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Hosszú idõre nyúlik visz-
sza a város szórakozóhelyei
és az azok lakókörnyezete
közötti feszült állapot. A
környéken élõk panaszkod-
nak a zajra, a szemetelésre.
A tulajdonosok a vendég-
kört szeretnék megtartani, a
szórakozók rendõrségi raz-
ziák nélkül akarnak kikap-
csolódni. Az önkormányzat
nehezen, de megpróbál
igazságot tenni.

A közösségi együttélés
szabályait tartalmazó önkor-
mányzati rendelet tervezet-
bõl kiragadott pontokat ol-
vashatjuk a Szentesi Mozaik
internetes oldalán. A város-
ban található vendéglátóegy-
ségek vendégeire érkezett
panaszok és az önkormány-
zat által elvégzett, elvégezte-
tett ellenõrzések eredményei
adtak okot arra, hogy az ön-
kormányzat valamilyen mó-
don szankcionálja a szórako-
zóhelyeket és a közterületet
nem rendeltetésszerûen
használó szórakozókat.

Csányiné Bakró-Nagy Vera
aljegyzõ elmondta, hogy a
rendelet hatálya Szentes bel-
területére terjed ki. Olyan
magatartási szabályok betar-
tását szeretnék elérni a szó-
rakozóknál, melyek alapve-
tõk lennének a békés együtt-
élés és a lakosság nyugalmá-
nak megõrzésének érdeké-
ben. A közterületen való al-
koholfogyasztás és a terüle-
teknek a nem rendeltetéssze-
rû használata következmé-
nyekkel jár. Az ellenõrzése-
ket a közterület-felügyelõk
végzik, akik helyszíni bírsá-
got szabhatnak ki az utcán
italozókra, helytelenül visel-
kedõkre. A rendelettervezet
tartalmazza azt a szabályo-
zást, mely szerint a szórako-
zóhelyek teraszai éjfélig le-
hetnek nyitva, ezután a
beltéren folytatódhat tovább
a buli. 

Az aljegyzõ elmondta, ne-
héz olyan szabályt bevezet-
ni, ami a lakosságnak, a szó-
rakozóknak és a szórakozó-
helyek tulajdonosainak is
megfelel. 

A legtöbb bejelentés a Rá-
kóczi utcai piaccal szemben

található Centrum sörözõvel
érkezett. Felkerestük a kör-
nyéken élõket.

A sörözõ mellett közvetle-
nül elhelyezkedõ ház tulaj-
donosa, Karai József nagyon
el van keseredve:

– Nem tudtuk, hogy ez
lesz. Itt nem az üzemeltetõ-
vel van a gond, hanem az
emberek viselkedésével. Az
utóbbi idõben valamicskét
enyhült a helyzet, de például
a múlt hónapban az autóki-
járatom egyik felén valaki a
nagydolgát végezte el, a má-
sik oldalra pedig valaki oda-
hányt. Borzasztó$ Máskor
hallottam, ahogy a nõ és a
férfi a ház elõtt csinált „vala-
mit“, egy nagy halom papír-
zsebkendõt hagyva maguk
után.

Sokan jártak a József által
üzemeltetett szoláriumba,
ám amióta a kocsma tera-
szán ülõk megjegyzéseket
tesznek a vendégeinek, azok
elkezdtek elpártolni onnan.
Van olyan is, aki trükkhöz
folyamodva, az autóját távo-
labb parkolja le, és észrevét-
lenül oson be a szoláriumba.

– Nem értem, hogy miért
nincs kerítés. Egy zárt, két
méter magas deszkakerítés
szerintem enyhítené a hely-
zetet – javasolja József. Ezt
az észrevételemet a polgár-
mesteri hivatalban az építés-
ügyi elõadó elutasította,
mondván,  a nyugati orszá-
gokban sincs mindenhol ke-
rítés. – Ez igaz, de az embe-
rek sem ilyenek, mint itt. Itt
nem tudják, hogy mikor
vannak a kocsmában és mi-
kor az utcán. Berúgnak, az-
tán megy a hangoskodás. A
hálószobámból le kellett köl-
töznöm a nappaliba, most
ott alszom. Az emberek úgy
hajtanak ki a parkolóból,
hogy csikorog a kerék. Ki az,
aki erre nem ébred fel? Az
ember valahogy éjfélig még
bírná. Azt javasolnám, hogy
éjfélkor zárjon be a kocsma,
aztán menjen mindenki haza
a családjához.

A Centrum melletti zug-
ban élõ emberek elsõsorban
a parkolóból kihajtó autó-
sokra panaszkodtak:

- Nekünk kell itt vigyázni,
mert a kocsma vendégei
nem néznek körül. Életve-
szélyesek. Édesanyám majd-
nem teljesen vak, számára
különösen veszélyes helyzet
ez, mert az autósok, motoro-
sok mintha észre sem ven-
nék, hogy itt gyalogos közle-
kedés is van – ecsetelte az
egyik lakó.

– A kaput kellene kiszéle-
síteni, illetve egy tükröt és
egy elsõbbségadás kötelezõ
táblát felhelyezni a parkoló
kijáratához – tette hozzá egy
másik utcabeli, aki az unoká-
it félti. – Már jó néhányszor
zavartuk el az embereket in-
nen, mert azt hiszik, hogy ez
itt az illemhely – folytatta. –
Törött üvegeket is szed-
tem össze számtalanszor. A
szomszéd faláról a vakolatot
is leverték, ahogy dobálták a
házra az üvegeket. Szeren-
csére,  amióta a közterülete-
sek kicsit jobban odafigyel-
nek, valamicskét javult a
helyzet.

A sörözõben dolgozó pul-
tos lány nem kívánt nyilat-
kozni és kérdésünkre el-
mondta, hogy a tulajdonos
telefonszámát nem adhatja
ki.

Egy fiatalember, aki kül-
földrõl látogatott haza,
szombaton a Centrumban
bulizott barátaival és így
nyilatkozott:

– Hatalmas meglepetés
volt számomra, amikor fél
háromkor ránk szóltak, hogy
hörpintsük fel az italt, mert
zárnak. Ilyen régen nem
volt, nyugodtan tudtunk
akár négyig-ötig is bulizni.
Az is meglepõ, hogy mos-
tanság milyen üres hétvégén
a város. Hol vannak a fiata-
lok?

Egy 20 év körüli fiatalok-
ból álló asztaltársaság, akik
elmondásuk szerint törzs-
vendégek itt, rendszeresen
járnak a Centrumba kikap-
csolódni hétvégén is. Egyik
délelõtt beszélgettünk velük
a vendéglátó helyiség tera-
szán. Szerintük amióta van-
nak biztonsági emberek, az-
óta nincsenek problémák.

(folytatás a 3. oldalon)

Szórakozóhelyet szankcionáló rendelet készül

Éjfél után nincs terasz

Újabb 4 évre választották
meg Farkas Sándort a térség
országgyûlési képviselõjének,
aki a szavazatok több mint 45
százalékát szerezte meg. Má-
sodik helyen Dudás Zoltán, a
Jobbik Magyarországért Párt
jelöltje végzett 24 százalékkal.
Komáromi Zoltánra, a kor-
mányváltó erõk jelöltjére a
választók 21 százaléka vok-
solt. A Fidesz-KDNP az or-
szágos választást megnyerve
folytathatja a kormányzást.

Csongrád megye 03. számú
egyéni választókerületében a
83.760 választópolgár 56.63
százaléka, azaz 47.437 fõ adta
le szavazatát a vasárnapi vá-
lasztáson, az érvényes szava-
zólapok száma 46.763 volt.
Szentes 35 szavazókörében a
legtöbb voksot - egy kivételé-
vel - a fideszes Farkas Sándor
kapta. Az egyetlen kivétel a
20. számú, Jövendõ utcai kör-
zet, ahol 5 szavazattal  ma-

radt el a kormányváltó erõk
jelöltjétõl.  Komáromi Zoltán
az MSZP–DK–Együtt-PM–
MLP jelöltje 18 körzetben
elõzte meg Dudás Zoltánt, a
Jobbik jelöltjét. Négy évvel
ezelõtt szintén Farkas Sándor
nyerte meg a választást há-
rom jelölt közül. Akkor az el-
sõ fordulóban a szavazatok
56 százalékát megszerezve ju-
tott a parlamentbe egyéni
képviselõként. Szerettük vol-
na megkérdezni Farkas Sán-
dort a választási eredmény-
rõl, azonban többszöri keresé-
sünk is eredménytelenül vég-
zõdött. A helyi Fidesz irodától
az alábbi közleményt kapta
szerkesztõségünk:

Kedves Szentesi Honfitár-
saim! A 2014. április 6-i or-
szággyûlési választásokon a
kibõvített szentesi körzetben
ismét sikerült megnyernem a
választást. Ez csak az Önök
segítségével sikerülhetett!

Õszinte szívvel köszönöm a
bizalmat és a támogatást. A
Fidesz és a magam nevében
ígérhetem, hogy továbbra is
mindent megteszünk a lakos-
ság, a városunk, a hazánk fel-
emelkedése érdekében. Tisz-
telettel: Farkas Sándor ország-
gyûlési képviselõ

A helyi választási bizottság
határozata szerint a Fidesz
MPP-KDNP jelölõ szervezet
megsértette a választási tör-
vényt. Komáromi Zoltán kifo-
gása szerint, a ismeretlenek
április 5-én a választók meg-
tévesztésére alkalmas szóróla-
pokat osztogattak a Burián
Lajos utcában lakóknak. A vá-
lasztási bizottság megállapítá-
sa szerint a félrevezetõ infor-
mációt, a szórólapot és a meg-
bízást a Fidesz MPP-KDNP
jelölõ szervezet adta, amivel
jogszabálysértést követett el.

(folytatás az 3. oldalon)

Változás nélküli
választás

Térdmûtéte utáni rehabi-
litációs kezelései miatt pi-
hen és edz Szentesen  Fer-
dinando Nicotra. A 27 éves,
olasz származású diszkosz-
vetõ negyedik alkalommal
tölt huzamosabb idõt váro-
sunkban. Nagyon tetszik
neki a város, a magyar
nyelv és a magyar lányok.
Ha nyerne a lottón, akkor
végleg ideköltözne a felesé-
gével.

Utoljára tavaly járt nálunk
Ferdinando Nicotra és fele-
sége. Most egyedül érkezett,

mivel felesége Olaszország-
ban jár egyetemre, mellette
Párizsban, az Euro Disney
World-ben dolgozik. Ferdi-
nando ugyanott raktáros,
ezért õ végleg a francia fõvá-
ros mellé költözött.

– Nagyon szeretem Ma-
gyarországot és a magyaro-
kat. Az emberek nagyon ked-
vesek. Egy éve tanulok ma-
gyarul, minden nap egy órát
gyakorlom a nyelvet. Szeret-
nék egyszer nagyon jól be-
szélni – mondta a sportoló.

Ferdinando olaszul, franci-

ául, angolul beszél, de a ma-
gyar nyelvet tartja a legnehe-
zebbnek és a legszebbnek is.
Ahhoz képest, hogy egy éve
foglalkozik a magyar nyelv-
vel, akár magyarul is beszél-
gethettünk volna. 

– Amikor a magyar embe-
reket hallgatom, olyan, mint-
ha zenét hallgatnék és a ma-
gyar lányok is nagyon szé-
pek – tette hozzá moso-
lyogva majd magyarul meg-
köszönte az elé tett kávét.

(folytatás a 8. oldalon)

Ferdinando viszi a
hírünket a világban

Szentesi Élet

Nehéz olyan szabályt bevezetni, ami a lakosságnak, a szórakozóknak
és a szórakozóhelyek tulajdonosainak is megfelel. 

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Korábbi lapszámunkban
beszámoltunk arról, hogy a
közelmúltban városunkban
járt Bánki Erik, a Magyar
Labdarúgó Szövetség el-
nökségének tagja, aki meg-
lepõdve újságolta, hogy mi-
lyen kevés támogatás érke-
zik városunkba a taós pén-
zekbõl. Garai Szabó Imre, a
Szentesi Kinizsi elnöke sze-
rint szó sincs százezres tá-
mogatásról, több millió fo-
rinthoz jutott a Kinizsi a
társasági adókedvezmény-
bõl.

„Nagyon meglepõdtem,
hiszen az MLSZ-tõl lekértem
a számadatokat, és ebbõl ki-
derült, hogy megyei szinten
több mint kétmilliárd forint-
nyi létesítményfejlesztési tá-
mogatás-igazolás lett kiadva
társasági adókedvezmények-
bõl a megyébe, ebbõl 700
ezer forint érkezett Szentes-
re. Meg kellene mozgatni a
helyi egyesületeket, ebben
segíthetnek a helyi képvise-
lõk, mert mi is csak abban az
estben tudunk segítséget
nyújtani nekik, ha lesznek
beadott pályázatok.” Ezt
Bánki Erik, az MLSZ elnök-

ségének tagja nyilatkozta,
amikor városunkban járt.
Garai Szabó Imre, a Szentesi
Kinizsi elnöke szerint ennél
jóval magasabb összeghez,
több millió forinthoz jutott a
Kinizsi a taós pénzekbõl. –
Kicsit úgy éreztem ebbõl a
nyilatkozatból, mintha mi
nem dolgoznánk – mondta
az elnök. – Az igaz, hogy
szentesi vállalkozóktól, cé-
gektõl kevésbé tudjuk össze-
szedni ezt a támogatást, hi-
szen itt a vállalkozások nagy
része a legtöbb taó-s támoga-
tást a fedett uszoda építésé-
be fizeti be, legalább is ne-
künk ezeket a válaszokat ad-
ták, amikor jelentkeztünk
náluk. Mi azonban Szeged-
rõl, Hódmezõvásárhelyrõl,
Szarvasról, Mórahalomról
sõt, még fõvárosi cégtõl is
tudtunk támogatást szerezni.
A sportolóinknak új mezt, ci-
põt, labdákat vettünk, edzõ-
táborozni el fogunk tudni
jutni, de beadtunk pályáza-
tot támogatásra – igaz nem
az MLSZ-hez - öltözõépítés-
re is, amit meg is nyertünk,
bruttó 9 millió forintot. En-
nek a tárgyalása most folyik,

arra várunk, hogy ki lesz a
kivitelezõje a projektnek. 700
ezer forintot nem adott egy
támogatónk sem, volt, aki 2
milliót, mások 1 milliót,
megint más 400 ezret, volt
aki „csak” 125 ezret adott.
Sajnáljuk, hogy megszûnt a
Wesselényi-pályázat, ahol
éveken keresztül a mûködés-
re lehetett pályázni, akár
szakosztályonként is, illetve
az sem örömteli, hogy az
NCA megszûnésével az
NEA pályázaton már a har-
madik éve forráshiány miatt
mindig tartaléklistára kerül-
tünk. Mi nagyon örülünk,
annak, hogy a taó-pályá-
zatok lehetõséget adnak, és
reméljük, hogy a jövõben is
lehetõségünk lesz ilyen mó-
don egyesületi forrásokhoz
jutni. 

Az MLSZ honlapján a
pontos adatok megtekinthe-
tõek, itt megtalálható, hogy
mekkora összegek szerepel-
nek a Szentesi Kinizsi Sza-
badidõ és Torna Egylet illet-
ve a többi szentesi egyesület
neve mellett.

hv

Milliós támogatásokat
kapott a Kinizsi a taóból

Ki volt Juhász Lajos? Szeretõ férj, gondos-
kodó édesapa, nagypapa és nem utolsó sor-
ban az Alsóreformátus temetõ gondnoka.
1981 óta agilis emberként végezte a munká-
ját, illetve ápolt sok-sok sírt a családok meg-
elégedésére. Neki az élete volt a temetõ,
olyannyira, hogy jó húsz éve, már ki is köl-
tözött a csõszházba. Hajnalonta fejlámpával
locsolt, füvet vágott, ásta a sírokat, nappal
meg hordta az öreg Barkasszal a szemetet,
rendezte az adminisztrációs dolgait, tárgyalt
a gyászoló családokkal, a temetkezési szol-
gáltatókkal és a munkáltatójával, az egyház-
zal. No, és ügyelt a rendre, a tisztaságra, és
bizony emiatt nem volt mindenki elõtt nép-
szerû ember. Pedig õ csak a dolgát tette, úgy,
hogy még az ünnepi ebédtõl is felállt idõ
elõtt, és ment vissza a temetõbe. Õ volt min-
denki Lajos bácsija.

Néhány éve kezdtek jelentkezni nála a be-
tegség elsõ jelei, de neki még az egészségé-
nél is többet ért a temetõ. Hiszen ötven év
munka alatt, õ csupán egyetlen hetet volt
táppénzen. Aztán ahogy telt felette az idõ,
egyre inkább fogyott az ereje és mind keve-
sebbet vállalt. De a végleges leállást, hiába
kérte tõle a család és a barátok, õ mindig ha-
logatta. Mondta is nemrégiben a fiatalabb lá-
nyának: „Meglátod Mártuskám, hamarabb
hagyom abba, mint gondolnátok.” És sajnos,
igaza lett. 

Március 27-én éjszaka még arra sem ma-
radt ideje, hogy a csõszházban a tévét lekap-
csolja, a huncut mosolyt, a szeretetet és jó-
ságot sugárzó zöld szemeibõl elszállt a fény
és megszûnt a szív dobbanása.

Felesége, lányai és családjaik

Tóth Tibor több ezer kilo-
métert tett meg országos és
külföldi túrái során az el-
múlt évek alatt. Barátaival
több három-négyezer méte-
res hegycsúcsot is meghódí-
tottak az Alpokban.  Az Or-
szágos Kéktúra elsõ szaka-
szát Zempléntõl Kõszegig
két év alatt, majd a második
szakaszát Kõszeg és Szek-
szárd között másfél év alatt
járta be vállalkozó szellemû
társaival. 

Tóth Tibor tizennyolc éves
koráig – egy gyerekkori sé-
rülés miatt – felmentést ka-
pott testnevelésbõl. A moz-
gás öröme, a természet sze-
retete szerencsére megma-
radt. 1988 óta dolgozik a
Horváth Mihály Gimnázium
tanáraként. 

– Sajátomnak érzem a gim-
náziumot, többek között
azért is, mivel a nagy gene-
rációk idejében kezdtem el
itt a munkámat. Az iskola
hagyományai lehetõvé tet-
ték, hogy folytassam Bakó
Károly, Kastnerné Józsa Er-
zsébet és Berkecz Pál mun-
kásságát, hiszen õk teremtet-
ték meg az iskolában a túrá-
zás, a természetjárás hagyo-
mányait – mesélte Tóth Ti-
bor.

Az oktató által szervezett
nyári vándortáborok nem
csak gyalogosan, hanem ke-

nuval megtett útvonalakat is
tartalmaztak. Kollégáival,
barátaival, diákjaival több-
ször is végigevezett a Tiszán. 

– Teljesítettük a magyaror-
szági vízi Nagy-Kört, ami a
Dunán, a Sión, a Balatonon
és a Rábán vitt minket végig.
Három túravezetõvel és 35
gyerekkel jártuk be a 700 ki-
lométeres útvonalat – mesél-
te. 

Ezen a tevékenységi körön
felül, több mint húsz éve a
gimnáziumi diákszervezetek
segítõ tanáraként is dolgo-
zott, sõt bálokat is szerve-
zett. Többször volt osztályfõ-
nök. Szerencsésnek tartja
magát, mivel nyelvi, dráma
tagozatos, reál és hatosztá-

lyos diákjai is voltak már.
Többek között ezért is dön-
tött úgy, hogy elvállalja az
idén õsszel induló hatosztá-
lyos képzésben részt vevõ
diákok osztályfõnöki felada-
tait.

– A közösségi szervezés te-
rületén átadtam a stafétát, én
õsztõl csak osztályfõnök sze-
retnék lenni. Azért a hatosz-
tályosban, mivel a tizenkét-
tizenhárom éves gyerekek
nyitottabbak, formálhatób-
bak. Egyébként is ekkor jön
el az életükben egy forduló-
pont, amikor szerencsés le-
het közösséget, iskolát válta-
ni – magyarázta az oktató.

Tóth Tibor feladatának ér-
zi, hogy támogassa jövõbeni
osztályát, élményekkel gaz-
dagítsa õket a túrák, kirán-
dulások alkalmával. 

– Kell, hogy élethelyzete-
ket mutassunk nekik, hogy
tapasztalatot szerezzenek,
miközben megoldanak egy
szituációt. Fontosabbnak tar-
tom azt, hogy pedagógus va-
gyok, mint azt, hogy tanár. A
tananyagon túl emberséget
is kell adni a gyerekeknek.
Szeretném, ha egyszer a tan-
terv keretei között lehetõvé
tehetnénk, hogy közelebb vi-
gyük a diákokat a természet-
hez.

Lantos Éva

Végsõ búcsút vettünk
Tóth Tibor ötvenedik

születésnapját kerékpáros
Balaton Maratonnal

ünnepelte.

– Elõször is szeretném
megköszönni azt a sok gra-
tulációt, mosolyt, „olvastuk”
megszólítást, amit kaptunk
ismerõseinktõl a díj átadása
után. Ilyenkor derül ki, hogy
mennyi kedves ember él
Szentesen.

–  Megfogadtak valamit az
új évre? 

– Újévi fogadalmat nem
tettünk, de ebben az évben
igyekszünk jobban össze-
hangolni az elfoglaltságokat
és több családi programot
szervezni, melynek egyik
központi témája a szigligeti
családi nyaralás. Már ez is

szervezést igényel, hogy
mindenki „szabadságolni”
tudja magát a munkából.
Persze ez örömteli feladat.

– Hogyan telt az elmúlt
három hónap a családban?

– A férjem, Károly munka-
helyet váltott, most újra a
szakmájában, az útépítésben
dolgozik.

– Gondolom, az egyesület-
ben akad bõven munka…  

– Egyesületünkben több
program is futott és fut eb-
ben az idõszakban. Január-
ban a jobb agyféltekés tábo-
runkat tartottuk meg Már-
télyon. Sok-sok ügyes alko-

tás született és meglepetés-
ként megkaptuk az „elsõ”
igazi hóesést is. Lakitelken
pedig szervezetépítési-fej-
lesztési programot valósítot-
tunk meg, ahol egyesületünk
jövõjérõl is beszélgettünk. A
kettõ között pedig sok-sok
pályázatot írtunk, melynek
egyik eredménye, hogy 15
család kapott vetõmagot,
burgonyát, borsót, kukoricát,
hagymát, karfiolt, káposztát,
paprikát. 10 gyermeket tábo-
rozni tudunk vinni Zánkára
egy hétre a nyár folyamán. 

– Színes eseményekkel in-
dult az év a városban, sok jó
program volt. Sikerült ki-
kapcsolódni is a sok munka
mellett?

– Egyelõre egyéb elfoglalt-
ságok miatt kevés városi ren-
dezvényen vettünk részt, de
ez talán tavasszal majd
könnyebb lesz.

L.É.

Jól indult az év
a Szabó családban

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Biácsi Péter csõhálózat sze-
relõt (képünkön) kérdez-
tük.

– Várhatóan pár héten be-
lül hivatalosan is birtokba
vehetik a közlekedõk az uta-
kat és parkolókat a város-
központban.

– November elég régen
volt már… Az új útszakasz
használhatósága megszokás
kérdése lesz, de biztosan kell
idõ, amíg a lakosság meg-
szokja az egyirányúsítást.
Személyes véleményem sze-
rint elõször a Petõfi szállót
kellett volna rendbe tenni.
Az a hely, ahol én úttörõként
doboltam a színpadon, és
‘84-ben R-GO koncerten vol-
tam, most Szentes szégyene
lett és romokban hever.

– Épülhet a wellness- és él-
ményrészleg a strandon. Vár-
hatóan augusztusban kez-
dõdhet a kivitelezés. 

– Jó dolognak tartom. Kér-
dés, hogy mennyibe fog ke-
rülni. Biztosan lesz egy ré-
teg, aki ezt meg tudja majd
fizetni és lesz, aki nem. Én
nem hiszem, hogy igénybe
tudom venni a szolgáltatást.
Az eddigi standbelépõk is
elég megterhelõk például
egy négytagú családnak. In-
kább lemegyünk a Tiszára,
vagy a Körösre, mivel lénye-
gesen olcsóbb.

– A város lakóinak véle-
ménye 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.

– Maximálisan egyetértek
ezzel a feltevéssel, viszont ha
bulit szerveznének, a tiszai
környezet elveszítené a vará-
zsát. A lent élõk nyugalma
odaveszne, inkább családba-
ráttá kellene tenni. Vélemé-
nyem szerint, akik régen a
Körösön vettek nyaralót,
nem biztos, hogy most örül-
nek annak, amivé vált. A zaj
miatt azok az emberek nem
tudnak pihenni, akik a nyu-
galom szigetének hitték an-
no azt a helyet.

– Május 1-jén nyílik a
Kurca-part Kalandpark. Az
élményeszközök megérkez-
tek, és nagyrészt feltöltötték
a közel 20 fõs dolgozói lét-
számot.

– Nagyon örültem neki,
mikor kiderült, hogy lesz

ilyen. Korábban ki is próbál-
tam családi-sportnap kereté-
ben az akkori félig kész él-
ményelemeket. Voltam már
számtalan ilyen helyen az
országban, de május elseje
után lesz igazán jó összeha-
sonlítási alapom. Úgy gon-
dolom, hogy színvonalas
lesz és külön  örülök neki,
hogy munkahelyteremtõ be-
ruházásról van szó. Az, hogy
hányszor vesszük igénybe
ezt a szolgáltatást, a belépõk
árán múlik majd.

– A kereskedelem-marke-
ting, az informatika, a bioló-
gia-kémia, a rendészet és a
szépészeti szakágak bizo-
nyultak a legnépszerûbbnek
– derül ki az idei középisko-
lai felvételik elõzetes ered-
ményeibõl.

– Kevés Szentesen a jó
szakmunkás, pedig rájuk
lenne leginkább igény. Azt
hiszem, ez országos szinten
is elmondható. Szinte már
versenyfutás, hogy kinek
van több diplomája, a kérdés
csupán az, hogy tudnak-e
vele kezdeni valamit miután
megszerzi.

Van olyan szakma, amely-
bõl sok van, de kialakultak a
hiányszakmák is sajnos, ami-
ket jó lenne pótolni. Ebbe az
irányba kellene orientálódni,
nem beállni a diplomagyûj-
tõk sorába. Kevesen akarnak
valójában dolgozni, ez a leg-
nagyobb probléma. A fent
említett szakmák jelenleg a
divatszakmák, ettõl várják
most a fiatalok a jövõbeni
megtérülést.

Mit szól hozzá
Biácsi Péter?

Földön, vízen, két keréken
a leendõ osztályfõnök

Szabó Károlyné, férje és három gyermekük kapta Az év
családja díjat a tavalyi év végén. Karácsonyi lapszámunk-
ban bemutattuk a példamutató családot, akik szorgalmasan
dolgoznak, tanulnak, emellett a feleség, Zsuzsa által alapí-
tott Az Együtt Nagycsaládosok Egyesületének feladatait is
ellátják. Három hónap elteltével ismét felkerestük õket,
mivel kíváncsiak voltunk, mit hozott az újév. Feltett kérdé-
seinkre Szabó Károlyné Zsuzsa válaszolt.



(folytatás az 1. oldalról)
A választással kapcsolat-

ban Komáromi Zoltán, az
MSZP–DK–Együtt-PM–MLP
jelöltje lapunknak elmondta,
amit vállalt feladatot, elvinni
a kormányváltók üzenetét,
programját mindenkinek,
azt próbálta jól teljesíteni. –
Sok emberrel találkoztam
személyesen is és sok ren-
dezvényt szerveztem orszá-
gosan ismert vendégekkel,
mérsékelt részvétel mellett.
A számadatokból kitûnik,
hogy személyemre 6,5 száza-
lékkal többen szavaztak
mint a pártlistára. Számomra
ez azt jelenti, hogy olyanokat
is megszólítottam, akik mást
pártra szavaztak-nyilatkozta
a képviselõjelölt. Komáromi
Zoltán beszélt a választás ta-
nulságairól is. – Az eredmé-
nyekbõl személy szerint és
pártvonatkozásban is le kell
vonni a következtetéseket.
Egyrészt a központi kam-

pánystratégiában jobban kell
érvényesülnie a vidék szem-
pontjainak, figyelembe kell
venni a falusi emberek élet-
vitelét, problémáit is. Bár a
kormányváltás igénye erõsö-
dött, ezt sokan a Jobbikra
adott szavazataikban érvé-
nyesítették – mondta la-
punknak. A jövõvel kapcso-
latban elmondta, a közeljö-
võben eldönti a további poli-

tizálás lehetõségét, illetve a
kormányváltó erõ részérõl
van-e megfelelõ igény és el-
fogadható feltételek a szak-
mapolitikai munkájához. Az

biztos, folytatja tovább a há-
ziorvosi munkáját, kedden
délután már rendelõjében fo-
gadta a betegeket Komáromi
Zoltán.

Változás nélküli választás
Az ütemtervet tartva ha-

lad a digitális filmek vetíté-
séhez szükséges csúcstech-
nológia kialakítása a szente-
si moziban, párhuzamosan
a filmszínház belsõ része is
teljesen megújul. Így má-
justól nem kell már másik
településre utazniuk a pre-
mierfilmekért a  helybeli
mozinézõknek.

A tervezett ütemben, fo-
lyamatosan halad az átalakí-
tás, az eddigi „rombolás”
után most már építkeznek,
hallhattuk Szabó Krisztiántól.
A Mozaik Mozi Kft. ügyve-
zetõje vállalta, hogy önkor-
mányzati támogatással 21.
századi, korszerû mozit va-
rázsol az Õze Lajos Filmszín-
házból, melybe a digitális ve-
títõtechnika hiányában az
utóbbi két évben már nem
jutottak el az aktuális siker-
filmek. Ezért vagy a bezárás
kényszere, vagy a bérbeadás
volt a megoldás, s azok sze-
rencséjére, akik nem pártol-
tak el teljesen a mozilátoga-
tástól, az utóbbi variáció, a
továbbélés mellett döntött a
képviselõ-testület. A film-
színház 2003 óta tartozott a
mûvelõdési központhoz, az
üzemeltetési jogot ettõl évtõl
az 10 esztendõre bérbe adták
a vállalkozónak. Szabó
Krisztián úgy véli, nagyon
ráfért már az épületre a fel-
újítás, de a modern mozi ki-
alakításának feltételeit is
meg kellett teremteni. Az ed-
digi, ún, csõmozit alkalmas-
sá teszik 3D-s filmek vetíté-
sére, szigetelik a tetõt, hûtés-
fûtés korszerûsítést végez-
nek el, megemelik a nézõte-

ret, mely 164 férõhelyes lesz.
Térhangzást szerelnek be, a
felújítás után 27 hangszóró-
ból dübörögnek a filmek, s
az elõcsarnok is tartogat
meglepetéseket. A hónap vé-
gén érkezik a Christie vetítõ-
gép, mely  a plázamozik el-
engedhetetlen kelléke. Az
eddigi székeket is lecserélik,
kényelmes, új mozis fotelek-
ben hatalmas vászon elõtt él-
vezhetik a nézõk a filmeket.

Az ügyvezetõtõl megtud-
tuk, rövidesen kialakul a
Szentesi Mozi mûsora: május
második hetében egyhetes
mozimaratonnal nyitnak, az
elmúlt hónapok premierfilm-
jeibõl válogatnak, kedvez-
ményes, 790 forintos jegyár-
ral. Azt már tudni lehet,
hogy biztosan vetítik a Noé
címû alkotást Russel Crowe
fõszereplésével, de jön a Rio
címû animációs sikerfilm, il-
letve A csodálatos pókember
folytatása. Szabó Krisztián
elmondta, lesznek olyan fil-
mek, amiket csak 2D-ben
forgalmaznak, ezeket tehát
ilyen formában vetítik, de a 2
és 3D-ben is elérhetõeket
csak utóbbival, azaz térha-
tással láthatjuk.

Az üzemeltetõ törzskár-
tya-rendszert is bevezet.
Mint mondta, az eddigi visz-
szajelzések kedvezõek, so-
kan várják már a megújult
mozit. Az ügyvezetõ bízik
abban, hogy a szentesiek
mozilátogatási kedve a nyi-
tás után is megmarad, hiszen
hosszú idõre rendezkednek
be a városban.

Darók

Digitális mozi:
egy hónap múlva

22001144..  áápprriilliiss  1111.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 33

Mint arról lapunk 2012. au-
gusztus 10-i számában beszá-
molt, július utolsó napjaiban
napokon át érezhetõ bûz
árasztotta el a várost. Akkor a
Sárgapartra hordott kommu-
nális iszapra vagy a kistõkei
sertéstelepre gyanakodtak az
ott élõk. Információnk szerint
feljelentés is született az ügy-
ben. A legfrissebb hírek sze-
rint a Szentesi Járási Ügyész-
ség megrovásban részesítette
a Szentesi Víz- és Csatorna-
mû Kft. ügyvezetõjét, mert a
cég  szabálytalanul helyezett
el mintegy 2374 tonna
szennyvíziszapot és 185 ton-
na rácsszemetet. 

Kiderült, hogy 2010. de-
cember 1. és 2012. augusztus
24. között a Szentesi Víz- és
Csatornamû Kft. a mûködése
során keletkezett és hulladék-
nak minõsülõ szennyvízisza-
pot, valamint a feldolgozás
során a rácsszûrõn fennaka-
dó hulladékot a cég a környe-
zetvédelmi hatóság engedé-

lye nélkül egy önkormányza-
ti területre szállította az ügy-
vezetõ utasításai alapján. A
Szentes Járási Ügyészség
gondatlanságból elkövetett,
hulladékgazdálkodás rendjé-
nek megsértése vétség miatt
intézkedett Kocsis László cég-
vezetõvel szemben. A cégve-
zetõ az ügyészség közlése
szerint nem volt tisztában az-
zal, hogy a keletkezett hulla-
dékot csak az engedélyezett
hulladéklerakóba lehetett
volna szállítani. A gazdasági
társaságot felügyeleti eljárás-
ban az ügyben 42,9 millió fo-

rint hulladékgazdálkodási
bírsággal sújtották. Az
ügyészség a gyanúsítottal
szemben – tekintettel a gon-
datlan elkövetésre, a beisme-
rõ, feltáró vallomásra, és az
elkövetés körülményeire –
megszüntette a nyomozást,
és a cégvezetõt a törvény sze-
rint alkalmazható legeny-
hébb szankcióban, megrovás-
ban részesítette.

Az üggyel kapcsolatban
Kocsis László ügyvezetõ la-
punknak elmondta, hogy va-
lóban szállítottak a helyre
szennyvíziszapot. Az anyag

teljesen veszélytelen, annyira,
hogy néhány hónap után ter-
mõfölddé alakul át, melybõl
utánfutó számra hordtak el
talajjavításra. Az uniós csatla-
kozás elõtt hulladék-lera-
kótelepre is szállíthatták a
szennyvíziszapot, 2004 után
a megváltozott a jogszabály
kizárólag arra alkalmas tele-
pen engedélyezte. Az iszapot
2012 nyara óta Felgyõre szál-
lítja a Szentes-Víz Kft., a ki-
szabott bírságot tavaly ta-
vasszal kifizették. A bûzt sem
a szennyvíziszap okozta, hi-
szen a „bûzös hetek” 2013
nyarán is megismétlõdtek.
Az ügyvezetõ hozzátette, ha
tudatában lettek volna a vál-
tozásnak és teljes egészében a
szabályok szerint járnak el,
akkor az elszállítás költsége
összességében meghaladta
volna a bírság összegét az
évek folyamán. Besenyei

Nem a bûz miatt büntettek

(folytatás az 1. oldalról)
– Amikor a lakók aláírták,

hogy beleegyeznek a kocsma
megnyitásába, akkor a han-
goskodást és a szemetelést is
aláírták, ami ezzel jár. Az
üzemeltetõk próbálkoznak
ennek megfékezésével, de ez
benne van a pakliban – ecse-
telte a fiatal hölgy. – A sze-
meteléssel kapcsolatban, sze-
rintem a mûanyag palackok
árusítását ki kellene zárni, az
üveget pedig nem is lehet ki-
vinni. Sajnos van, aki ki-
csempészi.

– Amikor egy nagyobb bu-
li vagy koncert van, minden-
ki megy, amerre lát, mert
nincs elegendõ illemhely –
mondta az egyik fiú a kör-
nyéket pöttyözõ különféle
testnedvekkel kapcsolatban.
– Ha hányni kell, akkor kell,
ezzel nem lehet mit csinálni.

Érdekes, hogy a Felsõpárti
Sörözõ is egy hasonló kalibe-
rû vendéglátóhely, ott azon-
ban ezek a problémák nem
jelentkeznek.

– Ide általában taxival jön-
nek az emberek, mert távo-
labb vagyunk a városköz-
ponttól és a vendégek in-
kább a harmincas korosz-
tályt képviselik. Nem jellem-
zõ, hogy a lakók panaszkod-
nának – osztotta meg la-
punkkal a sörözõben dolgo-
zó fiatal pultos lány. – Az üz-
letvezetõ is odafigyel arra,

hogy ne legyen probléma és
hangos zene sincs. Egyéb-
ként azt gondolom, hogy
nem a vendéglátó helyekkel
van a probléma, hanem az
emberek viselkedésével: rég-
óta dolgozom itt és azt ve-
szem észre, hogy egyre õrül-
tebbek, agresszívabbak, de
szerencsére azért nálunk ko-
moly nincs gond.

Nem volt ez mindig így.
Tomcsányiné a Jókai utcából
elmondta, hogy másfél évvel
ezelõtt voltak problémák.
Egy-egy hétvégi buli után
félvödörnyi szilánkot söpört
össze a járdájáról, a kapujába
odapiszkítottak és a háza
elõtt lévõ aranyesõbokor tö-
vében is elõfordult egy-egy
magánkívül fetrengõ alak.
Ekkor a környékbeli lakók
aláírásgyûjtést kezdemé-
nyeztek.

– Mostanában semmi
gond nincs szerencsére. Ki-
csit idehallatszik a zene, de
semmi komoly. Igényes ez a
hely – mondta megkönnyeb-
bült hangon Tomcsányiné.

Egy fiatalember, aki a
Gold Club közelében nõtt
fel, lapunknak úgy nyilatko-
zott, hogy a diszkó zaja õt
különösebben soha nem za-
varta, bár nyaranta, amikor
az ablakok nyitva voltak va-
lamelyest hallatszott a han-
gos zene. Sokkal inkább za-
varóbbak a szórakozóhely

körül szétdobált üvegek szi-
lánkjai, amik kiszúrhatják a
kerékpárok kerekét és recseg
az ember talpa alatt. Régen
egy néni fél hatkor mindig
szépen összeseperte, de egy
jó ideje már senki nem fog-
lalkozik a szanaszét heverõ
szilánkokkal. Riportala-
nyunk úgy véli, hogy tisztes-
séges lenne az üzemeltetõ
részérõl, ha alkalmazna va-
lakit erre a feladatra. A par-
kolást említette még: az ide
érkezõ vendégek úgy állnak
meg az autóikkal, hogy a tel-
jes járdafelületet elfoglalják
és a gyalogosok az úttestre
szorulnak.

Csányiné Bakró-Nagy Ve-
rától azt is megtudtuk, hogy
a CentRum Sörözõ a most
panaszkodó lakóközösség
beleegyezésével épült. A bu-
lizók beszélgetésébõl eredõ
zajszint ténylegesen túllépte
a megengedett határt, töb-
bek között azért is, mivel a
megengedettnél jóval több
ember szórakozik a helyen. 

A sörözõ üzletvezetõje, Ist-
ván Zsuzsanna több szórako-
zóhelyet üzemeltet az or-
szágban. Azt mondta, ilyen
mértékû ellenállásba sehol

sem ütközött. 
– Mivel nem lehet zárt tér-

ben dohányozni a szórako-
zóhelyeken, a dohányosok
kiszorulnak az utcára, ha
lesz terasz éjfél után, ha
nem, pláne, hogy hajnal há-
rom óráig vagyunk nyitva.
Biztonsági õrt alkalmazok,
aki tereli az embereket, csuk-
ja az ajtókat és ügyel arra,
hogy ne mászkáljanak el a
szórakozók a környezõ kis
utcákba. 

Az üzemeltetõ elmesélte,
hogy a  biztonsági õr egy al-
kalommal terepszemlét tar-

tott az utcán, és a szomszéd-
ban lakó idõs hölgy leszólí-
totta, hogy talán a dolgát vé-
gezni jött? Az õr közölte, õ
ennek a megelõzéséért van
itt. 

István Zsuzsanna elmond-
ta, hogy télen levetette a kül-
téri hõsugárzókat is, hogy a
dohányosok minél hama-
rabb elszívják cigarettájukat
és bemenjenek. 

– Ha nem lesznek éjfél
után teraszok, akkor úgy fo-
gunk járni, mint Csongrád a
csendrendelettel. Elveszítjük
a vendégkört és a fiatalok-

nak sem lesz hol szórakozni.
Nyáron, amikor éjszaka is
harminc fok van, zsúfoljunk
be száz embert egy helyiség-
be? A klímámat szintén nem
használhatom, mivel a
szomszéd állítólag három
napja nem aludt tõle. Este ki-
kapcsoltam és reggel nyolc-
kor indítottam el újra.

Az aljegyzõ megállapítása
szerint, ha a jövõ hónapban
elõterjesztett rendelet terve-
zetet elfogadja a képviselõ-
testület, akkor viszonylag
kevés rendetlen ember miatt
kell a szórakozóhelyeknek és
a kulturáltan szórakozni vá-
gyóknak elszenvedni a
szankciók következményeit.

Munkatársainktól

Szórakozóhelyet szankcionáló rendelet készül

Éjfél után nincs terasz

Székelyföldrõl érkezett és adott le külhoni szavazatokat
Szentesen a parajdi polgármester. Bokor Sándor elmondta:
– Megértük azt, amit apáinktól, nagyapáinktól hallottuk,
hogy egységben a nemzet. Több mint 90 éve vagyunk hatá-
ron túli magyar, most a magyar nemzet egységes részeként
szeretnénk együtt munkálkodni a jövõ érdekében.

A bûz maradt

Tavaly augusztusban ismét elárasztotta szinte az egész
várost a kellemetlen szag. Kiderült, a jogszabályok szerint
a hígtrágya kihordási ideje augusztus elejétõl õszig tart a
földeken. Ha nem ázik meg vagy nem forgatják be idõben
a talajba a szerves anyagot, akkor jelentõs bûzt áraszt, amit
a szél a város felé vihet.

Szavazatok száma Csongrád megye 03. sz. egyéni választókerületében

Jelölt neve Jelölõ szervezet Szavazatok Szavazati
száma arány

1. Farkas Sándor FIDESZ-KDNP 21.476 45.93%
2. Dudás Zoltán Sándor JOBBIK 11.354 24.28%
3. Dr. Komáromi Zoltán Pál MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 9.971 21.32%
4. Gurdon Lajos LMP 1.705 3.65%
5. Köröndi Máté Független 648 1.39%
6. Csenki Mihály SMS 579 1.24%
7. Kasler Sándor A HAZA NEM ELADÓ 530 1.13%
8. Rácz József ZÖLDEK 300 0.64%
9. Majdanics János FKGP 145 0.31%

10. Kordás Adrienn MCP 55 0.12%

Nem a vendéglátóhelyekkel van probléma, hanem az emberek viselkedésével.
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A statisztikák szerint mi magyarok szeretünk tévét nézni,
sőt átlagosan napi 4 órát töltünk a képernyő előtt – ez a szám
pedig egy kicsit magasabb az európai átlagnál.

Iski Istvánnal, az Invitel regionális vezetőjével arról
beszélgettünk, hogy milyen folyamatok rajzolódnak ki a
tévénézési szokásokban és mit érdemes megkérdezni, mire
érdemes figyelni, ha olyan csomagot szeretnénk, amely a
család minden tagjának megfelel.

Ügyfeleink visszajelzéseiből azt látjuk, hogy a magyar családok

szeretnek sok csatorna közül választani. Nem véletlen, hogy az új

előfizetések között a Családi csomagunk a legnépszerűbb, amely

70-nél is több adót tartalmaz. Ugyanakkor az is látszik, hogy egyre

változatosabb programok és műsorok érdeklik a nézőket. Tehát a

szolgáltatóknak egyszerre kell sok csatornát kínálni és az egyedi,

speciálisabb igényeknek is megfelelni. 

Ha jól értem ez azt jelenti, hogy egyre nehezebb egység-
csatornacsomagokat összeállítani?

Igen, tulajdonképpen erről van szó. Azt kell kínálnunk

ügyfeleinknek, amire vágynak, elsősorban minél inkább személyre

szabható tévés csomagokat. A legtöbb ügyfélre jellemző, hogy sok

csatornát szeretne a lehető legjobb áron, miközben sokan saját maguk

válogatnák össze, milyen témájú adók legyenek még benne a

csomagban. Tehát legyen színes, de egyéni igényekre szabható, és

persze ne legyen drága.

Mit kínál az Invitel az egy-egy téma iránt érdeklődőknek?
Bármennyire is színes a Családi csomagunk műsorkínálata, sokszor

halljuk ügyfeleinktől, hogy szívesen választanának további sport-,

zene- vagy ismeretterjesztő csatornákat is, illetve szeretnének a saját

időrendjüknek megfelelően tévézni. Az Invitel IPTV-je ezekre az

igényekre együttesen nyújt megoldást.

Az IPTV-szolgáltatásra előfizető ügyfeleink számos tematikus

minicsomag közül választhatnak meglévő csatornáik mellé. Így akár

néhány száz forint extra havi díjért még több gyerekmesét, zenei- és

sportműsorokat, ismeretterjesztő filmeket, valamint mozisikereket is

nézhetnek érdeklődésüknek megfelelően. Szintén népszerűek a HD-

csatornákat tartalmazó minicsomagjaink is. Huszonegy HD-adónkkal

továbbra is az elsők között vagyunk a szolgáltatók versenyében, így

aki szeretné kihasználni lapostévéje képességeit, az velünk most

igazán megteheti.

Az imént említette a saját időbeosztás szerinti tévézést is...
Az IPTV egyik kedvelt funkciója a megállítható, felvehető adás, a

másik a filmkölcsönzés. Ezeket szinte minden ügyfelünk ismeri már.

Van azonban egy újabb szolgáltatásunk is, a videotár, amely esetében

az ügyfél nem egy filmet választ, hanem egy mappa teljes tartalmára

fizet elő. Egy picit olyan ez, mint amikor a számítógépen egy

könyvtárba sok fájlt lementünk. Itt a havi díjért cserébe válogathatunk

a csomagban lévő programokból és bármikor megtekinthetjük,

folytathatjuk vagy újranézhetjük a műsorokat. Különösen azoknál a

családoknál közkedvelt a videotár, ahol gyerekek is vannak, hiszen így

a szülők kényelmesebben szervezhetik a mindennapjaikat. A Minimax,

a Megamax és a Nickelodeon csatorna mellett már az AXN-hez és a

Comedy Centralhoz is van elérhető videotárunk.

Miben nyújt még többet az Invitel más szolgáltatóknál?
Az Invitelnél mindig egy kicsit több van a csomagokban, mint ami

elsőre látszik. Most például – tévé-, internet- és telefonszolgáltatásra

újonnan előfizető – lakossági ügyfeleink nemcsak kiválaszthatják,

hogy melyik tévés minicsomagot szeretnék nézni, de hat hónapig még

csak havi díjat sem kell fizetniük érte, ha kétéves szerződést kötnek

velünk! Tehát attól függően, hogy milyen minicsomagot választanak,

legalább 4, de adott esetben akár 13 plusz adót is díjmentesen kapnak

fél évig, új Invilág csomagjukban foglalt tévécsatornáik mellé!

Csak új előfizetőkre vonatkozik az ajánlat vagy a
meglévőekre is?

Természetesen meglévő előfizetőinkre is gondoltunk. Az akciós

ajánlat rájuk is érvényes, ha kétéves, határozott idejű

szerződéskötéssel vásárolnak új szolgáltatáselemeket. De ha

minderről még többet szeretnének megtudni, akkor keressék fel az

Invitel Pontunkat, vagy érdeklődjenek a 1288-as telefonszámon,

kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre.

21 HD-adóval, saját videotárral és akár
6 hónapig ingyenes plusz tematikus
csatornákkal várja ügyfeleit az Invitel

Invitel Pont: Szentes, Kossuth L. u. 3.
Nyitva tartás: 
hétfő: 8.30–18.00
kedd, szerda: 8.30–16.00
csütörtök: 10.30–16.00

A hagyományos augusz-
tusi idõpont helyett május
16-18. között rendezik meg
a Szárnyas Napokat. A
három napos eseményen
számtalan program, finom
ételek, és házi sörfõzdék re-
mekei, vetélkedõk, sport-
programok, bemutatók vár-
ják majd a látogatókat és a
turistákat.

A negyedik alkalommal
megrendezett program hely-
színe idén az újonnan elké-
szülõ Kurca-part Kaland-
park, ezért a gasztronómiai
kínálat mellett más izgalmas
kalandok is várják majd a lá-
togatókat, akik kóstolhatnak
szárnyasokból készült étele-
ket és világos, barna, vörös és

gyümölcsös sörkülönlegessé-
geket is. A péntek délutántól
vasárnap estig tartó rendez-
vény kiemelt támogatója a
Hungerit Zrt. Az idei évben
ismét lesz Sörkirály választás,
Csirkeszárnyevõ versenyre és
Sör Kalandtúrára várják a je-
lentkezõket május 10-ig az
info@szarnyasnapok.hu cí-
men. Idén várhatóan több
mint 100 bográcsban készül-
nek a kakas-pörköltek a
Hungerit Kakas-fõzõ verse-
nyen. A rendezvény idõpont-
jával kapcsolatban Bertók Ró-
bert szervezõ elmondta, egy-
részt az augusztusi szabadsá-
golások és hosszú hétvége
miatt többen vidéken töltöt-
ték azt a pár napot, ezért

most a májusi idõpontot vá-
lasztották. A másik ok pedig
a nyári száraz hõség miatt ál-
talában augusztusban beve-
zetett tûzgyújtási tilalom, ami
tavaly is meghiúsította a fõ-
zõversenyt a kalandpark te-
rületén. Bertók Róbert el-
mondta, idén több amatõr
versenyzõt láthat a közönség
vasárnap a régióssá bõvült
ökölvívó pofonpartin. A ren-
dezvényre a belépés ingye-
nes, a kalandpark élményele-
meinek használatáért a szo-
kásos árat kérik, melyekbõl a
szentesieknek és a Csongrád
megyeieknek kedvezményt
biztosítanak.

Besenyei

Szárnyas Napok
a kalandparkban

Újabb 47 mázsa pontyot
telepített vizeibe a Gerecz
Elemér Sporthorgász Egye-
sület. Hétfõn 2200 kilo-
gramm kétnyaras és 2500
kilogramm háromnyaras
ponty érkezett a szajoli ha-
lastavakból, tudtuk meg Da-
rabos János horgászmestertõl.
A kötelezõ telepítés része-
ként a Kommün csatornába
5 mázsa, a Veker csatornába
150 kilogramm, a Kurca felsõ
szakaszára 20 mázsa hal ke-
rült. A horogérett három
nyaras méretbõl a Gerecz tó-
ba 20 mázsa, a Pankotai tóba
5 mázsa tükör és nyurga
pontyot engedtek le a tartá-
lyokból. Az összes tavon
horgászati tilalom védi a ha-
lakat szombaton 14 óráig.

Napijeggyel horgászók a te-
lepítést követõ két hétig, az-
az húsvétig nem vihetik el a
kifogott pontyot és amurt. A
horgászegyesület idén közel
11 millió forintot fordít hal-
vásárlásra, eddig 35 mázsa
két-és háromnyaras ponty
került a Gerecz tóba és a
Kurcába. A most telepített
halak értéke mintegy 2,5 mil-
lió forint.

Király Zoltán öcsödi halter-
melõ, akitõl évek óta vásá-
rolja a pontyot az egyesület,
10 mázsa halat ajánlott fel té-
rítésmentesen az év elején el-
pusztult állomány pótlására.
A halakat várhatóan május-
ban telepítik a városi szaka-
szon a Kurcába.

B.G.

Közel 5 tonna
pontyot telepítettek

Horgászverseny

A Gerecz tavon április
12-én, szombaton délelõtt
7 órától 13 óráig rendezik
meg az egyesület névadója
tiszteletére a hagyományos
Gerecz Elemér pontyfogó
emlékversenyt. A legtöbb
halat fogó horgász viheti
haza a Gerecz család által
alapított vándor kupát. A
versenyre nevezési díj
nincs, azonban halat, a tör-
peharcsán kívül, nem sza-
bad elvinni. A versenyt
közös ebéd követi, amiért
nevezéskor kell fizetni.

Vidovics Ferenc
archív felvétele
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Egyre több népszerû mû-
vész, elismert zenész adja
nevét és arcát Seres Antal
alapítványához. A Zenével
a Rákos Gyermekekért Ala-
pítvány adó 1 százalékos
kisfilmjei után nagyszabá-
sú gálákon áll majd a zene-
terápiás foglalkozások ve-
zetõjével egy színpadon
Mezõ Misi, Palya Bea,
Dolhai Attila és Szekeres
Adrien.

Amikor a gyógyulófélben
lévõ gyermekek a klinikáról
kikerülnek, akkor kell a leg-
jobban vigyázni rájuk, mert
egy légüres térbe kerülnek.
A közösségbe való visszain-
tegrálásukban segít a zenész
két és fél éve létrehozott ala-
pítványa: valamit adni kell a
gyerekek kezébe, nos, õ gi-
tárt tud adni, a zene gyógyí-
tó erejével segít.    

Igazán zajlik az élet Seres
Antal alapítványa körül
ezekben a hónapokban. A
Picur Rádió gyerekdalverse-
nyén zsûrizett Antal a buda-
pesti Petõfi Csarnokban
nemrég, ahol 35, egészséges,
illetve gyógyuló tanítványá-
val állt a színpadra, s nagy
sikerrel elõadták a Szeretni
kell címû dalt, az egyik fiatal
növendék apja, Török Károly
által átformált dalszöveggel.

Az alapítvány fõdalának
választott szerzeményt leg-
közelebb a csongrádi Sághy
szakközépiskolában április
12-én, szombaton délután le-
het a gyerekektõl meghall-
gatni a FitKid verseny prog-
ramjában. Április 27-én pe-
dig Szeged „fut az alapítvá-
nyért”: egész napos rendez-
vényt tartanak az Árkád üz-
letközpontban, Te és Mi cím-
mel, ennek része lesz egy ún.
életmentõ futás, melyre vár-
ják Szentesrõl is a kocogni
vágyókat. A Rotaract kezde-
ményezését karolta fel a hi-
permarket, melynek vezetõ-
sége rögtön az alapítványra
gondolt, így lehetõség lesz
Antal zeneterápiás tevé-

kenységének, az alapítvány
munkájának, eredményeinek
bemutatására. A gitáros ze-
nész karatés sporttársai is
színre lépnek, valamint
Gyõrfy Pál, az országos men-
tõszolgálat szóvívõje is elõ-
adást tart, Szekeres Adrien
pedig énekelni fog. 

Az alapítvány adó 1 száza-
lékokért kampányoló kis-
filmjeiben az elmúlt hóna-
pokban feltûnt Mezõ Misi,
Szekeres Adrien, Szabó Kim-
mel Tamás, Palya Bea, Pál Ist-
ván Szalonna és Dolhai Attila,
akik az elsõ szóra igent
mondtak Ombodi Csilla, az
alapítvány kuratóriumi elnö-
kének felkérésére. A zenei
szakmában egyre terjed az
alapítvány híre, mert a mû-
vészeket csodálattal tölti el
Antal zeneterápiás tevékeny-
sége, az, hogy mennyire kö-
zeli kapcsolatba tudott ke-
rülni a rákbeteg gyerekekkel,
fogalmazott Csilla. Mezõ Mi-
si a Baptista Szeretetszolgá-
lat segítségével már 14 gitárt
szerzett az alapítványnak.

Seres Antal természetesen
zenészként sem tudja megta-
gadni magát: az elmúlt két

és fél éves klinikai tevékeny-
ség új dalokat csalt elõ belõ-
le, amelyeket vétek lett volna
nem megzenésíteni, ezért a
legjobb muzsikusokat gyûj-
tötte maga köré, s hamaro-
san gálaesteken csendülnek
fel a lírai dallamok. Minden
közremûködõ érzi, hogy ne-
mes ügy mellé állt. Nagy ne-
veket kísérõ zenészek, voka-
listák, köztük a volt szentesi
gimnazista, Kabai Alex is tag-
ja lesz az új formációnak,
mely május 12-én, a szegedi
zsinagógában debütál. Az
alapítvány nagyszabású gá-
laestjén fellépnek a már em-
lített mûvészek, az est házi-
asszonya a Fölszállott a páva
mûsorvezetõjeként is ismert
Herczku Ágnes népdalénekes
lesz. Május végén talán még
nagyobb esemény   követke-
zik az alapítvány életében,
akkor ugyanis a budapesti
zsinagóga ad helyet egy
újabb gálamûsornak. Az ese-
mények bevételébõl tervezik
a gyerekek nyarát, a táboro-
zásokat, árulta el Ombodi
Csilla.

D. J.

Lakatos  Bé la zongorán
Brahms Elsõ magyar táncá-
val szórakoztatta a szép
számmal megjelent közönsé-
get, majd Bácskai Mihályné,
Erzsike néni, a Horváth Mi-
hály Gimnázium nyugalma-
zott tanára nyitotta meg a
tárlatot. Beszédében feltette
a kérdést, hogy vajon az al-
kotás egy pótcselekvés, me-
nekülés a pedagógus számá-
ra, vagy nyomot szeretne
hagyni maga után? Úgy vél-
te, egy pedagógus is tejles
joggal alkothat értéket, mû-
vészit. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint a különös gon-
dossággal és finomsággal ké-
szült megannyi remekmû:
festmények, hímzések, grafi-
kák, fotográfiák, szõttesek és
nemez faliképek.

Összesen nyolc alkotó ré-
szesült díjazásban, közülük
ketten szentesiek: Szentes

Város Pedagógus Szakszer-
vezete díját Szemerédi End-
réné, illetve Szentes Város
Alkotói díját Kéveszkiné Pin-
tér Katalin kapta.

Szemerédi Endréné, a Petõfi-
iskola nyugalmazott tanár-
nõje körübelül negyven éve
hímez, harmincöt éve pedig
kézimunka szakkört vezet az
ifjúsági házban. Erre a tárlat-
ra is két hímzett falvédõvel
érkezett.

– Tíz éves útkeresés után
jutottam el a szálánvarrott
hímzéshez, ami egy kiszá-
moláson alapuló, az anyag
szerkezetét figyelembe vevõ
kézimunka fajta, az ország
minden területére jellemzõ.
Én fõleg az erdélyi mintakin-
cset szeretem és a bordó egy
bizonyos árnyalatát haszná-
lom minden munkámon –
avatott a részletekbe a tanár-
nõ. – Nem csak kikapcsoló-

dás, de boldogsághormon
számomra a hímzés. Elõször
meg kell tanulni a mintát.
Olyan, mint bármilyen tanu-
lási folyamat. Amikor már az
agyadban van a mintakincs –
fogalmazott az alkotó – ak-
kor egy-egy óra munka után
látod, ahogy az anyagon elõ-
varázsolódnak a minták,
összekötõelemek, szélminták
és ez egy különleges, öröm-
teli érzést ad.

– A nyugdíjas éveimre ta-
láltam meg a foltvarrást,
vagy idegen szóval patch-
work-öt – nyilatkozta csilin-
gelõ nevetéssel a másik díja-
zott tanárnõ.  – Két alkotás-
sal neveztem, az egyik egy
tavaszt idézõ virágos ág, szí-
nes, vidám, mint amilyen én
is vagyok. Ez a fali kép há-
rom dimenziós, ami azt je-
lenti, hogy az alapra varrott
virágok kilépnek a síkból. Én
kezdtem a foltvarrást Szen-
tesen és azóta egy foltvarró
kört is vezetek az ifjúsági
házban. Kodály szavaival él-
ve a hitvallásom: "Hiába mo-
sakodsz, csak másokban fü-
rösztheted arcod", tehát meg
kell mutatni másoknak is az
alkotás örömét – mondta
Kéveszkiné Pintér Katalin.

Baranyai Vitália

Pedagógusok
a katedrán túl

Bár a Koszta állandó ki-
állítás anyaga a Hódmezõ-
vásárhelyen nemrég nyílt
gyûjteményes tárlatot erõ-
síti, mégsem marad ki-
emelkedõ alkotások nél-
kül a szentesi múzeum.
Az alföldi piktúra másik
jeles képviselõje, Tornyai
János remekmûveibõl ér-
kezett színvonalas váloga-
tás a Koszta-festmények
helyére a helybeli intéz-
ménybe. 

Népes közönség elõtt ad-
ták át a Koszta József Múze-
um legújabb idõszaki kiállí-
tását a mûvészetkedvelõk-
nek április 3-án. A felfoko-
zott érdeklõdés annak is be-
tudható, hogy Hódmezõvá-
sárhely festõgéniusza még
soha nem szerepelt váro-
sunkban tárlaton. Amíg a
Koszta-képek Vásárhelyen
vendégeskednek, az ottani
festõóriás, Tornyai életmûvé-
vel ismerkedhetnek a szente-
siek. Együttmûködési szer-
zõdést is aláírt a napokban a
két intézmény igazgatója,
mely a jövõben a szakmai
kapcsolatok erõsödését, kö-

zös rendezvények szervezé-
sét célozza. Béres Mária, a
múzeum vezetõje bemutatta
a nagyszabású Koszta-ki-
állítás alkalmából megjelent
monográfiát is: a festõmû-
vész munkásságát átfogóan,
igényes kivitelben bemutató
könyv kapható a helyi mú-
zeumban is. A két városban
párhuzamosan nyílt, június
29-ig tartó idõszaki kiállítá-
sokra kedvezményes jegy-
árak érvényesek. Az egyik
kiállításon megvásárolt jegy-
gyel olcsóbban tekinthetõ
meg a másik tárlat.

A teljesen megtelt kiállító-
teremben Szirbik Imre polgár-
mester Koszta és Tornyai
kapcsán a Kárpát-medence
alján, a „lavórban” található
rejtett kincsekrõl beszélt, me-
lyeket szerinte meg kell mu-
tatni, utaztatni, hogy minél
többekhez eljussanak. Ezért
is üdvözölte a két város mú-
zeumának gondolatát a fest-
ménycserére, mely reményei
szerint bõvíthetõ.

Nátyi Róbert, a REÖK mû-
vészeti vezetõje megnyitó
beszédében kitért arra, hogy
már sokan méltatták Tornyai
munkásságát, aki az alföldi
festészetnek az elsõ sorába
számít. A mûvészettörténész
szerint Tornyai festészetének
lényege a kisméretû, indulati
képekben látható. Esetében
nem a táj a lényeges, hanem

annak karaktere, szelleme, a
benne rejlõ energiák megfes-
tése – de ez a szentesieknek
ismerõs lehet Koszta mûvei-
bõl, tette hozzá.

Ismerte és becsülte egy-
mást Koszta és Tornyai, sõt a
vásárhelyi mûvész valószí-
nûleg 1927-ben festett is
Szentesen, derült ki Nagy Im-
re, a Tornyai-múzeum igaz-

gatójának tárlatvezetésébõl.
– Sikerült a 44 alkotáson ke-
resztül a Tornyai-életmû
majd minden idõszakát fel-
villantani, nem véletlen a ki-
állítás címe: Tornyai színrõl
színre – mondta a tárlat ren-
dezõje, s néhány kiemelkedõ
mûrõl külön is szólt. A fõfa-
lon elhelyezett, Munkácsy
szellemében fogant Hurka-

töltés drámaiságát említette,
majd a Juss címû képhez ké-
szült tanulmányt nevezte az
egyik legsikerültebb vázlat-
nak. A talán legismertebb
mû, a Bús magyar sors íze-
sen, finoman megfestett vál-
tozata is kiemelt helyet ka-
pott. A bajai évekbõl szárma-
zó képek azt bizonyítják, ek-
kortájt kezdte bátrabban
használni a színeket Tornyai.
A szentendrei csendéletek,
majd három nõi akt követke-
zik szerelmérõl, Herczog Ka-
talinról. A tárlat jelentõs ré-
szét alkotják azok a kismére-
tû, szivardobozokra festett
mûvek, melyek 1984-ben a
mûvész özvegye lakásának
padlója alól kerültek elõ. 

S hogy miért vált érett al-
kotói korára egyre színpom-
pásabb festõvé Tornyai, az
igazgató felolvasta a mûvész
vallomását, derültséget kelt-
ve a hallgatóságban: „Azért,
mert kell a Nap nekem. Öreg
vagyok, oszt fázom.”

D. J.

Új dalokat inspirált
a zeneterápia

Tornyai-remekmûvek a Koszta-teremben

A Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány
adószáma: 18 27 41 30 – 2 – 06

Számlaszám: 10 40 28 36 – 50 52 65 90 – 65 75 10 22

A Tornyai képek között a Lajtha zeneiskola tanárai adtak színvonalas koncertet.

Alkotó pedagógusok képzõmûvészeti tárlata nyílt múlt
hét szombaton a Tokácsli Galériában. Az önkormányzati
hivatal, a mûvelõdési központ és a régiós szakszervezetek
immár tizenhetedik alkalommal rendezték meg a megany-
nyi alkotót vonzó kiállítást, mely idén május 3-ig tekinthe-
tõ meg. A mûvelõdési központ igazgatónõje, Varróné Szabó
Ildikó lapunknak elmondta, hogy idén harminc alkotó kül-
dött be összesen hatvan pályamûvet Csongrád, Békés,
Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl, melyek-
bõl negyvennyolcat állítottak ki a három tagú zsûri döntése
alapján.

Szabó Kimmel Tamás, Palya Bea és Dolhai Attila
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Városunkban a tehetség-
gondozás a versenysportok
terén is megmutatkozik.
Cikksorozatunkban arról
is beszámolunk milyen az
utánpótlás csapatok hely-
zete, mibõl gazdálkodnak
a klubok és, hogy a külön-
bözõ korosztályokban ösz-
szesen hány gyerek spor-
tol. 

A Szentesi Pollák DSE
1991-ben kezdte meg mûkö-
dését a Szentesi Vasutas
Sportegyesület égisze alatt.
Makra Zoltán, a judo egyesü-
let akkori elnöke és Kalydy
Zoltán (4 dan) edzõ közös
megegyezés alapján úgy
döntöttek, hogy közelebb vi-
szik a gyerekekhez ezt a
sportágat, ezért a Pollák An-
tal Szakközépiskola akkori
igazgatójával, Fekete Gézával
egyeztetve 1994 õszén elin-
dították a foglalkozásokat az
intézmény tornatermében, és
egy év elteltével már Pollák
DSE néven mûködtek.

Kezdetben hetven-nyolc-
van fiatal járt az edzésekre,
de ez a létszám lemorzsoló-
dott. Körülbelül ötven fõ
maradt, akik idõközben fel-
nõttek, és most a gyerekeiket
íratják be az egyesületbe.
Kalydy Zoltán munka mel-
lett végzi az edzõi és az
egyesülettel kapcsolatos te-
vékenységeket, ezért Bozsoki
Imre (3 dan), vizsgaanyagok-
kal foglalkozó kollégája és

Fekete Mónika (1 dan) sokszo-
ros felnõtt magyar bajnok se-
gítségére is szüksége volt az
évek során. Jelenleg a lánya
is segíti a munkáját a kicsik
edzései során. A verseny-elõ-
készítésben az 5-11 éves kor-
osztály vesz részt. Az után-
pótlás korosztályból most tíz
fõ feletti létszámmal verse-
nyeznek. Igazolt verseny-
zõkrõl van szó, akik junior
és felnõtt versenyeken is
részt vesznek. 

K a l y d y  Z o l t á n n a k  a z
egyesület az élete és a máso-
dik családja egyben. 

– Pár éve még ifi és junior
csapatbajnokságot tudtunk
nyerni, felnõtt elsõ osztályú
csapatbajnokságban a har-
madik helyet hoztuk el. Kö-
rülbelül húsz éve tartó ten-
dencia, hogy ezeknek az
eredményes sportolóknak
nagy hányada hagyja itt a
várost a továbbtanulás miatt
és ez nem csak a judóban
mutatkozik meg. A másik
probléma a motiváció hiá-
nya, amiért a szülõk is fele-
lõsek, mivel könnyebb a
gyereket leültetni a számító-
gép elé, ahelyett, hogy spor-
tolni vinnék. A rohanó élet-
mód sajnos negatív irányba
befolyásolja mindezt –
mondta az edzõ.

A tagdíjakat a középkate-
góriába sorolják, ami annak
a függvénye is,  hány edzés-
re járnak a tagok. Ha egy

versenyzõ a magyar bajnok-
ságban az elsõ öt hely vala-
melyikén szerepel, akkor
csökken a következõ évi tag-
díja. Az önkormányzati tá-
mogatásokra nem panaszko-
dik, de megjegyzi, hogy a ki-
adások egyharmadát sem
tudja belõle finanszírozni. A
fenntartás, utazás, nevezés,
terembérlet-költségeihez
szponzorok és a szülõk járul-
nak hozzá. 

– Vannak nehéz anyagi
helyzetben lévõ tagjaink,
akik kérelem alapján keve-
sebbet fizetnek. Próbálunk
segíteni nekik, mivel úgy
gondolkodunk, hogy inkább
nálunk legyenek, mint az ut-
cán. Sajnos így is tapasztal-
juk, hogy nem mindig attól
kapjuk a köszönetet, akiért
többet teszünk. Jelenleg is a
Pollák Antal szakközépisko-
l a  t o r n a t e r m é b e n  é s  a
fábiánsebestyéni Arany Já-
nos Általános Iskolában tart-
juk az edzéseket. Várunk ki-
csit, nagyot, pufit, soványt.
Lényeg, hogy mozogjanak.
Mivel ez egy súlycsoportos
sportág, ezért mindenki
megtalálja a helyét és a part-
nerét, mivel e nélkül nem
tudnak gyakorolni, fejlõdni.
Nem kötelezõ részt venni a
versenyeken. Az a fontos,
hogy olyan mozgáskultúrát
sajátítsanak el, ahol merni
kell hátat fordítani az ellen-
félnek. Arról nem is beszél-

ve, hogy az összes sportág-
hoz nagyon jó alapot nyújt –
részletezte Kalydy Zoltán. 

Az egyesület távlati céljai-
ról következõképp nyilatko-
zott:

– Maximalista vagyok,
ezért újrakezdtük a kicsikkel
az alapokat. Õket szeretnénk
menedzselni, hazai és külföl-
di versenyeken megméret-
tetni. Remélem, hogy leg-
alább olyan eredményeket
tudunk felmutatni, mint az
elõzõ években. Volt Eb-re,
vb-re kijutó versenyzõnk, és
utánpótlás olimpián résztve-

võ fiatalok. Nagyon jó visz-
szaigazolás, hogy a volt di-
ákjaim gyermekeit oktatjuk,
sõt régi tanítványok fordul-
nak hozzám bizalommal a
mai napig, ha elakadnak az
életben. 

Mivel Kalydy Zoltán nem
tudja fõállásban vállalni az
edzõséget, ezért is döntött
úgy, hogy szeretne egy olyan
edzõtársat kinevelni, akivel
közösen meg tudja valósíta-
ni hosszú távú terveit, aki az
általa megkezdett munkát
eredményesen tudja folytat-
ni. Egy generációt már kine-

veltek, most jöhet a követke-
zõ.  Arra a kérdésre, hogy
másik egyesülettel közös
m u n k a  e l k é p z e l h e t õ - e ,
Kalydy Zoltán azt a választ
adta, hogy a judót egyféle-
képp lehet oktatni, de min-
denki más személyiség, egy
útról már nem szívesen tér le
az ember.

– Van egy õsi viking fo-
hász: „Óh Istenem vagy el-
veszejtesz, vagy megmen-
tesz, de én akkor is úgy kor-
mányzom a hajót, ahogy
kell!” Én e szerint próbálok
élni – zárta beszélgetésünket
az edzõ.

Lantos Éva

Egy generáció felnõtt, jön a következõ

2-2-es állásnál, a 85. perc-
ben félbeszakadt a Szentesi
Kinizsi – Csanádpalota me-
gyei elsõ osztályú labdarú-
gó mérkõzés. A pontok sor-
sa a megyei szövetségben
dõl el, vasárnap pedig ki-
esési rangadó vár Mihály
Róbertékre Kisteleken.

Kétszer vezetett a jóval
elõkelõbb helyen álló Csa-
nádpalota a Pusztai László
Sporttelepen, de elõbb Mi-
hály Róbert, majd Kovács
Norbert révén egyenlíteni tu-
dott a Kinizsi. Az erõsen
döntetlenre hajló mér-kõzé-
sen azonban egyelõre egyik
csapat sem mondhatja magát
pontszerzõnek, hiszen a 85.
percben a csanádpalotai lab-
darúgók levonultak a pályá-
ról, mert – információink
szerint – „nem érezték biz-
tonságban” magukat. Igaz,
ami igaz, mindkét fél kölcsö-
nösen „kóstolgatta” egy-
mást, igaz csak verbálisan,
de egy üveg berepülése után
nem akarták befejezni a ta-
lálkozót a vendégek, akik ja-
varészt román idegenlégió-
sokkal álltak ki a találkozóra.
– A pályán nem történt sem-
mi különleges, a vendégek
szakvezetõjével a találko-
zót követõen megbeszéltük,
hogy nem a játéktéren tör-
téntek miatt vonultak le –
mondta Bozóki Zoltán, a Kini-
zsi vezetõedzõje. – A csanád-
palotaiak gyors játékosaikkal
a találkozó elején elõnybe
kerültek ugyan, de kapufát,
majd gólt szereztünk, aztán
a fordulást követõ rossz kez-
dést is sikerült kijavítanunk.
Sajnos a mérkõzés utolsó öt
percét már nem tudtuk leját-
szani, pedig kértük a játék-
vezetõt, hogy fejezzük be a

találkozót. A szép számmal
jelen lévõ „B-közepünk”
nem mindig sportszerû rig-
musokkal „találta meg” a
vendégeket, de a játékvezetõ
emiatt egyszer sem állította
meg a találkozót, nem figyel-
meztetett. A 85. percben volt
egy szabálytalanság elle-
nünk, ekkor a vendégek
egyik játékosa a labdát a „B-
közép” közé rúgta,  néhány
szurkoló a korláton belülre
került, de a rendezõk és a
polgárõrök már ott voltak,
igyekeztek csitítani õket. Ek-
kor vonultak az öltözõ felé.
Volt olyan vendégjátékos,
aki kifelé köpködött, a szur-
kolók befelé ordítoztak, majd
amikor megérkeztek a rend-
õrök a játékos-kijáróhoz, ak-
kor a csanádpalotaiak bevo-
nultak az öltözõbe. A vendé-
gek azt mondták, hogy az
eredményt elfogadják, nem
ezzel volt a probléma, ha-
nem azzal, amit a szurkolók
mûveltek. Én úgy érzem,
hogy nem voltak veszélyben,
a hátralévõ öt percet lejátsz-
hattuk volna – tette hozzá a
vezetõedzõ. 

A három pont sorsáról a
Csongrád Megyei Labdarú-
gó Szövetségben döntenek
majd, a versenybizottság
meghallgatásra várja majd
az érintetteket. A higgadt fej-
re szükség lesz vasárnap is, a
Kinizsi ekkor a Kistelek ott-
honába látogat. A házigaz-
dák jelenleg a táblázaton az
utolsó elõtti helyen állnak 11
ponttal, míg a Szentesnek 14
pontja van és a gárda a 13.
helyezett jelenleg a bajnok-
ságban. A kiesés szempontjá-
ból tehát borzasztóan fontos
pontokról dönt majd ez a ki-
lencven perc. hv

Félbeszakadt a
Kinizsi mérkõzése

Ha hajszállal is, de jobb-
nak bizonyult az Ybl gárdá-
jánál, és ezzel újabb három
ponttal gazdagodott a Val-
dor-Szentesi VK férfi vízi-
labda-csapata. A mieink
szombaton 11 órakor a Ka-
posvár ellen zárják az alap-
szakaszt, a Hungerit – Szen-
tesi VK nõi gárdája pedig 13
órakor fogadja az Eger
együttesét a bajnoki elõdön-
tõ második összecsapásán.

Magabiztosan, jól vízilab-
dázva hozta az elsõ két ne-
gyedet az újonc otthonában a
Szentes, a harmadik nyolc
percben azonban sokkolta
edzõjét, Matajsz Márkot a gár-
da, hiszen hat gólt kapva, 6-3-
ra elbukta ezt a negyedet a
Valdor. Az utolsó nyolc perc
azonban ismét a miénk volt,
és így a három pont is Szen-
tesre került. A csapat ezzel a
gyõzelemmel pontszámban
beérte az OSC együttesét, és
mivel a két csapat egymás el-
leni mutatója a mieinknek
kedvez, ezzel egy helyet elõre
is léptek a tabellán Horváth Ta-
másék. – Jól kezdtünk, 8-4-re
vezettünk, ekkor azonban ért-
hetetlen okok miatt elkezd-

tünk kapkodni, magunkra
húztuk az ellenfelet, ezért lett
ilyen szoros a mérkõzés – ér-
tékelte a történteket Matajsz
Márk. Nem lebecsülve ellen-
felünket, hat gólt egy negyed
alatt nem szabad kapnunk tõ-
lük, errõl ezen a héten min-
denképpen beszéltünk is a já-
tékosokkal, hiszen fontos,
hogy a koncentráció négy ne-
gyeden keresztül megmarad-
jon.

A Valdor hétfõtõl a Kapos-
vár elleni, szombaton 11 óra-
kor megrendezésre kerülõ
bajnokira készül, immár nyi-
tott medencében, hiszen ezen
a héten lekerült a sátortetõ a
33 méteres medence felõl.
Matajsz szerint azonban a for-
mát már az OSC elleni pár-
harchoz szeretnék igazítani,
hiszen a fõvárosiak lesznek a
mieink ellenfelei a rájátszás
elsõ körében, amely az egyik
fél második gyõzelméig tart
majd. Jobb helyezésének kö-
szönhetõen – ha csak az OSC
nem nyer az utolsó forduló-
ban a Szeged ellen – a Szentes
hazai medencében kezdheti
majd a párharcot.

hv

Rájátszás és
elõdöntõ jön

Márciusban rendezték
meg a formációs és kûr ma-
gyar bajnokságot Szombat-
helyen. A standard-mix ka-
tegóriát a szentesi Szilver
TSE nyerte meg, így õk kép-
viselhetik hazánkat a Bra-
unschweigben rendezendõ
standard formációs világbaj-
nokságon. Az egyéni kûr
versenyben idén standard
táncokban immáron negye-
dik alkalommal Budai Attila
és Barna Lilla szerezték meg
az aranyérmet. 

Március 29-én rendezték
meg Tolnán a VIII. Gemenc
Kupatáncversenyt, amelyen
magyar bajnokot is avattak a
21 éven aluliaknál tíztánc-
ban. Az ifjúsági tíztánc és
standard magyar bajnoksá-
gon a Rónyai Zoltán, Farkas
Boglárka kettõs a második
helyen végzett, Alessandro

Bidinat és Haddad Sabrina az
ötödik helyet szerezték meg.

Április 5-én zajlott Mezõ-
túron az V. Kner Kupa tánc-
verseny. C és B osztályban
tíztáncban országos bajnokot
avattak az alföldi városban,
emellett klubközi verse-
nyeket is rendeztek. Egyesü-
letünk párosai a következõ
eredményeket érték el.

Felnõtt B tíztánc országos
bajnokság: 6. Bárándi János,
Demény Dóra. Junior II. B
tíztánc országos bajnokság:
4. Mészáros Bence Levente,
Balanescu Liliána, 7. Mészáros
János, Bagóczki Ramóna. Juni-
or II. C tíztánc országos baj-
nokság 1. Mitlasóczki Endre,
Pidur Cintia Réka. Junior I. B
tíztánc országos bajnokság 1.
Rischák Balázs, Dajka Csenge.
Felnõtt D standard 3. Sódar
Bence, Kovács Tímea.

Újabb arany
kûrben és

formációban

Faur Csaba lesz Bozai Gyula
ellenfele a cirkálósúly ideigle-
nes ökölvívó magyar bajnoki
címéért április 18-án, miután
Nagy Sándor (10-1-0, 10
KO/TKO) lánya megszületé-
se miatt visszalépett a mérkõ-
zéstõl. A tavaly novemberi,
Szentesen döntetlennel véget
ért összecsapásuk kétségkí-
vül az év cirkálósúlyú mecs-
cse volt. A mostani mérkõ-
zéssel a közönség akarata is
érvényesült, hiszen visszavá-
gót követelt. Mindketten na-

gyon készülnek az ideiglenes
magyar bajnoki cím megszer-
zésére. A gyõztesnek vagy
Nagy Sándor ellen vagy a ho-
ni szövetség által kijelölt el-
lenféllel szemben kell bok-
szolnia a reguláris (teljes érté-
kû) címért – nyilatkozta a
Ferobox technikai igazgatója.
Bertók Róbert szerint a közön-
ség és a tévénézõk sem unat-
koznak április 18-án a buda-
pesti Barba Negrában, és a
Sport Televízió élõ közvetíté-
se alatt.

Visszavágó a
bajnoki címértA nõi vízilabda-bajnokság elõdöntõjének szerdai elsõ mérkõ-

zésén a rendes játékidõben kiharcolt 9-9-es döntetlent követõen
a Hungerit - Szentesi VK csapata a büntetõpárbajt 3-2-re nyerte,
ezzel elvette a hazaiak pályaelõnyét, és az egyik fél 3. gyõzel-
méig tartó párharcban 1-0-ra vezet az Eger ellen! Az Eger a ta-
lálkozó elején 6-2-re és 7-3-ra is vezetett a mieink ellen, innen
állt talpra Tóth László csapata. A rendes játékidõben nem bírt
egymással a két csapat, következtek a büntetõdobások, mely
során van der Sloot és Kövér-Kiss Réka betalált, Gémes és Hevesi
rontott, ám mivel Gyõri Eszter nem hibázott, Gundl kapus pedig
büntetõt hárított, így a szentesi lányok ölelkezhettek össze bol-
dogan a végén.

A Hungerit – Szentesi VK együttese a férfiak összecsapását
követõen, szombaton 13 órakor játssza a bajnoki elõdöntõ má-
sodik összecsapását az Eger ellen. A mérkõzésekre, mivel már
nincs sátortetõ, létszámkorlátozás nélkül engedik be a szurko-
lókat a szervezõk.

A Hungerit nyerte a büntetõpárbajt

Tíz-tizenkét fõ ûzi versenyszerûen a judót a Pollák DSE keretein belül Szentesen.



- Jaj, doktor úr, jöjjön ki gyorsan! A
feleségem összekeverte az üvegeket,
véletlenül megivott egy liter benzint,
és most megállás nélkül száguld kör-
be-körbe a kertünkben.
- Nyugodjék meg, uram! - mondja az
ügyeletes orvos. - Zárja be a kaput. A
neje meg fog állni, mihelyst elhasz-
nálta az üzemanyagot.

- Mi az: pici, rózsaszín, szõrös állat-
ka, amelyik négy számjegybõl áll?
- Pink hód.

Zsákos Bilbó és Frodó beszélgetnek:
- Mostanában nagyon unatkozom -
mondja unottan Frodó.
- Talán keresned kéne egy hobbit...

Amerikai közlegény a feletteséhez:
- Uram, meglepõdne, ha azt monda-
nám, hogy egy híres amerikai szí-
nésznõ vagyok? 
- Meg Ryan!

Bemegy egy férfi a fényképészhez.
- Mondja, tudnak életnagyságú na-
gyítást is készíteni?
- Természetesen, uram.
- Pompás! Akkor itt egy dia az Eiffel-
toronyról.

- Ez a mai fiatalság. Szörnyû hogyan
öltözködik! Például ott, az a fiú! 
- Az a fiú az én lányom. 

- Elnézést, nem tudtam, hogy ön az
anyja. 
- Az apja vagyok.

Egy háromgyerekes család ül az au-
tóban a forgalmi dugóban. A hátsó
ülésen a három fiú rosszalkodik. Az
anyuka észreveszi, hogy a mellettük
álló autóban egy édes pici lányka
szunyókál. Odaszól a férjének:
- Amint sikerül végre visszafogynom
a normális testsúlyomra, újra meg-
próbálkozhatnánk egy kislánnyal.
Erre a férj odanyújt neki egy zacskó
süteményt:
- Egyél egy kis kekszet!

- Fõúr kérem - szól a vendég a pin-
cérnek -, hozzon nekem egy fél po-
hár sört!
- Sajnálom uram, de mi fél pohárral
nem szolgálunk ki.
- Nem? Érdekes, mert az elõbb is
annyit hozott, amikor rendeltem.

Tanár:
- Petike, te már megint elkéstél! Mi
ennek az oka?
- Tanár úr, a közlekedési táblák!
- Na ne nevettess már! Hogy lehetne
a késés oka egy tábla?
- Úgy, hogy ki volt rá írva: „Vigyázat,

iskola! Lassítson!”.

Egy adóellenõr a négyéves kislányá-
nak a Hamupipõkét olvassa. Amikor
ahhoz a részhez ér, hogy a tök hintó-
vá változik, a kislány félbeszakítja a
mesét:
- Apa, és ezt fel kellett tüntetni a va-
gyonbevallásban?

Pistike anyjának ikrei születnek. Az
apa megkéri Pistikét, hogy szaladjon
be az iskolába, hogy ezen a héten
nem fog iskolába menni.
Mikor Pistike hazaér, kérdi az apja,
hogy minden rendben volt-e.
- Igen, apa, a tanár úr pedig gratulált
a picihez.
- De hát nem mondtad neki, hogy ik-
rek születtek?
- Nem, a másikat a következõ hétre
tartogattam.

A tanár magyaráz az ötödikeseknek:
- Nagy embereknek azokat nevezzük,
akik valamilyen téren kiválóak voltak.
Például ilyen kiváló volt Kolumbusz a
felfedezések terén, vagy Edison a ta-
lálmányok terén. Móricka, meg tud-
nál te is nevezni egy ilyen kiváló em-
bert?
- Igen. A nagypapám koldus volt a
Hõsök terén.

Pótfûtés
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Ha fiatalon lett volna él-
sportoló, most valószínûleg
nem beszélgethetnénk –
vallja Melkuhn Dezsõ, aki 60
éves kora körül kezdett ver-
senyszerûen úszni. Elsõsor-
ban az egészségéért sportol,
azonban a 76 esztendõs sze-
nior versenyzõ fantasztikus
eredménylistával is büsz-
kélkedhet: a nemzetközi
úszószövetség tavalyi rang-
listáján egészen az élvonal-
ban szerepel, ami még õt is
meglepte, mivel nem követi
idõeredményeit.

A medencében nem, in-
kább az életben versenyez az
idõvel, az idõ múlásával
Melkuhn Dezsõ, aki korához
képest igen aktív ember be-
nyomását kelti. Mindig
sportolt valamit, de inkább
iskolai vagy amatõr szinten.
Gyerekként vívásban érme-
kig jutott, aztán a pástot ki-
szorította az életébõl az ud-
varlás, mesélte derûsen.
Rúdugrás, futás, foci, tájéko-
zódási versenyek következ-
tek. Teniszütõt csak nyugdí-
jasként ragadott, pedig már
jóval korábban megvásárol-
ta. S hogy hol jön a történet-
ben az úszás? A Tiszán ár el-
len a strandtól a hídig gyak-
ran elúszott, de csak nyaran-
ta, és csak mellen, mert a pil-
langó nem ment neki. A ver-
senyszerû úszás 60 éves ko-
ra környékén érkezett el,
amikor egy húsz éves foci-
partnerét passz helyett bo-
kán rúgta, s ekkor elhatároz-
ta, hogy a korának megfele-
lõbb sportágra vált.

2000-ben belépett a szente-
si szenior úszóklubba, a Del-
fin ESC-be, s elsõ versenyén
mellúszásban második lett
egy sokszoros világbajnok
mögött. - Hogy a békalencse
ne érje az arcomat, különle-

ges fejkitartással úsztam, s
mint kiderült, a világbajnok
is - mesélte. 

A pillangózás továbbra
sem ment neki, de Franciaor-
szágban az Európa-bajnok-
ságon járva elleste a ver-
senyzõk  mell-láb tempóját, s
annyira belejött, hogy egy
évre rá már országos csúcso-
kat javított pillén. Nem egy-
számos úszó, és nem szed
semmilyen teljesítménynö-
velõ szert, mondta. Pedig,
mint megtudtam tõle, a sze-
nioroknál nem ellenõrzik a
versenyzõket, ezt sokan ki is
használják.

Meglepte Melkuhn Dezsõt
a FINA (nemzetközi úszó-
szövetség) 2013-as szenior
ranglistája, melyen 25 méte-
res medencében a 2., 50 mé-
teresben a 3. legjobb helyen
jegyzik. Azóta az is kiderült,
hogy az európai versenyzõk
listáján 200 pillén 33-as me-
dencés idejével korcsoportjá-
ban az élen áll, 50 méteres
medencében pedig a 2. he-
lyen. Bevallása szerint nem
méri már az idõket, a helye-
zés a fontos. – Ha elindulok
egy versenyen, s befizetem a
számonkénti 600 forintos ne-
vezési díjat, legalább egy ér-
met hozzak haza – mondta.
A közelmúltban Szerbia
nemzeti bajnokságán 10
számban sem talált legyõzõ-
re: 50, 100, 200 gyorson, 100
háton, 50 és 100 mellen, 50,
100 és 200 pillangón gyõzött,
de elindult a 2500 méteres
maratoni távon is, szintén
aranyérmet begyûjtve. -
Szerbiában kevés a jó ver-
senyzõ, azért más versenye-
ken küzdeni kell – magya-
rázta a különleges szerep-
lést, slusszpoénként hozzáté-
ve: 400-on is nyert volna, de
elszámolta a fordulókat, s

350-nél kijött a vízbõl. 
Nyaranként sok maratont

úszik, 1 és 15 kilométer kö-
zötti távokon. Nagyon ked-
veli a Paks-Kalocsa közötti
virtusúszást, a Maty-éri 4 ki-
lométeres versenyt, úszik
Csongrádon az Élõ-Tiszán, a
szarvasi versenyre minden
augusztus 20-án elmegy,

rendszeresen részt vesz a To-
polyán, Magyarkanizsán,
Óbecsén, Törökbecsén ren-
dezett hosszú távú úszáso-
kon. Tavaly a 14 alkalomból
álló sorozatból csak 5 verse-
nyen tudott rajthoz állni
idegbecsípõdés miatt, de így
is 3. lett a végsõ pontszámí-
tásnál.

Külföldre is szívesen jár,
de a Vízmûtõl nyugdíjba
ment férfi szerint anyagilag
megterhelõ az utazgatás, így
inkább a közeli célpontokra
fókuszál. Az Adria, s szerb
települések, Apatina, Porecs,
Rovin jöhetnek szóba, ahon-
nan többször elhozta a leg-
idõsebb versenyzõ díját.

– Ha nem úsznék, talán
már nem is élnék – jelentette
ki az idõs sportember. - Vi-
szont, ha fiatalon lettem vol-
na élsportoló, már felemész-
tette volna a szervezetemet.
Mindennap úszok az egész-
ségemért, nem mindenáron
az eredményekért, de azért
verseny elõtt mindig „meg-
húzom”. Okot  mindig lehet
találni, hogy miért hagyjunk
ki egy-egy edzést, de szoríta-
ni kell rá idõt, mert a szerve-
zet megérzi, ha kimarad. Ha
az a cél, hogy egészségesek
maradjunk, azért tenni kell –
hangsúlyozta Melkuhn De-
zsõ, akinek mindkét fia a ví-
zilabdánál kötött ki, s az
unokák is sportolnak, ki pó-
lós, ki focikapus.

Darók József

Meglepte, hogy Európában listavezetõ
Kultúra

Lajtha-zeneiskola
Április 14. 16.30 óra
VII. Hangszerbemutató
növendékhangverseny
Gyermekkönytár
Április 14. 16.30 óra
Róvott múltunk
Székely-magyar rovás foglalkozások
Városi Könyvtár
Április 14. 18 óra
X, Y, Z nemzedék. Vita a generációk
kapcsolatáról. 
Gondolkodók klubja. Vezeti: Berényiné
Papp Erzsébet ny. gimn. tanárnõ
Április 15. 18 óra
„Van egy könyvem” 
Vezeti: Körtvélyesi László.
Április 16. 18 óra
Magyarország a török megszállás
idején. 2. A nagy várháborúk kora
(1541-1566).
Elõadó: Poszler György tanár
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Április 14 – május
„Az én világom” – Szabó Béla gyõri
fotós kiállítása
Megnyitó: április 14. 18 óra
Április 15. 16.30 óra
Gyermek klub délutáni matiné
Április 17. 19 óra
Irodalmi életrajzok elõadássorozat
Poszler György vezetésével
Április 18-25.
„Tavasz a természetben” kiállítás
felnõtt kategória
Megnyitó: 2014. április 18. 16 óra
Megyeháza
Április 17. 19 óra
„Szenesnek áll a világ …” – Szenes
Iván slágerei Nagyváradi Erzsébet és
Vasicsek János elõadásában élõ
zenekari kísérettel
Koszta-múzeum
Április 19. 10 óra
Interaktív múzeumi program
családoknak, tudományos elõadással
a Mûemléki Világnap alkalmából
Városi Diákpince
Április 19.
Rocksuli – az elektromos gitár
Mûvészetek Háza
Április 19. 10-15 óráig
Szentesi gasztro- és kézmûves piac

Sport
Április 12. 9 óra
Kiss Bálint Kupa mini teniszbajnokság
Szentesi Tenisz Klub
Április 12. 18 óra 
Szentes – Kaposvár férfi OB I-es
vízilabdamérkõzés
Szentesi Üdülõközpont
Április 13. 10 óra
St. Jupát NYÍLT NAP 
Próbáld ki! / túrakenuzás
Dózsa-ház
Április 13. 10 óra
Sakkverseny
Megyeháza Konferencia és Kulturális
Központ

Programajánló

Kos
Ha blöffölni szeretne jobban
jár, ha nem teszi. Most vétek
lenne kockáztatni a szeren-

cséjét. A csillagok állásai nehézségeket
gördíthetnek az útjába. Vigyázzon, hogy
kivel osztja meg titkait.

Bika
A teherbírásának és a kitartá-
sának köszönhetõen ezen a
héten több nehezebb volu-

menû dolgot is megold derekasan. Csu-
pán az elején tisztázni kell az erõviszo-
nyokat és akkor nem lesz gond. Ez a ké-
sõbbiekre nézve gyümölcsözõnek bizo-
nyul. 

Ikrek
Váratlan kiadások, egy határ-
idõs munka, amit valami
fennakadás miatt képtelen-

ség pontos idõre megcsinálni vagy a
számítógépe rakoncátlankodik. Az eddig
jól bevált módszerek nem biztos, hogy
megoldást hoznak. 

Rák
Az új ötletei kifejezetten sike-
reket ígérnek a késõbbiekre
nézve. Jók a meglátásai. A

hét második felében összehívhatja bará-
tait, akiknek társaságában mindig jól
szokta érezni magát.

Oroszlán
Volt már jobb formában, mint
ennek a hétnek az elsõ nap-
ján. Aggodalomra semmi ok,

csupán szereti kézben tartani a dolgok
menetét, ami most nem a legjobban si-
kerül, de szépen helyt tud állni.

Szûz
A hét közepe fele találhat egy
hibát egy számításban, ami
elkerülte az illetékesek figyel-

mét. Nem is kell gondolkodjon azon,
hogy mit tegyen. Azonnal értesítse az
érintetteket és elhárítják a problémát. 

Mérleg
A rokonságában valaki foly-
ton szekálhatja bármivel, ami

éppen eszébe jut. Jobb, ha mostanában
nem keresi a társaságát.  Ezekben a na-
pokban veszélyes lenne kockáztatnia na-
gyobb tételben a szerencséjét.

Skorpió
Egy közeli hozzátartozója a
napokban kiemelkedõ sikere-
ket ér el. Ez lelkileg jó hatás-

sal lesz önre. A közutakon vezessen az
úti viszonyoknak megfelelõen. Kerülje a
hatóságokkal szembe kerülést, ne adjon
rá okot.

Nyilas
Mielõtt aláírna bármit is, gyõ-
zõdjön meg arról, hogy min-
den a legnagyobb rendben

van az iratok tartalmával. Ahhoz, hogy
frappánsan menjenek a dolgai az új terve-
ivel kapcsolatban, szerezze be a legjobb
csapatot, a legmegfelelõbb eszközöket.

Bak
Amennyiben ön egy idege-
sebb típus,  könnyen elõfor-
dulhat, hogy akár kisebb dol-

gok miatt is keményen megrója párját.
Elõfordulhat, hogy nehezebben találják
meg a közös hullámhosszt egymással. 

Vízöntõ
Erre a hétre egy kicsit lazább
napirendekkel jelölje ki a cél-
jait. Rengeteg energiát birto-

kol ezekben a napokban, de ennek van
egy kellemetlen része is, ha akadályokba
ütközne. Hirtelen robbanékonnyá válna.

Halak
Szinte minden értelemben
egy kedvezõ hét elé néz. Attól
függetlenül, hogy párban él,

vagy nem, tapasztalhatja a másik nem
hódolatát. Legyen óvatos, hogy a kör-
nyezetében kivel osztja meg féltett titkait,
mert könnyen kibeszélhetik. 

Április 12-18.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPFolytatódik a Kiss Zsigmond utca, Kurca-híd, Batthyány
utca, Sima Ferenc utca csomópont rekonstrukció terveinek el-
készítése. A tervezõk lakossági fórumon ismertetik a munka-
közi terveket április 15-én, kedden 17 órakor. Várjuk a közeli
és távolabbi területek lakóit, vállalkozóit, minden érdeklõdõt
a Koszta általános iskola ebédlõjébe.

Wittek Krisztina Szentes fõépítésze

Fórum a Kiss Zsigmond utcáról

Április 17-én, csütörtökön
9–11 óra között Szirbik Imre
polgármester, 14–16 óra kö-
zött Szûcs Lajos alpolgármes-
ter a városházán, hivatali he-
lyiségükben fogadják az
ügyeiket intézõket

Fogadónap

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város

évszázadai. Legelõk, szántók, vadvi-
zek. Céhek, iparosok, segédek. Fes-
tõk, grafikusok, szobrászok. A szen-
tesi táj Koszta ecsetjével. A zenegé-
pek története. 

Idõszaki kiállítás: Kass-Madách:
Az ember tragédiája. Tornyai színrõl-
szinre.

Városi könyvtár
Április 12-én, szombaton 15 óra-

kor a Kurca-parti Foltvarró Klub „Al-
kotó kezek“ címû kiállítása nyílik. A
kiállítást megnyitja Szirbik Imre pol-
gármester. Közremûködik: Takács
Gabriella (fuvolamûvész tanár), Valkai
Zsófi, Bélteki Teó (vers).

Tokácsli Galéria
Az alkotó pedagógusok régiós tár-

latát tekinthetik meg a látogatók má-
jus 3-ig nyitvatartási idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Az én világom címmel nyílik Szabó

Béla gyõri fotós kiállítása április 14-
én, hétfõ 18 órakor.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak kép-

zõmûvészeti alkotásaiból nyílt kiállítás
látogatható. Kézmûves mûhelyek: fe-
ketekerámia, vesszõ, gyékény, gyer-
tya és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehetõsé-
gük az érdeklõdõknek hétfõtõl szom-
batig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Bakó Ildikó és Levendovics

György, a Szentesi fotókör két tagjá-
nak közös kiállítása várja a közönsé-
get.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Április 11-tõl

A 17. Nemzetközi Szenior Úszóversenyen, a Gáspár Ervin emlékversenyen a békéscsa-
bai uszodában mérték össze erejüket az egyre népesedõ magyarországi szenior klubok
versenyzõi, valamint a környezõ országok úszói. A Delfin ESC eredményei: 

Bertényi Mária: 1.: 50 mell, 100 mell, 200 mell, 50 gyors, 2.: 100 gyors, 400 gyors;
Debreczeni Beáta: 1.: 200 mell, 100 mell, 100 pille, 2.: 200 vegyes; Melkuhn Dezsõ: 1.: 100
pille, 400 gyors, 100 gyors, 2.: 200 mell, 200 vegyes; Tóthné Katalin: 1.: 50 pille, 200 ve-
gyes, 100 pille, 2.: 100 gyors, 3.: 400 gyors; Pengõ Erzsébet: 1.: 100 mell, 200 vegyes, 2.: 200
mell, 50 mell, 400 gyors; Varga-Kis Kata: 1.: 100 mell, 3.: 50 hát; Pintek Andrea: 1.: 100
gyors, 3.: 200 mell; Lukátsy Katalin: 2.: 200 mell, 50 mell, 3.: 100 hát, 200 vegyes; Mészáros
Ferenc: 2.: 200 mell, 3.: 50 mell, 100 gyors; Bodnár Istvánné: 3.: 50 mell, 50 hát, 50 gyors;
Sinka Szilvia: 3.: 200 mell, 100 gyors, 200 vegyes; Tóth Attila Zsolt: 3.: 200 mell.

4x50 m nõi gyorsváltó: VI. kcs. 1. Szentes (Tóthné, Bertényi M., Lukátsy K., Bodnárné),
III. kcs. 1. Szentes (Pengõ E., Debreczeni B., Sinka Sz., Pintek A.). 4x50 m nõi vegyes vál-
tó: V. kcs. 1. Szentes (Tóthné, Bertényi, Bodnárné, Varga-Kis).

Pólyáné Téli Éva

Melkuhn Dezsõ
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Felavatták a Kiss Bálint
Református Általános Iskola
új épületszárnyát. Elõtte há-
laadó istentiszteletet tartot-
tak Bölcskei Gusztáv püspök
közremûködésével az okta-
tási intézmény 20 éves évfor-
dulója alkalmából. A 100
millió forintos beruházás ön-
erõbõl valósult meg, az épü-
letet a tavaszi szünetet köve-
tõen vehetik birtokba a gye-
rekek.

A Hajdú Lajos és Tóth Jó-
zsef utca sarkán épült fel a
torna- és konditermet, tanter-
meket, könyvtárt, orvosi szo-
bát és vendégszobákat magá-
ba foglaló négy szintes, 500
négyzetméter hasznos alapte-
rületû épület. A volt szolgála-

ti lakás helyén 2012. március
20-án kezdte meg a munkát a
Mátrix Bau 2002 Bt., a mûsza-
ki átadás idén februárban tör-
tént meg. Hódi József gazdasá-
gi igazgató elmondta, az évek
óta emelkedõ tanulólétszám
szükségessé tette újabb terek
bevonását az oktatásba, a pin-
cétõl a padlásig. Az iskola ve-
zetése 2009-ben eldöntötte,
hogy takarékos és tudatos
gazdálkodással gyûjtik össze
a szükséges összeget az új
épületszárny megvalósításá-
ra. Az építés eddig bruttó 96
millió forintba került, a beren-
dezésekre további 4-5 milliót
költöttek. A még el nem ké-
szült külsõ homlokzati vako-
lás és az emeleti vendégszo-

bák kialakításának költsége
80 százalékban már az iskola
rendelkezésére áll. A több
mint 100 milliós beruházást
hitel és pályázat nélkül, ön-
erõbõl valósította meg a refor-
mátus iskola. Az új épület-
szárny avatóján Csikai Miklós
beszélt Kiss Bálint lelkész éle-
térõl, majd az épületet megál-
dotta ás átadta Bölcskei Gusz-
táv püspök. A Magyarországi
Református Egyház Zsinatá-
nak lelkészi elnöke megelõzõ-
en hálaadó istentiszteletet tar-
tott a Református Nagytemp-
lomban az iskola egyházi tu-
lajdonba kerülésének 20. év-
fordulója alkalmából.
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Új épületszárny a születésnapra
Büntetõeljárás indult egy

szentesi férfi ellen új pszi-
choaktív anyaggal való visz-
szaélés miatt. Ezeknek az
anyagoknak már a birtoklása
is bûncselekménynek szá-
mít, és a kábítószerek vonat-
kozásában a nála talált 120
grammnyi mennyiség sem
csekély. A rendõrség most
szakértõk bevonásával vizs-
gálja a nála talált anyag pon-
tos összetételét.

Lopás miatt indult bünte-
tõeljárás egy férfi ellen, aki a
régi téglagyár felújítás alatt
álló telepérõl, az ott található
épület tetõszerkezetérõl vitt
el alumínium lemezeket. A
férfi, állítása szerint, az árok-
ban „találta” ezeket a leme-
zeket, a rendõrség munka-
társai azonban erõs fenntar-
tással vannak ezen vallomás-
sal szemben.

Kifosztás bûntette miatt
indult büntetõeljárás egy fia-
talkorú és egy felnõtt sze-
mély ellen, akik az elmúlt
vasárnap a szentesi buszpá-
lyaudvaron az alvó, harma-
dik társuktól lopták el annak
mobiltelefonját.

Sikkasztás miatt nyomoz a
rendõrség egy férfi ellen, aki
az egyik szentesi autóköl-
csönzõbõl kölcsönvett gép-
jármûvet nem vitte vissza, és
a tulajdonossal sem áll szó-
ba.

Lakossági bejelentés érke-
zett a rendõrségre április 7-
én 19 óra körüli idõben,
hogy a szentesi Bacsó Béla
utcában egy nõ a földön fek-
szik és sír. A helyszínre irá-
nyított járõrök csak nehezen
tudtak kommunikálni az

asszonnyal. Mivel nem tu-
dott önállóan mozogni, a
rendõrök értesítették a men-
tõsöket, akik kórházba szállí-
tották a 44 éves nõt.

Szemtanút keresnek a
szentesi rendõrök. A rendel-
kezésre álló adatok szerint a
gyanúsított 2014. április 5-én
7 óra 30 perc körüli idõben a
Széchenyi ligetbõl eltulajdo-
nított egy lezárt, fekete-fehér
színû, nõi kerékpárt, addig,
amíg a kerékpár gazdája fu-
tott a ligetben. A biciklirõl el-
távolította a zárat és azt az
Eszperantó hídról a Kurcába
dobta. A jelenlegi informáci-
ók szerint a cselekményt a
Liget soron egy kutyát sétál-
tató nõ látta. Az õ leírása
alapján a tettest a rendõrség

elfogta, és a kerékpár is elõ-
került, de a nyomozóknak
szükségük lenne a hölgy
pontos vallomására a vizsgá-
lat lefolytatásához.

A rendõrség kéri, hogy a
szemtanú, illetve aki az eset-
tel kapcsolatban érdemi in-
formációval rendelkezik, je-
lentkezzen személyesen a
Szentesi Rendõrkapitánysá-
gon (6600 Szentes, Kossuth
L. utca 43.), vagy hívja a
Csongrád Megyei Rendõr-
fõkapitányság Tevékenység-
irányítási Központját a 06/
62/562-423-as telefonszá-
mon.

A bejelentõ adatait a rend-
õrség bizalmasan kezeli.

hv

Szemtanút keres a rendõrség

Született: Kovácsi Bence Jácint és Szentpéteri Mártának
(Széchenyi u. 8.) Bence Zalán, Tóth Zoltán és Molnár Annának
(Dózsa Gy. u. 169.) Zoé Vanda nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Vincze Kristóf és Mikecz Kata (Õze L.
u. 20.).

Elhunyt: Tokai Ferencné Bátaszéki Julianna (Kováts K. u.
3.), Kacur Sándorné Bíró Magdolna (Kossuth u. 11-13.),
Vecseriné Nagy Ildikó (Deák F. u. 22/A), Tordai Ferenc (Hon-
véd u. 7.), Kállai Gyuláné Czinka Mária (Kisér u. 66.).

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 7-14-ig Pingvin Patika (Rákóczi u.
12.) hétfõ-péntek 7.30-18.30, csütörtök 7-18.30, szombat 7.30-12-ig.
Április 14-21-ig Szent Damján Gyógyszertár (Sima F. u. 38.) hétfõ-pén-
tek 7.30-17 -ig.  Készenléti  telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) április 12-
13-án Búzás Károly, Tavasz u. 10., telefon: 313-251.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü április 14—18.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Paradicsomleves és sajtos
medvehagymakrémleves

A menü: Sertéspörkölt tésztával vagy
puliszka, saláta

B menü: Rántott pulykamell,
petrezselymes rizs, saláta

Kedd: Scsí leves és bakonyi
gombaleves

A menü: Rakott krumpli, saláta
B menü: Csongrádi aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
Szerda: Lencseleves és karfiolleves
A menü: Dónáti karaj, tészta
B menü: Rántott csirkemáj zöldborsó-

fõzelékkel v. stíriai metélt
Csütörtök: Korhelyleves és fûszeres

almaleves
A menü: Chilis bab v. paprikás

krumpli kolbásszal
B menü: Wildenburgi csirkemell,

mazsolás rizs
Péntek: Csontleves cérnametélttel és

makói vágottas
A menü: Mustáros flekken, sült

burgonya, saláta
B menü: Zöldséges-csirkés lasagne
www.galeriakavehaz.hu (X)

Rockefeller buli
Az együttes jellemzõen egy rock-

buli zenekar: repertoárukban elsõ-
sorban a 70-es, 80-as évek rock
klasszikusai és slágerei szerepel-
nek. 11 éves munkásságuk során a
tagcserék, illetve a folyamatos fej-
lõdés is alakította a zenei stílusukat. 

A Felsõpárti Sörözõbe várják az
érdeklõdõket április 12-én, szom-
baton. A belépõ 22 óráig ingyenes. 

(folytatás az 1. oldalról)
Ferdinando Nicotra tizen-

öt éves korában kezdett ez-
zel a sporttal foglalkozni.
Több sportágban is kipróbál-
ta magát, de azokban nem
bizonyult ilyen eredményes-
nek. Elsõ versenyének meg-
nyerése után az edzõje azt
mondta neki, hogy most már
biztosan diszkoszvetõ lesz.
Részt vett a francia és az
olasz bajnokságon is. Fran-
ciaországban harmadik he-
lyezést ért a felnõtt korosz-
tály megmérettetésén. Ver-
senyzõként több alkalommal

járt már hazánkban. 
Ferdinandónak kifejezet-

ten tetszik Szentes. Jó ötlet-
nek tartja a beruházásokat és
tetszik neki, hogy ha jön,
mindig talál valami újat. Je-
lenleg térdmûtéte miatti
kényszerpihenõnek köszön-
hetõen ejtette útba városun-
kat. A rehabilitációs kezelé-
seket követõen a jövõ hét fo-
lyamán utazik Nyíregyház-
ára, ahol csatlakozik Seres
Andráshoz és a magyar válo-
gatott tagjaihoz az edzõtá-
borban. Addig is a kezelések
mellett minden nap tartanak

edzést Benkõ Istvánnal. Egy
hónap múlva már szeretne
Franciaországban versenyez-
ni.

– Ha nyerek a lottón, Ma-
gyarországra szeretnék köl-
tözni a feleségemmel és sze-
retnénk profi diszkoszvetõvé
válni – mondta a diszkosz-
vetõ.

Legközelebb szeptember-
ben találkozhatunk a sporto-
lóval, amikor egy verseny
miatt jön Magyarországra.
Reméljük, hogy városunkat
is útba ejti.

Lantos Éva

Ferdinando viszi a hírünket
a világban

„Csillag volt, mert szívébõl szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tõlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökre ott marad.”

„Soha nem feledünk Téged,
hogy eddig velünk voltál,
hálát adunk az égnek.” 

MMeeggttöörrtt  sszzíívvvveell  ttuuddaattjjuukk,,  hhooggyy  aa  sszzeerreetteetttt  fféérrjj,,  ééddeessaappaa

58 éves korában — végtelen türelemmel viselt
— hosszú betegség után elhunyt.
BBúúccssúúzzttaattáássaa  22001144..  áápprriilliiss  1166--áánn,,

sszzeerrddáánn  1122  óórraakkoorr  lleesszz
aazz  AAllssóórreeffoorrmmááttuuss  tteemmeettõõbbeenn..

Városi nagyrendezvényt
szervez és két rajzpályáza-
tot is hirdet uniós  támoga-
tási forrásból a szentesi al-
kotókat tömörítõ Kapocs
Egyesület. A városközpont
rehabilitáció keretében kiírt
pályázaton két projektük-
kel is nyertek, egyenként
1,3 millió forintos támoga-
tást. 

Chemezné Alexandra elnök-
ségi tag elmondta, az egye-
sület több mint öt évvel ez-
elõtt a helyi alkotók, iparmû-
vészek felkarolására jött lét-
re, hogy pályázati lehetõsé-
gekkel nagyobb teret nyer-
hessenek. Idei gyõztes pályá-
zataik összesen 2 millió 600
ezer forintos támogatással a
Körforgás, illetve A múlt er-
dejébõl címet viselik, utóbbi
digitalizált régi szentesi fo-

tók bemutatását célozza, a
Körforgás címû projekt pe-
dig több rendezvényt is ma-
gában foglal, melyek segítsé-
gével „belakhatják” a meg-
újult városközpontot. 

Ennek keretében a Kapocs
Egyesület két témában hir-
detett rajzpályázatot három
korcsoportban, óvodások, il-
letve alsó és felsõ tagozato-
sok részére. Az ébredõ ter-
mészet képei címû kiírásra
beérkezett alkotásokat a Pe-
tõfi Szálló Kossuth utcai ol-
dalának palánkján helyezték
el. A díjazás: három darab 10
ezer forint értékû kreatív
csomag.

A másik témában Ottho-
nunk, Szentes címmel a
kapocs00@gmail.com címen
április 30-ig várják a jelent-
kezéseket 125-ször 125 centi-

méteres tablókat értékelnek,
ezért fõleg csoportok közös
alkotásaira számítanak, s
május 9-én hirdetnek ered-
ményt. A két forduló leg-
jobbjai vesznek részt a június
6-i palánkfestésen, melynek
témája: Itt a nyár. Ekkor bár-
milyen technikával el lehet
készíteni a rajzokat a palánk-
ra, de a szervezõk kérik,
mindenki hozzon magával
rajzeszközöket.

Másnap, 7-én tartják nagy-
rendezvényüket, melynek
részeként rendeznek bolond-
ballagást, járdalap-krétarajz-
versenyt, bemutatkoznak fi-
atal tehetségek, valamint
kézmûves és helyi gasztro-
nómiai kiállításra és vásárra
is csábítják a lakosságot. A
napot utcabál zárja koncer-
tekkel.

Körforgás a Kapocs
egyesülettel

Vádat emeltek az ügyvéd ellen
Jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel és hamis ma-

gánokirat felhasználásával vádolja a Szegedi Járási
Ügyészség azt a szentesi ügyvédet, aki jogosulatlanul
nyújtott kölcsönt szentesi és környékbeli embereknek. A
vád szerint a Szentesen és környékén praktizáló ügyvéd
2008 és 2010 között magánszemélyeknek nyújtott köl-
csönt, illetve közvetített kölcsönöket üzletszerûen anél-
kül, hogy erre engedéllyel rendelkezett volna. A vádlott
egyeseknek többször is kölcsönzött 300 ezer és 2 millió
forint közötti összegeket, és elõfordult, hogy havi 10 szá-
zalékos kamatot kötött ki. 

A vádlott a kölcsön nyújtásakor közjegyzõ elõtt tett tar-
tozáselismerõ nyilatkozatot is kért, amelyekben már a
tartozás összegeként a kamatokkal növelt összeg szere-
pelt. Amennyiben az érintettek nem tudtak fizetni, elõ-
fordult, hogy a tartozáselismerõ nyilatkozat birtokában
végrehajtási eljárást indított, valamint polgári peres eljá-
rásokat kezdeményezett – tájékoztatott Szanka Ferenc
ügyészségi szóvivõ. 

Az ügyészség végrehajtásában próbaidõre felfüggesz-
tett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a foglalko-
zás gyakorlásától történõ eltiltás mellett. Nem hivatalos
információnk szerint D.J. ügyvéd ellen folyik eljárás.

TTÖÖRRÖÖKK  IIMMRREE  TTAAMMÁÁSS

Bölcskei Gusztáv püspök áldotta
meg és adta át az új épületrészt.


