és a www.kozigallas.gov.hu
oldalon található.

Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal

Jegyzõje
pályázatot hirdet

KÖLTSÉGVETÉSI
ÜGYINTÉZÕ

munkakör betöltésére
A pályázati kiírás
a www.szentes.hu

honlapon megtekinthetõ.

Március 13-án, csütörtökön

9–11 óra között Szirbik Imre

polgármester, 14–16 óra kö-

zött Szûcs Lajos alpolgármes-

ter a városházán, hivatali he-

lyiségében fogadja az ügyei-

ket intézõ lakosokat.

Fogadónap

Nem fizetett a tévékért
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. 

Idõszaki kiállítás: Kass-
Madách: Az ember tragédiája cí-
mû kiállítás látható a megyehá-
zán.

Városi könyvtár
„Járom az utam” címmel Tö-

rök Katalin festményeibõl látható
kiállítás március 27-ig nyitvatar-
tási idõben.

Tokácsli Galéria
Somoskövi Sándor akvarell-

mûvész kiállítása március 29-ig
tekinthetõ meg.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Az Aradi Fotóklub „Ellentétek”

címû fotókiállítása látogatható
nyitvatartási idõben.

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 szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Március 10-én hétfõn 18 óra-

kor nyílik Bakó Ildikó és
Levendovics György, a Szentesi
Fotókör két tagjának közös kiállí-
tása.

Õze Lajos Filmszínház
Március 6-10. 

15 és 17.30 óra 
Pulykaland – magyarul beszé-

lõ, amerikai animációs vígjáték.
Március 13-17. 

15 és 17.30 óra
Pulykaland – magyarul beszé-

lõ, amerikai animációs vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Március 7-tõl



Ildikó jelenleg otthon van a
kisfiával, közben újra iskola
padban: szakdolgozatot ír és
államvizsgára lészül. A leen-
dõ okleveles kertészmérnök
kedvenc témájából, a met-
szésbõl készíti diplomamun-
káját. Elmondása szerint van-
nak olyan évjáratok – mint

amilyen a tanalyi is volt –,
hogy gyönyörûek az ültetvé-
nyek és bármilyen metszés-
móddal kiváló termést lehet
elérni. Azonban olyan évek-
ben, amikor a téli nagy fa-
gyok miatt a virágrügyek jó
része elpusztul, olyan met-
szésmódot kell választani,

amivel a lehetõ legtöbb rü-
gyet meg lehet menteni.

Ha egy fát nem metszünk,
akkor egyik évben terem,
másikban nem és hamarabb
megöregszik, ami nem gond,
csak számolni kell vele, de
az õszibarack nem tûri a
metszetlenséget, magyarázta
a szakember.

A gyümölcsfák metszésé-
nek legfontosabb szabálya,
hogy a sérült, beteg ágakat el
kell távolítani. A második
szabály szerint a korona bel-
sejében növõ vesszõket kell
levágni, így nem lesz sûrû a
lombkorona. A harmadik

szabály alapján ki kell ritkí-
tani a korona belsejében me-
redeken felfelé növõ vesszõ-
ket, vízhajtásokat. Csak a ce-
ruza vastagságú, 60-70 centi-
méternél nem hosszabbakat
hagyjuk meg, mert a követ-
kezõ évben berakódhatnak
termõrészekkel. Ami ezeknél
vastagabb és magasabbra nõ,
azokat kell eltávolítani. Egy
kiskert tulajdonosnak továb-
bi szempont lehet, hogy a fa
koronája alatt elférjen fûnyí-
róval vagy napozóággyal és
a veteményesre ne vetüljön
árnyék.

Nem mindegy, hogy hol
vágjuk el a fás részeket. Sose
vágjunk félbe egy vesszõt,
hanem egy elágazó rész fe-
lett fél-másfél centiméterrel
ejtsük a vágást. Ha valaki-
nek idõs fája van, amit sze-
retne megifjítani, akkor a
több éves részeket alaposan
meg lehet metszeni. Ekkor
sok vízhajtás nõ, amelyeket
kiritkítva egy új koronát nö-
veszthetünk, tanácsolta.

A fás metszést végezni
lombhullás után fagymentes
idõben virágzásig szabad.
Zöld metszésnek hívjuk azt,
amikor a sérült és rossz hely-
re növõ zöld hajtásokat távo-
lítjuk el. A nagyobb sebeket
fagéllel vagy ólommentes
festékkel célszerû kezelni. Il-
dikó végezetül megjegyezte,
nem kell kertésznek lenni
ahhoz, hogy valaki metszeni
tudjon; bátran hozzá lehet
nyúlni a fákhoz.

B.V.
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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

(mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és

ünnepnap 9 órától 11 óráig  a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás),

rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Március 10-ig: Dr. Weiss Patika (Rákóczi u.

71.) hétfõ-péntek 7.30-19, szombat 7.30-12-ig. Március 10-17.: Eszes

Gyógyszertár ((Klauzál u. 6.) hétfõn-péntek 7.30-18, szombat 8-12-ig.
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Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) március 8-9-

én Buzás Károly, Tavasz u. 10., telefon: 313-251.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü március 10-14.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Csontleves házi tésztával
és zöldborsóleves

A menü: Hortobágyi húsos
palacsinta, burgonyapüré

B menü: Parajos-csirkés lasagne
Kedd: Bazsalikomos

paradicsomleves és
fahéjas szilvaleves

A menü: Mexikói tokány,
tészta, saláta

B menü: Farmer csirkemell
(bacon és reszelt sajt),
sült burgonya, saláta

Szerda: Sárgaborsóleves füstölt
ízekkel és tárkonyos
szárnyas raguleves

A menü: Mustárban pácolt rántott
borda, hagymás
törtburgonya, saláta

B menü: Rakott rózsák
(karfiol és brokkoli)

Csütörtök: Zellerkrémleves és
Minestrone

A menü: Kolozsvári rakott
káposzta v. húsgombóc
paradicsommártással

B menü: Rántott csirkemáj,
finomfõzelék

Péntek: Csülkös bableves és
tiszai halászlé

A menü: Kemencés császár,
sült burgonya, saláta

B menü: Kapros brindzával töltött
gomba, kukoricás rizs,
saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Egy évtizede foglalkozik gyümölcsfák metszésével a kertészmérnök

Bárki megtanulhat metszeni

Harangozó Ildikó 10 évvel ezelõtt kezdett el metszeni
részben kényszerbõl, részben szeretetbõl. Írásunkban a
kerttulajdonosok számára szolgál hasznos tanácsokkal.
Szõlõ-, gyümölcs szakos kertészmérnökként végzett 99-ben
a kecskeméti kertészeti fõiskolán. Öt évig járta az országot
és végül hazatérve néhány társával kisebb-nagyobb
gyömölcsösökkel rendelkezõ kertészetekben vállaltak met-
szést. 2006 õsze óta a helyi mezõgazdasági iskola szakokta-
tójaként tanítja is amit csinál.


