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Koszta kölcsönben,
Tornyai vendégségben

Nagyszabású életmû-kiállításra adja kölcsön Kosz-
ta József festményeit a mûvész nevét viselõ szentesi
múzeum a vásárhelyi közgyûjteménynek. Amíg az
állandó tárlat távol lesz, a Koszta-termet a megyehá-
zán az alföldi festészet másik nagy jelentõségû alko-
tója, Tornyai János válogatott mûvei töltik meg.

5. oldal

Ritka tehetség
a színpadon

Majtényi András és Terényi Eszter koncertjére vár-
ják a közönséget március 20-án a zeneiskola hangver-
senytermébe. Szentes díszpolgára és a gimnázium
drámai tagozatát idén befejezõ diákja elsõ és minden
valószínûség szerint utolsó közös fellépésén a köny-
nyûzene-jazz rajongók szórakozhatnak.

5. oldal

A város egyik legnagyobb
utánpótlásnevelõ mûhelye

A sorozatunkban következõ SZENTES JUNIOR
FC-nek jelenleg 110 tagja van, akiket nyolc edzõ ki-
lenc korosztályban edz, háromszor egy héten. Ezen
felül az óvodákban közel 150 kisgyerekkel ismertetik
meg a futball alapjait. Az egyesület nyitott az együtt-
mûködésre a többi utánpótlásnevelõ egyesülettel.

6. oldal

A medenceteret burkol-
ják az új, 700 nézõ befoga-
dására alkalmas verseny-
uszodában. A kivitelezõ
szegedi székhelyû Ferroép
Zrt. vezérigazgatója la-
punknak elmondta, hogy a
finisnél tartanak és a vál-
lalt határidõre és a költség-
kereten belül végeznek az
építkezéssel. 

Nemesi Pál szerint május
31-ig megtörténik a mûsza-
ki átadás, elõtte feltöltik a
medencét, elvégzik a szük-
séges vízminõség vizsgála-
tot is. Az uszoda építésével
együtt a lelátó alatti öltözõt
is korszerûsítik.

Szirbik Imre polgármester-
tõl megtudtuk, hogy a beru-
házás költségeit nagyobb

részben fedezõ TAO-s tá-
mogatások nem érkeztek
meg, ezért a város teljesíti
idõarányosan a kivitelezõ
felé a kifizetéseket. Eddig
mintegy 400 millió forintot
utalt át a beruházó Üdülõ-
központ Kft. számlájára az
önkormányzat.

Magyar József, a Szentesi
Üdülõközpont Kft. többségi
tulajdonát birtokló Hunge-
rit Vízisportot Támogató
Nonprofit Kft. tulajdonosa,
egyben a vízilabdaklub el-
nöke a Szentes Televíziónak
elmondta, hogy az uszoda
500 plusz 200 nézõ befoga-
dására lesz alkalmas. Elkép-
zelésük szerint az avatóra
júniusban kerülhet sor, az
ünnepélyes átadás egy vízi-

labda torna keretén belül
történne meg.

A tavaly júniusban meg-
kezdett, 1,2 milliárd forint
értékû beruházás kiadásait
70 százalékban a társasági
nyereségadóból igényelhetõ
támogatásokból, 30 száza-
lékban pedig az önkor-
mányzat forrásaiból fede-
zik. A fedett uszoda átadá-
sával a városban élõk, spor-
tolók és strandolók régi ál-
ma válik valóra. A sporto-
lásra alkalmas vízfelület
megduplázásával enyhül a
fürdõzõk és sportolók kö-
zötti feszültség, egyben
négy évszakossá válik az
úszók és pólósok felkészü-
lési idõszaka.

B.G.

Vízilabda tornával
avatják az uszodát

A rövid- és hosszú távú
fejlesztési tervekrõl, az álla-
mi adósságátvállalás árny-
oldalairól és a Petõfi Szálló
helyzetérõl is beszélt la-
punknak a polgármester. A
megkezdett és az idei évre
tervezett beruházások pénz-
ügyi feltételeinek biztosítá-
sa okoz most nehézséget a
hitelezés változása miatt. A
Petõfi-projekt elõkészítése
nem állt le, több szálon zaj-
lanak az egyeztetõ tárgyalá-
sok.

A város idei 8,5 milliárd
forintos költségvetésébõl 4,6
milliárd jut fejlesztésre, a
többi az intézmények folya-
matos mûködtetését biztosít-
ja. A tavalyi évrõl nem ma-
radt kifizetetlen számlája az
önkormányzatnak, ami segí-
ti idén a kiegyensúlyozott
gazdálkodást – nyilatkozta
lapunknak a város polgár-
mestere. Szirbik Imre felsorol-
ta a megkezdett vagy már el-
nyert pályázati támogatással
megvalósítható fejlesztések
között a városközpont re-
konstrukciót, az ivóvízjavító
programot, az új szennyvíz-
telep megépítését, a közvilá-
gítás korszerûsítését energia-
takarékos led lámpákkal, va-

lamint napelemes energiael-
látást három iskola, az ifjúsá-
gi ház és a sportcsarnok ese-
tében. A város elképzeléseit
hátráltatja a hitelhez jutás
nehézsége és a saját bevéte-
lei egy részének elvonása. A
kormány az adósságkonszo-
lidációval együtt eltörölte a
meglévõ, de még fel nem
használt 700 milliós hitelke-

reteket is, ami többek között
a pályázaton elnyert beruhá-
zásokhoz szükséges pénz-
ügyi önrészt és az elõfinan-
szírozás forrásait tartalmaz-
ta. Ráadásul a 100 millió fo-
rintot meghaladó új hitel fel-
vételéhez a kormány enge-
délye is szükséges, amit csak
negyedévente kezdeményez-
het az önkormányzat. – A

gépjármûadóból 120 millió,
a személyi jövedelemadó
helyben maradó részeként
240 millió, plusz a területki-
egyenlítõ tétel további 254
millió forint az állam által a
hitelkonszolidáció miatt el-
vont bevétel.

(folytatás a 3. oldalon)

– A telep melletti tanyán
szokta nõvérem etetni a ba-
rátaink cicáit és idõrõl idõre
a két pulinak is vitt egy kis
meleg ételt, különösen télen
– nyilatkozta lapunknak egy
állatbarát hölgy, aki átvette
az állatok etetését, míg nõvé-
re külföldön tartózkodik. –
Március 10-én reggelre így
találták a kutyusokat. Annyi-
ra brutális, hogy tudnak az
emberek ilyesmit csinálni?
Remélem felismeri magát az
illetõ, hiszen a közösségi ol-
dalon is nagyon sokan meg-
osztották a hírt. Sajnos szem-
tanú nem volt.

Aki ismerte az állatokat,
most találgat, hogy mi is tör-
ténhetett pontosan:

– Két verziót tudok elkép-
zelni – ecsetelte egy, a tele-

pen dolgozó fiatalember, aki
hétfõ reggel munkába érve
látta a tetemeket is – Az
egyik lehetõség, hogy valaki
lopni jött és megzavarták a
kutyák, a másik pedig, hogy
egyszerûen csak elmebeteg.
A nyomok arra utalnak,
hogy valaki a kutyák nyaka
köré tekert kötélnél fogva
húzta õket valamilyen jár-
mûvel.

A telephez tartozó kutyu-
sok barátságos jószágok vol-
tak, de természetesen meg-
ugatták azokat, akik a telep-
re illetéktelenül sétáltak be.
Az itt dolgozó fiatalember
azt is elmondta, hogy min-
denképpen beszereznek új
kutyákat és kamerák felsze-
relésére is készülnek.

Munkatársunktól

Brutálisan
megkínzott
kutyusok

A Petõfi Szálló érvényes építési engedélyének átadásáról egyeztet
a Pendola Szentes Kft. és a Szentes Spa Medical Kft.

Megszûnt a tartozás, de
új hitel sincs a tervekhez

Két kis puli kutyus lelt végsõ nyugalomra a Gázos kö-
vesút elején lévõ telepen a múlt hét végén, nem éppen hét-
köznapi körülmények között. „Hogy dögölne meg szörnyû
kínok között aki ilyet tesz!“ – olvasható a Szentesi Mozaik
közösségi oldalán a szívszorító látványt nyújtó fotókra rea-
gáló, dühöngõ hozzászólások között. Az egymástól 10 mé-
terre fekvõ holttestek bundája sáros volt, oldaluk véresre
dörzsölve, és egyikük nyakán egy sáros kötél is volt.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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A felsõpárti városrészben
található; a Kurcával párhu-
zamosan futó Dessewffy
Arisztid utcából nyílik. Az
érintett területet a lakosok
Sárgapartnak nevezték, sár-
ga, agyagos földje miatt. Az
I. világháború utáni években
a város 102 telket osztott ki
ingyen a környéken a rok-
kant katonáknak és a hadiöz-
vegyeknek. Ettõl kezdve a
térséget Sárgaparti rokkant-
telepként tartották nyilván.
A telepet 1932-ben hat utcá-
ra, illetve sorra tagolták,
amelyeket az aradi vértanú
tábornokokról neveztek el.
Ezek közé tartozott Török Ig-
nác honvéd tábornok, aki
Gödöllõn született 1795-ben.
Katonai tanulmányait a bécsi
hadmérnökkari iskolán vé-
gezte, majd a magyar testõr-
ségnél szolgált. 1849 január-
jától Komárom erõdítési pa-
rancsnoka volt, májustól pe-
dig a budai várban teljesített
szolgálatot. 1849. okt. 6-án a
többi magyar tábornokkal
együtt Aradon kivégezték.  

Labádi Lajos

Utcáink, tereink
névadói (131.)

Török Ignác
utcaKéthetente jelentkezõ Mit

szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Székely Gergõ számítástech-
nika mérnököt (képünkön)
kérdeztük.

– A kezdésnél nem volt ér-
deklõdõ, ezért lefújták a Dó-
zsa-házban meghirdetett pá-
lyaválasztási tanácsadást. 

– A továbbtanulás elõtt ál-
ló fiataloknak azt üzenem,
hogy egy ilyen helyzet a pá-
lyámat semmiben nem vál-
toztatta volna meg. Erre ne-
kik is jó esélyük van.

– A szórólapok és a hatal-
mas reklámmennyiség, ami
eláraszt bennünket, egy alig
pár évtizedes történet. Van,
akinek bosszantó a rengeteg
feleslegesen kidobásra ítélt
papír, mások úgy érzik, nem
tudnak élni nélküle.

– Jó látni, hogy különbözõ-
ek vagyunk. Én azok táborát
gazdagítom, akik még a tûz-
re sem tartják megfelelõnek
ezt a fajta reklámanyagot, de
örömmel olvastam, hogy
vannak olyanok, akik szere-
tik ezeket böngészni. Így ki-
nyomtatásuk nem teljesen
hiábavaló. Köztes megoldás-
ként egy feliratkozási rend-
szert tudnék elképzelni, ahol
az érdeklõdõ megkapja, amit
szeretne, akinek pedig nem
kell, azt nem zavarják.

– Póráz nélkül, akárhol
nem lehet kutyát sétáltatni
Szentesen sem. A Széchenyi-
ligetbõl és a sportpályáról
kitiltották a kutyásokat.
Kell, hogy legyen a városban
egy terület a kutyás közössé-

geknek, ahol a szabályokat
betartva tartózkodhatnak.

– Fontosnak tartom, hogy
a kutyasétáltatás öröm ma-
radjon a gazdák és kedven-
ceik számára is. Külföldön
szerzett tapasztalataim azt
mondatják velem, hogy a
kutyásoknak létrehozott
szabályzott területek, ahol
sem a kutyák, sem gazdáik
nem érzik jól magukat, fölös-
legesek. A kutyakiképzõ sé-
táltatásra való használatát én
sem tartom jó ötletnek. Tö-
kéletes helyet nem tudok
mondani. Azt azonban fon-
tosnak tartom, hogy az ürü-
léket ne csak problémának
lássuk, hanem értéknek is,
mert komposztálással hasz-
nosíthatjuk a benne lévõ ér-
tékeket. 

– Tiltakoznak a Sopron sor
és a Nagyvölgy sor lakói a
Hungerit Zrt. építkezése mi-
att. A munkák befejeztével a
volt Tüzép-telepen keresztül
szállítják az élõ állatokat a

baromfifeldolgozóba, jelen-
tõs zajt és szaghatást okoz-
va. 

– Bennem már hónapok
óta él a kérdés, hogy mitõl
bûzlik a fél város? Piacra ke-
rékpározva manapság már
inkább körbe mentem a Vil-
logó utca felé a Sopron sor
használata helyett, hogy a
baromfifeldolgozóból érkezõ
gyomorforgató bûzt egy ki-
csit hígultabb állapotában
kelljen belélegeznem. Úgy
gondolom, hogy a szag, a
forgalom és egyéb zavaró
körülmények addig marad-
nak, amíg Szentes lakossága,
az ország, vagy éppen Euró-
pa azt az életformát támo-
gatja, hogy az olyan olcsó ár-
címkével ellátott termékeket
vásárolja a multiknál, mely-
nek az elõállítási költségében
nem szerepel például a gyár
által a szomszédoknak oko-
zott kellemetlenség, vagy a
környezeti károk. Szerintem
az a rendszer, melyben egy
család, vagy egy szûk baráti
kör gazdagodásáért egy fél
város hajlandó áldozatot
hozni úgy, hogy ennek az
elõnyeit szinte egyáltalán
nem tudják élvezni, elérke-
zett a végéhez. Világunk át-
alakulásban van.  Az én ki-
utam ebbõl a csapdából az,
hogy megbízható helyi gaz-
dától vásárolom azt, amit
családommal nem tudunk
megtermelni. Ez az áru so-
sem bûzlik és a gazda a sze-
membe néz, amikor eladja a
termékét. Igaz, így többet fi-
zetek, de jó érzéssel tölt el,
hogy a teljes árat kifizetem. 

– Turisztikai-marketing
operatív csoport felállításá-
ról döntött a testület. A vá-
ros népszerûsítése elsõsor-
ban a turizmusból élõ szál-
lásadók érdeke, a város a tu-
risztikai adóból tervezett 5,4
millió forint bevételt fordít-
sa városmarketingre.

– Jó bornak nem kell cégér.

Mit szól hozzá
Székely Gergõ?

Ahogy akkori pártunk és kormányunk elsõ embere
30 sok éve egyedül döntött Bõs-Nagymarosról, úgy a mai
Paks II-rõl.

Ezt megbeszéltük

Kéjmáz és Fénytemetõ Kft.
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elloptuk már a Napot,
A Holdat most csalogatjuk be
A mi utcánkba,
És az éj sötét üres telkein
Tapogatjuk az égi 
Testeket
Agyunk: puskaagy.
Szavunk: dörrenés.
Hozzászólás?
Van pajtások?
Nincs pajtások.
Köszönöm pajtások.

Petri György

Olvasónk írja
Még egy mondat a zsarnokságról

Körvélyesi Lászlótól

Június 30-ig a Kiskunfélegyháza – Orosháza vasútvonalon
végzett pályakarbantartási munkák miatt módosított menet-
rend szerint közlekednek a vonatok. Csongrád – Szentes állo-
mások között vonatpótló autóbuszok járnak. A vonatpótló au-
tóbuszok Hékéd megállóhelyet nem érintik, melynek kiszolgá-
lása a Szolnok – Szentes között közlekedõ vonatokkal történik.
A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek,
együttes elhelyezés és kerékpárszállítás nem biztosítható.

Busz jár a vonat helyett

Tudni kell, hogy az ekko-
riban 7200 lelket számláló
mezõváros központi része,
piactere még a mai Tóth Jó-
zsef utca (régen Kurca parti
u.) és Hajdú Lajos utca (ré-
gen Iskola u.) keresztezõdé-
se körül lehetett. Itt volt az
egykori városháza, a városi
sütõház és több uradalmi
épület is. 1747-ben ezek
szomszédságában épült fel
az új református templom, a
református iskola helyét pe-
dig a városháza udvarán je-
lölték ki. E korai városházá-
ról csak annyit tudunk,
hogy 1700 körül épült, az
1760. évi tûzvészkor leégett,
s bár gyorsan helyreállítot-
ták, de a XVIII. század végé-
re alkalmatlanná vált a hiva-
talok befogadására. 1792-
ben egy új városházát építet-

tek a mai Kossuth térre, a ré-
git pedig a Központi Refor-
mátus Fiúiskola vette birto-
kába. 

Az 1774. évi református
krónika szerint a jelzett idõ-
ben Pólya Mátyás és Vak
Rácz György voltak a város
adószedõi. Pólya éppen be-
szállította Szegedre az általa
beszedett adót, de még azon
az éjszakán „felverõdött” a
városháza, s az ottmaradt
pénzt mind elvitték a betö-
rõk, akik a pénzes ládák fe-
nekeit fölszaggatták. Az eset
nagy megdöbbenést keltett.
Keresték a tetteseket. Elsõ-
sorban az adószedõket és
Kálmán Mihály kisbírót gya-
núsították, aki a jelzett éjsza-
kán a pénz õrizetére „felhá-
ló” volt a városházán. Kál-
mánt letartóztatták, s 3 évig

fogva tartották Gyulán
az uradalom börtönében.
Utóbb szabadon engedték,
mert nem sikerült rábizonyí-
tani semmit. A tettesek nem
kerültek meg soha. 

Említést érdemel az ügy
utóélete, amely szomorú bi-
zonyítéka annak, hogy az
emberi rosszakarat, irigység
nem kórhoz kötött. Már jó-
formán mindenki megfeled-
kezett a városházi rablásról,
amikor egy asszonyság
(Búsné) híresztelni kezdte,
hogy az 1774. évi betörést
Vecseri Mihály és egy másik,
elõtte ismeretlen ember kö-
vette el. Vecseri Mihályról
tudni kell, hogy Szentes leg-
tekintélyesebb és legvagyo-
nosabb polgárai közé tarto-
zott, több alkalommal visel-
te a fõbírói tisztséget, így
1773/74 folyamán is. A nyo-
mozás során az õ neve nem
merült fel a gyanúsítottak
között, majd csak a halála
után, Búsné asszony meg-
nyilatkozásának köszönhe-
tõen. A vádaskodó elbeszé-
lése szerint a betörés napján
korán reggel vízért ment a
Kurcára, és látta, hogy
Vecseri meg egy másik em-

ber hosszú köpenyegben át-
ugrották a városháza keríté-
sét, s elsiettek a Vecseri-ház
felé. 

Voltak, akik hitelt adtak
ennek a mendemondának,
de azt a város közönségének
legnagyobb része mesének,
üres fecsegésnek tartotta. Si-
ma László várostörténeti
monográfiájában a követke-
zõképp foglalt állást, amely-
lyel e sorok írója is egyetért:
„Másfél századdal a dolog
megtörténte után higgadtan
és minden melléktekintettõl
menten bírálhatjuk el a dol-
got, s arra az álláspontra kell
helyezkednünk, amelyre az
akkori Szentes lakosságának
legnagyobb része helyezke-
dett, hogy képtelenség még
föl is tételezni Vecseri sze-
replését a betörésben. A vá-
ros egyik leggazdagabb pol-
gára volt Vecseri, rászorulva
nem volt, hogy közönséges
bûntény elkövetésével sza-
porítsa nagy vagyonát; de
különben is egész közéleti
szereplését minden váddal
jogosabban lehet illetni,
mint a harácsolás vádjával.
Irigyei, ellenségei bõven vol-
tak, könnyû volt holta után,
de csak akkor, vádat ková-
csolni ellene és terjeszteni
felõle.”

Labádi Lajos

240 éve történt

A városháza kirablása

„Mihent az írók nyomta-
tásban egy egész nemzet
elõtt elkezdenek egymással
vetélkedni, azonnal megin-
dul a szép elmélkedés. Ezt
keresvén én, ezért garázdál-
kodom néhol írásomba.”

(Bessenyei György: A hol-
mi, 1779)

Vetélkednek! Ebben talán
vitathatatlanul jól teljesít Ma-
gyarország. Megszámlálha-
tatlan már a nyomtatott és az
elektronikus folyóiratok so-
kasága. Bölcsész és (idõ) mil-
liomos legyen, aki követni
próbálja ezt a hullámzó betû-
óceánt. Egy magasra felcsapó
hullámra, a Holmi címû fo-
lyóiratra hívom fel a lehetsé-
ges olvasók figyelmét. A fo-
lyóirat megbízott szerkesztõ-
je és egyben a versrovat fele-
lõse Várady Szabolcs költõ. A
bírálat és az értékelõ próza
gondozója Radnóti Sándor.

A szépprózát Závada Pál,
Szalai Júlia és Voszka Éva szer-
keszti. Ez a névsor már az
igényes olvasó számára is so-
katmondó, de a jó minõséget,
a védjegyet a szerkesztõbi-
zottság névsora garantálja.
Bodor Ádám, Dávidházi Péter,
Göncz Árpád, Kocsis Zoltán,
Lator László, Ludassy Mária,
Nádasdy Ádám, Rakovszky
Zsuzsa neve és az életmûvük
eddig megismerhetett része
alapján biztosra megyünk,
amikor a Holmit a kezünkbe
vesszük.

Elõször esszérõl, tanul-
mányról és egy beszélgetés-
rõl kell szólni az idei év elsõ
száma kapcsán. Az elsõ
Anghy András: Egy fa. Cson-
tváry cédrusfája címû esszé,
egy készülõ Csontváry-
könyv egy fejezete. Csont-
váry filozófiájával, jelkép-
rendszerével, magyarság-ere-
detrõl vallott teóriáival fog-
lalkozik. Az esszét 42 pont-
ból álló jegyzetanyag zárja,
ami lehetõvé tenné, hogy
mindent megtudjunk Csont-

váryról, festészetérõl, filozó-
fiájáról, csak pár évet kellene
rááldoznunk.

Izgalmas, olvasmányos
írás Lenkei Júlia áttekintése a
zeneakadémia történetébõl.
„Csinálj önálló estét a kiste-
remben“ a címe. A szerzõi és
elõadói estekrõl és az épület
történetérõl szóló dolgozat is
gazdag jegyzetanyaggal zá-
rul. Tardos Károly kétrészes
beszélgetést készített Kornai
János világhírû közgazdász
professzorral. A beszélgetés
elsõ része olvasható a Holmi
januári számában. A beszél-
getés Kornai kutatói és tudós
pályájának állomásait, fejlõ-
déstörténetét ismerteti. Kor-
nai nem csak közgazdász, a
politikában épp úgy otthon
van, íróként, rétorként is
nagyszerû, így élvezetes
minden beszélgetés vele. „A
történelem kereke gyorsab-
ban forgott, mint ahogy az én
tollam haladt“, mondja a tu-
dós.

A széppróza rovatból meg
k e l l  e m l í t e n i  D r a g o m á n
György: A szökés címû regé-
nyének részletét és az eddigi
életének nagyobbik hányadát
francia és angol nyelvterüle-
ten élõ Ferdinandy György
Tigris címû írását. Ferdi-
nandy írásának nehéz a mû-
faji meghatározása. Kevere-
dik az életrajz és a fikció, de
ezzel együtt nagyszerû írás.
A versrovatot éppen csak
érintve, Imre Flóra és Kovács
András Ferenc verseit és Mes-
terházi Mónika, Petri György
Elégia címû versérõl írott ta-
nulmányát kell említeni.

A Figyelõ rovat könyvkri-
tikáját a  tragikus körülmé-
nyek közt eltávozott Visy Be-
atrix írta, Borbély Szilárd:
Nincstelenek címû regényé-
rõl. A januári számot Takács
Ferenc személyes hangvételû
megemlékezése zárja Bacher
Iváról.

Becsei Sándor

Olvasónk írja

Csontváry cédrusfája 

A XVIII. század második felében a legnagyobb szenzá-
ciónak számított Szentesen a városháza 1774-ben történt
kirablása. A rejtélyes eset részleteit máig homály fedi,
ugyanis a hivatalos jegyzõkönyvekben és iratokban egy
sor sincs a nagy port kavart ügyrõl. Egyedül a Szentesi Re-
formátus Eklézsia Históriája jegyezte fel az emlékezetes
bûntényt, amelynek nyomán Sima László is megemlítette
a bûnügyet Szentes történetérõl írt monográfiájában. E
közlésekre támaszkodva ismerjük meg a régi városháza
kirablásának történetét. 



(folytatás az 1. oldalról)
Ehhez jön még a Szentes-

Víz Kft. eddig fizetett 160
milliós éves víziközmû bér-
leti díja, amit az Alföldvíz
Zrt. nem fizet a városnak. Az
éves szinten kiesõ mintegy
750 millió forint bevétellel
szemben – ami a hitelek fu-
tamideje alatt összesen közel
10 milliárd Ft - az állam ösz-
szesen 5,2 milliárd forint
adósságot vállalt át, amit
2028-ig kellett volna törlesz-
tenie a városnak. Ennek évi
470 milliós törlesztõrészleté-
vel számolva közel 270 mil-
lió forint hiányzik évente a
fejlesztésekre az adósság-
konszolidáció és a vele pár-
huzamos bevétel elvonás kü-
lönbözete miatt – nyilatkozta
lapunknak Szirbik Imre.
Több beruházást, mint pél-
dául a Kiss Zsigmond-Bat-
thyány utca és a Bereklaposi
kiskertek közvilágításának
tervezését, intézményfelújí-
tásokat nem kezdhet el a vá-
ros megfelelõ bevétel és hitel
hiányában. A folyamatban
lévõ, tavalyról áthúzódó 3,8
milliárd forint értékû beru-
házások önrészéhez 300 mil-
lió, az idei évre tervezett 900
milliós fejlesztések elkezdé-
séhez további 300 millió fo-
rint önrészre lenne szüksége
a városnak.

Elkészült és a képviselõ-
testület elsõ olvasatban elfo-
gadta a 2020-ig szóló fejlesz-
tési tervet, amirõl lapunkban
is olvashattak korábban.
S z i r b i k  I m re  s z e r i n t  j ó
esély van a megvalósításra,
amennyiben megfelelõ pá-
lyázati lehetõséghez jut a vá-
ros. – Eddig azért kaptunk
kritikát, mert az éppen meg-
jelenõ pályázatokra jelent-
keztünk, látszólag koncepció
nélkül. Most elkészült egy
középtávú fejlesztési terv,
amihez várjuk az uniós és
hazai pályázatok kiírását –
mondta a polgármester. A

város elképzelései meg-
egyeznek az uniós és nemze-
ti fejlesztési stratégiával. El-
sõdleges cél a munkahelyte-
remtés, a következõ hét év-
ben mintegy 700 új munka-
hely jöhet létre az ipari park,
a turizmus és az agrárium
területén tervezett fejleszté-
sekkel. Az elsõ pályázati ki-
írások nyár végén jelenhet-
nek meg, amellyel megkez-
dõdhet a város következõ
évekre szóló fejlesztési prog-
ramja.

Szirbik Imre polgármester
beszélt lapunknak a Petõfi
Szálló helyzetérõl is. A pro-
jektben a volt szállodaépület
felújítása mellett egy rehabi-
litációs központ és wellnes
szálloda is szerepel a zöld-
ségkutató területén, amely a
város rendezési terve szerint
az üdülõközpont bõvítésére
kijelölt terület. 

A volt zöldségkutató álla-
mi tulajdon, amelyért cseré-
be önkormányzati tulajdon-
ban álló ingatlanokat ajánlott
fel a város a Magyar Nemze-

ti Vagyonkezelõ Zrt. részére.
Az ott gazdálkodó kertészek
helyzetét is szeretné min-
denki számára megnyugta-
tóan kezelni a város vezeté-
se. Ezért a mintegy 30-40
család fûtött fóliái számára
keres hasonló adottságú
helyszínt az önkormányzat.
A termelõk egy éves bérleti
szerzõdést kötnek minden
esztendõben a területre és a
felhasznált fûtõvízre a Dabic
Kft-vel. Szirbik Imre vélemé-
nye szerint a termesztõ-
berendezések áttelepítése 10
millió forint körüli összegbõl
megoldható, jelenleg a kerté-
szetre alkalmas mintegy 1,5
hektár megfelelõ helyét kere-
si az önkormányzat. A pa-
lántát elõállító kertészek
munkája március végén, áp-
rilis elején megkezdõdik, ad-

dig kell döntést hozni az
ügyben. Szirbik Imre az ott
fóliázó kertészek megnyug-
tatására elmondta, ez a gaz-
dasági év változatlanul vé-
gig mehet.

Amíg a város az új beru-
házásokhoz szükséges terü-
let biztosításán dolgozik, ad-
dig a Petõfi Szálló érvényes
építési engedélyének átadá-
sáról a Pendola Szentes Kft.
és a Szentes Spa Medical Kft.
között folyik egyeztetés. A
teljes projekt pénzügyi felté-
teleinek biztosítása is zajlik
mindeközben. A Vitala cso-
port eddig teljesítette a válla-
lásait, finanszírozó is jelent-
kezett, még a beruházáshoz
szükséges per-, teher- és
igénymentes ingatlanok és
területek biztosítása maradt
hátra. Besenyei

Megszûnt a tartozás,
de új hitel sincs a tervekhez
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Elkészült az Ady Endre és
a Petõfi utca burkolása a
körforgalom torkolatáig és
megtörtént a fehérház mû-
szaki átadása. A tervmódo-
sítások engedélyezését kö-
vetõen befejezõdhet a kör-
forgalom körüli útszaka-
szok burkolása és folytatód-
hat az Ady utcai épület fel-
újítása.

Napokon belül megkap-
hatja az önkormányzat az
irányító hatóság beleegyezé-
sét az Ady és Petõfi utca két-
irányú forgalmi rendjéhez.
Az eredetileg támogatott ter-
vek szerint egyirányú közle-
kedés valósult volna meg a
városközponti szakaszon a
buszállomás és a közgazda-
sági szakközépiskola között,
ami nagy vitát váltott ki a la-
kosok körében. A munkák
elkezdõdtek, közben az ön-
kormányzat tervmódosítást
kezdeményezett a forgalmi
rend megváltoztatásához. A
kivitelezõ idõközben elké-
szült a járdákkal, parkolók-
kal és az útburkolattal is,
azonban a körforgalmat nem
fejezte be az esetleges módo-
sítás miatt. Amennyiben az
engedélyt megkapja a város,
akkor a kivitelezõ elvégzi a
szükséges kiigazítást, ami a

körforgalom torkolatának
minimális bontásával is jár. 

Jelenleg áll az Ady Endre
utca 1-3. szám alatti épület
felújítása. A vakolat leverése
és az attika fal elbontását kö-
vetõen láthatóvá vált szerke-
zeti hibák miatt új tervet ké-
szíttet a város. A sarokrész
szerkezet és a kétoldali épü-
letszárny ereszdobozolás új-
jáépítési munkái, valamint a
tervezett nyílások szerkezeti
megerõsítése a tervezéssel

együtt 5 millió forintba ke-
rül. Szirbik Imre lapunknak
elmondta, hogy a városköz-
pont rekonstrukciós munkái-
nak költsége nagyságrendi-
leg nem változott, mivel más
területeken megtakarítást ér-
tek el. A fehérház mûszaki
átadása megtörtént, jelenleg
az új lépcsõ mûkõburkolása
folyik. A közgé kert kialakí-
tása hamarosan elkezdõdhet,
a munkákat a Városellátó
Nonprofit Kft. végzi közfog-

lalkoztatottak bevonásával. 
Két köztéri szoborral is

gazdagodik a belváros. A fe-
hérház elõtt, a kör alakú pa-
dokkal közrefogott területen
állítják fel a Napernyõs
hölgy bronzszobrát, míg a
gyógyszertár elõtt kap helyet
Harruckern János György
portrészobra.

A városközpont rekonst-
rukciós munkálatainak vég-
sõ befejezési határideje má-
jus 31.

Zsúfolásig megtelt az ifjú-
sági ház pódiumterme, be
sem fért mindenki Vona Gá-
bor fórumára. A Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom mi-
niszterelnök-jelöltje Csong-
rád megyében eddig csak
Szentesen tartott lakossági
fórumot. 

A Jobbik a fiatalok körében
az egyik, ha nem a legnépsze-
rûbb párt, és az idõsebb kor-
osztályból is egyre többen tá-
mogatják – jelentette be sajtó-
tájékoztatóján Vona Gábor.
Dudás Zoltán országgyûlési
képviselõjelölt elmondta,
pártjuk tisztában van a leg-
fontosabb problémákkal, el-
számoltatást és biztonságot
akarnak. A Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom miniszter-
elnök-jelöltje vázolta választá-
si programjuk 3 pillérét, ame-
lyek a megélhetés, a rend, és
az elszámoltatás. Vona Gábor
kijelentette, a párt számára
legfontosabb a munkahelyte-
remtés, mivel jelenleg olyan
kevesen fizetnek járulékot,
ami veszélyt jelent lassan a
10. havi nyugdíj kifizetésére
is. 

A Jobbik a férfiaknál is be-
vezetné a nyugdíjba vonulás
lehetõségét 40 év munkavi-
szony után, és sávosan emel-

né a nyugdíj összegét a kisebb
nyugdíjak vásárlóerejének
megõrzése érdekében. Az
alapvetõ élelmiszerek áfáját 5
százalékra csökkentenék.
Vona Gábor a lakossági fóru-
mon azt is elmondta, hogy a
nemi erõszakot elkövetõk ese-
tében bevezetnék a kémiai
kasztrálást. A politikusok ese-
tében eltörölnék a mentelmi
jogot és kétszeres büntetést
szabnának ki, bármely jogsér-
tés esetén. A Jobbik elnöke be-
szélt a cigánykérdésrõl is.
Mint fogalmazott, nem bõr-
szín alapján tesznek különb-
séget, hanem tisztesség és
tisztességtelenség szerint. A
tisztességes cigánynak is le-
gyen jobb, és a tisztességtelen
magyarnak is rosszabb. Vona
Gábor televíziós élõ minisz-
terelnök jelölti vitát szeretne
Orbán Viktor és Mesterházy At-
tila miniszterelnök-jelöltekkel,
mert akkor kiderülne, hogy
csak a Jobbik rendelkezik
pontos választási program-
mal. A Jobbik elnöke szerint a
magyar emberek kétharmada
jobbikos, de még nem mind-
egyikük tudja, ugyanis a párt
a józanul gondolkodó embe-
rek véleményét mondja ki.

Besenyei

Nyugdíjasokra is
számít a Jobbik

Egy új uniós szabályozás miatt októbertõl lakott terület fe-
lett többé nem repülhet egyhajtómûves helikopter, írta a
Blikk. Az elõírásra azért volt szükség, mert katasztrófa lehet
abból, ha az az egy hajtómû meghibásodik. A hazai légimen-
tõ-flotta hét gépe közül kettõ viszont egyhajtómûves. A gond
a Szentesen és a Debrecenben állomásozó gépekkel lehet, ha
életbe lép a szabályozás, ugyanis a többi öt Eurocopter már
két hajtómûvel repül.

Õszig repülhet

Tervmódosí tásra várnak

A Jobbik lakossági fórumán megjelent mintegy tucatnyi
fekete egyenruhás, akik sorfalat álltak a rendezvény ideje
alatt az ifjúsági ház elõterében. Az Új Magyar Gárda Moz-
galom Horthy Miklós zászlóalj tagjain többek között fekete
mellény, rajta hímzett oroszlán volt látható. 

Hamarosan elkészül a körforgalom, az autósok azonban már használják.

Az ipari parkban is munkahelyteremtõ beruházásokat tervez a város a következõ években.
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A lakosok régi igényét va-
lósította meg az önkormány-
zat az Ipartelepi út melletti
kerékpárút megépítésével.
Az Ipari Park területén szá-
mos vállalkozás és kereske-
delmi üzlet mûködik, így
sok kerékpáros jár munkába
vagy vásárolni. Az összesen
több mint 131 millió forintba
került projekt a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség 118 milliós támogatá-
sával és önkormányzati for-
rásból valósult meg. Meg-
újult az Attila úttól a Szentes
– Fábiánsebestyén vasútvo-
nal átjárójáig meglévõ, 570
m hosszúságú, 2,60 m széles-
ségû gyalog- és kerékpárút a
45. számú fõút keleti olda-
lán. A kerékpárút a vasútvo-
nalat keresztezi és az ideigle-

nes végpontjánál csatlakozik
a fõút burkolatához. A meg-
lévõ kerékpárút végpontjától
épült meg 2,75 m széles,
2240 m hosszú, szintén ve-
gyes használatú gyalog és
kerékpárút, ami csatalakozik
a Vásárhelyi úthoz. A projekt
részeként kerékpáros parko-
ló létesült a Gerecz tó mel-
lett, valamint közel 200 da-
rab pusztaszilt és gömbkõ-
rist ültettek el.

A minapi átadón Szirbik
Imre polgármester és Szûcs
Lajos alpolgármester, a kör-
zet önkormányzati képvise-
lõje is hangsúlyozta, hogy az
elkészült út jelentõsen növeli
a kerékpárosok biztonságát
az óriási forgalmú közút
mellett.

BG

Biztonságban
munkába

és vásárolni

Tavaly decemberben ír-
tunk Ilonka nénirõl, aki egy-
maga él Szentes környéki ta-
nyájában. A 76 éves Kovács
Jánosnét a városból segítik,
miközben közigazgatási ér-
telemben Nagytõkéhez tar-
tozik. Elmondta, egy kérése
van: újra Szenteshez tartoz-
zon, mert a város mindig tö-
rõdött vele.

Cikkünk kapcsán megke-
reste lapunkat Nagytõke al-
polgármestere. Kiss Nándor
elmondta, hogy Kovácsné te-
rületileg Nagytõkéhez tarto-
zik és arra nincs lehetõség,
hogy a szentesi tanyagond-
noki szolgálat lássa el, de
minden segítséget megad
neki a község önkormányza-

ta. A nagytõkei falugondnok
rendszeresen tartja a kapcso-
latot az idõs nénivel, ellátja a
szükségleteit, elvégzi a bevá-
sárlást ha kéri, és segít elin-
tézni a hivatalos ügyeit is.
Az alpolgármester kiemelte,
hogy semmi panasz nem ér-
kezett feléjük a néni részérõl
az ellátásával kapcsolatban.
Kiss Nándor személyesen is
megkereste és kérte, hogy
vegye igénybe az önkor-
mányzat segítségét a továb-
biakban is. Az önkormány-
zat a téli hónapokban foko-
zottan figyel a külterület-
ükön élõ mintegy 20 ellátott-
ra, szociális tûzifát és vizet
visznek számukra.

BG

Nagytõke is segíti
Ilonka nénit

Megkezdte idei haltelepí-
tését a Gerecz Elemér Sport-
horgász Egyesület. Hétfõn
35 mázsa két-és háromnya-
ras ponty került a Gerecz tó-
ba és a Kurcába, tudtuk meg
Darabos János horgászmester-
tõl. A tavon horgászati tila-
lom védi a halakat szomba-
ton reggel 6 óráig. Napijegy-
gyel horgászók a telepítést
követõ két hétig, azaz márci-
us 24-ig nem vihetik el a ki-
fogott pontyot és amurt. A
telepítés folytatódik, várha-

tóan április 7-én újabb 40
mázsa pontyot telepítenek a
vizekbe, amibõl öt mázsa a
Pankotai tó állományát is
gyarapítja. Ezen felül 10 má-
zsa pontyot ajánlott fel az el-
pusztult halak pótlására Ki-
rály Zoltán, az az öcsödi hal-
termelõ. akitõl évek óta vá-
sárol az egyesület. Az áprili-
si haltelepítést követõ szom-
baton rendezik meg a hagyo-
mányos Gerecz Elemér
pontyfogó versenyt a Gerecz
tavon.

Nincs újabb fejlemény az
év eleji halpusztulással kap-
csolatban. Kalamusz Endre el-
nök elmondta, hogy össze-
sen 67 mázsa döglött halat
szedtek ki a Kurcából. Az
érintett szakaszra nem tele-
pítenek addig, amíg nem in-
dul meg a vízmozgás az ön-
tözési idénnyel. A tavalyi év
gazdálkodásáról és eredmé-
nyeirõl a március 30-án tar-
tandó közgyûlésen tájékoz-
tatja tagjait a sporthorgász
egyesület vezetõsége. BG

4 tonna pontyot telepítettek

Csütörtök délután a Boros
Expo keretein belül sok szí-
nes, kreatív vállalkozással
találkozhatott az érdeklõdõ.
A rendezvények, sütemé-
nyek és sminkesek kaval-
kádjában várták a látogató-
kat a Boros Sámuel Szakkö-
zépiskola és Szakiskola di-
ákjai.

Varjú Zsuzsanna, a Megsüt-
lak gyakorló Kft. marketing
vezetõje elsõ félévben ügy-
vezetõ igazgatóként dolgo-
zott a fiktív cégnél. Ebben
rejlik az üzleti gazdaságtan
gyakorlati tantárgyának va-
rázsa. Négy diák, egy vállal-
kozás, valós szponzorokkal,
sokszor iskola utáni elfog-
laltsággal. 

Ahogy félévente cserélõd-
nek a pozíciók, úgy sajátítják
el a különbözõ feladatkörök-
kel járó tudásanyagot. Zsu-
zsanna és társai 2013 szep-
temberében kezdték felvirá-
goztatni a cukrászati termé-
keket kínáló céget. Mivel ki-
lencedik osztály óta tanulják
a vállalkozások mûködését,
nem jelentett problémát az
elindulás. A tevékenységi
kör, a név, az arculat megter-
vezése fontos feladatként há-
rult rájuk.

Gyõri Bella elõször titkár-
nõi posztot töltött be, most
számviteli vezetõként dolgo-
zik. A számlázó program
nem tartozik a kedvencei kö-
zé, de nagyon élvezte a kö-
zös munkát. A lányok véle-
ménye szerint a Boros Expo
összehozta a csapatot, min-
denki kivette a részét a mun-
kából. Két hónapig a rendez-
vény körül forgott minden
gondolatuk. Támogatókat
gyûjtöttek, süteményrecepte-

ket válogattak. A rendez-
vényt megelõzõ napokban
pedig saját készítésû sütemé-
nyeket sütöttek, hiszen a
Megsüt-lak nem lett volna az
igazi finom sütemények fel-
vonultatása nélkül. A cég lát-
ványos bemutatásának érde-
kében a Télbúcsúztató Kar-
neválon muffinként fellépett
óvodás csoportot is meghív-
ták.

Zsemberi Anita az Álomarc
Szépségipari Kft. számviteli
elõadója, ezt megelõzõen hu-
mánpolitikai területen pró-
bálta ki magát, ami saját be-
vallása szerint lényegesen
könnyebb volt. Az expón kü-
lön kozmetikust, sminkest
foglalkoztattak. A kft. egyik
munkatársa interneten talált
egy induló szépségipari vál-
lalkozást. Támogatóként
pénzbeli és tárgyi felajánlást
is tettek a rendezvényen tör-
ténõ reklámozásukért. Saját
tervezésû pólóban vesznek

részt az Álomarc Kft. dolgo-
zói a rendezvényen. Bar-
tuczné Józsa Anikó tanárnõ el-
mondta, hogy pontos, szép
munkát igényel a diákoktól
a fiktív cégekben való tevé-
kenykedés. Tanulnak bi-
zonylatokat kezelni, ponto-
san adminisztrálni. Számító-
gépes számlázó programot
kezelnek. Gere Boglárka a
Megsüt-lak gyakorló Kft.
ügyvezetõ igazgatói posztját
tölti be, de elõzõ félévben
marketing elõadó volt. Segíti
a napi munkát és saját fel-
adatkörén kívül, otthon is
foglalkozik a vállalkozással.
Az expóra történõ felkészü-
lés rengeteg idõt vett igény-
be, azon belül is a szponzo-
rok felkutatása. Többek kö-
zött bögréket, tollakat, levá-
sárolható utalványokat kap-
tak felajánlásként. Ezeket az
általuk készített keresztrejt-
vény kitöltésével és kaparós
sorsjeggyel lehetett meg-

nyerni. Ezek elkészítése kre-
atív munkát igényelt a lá-
nyok részérõl. A fõnyere-
mény egy huszonötezer fo-
rintos kedvezményre jogosí-
tó utalvány, melyet wellness
igénybevételéhez használhat
fel a szerencsés nyertes. 

A tanárnõ elmondta, hogy
azért is különleges az expo,
mert túlnõtte magát az isko-
lai feladaton. A diákok ma-
gukénak érzik. Ami a frontá-
lis oktatás keretein belül
nem derül ki egy tanulóról,
az egy ilyen rendezvény so-
rán elõjöhet, például, hogy
valaki jó csapatjátékos és en-
nek köszönhetõen jól me-
gállja majd a helyét az élet-
ben. Természetesen már a
gyakorlócégek között is
megy a rivalizálás, így a
nagybetûs életbe kilépve ta-
lán majd nem éri õket annyi
meglepetés.

L.É.

Boros Expo - ami összehoz

A múlt hónapban lapunk
új cikksorozatot indított „A
vegyszermentes kertért“
címmel. Hónapról hónapra
követjük végig az éppen
idõszerû kerti teendõket
Puskás Károllyal, a mezõ-
gazdasági szakiskola kerté-
szeti tanárának közremûkö-
désével.

A tanyavilágban tudták
az öregjeink, hogy a répa és
gyökér nem lesz férges, ha
közéjük egy sor büdöskét is
vetünk. A veteményesbe ül-
tessünk virágos, aromás
növényeket, amik a ker-
tünkbe csalogatják a bepor-
zó rovarokat és a kártevõk
ragadozóit. A kankalin és a
sarkantyúka gyönyörû sze-
gélyvirágok, a fekete na-
dálytõ pedig mélyreható
gyökereinek köszönhetõen
esszenciális tápanyagokat

hoz fel a talaj mélyebb réte-
geibõl. Ha kertünket olyan
változatossá tesszük, mint
ahogy azt a természetben is
megfigyelhetjük, elhagyhat-
juk a vegyszerek használa-
tát, mert a kártevõknek a
természetes ellenségei is
megjelennek.

Március derekán megsza-
porodnak a kerti tennivalók.
Elõkerül a gereblye, s az
ültetõkanalak. Hamarosan
palánták is megjelennek a pi-
acon.

A salátaféléket, rukkolát,
retket, hagymát, zöldborsót
márciusban vessük el. Zöld-
borsóból, retekbõl érdemes
több fajtát és idõben 1-2 hét-
tel eltolva ültetni, így nem
egyszerre érnek, ami fokoza-
tos betakarítást tesz lehetõvé
és megkönnyíti a feldolgo-
zást.

Március közepén már el
lehet kezdeni vetni a palán-
táknak szánt magokat, ami-
ket majd április-májusban
ültethetünk ki szabadföldi
termesztésre. A paradicso-
mot, zellert, paprikát vethet-
jük sûrûn egy régi lábasba.
Áprilisban, amikor megjele-
nik a kis növényeken az elsõ
két lomblevél, ültessük át
egyesével tejfölös poharak-
ba. Palántázó földként egy
rész porhanyós talaj, egy
rész homok és egy rész érett
komposzt keverékét hasz-
nálhatjuk. A friss vakondtú-
rásból származó talajjal na-
gyon jó ültetõközeget lehet
csinálni. 

Egyszerû palántanevelõ
verem készíthetõ egy szük-
ségtelenné vált ablakkeret
segítségével. Harminc-negy-
ven centiméter mély vermet
ássunk és takarjuk le az ab-
lakkal. Érdemes egy pár víz-
zel töltött pet-palackot is a
palánták mellé helyezni a
hûvösebb éjszakák miatt.
Emlékezzünk a palántaneve-
lõ szellõztetésére különösen
meleg napokon.

Kora tavasszal megjelen-
nek az elsõ ehetõ vad növé-
nyek: salátaboglárka, tyúk-
húr, pitypang, ezek saláta-
ként fogyaszthatóak.

Baranyai Vitália

A vegyszermentes kertért...

Indul a  vetési szezon

Ismét Vesd bele magad!

Negyedik éve szervezi meg a Vesd bele magad! progra-
mot az AGRYA. A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövet-
sége szemléletformáló kezdeményezésében iskolák ve-
hetnek részt, ahol a szervezettõl kapott különbözõ mag-
vakat vethetik el a gyerekek, és a növények gondozásá-
nak eredményeként takaríthatják be a saját munkájukkal
megtermelt zöldségeket. Március közepén országosan
13.457 gyermek kap majd vetõmag csomagot, hogy azt
otthon elvetve maga is kiskertésszé váljon. A résztvevõ
osztályok között fõdíjként egy osztálykirándulást sorsol-
nak ki a szervezõk.

Gere Boglárka, Zsemberi Anita, Gyõri Bella, Varjú Zsuzsanna

A Gerecz-tóba 15 mázsa pontyot telepítettek hétfõn.
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Majtényi András és Te-
rényi Eszter koncertjére vár-
ják a közönséget március
20-án a zeneiskola hangver-
senytermébe. Szentes dísz-
polgára és a gimnázium
drámai tagozatát idén befe-
jezõ diákja elsõ és minden
valószínûség szerint utolsó
közös fellépésén a könnyû-
zene-jazz rajongók szóra-
kozhatnak.

Terényi Eszter gyermekko-
rában kezdte, de soha nem
tanulta az éneklést, a gimná-
ziumban kezdett vele komo-
lyabban foglalkozni. Mint
mondta, két éve, a Mustra
vizsgára készülve világoso-
dott meg benne, hogy a
dzsesszel szeretne foglalkoz-
ni. Tanára, Majtényi András
szerint ritka az olyan tehet-
ség, mint Eszter. – Nincs
nagy hangterjedelme, de ami
van, azzal hihetetlenül jól
bánik. Behatárolt a hangja,
azonban alul és felül is lehet
bõvíteni – fogalmazott a 36
éve tanító Majtényi. A buda-
pesti lány idén érettségizik, a
Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem zenés színész sza-
kára, a kaposvári színmûvé-
szeti fõiskolára és az ELTE
japán szakára adta be jelent-
kezését. Eszter azt is el-
mondta, ha nem úgy alakul-

nak a további tanulmányai,
akkor lehet, hogy felhagy az
énekléssel. Majtényi András
szerint is nehéz irányt vá-
lasztott Eszter. – Egyik sze-
mem sír, a másik nevet. Örü-
lök, mert vannak olyan diá-
kok mint Eszter, akikbe sike-
rül beplántálni az igényes
zene szeretetét a plasztikkal
szemben. A baj azonban,
hogy a szélesebb közönség-
igény nem ez.

A közös munka során ta-
pasztaltak alapján, tavaly
nyáron pattant ki az ötlet a
zenetanár fejébõl, ha a meg-
lévõ dalok mellé még néhá-
nyat megtanul Eszter, akkor
adhatnának közös koncertet.
A gondolatot tett követte, és
fél év alatt összegyûlt egy
koncertre való anyag, amit
jövõ héten csütörtökön este 7
órakor eljátszanak a zeneis-
kola színpadán. Mûsoron
többek között Bessie Smith,
Diana Krall, Anita O'Day,
Ray Charles, Fats Waller  da-
lai mellett Gersshwin és Mo-
zart mûvei szerepelnek.

A koncertre nem szednek
belépõdíjat, önkéntes ado-
mányokat azonban elfogad-
nak, amit a kórház gyermek-
osztálya számára ajánlottak
afel az elõadók.

B.G.

Ritka tehetség
a színpadon

Tollal, ecsettel a címe
Somoskövi Sándor akvarell és
grafika kiállításának, mely a
Tokácsli Galériában nyílt. Az
alkotót több mint negyven
éve építész grafikusként tart-
ják számon, mûvei között
megtalálhatók a szubjektivi-
tás felé mutató festmények
épúgy, mint a racionális ter-
vezõ emberre jellemzõ épü-
letrajzok.

Mint a mûvelõdési köz-
pont kiállítóhelyén is látható,
az építész-grafikus nem ta-
gadja meg egyik érdeklõdési
körét, sõt lakóhelyének ki-
apadhatatlan ihletforrását
sem. Ezt emelte ki Tóth Attila
mûvészeti író is a megnyi-
tón. A tetszetõs akvarellek
között arról beszélt, hogy

Somoskövi Sándor szívesen
festi környezetét, bár tanult
szakmája az építészet. A leg-
örömtelibb dolog a mûvé-
szettel foglalkozni, akár al-
kotó, akár befogadó az em-
ber. Somoskövi akvarelljei
sorában a nézõ olyan élmé-
nyeket fogadhat be, mint
amikor a festõ a tavaszi dél-
utánt, az októbert vagy ép-
pen a csendet ábrázolja
ecsetjével.

De építészet - és mûvé-
szettörténeti tanulmányait
sem tagadhatná a kisterem-
ben kiállított grafikákon az
alkotó, ahol egyébként né-
hány csendélete is a falakra
került. A tárlat március 29-ig
tekinthetõ meg.

D.J.

Megfestette a csendet
és a tavaszt is Az öt-hat éves gyerekeknek zeneovit indítanak a Lajtha

László Alapfokú Mûvészeti Iskola oktatói. Kocsis Györgyi a
ritmus és a mozgás alapjait tanítja meg a kicsiknek. Hang-
szerválasztásra csak a második osztálytól van lehetõség. 

– Nálunk itt Szentesen, azt mondhatom, fontosnak tartják a
szülõk, hogy zeneoktatásra küldjék gyermekeiket – osztotta
meg lapunkkal nézeteit Várkonyiné Mihály Erna intézményve-
zetõ. – Annak ellenére, hogy a városban csökken a gyerme-
kek száma és általános iskolákat zártak be, nálunk nincsenek
drasztikus változások. 

– A zenei oktatást már igen pici korban érdemes elkezdeni.
Az öt-hat éves gyermekek számára úgynevezett zeneovit in-
dítunk, Kocsis Györgyi vezetésével, ahol a ritmus és mozgás
alapjait teszik le – avatott be a hangszerválasztás felé vezetõ
út részleteibe az igazgató.

Az általános iskola elsõ osztályában szolfézs elõképzõ osz-
tályt végezhetnek, ahol még nem kell hangszert tanulni. Itt
az oviban tanult alapokat erõsítik és megtanulnak kottázni,
kottát olvasni. A Szent Erzsébet, a Kiss Bálint és a Koszta-
iskolákban van kihelyezett elõképzõ szolfézs csoport,  a többi
iskola tanulóinak a zeneiskolában szerveznek ilyen képzést.
Hangszereket jellemzõen a második osztálytól kezdenek el
tanulni.

– Nagyon aktívak a kollégáink: a felvételik elõtt kijárnak az
elõképzõ csoportokhoz és bemutatják a hangszereket, ezzel
könnyítve a gyerekek választását - részletezte Várkonyiné. -
A szolfézs tanár is sokat segíthet, hiszen az elsõ évben már
megismeri a gyermeket annyira, hogy látja, mire lenne alkal-
mas. Arra is van példa, hogy a gyerkõc kész tervekkel érke-
zik: három éves korában hegedûszót hall és elhatározza,
hogy megtanul rajta játszani. Más esetekben pedig a szülõ
dönti el, hogy milyen hangszeren tanuljon gyermeke.

– Aki abszolút nem tud dönteni, azoknak a nyílt napokat
ajánljuk, amit idén április 10-11-én tartunk. Ilyenkor megte-
kinthetik a szülõk és a gyerekek a zeneórákat és némelyik
hangszert kipróbálhatják. Április 14-én hétfõn  egy bemutató
növendék hangversenyt tartunk, amelynek a programjában
minden hangszer megszólal. Ezután 15-én és 16-án rendezik
a felvételit.

A térítési díj összege függ a gyermek tanulmányi eredmé-
nyétõl, ez az összeg akár a zenetanulás teljes költségét is ki-
merítheti, hiszen az iskola biztosít kottát és a zongorán, illet-
ve dobfelszerelésen kívül hangszereket is.

B.V.

Hangszert választanak

Nagyszabású életmû-kiál-
lításra adja kölcsön Koszta
József festményeit a mû-
vész nevét viselõ szentesi
múzeum a vásárhelyi köz-
gyûjteménynek. Amíg az
állandó tárlat távol lesz, a
Koszta-termet a megyehá-
zán az alföldi festészet má-
sik nagy jelentõségû alkotó-
ja, Tornyai János válogatott
mûvei töltik meg.

– A hír igaz, átmenetileg,
egy tárlatra valóban megvá-
lunk az állandó Koszta-
kiállításunktól, amely a hód-
mezõvásárhelyi Tornyai Já-
nos Múzeumba költözik –
mondta Béres Mária igazga-
tó, aki beszélt az elõzmé-
nyekrõl és az okokról is. –
Egy 150 képet felvonultató
Koszta-életmû kiállítás ké-
szül. Ha valaki belegondol,
hogy a mi termünkben 26
festmény látható a mûvész-
tõl, ki lehet számolni, hogy
hány ekkora méretû és szín-
vonalú, jól õrzött, kiváló kli-
matikus viszonyokat, fény-
védelmet biztosító helyiség-
re volna szükség a 150 kép
elhelyezéséhez, aminek még
extra õrzési és biztosítási fel-
tételei is vannak. 

Az életmû-kiállítás méltó
megrendezéséhez a szentesi

múzeum ezekkel a feltéte-
lekkel nem rendelkezik. Bár
volt már példa a festõmû-
vész életmûvének helyet adó
kiállításra városunkban, még
azt követõen, hogy Kossuth-
díjat kapott 1948-ban, azon-
ban a megyeháza dísztermé-
ben felállított akkori para-
vánrendszer nem felelne
meg a jelenkori biztonsági és
mûélvezeti igényeknek. Rá-
adásul nem egy hétre akar-
ják megnyitni a jelentõs kiál-
lítást, ami nehezen lehetne
összeegyeztethetõ a díszte-
rem egyéb funkcióival. – Két
szálon dolgoztunk nagyon
intenzíven az elmúlt egy év-
ben. Egyrészt, a kiállításhoz
kapcsolódva új Koszta-mo-
nográfia jelenik meg, ehhez
pedig megkerülhetetlen a mi
emlékanyagunk, hiszen ná-
lunk van Koszta alkotói kor-
szakának második felére te-
hetõ mûveibõl a legtöbb –
mondta Béres Mária. Kutatá-
sokat végeztek, átnézték és
digitalizálták a festõ teljes
hagyatékát, továbbá gyûjtõ-
munkával is segítették a mo-
nográfia megszületését: ko-
rai munkáival Erdély terüle-

térõl, ahonnan a mûvész
származik, s amelyekkel job-
ban megvilágíthatják a pálya
kezdeti idõszakát. Azoknak
a mûgyûjtõknek a képeit is
biztosíthatják az életmû-tár-
latra a térségbõl, akikkel a
2011-es, Koszta születésének
150. évfordulójára rendezett
kiállításuk óta szoros kap-
csolatot ápolnak. 

A Tornyai-múzeumban
március 30-án nyílik és júni-
us végéig tart a kiállítás, s
négy intézmény példamuta-
tó együttmûködésével való-
sul meg. Vásárhely révén

egy megyei jogú város mú-
zeuma, egy magángyûjte-
mény, azaz a KOGART, vala-
mint egy országos és egy te-
rületi múzeum, vagyis a
Szépmûvészeti Múzeum –
Magyar Nemzeti Galéria, il-
letve a szentesi intézmény
példamutató együttmûködé-
se miatt az Emberi Erõforrás
Minisztériuma mintaprojekt-
ként kezeli a kiállítást és a
kiadványt. 

Béres Mária úgy látja, a
közgyûjteményekben lévõ
Koszta-festmények innentõl
még inkább felértékelõdnek

majd. – Nagyon szeretném
elérni, hogy ez a kiállítás to-
vább utazzon Budapestre, s
a fõváros mûértõ, mûélvezõ
közönsége is megismerhes-
se, amire az elmúlt 60 évben
nem volt lehetõségük, holott
korábban Koszta rendkívül
népszerû volt abban a kör-
ben. De ha tudnánk biztosí-
tani neki nemzetközi publi-
citást, az koronázná meg
munkánkat. 

Koszta távollétében egy
nagyon szép, kvalitásaiban
méltó festményválogatás ér-
kezik a megüresedõ terem-
be. Koszta kortársa és szelle-
mi, mûvészi pályatársa, az
alföldi iskola szintén kiemel-
kedõ jelentõségû vásárhelyi
festõje, Tornyai János koráb-

ban soha nem szerepelt vá-
rosunkban önálló tárlattal.
Ráadásul igazi rejtett kincsek
érkeznek Vásárhelyrõl, hi-
szen Tornyai munkásságá-
nak utolsó szakaszából szár-
mazó festményeit is láthatja
majd a szentesi közönség,
melyek éppen harminc esz-
tendeje kerültek elõ egy pad-
ló alól. Kidolgozzák a vásár-
helyi múzeummal, hogy a
két város közönsége kedvez-
ményesen látogathassa a ki-
állításokat, mondta az igaz-
gatónõ. 

Április 3-án tartják a Tor-
nyai-tárlat megnyitóját a
múzeumban, amit a zeneis-
kolások koncertje követ a
festmények között.

D. J.

Koszta kölcsönben, Tornyai vendégségben

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság „Azonos tisztelettel” cím-
mel rövidfilm pályázatot hirdet olyan amatõr alkotók részé-
re, akik nem a filmszakmában dolgoznak. A pályázat célja az
„Egyenlõ bánásmód – mindenkit megillet!” szlogen erõsítése
filmes eszközökkel. A hatóság legfeljebb 5 perc idõtartamú,
esélyegyenlõséget hangsúlyozó, figyelemfelhívó filmeket vár.  

Elõzetes regisztráció:
www.egyenlobanasmod.hu/tamop/palyazatok
Az elsõ három helyezett alkotó pénzdíjban részesül. 
Információ: EBH TÁMOP Programiroda, hétfõ-szerda 9-15

óráig, tel.: 06 1 795 2998, palyazat@egyenlobanasmod.hu

Rövidfilm pályázat

Szunyogh Gabriella hegedûtanár növendékével,
Anasztáziával gyakorol a zeneiskola Corelli-termében.

Százéves konyháról keresnek fotókat

A Péter Pál Polgárházban kialakítandó korhû konyha
megvalósításához keres a Koszta József Múzeum a 19.
század végén, a 20. elején Szentesen vagy környékén ké-
szült fotókat, melyek alapján rekonstruálható egy polgári
konyha berendezése. A századforduló idejébõl származó
személyes és tárgyi emlékeiket is szívesen fogadják. Az
ajándékokat vagy letétbe helyezett felajánlásokat a Kos-
suth tér 1. szám alatt, a megyeháza épületében várják.
(Tel.: 63/313-352, e-mail: mariberes@gmail.com).

(Fotó:
Szentesi
Gyors)
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A tavalyi esztendõ disz-
koszvetõ bajnoka, a 118. Or-
szágos Atlétikai bajnokság
aranyérmese, Seres András lett
a 2013. esztendõ legjobb szen-
tesi sportolója. A Maximus
KSE versenyzõje 2013-ban az
Országos Téli Dobóbajnoksá-
gon felnõtt férfi diszkoszvetés
versenyszámban bajnoki
bronzérmet szerzett, míg a
Nemzetközi Balaton Bajnok-
ságon, a Nyírség Kupán, a
Honvéd Nemzetközi Verse-
nyén, a Tisza Kupán és a Nyílt
Budapest Bajnokságon arany-
érmet akasztottak a nyakába.
A 25 esztendõs atléta a fõvá-
rosban született, az Újpestben
kezdett el versenyezni, né-
hány éve azonban már szente-
si színekben éri el legnagyobb
sikereit. Nemzeti ünnepünket
Portugáliában tölti, András
ezen a hétvégén a Téli Euró-
pa-kupán képviseli hazánkat
felnõtt válogatottként.

– Önt választották a tava-
lyi esztendõ legjobbjának,
hogyan fogadta ezt a hírt?

– Rendkívül boldog vol-
tam, amikor megtudtam,
megtisztelõnek érzem, és kü-
lön örömmel töltött el, hogy
Szentes városa értékeli az
eredményeimet. 

– Hogyan lett önbõl disz-
koszvetõ?

– Gyerekként dzsúdóztam,
majd futballoztam egy évig,
de az általános iskolai testne-
velõ tanárom levitt az atlétika
pályára, és ott ragadtam.

– Mindent meg tudott való-
sítani, amit 2013-ra kitûzött
magának?

– Sajnos nem, mivel a leg-
nagyobb célom az volt, hogy
a diszkoszt 60 méter fölé ha-
jítsam, ez azonban tavaly
nem jött össze, bízom benne,
hogy idén igen. Természete-
sen a magyar bajnoki címem
kiemelkedik a tavalyi ered-
ményeim közül, de sikeresen
szerepeltem az Európa-kupán
és a téli dobóbajnokságon is,
ahol sérülten szereztem
bronzérmet. Többször is sérü-
lés hátráltatott a folyamatos
munkában, a deréksérülés és
a mellizom húzódása miatt
egyaránt 6-6 hetet kellett ki-
hagynom, lassan gyógyultam
ki ezekbõl.

– 58,96-tal nyerte a magyar
bajnokságot, átléphetõ a 60
méteres álomhatár?

– Mindenképpen, hiszen

ezért dolgozom az edzéseken.
Az idei, téli dobóbajnokságon
második lettem, 58,59-es
eredményt értem el. A felké-
szülésnek ebben a szakaszá-
ban, télen még sosem dobtam
ekkorát, erre tudunk majd
alapozni, és ha minden össze-
jön, akkor nyáron hatvan mé-
ter fölé szállhat a diszkosz.
Ha ez sikerül, akkor kacérko-
dom azzal is, hogy a felnõtt
Eb-szintet is megcélozzam
magamnak.

– Hol edzenek Tégla Ferenc-
cel?

- Elsõsorban a fõvárosban
edzünk, technikai, dobó- és
súlyzós edzéseket is itt tar-
tunk, de Szentesen is szok-
tunk készülni.

– Reális cél lehet ön szá-
mára kijutni valamelyik
olimpiára?

– Ha nem hinnék benne,
akkor csak hobbiszinten ûz-
ném ezt a sportágat. Mint
minden profi sportoló, én is
hiszek abban, hogy egyszer
részese lehetek az ötkarikás
játékoknak 

– Remek esztendõt zárt,
sõt, az utóbbi években egyre
jobb és jobb teljesítményt
nyújt. Jó döntés volt Szentes-
re igazolnia?

– Mindenképpen, úgy gon-
dolom életem egyik legjobb
döntése volt ez. Nagyon so-
kat köszönhetek a klubnak és
a városnak is, bízom benne,
hogy ez a jó kapcsolat még
sokáig fennmarad. HV

Szoros mérkõzésen szen-
vedett 12-11-es vereséget a
Hungerit-Szentesi VK nõi
vízilabdacsapata a Dunaúj-
várostól. A mieink – az elõ-
zetes számítások szerint –
így elvesztve a pályaelõny
adta lehetõséget, minden bi-
zonnyal az újvárosiakkal
mérkõznek majd a döntõbe
jutásért.

Jól kezdte a Dunaújváros
elleni rangadóját a Szentes,
olyannyira kiválóan, hogy az
elsõ nyolc percben hatszor is
bevették Kasó kapuját a mie-
ink. Az elsõ negyedben há-
rom góllal is vezetett a Hun-
gerit, a harmadik negyedben
9-8-ra már a vendégek. Nem
játszott jól ekkor a Szentes,
két sorsdöntõ büntetõt is ki-
hagytak a mieink, és ez a két
gól nagyon hiányzott a mér-
kõzés végén. Mihók Attilának,
a vendégek szakvezetõjének a
magánszámát követõen –
székdobálás és -rugdosás –
vezetõedzõjük nélkül maradt
Dunaújváros három góllal el-
lépett a Hungerittõl Hevesi,
valamint a mezõny legjobbjá-
nak bizonyuló, és hat gólig
jutó Gémes Alexa vezetésével
egyenlített Tóth László együt-
tese. 11-11 után végül Csabai
gólja a vendégek javára dön-
tötte el az összecsapást.

A Hungeritre két mérkõzés
vár még az alapszakaszban, a
Honvéd és az UVSE ellen. Ha
március 26-án az Újpestet itt-
hon sikerül legyõzni, akkor a
Dunaújvárossal, vereség ese-
tén a tavalyi bajnok Egerrel
kell mérkõzniük. – El kell is-
mernem, nem játszottunk jól
– mondta Tóth László vezetõ-
edzõ. – Rettenetesen gyengén
védekeztünk a 6-6 elleni szi-
tuációkban, amikor a beindu-
lásaikat kellett volna kontrol-
lálni.  Sajnos Van der Sloot és
Gyõri is korán begyûjtöttek
két-két hibapontot, az õ kivá-
lásuk viszont nekünk nagy
érvágás volt. A legrosszabb-
kor maradt ki a két büntetõ,

de hibáztatni nem tudom
azokat, akik kihagyták. A vé-
gére a sok kiállítás miatt el-
fogytunk, holott úgy érzem,
nem volt olyan durva mérkõ-
zés.

A mérkõzés elõtt Dömsödi
József, a Szentesi Vízisportért
2006 Alapítvány elnöke és
Merész András, szövetségi
kapitány virággal kedveske-
dett a két csapat tagjainak.

Papírforma gyõzelmet ara-
tott szerdán este a ligeti uszo-
dában a Hungerit-Szentesi
VK nõi vízilabda-csapata a
Honvéd ellen. A mieink 23-8-
ra nyertek fõvárosi riválisuk-
kal szemben. A Szentes gól-
szerzõi Hevesi (8), Kövér-Kiss
(7), Gémes, Rácz és Farkas (2),
valamint Gyõri illetve Magyar
(1-1) voltak.

Elvesztett rangadó
Három hónap után ismét

elsõ osztályú férfi vízilabda-
gyõzelemnek örülhettek a
szurkolók. A mieink az OSC
ellen gyõztek 8-5-re, pénte-
ken 18 órakor pedig tovább
folytathatják a pontgyûjtést a
KSI ellen a ligeti uszodában.

Fergeteges Patriots-
biztatás mellett 4-2-re hozták
az elsõ negyedet a mieink. A
második nyolc percben aztán
tovább növelte az elõnyét a
Valdor, és ez a háromgólos
„fór” a találkozó végéig meg-
maradt. A szakvezetõ érthe-
tõen elégedett volt. – Véde-
kezésben nagyszerût nyújtot-
tunk, a támadójátékunk pe-
dig eredményes volt az elsõ
félidõben. Fontos volt, hogy
újra érezzük meg a gyõzelem
ízét, ami további önbizalmat
adhat a ránk váró fontos
mérkõzések elõtt. 

Gyõzelem - három
hónap után

Városunkban a tehetség-
gondozás a versenysportok
terén is megmutatkozik.
Cikksorozatunkban arról is
beszámolunk, milyen az
utánpótlás csapatok helyze-
te, mibõl gazdálkodnak a
klubok és, hogy a különbö-
zõ korosztályokban össze-
sen hány gyerek sportol. 

A HSZATÁK futball egye-
sülete 2000-ben alakult  Ha-
lász Sz. Antal vezetésével.
Utánpótlás nevelése volt a fõ
céljuk, ahogy napjainkban is.
Az elmúlt években  dinami-
kusan  növekszik az egyesü-
letben futballozó gyerekek
létszáma. Ennek következ-
ményeként bõvült edzõi lét-
szám is, annak érdekében
hogy a minõségi munkát to-
vább lehessen folytatni. Idõ-
közben az egyesület struktu-
rális változáson is keresztül
ment. Megváltozott az el-
nökség összetétele és ezzel
együtt az egyesület neve is
ami SZENTES JUNIOR FC
lett. Jelenleg 110 tagja van az
egyesületnek, akiket nyolc
edzõ kilenc korosztályban
edz háromszor egy héten.
Ezen felül az óvodákban kö-
zel 150 kisgyerekkel ismerte-
tik meg a sportág alapjait.

Az egyesület új szakmai
vezetõje Némethy László lett,
akinek a szakmai irányítás
mellett az óvodai foglalkozá-
sok megtartása is a feladatai
közé tartozik. Az egyesület
eredményeirõl, célkitûzései-

rõl Prozlik István technikai
vezetõvel beszélgettünk.

Kérdésünkre a vezetõ el-
mondta, hogy a korosztály-
ok U7-tõl U13-ig lépcsõzete-
sen évekre bontva  követik
egymást. Ezen kívül három
korosztályt versenyeztet
egyesületünk az U14-as,
U16-os és az U19-et. A legki-
sebbek, az U7, az U9 és az
U11 a Bozsik programban is
részt vesznek hosszú évek
óta. Idén március 23-án in-
dul az Interliga tornarend-
szerû kiemelt bajnokság,
ahol tavasszal öt fordulón
keresztül kell helytállniuk a
csapatoknak. Ez egy 16 csa-
patot felölelõ megmérettetés,
tizenegy magyar és öt román
csapat részvételével, U8-tól
U13-as korosztályig. A baj-
nokságban összesen 72 gye-
rek képviseli az egyesületet.
Az elsõ tapasztalatszerzõ
szezon után második évre
látványos fejlõdés mutatko-
zik a csapatoknál.

Ezen kívül a Csongrád
Megyei Labdarúgó Szövet-
ség által kiírt megyei bajnok-
ságokon is részt vesznek az
U14-es, U16-os és U 19-es
csapatokkal.

A 2010/2011-es szezonban
indítottuk el elsõként csapa-
tot bajnoki rendszerben, ahol
bajnokságot nyert a szentesi
csapat U14-es korcsoportja,
sõt  a megyei bajnoki döntõt
is megnyerte.

– Ezt követõen sorban do-

bogós helyezéseket értek el a
csapataink. Az idei szezon-
ban új korosztályként  az
U19-eseket is elindítottuk a
bajnokságban, ahol két-há-
rom évvel idõsebbek ellen
játszanak , akikkel  szeret-
nénk egy jó középmezõnyt
elérni a bajnokság végére. 

Megtudtuk, hogy a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség
programjának köszönhetõen
a Szentes Junior FC élhetett a
TAO-s támogatás lehetõsé-
gével. A szentesi vállalko-
zóknak, cégeknek, és egy
nagyvállalatnak köszönhetõ-

en egységes ruházatot  és
megfelelõ mennyiségû se-
gédeszközt vásároltak a gye-
reknek. Ez úton szeretnék
megköszönni a támogatáso-
kat és a szülõk kitartását,
munkáját, hiszen mindez
nagyban hozzájárult gyer-
mekeik  folyamatos fejlõdé-
séhez.

A támogatásokra, mint
minden sportegyesületnél itt
is szükség van. Az önkor-
mányzat az eddigi kilencven
százalékos pálya-és terem-
használati díjhozzájárulást
ötven százalékra csökkentet-

te. A fennmaradó ötven szá-
zalék öt-hatszázezer forint
költséget jelent éves szinten.
Ezen felül utaztatják a csapa-
tokat a tornákra, ami éves
szinten közel másfélmilliós
kiadást jelent.

– Idén májusban a harma-
dik családi napot tartjuk,
ami Családi Szabadidõs Fut-
ballfesztiválnak neveztünk
el. Itt szülõkkel együtt körül-
belül nyolcszáz résztvevõvel
számolunk. Ezen kívül éves
szinten nagyobb szabású
tornákat szervezünk, példá-
ul a Gravo-mix kupát, ami

Ludányi András támogatásá-
val valósul meg. Ezeken a
rendezvényeinken 40 csapat,
három korosztályban ver-
seng egymással. A teremtor-
nák novembertõl márciusig
tartanak, ahol a csapataink
több alkalommal dobogós
helyen végeztek. 

Prozlik István a jövõt ille-
tõen úgy vélekedik, ha rövid
idõn belül nem lesz  egyez-
ség a Szentesi Kinizsivel és a
Szentesi Farkasokkal, a kö-
zös továbblépésrõl, abban az
esetben  a Szentes Junior FC
most U19-es csapatából elin-
dít egy önálló felnõtt csapa-
tot, aminek már most van
utánpótlása. 

– Elõre mutató gondolko-
dásra és munkára lenne
szükség a három egyesület
részérõl. Idén újra elindultak
a felvetések, az egyezteté-
sekrõl. Ez fontos lenne, hi-
szen így alapozhatnánk  meg
Szentes labdarúgásának jö-
võjét. Magasabb színvonalú
bajnokságban indíthatnánk
az utánpótlás csapatokat,
ami azt jelentené, hogy ezzel
itt tudnánk tartani a tehetsé-
ges játékosokat – fogalmazta
meg a vezetõ.

Prozlik István, beszélgeté-
sünk végén megjegyezte,
hogy nyitottak az együttmû-
ködésre, erre a hajóra fel le-
het szállni, de vissza nem
fordul senkiért.

Lantos Éva

Szentes egyik legnagyobb utánpótlásnevelõ mûhelye

Az elmúlt heti döntetlent követõen ezúttal
gyõztesként hagyta el a pályát a Szentesi Ki-
nizsi labdarúgócsapata. Kifejezetten jó játék-
kal, 3-1-es gyõzelemmel zárta a szombat dél-
utáni mérkõzést, fontos pontokat begyûjtve
ezzel. Hatalmas lendülettel kezdett a Szen-
tes, már az elsõ percben Kovács Norbert elõtt
adódott ziccer, ám a lehetõség ekkor még ki-

maradt, a hatodikban már nem. A vezetõ gól
megszerzését követõen kiegyenlítettebbé
vált a játék, azonban a 28. és a 33. perc közöt-
ti újabb két Kinizsi-góllal – Polyák Csaba és
újra Kovács volt eredményes – eldõlni lát-
szott az összecsapás. Az 53. percben a vendé-
gek szépíteni tudtak, többre azonban már
nem futotta az erejükbõl.

Az elsõ tavaszi focisiker

Seres András az Év sportolója 

Reális cél az olimpia

Valdor-Szentesi VK –
OSC-Újbuda 8–5 (4–2, 2–1,
1–1, 1–1)

Vodafone, férfi vízilabda
OB I, 21. forduló. Szentes,
Széchenyi ligeti uszoda, 100
nézõ. Vezette: Marnitz M.,
Füzesi.

Valdor-Szentes:
HORVÁTH T. – Pellei,
Hegedûs I., Nagy M. 1,
KISTAMÁS 3, KOLARIK 2,
Szabó I. Z. 1. Csere:
Hegedûs B, Józsa, Kiss Gy.,
Bodor, Németh D. 1, Werner.
Edzõ: Matajsz Márk.

OSC-Újbuda: Áts –
Korényi 1, DELGADO 2,
SUTI 2, Tóth Z., Tiba,
Szentesi. Csere: Gyárfás,
Jávor, Szécsi D., Simon A.,
Regõs, Császár Gy. Edzõ:
Becsei Péter.

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

Kettõs emberelõnybõl: –,
illetve 2/1.

Ötméteresbõl: 1/1, illetve
1/1.

Hungerit-Szentesi VK –
Dunaújvárosi Fõiskola
11–12 (6–4, 2–3, 0–2, 3–3)

Vodafone nõi vízilabda
OB I, 12. forduló. Szentes,
Széchenyi ligeti uszoda,
100 nézõ. Vezette: Marnitz
M., Füzesi.

Hungerit-Szentesi VK:
Terefou – Gyõri, HEVESI 1,
VAN DER SLOOT 3, Rácz,
Kövér-Kis, GÉMES 6. Cse-
re: Etiebet, Farkas T., Elbert,
Kádár 1, Tóth Cs. Edzõ:
Tóth László.

Dunaújvárosi Fõiskola:
KASÓ – Szilágyi, Menczin-
ger K. 1, GURISATTI 3,
MISKOLCZI 3, Ziegler,
CSABAI 2. Csere: Garda,
Horváth B. 2, Andresz, Po-
lák 1. Edzõ: Mihók Attila.

Gól – emberelõnybõl:
14/3, illetve 13/5. 

Ötméteresbõl: 6/4, illetve
2/2. 

Kipontozódott: Polák (21.
p.), Gyõri (23. p.), Rácz (26.
p.), Miskolczi (26. p.), Van
der Sloot (27. p.), Ziegler
(29. p.), Kövér-Kis (32. p.).

Piros lap: Mihók Attila
(21. p.).



Székely gyerek az apjához:
- Édesapám, nyilván valami baja
esett a Riskának!
- Mibõl gondolod fiam?
- Hozza a pásztor a bõrét...

- Halló vízmûvek?
- Igen, tessék?
- A csapból víz folyik?
- Igen, miért, minek kellene?
- Ahogy a számlát elnézem, leg-
alább whiskynek.

- Jól lefogytál. Hogy sikerült?
- Hát a zöldségektõl.
- Milyen zöldségektõl?
- Saláta, paradicsom, uborka, re-
tek, paprika, cékla...
- Ezeket etted?
- Nem. Ezeket kapáltam.

A találmányi hivatalnál jelentkezik
egy férfi azzal, hogy egy csodás
borotváló gépet szerkesztett. 
- Hogy mûködik? - kérdezi a hiva-
talnok.
- A delikvens csak bedugja a fejét
ebbe a dobozba és az a gomb
megnyomására azonnal megborot-
válja. 
-  De hát nem mindenkinek egyfor-
ma a feje! - akadékoskodik a hiva-
talnok. 

-  Elõször nem!

A nyári szünetben Móricka felmegy
játszani Pistikéhez, azok 10. emeleti
lakásába. Délután hazajönnek Pisti-
ke szülei és kérdezik a gyereküket:
- Pistike, mit csináltatok Mórická-
val?
- Versenyeztünk, hogy melyikünk
mer messzebbre kihajolni az abla-
komból! 
- És hol van Móricka? 
- Õ nyert.

Két barát beszélget: 
- Tegnap megláttam egy lányt, és
azonnal beleszerettem.
- Csak nem azt akarod mondani,
hogy feleségül veszed? 
- Dehogy! Ránéztem még egyszer.

- Julika, ahányszor mosolyogni lá-
tom, mindig arra gondolok, szíve-
sen felvinném magamhoz. 
- Pista, maga ekkora nõcsábász? 
- Nem, fogorvos vagyok.

A fõnök íróasztalán áll egy fotó,
amin két aranyos óvodás gyerek
mosolyog. A titkárnõ, ahányszor

bejön a szobába, mindig ránéz a
képre, egyszer aztán meg is jegyzi: 
- Kicsi korban még minden gyerek
olyan édes! De, fõnök, a maga gye-
rekei már kamaszok, miért nem rak
ki róluk egy újabb fényképet?
- Azért, mert ha ezt nézem egész
nap, és utána hazamegyek, köny-
nyebben kibírom, hogy ne üssem
agyon õket!

Két év külföldi munka után tér haza
a férj a feleségéhez. Megdöbbenve
látja, hogy az asszony egy pár hó-
napos kisbabát tart a karjában. Dü-
hösen kérdezi:
- Ki a gyerek apja, talán Joe?
- Nem, dehogy!
- Akkor Jim?
- Nem.
- Hát, áruld el, melyik barátommal
csaltál meg!
- Az eszedbe sem jut, hogy nekem
is lehetnek saját barátaim?

Süllyed egy hajó a tengeren. A skót
házaspár kétségbeesetten áll a kor-
látnál. Az asszony síránkozik: 
- Ennél rosszabb már nem is tör-
ténhetett volna velünk!
- Dehogynem - szól a férj. - Ha re-
túrjegyet vettünk volna!

Pótfûtés
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Már közel negyed évszá-
zada készít gyógyteákat
Medgyesi István, nyugalma-
zott biológia-földrajz sza-
kos tanár. Magas vérnyo-
más, álmatlanság, hasme-
nés, derékfájás: csak egy
pár dolog, amire enyhülést
adhat a természet patikája.
A tanár úr alapteája 21-féle
gyógynövény keverékébõl
áll, melyet maga gyûjt és
nagy szeretettel ad bárki-
nek, aki hozzá fordul segít-
ségért. A mély pirosas színû
tea rendkívül jó ízû, eny-
hén édeskés, aromás ízka-
valkád, ami mindenféle
édesítõszer nélkül is na-
gyon finom. Ha szükséges,
ehhez ad egyéb gyógynövé-
nyeket, amelyek valami-
lyen speciális problémát hi-
vatottak kezelni. 

A növények zömét a ter-
mészetben gyûjti, az ártere-
ken és réteken, de a háza kö-
rüli kertben is van hét-nyolc
féle gyógynövény, például
vére hulló fecskefû, köviró-
zsa, dió, cickafark.

– Kimegyek a határba és
ott szedem õket. Például az
ártereken találok fekete na-
dálytövet, libapimpót, mezei
zsurlót, többféle mályvát,
különbözõ mentaféléket,
szederlevelet.  Ha elme-
gyünk a Mátrába, vagy a
Bükkbe, ott is gyûjtök egy
keveset, mert ott olyan növé-
nyek is vannak, amik itt nem
élnek meg. Nem mindegy,
hogy hol gyûjtünk; utak és
forgalmas helyek mellett
nem szabad. Fontos, hogy a
növények szennyezõdés-
mentesek legyenek, mert le-
mosni nem szabad. Hazaho-
zom, megszárítom, majd
morzsolom és végül össze-

keverem õket – avat be a
részletekbe a nyugalmazott
tanár.

– Volt egy nagyon aranyos
esetem: a határt jártam és ta-
lálkoztam egy angliai házas-
párral, akik egy lakóautóval
utazgattak. Szóba elegyed-
tünk és mondták, hogy has-
menésük van, mert össze-
szedtek valami fertõzést.
Rögtön rámutattam a fodros
lósóskára az árokparton,
ugyanis ennek a virágából
készült tea nagyon jó has-
fogónak. Azóta is írják, hogy
milyen hálásak, amiért meg-
gyógyítottam õket – meséli
nevetve.

Egy hetven év feletti de-
rékfájós ismerõse fürdõvizet
készített a teából és így sza-
badult meg a fájdalmától.
Egy másik ismerõse pálinká-
ba áztatta a gyógynövény
keveréket és afféle svédcsep-
pet készített belõle.

– A teát vízzel készítik, az-
tán van a tinktúra, aminél
szeszben oldják ki a ható-
anyagot – avat be Pista bácsi
a népi gyógyászat praktikái-
ba. – Régen a háziasszonyok
a konyhában használatos fû-
szereket áztatták pálinkába:
egy szem borsot, egy gerezd
fokhagymát, egy kis vörös-
hagymát, egy szárított piros-
paprikát, szegfûszeget, kori-
andert, babérlevelet. Egy
másfél-két literes üvegbe tet-
ték a fûszereket, hozzáadtak
egy liter pálinkát és legalább
egy hónapig hagyták állni.
Egy-egy alkalommal 2-3 cen-
tet ittak csak belõle. Ha zsír-
ral fõzzük meg a gyógynö-
vényt, például körömvirágot
vagy csipkebogyót, akkor
kenõcs lesz belõle. 

Most gyûjthetõ a gyermek-

láncfû levele, amit salátaként
fogyaszthatunk. A levelét és
a virágát szárítva nyugtató,
izzasztó és köptetõ teakeve-
rékhez lehet hozzáadni. Az-
tán hamarosan kezdõdik a
csalán, a nyírfalevél és virág-
zat, illetve a galagonya gyûj-
tési ideje.

Nagyon fontosnak tartja
az utánpótlás nevelését,
ezért készített egy egész
mappára való gyógynövény-
ismertetõt, melyet egy-két
hónapra kölcsön ad, sõt szí-
vesen vezet gyógynövény-

gyûjtõ kirándulásokat is.
Medgyesi Pista bácsi nem

szeret pénzt kérni, meséli ez-
úttal már a ház mögötti ga-
rázsban, ahol a gyógynövé-
nyeket tárolja. A barter köze-
lebb áll a szívéhez. Különö-
sen régi képeslapoknak és
térképeknek örül, mert a
gyógynövények mellett eze-
ket is gyûjti. 

– A Bibliában is benne van,
hogy amit ingyen kaptál, in-
gyen adjad – részletezi a filo-
zófiáját.

Baranyai Vitália

A természet pat ikusa

A zenekar 2000-ben alakult Hódmezõ-
vásárhelyen, a fõ cél egy igényes és egyben
nagyon bulizós latin zenét játszó zenekar
létrehozása volt. 2003-ban alakult ki a
mostani felállás, ami egy „nemzetközi
válogatott” . Rövid idõn belül kiderült az is,
hogy ez a zenekar a swinget, jazzt, pop- és

vendéglátós zenét is nagy alázattal,
igényesen tudja játszani és így lett a Coco
Bongo a Dél-Alföld egyik legkedveltebb,
meghatározó zenekara.

Március 15-én, szombaton a Felsõpárti
Sörözõbe várják a szórakozni vágyókat.
Belépõ 22 óráig ingyenes.

Coco Bongo koncert és buli
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, ves-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Bakó Ildikó és Levendovics

György, a Szentesi fotókör két
tagjának közös kiállítása  tekint-
hetõ meg.

Õze Lajos Filmszínház
Március 13-17. 
15 és 17.30 óra – Pulykaland

– magyarul beszélõ, amerikai
animációs vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Március 14-tõl

Kultúra

Március 14.
Ünnepi megemlékezés, Boros-díj
átadás
Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központ
Március 15. 10 óra
Az 1848/49-es magyar
forradalom és szabadságharc
évfordulójának tiszteletére
rendezett városi ünnepség
Kossuth tér
Március 15.
Pilvax Kávéház
Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központ
Március 15. 15 óra
Szentesi Körséta: A Járásbíróság
történész és építész szemmel
„Régi –új Szentes”
programsorozat keretén belül
Március 17. 16.30 óra
Róvott múltunk – székely-magyar
rovás foglalkozások
Gyermekkönyvtár
Március 17. 18 óra
Logikusan gondolkozol? –
Gondolkodók klubja
Vezeti: Berényiné dr. Papp
Erzsébet
Városi Könyvtár
Március 18. 16.30 óra
Gyermek klub – délutáni matiné
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Március 18. 16.30 óra
„Egy kiállítás képei …”
rendezvénysorozat I. – beszélgetõ
est
Képek és kérdések Az ember
tragédiájáról – Kass János
grafikái 
Beszélgetõtársak: Bánki Vera
mûfordító és Karikó-Tóth Tibor, a
Kiss Bálint Református Általános
Iskola igazgatója
Koszta József Múzeum
Március 19. 9., 10.30 és 14 óra
Vízipók, csodapók mesejáték a
SZÖSZ elõadásában
A Micimackó bérlet elõadása
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
Március 19. 18 óra
A magyar középkor virágkora:
Hunyadi Mátyás 
Elõadó: Poszler György tanár
Városi Könyvtár
Március 19. 19 óra
Szerelem? Piros Ildikó önálló
estje 
Pódiumbérletes elõadás
Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központ
Március 20. 19 óra
Irodalmi életrajzok elõadássorozat
Poszler György vezetésével
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Március 20-27.
Internet fiesta
Városi Könyvtár
Március 21. 17 óra
„Beszéljünk Magyarul!” címû
elõadás
Dózsa Ház, Közösségi Tér
Március 22. 10 óra
Fényünnep 
Dózsa-ház, Közösségi Tér
Március 22. 15 óra
Szentesi Körséta: A fehérház és a
múlt találkozása
„Régi –új Szentes”
programsorozat keretén belül
Március 22. 15 óra
Narnia krónikái angol nyelvû
zenés, verses, dalos színdarab a
Szentesi Deák Ferenc Általános
Iskola angol-magyar két tanítási
nyelvû tagozatos diákjainak
elõadásában
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
Március 24. 16.30 óra
Varázsjátékok – fantáziajátékok 3-
8 éveseknek, mesével, játékkal
Gyermekkönyvtár
Március 25. 16.30 óra
Gyermek klub – kézmûves

foglalkozás
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Március 25. 18 óra
Filmklub: Rém hangosan és irtó
közel (színes, magyarul beszélõ,
amerikai filmdráma, 129 perc,
2011; rendezõ: Stephen Daldry)
Városi Könyvtár
Március 26. 18 óra
A halál egészen más, vagy
mégsem? Kérdések válaszok
nélkül? 
Elõadó: dr. Horváth György;
közremûködik: Tóth Sándorné
Városi Könyvtár
Március 27. 19 óra
Irodalmi életrajzok elõadássorozat
Poszler György vezetésével
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Március 28. 19 óra
Molnár Dixieland Band
Közkívánatra! Az 50 éves
jubileumát ünneplõ zenekar újra
Szentesen!
Lajtha László Alapfokú Mûvészeti
Iskola hangversenyterme
Március 29. 15 óra
Szentesi Körséta: A fehérházi
üzletek eredeti és mai funkciói
„Régi –új Szentes”
programsorozat keretén belül
Március 29. 15 óra
„Zsebkendõm négy sarka.” a
Szentesi Mûvelõdési Központ
díszítõmûvész körének kiállítása
Városi Könyvtár
Március 29. 22 óra
First koncert
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Március 31. 16.30 óra
Agyra gyúrj! - játékos indirekt
tanulásfejlesztés
Gyermekkönyvtár

Sport

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 OB I-es vízilabda-mérkõzés
Szentesi Üdülõközpont
Március 15. 8 óra
III. Városismereti túraverseny
Dózsa-ház
Március 22.
Mozdulj rá! Czanik Balázzsal
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Március 22. 10 óra 
ERIMA Országos Kézilabda
Gyermekbajnokság 
Kiemelt U10-es leány  forduló
Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok
Március 22. 14 óra 
Antonjuk Alexandar Amatõr
Kosárlabda Emléktorna
Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok
Március 22. 18 óra
Szentes – Vasas 
Férfi OBI-es vízilabda-mérkõzés
Szentesi Üdülõközpont
Március 23.
Farsangi Amatõr Labdarúgó
Torna 
Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok
Március 23. 10 óra
Szent Jupát Nyílt Nap
Gördülõ generációk – kerékpáros
kirándulás korhatár nélkül
Dózsa-ház
Március 27. 10 óra
Óvodás Olimpia
Szentesi Klauzál Gábor Általános
Iskola 
Március 29. 10 óra 
ERIMA Országos Kézilabda
Gyermekbajnokság 
Kiemelt U10-es fiú forduló
Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok
Március 30. 14 óra 
Amatõr labdarúgó torna 
Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok

Programajánló

A természet patikája Medgyesi István belvárosi garázsában



A Dr. Papp László Sport-
egyesület edzõi és négy ta-
nítványuk birkózó bemuta-
tót tartott az óvodásoknak a
Nyolcszínvirág óvodában.
A 11 éves Kuczora Márk, a
10 éves Kuczora Attila, a 9
éves Rónyai Csanád és a 9
éves Varga Dániel mutatták
be az óvodásoknak az alap-
vetõ fogásokat.

Rónyai Zoltán, az egyesü-
let elnökhelyettese elmond-
ta, hogy nagyon szeret gye-
rekekkel foglalkozni, s örül-
ne, ha a birkózás is népszerû
lenne a gyerekek körében.
Nem titkolt szándékuk az
utánpótlás erõsítése, ezért

már az egészen kicsi gyere-
kekkel is szeretnék megsze-
rettetni ezt a sportágat.  A
bemutatót követõen a kicsi-
ket is invitálták, hogy ve-
gyenek részt az edzésben,
amit az ovisok módfelett él-
veztek. A feladatok nem
csak az erõnlétre, hanem az
ügyességre is épülnek, hi-
szen a szabályok betartása
mellett számtalan módon ki
lehet szabadulni az ellenfél
fogásából. Ezt gyakorolta
körülbelül negyven gyerek.
Kiss Csaba és felesége, Bene-
dek Krisztina eljöttek meg-
nézni a bemutatót. Az ikreik
öt évesek és szeretnék, ha el-

sajátítanák a birkózást.
- Otthon is folyamatosan

ezt csinálják, jó lenne, ha
nem a házat szednék szét,
hanem rendszeresen spor-
tolnának – mondta az apu-
ka. 

A szülõk jó ötletnek tart-
ják, hogy az óvodában beve-
zetnék a heti foglalkozáso-
kat. Az óvónõk is alátámasz-
tották a mozgás fontosságát.
Elmondták, hogy az odajáró
gyerekek nagyon szeretnek
mozogni, és mindig örülnek,
ha újfajta sportág keretein
belül próbálhatják ki magu-
kat.

Lantos Éva

Birkóztak az ovisok

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

Telefon: 311-506

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon az
alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok.

Tojás 30-35 Ft/db, vöröshagyma 150 Ft/kg, fokhagyma
800-1200 Ft/kg, lilahagyma 450 Ft/kg, édeshagyma 650
Ft/kg, petrezselyem-, zellerzöld 50 Ft/csomó, zeller 100-
150 Ft/db, karfiol 300-350Ft/kg, bab 700-900 Ft/kg, fehér-
paprika 700 Ft/kg vagy 80-150 Ft/db, erõs paprika 60-120
Ft/db, kaliforniai paprika 250 Ft/db, paradicsom 550-800
Ft/kg, kígyóuborka 600-750 Ft/kg, ófejeskáposzta 100-150
Ft/kg, újkáposzta 300 Ft/db, ókelkáposzta 250-30 Ft/kg
vagy 100 Ft/db, lilakáposzta 300 Ft/kg, spenót, sóska 200
Ft/zacskó.

Medvehagyma 200 Ft/csomag, zöldhagyma 100-150
Ft/csomó, piros retek 80-150 Ft/db, jégcsap és sörretek
100 Ft/db, karalábé 100-200 Ft/db, ókrumpli 140-150
Ft/kg, újkrumpli 250 Ft/kg, saláta 150-200 Ft/db, gyökér
450-480 Ft/kg, répa 150 Ft/kg, új répa 100 Ft/csomó, gom-
ba 450-500 Ft/kg.

Körte 300 Ft/kg, alma 150-200 Ft/kg. Dióbél 2400 Ft/kg,
mák 1800 Ft/kg, csíramálé 200 Ft/doboz. Citrom 400
Ft/kg, banán 350 Ft/kg, mandarin 400 Ft/kg, narancs 250
Ft/kg, Méz 1500 Ft/üveg.

Vetõkrumpli 120 Ft/kg, dug- és fokhagyma 800 Ft/kg.
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Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu, szentesielet@gmail.com

Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
Kiadja: Szentes Városi Képviselô—testület, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet
ISSN 0238—9959

Mosógépet cipelt hazafelé
egy férfi Szentesen, ám ami-
kor a rendõrök igazoltatták,
nem tudott elszámolni an-
nak eredetével, sõt, késõbb
kiderült, hogy nem sokkal
korábban egy lakatlan ingat-
lanba betört, és onnan lopta
el a mûszaki berendezést.
Lopás miatt, gyorsított eljá-
rásban indult eljárás az
ügyében.

Öntözõcsövekrõl törtek le
csapokat ismeretlen elköve-
tõk egy Nagytõke melletti
mezõgazdasági területen.
Valószínûleg fémtolvajok

voltak, akik ilyen módon
gyûjtöttek eladható árut.
Ugyancsak ilyen szándékkal
próbáltak ellopni ereszcsa-
tornákat az egyik szentesi
telephelyrõl, ám ezeket a bû-
nözõket megzavarták, ezért
aztán a tolvajok a zsákmá-
nyukat hátrahagyva fej-
vesztve menekültek. Szintén
fémet, egészen pontosan ön-
tözõcsõ-csatlakozót loptak
ismeretlenek Szentes határá-
ból, egy másik telephelyrõl.

Több tízezer forint értékû
okostelefont loptak el az
egyik helyi iskolából. A tol-

vaj a tanmûhely nyitott öltö-
zõjébõl vitte el a mobilt, me-
lyet gazdája felelõtlenül ott-
felejtett. 

Büntetõeljárás indult egy
helyi férfi ellen, aki az egyik
szentesi ABC-bõl több alka-
lommal is lopni próbált.
Mindezt a bolt biztonsági
kamerája rögzítette, a férfi
azonosították a nyomozók,
és eljárás indult ellene. In-
formációink szerint már
nem ez az elsõ ügye ebben
az esztendõben a rendõrség-
gel.

hv

Beindultak a fémtolvajok

Született: Tarjányi Sándor István és Antal Franciskának
(Szegfû u. 2.) Jázmin, Mészáros János és Boros Zsuzsának
(Klauzál u. 3.) Emma, Héjja Ignác és Bába Andreának (Sajó
köz 4.) Emese Sára, Török Tibor és Kovács Zsuzsának (Dr.
Berényi I. u. 86.) Zsombor Bálint, Szalva Tamás és Cserháti
Kittinek (Köztársaság u. 19.) Gréta nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Almási Sándor (Knézich K. u. 4.) és
Szombathelyi Mónika (Bercsényi u. 112.).

Elhunyt: Szegi Mihályné Boros Anna (Jókai u. 6/A),
Berényiné Ágoston Ildikó (Teleki L. u. 3.), Kalamusz István
(Vásárhelyi út 113.).

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: Március 17-ig.: Eszes Gyógyszertár ((Klauzál
u. 6.) hétfõn-péntek 7.30-18, szombat 8-12-ig. Március 17-24-ig Kert-
városi Patika (Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12
óráig. Készenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) március 15-
16-án Molnár Béla, Nádas stny. 9., telefon: 30/995-16-82.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü március 17—21.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Sertésraguleves és
Makói vágottas

A menü: Sonkaropogós
zöldborsófõzelékkel
vagy Kocsonya

B menü: Milánói makaróni
Kedd: Marhúsleves

cérnametélttel és
sárgadinnyeleves

A menü: Bösztörpusztai
kisbográcsos, saláta

B menü: Gyros, sült burgonya,
saláta

Szerda: Pirított tarhonyaleves és
fokhagymakrémleves

A menü: Karaj ropogós
bundában,
Batthyány-rizs, saláta

B menü: Zúzapörkölt,
nokedli, saláta

Csütörtök:Lencseleves füstölt
hússal és frankfurtileves

A menü: Hentes tokány,
tészta, saláta

B menü: Dubarry-csirkemell,
gombás rizs, saláta

Péntek: Gyümölcsleves és
tejfölös-gombás
karfiolleves

A menü: Gyulai töltött karaj,
hagymás törtburgonya

B menü: Részeges csirkemell
csíkok gyümölcs-
raguval, párolt rizs

www.galeriakavehaz.hu (X)

A Legrand Lövészklub és az Árpád Szabadidõs Sportklub
március 22-én, szombaton  9 órától ismét megrendezi szoká-
sos tavaszi légfegyveres lövészversenyét. A rendezvényen
részt vehet, aki a kitûzött idõpontban a helyszínen jelentke-
zik.

A verseny helye: Legrand légfegyveres lõtér, Ipartelepi út.
14. Díjazás: az elsõ három helyezett érmet és oklevelet kap.
Részletek, illetve elõzetes nevezés Postás Lászlónál
06/30/907-20-99 és Ignácz Jánosnál 06/20/378-38-40.

48-as tavasz
kupa lõverseny

Március 8-án játszották a nõi szuperliga tekebajnokság 17.
fordulóját, ahol a budapesti Rákoshegyi VSE II. csapata a
Szentesi TE-t fogadta. A mieink 3021 fát ütöttek,  fél csapat-
pontot szerezve Tóth Andrea (502 fa) révén. A Rákoshegyi
VSE II. 3101 fával 5,5 pontot szerzett, a plusz 80 fáért járó ket-
tõ pont is az övéké,  7,5–0,5-re szenvedett vereséget a Szen-
tes. Az ifjúságiak 912–890 fát ütöttek és 3–1–re vesztettek.

Kettõs vereség

Zombor 25 méteres uszo-
dájában rendezték meg a
szerbiai téli szenior úszóbaj-
nokságot. A Szentesi Delfin
ESC-t nagyon sikeresen kép-
viselte Melkuhn Dezsõ, aki el-
sõ helyezést ért el 50, 100 és
200 méter gyors-, 100 m hát-,

50, 100 m mell-, 50, 100 és
200 m pillangóúszásban. 

A Szerbiai Országos Senior
Marathon úszóversenyen
2500 méteren a 75 év feletti-
ek között szintén elsõ helyen
végzett Melkuhn Dezsõ.

Verhetetlen volt

Díszmadár és
kisállat börzét

rendez a Szentesi Mûvelõ-
dési Központ Díszmadárte-
nyésztõ Szakköre március
16-án. Az állatbarátokat va-
sárnap reggel 7 órától várják
a Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Házban. A szakkör fel-
hívja a madártartók figyel-
mét, hogy árusítani csak
számla és állategészségügyi
igazolás ellenében lehet. Az
érdeklõdõknek a belépés díj-
talan.

Ismét nyertek
a kosarasok

A megyei kosárlabda baj-
nokságban szereplõ Szentesi
KK a héten Szegeden játszott
a Májami Forró csapata ellen
és gyõzött 42-57 arányban. A
két legeredményesebb játé-
kos, Marossy Arnold 17, Ha-
lász Ákos 12 pontot szerzett. 

A szentesiek azt megelõzõ-
en a Bodrogi Bau ellen léptek
volna pályára, azonban sérü-
lések miatt március 28-ra ha-
lasztották a meccset.

Amatõr foci
„Farsang farka” címmel

rendez nemzetközi amatõr
teremlabdarúgó tornát az
Árpád Szabadidõs Sportklub
március 30-án, vasárnap 8
órakor a városi sportcsarnok-
ban. 

A tornára jelentkezhetnek
10 fõs csapatok március 19-
én, 17 óráig a Kiss Bálint u. 3.
sz. alatt a díj befizetésével.
Nevezni csak személyesen
lehet.

DR. KOMÁROMI ZOLTÁN
a kormányváltó ellenzék képviselõjelöltje

2014. március 22-én (szombaton) 18.30 órakor
LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart

Szentesen, a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.
(Ady Endre utca 36.)

Meghívott vendég: 

KÓNYA PÉTER
a Szolidaritás Mozgalom elnöke

A rendezvényre a belépés díjtalan.

Fizetett politikai hirdetés

Márk, Attila, Csanád és Dániel mutatták be a gyakorlatokat


