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26 tonna halat
telepítettek tavaly

A horgászegyesület 25 millió forintból
gazdálkodott tavaly, 26 tonna halat vásá-
rolt, és a horgászok 20 tonna halat fog-
tak. Új tisztségviselõket választott a hor-
gászok közgyûlése.

3. oldal

Mintegy két éves várako-
zás után született támogató
döntés a ligeti strandfürdõ
fejlesztés pályázatáról. Az
önkormányzat múlt héten
kapott értesítést a beadott
DAOP pályázat jóváhagyá-
sáról, aminek eredménye-
ként megépülhet egy 2400
négyzetméteres wellness és
élményfürdõ. A mintegy 900
millió forintba kerülõ fejlesz-

tés felét biztosítja a pályázat,
a fennmaradó közel 450 mil-
lió forintot hitelbõl fedezi a
város. A képviselõ-testület
legutóbbi ülésén döntött a
szükséges hitelkeret meg-
emelésérõl. A wellness- és él-
ményfürdõben termálvizes
medencék, szaunák, szolári-
umok, masszázshelyiségek,
jégszoba és sóbarlang kap-
nak helyet.

Szirbik Imre polgármester
elmondta, a strandfejlesztés
a versenysportot és az üdü-
lõket is szolgálja. Az új
komplexum közvetlenül
kapcsolódik a fedett uszodá-
hoz, így mindenki megtalálja
a kedvére való idõtöltés le-
hetõségét. A polgármester
reményét fejezte ki, hogy üz-
letileg is megfelelõ bevételt
hoz a fejlesztés a biztonságos
üzemeltetés érdekében. La-
punk kérdésére, hogy ren-
delkezésre áll-e elegendõ
melegvíz az új komplexum
ellátására, Szirbik Imre el-
mondta, a város jelenleg tár-
gyal egy állami és egy ma-
gánkézben lévõ termálkút
megvásárlásáról.

(folytatás a 3. oldalon)

Fedett wellnessfürdõ
a strandon

Kíváncsiak voltunk, kik
és milyen motivációval vá-
sárolnak használtruha bol-
tokban, ezért ellátogattunk
a város néhány ilyen üzleté-
be. A tapasztalat azt mutat-
ja, hogy a régi szokásokkal
ellentétben manapság már
nem csak az alacsonyabb jö-
vedelemmel rendelkezõk
válogatnak a ruhák között.
Fiatalok és idõsebbek egy-
aránt betérnek és az egyedi,
olcsó és jó minõségû ruhá-
kat, kiegészítõket keresik. 

A külföldi adománybol-
tokból, lomtalanításokból be-
hozott termékek állapota kö-
zel sem annyira kifogásolha-
tó, mint tíz évvel ez elõtt.
Könnyen bele lehet futni
olyan darabokba, amiken ott
van a címke, és sosem hordta
senki. Az elsõ boltba betérve
a tulajdonostól megtudtuk,
hogy hetente egyszer tölti fel
árukészletét. Akad olyan vá-

sárlója, aki kilenc éve válo-
gat nála. Az üzlet tulajdono-
sa elmondta, hogy a minõség
és az ár a legnagyobb befo-
lyásoló tényezõk, de az
egyediség legalább ilyen fon-
tos húzóerõ.

– Nagy zsákokat, konténe-
reket válogatunk át. Ezek
nem tömegtermékek, nem
jönnek veled szembe az ut-
cán – mutatott körbe a ruhá-
kon. 

A legtöbb ruha címkéjén
ott virít valamelyik világ-
márka logója, hímzése és az
eredeti ár tizedéért meg lehet
venni. A Gardrób nõi-férfi
ruhabizományi üzlet tulaj-
donosa, Rácz Erika is meg-
erõsítette a fent említetteket.
Az õ vevõköre fiatalokból
áll. Elsõre szimpatikussá vált
a vállfákra rendezett, szín

szerint összeválogatott ru-
hák kavalkádja, ami táskák-
kal, cipõkkel, kiegészítõkkel
osztozik a polcokon, fogaso-
kon. 

– Bizományi üzlet lévén
ide bárki behozhatja a sze-
zonnak megfelelõ, hordható
ruhákat. Én átválogatom,
adok nyugtát, majd pár hét
múlva lehet érdeklõdni. Ha
sikerült eladni, amit beho-
zott, annak az árából õ is ré-
szesül, és le is vásárolhatja
az árát  – mondta Erika. 

Kovács Georgina ekkor top-
pant be az ajtón több szatyor
ruhával. 

– Én is szoktam használt-
ruhát venni. Fontos az egye-
diség, de sokszor a hangulat
is befolyásol – mondta a ti-
zenkilenc éves lány.

(folytatás a 3. oldalon)

Trendi a turi

A szentesi tiszai strand
kuriózum. A törzsgyökeres
„tiszások” a  jó idõ beálltá-
val startolnak és birtokba
veszik telkeiket és a nyara-
lókat. A város lakóinak vé-
leménye megoszlik a Tisza-
parttal kapcsolatban. Az ál-
talunk megkérdezettek sze-
rint jobban ki kellene hasz-
nálnunk a város turisztikai
szempontból egyik legna-
gyobb természet alkotta ér-
tékét.

Mint az köztudott, a szen-
tesi partszakasz területén
vannak magántulajdonban
és bérlõk által használt, ön-
kormányzati tulajdonú par-
cellák is. Az elmúlt években
az önkormányzat igyekezett
meghatározni és különvá-
lasztani a Szentes Városellá-
tó Nonprofit Kft. és a telke-
ken tartózkodók feladatait.
A strandot eddig, az önkor-
mányzat alvállalkozója mû-

ködtette, de ez az idei évtõl
nagy valószínûséggel változ-
ni fog.

Lantos Balázs órásmester
emlékezett vissza, milyen
kedvelt szórakozóhely volt a
Tisza-part a hatvanas-hetve-
nes években. 

– Körülbelül 15-18 évvel
ezelõtt osztották fel újra a
telkeket. Ekkor kezdõdött a
változás idõszaka, majd a
kerékpárút megépítésével,
így a Körös megközelíthetõ-
ségével kevesebb figyelmet
kapott a Tisza. Hiányolom a
kempinghelyeket és egy
megfelelõen kialakított ven-
déglátóhelyet – mondta.

Lantos Balázs törzsgyöke-
res tiszásként a strand part-
szakaszának karbantartásá-
ban is lát hiányosságokat.
Véleménye szerint az, hogy
a szezon kezdetén mondhat-
ni felszántják az agyagos ta-
lajt, nem jelent megoldást.  A

szemétszállítás kivitelezését
dicsérte, a közmûvesítés je-
lenlegi állapotát elfogadja,
igénybe veszi, de véleménye
szerint fejlesztésre szorul. 

– A tengopálya felõli út-
szakaszon bár van kitéve se-
bességkorlátozó tábla, ezt
sajnos nem tartják be az au-
tósok. Szó szerint száguldoz-
ni szoktak a telkek elõtt, ami
egy kisgyermekes nyaraló
családra nézve életveszélyes
is lehet. 

– Milyen javaslattal élne? –
kérdeztük.

– Elõször is fekvõrendõrt
kellene lerakni, másrészt pe-
dig jobban meg kellene válo-
gatni, kiket engednek be a
sorompón túl. A tapasztala-
tok azt mutatják, hogy szinte
bárki behajthat az üdülõte-
rületre egy mondvacsinált
indokkal, pedig kint parko-
lóhely is ki van jelölve.

(folytatás a 7. oldalon)

Edit az uszodára
mosolyog

A tavaly nyáron, 38 esztendõsen,

súlyos betegségben elhunyt Sipos Edit

világ- és Európa-bajnok szentesi vízi-

labdázó emlékét szobor és sétány õrzi

ezentúl a ligeti strandon.

6. oldal

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Mizere Zsolt négy éve élvezi a tiszai nyarakat.

AAAAkkkkaaaaddddnnnnaaaa    ffff eeee jjjj llll eeeesssszzzz tttt eeeennnn iiii
vvvvaaaa llll óóóó    aaaa    tttt iiii sssszzzzaaaa iiii
ssss tttt rrrraaaannnnddddoooonnnn

Õsszel kezdõdhet a wellness- és élményfürdõ építése az új fedett uszoda mellett.

Épülhet a wellness- és élményrészleg a strandon. Az en-
gedélyezõ hatóság a napokban értesítette az önkormányza-
tot a két évvel ezelõtt benyújtott pályázat kedvezõ elbírálá-
sáról. Várhatóan augusztusban kezdõdhet a kivitelezés és
jövõ nyárra készülhet el az uszodához kapcsolódó mintegy
2400 négyzetméteres komplexum. Egy határon átívelõ pá-
lyázat eredményeként felújítják az 50 méteres kültéri me-
dencét, az öltözõépületet valamint a zöldfelületet és a veze-
tékhálózatot.
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Örömmel adunk hírt róla,
hogy  a  szentes i  Együt t
Nagycsaládosok Egyesülete
sikeresen pályázott a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egye-
sület és a Syngenta Élelmi-
szerlavina programjában,
így március 25-én átvehet-
tük a közel 8 mázsa vetõma-
g o t ,  é s  v e t õ b u rg o n y á t ,
melybõl 15 szentesi sok-
gyermekes család, azaz több
mint 100 fõ egy érvre szük-
séges teljes zöldségigényét
termeszthetjük meg. Más-
nap kiosztottuk a családok-
nak a vetõburgonyát, cse-
megekukorica, zöldborsó,
fejes káposzta, paprika, kar-
fiol, vöröshagyma vetõma-
gokat, melynek nagy részét
hétvégén már el is ültették a
szorgos kezek. 

Bár minden család rendel-
kezett a kis kertekben alap-
szintû mezõgazdasági ta-
pasztalatokkal, az egyesület
mezõgazdasági végzettségû
szakemberei a pályázat so-
rán elméleti, és gyakorlati
tanácsokkal is segítik a csa-
ládokat, hogy minél több
éhes száj lakjon jól jó minõ-
ségû, vegyszermentes hazai
terményekkel. Egyúttal a
programmal célunk, hogy a
gyerekek, és a 14-25 év kö-
zötti fiatal korosztály is
megismerkedjen a növény-
termesztéssel, így a késõbbi-
ekben egy önfenntartó gaz-
dálkodással segítsék magu-
kat és családjukat. 

A pályázaton Csongrád
megyében rajtunk kívül csu-
pán a Pitvarosi Önkormány-

zat pályázott sikeresen, így
nagyon örültünk, hogy
nyertesként sok szentesi
család termeszthet egészsé-
ges ételeket. 

A nyolc mázsa nyeremény
hazaszállítását nem tudtuk
volna önerõbõl megvalósíta-
ni, de a Legrand Zrt. önzet-
len munkatársai azonnal se-
gítségünkre siettek, amiért
nagyon hálásak vagyunk,
nélkülük nem tudtuk volna
a nyereményt átvenni. 

Ezzel a projekttel nem
csupán élelmet biztosítunk a
rászoruló családoknak, de
egyúttal részt vesznek egy
tanulási folyamatban, mely-
bõl tapasztalataikat egész
életük során hasznosíthat-
ják.

Vas Judit  

Olvasónk írja

Termeszthetnek a nagycsaládosok
A város központi részén

található, a Dr. Papp László
sportcsarnok közelében; a
Bocskai és a Klauzál utcákat
köti össze. A mai kis utcács-
kát 1857-tõl Kis posta utca-
ként emlegették egy régi
postaépület után. 1906-ban
vette fel Törs Kálmán író, új-
ságíró, országgyûlési képvi-
selõ nevét, aki a Gömör vár-
megyei Rimabrézón született
1843. április 5-én, ahol atyja
vasgyár-igazgató volt. Elemi
iskoláit szülõhelyén, közép-
iskoláit Rimaszombaton és
Késmárkon végezte. Tanul-
mányait 1861-tõl a pesti
egyetemen joghallgatóként
folytatta, ahol ügyvédi okle-
velet nyert. Egyetemi évei
alatt kezdett írni a szépiro-
dalmi lapokba. 1863-tól ver-
sei, elbeszélései, tárcái jelen-
tek meg a Vasárnapi Újság-
ban, a Magyar Sajtóban, a
Balaton-Füredi Naplóban
stb. Az ügyvédi pályát el-
hagyva, 1868-tól a Jókai Mór
által szerkesztett Hon c. na-
pilap belsõ munkatársa lett.
(Tircs családi nevét ekkor
változtatta Törsre.) Jókai fel-

kérésére éveken át õ szer-
kesztette a rendkívül népsze-
rû Üstökös c. humorisztikus
lapot. Ugyancsak Jókaival
1876-ban elindították az Élet-
képek c. társadalmi és szép-
irodalmi napilapot, amelyet
szintén õ szerkesztett. Hír-
lapírói mûködése mellett na-
gyobb terjedelmû önálló mû-
vek is fûzõdnek nevéhez,
amelyek közül a legjelentõ-
sebbek: Margitsziget (1872),
Deák Ferenc emlékezete
(1876), Déryné naplója
(1879), Garibaldi ifjúsága és
hõstettei (é. n.). Politikailag a
48-as Függetlenségi Párthoz
kötõdött. Szentes város 48-as
érzelmû közönsége 1878
õszén Törs Kálmánt válasz-
totta meg országgyûlési kép-
viselõvé. Eredményesen
képviselte a Tisza-menti tele-
pülések ármentesítésének
ügyét, s jórészt neki volt kö-
szönhetõ, hogy a régen hú-

zódó szentesi vasút 1887-re
elkészült. Általános népsze-
rûségét jelzi, hogy a szentesi-
ek háromszor egymás után
újraválasztották, így 14 éven
át õ képviselte városunkat a
parlamentben. Budapesten
hunyt el 1892. augusztus 31-
én, 49 éves korában. A szen-
tesiek nem feledték érdeme-
it: 1906-ban utcát neveztek el
róla. Labádi Lajos

Cikksorozatunkban hó-
napról hónapra merítünk az
éppen idõszerû kerti teen-
dõkbõl. Ebben a hónapban
Papp Györgyné, Klári néni-
vel beszélgettünk a szelíd
kertészkedésrõl, aki felosz-
lása elött a helyi Biokultúra
szövetség aktív tagja volt. 

Klári néni kertje egy igazi
változatosságtól duzzadó,
színes csoda. Alig pár száz
négyzetméteren megszám-
lálhatatlan évelõ virág és
gyógynövény között kis
ágyásokon bújnak elõ a zöld-
ségek, növények, például a
gyökérfélék és retek. A ká-
posztát és paradicsomot egy-
más közelébe vetette, mert
ezek jótékony hatást gyako-
rolnak egymásra. Azon az
ágyáson, ahová majd csak
április folyamán veti a babot,
most mustár nevelkedik, sõt
a gyökér és sárgarépa közé is
szórt néhány szemet, hogy
jelöljék a sort. A gyorsan nö-
võ mustár mély gyökerével
javítja a talaj szerkezetét, ri-
asztja a kártevõket és amikor
veteménynek kell a hely
vagy túl nagyra nõtt, a tyú-
koknak kiváló zöldtakar-
mány.

Másik lehetõség a bevetés-
re várakozó ágyások puhán,
nedvesen, gyommentesen
tartására az, ha mulcsozzuk
valamilyen szervesanyaggal,
például szalmával, faaprí-
tékkal, esetleg fûkaszálékkal.
A fûkaszálékkal azonban vi-
gyázni kell, mert könnyen

befülledhet, ezért érdemes
vékonyan szétterítve, a na-
pon kiszárítani, mielõtt taka-
rásként használnánk. Vete-
ményezéskor a mulcsot ki-
csit félrehúzva készítjük el a
magágyat, majd ahogyan a
növények növekednek, pó-
toljuk körülöttük a takarást.
Ebben az esetben a gyomir-
tást nem tudjuk kapával vé-
gezni, azonban a felbukkanó
gyomok nagyon könnyen ki-
húzhatók a puha talajból.

Áprilisban vethetõ a leg-
több zöldségnövény. Idén
nagyon hamar jött a meleg
idõ és a talaj hõmérséklete is
eléri már a 15 fokot, ami ele-
gendõ a káposztafélék, cékla,
mángold, kapor, karalábé,
koriander, metélõhagyma,
zeller, paradicsom és okra
csírázásához is. A hónap má-
sodik felében pedig vethe-
tünk kukoricát, dinnyét,
cukkinit, tököt, babot. Ezek a
három nõvér elnevezésû nö-
vénytársítás alkotóelemei is.
A kukorica szolgál a bab ka-

rójaként, a tökfélék nagy le-
veleikkel takarják a talajt, a
bab pedig nitrogént köt meg
a levegõbõl, ezzel táplálva a
másik két különösen nitro-
généhes növényt.

Klári néni beszélt még a
komposztálásról, amibe tesz
tyúktágyát, a kertbõl ki-
gyomlált növényeket és a
konyhai hulladékból azt
használja, amit a tyúkok
nem esznek meg. Ha ügye-
sen végezzük a komposztá-
lást, akkor az felmelegedhet
50 fok fölé, ami már csíra-
képtelenné teszi a benne ta-
lálható gyommagvakat. Egy
rész magas nitrogéntartalmú
anyaghoz (konyhai hulla-
dék, trágya, friss fûkaszálék)
körülbelül két rész magas
széntartalmú anyagot kever-
jünk (száraz falevél, szalma),
így lesz a komposzt olyan
arányú, ami fel tud meleged-
ni a kívánt hõmérsékletre. A
nedvességtartalma legyen
olyan, mint egy kifacsart szi-
vacsé, amibõl még éppen
egy csepp víz kicseppen. Ér-
demes a kertbõl kikerülõ
mindennemû növényi szer-
vesanyagot komposztálni.
Az érett komposzt alkalma-
zásával javítjuk a talaj szer-
kezetét, vízháztartását, a nö-
vények számára fokozatosan
felszabaduló tápanyagot biz-
tosítunk és nem utolsósor-
ban kevesebb hulladékkal
terheljük a környezetünket.

Baranyai Vitália

A vegyszermentes kertért...

Vetemény és komposzt

Megdöbbentõ és megmagyarázhatatlan,
hogy a még néhány hete kiváló egészségét
hangoztató Kovács Kálmán állatorvos el-
ment... nincs többé. 

Most már tudjuk, hogy az egészségére,
munkabírására mindig büszke kolléga, egy-
szerûen nem akarta, illetve nem tudta beis-
merni, hogy bizony az évek múlásával az
ember problémáinak száma is szaporodik, és
bizony szükség lehet orvosi segítségre. Nem
tudta magán elfogadni a jelentkezõ betegsé-
get. Amikor ismerõsökkel, barátokkal találko-
zott, kedvesen érdeklõdött egészségi állapo-
tuk felõl, s õk gyakran visszakérdeztek: „És
doktor úr, hogy van?” A válasz mindig így
hangzott: „Remekül!” 

Hivatásában felesküdött — igaz nem embe-
reken, hanem állatokon — legjobb tudása sze-
rint igyekezett segíteni, gyógyítani, értéket,
életet menteni, egész életében.

Kovács Kálmán Budapesten született 1944.
január 4-én. Itt végezte iskoláit is. És 1968-
ban az Állatorvostudományi Egyetemen szer-
zett diplomát. A diploma megszerzése után
Hódmezõvásárhelyen a Mesterséges Termé-
kenyítõ Állomáson helyezkedett el, ahol sza-
porodásbiológiával foglalkozott. Innen 1971-
ben rövid kitérõként, Árpádhalomra került
körzeti állatorvosnak, majd 1973-ban a Szen-
tesi Termál Szövetkezet üzemi állatorvosa
lett.

Az elsõ igazi letelepedése, és meghatározó
szakmai egzisztencia megteremtése 1975
szeptemberében indult, amikor is Szegvárra
került hatósági és üzemi állatorvosként. 

Magas szintû szakmai tudása és munkája,
szorgalma, valamint az állattartók iránti em-
pátiája és tisztelete okán a falu népe rövid
idõ alatt befogadta, megszerette és tisztelte. 

A Puskin Szövetkezet Holstein fríz állatál-
lományának kiemelkedõ gazdasági mutatói
bizonyították szakszerû, lelkiismeretes állat-
egészségügyi munkáját.

Munkahelyén kiváló dolgozó érdemérem-
mel, több alkalommal elismerték munkáját. 

Több perióduson keresztül volt a szegvári
önkormányzat képviselõje is. A kimagasló
szavazatarány — mellyel bejutott — jelezte,
hogy igazi közmegbecsülésnek örvendett. 

A Szegváron eltöltött közel húsz év alatt
lett szakmailag kiteljesedõ, szakmáját magas
szinten mûvelõ igazi, vidéki állatorvos, an-
nak ellenére, hogy a fõvárosból felnõtt fejjel
jött el. Ez abban az idõben is szokatlan volt

az olyan embernél, akinek a szülõi ház miatt
kevés kötõdése volt a vidékhez. Kovács dok-
tor számára, a „meghatározó vidéket” a ba-
latonkenesei nyaralások jelentették a nagy-
szülõknél, valamint a nagypapa állatorvoslás
felé terelõ munkája és példája.

Kálmán a Szegváron eltöltött 20 év után
1994-ben került Szentesre hatósági és
magánállatorvosi beosztásba. Eközben Szeg-
várral sem szakadt meg teljesen a kapcsolata,
nagyon sok állattartó igényelte továbbra is ta-
nácsait. 

A Szegváron kialakult állatorvosi gyakorla-
ta, emberismerete, az állattartókkal való jó
kapcsolattartása lehetõvé tette számára, hogy
a szentesiek is befogadják, tiszteljék, becsül-
jék munkájában és emberségében. 

Kálmán 2010-ben nyugdíjba vonult.
Magánállatorvosi tevékenységét nyugdíjas
éveiben is folytatta, majd amikor már úgy
érezte, hogy betegei ellátása erejét megha-
ladja, teljesen visszavonult. És ezután már fõ-
leg a nagyhegyi gyümölcsösét gondozta, és
kiköltözött a kis ékszerként felépített hétvégi
házába — amit Õ tanyának nevezett. Itt élvez-
ve a csendet, a békességet, a természet kö-
zelségét, hallgatva a reggeli madárdalkoncer-
teket, amelyrõl hosszan beszélt barátainak,
ismerõseinek, akik lépten, nyomon megállí-
tották egy kis beszélgetésre, évõdésre, vicce-
lõdésre.

Kedves Kálmán kollégánk és barátunk!
Nehezen tudjuk feldolgozni, hogy jellegze-

tes alakod, személyiséged nincs többé. Nincs
több lehetõségünk, hogy szakmai és egyéb
témákról véleményformáló beszélgetéseket
tudjunk folytatni, sokszor évõdve, viccelõd-
ve, de egymást mindig tisztelve. 

A szentesi állatorvosi kerületbeli kollégáid-
ban is nagy ûrt hagytál távozásoddal.  Az õ
nevükben is, a barátaid nevében is, megren-
dülten búcsúzunk Tõled:

„Ama nemes harcot megharcoltam, futáso-
mat elvégeztem, a hitet megtartottam.“

(Pál II. levele Timóteushoz 4.7)
Kálmán! Nyugodj Békében! Emlékedet

örökre megõrizzük!
Dr. Gombos András 

nyug. kerületi fõállatorvos, nyug. államtitkár
Istenes és Vida Szûcs család

A búcsúztatás helye és idõpontja: Szent
Anna-templom, 2014. április 11., 18 óra.
Szeretettel várunk minden megemlékezõt!

In memoriam Kovács Kálmán
1944. január 4. – 2014. március 21.

Utcáink, tereink névadói (132.)

Törs Kálmán utca

A Szentes Városért Közalapítvány köszö-
netét fejezi ki mindazon magánszemélyek-
nek, akik 2012. évi személyi jövedelemadó-
juk 1 százalékával támogatták. A befizetése-
ket és egyéb adományokat a kuratórium a
városszépítés, mûvészeti csoportok, sport- és
kulturális programok, tanulói ösztöndíjak,

helytörténeti kiadványok támogatására for-
dítja. Az elmúlt évben elindult Studium
Generale tehetséggondozó programot a köz-
alapítvány mûködteti, amelynek célja a szen-
tesi, és a Szentesen tanuló középiskolások to-
vábbtanulásának elõsegítése. Kérjük váro-
sunk lakóit, hogy támogatásukkal segítsék
célkitûzéseink megvalósítását. Adószám:
18450046-1-06. 

Szentes Városért 1%



(folytatás az 1. oldalról)
Szirbik Imre hozzátette, jelenleg a mûszaki és a jogi feltételek

egyeztetése zajlik. A pályázat és a tervek elkészítése óta
egyrészt változtak a szabványok és az árak, másrészt a DAOP
támogatás feltétele az önkormányzat többségi tulajdona. Mint
ismert, az Üdülõközpont Kft. 52 százalékban a Hungerit
Vízisportot Támogató Nonprofit Kft. tulajdona, mivel ezzel a
feltétellel vált jogosulttá az uszoda felépítéséhez szükséges tao-
s támogatások igénybevételére az Üdülõközpont. Jelenleg
keresik a megfelelõ megoldást a két feltétel egyidejû
biztosításához.

Megkezdõdhet az 50 méteres medence és a hozzá tartozó
zöldfelületek és vezetékek valamint az öltözõk felújítása is egy
határon átívelõ pályázatnak köszönhetõen. A magyar-román
együttmûködés partnere Újszentes, ahol egy asztalitenisz
csarnok épülhet meg az elnyert 785 ezer euróból. Szirbik Imre
elmondta, az építkezést - a közbeszerzést követõen – nyár
végén kezdhetik el és 2015. június végéig kell befejezni. A
polgármester végül megköszönte mindenki munkáját, aki
közremûködött a pályázat létrejöttében és sikerében.

Besenyei Gábor

Fedett wellness-
fürdõ a strandon Komáromi Zoltán, a Kormányváltó Erõ képviselõjelöltje

lakossági fórumain Szanyi Tibor és Tóth Zoltán várta a
választókat. A Kormányváltó Erõ nyugdíjasoknak szóló
összejövetelén az MSZP Országos elnökségének tagja beszélt a
politikai alapon gyûjtött földek visszavételérõl, a rokkant
nyugdíjak évi 24 ezer forintos kiegészítésérõl, a minimálbér
nettó 100 ezer forintra emelésérõl a baloldal gyõzelme esetén. A
politikus kritikusan elismerte, hogy a Bajnai kormány
kényszerült megvonni a 13. nyugdíjat, viszont azt a Fidesz
kormány sem adta vissza 4 év alatt. Komáromi Zoltán
hozzátette, hogy a 100 ezer forint alatti nyugdíjak mellé évi 24
ezer forintos juttatást adna kormányra kerülésük esetén a
baloldal, ezzel is segítenék az idõsek gyógyszervásárlását.
Szanyi Tibor felhívta a figyelmet, hogy az alaptörvény már
nem tartalmazza az alkotmányban biztosított nyugdíjhoz és
egészségügyi ellátáshoz való jogot. A másnapi fórumon az
országgyûlési választásokról tájékoztatott Tóth Zoltán
választási szakértõ. A baloldali fórummal szinte egy idõben a
Jobbik Magyarország mozgalom szervezésében tartott elõadást
a vidék jövõjérõl Dinya László egyetemi tanár, az
Anyaföldvédelmi Kerekasztal társaság tagja.

Az áldozatokra emlékeztek

A Holokauszt hetvenedik évfordulóján a Szentes Városért
Civil Fórum, az önkormányzat és a Szentesi Cigány
Önkormányzat közös megemlékezést tartott a városi könyvtár
lépcsõje mellett található emléktáblánál. Az egykori zsinagóga
elõtt Krausz Jánosné önkormányzati képviselõ emlékezett a
megközelítõleg 400 szentesi deportált zsidóra, majd Komáromi
Zoltán országgyûlési képviselõjelölt és Szanyi Tibor, az MSZP
országos elnökségének tagja tartott beszédet. Végezetül a
résztvevõk megkoszorúzták az emléktáblát és gyertyát
gyújtottak az áldozatok emlékére.

Kampányzárás
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Gyér érdeklõdés mellett
tartotta éves közgyûlését a
horgászegyesület. A város
legnagyobb létszámú civil
szervezete 25 millió forint-
ból gazdálkodott tavaly, 26
tonna halat vásárolt, és a hor-
gászok 20 tonna halat fogtak.
Új tisztségviselõket is vá-
lasztott a horgászok közgyû-
lése. 

A szokottnál kevesebben
vettek részt a Gerecz Elemér
Sporthorgász Egyesület éves
közgyûlésén, a 895 felnõtt és
23 ifjúsági tagból mintegy 70
– 80 jelent meg vasárnap reg-
gel. Az érdeklõk hiányát rész-
ben az aznapra esõ óraállítás,
a tavaszi meleg idõjárás és a
január helyetti márciusi idõ-
pont is magyarázhatta, a hor-
gászok ilyenkor inkább már a
vízparton töltik az idejüket. A
tisztségviselõk beszámolóiból

kiderült, hogy tavaly közel 14
millió forintot költött az egye-
sület mintegy 26 tonna hal
vásárlására. Két és három
nyaras pontyból 122 mázsát,
keszegbõl 125 mázsát telepí-
tettek, de került a vizekbe,
csuka, süllõ, compó és arany-
kárász is. Az egyesület szá-
mára legnagyobb bevételt a
területi engedélyekbõl befo-
lyó 15,2 millió forint és az 5,5
millió tagdíj jelentette. A ki-
adások között 8 milliót tett ki
a halgazdálkodás és a mûkö-
dés költsége. Darabos János
horgászmester elmondta,
hogy a Kurca felsõ szakaszán
24 mázsa törpeharcsát fogtak
ki csapdákkal. Terveik szerint
idén folytatják az ikrafaló hal-
faj gyérítését. Baranyi László
gazdasági vezetõ tájékoztatá-
sa szerint, idén 21 millió be-
vétellel és kiadással terveztek,

halvásárlásra közel 11 milliót
fordítanak.

Egyre kevesebb szabályta-
lanság fordul elõ a horgászvi-
zeken. Kis-Tóth Tihamér, a fe-
gyelmi bizottság elnöke 3 fe-
gyelmi ügyrõl számolt be. A
fogási napló hiányos vagy
nem megfelelõ vezetése és ti-
lalmi idõben történt horgá-
szás miatt eltiltást és pénzbír-
ságot is kiszabtak. Több ügyet
a rendõrség derített fel, sõt
két horgász vitája tettlegessé-
gig fajult egy horgászhely mi-
att.

Kalamusz Endre elnök tájé-
koztatta a tagságot az év eleji
halpusztulás eredményérõl.
A Kurca városi szakszán 67
mázsa haltetemet szedtek ki a
horgászok. A halpusztulást
több kedvezõtlen tényezõ, az
alacsony vízszint, az õszi me-
derkotrás, a meleg idõjárás és
a magas ammóniumszint mi-
att bekövetkezõ oxigénhiány
együttes hatása okozta. Az el-
hullott halak pótlására segít-
séget kért az egyesület a vá-
ros vezetõitõl és a megyei
horgász szövetségtõl is. Vár-
dai Béla versenyfelelõs a
Kurca városi szakaszán ren-

dezett versenyeken elért idei
gyenge fogásra panaszkodott,
egyben felajánlott 50 ezer fo-
rintot, elsõsorban keszeg vá-
sárlására a szakosztály bevé-
telébõl. A közgyûlés tárgyalta
Mucsi Lajos lemondott titkár
elõterjesztését, aki szerint az
egyesület vezetése nem meg-
felelõen gazdálkodott az aján-
dékba kapott keszegek telepí-
tése során, amikor azokat
nem az egyesület vizében he-
lyezték el. A közgyûlés, a fel-
ügyelõ bizottság döntésével
egyezõen elutasította a kifo-
gást.

Új tisztségviselõket válasz-
tott a horgászok közgyûlése.
Titkár Gergely Gábor, ifjúsági
felelõs Szeri Tamás, helyettese
Rozsi Csaba lett. A felügyelõbi-
zottság új tagjai, Papp Imre és
Sonkoly János, a vezetõség új
tagjai Tóth Csaba, Tibrik Gábor
és Monda Csaba. Tiszteletbeli
taggá váltak Bakó Dániel és
Nagygál János.

Jó hír a horgászoknak,
hogy a 2015. évi engedélyára-
kat változatlanul hagyta a
horgászegyesület.

Besenyei

26 tonna halat telepítettek tavaly
2010. év

1. sz. szavazókör
Koszta J. Ált. Isk. I.
2. sz. szavazókör
Koszta J. Ált. Isk. II.
3. sz. szavazókör
Koszta J. Ált. Isk. III.
4. sz. szavazókör
Árpád Agrár Zrt.- Kistõke
7. sz. szavazókör
Damjanich J. Tagisk. I.
8. sz. szavazókör
Damjanich J. Tagisk. II.
9. sz. szavazókör
MÁV Motorgarázs
10. sz. szavazókör
Galbács Bt.
11. sz. szavazókör
Volt Ecser-Dónát Szöv. Belsõecser
17. sz. szavazókör
Deák F. Ált. Isk.
19. sz. szavazókör
Lajtha L. Zeneisk.
20. sz. szavazókör
Középisk. Kollégium
21. sz. szavazókör
Petõfi S. Általános Isk.
22. sz. szavazókör
Klauzál G. Ált. Isk.
24. sz. szavazókör
MÁV Kultúrház
28. sz. szavazókör
Óvoda – Kossuth u. 
29. sz. szavazókör
Villogó u. óvoda - Tornaterem
34. sz. szavazókör
Szentesi Milk-Ép Kft.

2014. év

1. szavazókör
Köztársaság utcai Óvoda
2. szavazókör
Köztársaság utcai Óvoda
3. szavazókör
Köztársaság utcai Óvoda
4. szavazókör – Árpád- Agrár Zrt.
Felsõréti Zöldséghaj. Telep
7. szavazókör
Gondozási Központ, Munkás u. 54.
8. szavazókör
Gondozási Központ, Munkás u. 54.
9. szavazókör
Galbács Bt., Bajcsy Zs. u. 17.
10. szavazókör
Inkubátorház, Szarvasi út 14.
11. szavazókör
Orvosi Rendelõ, Belsõecser 22.
17. szavazókör – Rákóczi utca Óvoda,
Rákóczi F. u. 46-48.
19. szavazókör
Õze Lajos Filmszínház, Nagy F. u. 3.
20. szavazókör – Központi Gyerkmek-
élelm. Konyha, Jövendõ u. 6.
21. szavazókör – Zsoldos Ferenc
Közép és Szakisk., Petõfi u. 15.
22. szavazókör
Klauzál utcai Óvoda, Klauzál u. 5-7.
24. szavazókör – Bartha J. Kertészeti
Szak.Isk., Kossuth u. 45.
28. szavazókör
Klauzál utcai Óvoda, Klauzál u. 5-7.
29. szavazókör – Városi Könyvtár
Nkft., Kossuth u. 33-35.
34. szavazókör
Alma Kft., Szentes, Lapistó 33.

A szavazókörök változása
2010-2014 között

Tíz jelöltre lehet szavazni
vasárnap az eredetileg nyil-
vántartásba vett 12 jelölt he-
lyett. Idõközben Rostás Aran-
ka (Magyar Cselekvõ Párt) és
Fekete Mihály (Magyar Gaz-
daság Pár) lemondott a je-
löltségrõl.

A jelöltek névsora a szava-
zólapon szereplõ sorsolással
eldöntött sorrend szerint:
Dudás Zoltán Sándor (Jobbik
Magyarországért Mozga-
lom), Köröndi Máté független,
Kordás Adrienn (Magyaror-
szági Cigánypárt), Kasler
Sándor (A Haza Nem Eladó

Mozgalom Párt), Rácz József
(Zöldek Pártja), Gurdon Lajos
(Lehet Más a Politika), Farkas
Sándor (Fidesz-Magyar Pol-
gári Szövetség és Keresz-
ténydemokrata Néppárt),
Majdanics János (Független
Kisgazda – Földmunkás és
Polgári Párt), Dr. Komáromi
Zoltán (Magyar Szocialista
Párt, Együtt- A Korszakvál-
tók Pártja, Demokratikus Ko-
alíció, Párbeszéd Magyaror-
szágért Párt és Magyar Libe-
rális Párt), Csenki Mihály (Se-
res Mária Szövetségesei).

10 képviselõjelölt a listán

(folytatás az 1. oldalról)
Erika elõvesz egy pár színes tornaci-

põt. – Ennek az ára például 990 Ft lesz.
Az eredeti ár töredéke, ráadásul telje-

sen új és ezt még valaki örömmel fogja
hordani. 

Egy idõközben betért vásárló, Kun
Tiborné megosztotta velünk, hogy ilyen
olcsón, minõségi dolgokat butikban
nem lehet megvenni. – Cipõt, táskát
szoktam leggyakrabban vásárolni, de
most jobban körülnézek.

Erikával közben arról beszélgetünk,
hogy ha egy ruha még nem érett meg a
kidobásra, akkor érdemes beadni az
ilyen üzletekbe, hiszen bárkinek lehet
hasznos az a felsõ, amit egy bál kedvé-
ért vett meg valaki, de igazából sem a
bálban, sem utána nem kapott benne le-
vegõt. Említést tesz egy nagy áruház-
láncról, ami Magyarországon is meg-
hirdette tudatosságra nevelõ program-
ját. Az akció lényege, hogy a jó állapo-
tú, megunt ruhákat beveszik, és vásár-
lási utalványt adnak cserébe.

– A ruhakonténerekkel viszont vi-
gyázni kell, mivel az interneten és a kö-
zösségi portálon keringõ pletykák sze-
rint azokat a ruhákat, amiket bedobá-
lunk, egy népszerû használtruhákat
árusító láncolat, továbbértékesíti –

hívta fel a figyelmet.
A Rongybika névre hallgató használt-

ruha üzletben Miskur Lajosnéval talál-
koztunk, aki épp egy táskát nézegetett. 

– Ez jó lesz a férjemnek munkába jár-
ni – mutatta. – Mindig az egész család-
nak keresek ruhákat. Egyedi, olcsó dol-
gokra lehet bukkanni, ha az ember ke-
resgél egy kicsit.

L.É.

Trendi a turi

LOGIKUS, REÁLIS ÉS TISZTESSÉGES!
Otthonülõknek:
Meg tudom érteni Önt. Mindezek ellenére bízom támo-

gató szavazatában.

Aktív választóknak:
Az elkövetkezõ 6 évben sok EU-s pályázat lesz az építõ-

iparban. Ahhoz, hogy a térség el tudja hozni ezeket a be-
fektetéseket lobbi munka szükséges. Ha építeni akarunk,
akkor egy mérnök kell az érdekeink képviseletére.

Mérnöki végzettségem, tapasztalatom, fiatal lendületem
adott. Elszántságom kétségtelen. 

Függetlenként szakmai alapon tudok döntést hozni a
parlamentben. Idõmet és energiámat nem kell pártvitákra,
pártgondokra összpontosítanom. Figyelmem a térségé, az
embereké és a szakmáé.

Az Ön pártja érdekeit nem sérti, ha engem, mint
függetlent választ az egyéni listán. A pártlistán tudja tá-
mogatni az Ön által választott pártot, az egyéni szavazóla-
pon pedig lehetõséget ad a térség intenzív fejlõdésére. 

Mérnöki munkára mérnököt!

LOGIKUS, REÁLIS ÉS TISZTESSÉGES!
Egyéni jelöltként megtisztelõ lenne segítõ szavazata.

Tisztelettel:

Köröndi Máté
független jelölt

Nevem az egyéni szavazólap
2. sorában találja.

Kérem Önöket, a térség érdekében ne a múlt sérelmeit néz-
zék, hanem gondoljanak arra, hogy a környezõ települések la-
kóinak számára is ez lehet a legkedvezõbb döntés. Legyen Ön
is részese a sokak által támogatott együttmûködésnek.

Kérem, tekintse meg bemutatkozó videómat a YouTube-on:
http://www.youtube.com/watch?v=o7HCt8r3fOc
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Sátorbontás

Az Üdülõközpont úszómedencéinek téli sátrait lebont-
ják április 7-én és 8-án. Emiatt a 33 méteres úszómedence
hétfõn zárva tart. A 25 méteres tanmedencét másnap zárják
le a munkák idejére. Az 50 méteres medencét várhatóan
április 7-tõl használhatják a strand vendégei. A sátorbon-
tás idõszakában a termál-medencék, és a többi szolgáltatás
változatlanul üzemel.

Kun Tiborné egyedi darabokat keres
tavaszi ruhatárának felfrissítéséhez.

Miskur Lajosné a család összes tagjára
gondol a vásárlás során.

Listánkban azokat a szavazóköröket találják, amelyek
helyszíne megváltozott a korábbi választásokhoz képest. A
listában nem szereplõ szavazókörök helye nem változott.

A helyi választási bizottság az átvett, de a határidõre nem
leadott ajánlóívek miatt több párt részére szabott ki bírságot.
Az Új Magyarország Párt és az Együtt 2014 Párt az átvett 100
db ívbõl 4-et nem adott le, ezért 203 ezer forint bírságot
kapott. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 5,075 millió,
a Keresztény Magyarok Szövetsége 12,68 millió forint
bírságot köteles megfizetni.

Pénzbírság a pártoknak
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Egy rendhagyó Ballabox-
koncert alkalmából a zene-
kar énekesével és szöveg-
írójával, Balla Istvánnal be-
szélgettünk. Mindenekelõtt
arról, hogy mennyire inspi-
ráló a zenekar számára az,
hogy április 10-én, csütörtö-
kön 19 órától koncertet ad-
nak a zeneiskolában.

– Abszolút mértékben! A
zeneiskola olyan helyszín,
amelyhez hasonlóban még
nem igazán lépetünk fel,
ezért most lázas munkában
vagyunk a számok átformá-
lása tekintetében. Majdnem
mindegyik új köntösben jele-
nik meg. Alapvetõen rock-
zenekar vagyunk, de most a
dalok többségét kicsit más
oldalról fogjuk megközelíte-
ni, „letisztítjuk” õket. Elõke-
rülnek akusztikus hangsze-
rek, lesz a színpadon zongo-
ra... Megmutatjuk a zenekar
finomabb, lírai oldalát, de a
húrok közé is odacsapunk.
Kis performanszokkal egé-
szítjük ki a mûsort: sztoriz-
gatunk a zenekar életébõl, az
egyik dal kapcsán elhangzik
Örkény István egyik novel-
lája, készülünk egy József
Attila-feldolgozással. És per-
sze elhozzuk a régi számain-
kat.

Az lesz a koncepció, hogy
elmeséljük a zenekar három-
éves történetét, kezdve az
egyszemélyes koncertjeimtõl
a trió formáción át a mai fel-
állásig, amikor is heten va-
gyunk egyszerre a színpa-
don, mivel – elsõsorban a ze-
neiskolában megvalósuló
koncertünk okán – kiegé-
szültünk két gimnazista vo-
kalistával.

– A szentesi gimnázium
drámatagozatának szabad
szellemisége hozzájárul-e
valamiképp a zenekar mû-
ködéséhez?

– Ha nem lenne a gimi,

azon belül is a drámai osz-
tály, valószínûleg a zenekar
sem lé tezne !  Egyszerre
ugyan nem jártunk oda, de
az öt zenészbõl háromnak
szoros kötõdése van a drá-
mais osztályhoz. Ketten ott
végeztünk: Gergõ meg én,
Zoli pedig ott tanít. Valame-
lyest mégiscsak ez hozott
össze minket. Az is sokat
számított, hogy a drámais
összetartó közösség: közön-
ségként is jól tud mûködni,
így gyorsan elfogadtak és
megszerettek minket. Ráadá-
sul a két gitárosunk is a
szentesi gimiben végzett,
bár nem drámaisok voltak.
Ilyenformán elég erõsen ösz-
szeköt minket ez az intéz-
mény.

A két õstag – rajtam kívül
– Szebeni Zoltán dobos és Tí-
már Mátyás gitáros. Aztán
belépett a képbe Kondacs
Gergely basszusgitáron. Egy
idõ után Matyit nem inspi-
rálta ez a történet és Varga
Petit hívta a zenekarba – ma-

ga helyett. Épp a zeneiskolai
koncertre való felkészülés
során jöttünk rá, hogy az a
legjobb, legtökéletesebb, leg-
izgalmasabb felállás, amikor
mindketten ott vannak: két
gitár a dob-basszus alap
mellett. Aztán Zoli kitalálta,
hogy erre a koncertre von-
junk be vokalistákat is a mû-
sorba. Elhívta két végzõs ta-
nítványát: Terényi Esztert és
Karikó-Tóth Zsófit. A debütá-
lásuk már megvolt, kipróbál-
ták,  milyen velünk zenélni.
Reméljük, nem vettük el a
kedvüket!

– Szerinted miféle stílust
képvisel a csapat? A kilenc-
venes évek elektronikája és
a nyolcvanas évek magyar
undergroundja számomra
alapból érdekes mix. Ráadá-
sul szövegcentrikusnak gon-
dolom a zenekart.

– Mindhárom meglátás
helytálló, függetlenül attól,
hogy ez a „mix” nem tuda-
tos választás eredménye. Azt
hiszem, hogy a nyolcvanas

évek undergroundja (Sziámi,
Európa Kiadó, Kontroll Cso-
port) több-kevesebb érintke-
zéssel mindannyiunkra ha-
tott. A szinti jelenléte a leg-
kevésbé tudatos. Csak úgy
bekerült, mert azt éreztem,
hogy kéne egy-két helyre va-
lami plusz íz, valami kis
huncutság. Valamiképp a
furcsaság-faktort jelenti.

Két éve kitaláltunk egy
nem sokatmondó, de nem is
elcsépelt kifejezést a stílu-
sunkra: pincepop! A garázs-
rock kifejezés után szabadon.
Egy ilyen újszerû meghatáro-
zást természetesen meg kell
magyarázni: pop, mivel po-
pularitásra törekszünk; és
pince, mert egyrészt boros-
pincében próbálunk, más-
részt a pince szimbolizálhatja
a tudatalattit és az abban bo-
torkáló érzelmeket, szellemi
tartalmakat, amiket megpró-
bálunk felszínre hozni a da-
lainkban. És hát a pince egy
sötét hely…

Olasz Sándor

Egészségügyi dolgozók töltötték meg a megyeháza termeit
elsõ báljukon, a legkitartóbbak hajnalig táncoltak. Az idén
10 éves jubileumát ünneplõ Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara helyi szervezete hívta tagjait szórakozni, ki-
kapcsolódni.

Szentes és Csongrád térségében mintegy 650 ápoló, asszisz-
tens, mentõs, védõnõ, körzeti ápoló, szülésznõ és a szociális te-
rület egészségügyi képesítéssel rendelkezõ dolgozója tagja a
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának – tudtuk meg
Török Jánosné helyi elnöktõl. A bál fõ szervezõje elmondta, a ta-
valy decemberi küldöttértekezleten merült fel az igény a bálra,
és õt is meglepte a nagyszámú érdeklõdés. Elõször a kórház
ebédlõjében tervezték megtartani, késõbb már a megyeháza is
kicsinek bizonyult és több jelentkezõt  el is kellett utasítaniuk
helyhiány miatt. Szentesen még nem volt példa, hogy az egész-
ségügyi szakdolgozói kamara bált szervezzen, miközben Sze-
geden évente két alkalommal is megrendezik.

A bál jó alkalom a kikapcsolódásra és az összetartozás erõsí-
tésére, fogalmazta meg lapunknak a rendezvény elsõdleges cél-
ját a kamara megyei elnöke. Irinyi Tamás elmondta, a kamara
2004 márciusában alakult meg és kötelezõ a kamarai tagság. A
megyében 5300, a kistérségben közel 700 fõ a taglétszámuk.
Évente több ingyenes szakmai képzést szerveznek Szentesen is
és jogi segítséget nyújtanak tagjaik részére. – A szakdolgozók
alul helyezkednek el az egészségügyi hierarchiában, sok prob-
lémával fordulnak a kamarához, sokszor név nélkül. Tavaly
például egyik tagunk képviseletében pert nyertünk az egyik
szegedi egészségügyi intézménnyel szemben. Az évek során
sokat fejlõdött a kamara érdekérvényesítõ képessége, jó kap-
csolat alakult ki a minisztériummal is – mondta Irinyi Tamás.

A sikeren felbuzdulva hagyományt szeretnének teremteni és
terveik szerint évente megrendezik az estet.

Támogatóink: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, Szentes
Város Önkormányzata, Farkas Sándor országgyûlési képviselõ, Hungerit
Zrt., Legrand Zrt., Szentesi SÉF Kft., Hunor Coop Zrt., Ági, Jutka, Anikó
és Holdvilág Virágbolt, Presztóczki Ferencné, Presztóczki Veronika,
Keller Ferencné Gyógynövénybolt, Szilvia és a Nóra Divat, Gyógyászati
Segédeszközök Boltja, Elixír Egészségbolt, Dussmann Kórház Élelme-
zés, Csányi Éva fodrász, Szentesi Üdülõközpont, Cserkeszõlõ Fürdõ és
Gyógyászati Központ, Tóth Gyuláné – Adidas Márkabolt, Pedro Konyhá-
ja Kft., Garai L. Katalin mûkörömépítõ, Németh Éva fõgyógyszerész,
(Dr. Bugyi István Kórház), Dancsó Erika Fodrász Szalon, Família Divat,
Piedone Max férfiruházat, Böbe Fotó, Kossuth tér Textilház, Gabi Gyer-
mekdivat, Gila Ferencné manikûrös, Téli Aranka mûkörömépítõ, Füsti
Cukrászda, Royal 03 Vendéglátó, Váczi-Vill Kft., Díszfaiskola Szentes,
Lipóti és Varga Pékség, Sirály Papír-Írószer-Nyomtatvány Üzlet, Chica-
go Étterem, Biliárd és Bowling Pub, Irodaszer József A. utca, T-ÉP-
KERT Kft., Vida-Szûcs Éva hajstúdió, Virág Sarok Jókai utca, Primamix
kereskedés, Halmai Ramóna és Gyovai Anita Harmónia Szolárium és
Szépség Stúdió, Délkertész, Nádas csárda, Replant Cardo Kft., Szõke
Ferenc asztalosmester és minden olyan magánszemély, aki bármilyen
módon támogatta a rendezvény megvalósulását, sikerét. (X)

Hagyományteremtõ bál

Családi kommunikáció
mesterfokon címmel tartott
egynapos mûhelyfoglalko-
zást Rádó Zsófia családhan-
goló, erõszakmentes kom-
munikáció tréner március-
ban. A résztvevõk elsõsor-
ban fiatal családanyák vol-
tak, de egy apuka és egy
nagymama is megmerít-
kezett az erõszakmentes
kommunikációban, röviden
EMK-ban, hogy megtanul-
janak olyan minõségi kap-
csolatokat létrehozni em-
bertársaikkal, ahol minden-
ki szükséglete egyformán
számít. 

– Az EMK segít meglát-
nunk, mi történik a másik
emberben, amikor morális
ítéleteket használ és megért-
jük mi játszódik le bennünk,
amikor ítéleteket alkotunk
másokról. Ugyanis amikor
ítélkezünk mások felett, az
valójában a saját kielégület-
len szükségleteink kifejezõ-
dése – fejtette ki lapunknak a
módszer lényegét Radó Zsó-
fia. – Továbbá megszabadu-
lunk az összehasonlítás
rémétõl: ahelyett, hogy a
szomszéddal vagy a kollé-
gákkal hasonlítjuk össze ma-

gunkat, együttérzést tudunk
kifejleszteni. Az EMK egy
életszemlélet és egy kommu-
nikációs modell, ami meg-
mutatja, milyen szempontok
szerint építsük fel a monda-
nivalónkat, amikor egy konf-
liktushelyzetben kell fellép-
ni. 

– Az EMK-t beépítve a hét-
köznapokba a gyerekeimmel
nagyon is megkönnyíti az
együttmûködést – folytatta a
szakember. Számít, amit én
kérek tõlük, de az is, hogy
adott esetben miért nem
akarják megcsinálni, amit
kérek tõlük. Olyan megoldá-
sokat tudok életre hívni,
amelyben végül mindannyi-
an elégedettek leszünk.  Ha
tudják azt, hogy nyitott va-
gyok arra, hogy feladjak az
én elvárásaimból azért, hogy
nekik jó legyen, akkor õk
is nyitottabbak lesznek az
együttmûködésre.

– Például, ha azt mondom,
hogy „Anya szomorú lesz,
ha nem fogadsz szót!“ – az-
zal a gyerekre teszem a fele-
lõsséget a bennem megszüle-
tõ érzésekért, – részletezte a
szakember – pedig ezekért
az érzésekért a bennem élõ

szükségletek és gondolatok a
felelõsek. Valójában a rémké-
pek miatt leszek szomorú,
amiket elképzelek: ha még
ilyen kicsi és nem fogad szót,
akkor ha nagyobb lesz bizto-
san szörnyû dolgok fognak
történni. Azzal, hogy a gyer-
meknek azt mondom, õ a fe-
lelõs az én szomorúságo-
mért, egy érzelmi rabszolga-
ságba kényszerítem õt.

– Engem legjobban az fo-
gott meg, hogy a kapcsola-
tokra orientálódjunk – osz-
totta meg lapunkkal az egyik
résztvevõ, Hankóné Králik Or-
solya. – Ha két ember között
kialakul a kapcsolat, akkor
már van esély a megoldásra.
Mostantól jobban figyelek
arra, hogy van-e bennem
egyáltalán hajlandóság a
kapcsolódásra. Ez az elsõ lé-
pés. A másik dolog, amit ki-
emelnék, az empátia. Azt
gondoltam, én egy empati-
kus ember vagyok, de rájöt-
tem, hogy van még mit ta-
nulnom. Kaptam visszacsa-
tolást, hogy van, amit jól csi-
nálok, és látom, hogy merre
kell tovább lépnem.

Baranyai Vitália

Anya szomorú lesz,
ha nem fogadsz szótA Szív-Hang Egyesület

két másik szervezõdéssel
közösen uniós pályázati
forrásból valósítja meg a
Hagyomány, Kultúra, Rock
'N'Roll elnevezésû prog-
ramsorozatát, mellyel a fia-
taloknak szeretnének kö-
zösségi élményt nyújtani.

A Tücsök Zenekar a 3-12
éves korosztályhoz szól, ve-
lük van kapcsolatban a Szív-
Hang Egyesület is,  ez a
városrehabilitációs projekt
soft elemeként létrejövõ
programsorozat azonban le-
hetõséget ad megszólítani a
kamaszokat, fiatal felnõtte-
ket is. – Célul tûztük ki a
családi összetartozás erõsíté-
sét és a fiatalok körében kö-
zösség kialakítását - magya-
rázta Kozma Edit projektme-
nedzser. A Kiút 21 és az Élet-
jel egyesüle-ttekkel összefog-
va három hónapos program-
sorozatot indítottak március
22-én, amikor is mézeskalács
készítésre várták az érdeklõ-
dõket. Legutóbb, 29-én a
szalma – és gyékényfonás
mesterség fortélyainak be-
mutatásával folytatódott a
sorozat. Ezek a programele-
mek a hagyományõrzõ mes-
terségek bemutatásának ré-
szei, a szalma-és gyékényfo-
nást a csongrádi Kókainé
Vincze Éva Németh Nóra se-
gítségével mutatta be a Vá-
rosi Diákpince elõtti terület-
re kilátogatóknak. A szom-

bat délelõtti vagy délutáni
programokra mindig az
adott szakterületek avatott
ismerõit hívják meg a szer-
vezõk, hogy a szentesi fiata-
lokkal megismertessék mes-
terségüket. Így lesz április
26-án is, amikor a városunk-
ban nagy hagyománnyal bí-
ró fazekasság kerül sorra,
majd május 10-én a nemeze-
lés, egy hétre rá a kovács-
mesterség következik. 

Április utolsó szombatján
rendezik a projekt másik
nagy eleme, a Rocksuli elsõ
óráját is, ekkor az elektro-
mos gitár lesz a középpont-
ban. Mint Sebõk Tamás szer-
vezõtõl megtudtuk, a rock-
zenét szeretõ és mûvelõ fia-
talokat várják, akiknek or-
szágosan elismert zenészek
tartanak elõadásokat. Elsõ
alkalommal az elektromos
gitárról a Turbo zenekar éne-

kese, Vígh Dávid és gitárosa,
Tanka Balázs beszél.

Május 1-jén a színpadtech-
nika, 10-én a dob, 17-én a
basszusgitár, 31-én a zene-
szerzés, dalszövegírás kerül
terítékre, a tervek szerint a
Nyers, a Special Providence,
a Hétköznapi Csalódások el-
nevezésû bandák egy-egy
képviselõje, valamint a helyi
Sweet Sound jön a diákpin-
cébe.

A harmadik fejezet az Ifjú-
sági Piknik címet kapta.
Helyszínéül a felújított köz-
gé-kertet választották. Barát
László szervezésében sajátos
módon, tábortûzzel, a kor-
szakokról szóló filmek meg-
tekintésével hozzák közel a
fiatalokhoz a beat korszakot
(május 27-én), a '68-as moz-
galmakat (június 7-én), vé-
gül pedig a punk világát (jú-
nius 14-én). (darók)

Pincepop és Örkény István

A gyékénytõl a punkig

(Fotó: Szentesi Gyors)
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Bronzba öntötték Sipos
Edit feledhetetlen mosolyát.
A tavaly nyáron, súlyos be-
tegségben, 38 esztendõsen
elhunyt világ-és Európa-
bajnok szentesi vízilabdázó
emlékét szobor és sétány
õrzi ezentúl a ligeti stran-
don.

Mintegy háromszázan
gyûltek össze múlt szomba-
ton az uszodában Sipos Edit
bronzszobrának és a róla el-
nevezett  – a vendégházaktól
a ligetbe vezetõ – sétánynak
az avatására. Az érkezõket
fiatal vízilabdázók sorfala
fogadta, a Himnusz utolsó
taktusainál leplezték le Lan-
tos Györgyi és Máté István
csongrádi mûvészházaspár
alkotását. A bronzportré ta-
lapzatán olvasható a sporto-
ló kivételes eredménylistája,
alatta pedig egy idézet tõle:
„A szentesi ligeti uszoda.
Azért az az igazi.” Az ese-
ményen az elhunyt bajnoknõ
kedvelt dalai kísérték a be-
szédeket, közremûködött
Szebeni Zoltán, Seres Antal és
a gimnázium tanulói. 

A szobor költségeit a
Csúcsrajárók Alapítvány fi-
nanszírozta, õk kezelik a
Sipos Edit gyógykezelésére
gyûjtött pénzt, a beérkezõ
felajánlásokat utánpótlás
sportolók támogatására for-
dítják.  Az alapítvány kura-

tóriumi tagja, Vidovics László
szólt elõször az egybegyûl-
tekhez, s Edithez. 

– Kicsit úgy érezzük, tarto-
zásunk van feléd, szeretnénk
e hiányt ezúton most pótol-
ni! 

Egy merész, bátortalan ál-
mod valósulhatott volna
meg azzal, hogy az új 50-es-
nek a homlokzatára, mint
névadó felkerülhess! Nem
tudtuk elérni, kevesek vol-
tunk hozzá, „Vannak rá je-
lentkezõk!" - hangzott az el-
utasítással felérõ válasz. A
vízilabda emléktorna szerve-
zésekor is már csak a szabad
vízfelület az, ami nekünk hi-
ányzott. Viszont annál eltö-
kéltebbek lettünk, hogy ez
az emlékpont itt, a mai na-
pon avatásra kerülhessen!
Legyen a te sétányod, és az
emlékszobrod a szentesi, és
egyben a magyar egyetemes
vizes sportok egyik dicsõ
emlékhelye, ahol a viták elsi-
mulnak, a nézetkülönbségek
nyugvópontra jutnak.

– Feladatunk, és kötelessé-
günk, hogy óvjuk, védel-
mezzük, és figyeljünk oda
azokra, akikre egykor a siker
fénye erõsen vetült, de eljõve
a nehéz, és fájdalmas idõ-
szak, mireánk szorulnak,

szorulhatnak! – mondta
Vidovics László, majd egy
Edithez szóló kéréssel fejezte
be beszédét: – Ha bárhol a
világban a magyar váloga-
tott csapatok összeborulnak,
egy mérkõzés elõtti utolsó
nagy csatakiáltásra, ahol
megfeszül a rekeszizom, és
13 torokból egyszerre tör fel
a közös akarat, akkor ha le-
het, legyél velünk, segíts
minket!

Merész András, a magyar
nõi vízilabda válogatott szö-
vetségi kapitánya Edit ki-
kezdhetetlen céltudatossá-
gát, a szüntelenül vidámsá-
got sugárzó lényét emelte ki.
Mindig lehetett számítani rá
akkor is, ha kõkemény védõ-
munkájára volt szükség, de a
civil életben is, sohasem is-
mert lehetetlent, sem a me-
dencében, sem a gyilkos kór-
ral való küzdelemben. Ön-
zetlen, örök barátnak, s vég-
telenül szerény embernek is-
merte meg Editet a kapitány,
s azt kívánja, legyenek
„Sipinyó” tulajdonságai pél-
dák az itt is jelen lévõ fiatal
sportolók számára. – Amikor
tudomást szereztem állapo-
táról, el sem akartam hinni,
észre sem vettem rajta, hun-
cut tekintete bizakodó volt.

Mostantól Sipi a meleg, ba-
rátságos tekintetét többé
nem veszi le élete legfonto-
sabb helyszínérõl – mondta
Merész András, aki egy Edit-
tõl kapott SMS-t is megosz-
tott a hallgtósággal. Az üze-
net, mely a tavaly nyári vi-
lágbajnokságon a középdön-
tõkre készülõ nõi csapatnak

szólt, akkor óriási erõt adott
a lányoknak.

Mátyásné Bimbó Ildikó is
visszaemlékezett legjobb ba-
rátnõjére. – 2008 júliusában
megállt az üzletem elõtt, s
azt mondta, baj van. Aznap
este már az ágyánál álltunk.
Gyorsan történt minden –
mondta Ildikó, aki tudta, mi

van a mosolygós arc mögött.
Sok mindent éltek meg
együtt Edittel, akinek az
utolsó percig foghatta a ke-
zét. Köszönetet mondott
mindenkinek, aki közel állt
hozzá és segítette Editet,
mindenekelõtt Vidovics
Lászlónak és feleségének,
Szamosi Csillának, hogy mél-
tó emléket állítottak a szere-
tetreméltó sportolónak.

D. J.

Edi t  az uszodára mosolyog

A Dr. Papp László Birkózó
Egyesület veterán verseny-
zõi részt vettek az elmúlt
hétvégén a 2014. évi orszá-
gos bajnokságon, Miskolcon
ahol négy versenyzõ öt ér-
met nyert.

Kuczora István 69 kg-ban,
kötött és szabadfogásban

egyaránt 3. helyezést szer-
zett, így két bronzérmet
nyert. Kis-Tóth László 76 kg-
ban, szabadfogásban 2., kö-
töttfogásban 5. helyen vég-
zett. Szilágyi Zoltán 97 kg-
ban, szabadfogásban 3.,
Rónyai Zoltán 97 kg-ban, kö-
töttfogásban 2. lett.

Kiváló veteránok

Nagyon fontos három
pontot szerzett Pécsen a
Valdor-Szentesi VK férfi ví-
zilabdacsapata. A 13-7-es si-
ker azt jelenti, hogy az utol-
só két forduló eredményétõl
függõen a gárda elõrébb
léphet a 13. helyrõl.

Három mérkõzését is egy
góllal veszítette el a Szentes
a legutóbbi három forduló-
ban, ráadásul nem is nyújtott
rossz teljesítményt a gárda,
így a szurkolók abban bíz-
tak, hogy Pécsen talán végre
pontot szerez majd a csapat.
Nos, az egy pontból három
lett, hat gólos sikerre azon-
ban talán nem sokan számí-
tottak. A Pécs az elsõ negye-
det még 4-3-ra megnyerte, a
következõ 24 perc viszont a
mienké volt, így Matajsz
Márk csapata gyõzelemnek
örülhetett. – Az egész társa-
ság nagybetûs csapatként
teljesített – mondta a szakve-
zetõ a találkozót követõen. –
Azt kértem a srácoktól, hogy
végig fegyelmezetten, kon-
centráltan pólózzanak. Az
elején még belealudtunk egy
picit a meccsbe, de ekkor

sem voltunk idegesek, össze-
állt a védekezésünk, a táma-
dásainkat akciógólokkal fe-
jeztük be, így el tudtuk hozni
Pécsrõl a pontokat. A hétvé-
gén az Ybl ellenfelei leszünk,
ez kötelezõ gyõzelem, de
mindig ezek a legnehezebb
mérkõzések, nem szabad fél-
vállról vennünk ezt a talál-
kozót sem. A Kaposvár ellen
itthon játszunk, nyitott me-
dencében, délelõtt 11 órakor,
itt pedig bármi megtörtén-
het.

Ha a csapat hozza a köte-
lezõt, akkor beéri pontszám-
ban és helyet cserél az OSC-
vel, majd a rájátszást szintén
ez ellen a csapat ellen kezd-
heti a Valdor, a 12. helyrõl,
hazai medencében. A hely-
osztók az egyik fél második
gyõzelméig tartanak. A
Hungerit- Szentesi VK gár-
dája már az elõdöntõ elsõ
mérkõzésére készül, a lá-
nyok az egyik fél harmadik
sikeréig tartó párharcot ápri-
lis 9-én, Dunaújvárosban
kezdik.

hv

Pécsen nyert
a Valdor!

Mórahalmon kapott ki 2-0
arányban a Szentesi Kinizsi
megyei elsõ osztályú labda-
rúgócsapata. A mieink a já-
tékvezetõn egy meg nem
adott találatot és egy meg-
adott lesgólt kérhetnek szá-
mon.

A dobogón álló Móra-ha-
lom vendége volt az elmúlt
hétvégén a Kinizsi, és bár hi-
ányzói is voltak a csapatnak
– Kovács Norbert sárga, Polyák
Csaba piros lapja miatt hagy-
ta ki a mérkõzést – a mieink
az elsõ fél órában két óriási
gólszerzési lehetõséget hagy-
tak ki. Az egyik ezek közül
úgy tûnik, hogy gól volt, és
labda áthaladt a gólvonalon,
a játékvezetõ azonban, az
asszisztense jelzésére, nem
adta meg a találatot. Volt
olyan játékos, aki azt mond-
ta, hogy a bíró szerint addig
nem gól, amíg nem éri a há-
lót. Érdekes szabályértelme-
zés, annyi szent… A 31. perc-
ben a hazaiak hálót érõ gól-
lal megszerezték a vezetést,
majd a második félidõben to-
vább növelték elõnyüket,
egy erõsen lesgyanús találat-

tal. Ezt ugyanaz a partjelzõ
nem intette be, amelyik a
gólt nem adta meg… – An-
nak ellenére, hogy kikap-
tunk, nagyon összeszedetten
futballoztunk – értékelte a
látottakat Bozóki Zoltán veze-
tõedzõ. – Fegyelmezettek
voltunk, rutinos ellenfelünk-
nek megnehezítettük a dol-
gát, sõt, akár vezetést is sze-
rezhettünk volna. Ha vala-
mivel még bátrabbak va-
gyunk, akkor meglepetést is
okozhattunk volna. 

A Kinizsi legközelebb
szombaton, 16 óra 30 perc-
kor játszik mérkõzést, a mie-
ink hazai pályán fogadják a
Csanádpalota együttesét. A
leendõ ellenfél a táblázat ha-
todik helyén áll, 28 ponttal,
ráadásul három pontot le-
vontak tõlük, mert balhé tört
ki az egyik mérkõzésükön.
Kovács Norbert ismét Bo-
zóki edzõ rendelkezésére áll-
hat, Polyák viszont négy (!)
mérkõzésre szóló eltiltást ka-
pott, így õ még három fordu-
lón keresztül pihenhet.

hv 

Ahol lejt a
pálya…

Makón szerepelt a Szentesi
Junior FC négy csapata
Interliga-mérkõzéseken, a
nagyobbak Szentesen léptek
pályára.

A maratoni futballhétvégét
még pénteken kezdte a Szen-
tesi Junior FC, az U16-os csa-
pat hazai pályán nyert 6-0-ra
a Nagymágocs ellen, az U14-
esek vasárnap a Mórahalom-
tól kaptak ki 3-0-ra, míg az
U19-esek 4-1-re verték a
Bordányt. Ez utóbbi azért is
értékes gyõzelem, mert két-
három évvel fiatalabb labda-
rúgók is játszanak a szentesi
csapatban az adott korosz-
tálynál, ráadásul a tábláza-
ton elõttük lévõ ellenfelet
gyõztek le. Az U8-9-10-11-es
korosztály Makón lépett pá-
lyára a házigazdák, a Hód-
mezõvásárhely és a Temes-
vár hasonló korú gárdái el-

len. Az elmúlt heti forduló-
hoz képest már sokkal job-
ban teljesítettek a kicsik, a 8
és 9 évesek két-két, a 10 éve-
sek három gyõzelmet szerez-
tek, a 11 esztendõs labdarú-
gók viszont háromszor ki-
kaptak. – Ennél ne legyen
rosszabb – fogalmazott a
szakmai vezetõ, Némethy
László. – A héten elkezdõdik
a Bozsik-program is, pénte-
ken Csongrádra utaznak az
U9 és az U11-esek, az U12-
13-asok Békéscsabán játsza-
nak mérkõzéseket a hazaiak,
a Debrecen és a Gyula ellen,
ezeknek a gárdáknak ko-
moly utánpótlásbázisuk van,
nem várnak tehát könnyû
mérkõzések a mieinkre, de
nagyon bízunk a srácokban.

Az Interliga a 8-11 évesek-
nek a jövõ hétvégén folytató-
dik, Orosházán. hv

Hat korosztály
az Interligában

Újabb Erima-fordulón
van túl a kiemelt U10-es
gyermek kézilabda-bajnok-
ságban a Szentesi Párducok
Kézilabda Utánpótlásneve-
lõ Sportiskola csapata. A
biztos három gyõzelem he-
lyett csak egy alkalommal
örülhettek szentesi gyõze-
lemnek a szurkolók.

Czesznak György, a csapat
egyik felkészítõje és a sport-
iskola vezetõje három gyõ-
zelmet várt a forduló elõtt já-
tékosaitól, ennek ellenére a
fiatalok kikaptak az Oroshá-
zától (15-16) és a Gyöngyös-
tõl (14-17 ) is, egyedül a
Kecskemétet sikerült két

vállra fektetni ( 20-11). A
szakvezetõ érthetõen nem
volt boldog, amikor a hétvé-
ge értékelésére kértük. – Na-
gyon nehéz mit mondanom,
hiszen úgy érzem, hogy a mi
csapatunknál gyengébb já-
tékerõt képviselõ együtte-
sektõl kaptunk ki, így össze-
foglalva: ez katasztrófa volt.
Mi, edzõk hiába teszünk
meg mindent, hiába készít-
jük fel a legjobb tudásunk
szerint, vagy próbáljuk meg
felkészíteni a srácokat, ha õk
maguk nem akarják teljes

szívvel a sikert. Megbomlott
a csapategység, egymást is
jobban tisztelhetnék a játéko-
sok, az edzéslátogatottság is
hagy kívánnivalót maga
után, éppen ezért hétfõn tar-
tottunk egy szülõi értekezle-
tet, ahol valamennyi szülõ és
a gyerekek is ott voltak. Itt
ígéretet kaptunk arra, hogy
mindenki szeretné folytatni
a kézilabdázást, összekapja
magát, és a szülõk is még
jobban odafigyelnek gyere-
keikre. Hogy aztán ez meny-
nyire marad meg kizárólag a

szavak szintjén, és hogy tet-
tekben milyen lesz a folyta-
tás, az majd az elõttünk álló
egy hónapban kiderül.

A Párducok U10-es csapa-
ta legközelebb egy hónap
múlva játszik újra az Erima-
bajnokságban. A hasonló
korosztályú lányoknak sû-
rûbb lesz a programja, szom-
baton kiemelt bajnoki mér-
kõzéseik lesznek itthon,
majd 12-én utaznak Gyõrbe,
ezt követõen a régiós bajnok-
ságban jönnek sorra a mér-
kõzéseik. hv

Nem várt vereségek

Fotó: Vidovics Ferenc



Bemegy a skót a cipõboltba:
– Mennyibe kerül ez a cipõ? – kérdi.
– Húsz font – válaszolja az eladó.
– Ötöt adok érte!
– Húsz font!
– Na, egye fene, hat!
Az eladó méregbe gurul, megragadja
a skótot a nyakánál, és kidobja a
boltból. A vevõ hamarosan újra meg-
jelenik:
–Mondja, tényleg hagyna elmenni?

Férj és feleség ülnek a verandán, a
férj bort kortyolgat.
– Annyira szeretlek – mondja a férj.
– Ezt most Te mondod vagy a bor?
– kérdezi a feleség. – Ezt én mon-
dom a bornak...

– Jön egy nõ a dokihoz, kékre-zöldre
verve, a doki felkiált:
– Istenem, mi történt magával?
– A nõ mondja: Akárhányszor haza-
jön az uram részegen, annyiszor
megver.
– Hm, mondja az orvos, tudok erre
egy teljesen biztos és hatásos szert.
– Ezután amikor hazajön az ura ré-
szegen, vegyen egy csésze kamilla-
teát, és öblítse a torkát, alaposon öb-
lítse...
– 2 hét múlva jön ugyanaz a nõ a
dokihoz, kisimulva, kivirágzóan néz
ki, és megköszöni a csodaszert az
orvosnak.
– Doktor úr, csodálatos amit java-
solt, képzelje el, jön az uram holt ré-
szegen én meg öblítem, csak öblí-
tem a torkom, õ meg nem bánt
engem.....
– No látja, egyszerûen csak kussolni
kell....

Színésznövendék meséli az apjának:
– A vizsgadarabomban igen nehéz
szerepem lesz. Egy olyan férfit kell
játszanom, aki 20 éve nõs. Mire az
apja:
– Legközelebb olyan szerepet vá-

lassz, amiben meg is szólalhatsz!

Két krokodil beszélget az állatkertben.
– Most az egyik ápoló biztosan ne-
heztel rám.
– Honnan veszed? Miért neheztelne?
– Mert lenyeltem.

Az anyós a lányáéknál ebédel! Egy-
szer csak odaszól a vejének:
– Te fiam, miért öltöztél feketébe???
Mire a vej:
– Anyuka maga csak ne kérdezõs-
ködjön, egye inkább a gombapapri-
kást!

– Na, gyerekek, ha ez a terem 7 m
hosszú és 6 m széles, a fal színe fe-
hér, csíkos nadrág van rajtam és
most 1/2 11 van, akkor hány éves
vagyok?
A gyerekek döbbent csendben ülnek,
majd egy kis idõ múlva Móricka je-
lentkezik
– A tanár úr 42 éves.
A tanár meglepõdik.
– Tényleg annyi vagyok, ezt meg
hogy
találtad ki?
– Hát – mondja Móricka – van egy
21 éves bátyám, félõrült szegény.

Egy alapos vizsgálat után így szól a
nõgyógyász orvos a pácienséhez
– Kedves hölgyem, ha este megérke-
zik a férje, ...
– Nem vagyok férjnél – szakította
meg a nõ.
– Ha találkozni fog a võlegényével...
– Nem vagyok eljegyezve.
– Akkor mondja meg a barátjának...
– Nincsen és nem is volt soha bará-
tom.
Az orvos elgondolkodik, az ablakhoz
megy és hosszasan bámul kifelé.
– Doktor úr, miért néz ki olyan sokáig
az ablakon? Csak nincsen valami
baj? – kérdi a kíváncsi nõ.
– Baj nincsen, de amikor utoljára tör-
tént ehhez hasonló eset, akkor kele-
ten megjelent egy csillag.

Pótfûtés
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(folytatás az 1. oldalról)
Lantos Balázs évek óta lent

tölti a nyarat a Tiszán, ahol
unokái is jól érzik magukat.
Egy kis közösség veszi bir-
tokba a partot az ár levonu-
lása után és hódol egész sze-
zonban a pihenésnek, bográ-
csozásnak vagy a horgászat-
nak. Ahogy beszélgettünk,
egy fiatalember lépett be az
üzletbe. Elemet cseréltetett
az órájában. Ahogy meghal-
lotta, mirõl is folyik a dis-
kurzus, elmerengve mesélni
kezdett.

– Bármerre mentem, min-
denki ismert. Nem lehetett
végigmenni a telkeken úgy,
hogy ne fõtt, sült volna vala-
mi, ne kínáltak volna meg
valamivel. Apámmal sokat
idõt töltöttünk lent – mesél-
te, hozzátéve:

– Igen. A Tisza nagy kincs,
és ezt a természet adta ne-
künk.

Torday Henrietta kislány-
kora óta a Tisza rajongója.

– Amikor kicsi voltam,
volt arra egy tanyánk, ahová
nyaranta kiköltöztünk. A
nagymamámmal napi prog-
ram volt, hogy lementünk a
partra. Jó levegõ volt, min-
dig találtunk elfoglaltságot
úgy, hogy egész napokat töl-
töttünk a szabadban. Sajnos
mostanában már nem annyi-
ra népszerû a Tisza, mint ré-
gen. Ez betudható a fiatal
korosztály változó igényei-
nek, akik a Köröshöz hason-
ló infrastruktúrával, progra-
mokkal ellátott helyen sze-
retnék tölteni az idejüket, vi-
szont ezt nehéz összeegyez-

tetni a lent élõkkel, akik a
nyugalom megléte miatt vá-
lasztják évrõl-évre ezt a he-
lyet. Szeretném a kisfiamat
idén is gyakran levinni,
hogy õ is szeressen kint len-
ni. Véleményem szerint csa-
ládbaráttá kellene tenni a ti-
szai strandot és környezetét,
sõt táborokat is lehetne szer-
vezni. Egy civil kezdemé-
nyezés útján is el tudnám
képzelni az elsõ lépések
megtételét – fogalmazott
Henrietta.

Mizere Zsolt négy évvel ez-
elõtt vásárolt vízparti telket
a Tiszán. Ottjártunkkor ép-
pen terepszemlét tartott. 

– Lehoztam a motorcsóna-
kot, lent van a móló is, már
csak a jó idõnek kell meg-
maradni és semmi sem fog
hiányozni. Nekem itt min-
den megfelel. Nyaranta hor-
gászunk, csónakázunk, vízi-
síelünk. Ha kifejezetten
strandolni szeretnénk, akkor
viszont átmegyünk a Körös-
re.

Zsolt elégedett a városel-
látó munkájával. Elmondta,
hogy rendben tartják az
utat, letakarítják, ha levonul
az ár. A hulladék gyûjtésé-
ben és elszállításában sem
talál kifogást. Véleménye
szerint, mivel idén nem le-
het magas árhullámra szá-
mítani, igen jó szezon elébe
néznek.

A beszélgetések során fel-
merülõ kérdéseinkkel felke-
restük Kiss Ferencet, a város-
ellátó mûszaki vezetõjét.

– Kezdjük az elején. Sok
panaszra ad okot a bazaltkõ-

vel kirakott útszakasz, ami a
kikötõhöz vezet – vetettük
fel.

– Az a szakasz állami tu-
lajdonban van, ráadásul
honvédségi gyakorlóterület-
hez vezet. A közútkezelõ
újíttathatná fel. Olyan utat
lehet csak oda építeni, ami
ezután is megfelel a honvéd-
ségi jármûvek teherbírási
követelményeinek – vála-
szolta.

Szóba került a tiszai fel-
hajtó utáni, Csongrádra ve-

zetõ útszakasz, mely a
nyomvályúk mélységét te-
kintve megérett a felújításra
és prioritását tekintve elkép-
zelhetõ, hogy hamarabb
hozzák rendbe, mint a már
említett macskaköves utat. 

Kiss Ferenctõl megtudtuk
azt is, hogy a kikötõhöz ve-
zetõ utat elhagyva, jobbra és
balra is magántulajdonú tel-
keket és erdõt találunk. Itt
már a város által kikövezett
útszakaszon haladhatunk a
strandra, ahol a sorompó

után önkormányzati telkek
találhatóak. Az üdülõterüle-
ten olyan, bérlõk által létesí-
tett lakó-tároló építménye-
ket is lehet találni, melyek
többsége nem rendelkezik
építési engedéllyel.

– Nevezzük megtûrt álla-
potnak. A folyóvíz is illegáli-
san van bevezetve jó néhány
telekre. A város mellékhelyi-
séget, fúrt kutat, tusolót,
közkifolyót, közvilágítást lé-
tesített a területen. A
tengopályától továbbhalad-
va még van egy aszfaltozott
útszakasz, de az üdülõterü-
leten a telkek között nincs
mindenhol leburkolva az út
– részletezte a mûszaki ve-
zetõ.

– Hogyan oldják meg a
szemétszállítást?

– Kettõ-három darab, 4
köbméteres konténert helye-
zünk ki. Ezeket fõidényben
hetente kétszer ürítjük. A
legnagyobb gondot az jelen-
ti, hogy a városból is hoznak
ki szemetet ezekbe a konté-
nerekbe, így a kint lakók
nem tudják rendeltetéssze-
rûen használni azokat, ha az
illegális lerakók teletöltik.
Ebbõl adódott is probléma
az elmúlt években, de a kint
tartózkodók bejelentést tet-
tek és a lehetõ legrövidebb
idõn belül intézkedtünk –
magyarázta Kiss Ferenc.

– Gondolkodtunk azon,
hogy a kint tartózkodók egy
bizonyos napon helyezik el
a szemetet a telkek elõtt és a
kukásautó összeszedné.
Amit viszont egy-egy tiszai
buli után lehet találni az

érintett partszakaszon, az
megrázó. Rengeteg szemetet
hagynak maguk után a szó-
rakozók a strandon. Együt-
tes megoldást kell találnunk
ezekre a problémákra.

A parcellák bérleti díja át-
lagosan 8-9 ezer forint éven-
te. Többek között ez is indo-
kolta annak az önkormány-
zati rendeletnek a megszüle-
tését, mely kimondja, hogy a
bérlõk, tulajdonosok által
használt területeken a fák
gallyazása nem az önkor-
mányzat feladata, ugyanis
egy kosaras kocsi óradíja
megközelítõleg tizenötezer
forint. Ennek a munkának a
finanszírozását csak arány-
talanul nagy veszteséggel
tudja kivitelezni a fenntartó.
Gyakran tesszük fel a kér-
dést, hogy a mi Tisza-par-
tunk miért nem lehet olyan,
mint a Körös-torok. Kiss Fe-
renc úgy látja, hogy az itteni
partszakasz eleve kisebb,
mint a csongrádi, arról nem
is beszélve, hogy itt a folyó
romboló munkát végez, míg
Csongrádon építi a partot. 

– Egy általános rendezési
terv elkészítésére lenne
szükség, mely magában fog-
lalná a szennyvízhálózat, az
útburkolat, a növényzet új-
ragondolását is, így megha-
tározná a terület hasznosítá-
sának jellegét és ebbõl kö-
vetkezõen a fejlesztési lehe-
tõségeket. A tiszai mikroklí-
mát megbolygatni már ön-
magában nagy felelõsséggel
jár.

Lantos Éva

Akadna fejleszteni való a tiszai strandon

Kultúra

Koszta József Múzeum
Április 3- június 29.
Kiállítás Tornyai János festõmûvész
alkotásaiból 
Április 5. 10 óra
„Húsvétoló”- múzeumi családi matiné
kézmûves foglalkozással

Tokácsli Galéria
Április 5-26. 
„Rejtelmek, ha zengenek …” – alkotó
pedagógusok régiós XVII. Képzõmû-
vészeti tárlata
Megnyitó: április 5. 15 óra
A kiállítást megnyitja: Bácskai
Mihályné ny. pedagógus, közremûkö-
dik: Lakatos Béla – zongora.

Városi könyvtár
Április 8. 18 óra
Filmklub: A múlt nélküli ember (szí-
nes, finn-német-francia filmdráma)
Április 9. 18 óra
Beszélgetés a XXI. század zenéjérõl 
Beszélgetõtársak: Nagy János címze-
tes igazgató és Pintér Bence, a Zene-
akadémia zeneszerzés szakos hallga-
tója.
Április 10. 18 óra
Verset mondok - Paulovics Tamás
versmondó estje

Gyermekkönyvtár
Április 7. 16.30 óra
Mese habbal!
Mesés, beszélgetõs, kézmûves foglal-
kozások (nem) csak felnõtteknek: me-
sékrõl, családról, gyerekekrõl, össze-
tartásról….

Április 9. 16 óra
Alkotóka kézmûves foglalkozás

Közösségi tér
Április 6. 9 óra
Húsvét

Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
Április 8. 9, 10.30 és 14 óra
Világszép nádszálkisasszony a Nektár
Színház elõadásában

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Április 8. 16.30 óra
Gyermek klub – kézmûves foglalkozás
Április 9. 17.30 óra
„Természetes eszközökkel az örege-
dés és a betegségek ellen...” elõadás-
sorozat, elõadó Sóspataki Ferenc ter-
mészetgyógyász
Április 10. 19 óra
Irodalmi életrajzok elõadássorozat
Poszler György vezetésével
Április 11.
Elõadások a Költészet Napja alkalmá-
ból. Rendhagyó Irodalomóra 9.00 és
10.30 órakor Poszler Györggyel.

Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Is-
kola
Április 8. 18 óra
A zongora tanszak hangversenye
Április 10. 19 óra
Ballabox koncert
Április 12. 15 óra
Szentesi Körséta: A felújított Kurca híd
történész és építész szemmel
„Régi –új Szentes” programsorozat
keretén belül

Megyeháza Konferencia és Kulturális
Központ
Április 13. 10 óra
Sakkverseny

Programajánló

Kos
A változás szele érkezett
el úgy szakmai téren,

mint a magánéletében. A hét köze-
pe körül egyre mélyebben ássa be-
le magát a teendõibe. 

Bika
Szakmai téren egy önhöz
közelálló személlyel kö-

zös projektet ötlenek ki, ami hosz-
szú távú, jó együttmûködést jelen-
tene. 

Ikrek
Egy kiemelkedõ ajánlatot
kap szakmai téren, ami

sok jót ígér önnek. Bátrabbnak kell
lennie. Alapos és objektív ellenõr-
zés szükséges a részletekig terje-
dõen.

Rák
Nem tanácsos ebben az
idõszakban a szerelmi

életének részleteit megbeszélni
másokkal. A terve és annak struk-
túrája olyan jól fel van építve, hogy
szó szerint lenyûgözõ, hibátlan.

Oroszlán
Ha kap egy behatárolt
határidõs munkát, moso-

lyogva hosszabbítsa meg két-há-
rom nappal az idõpontot. Késõbb
ön is rájön, hogy miért lesz így
jobb. 

Szûz
Ez az új hét szakmailag
hoz önnek új lehetõsé-

geket, viszont anyagi téren felme-
rülhetnek nehézségek. A környeze-
te méltó elismeréssel lesz ön iránt. 
Mérleg
A hét elején némi feszültség merül-
het fel a feletteseivel. Érdemes el-

gondolkodnia azon, hogy
meddig mehet el. A hall-
gatólagos kölcsönös

tisztelet, diplomácia sokkal célra-
vezetõbb lenne.

Skorpió
A kreativitása a legna-
gyobb fokon van ezen a

héten. A kollegái támogatják, a fo-
lyamatban lévõ tervekkel kapcso-
latban azt tapasztalhatja, hogy a
többiek lelkesedése alábbhagy. 

Nyilas
Amennyiben a banki
szférában, vagy egyéb

pénzzel kapcsolatos helyen dolgo-
zik, ezen a héten érdemes fokozot-
tan figyelni, hiszen mindenféle
meglepetések érhetik. Egy kevésbé
ismerõs személy mindenféle kita-
lált dolgokkal vádolhatja, ami az ön
fülébe jut. 

Bak
Jó kommunikációs ké-
pességének köszönhetõ-

en kiváló sikereket érhet el. Prezen-
tációkat, fontos e-maileket, telefo-
nokat érdemes a hét elején lebo-
nyolítania. 

Vízöntõ
Egy pénzügyi meglepe-
tés vár önre ezen a hé-

ten. Igen nagy a valószínûsége,
hogy az elkövetkezendõ idõben
egy nagyobb összeggel ajándékoz-
za meg önt a sors. 

Halak
Sok lehetõség adódik
ebben a periódusban

anyagi helyzetének mérlegét helyre
igazítani. Olyan dolgokat ígérjen,
melyeket be is tud tartani idõre. 

Április 4-11.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

A Fuvi Band közel két évtizede az egyik meghatározó ze-
nekar Szentesen és környékén. A repertoár széles skálán mo-
zog, játszanak rockzenét, de a mai és a régebbi slágerek is fel-
csendülnek koncertjeiken.

A szervezõk mindenkit várnak április 5-én, szombaton a
Felsõpárti Sörözõbe a 22 órakor kezdõdõ Fuvi-band koncert-
re. A belépés 22 óráig ingyenes. 

Fuvi Band buli

Beindult a tavaszi készülõdés. Az elektromos vezetékek
kihelyezését végzik egy magántelken.
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Tizenkilencedik alkalom-
mal kaptak emléklapot és fa-
csemetét az önkormányzat-
tól a szentesi újszülött ba-
bák. A hagyomány szerint
1996 óta minden tavasszal és
õsszel megajándékozzák a
családok új tagjait. Akik a
legelsõ átadáson részt vet-
tek, mára érettségizõ diákok-
ká cseperedtek. Április 3-án
negyvenhat fa várakozott a
városháza udvarán, hogy új-
donsült gazdáik hazavigyék
õket. Balogh Györgyi kerté-
szeti csoportvezetõtõl meg-
tudtuk, hogy az elmúlt évek-
ben még az idõjárás is min-
dig hozzájárult egy kis nap-
sütéssel az örömteli ese-
ményhez. Szirbik Imre pol-
gármester elmondta, hogy
ezek a fák az életet, a valaho-
vá tartozást jelképezik. Bár-
mi történjék, mindig lesz ho-
va hazatérni. Reméli, hogy
az eleinte szülõk által met-
szett ágakra elõbb-utóbb
hinta kerül, majd a felcsepe-
redett fiúk és lányok folytat-
ják a megkezdett munkát. A
polgármester örömmel szá-
molt be arról, hogy bár az
újonnan ültetett növényeket
nehéz megmenteni a vandá-
loktól, a majd két évtized

alatt egy életfa sem esett a
rongálók áldozatául. Szirbik
Imre jókívánságaival látta el
az apróságokat és családjai-
kat, majd Balogh Györgyivel
közösen átadták az emlékla-
pokat, ezt követõen pedig az
apukák és anyukák választ-
hattak a különbözõ fafajták
közül. A díszcseresznye,
nyír, virágos kõris, vérszilva,
berkenye, május- és galago-

nyafákat saját kertjeikbe és
közterületre is ültethetik a
családok. A hat hónapos Ba-
logh Zsóka és szülei, Edina és
Tamás (képünkön) egy vérszil-
va csemetét választottak
mentettréti kertjükbe. Aki
igényelt fát, de valamilyen
oknál fogva nem tudta át-
venni, a jövõ hét folyamán
megteheti a városházán.

L.É.

Újszülöttek csemetéi
Azzal hívták a rendõrséget

a szentesi Magyari Imre utca
lakói szombat este, hogy két
család összeszólalkozott, bo-
tokkal és baltákkal fenyege-
tik egymást.

Négy ember jelent meg az
egyik háznál, már megron-
gálták a kerítést – közölte a
bejelentõ. A kiérkezõ rend-
õrök két támadót – egy nõt
és egy férfit – a helyszínen
elfogtak, két másik férfi
azonban az egyenruhások
láttán elszökött, de késõbb
õket is sikerült beazonosíta-
ni.

A támadóan fellépõ csa-
ládhoz délután átment a kö-
zelben lakó nagymama, aki
kérte, hogy magával vihesse
az unokáját. A családtagok
ebbe beleegyeztek, ám ké-
sõbb valamiért meggondol-
ták magukat, a háznál talált
eszközökkel felszerelkezve
elindultak a gyermeket visz-
szakövetelni, majd a kerítést
szétverték. A csetepatéban

senki sem sérült meg. A
Szentesi Rendõrkapitányság
felfegyverkezve elkövetett
garázdaság bûntettének
megalapozott gyanúja miatt
indított büntetõeljárást.

Egy vita során háromszor
szúrta meg haragosát egy
férfi Szegváron, a gyanúsí-
tott ellen életveszélyt okozó
testi sértés bûntettének kísér-
lete miatt indult eljárás. A
rendelkezésre álló adatok
szerint szombaton éjjel 11
óra körül a szegvári Petõfi
utcában egy sörözõ elõtt ösz-
szeszólalkozott egy korábbi
vita miatt már rossz viszony-
ban lévõ két férfi. Dulakodás
alakult ki közöttük, majd a
38 éves B. László egy késsel
háromszor megszúrta hara-
gosát. Két szúrás a felkart és
a vállat érte, a harmadik pe-
dig a férfi mellkasát. A men-
tõk súlyos sérüléssel vitték
kórházba a 37 éves férfit. A
helyszínre érkezõ rendõrök
elfogták a támadót, aki ellen

- õrizetbe vétele mellett -
életveszélyt okozó testi sér-
tés bûntettének kísérlete mi-
att indult eljárás, és kezde-
ményezték elõzetes letartóz-
tatását.

Garázdaság és rongálás
miatt indult büntetõeljárás
egy árpádhalmi férfi ellen,
aki haragosának egy hét le-
forgása alatt háromszor törte
be annak lakásának az abla-
kát, több mint 50 ezer forin-
tos kárt okozva ezzel.

Pénteken délután egy sze-
mélygépkocsi sofõrje törte le
a berekháti vasúti átkelõ
egyik félsorompóját jármû-
vével, mert késõn vette ész-
re, hogy a fénysorompó már
pirosan villog, a sorompó
pedig ereszkedik. Ellene a
közlekedés biztonsága elleni
bûntett miatt eljárás.

Három ittas vezetõt csíp-
tek fülön a szentesi rendõrök
egy hét leforgása alatt. A két
sofõr és a motorkerékpáros
vezetõi engedélyét azonnal
bevonták, ügyükben a bíró-
ság hoz határozatot.

hv

Botok, balta, kés

Született:
Banka Pál és Török Editnek (Móra F. u. 11/2) Eszter,

Fromann Péter és Gyarmati Editnek (Drahos I. u. 8.) Hédi,
Mike Gábor és Laki Erzsébetnek (Derzsi K. J. u. 8.) Gábor,
Szeretõ Zoltán László és Lázár Máriának (Magyartési u. 4.)
Viktória nevû gyermeke.

Elhunyt:
Hérányné Bozó Julianna Mária (Új u. 5.), Misku Jánosné

Berényi Mária (Nyár u. 21.), Berkecz András (Munkás u. 53.),
Kovács Kálmán Béla (Tóth J. u. 16/12), Erdõhegyi István
(Akácfa u. 30.), Takács Józsefné Lovas Gizella (Csongrádi út
17.), Berényi Imre Józsefné Józsa Judit (Jókai u. 162.), Takács
Péter Pálné Rupaszov Margit (Kossuth tér 5.).

Családi események

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

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

Gyógyszertári ügyelet: április 7-ig Pingvin Patika (Nagyörvény u.
59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12 óráig. Április 7-14-ig
Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõ-péntek 7.30-18.30, csütörtök 7-
18.30, szombat 7.30-12-ig. Készenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) április 5-6-án
Bikádi Péter, Bem u. 21., telefon. 30/2484-494.GALÉRIA

Kávéház és étterem
Heti menü április 7—11.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Szárazbableves és
tejszínes kókuszleves
kukoricapehellyel

A menü: Székelykáposzta v. hentes
tokány tésztával és salátával

B menü: Mozzarellás csirkemell
steak, kukoricás rizs, saláta

Kedd: Pirított tarhonyaleves és
pórékrémleves

A menü: Rakott karfiol
B menü: Kalocsai csirkemell csíkok,

sült burgonya, saláta
Szerda: Orjaleves és zöldségleves

csirkeaprólékkal
A menü: Rántott szelet,

törtburgonya, szilvaszósz
B menü: Milánói spagetti v.

bácskai rizses hús
Csütörtök: Gölödinleves és fahéjas

szilvaleves
A menü: Sertéscomb roston,

magyaros szárazbabfõzelék
B menü: Cápaharcsa paprikás

kukoricában, petrezselymes
burgonya, citrommártás

Péntek: Aratógulyás és zöldborsó-
leves grízgaluskával

A menü: Csikós tokány, tészta
B menü: Tejfölös-túrós rakott

puliszka v. rántott trappista
párolt rizzsel és tartárral

www.galeriakavehaz.hu (X)

Teke
Március 29-én a nõi szu-

perliga tekebajnokság 19.
fordulójában a BKV Elõre SC
csapata fogadta a Szentesi
TE-t, amely 3052 fát ütött, 1
csapatpontot szerzett, pont-
szerzõ Marsi Margit (508). A
BKV Elõre 3201 fát ütött így
4 ponttal, a plusz 149 fáért já-
ró kettõ ponttal 7–1-es vere-
séget mért a szentesi csapat-
ra Az ifjúságiak 1061–-894
fás eredménnyel 4–0-ás vere-
séget szenvedtek.

Megjelent
a vállalkozás-

fejlesztési pályázat!
Beadási határidõ:

2014. április 14. (hétfõ) 10 óra
Letölthetõ:

www.szentesinvest.hu
Információ:

06 70/521-27-71-es
telefonszámon.

Legalább félezer mozogni
vágyóra számítanak a har-
madik alkalommal szerve-
zett országos megmozdulá-
son. A városi sportcsarnok-
ban Nippon Zengo, zumba,
latin zumba, kardio kick-
boksz és aerobic-edzésekhez
lehet csatlakozni április 12-
én, szombaton 11 órától. Kis-
gyermekes anyukák számára
sem akadály a részvétel, mi-
vel megõrzõ segíti a kicsik

elhelyezését. A 2007-ben ala-
pított mozgásforma áttörése
tavaly õsszel jött el, amikor
az ország legnagyobb sport-
expóján a nagyszínpadon
mutatkozhatott be a Nippon
Zengo. Brezovai Sándor, a
sportág megalapítója sajtótá-
jékoztatón elmondta, hogy
országosan eddig 4500 fõ
csatlakozott a Nippon Zengo
családjához. Több mint száz
klubjuk mûködik itthon, de

jelen vannak Angliában és
Spanyolországban is. Most
készül egy bemutatkozó
filmjük a japán piacra. A jö-
võ heti ingyenes rendezvé-
nyen sportolói múlttal ren-
delkezõ képzett trénerek
mozgatnak meg mindenkit
az ötven-hetven perces, kü-
lönbözõ fajtájú és nehézségi
fokozatú edzések során.

L.É.

Nippon Zengo gigafesztivál

Nagyrendezvények megtartásá-

ra infrastruktúrával rendelkezõ

színpad kiadó.

Teniszpálya üzemeltetésre ki-

adó. Keresd a lokiszentes.hu hon-

lapot! Telefon: 06 30 637 67 39

Apróhirdetés

MUSKÁTLIVÁSÁR
ÁPRILIS 8-án, kedden Szentesen,
a Mûvelôdési és Ifjúsági Házban

DUPLA VIRÁGÚ FUTÓ 6 db/tálca 999999999999 Ft

TIROLI FUTÓ 10 db/tálca 1111222200000000 Ft

CSEREPES ÁLLÓ 222266660000 Ft

TULIPÁNFÁK 30-40 cm 666600000000 Ft

ÖRÖKZÖLDEK 20-30 cm 333355550000 Ft-tól

HIRDETMÉNY
Szentes Város Önkormányzata

a 6/2014. (I.31.) számú KT határozat alapján
pályázat útján kedvezményes áron

eladásra meghirdet 4 db építési telket
a Kikelet utcától keletre levõ városrészben,

valamint meghirdeti az 
Új u. 7. sz. alatt levõ 489 m2-es építései telket

4.650.000 Ft+áfa és a
Vajdatelep utcában lévõ 3142 m2-es telket

2.850.000 Ft+áfa áron.
A pályázati kiírások átvehetõk a polgármesteri hivatal

226. sz. irodájában (Szentes, Kossuth tér 6.). Az
ingatlanokkal és a pályázatokkal kapcsolatban

felvilágosítás kérhetõ a 63/510-378-as telefonszámon.
A pályázatok beadási határideje:

2014. május 14.
A pályázati kiírás a

www.szentes.hu/pályázatok/eladó ingatlanok
oldalon is megtalálható az interneten. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatással technológiai korszerûsítés Szentesen az Elektroglob Kft.-nél.

2014. március 28.

A Szentesi telephelyû Elektroglob Kft. elektromos hálózatok tervezésével és kivitelezésével
foglalkozik 15 éve, jellemzõen az EDF DÉMÁSZ Zrt. és az E-On Zrt. szolgáltatási területén.

Folyamatosan törekszenek a legmagasabb mûszaki színvonalon lévõ eszközökkel dolgozni, mindezek
mellett elvárás, hogy munkavégzésük során a környezetük védelmét, és a munkavállalóik
egészségének védelmét a legmesszebbmenõkig figyelembe vegyék. A fentiek szellemében
földmunkagépet, gázüzemû targoncát és GPS berendezést vásároltak. A beszerzett és üzembeállított
eszközök a társaságnál innovációt jelentettek.

A fejlesztés megvalósításával a társaság létszámbõvítést és a személyi jellegû ráfordítások növelését
vállalta.

A program keretében megjelent GOP-1-3-1 11/C kódszámú pályázati felhívásra benyújtott
pályázaton a társaság a 29,3 millió Ft-os projekthez 19 millió Ft vissza nem térítendõ támogatásban
részesült. 

Az eszközök használatba vétele 2014. március 27-én megtörtént. A fejlesztés elõre lépést jelent a
cég életében, a költséghatékonyság pedig a hosszú távú
versenyképesség megõrzését segíti elõ.

Új technológiák fejlesztése az Elektroglob Kft.-nél
www.elektroglob.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Az Elektroglob Kft. 19 millió forint vissza nem térítendõ uniós támogatást nyert az
innovációs eredmények hasznosítására kiírt pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében.
A 29,3 millió forint összköltségû projekt keretében új technológiai eszközök kerültek
Szentesen üzembehelyezésre, mely lehetõséget ad új munkahelyek teremtésére is.


