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Eredményes évet zárt az
Árpád-Agrár ZRt.

Az Árpád-Agrár cégcsoport 2014. évi mérlegeredménye el-
maradt az elõzetesen tervezettõl, de így is pozitív. Az elmúlt
év idõjárása nem kedvezett az eredményes növénytermesz-
tésnek. A kapcsolt vállalkozások egy részének veszteséges
mûködése is rontotta az eredményes gazdálkodást. Mind-
ezek ellenére több mint félmilliárd forint jutott fejlesztésekre.

4. oldal

Utánpótás edzõ
Szerbiából

A Szentesi KK utánpótlás csapatait edzi a jövõben a vajda-
sági bajnokságban egykor játszó és az utóbbi években felnõtt
és utánpótlás csapatokat trenírozó Lacko Robert. A 37 éves
szakember tavaly a vásárhelyi kosarasokat edzette, majd no-
vemberben a Klauzál iskola negyedik osztályosainak felké-
szítését segítette utazó edzõként a szentesi utánpótlás vezetõ-
je, Aleksandar Preskar (Szále) meghívására.

6. oldal

A szentesi drámairól
Los Angelesbe

Vállalja különleges véleményét az Oscar-díjról, hiszen õ
maga is filmrendezést tanult és most megtanítja a mozgó-vi-
lág képi mûvészetét. Monika Hoenig – vagy ahogyan mi is-
merjük – Török Móni arra a legbüszkébb, hogy szívbõl tanít,
az alapokat pedig a HMG filmes tagozatáról vitte magával
Amerikába.

4. oldal

Negyvennégy év után tér
vissza Szentesre a legendás
Omega együttes. Kóbor Já-
nos énekes és Benkõ László
billentyûs sajtótájékoztató-
jukon a Református Nagy-
templomban május 15-én
tartandó Omega Oratórium
címû produkcióról elmond-
ták: a rendhagyó koncertre
a templomi környezetbe il-
lõ dalaikból válogattak, de
azért hangos lesz!

Tavaly õsszel már elhozták
volna az Omega Oratóriu-
mot Szentesre, akkor meghi-
úsult a koncertjük, most
azonban már hivatalos az
idõpont, és a helyszín: május
15., Református Nagytemp-
lom – jelentették be a legen-
dás zenekar tagjai a városhá-
zán. A keddi sajtótájékozta-

tón a frontember, Kóbor Já-
nos, a billentyûs Benkõ Lász-
ló és Trunkos András produ-
cer voltak jelen az együttes
részérõl, ám a templomban
szimfónikus zenekar és
nagykórus is kíséri majd a
zenészeket. Még 2013-ban a
bátaszéki templom helyreál-
lítása volt az apropója az
Omega szakrális témájú da-
lainak elõadásának, majd a
szegedi dómban indult az
Oratórium-turné, azóta be-
járták vele az ország több tu-
cat templomát. Mint Trunkos
elárulta, pályájuk elején be-
járták a környéket, szívük-
nek kedves a városunk, fõleg
az övének, hiszen régen itt
„csajozott“.

Kóbor János pontosan em-
lékszik: legutóbb 1971. már-

cius 11-én adtak Szentesen
koncertet, ami azért is emlé-
kezetes számukra, mert ak-
kor – még egy hónapig – ve-
lük játszott Presser Gábor és
Laux József is. Az énekes
megjegyezte: lehet, hogy
Szentesen lépnek fel ebben a
formában utoljára Magyaror-
szágon. Ugyanis németor-
szági templomokba is elvi-
szik az Oratóriumot, majd 4
hét után visszatérve szabad-
téri koncerteken kicsit la-
zábbra váltanak, beat-misék-
kel folytatják.

Oratórikusra hangszerelt
rockzene várja a közönséget
a nagytemplomban, s igaz,
hogy ebbe a miliõbe illõ da-
lokat lehet majd hallani, de
azért hangos lesz, ígérték.

(folytatás a 3. oldalon)

Omega a
nagytemplomban

Egy hete lépett hatályba a
boltok bezárásáról szóló tör-
vény. A hivatalosan „A kis-
kereskedelmi szektorban tör-
ténõ vasárnapi munkavégzés
tilalmáról“ szóló törvényen
meg sem száradt a tinta, jövõ
héten máris kinyit a legtöbb
áruházlánc. Egy évben öt-
ször van arra lehetõsége hi-
permarketeknek, hogy ki-
nyissanak, a Tesco él a lehe-
tõséggel. A legnagyobbak és
a legkisebbek között is akad
aki titkolózik és a helyi vá-
sárlási igényekre hivatkozva,
a honlapon közli kinyit-e
március 29-én.

Míg Ausztria megfeszül,
hogy az ottani parlament
dönteni tudjon a vasárnapi
nyitva tartásról, addig ná-
lunk bezárták erre a napra az
üzleteket. Norvégiában for-
dított a helyzet, ott a kor-
mány nyitná, de a „nép-
akarat“ és a szakszervezetek
zárva tartják a boltokat. A
húsvét elõtti nagy rohamot,
úgy tûnik a legtöbb multi
meglovagolja, Szentesen a
Tesco biztosan nyitva lesz.

Lapunk az utca emberét
kérdezte a vasárnapi zárva
tartásról. Abban majdnem
mindenki egyetért, hogy va-
lamikor a kereskedelemben

dolgozóknak is jár a pihenés,
de, hogy ezt pont a vasárna-
pi bezárással kívánják elõ-
mozdítani, abban már vitat-
koznának. Sokan hozták fel a
külföldi példákat, ahol a va-
sárnap a pihenésé és a csalá-
di programoké. Az esetleges
elbocsátásokkal senki nem
ért egyet. 

Egy neve elhallgatását ké-
rõ és állását féltõ édesanya
nyomdafestéket nem tûrõ
szavakkal illette a kormányt,
mert a rokonságban a döntés
miatt utcára kerül valaki.
Mivel õ maga is hasonló te-
rületen dolgozik és így hosz-
szabban lesznek nyitva, to-
vább terheli a nagymamát,
pedig nem nekik szülte a
gyerekeket – mondta a nõ
szomorúan. Késõn este ér
haza, ezért eddig vasárna-
ponként mentek közösen vá-
sárolni, ami, ahogyan õ fo-
galmazott, ezentúl „ugrik“.

Egy másik városban a
pénzügyi szférában alkalma-
zott férfi azt mondta, hogy
nagyon mérges, mert alapo-
san összekuszálják az életét
és nem is érti, a kormány ho-
gyan nyúl bele ilyen módon
a polgárok életébe és szabja
meg, hogy mikor vásárolja-
nak. (folytatás a 3. oldalon)

Nem minden családnak
jó a vasárnapi bezárás

Az önkormányzat 4 start-
programot pályázott meg, 3
program elindult ebben a
hónapban. Várhatóan ápri-
lisban kezdõdhet a Közút
program is. A start progra-
mok eddigi 100 százalékos
finanszírozás helyébe a fog-
lalkoztatottak létszámától
függõ sávos finanszírozási
rend lépett, a többletköltsé-
get önerõbõl biztosítja az
önkormányzat.

Az elmúlt csapadékos év
bebizonyította, hogy meny-
nyire fontos a belvíz elveze-
tés biztosítása, a csapadékel-
vezetõ árkok, mirhók, Nagy-
völgy csatorna karbantartá-
sa, önkormányzati tulajdonú
erdõk kézi sorápolása. A hé-
ten elindult Belvíz startprog-
ramban kiemelt jelentõségû
egyrészt a kitermelt hulla-
dék, föld elszállítása, más-
részt a zárt szakaszok, átere-
szek nagynyomású átmosa-
tása és a megfelelõ lejtés ki-
alakítása a zavartalan vízel-
vezetés biztosítására. Az ön-
kormányzat ezúton is felhív-
ja a lakosság figyelmét, hogy
az árkok, mirhók takarítását
végzõ közfoglalkoztatottak
mellény és egységes munka-
ruha mellet pecséttel ellátott
igazolvánnyal tudják igazol-
ni magukat. A munkások a
munkaterületeken 7.30 és
15.50 óra közötti idõszakban
dolgoznak, több helyszínen.
Jelenleg a Deák F. – Dózsa
Gy. – Bajcsy-Zs.; az Ürge –

Kéreg – Gógány, valamint az
Árpád – Nagyörvény –
Sáfrán M. utcákban folyik a
mirhók és a csapadékvíz
elvezetõ árkok takarítása,
összesen 79 fõvel. A 11,5 hó-
napon át tartó, összesen
104,5 millió forintos költség-
vetésû programra 78 száza-
lékos támogatást kapott a
város. 

Ugyancsak a héten indult
talajelõkészítéssel a Mezõ-

gazdasági startprogram.
Szentesen korábban a szociá-
lis ellátás keretében a rászo-
rulók kaptak olyan kis par-
cellákat, ahol zöldséget ter-
melhettek. A program azon-
ban véget ért, mivel öntözési
lehetõség nélkül a termesz-
tés nem volt sikeres. Az ön-
kormányzat folyamatosan
kereste a lehetõséget a nehéz
helyzetben élõ családokat is
friss zöldséggel történõ segí-

tésére. A Rákóczi utca végén
sikerült egybefüggõ, bekerít-
hetõ, pihent önkormányzati
földterületet találni, ahol ki-
alakítható a város „konyha-
kertje“. A 2014-2015-ös kép-
zési programban résztvevõk
közül 20 fõ mezõgazdasági
munkás képzést kapott és
közülük kerülhetnek ki a
programba kerülõk.

(folytatás a 3. oldalon)

Szentesi Élet

Elindult az idei
közmunka program

A mirhókat takarító közmunkások igazolni tudják magukat pecséttel ellátott igazolvánnyal.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



A Kontavill Lövészklub és
az Árpád Szabadidõs Sport-
klub március 14-én rendezte
meg szokásos tavaszi lég-
fegyveres lövészversenyét a

magyar forradalom és sza-
badságharc tiszteletére.

A helybeliek eredményei:
Nõi egyéni: 1. Németh Ist-
vánné (173 kör), 3. Vecseri Éva

(145 kör) mindketten Kon-
tavill lövészklub. Férfi egyé-
ni: 1. Doktor József (170 kör),
2. Postás László (169 kör)
mindketten Kontavill. Ifjúsá-

gi fiú: 1. Keller Máté (176 kör)
3. Halász Mihály (71 kör)
mindketten Kontavill.

Ignácz János
lövészetvezetõ
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125 éve: a Szentesi Lap
1890. március 21-én megje-
lent számában egy humoros,
ugyanakkor eléggé hihetet-
len esetrõl számolt be „Egy
ember, aki alva utazik” cí-
men. Egyik helybeli polgár-
társsal történt meg a köze-
lebbi napok egyikén, hogy a
Kurcán túl levõ Smazal-féle
csárdában magyar emberhez
illõ (?) mód  beszedelõzköd-
ve, úgy éjfél elõtt fizetett és
indult nagy útjára, haza felé.
A szép holdvilágos éjjel
amint ment-mendegélt, hát
úgy hajnali 5 óra tájban egy
férfi állta útját, aki harsány
hangon így szólt hozzá: 

– Hova, hova atyafi?!
– Hát bizony csak hazafe-

lé, la!
– Aztán honnan ilyen ko-

rán s ilyen állapotban?
– Mi köze hozzá? Hát

Smazáltól, ha mindenáron
tudni akarja.

– Smazáltól? Aztán hol la-
kik az a Smazál?

– Hm! Hát hol máshol,
mint Szentesen! Szégyelje
magát, hogy még azt sem
tudja, hogy õ a „Szamár De-
lelõ” vendéglõse.

– Úgy? Jó bora lehet, hogy
érdemessé tette erre a nagy
útra.

– Miféle nagy útra?
– Hát arra, amely Szentest

Kunszentmártontól elvá-
lasztja.

Erre a kijelentésre aztán
emberünkön volt a csodálko-
zás sora. Hogyne, mikor alig
10 percre lakik a Smazál ven-
déglõjétõl, míg az az út, me-
lyet megtett, úgy gyalogszer-

rel legalább négy órai idõbe
kerül. Sietett is nyomban sar-
kig kinyitni mind a két sze-
mét. Csakugyan Kunszent-
mártonban volt és pedig a
vasúti állomás kellõs köze-
pén, hol a váltóõr állta útját.
Kénytelen-kelletlen és ezer
bocsánatkérés között vallotta
aztán be a váltóõrnek, hogy
õ bizony egy kissé borosan
távozott a korcsmából, hogy
hazamenjen, azt azonban se-
hogy sem akarta beismerni,
hogy az õ saját két lábán ér-
kezett volna Kunszentmár-
tonba. Pedig hát úgy volt, s a
váltóõr is állítja, hogy a fejét
vállai közé húzva, behunyt
szemekkel s biztos léptekkel
haladt a vasúti sínek között,
mindaddig, amíg õ az alvó
utazót meg nem szólította.

100 éve: a Szentesi Lap,
1915. március 25-én egy jóté-
konysági rendezvényrõl tu-
dósított „Hangverseny a
kórházban” címen: A közön-
ség lelkes érdeklõdése mel-
lett folyt le vasárnap a
Csongrád Vármegyei Köz-
kórházban a katonák részé-
re rendezett hangverseny,
amely amellett, hogy a lelke-
ket magával ragadó, mûvé-
szi élvezetet adó volt, a kö-
zölt jótékony célra is, fele-
részben az elhalt katonák ár-
vái, felerészben a török fél-
hold javára 56 koronát jutta-
tott. A szereplõk kivétel nél-
kül elsõrangút produkáltak.
Megihlette és elõadásukban
magával ragadta õket az a
fenséges érzés, hogy õk e ha-
za névtelen hõseinek a társa-
dalom háláját tolmácsolják

mûvészetükkel. A fõgimná-
ziumi ifjúsági énekkar
Hymnusza után Csallány
Gábor vázolta tömören a
célt, amelyet a hangverseny
elérni remélt. Szavait a kö-
zönség dörgõ tapssal fogad-
ta. Sebessy Emike úrleány
megállapodott mûvészettel
elõadott monológja a lelke-
ket megfürösztötte a jókedv
derûjében. Kiss Károly zene-
tanár úr a tõle megszokott
klasszisú cimbalom játéká-
ban teljes egyéniségét csil-
logtatta. Csallány Aranka:
„Honvéd temetése” címû
vers szavalásával mély ha-
tást, sok tapsot ért el. A ta-
vasz virágait, ifjúi, mélytüzû
lelkesedésüket öntötték sza-
valataikba Dózsa Károly,
Nagy Sándor és Khirer Béla
fõgimnáziumi tanulók, tanít-
va a hazaszeretetre és a kato-
nák tiszteletére. A közönség
valósággal ünnepelte õket.
A szavalati számok között
a fõgimnáziumi zenekar
és énekkar mûködött köz-
re annyi lelkesültséggel,
amennyi egyedül csak a ne-
mes ifjúság sajátja. A tapsor-
kánt méltán kiérdemelték. A
hangverseny az énekkar
Szózata után a „Kossuth La-
jos azt üzente” lelkeket tüze-
sítõ dallamával ért véget. A
közremûködõ szereplõk és
jószívû adakozók fogadják a
katonák és a rendezõség
mély köszönetét. E hangver-
seny sikere bátorságot adott
arra, hogy a jövõ vasárnapon
hasonlót rendezzünk.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (65.)

Jótékonysági hangverseny
sebesült katonáink javára

Mielõtt újabb illúzióba rin-
gatnánk magunkat a Petõfi
Szállóval kapcsolatban, ideje
lenne igazán megvizsgálni,
milyen alternatívái lehetnek
a patinás épület újbóli hasz-
nosításának. Azt a mantrát
régóta hallhatjuk, hogy
szükség lenne szálláshelyek
fejlesztésére Szentesen, és ez
vitán felül is áll, azonban
egyáltalán nem biztos, hogy
a fenti igény találkozhat az-
zal a lakossági és politikai
óhajjal, ami szerint ennek a
Petõfi Szállóban kellene
megvalósulnia. 

Amibõl kiindulhatunk, az
a 2016-ig érvényes építési
engedély, amit még a Zsohár
Árpád többségi tulajdoná-
ban álló Pendola-Szentes
Kft. készíttetett el. Hat évvel
ezelõtt, amikor az országos
tervtanács elé került a re-
konstrukció tervdokumentá-
ciója, arról szóltak a hírek,
hogy 4 milliárd forintos be-
ruházással 49 szobát, illetve
lakosztályt alakítanának ki a
hotelben. Mindannyian lát-
hatjuk, ebbõl nem lett sem-
mi. Azóta viszont épült Sze-
geden a Somogyi-könyvtár
szomszédságában egy telje-
sen új szálloda: az Art Hotel
Szeged 2 milliárd forintba
került,  71 szobaegysége 168
vendég fogadására alkalmas.
Nemrég Mórahalmon három
csillagos, 29 szobás, 64 férõ-
helyes hotel épült 710 millió
forintból. Vagy ott van a Ma-
kón tavaly õsszel átadott
négy csillagos Grand Hotel
Glorius, aminek 37 szobájá-
ban egyszerre 80 fõt tudnak
elszállásolni – az egykori
bankszékházat 700 millióból

alakították át. Mindezen szá-
mok arra engednek követ-
keztetni, hogy üzleti szem-
pontból a Petõfi Szálló több
milliárdos felújítása vállalha-
tatlan, soha meg nem térülõ
beruházás lenne, hacsak nem
téved a Kurca partjára egy
arab sejk vagy egy magyar
oligarcha, akinek nem jelent
nehézséget feneketlen kútba
dobni ennyi pénzt. Magya-
rán kamu, ha a Petõfibõl
még szállodát ígérnek.

Ha ragaszkodunk a lát-
ványhoz és a szálloda funk-
cióhoz, akad még egy megol-
dás, amit szerte a világban
alkalmaznak. Budapesten is
több példa van arra, hogy
mûemlékileg védett épüle-
teknek csak a homlokzatát
hagyták meg, az utcafrontról
nem látható épületrészeket
lebontják. Az eljárás elõnye,
hogy a lokálpatrióták számá-
ra becses régi falak mögött
korunk igényeinek megfelelõ
szerkezetben olyan hotel ala-
kítható ki 21. századi techno-
lógiával, ahol az üzemeltetés
költségeit a lehetõ legalacso-
nyabbra lehet csökkenteni,
így a beruházás megtérülési
ideje lerövidülhet. Természe-
tesen ez sem olcsó mulatság,
de a hazai és külföldi példák
alapján még mindig költség-
hatékonyabb, mint helyreállí-
tani az épületet eredeti, 19.
századi formájára. Arról sem
feledkezhetünk meg, hogy
amíg az épület oltalom alatt
áll, behatároltak a lehetõsé-
gek.  Ugyanakkor a védett-
ség sem örök idõkre szól, hi-
szen a jelenlegi körülmények
között néhány esztendõ múl-
tán a mûemlék a védelem

alapját képezõ értékeit hely-
reállíthatatlanul elveszítheti.  

Ha szálloda nem, mi lehet-
ne még a Petõfibõl? Elhe-
lyezkedésébõl és méretébõl
adódóan oktatási vagy kul-
turális intézmény. Azonban
ezekbõl is van már elég
Szentesen: iskolát kellett be-
zárni az alacsony gyermek-
létszám miatt, a tiszti klub és
a Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Ház pedig kong az üres-
ségtõl. Utóbbiban nem kevés
ráfordítással érdemes lenne
kialakítani egy 100-150 férõ-
helyes kamara színházter-
met, mert a Petõfi Tóth Jó-
zsef színházából - sejk vagy
oligarcha hiányában - nem
lesz semmi. Úgy hallani,
hogy e tekintetben az ifjúsá-
gi ház korszerûsítése került
napirendre: pályázati forrás
felhasználásával 700 millió
forintból megújulhat a kul-
túrpalota, amiben multi-
funkciós termeket alakítaná-
nak ki.

Talán bérházként vagy iro-
daházként ugyancsak lehet-
ne létjogosultsága az egykori
szállodaépületnek, de vall-
juk be, ez a felvetés is nélkü-
lözi a józan megfontolást, hi-
szen négyzetméterenként
horribilis összegeket kellene
fizetni a bérlõknek, hogy 50
éven belül megtérüljön a fel-
újításra fordított pénz. Végsõ
eshetõség, hogy a Petõfiben
rendezzük be az ország leg-
nagyobb romkocsmáját. Bi-
zonyára rengeteg külföldi
mulatna az ódon falak kö-
zött. De hogy hol lelnének
szállásra a tivornya után, az
más kérdés.

Bíró Dániel

Olvasónk írja

Kamu, hogy a Petõfi
még szálló lehet

Vida Gabriella „Szabad-
kézzel“ c. kiállítása (grafi-
kák & papírékszerek) olyan
világba navigál, ahol min-
den lehetséges, minden
megtörténhet és meg is tör-
ténik.

Vidám, fiatalos lendületû,
fõként grafikai technikával
készített képei igen sokrétû-
ek tematikai szempontból.
Lazán, ötletesen és humoro-
san – néha iróniával fûsze-
rezve – mutatja be a portré-
kon, tájképeken, életképeken
keresztül önmagát, szemé-
lyes látásmódját. 

„Sok elembõl összeállított
képei ugyan többnyire egy
konkrét téma köré szerve-
zõdnek, mégis mindegyik
egységes gondolati egész.
Ahogyan rendkívül ösztönös
személyiség, úgy munkái
láttán is az az érzése támad a
szemlélõnek, hogy képei él-
nek, vibrálnak. Alkotásai bi-
zonyos szempontból a pop
art hatásait viseli, erõteljesen
merítenek a képregények
formai és hangulati elemei-
bõl is,  de meglehetõsen
egyedi, sajátos formában öt-
vözõdnek karikat]risztikus
és geometriai elemekkel, il-

letve mangák világával is.
Bizonyos esetekben abszurd
és szürreális témák jelennek
meg, illetve keverednek ami-
kor a rajzi pontosság nem
számít, sõt lényegi alkotó-
elemévé válik a pontatlanság
a képnek. Ahogyan magáról
vallja: „Az én bolygómon az
asztal attól még asztal ma-
rad, hogy nem állna meg raj-
ta egy pohár víz. Talán ezen
a vonalon nem is ez a legfon-
tosabb.“ Alkotási folyamata
elindulásához elég egy kis
megfigyelt részlet, mozza-
nat, és máris történetszerûen
kezdenek megfogalmazódni
vizuális formába öntött gon-
dolatai. Képei szinte magu-
kat alakítják, mesélik tovább
történeteiket, ennél fogva
kifejezetten szuggesztívek,
számos jelentésréteget hor-
doznak.“ A 2015-ben meg-
jelent Tóth Attila és Ujszászi
Róbert Képzõmûvészet Cson-
grádon címû albumában
ezekkel a sorokkal mutatták
be a csongrádi születésû
alkotót.

A kiállítás megnyitóját
március 28-án, 15 órakor
tartjuk.

Várunk a könyvtárba!

Amikor a mûvészet
kikapcsol

A kerékpározást, a kerékpársportot és az egészséges élet-
módot népszerûsíti a St Jupát SE hétvégi ingyenes program-
ja. Az érdeklõdõket március 22-én,  vasárnap 9.45 órától vár-
ják Dózsa-házhoz, a tervezett táv 18-22 km, kényelmes, ki-
ránduló iramban. A kerekezés a technikai tájékoztatót köve-
tõen 10 órakor indul és várhatóan 12 órakor ér véget a Dózsa-
háznál. A rendezvény közúton, vagy részben közúton zajlik,
ezért a KRESZ betartása kötelezõ és ajánlott fejvédõ haszná-
lata.

Kirándulás
két keréken

Technikai okok miatt szünetel az ügyfélfogadás március
19-23-a között a Csongrád Megyei Kormányhivatal csongrá-
di, szentesi járási földhivatalaiban. A leállás a szegedi földhi-
vatalt nem érinti. Március 18-án leáll az adatbázis, mert a
Földmérési és Távérzékelési költségvetési szervhez kerül.
Ezentúl az országban lévõ, közel 120 adatbázis helyett egy
szerverparkba kerülnek a földhivatali adatbázisok.

Az elsõ ügyfélfogadási nap március 24., kedd..

Zárva
a fö ldhivata l

Tavaszi lövészverseny



(folytatás a 3. oldalon)

Magyar Katalin már névvel
formált véleményt: – Elég
baj, hogy emiatt a döntés
végett elveszítik a munka-
helyüket az emberek, hal-
lottam én is ezt. Olyan,
mintha vasárnap dolgoz-
nának egyébként, csak
hétközben kell ledolgozni
ugyanazt, akár estig is dol-
gozhatnak és az már hosz-
szú. Amikor dolgoztam, ak-
kor én vasárnap is dolgoz-
tam, de nekem is szüksé-
gem van arra, hogy bevásá-
roljak valamikor. Én eddig
ezt meg tudtam oldani, bár
n e m  m i n d i g  k ö n n y û ,
egyébként meg a dolgozó
szülõknek szükségük van
arra, hogy otthon tudjanak
maradni, mert a gyerekek-
kel is kell lenni valamikor –
mondta.

– Szoktunk menni vasár-
nap vásárolni, mivel a pá-
rom is dolgozik szombat dé-
lig – hallottuk István Norbert-
tõl. – Akik szombaton dol-
goznak, azok vasárnap men-
nek vásárolni, bevásárolni.
Nemcsak élelmiszert, inkább
szerintem ruhanemût, s az is
benne van, hogy szeretnek
a z  e m b e re k  n é z e l õ d n i .
Ugyanakkor, régebben is
volt olyan, hogy vasárnap
nem volt nyitva tartás és ak-
kor is megoldották a dolgai-
kat az emberek. De néha
meg azt érzem, hogy ez a
dolog kicsit  olyan is, mintha
elvették volna a játékszerét
az embernek, hiányozni is
fog. Kettõsség van bennem.
Futballistaként voltam Fran-
ciaországban, ott nem voltak
az üzletek hétvégén nyitva,
ott a hétvége a családi és kö-
zös programokkal telik.

Õze Mónika egyfelõl na-
gyon jó ötletnek tartja, hogy
legyen egy pihenõnap a hé-
ten, mert aki a kereskede-
lemben dolgozik, annak  is
kell egy nap. Viszont ez az-
zal jár, hogy a munkarendet
át kell szervezni, ami gondot
okozhat. – Hosszabb lesz a
nyitva tartási idõ, többet kell
dolgozni és késõbb érnek ha-
za a dolgozók, ezt a család
szenvedheti meg. Én még
konkrétan nem hallottam,
hogy  lesznek elbocsátások.
Egyébként pedig ezt a dol-
got a munkaadónak kellene
megoldani úgy, hogy rugal-
masabb legyen  – vélemé-
nyezte.

Lipoczky Jánosné szerint
nem jó ez így. – Hétköznap
dolgoznak az emberek, van
aki este 6-7, de még akár 8
óráig is. Õ hogyan vásároljon
be? Hétköznap nem tudnak
elmenni, mert zárásig oda
sem ér. Én nem tudom, a
kormányfõ mit gondol, ezt
hogyan lehet így csinálni, de
persze ott biztos van bejáró-
nõ. Szombaton és vasárnap
is jártam bevásárolni. A hír-
adóban láttam, hogy sokan
elvesztik a munkájukat, saj-
nálom õket. Egyre több em-
ber éhezik, mert nincs mun-
kája, olyan sokan vannak,
mint még soha – jelentette ki.

F. M. 
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(folytatás az 1. oldalról)
A kijelölt 1 hektáros terület

a jövõben bõvíthetõ, késõb-
biekben hidegfóliás palánta-
neveléssel és kora tavaszi
zöldségtermesztéssel is  bõ-
víthetõ a program. Elsõ év-
ben konyhakerti zöldségeket
termel 15 közfoglalkoztatott.
A 2016. február 29-ig tartó,
24,4 millió forint költségû
program teljes egészében tá-
mogatott. 

A szintén március 16-án
indult és 18 millió forint tá-
mogatásban részesült Haj-
léktalan startprogram hajlék-
talan személyek betanító jel-
legû képzését tartalmazza
parkgondozásra, rongyszõ-
nyegkészítésre és kerámiaké-
szítésre. A képzés befejezése
után a megtanult tevékeny-
ségeket végezhetik a Hajlék-
talan központ parkosított
kertjében. Új facsemeték tele-
pítése, a környezõ, gondo-
zatlan terület kaszálása, a
kommunális és zöldhulladék
elszállítása tartozik a mun-
kájukhoz. A lakosság is elfo-
gadóbbá válna a hajléktala-
nokkal, ha látják, hogy dol-
goznak és törekednek a kör-
nyezetük rendben tartására.
Korábbi pályázati program-
ból elkészült az intézmény
területén két szigetelt, 16
négyzetméteres faház. Az
egyikben rongyszõnyegké-
szítés feltételeit teremtenénk
meg két szövõszék beállítá-
sával. A másik faházban ke-
rámia számtábla készítéssel
foglalkozhatnának a hajlék-
talanok, a kész termékekkel
megvalósulhatna a házszá-
mok egységesítése a város-
ban. Az önkormányzat tervei
szerint a programban foglal-
koztatott 12 fõ mindhárom
betanító jellegû képzésben
részt venne és a foglalkozta-
tásban szükség szerint válto-
gathatnák a feladatokat. 

A közfoglalkoztatás évek
óta mûködõ, folyamatosan
változó rendszerében a 2015-
ben a hagyományos típusú
közfoglalkoztatás mellett az
önkormányzat négy start

mintaprogramra nyújtotta be
pályázatát. A tavalyi évrõl
áthúzódó  hagyományos tí-
pusú közfoglalkoztatásban
az intézményeknél alkalma-
zott, valamint a belvíz start
mintaprogramban alkalma-
zott közfoglalkoztatottak
munkaszerzõdése ez év feb-
ruár 28-án ért véget. Tavaly
decembertõl indított, 38,8
millió forintos költségvetésû,
képzéssel kombinált „Téli át-
meneti közfoglalkoztatás”
két fõ szakaszból épül fel. A
teljes egészében támogatott
képzési programban össze-
sen 95 fõ vehet részt, 15 csa-
ládellátó, 15 ifjúsági- és gyer-
mekfelügyelõ, 15 település-
karbantartó, 15 számítógé-
pes adatrögzítõ, 20 mezõgaz-
dasági munkás és 15 fõ házi
idõszakos gyermekgondozó
tanfolyamon. A március 31.
idõponttal záruló 4 hónapos
program ideje alatt az önkor-
mányzat intézményeiben
dolgoznak a hallgatók.

Idén a hagyományos típu-
sú közfoglalkoztatás április-
ban indul 75 fõrészvételével
az önkormányzat 14 intéz-
ményében, elsõsorban kony-
hai kisegítõ, takarító, udva-
ros munkakörökben alkal-
mazottak foglalkoztatását je-
lenti. Az 5 hónapon át zajló,
33,7 milliós költségvetésû
program 90 százalékos támo-
gatású, a fennmaradó részt
az intézmények biztosítják.

Kedvezõ döntés esetén áp-
rilisban kezdõdhet a közút-
járda startprogram, amely
során a belterületi járdalapos
járdákat újítja fel 21 fõ. A fel-
újítás új járdaalap készítést,
szintezést, a törött járdala-
pok cseréjét, a használható,
ép járdalapok újra felhaszná-
lását, járdaszegély készítést
jelent, ami megakadályozza,
hogy elmozduljanak a csapa-
dék következtében a járdala-
pok. A 2016. február 29.-ig
tartó program teljes költség-
vetése 29,8 millió forint,
melynek 20 százalékát az ön-
kormányzat biztosítja önerõ-
ként. Besenyei

Elindult az idei
közmunka program

(folytatás az 1. oldalról)
Szirbik Imre polgármester

még hozzátette: sok zenei ese-
ménynek helyet adott már a
fõtéri templom, reméli, lesz
folytatása.

Benkõ László felelevenítet-
te, hogy a puha diktatúra ide-
jén, amikor a csúcson voltak,
még volt egy hihetetlenül
összetartó közössége az em-
bereknek. Hogy ez visszatér-
hessen, abban az egyháznak
van vezetõ szerepe, s egy
olyan meghitt környezetnek,
mint egy templom. A turné
elindulása óta egyre inkább

azt érzi, a zene és a hit össze-
kapcsolásával felülemelked-
tek a társadalmi konfliktuso-
kon. A hitrõl szóló régi nótái-
kat egymás mellé téve létre-
hoztak egy ívet. 1970-bõl és
2006-ból is van dal a mûsor-
ban, mely folytatása az Ome-
ga Rapszódiának és Szimfóni-
ának. A billentyûs elmondta,
az egyes településeken általá-
ban helyi kórus közremûkö-
dik a koncertjeiken, s mivel ez
itt még szervezés alatt van,

bátorította a szentesi ének-
kart: eddig minden kórusnak
hatalmas élményt jelentett.

Benkõ László lapunknak el-
árulta, általában két-három
évre elõre már megvannak a
fellépési idõpontok, már tud-
ják, milyen helyszínek van-
nak betervezve 2016-ra és 17-
ra, de ennél elõrébb nem te-
kintenek, hiszen nem tudni,
meddig vállalható fizikailag
és szellemileg is, hogy hitele-
sek maradjanak, fogalmazott

a zenész. Bevallása szerint na-
gyon nagy pillanat Arató Má-
tyás életében, hogy az Omega
Szentesre jön, és õ ez alkalom-
ból velük dolgozhat. '77 óta
rajongója az együttesnek, s
egy éve szervezi, hogy itteni
közönség elõtt is fellépjenek.
Szerencsére mellé állt a város
és a református egyházközös-
ség is. Belépõk már kaphatók
nála a Bootleg Music üzlet-
ben, illetve árusítják a Babilon
könyvesboltban is. D. J.

Omega a nagytemplomban

Borús idõ fogadta vasár-
nap délelõtt az ünnepi meg-
emlékezõket a Kossuth té-
ren. A nemzeti zászlót, vala-
mint az Európai Unió és a
város lobogóját a 37. II. Rá-
kóczi Ferenc Mûszaki Ezred
alegységének katonái von-
ták fel a Mihály Béla kar-
nagy vezényelte városi fú-
vószenekar közremûködé-
sével.

– Amíg magyar él a föl-
dön, megdobogtatja a szívét
ez a nap. Március 15. fordu-
lópont volt Európa és a ma-
gyarság életében 167 évvel
ezelõtt. Az elmúlt másfél év-
század március idusán min-
dig, mindenkinek az eszében
volt a 12 pont más-más
hangsúllyal. Március 15. az
ifjak, a megújulás, a talpra
állás, a nemzeti érzelem nap-
ja – fogalmazott beszédében
Szirbik Imre a Kossuth téren
rendezett városi ünnepség
kezdetén. A polgármester
azt kívánta, hogy mindenki
szívében igaz legyen a 12
pont, legyen emelkedett az
ünnep, majd sikeres és bol-
dog hétköznapok következ-
zenek.

A hazáról fogalmazott
szabad asszociációkról szólt
az ünnepi szónok dr. Vörös
Gabriella. Itt az idõ. Most
vagy soha? – a megszokottól
egészen másként hangsú-
lyozta Petõfi Sándor ismert
sorait. – Nem mindegy a
hangsúly, véglegesen ragasz-
kodjunk a tényekhez, s te-
gyük félre az ilyen-olyan
magyarázatokat – hívta fel
az emlékezõk figyelmét. A
múzeum korábbi igazgatója
felidézte az egykori esemé-
nyeket, beszélt az életünk ré-
szét képezõ színekrõl, a tör-
ténelem fekete-fehér fotóiról,
Kossuth fekete kalapjáról, a
piros, fehér, zöld színû zász-
lóról, az ünnep illatairól a
szegedi Tisza partéról, a Jó-
kai bablevesérõl, a Kossuth
kifliérõl, a Rákóczi túróséról.
Szólt arról, hogy most kell
ünnepelni, fejet hajtani, majd
visszatérni a hétköznapok
csatamezejére. Végezetül
napsugaras, tavaszillatú kö-
zös ünneplést kívánt min-
denkinek. Dr. Vörös Gabriel-
la beszéde alatt az addig bo-
rult ég is kiderült és kisütött
a nap. Az ünnepi mûsor a

soproni színház mûvészei-
bõl létrejött Teatro társulat
(Andrádi Zsanett, Presits Ta-
más és a szentesi születésû
Lénárt László színmûvészek)
valamint a Jövõnkért Nép-
tánc együttes közös produk-

ciója alkotta. Azt követõen
az önkormányzat, pártok és
civil szervezetek, valamint a
fegyverek erõk és testületek
képviselõi rótták le kegyele-
tüket Kossuth Lajos és Hor-
váth Mihály szobránál. Az

ünneplõk egy része a me-
gyeháza dísztermében kiala-
kított Pilvax kávéházban fo-
gyasztotta el a Jókai bable-
vesbõl, túrós csuszából és
aranygaluskából álló vasár-
napi menüjét.

A mûvelõdési központ ha-
gyományosan megrendezte
az ünnephez kötõdõen az ál-
talános iskolások rajzkiállítá-
sát a megyeházán. A város
összes iskolájából több mint
80 alkotást küldtek be a diá-
kok. Korcsoportonként a leg-
jobb három rajz készítõje és
két különdíjas könyvjutal-
mat vehetett át a városi ün-
nepséget követõen. A kiállí-
tott rajzok egy hétig voltak
láthatóak a megyeháza aulá-
jában.

Közösen szavalták
a Nemzeti dalt

Szentes is csatlakozott a
Honvédelmi Minisztérium
kezdeményezéséhez, amely
során március 15-én, 15 óra-
kor Petõfi Sándor: Nemzeti
Dal címû költeményét sza-
valták el, éppen abban az
idõpontban, amikor 167 év-
vel ezelõtt elõször elhang-
zott a Nemzeti Múzeumnál
összesereglett forradalmi tö-
meg elõtt. A Szentesi Járási
Hivatal koordinálásával, fõ-
ként iskolások és pedagógu-
sok gyûltek össze a Kossuth
téren a közös versmondásra.

A nemzeti ünnep üzenete

Nem minden családnak jó
a vasárnapi bezárás

Gyerekkoromban a központi ABC szombat délig volt
nyitva és iparkodni kellett, hogy elcsípje az ember. Ha el-
fogyott a tojás vagy a tejföl, akkor átkopogtunk a szom-
szédba, vagy õ hozzánk. Boldog békeidõk, mondhatnánk.

Fotó: Vidovics Ferenc
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„A zene mindenkié”

Miért ne lenne az Ön gyer-
mekéé is?

A zenetanulás elõnyeit,
hatását tengernyi irodalom
írja le, és még több kísérlet
bizonyítja.

Jó mérnök, vegyész stb. le-
het valaki, ha 15 éves koráig
rá se gondol. De zeneértõ
nem lehet, ha 6 éves korában
nem kezdik rendszeresen
nyitogatni a fülét.

Énekléssel, énekes játékok-
kal, játékos ritmusfeladatok-
kal már a Zene-ovi csoport-
ban elkezdhetik a gyerekek a
zenéhez való közeledést.  Is-
kolásoknak az elõképzõs
csoportokban nyílik lehetõ-
ség a zenei alapok birodal-
mába betekinteni. 7-10 éves
korban javasoljuk a hang-
szerválasztást, melyre a
Szentesi Lajtha László Alap-
fokú Mûvészeti Iskolában
igen széles választék áll a
szülõk, és gyerekek rendel-

kezésére. Minden hangszer
hangja lehet szép önmagá-
ban is, de egy-egy kamara-
csoport, vagy zenekari hang-
zás egész különös élmény a
gyerekek számára. 

Mi kitárjuk az iskola kapu-
it, nézzék, hallgassák meg
hogyan telnek a hétköznap-
jaink, hogyan muzsikálnak
tanítványaink.

Nyílt hetet tartunk márci-
us 23-27. között, délutánon-
ként 14-18 óráig.

A hangszerválasztást is
szeretnénk megkönnyíteni,
és lehetõségeinket bemutatni
leendõ tanítványainknak  a
március 30-án, hétfõn fél 5-
kor kezdõdõ hangversenyen.

A felvételi meghallgatáso-
kat március 31-én kedden és
április 1-jén  szerdán  tartjuk
iskolánkban délután 3-6 órá-
ig.

Várjuk szeretettel az ér-
deklõdõ gyerekeket és szüle-
iket!

Lajtha László AMI

Felvételi a
zeneiskolában

Vállalja különleges véle-
ményét az Oscar-díjról, hi-
szen õ maga is filmrendezést
tanult és most megtanítja a
mozgó-világ képi mûvésze-
tét. Monika Hoenig – vagy
ahogyan mi ismerjük – Török
Móni szerint az Oscar egy ré-
gimódi és konzervatív film
díj, ami már régóta a nagy
eposzokat és sablonos sztár-
futtatókat részesíti elõnyben.
A szakember hozzátette: sok
komoly filmmûvész nem is
kér belõle és nem akar az
akadémia tagja lenni. Élt
már New Yorkban, most pe-
dig az „Angyalok városa”
lett a fõhadiszállása. Tanítvá-
nyai között világsztárok
gyermekei is vannak, akikrõl
nem beszélhet. Arra a leg-
büszkébb, hogy szívbõl ta-
nít, az alapokat pedig a
HMG filmes tagozatáról vit-
te  magával Amerikába.

– 1990-ben édesapám
egyik kollégájának a lánya
ment ki babysitternek, Chi-
cagóba – kezdte a történet
mesélését. – Annak a Chi-
cagó-i családnak volt egy is-
merõse Dallasban, akiknek
kellett egy babysitter és itt
jöttem én a képbe. Gimi után
voltam, a fõiskolát halasztot-
tam és úgy gondoltam, hogy
elmegyek világot látni és an-
golt tanulni – mesélte az
egykori drámais. A frissen
érettségizett lánynak egy ke-
rek esztendõt kellett várnia
arra, hogy a család által kül-
dött meghívólevelet kézhez

kapja. Akkoriban még nem
volt olyan könnyû az USA-
ba kijutni – figyelmeztetett
az alkotó. A történetet to-
vább mesélve kiderül, hogy
az 1991-es esztendõ már a
tengerentúlon érte. Dallas-
ban angolt tanult és gyerme-
kekre vigyázott. Gyorsan el-
röpült az elsõ  három év –
gondolhatná az olvasó, de
nem így volt. Földinknek
voltak nehézségei  a hon-
vággyal, nem is tudott egy-
hamar hazajönni Szentesre,
ami megviselte. Mónika azt
mondta, hogy a harmadik év
után már jobban elviselhetõ
a távolság. El kellett sajátíta-

ni az új szokásokat, kultúrát,
a szlenget, ahhoz is idõ kel-
lett hogy értse a vicceket.

– Amint a nyelvvel egy ki-
csit már jobban álltam, akkor
„amerikaivá” kellett válnom
– folytatta a Los Angelesben
élõ tanár. A kulturális sokkot
és a megrázkódtatásokat kö-
vetõen gyorsan talpra állt és
azon kapta magát, hogy
egyetemre jár Austinba. – Ott
kezdtem filmrendezést tanul-
ni, ami elindított a pályámon
– sorolta. – Elõször mint vilá-
gosító dolgoztam játékfilme-
ken, utána pedig posztgradu-
ális filmrendezõi szakra men-
tem a New York-i egyetemre.

A „Nagy Alma” lett az ottho-
nom, 12 évig, ahol a saját pro-
dukciós irodámat vezettem –
emlékezett a kezdetekre. – Öt
évig mint író, rendezõ, pro-
ducer dolgoztam kisebb-na-
gyobb  játékfilmeken. Aztán
jöttek a  dokumentumfilmek,
reklámok, például mi csinál-
tuk a „Valami Amerika 2”
New York-i forgatását. A gaz-
dasági válság  negyedik évé-
ben  úgy döntöttem, hogy
másik pályát választok és el-
indultam Los Angelesbe –
összegezte Mónika. A világ
közepérõl, New Yorkról szu-
perlatívuszokban nyilatko-
zott a volt  filmfaktos. –
Nyüzsgõ,  lüktetõ, a kultúra,
a divat, a tõzsdevilág és a
gazdaság origója. Azt azon-
ban kevesen tudják róla,
hogy itt a fiatalok és a na-
gyon gazdagok érvényesül-
nek, ez az õ városuk – mond-
ta a volt drámais. – Úgy érez-
tem, hogy egy idõ után túl
keménnyé teszi az embert az
állandó rohanás és harc a
megélhetésért, kiegyensúlyo-
zottabb életre vágytam. Az
„Angyalok Városába” az új
munkám hívott, filmrende-
zést és annak produceri hát-
terét tanítom,  egy egyetemre
felkészítõ magániskolában.
Itt nyugi van, egészségeseb-
ben élek, sokat  lehet mozog-
ni,  szinte mindenki edzeni
jár és gyönyörû a tengerpart
– sorolta. A jövõrõl azt mond-
ta, hogy már tavaly nyáron
nézegette, hogy hol tudna
Magyarországon késõbb lete-
lepedni. Hiányzik szülõváro-
sa, Szentes is, ahová ha csak
tud, hazajön látogatóba. – Ta-
lán mint tanár hazajönnék,
vagy egy filmforgatásra – kö-
szönt el végül az egykori osz-
tálytársam.

Fehér Mónika

Móni tanítani, vagy filmforgatásra hazajönne

A szentesi drámairól
Los Angelesbe

Az Árpád-Agrár cégcso-
port 2014. évi mérleg-
eredménye elmaradt az
elõzetesen tervezettõl, de
így is pozitív. Az elmúlt év
aszályos, majd a második
félévtõl rendkívül csapa-
dékos idõjárása nem ked-
vezett az eredményes nö-
vénytermesztésnek. A kap-
csolt vállalkozások egy ré-
szének veszteséges mûkö-
dése is rontotta az ered-
ményes gazdálkodást.
Mindezek ellenére pozitív
évet zárt az Árpád-Agrár
Zrt.  és több mint félmilli-
árd forint jutott fejleszté-
sekre is.

Ágazaton belüli verseny-
képességének javítására és
minden lehetséges támo-
gatási forrás kihasználásra
törekszik az Árpád-Agrár
Zrt. Reménnyel és várako-
zással tekint az idei év elé
dr. Csikai Miklós elnök-ve-
zérigazgató a mérlegbeszá-
moló közgyûlést követõen. 
Növénytermesztés
Az agrárcég tavalyi gaz-

dálkodását a rendkívüli
idõjárás és növénybetegsé-
gek is hátráltatták. A 2013-
ban tapasztalt aszály foly-
tatódott a tavalyi év elsõ
felében is, majd nyártól 50
éve nem tapasztalt esõs
idõjárás köszöntött be. Júli-

ustól az év végéig Nagytõ-
kén 870 milliméter, más
részeken 700 milliméter
körüli esõ esett. A lehullott
csapadék éves szinten elér-
te az ezer millimétert a bé-
relt területeken. A kalászos
növényeket még viszony-
lag normális körülmények
között betakarították, ám
nagy kárt okoztak a mezei
pockok és gondot jelentett
az addig ismeretlen sárga
rozsda betegség is. A ma-
gasabb költségek mellett a
búza termésátlaga 4 tonna
alatti, a napraforgóé nem
érte el a 2 tonnát. A poc-
kok a gabonaszemek mel-
lett a szalmában is jelen-
tõs, 20 százalékos pusztí-
tást végeztek. A szakember
idén is számít a kártételük-
re, mert a rengeteg csapa-
dék ellenére sok rágcsáló
túlélte az enyhe telet. A
szója, kukorica, napraforgó
betakarítása az erõfeszíté-
sek ellenére sem sikerült
teljes egészében az esõ mi-
att. Napraforgóból még 20-
30 hektár most sincs levág-
va, kukoricából 150 hektár
vízben áll. Madarak táplál-
koznak a földeken, vadlu-
dak tízezrével, darvak ez-
rével, sirályok százával és
hattyúk is láthatóak a víz-
állásos szántóföldeken. Dr.
Csikai Miklós 1968 óta

dolgozik Szentes térségé-
ben, de nem emlékszik
olyan évre, amikor ne vé-
gezték volna el december-
re az õszi vetést és talaj-
munkákat. Március elején
még 1460 hektár a szántat-
lan terület az Árpád-Agrár
Zrt. és a kapcsolt vállalko-
zások által mûvelt terüle-
ten. A sok mûveletlen föld
miatt a megszokott vetés-
forgót sem tudják tartani a
bérelt 4800 hektáron. A
kalászosokat a tervezett te-
rület felén tudták elvetni,
ezért a napraforgó és ta-
karmánykukorica mellett
zöldborsót és csemege ku-
koricát is termesztenek
majd. Légi felvételek alap-
ján 10 százalékra becsülik
az ugaron maradó terület
nagyságát és másik ezer
hektáron elsõsorban csak
kapásnövényeket vethet-
nek. Az elnök az év legna-
gyobb kihívásának nevezte
az eredményes szántóföldi
növénytermesztés elérését.
Más években ilyenkor már
a vetéselõkészítés zajlik,
míg idén a megmûvelhetõ-
ség mellett a szükséges
munkák költségei is kérdé-
sesek.

Kertészet
Az Árpád-Agrár Zrt. leg-

jelentõsebb ágazata a ker-

tészet, az értéke, az árbe-
vétele és a foglalkoztatot-
tak száma alapján is. Az
árbevétele elmaradt a
tervezettõl a paradicsom
gyenge hozama miatt, amit
az erõs gombafertõzés mi-
att kialakult növénygyen-
gülés okozott, különösen a
régi üvegházakban. A pa-
lánta elõállítás bevétele
azonban kompenzálta a a
paradicsom árbevétel ki-
esését. Összesen 4 hektár
üvegházban rendelkeznek
pótvilágítással, ami jelen-
tõsen elõsegíti a fejlett és
egészséges palánták neve-
lését. Dr. Csikai Miklós re-
ményre okot adónak ne-
vezte az üvegházakban
látható állapotot. A tavaly
bevezetett emelt magassá-
gú, vályús termesztésben
kiváló a növények kondíci-
ója és kedvezett az elmúlt
hetek napsütése is a fejlõ-
désben. Egyelõre a piaci
kereslet jó a fehér valamint
a hegyes erõs paprika iránt
és elindulhatott a paradi-
csom szedése.

Az elnök szerint a sike-
res és eredményes jövõ ér-
dekében elengedhetetlen a
régi, 40-50 éves, korszerût-
len, energiapazarló, rossz
hatékonyságú termesztõ-
berendezések cseréje. A
fejlesztésekhez megfelelõ

uniós és nemzeti források-
ra vár az agrárcég. Remé-
nyeik szerint ebben az év-
ben az Árpád-Agrár Zrt. is
hozzájuthat kedvezõ ka-
matozású hitelekhez a fej-
lesztéseihez.

Sütõipar
A társaságnak jelentõs,

közel 100 millió forintos
veszteséget okozott a Ró-
nasági Gasztro Sütõipari
Kft. Ezért az Árpád-Agrár
Zrt. megszûnteteti a vállal-
kozást és próbálja minél
hamarabb kigazdálkodni a
veszteséget. A sütõipari te-
vékenységet egy új vállal-
kozás folytatja, amely át-
vette a Gasztro Kft. mint-
egy 100 dolgozóját és bér-
be vette az általa használt
gépeket.

Állattenyésztés
A szarvasmarha ágazat-

ban 5-10 százalékkal nõtt
a tejhozam a tavaly átadott
új fejõháznak köszönhetõ-
en. A korszerûsítéssel
csökkent a fejésidõ, az ál-
latok naponta két órával
többet pihenhetnek, ezért
javult a tej minõsége és
mennyisége is, így az  ár-
bevétel is jól alakult a ma-
gas önköltség ellenére is. A
tej átvételi ára az év végén
elérte a 100 forintot lite-
renként, és az év végi át-

meneti nemzeti támogatás
pozitívra billentette a tej-
ágazat eredményét. A tej
ára azonban újra 80 forint
környékére esett és meg-
szûnt a kvóta alapú tejtá-
mogatás is. Idén az új, ter-
meléshez kötött tejelõ te-
hén támogatás és a felvá-
sárlási ár remélt emelkedé-
se jelentheti az 1100-1200
szarvasmarhából álló tehe-
nészet eredményes mûkö-
dését.
Takarmánygyártás
Az Árpád-Agrár Zrt. ta-

karmánygyára heti egy na-
pon gyárt takarmányt, a
többi napon a Naptáp Kft.
termel az import szója da-
rák kiváltására alkalmas ta-
karmánykeverék gyártó cé-
gek számára magas fehérje-
tartalmú napraforgó darát. 

Összességében a cég-
csoport mérlegeredménye
ugyan elmaradt a tervektõl,
de így is pozitív.

Mint dr. Csikai Miklós fo-
galmazott: — Optimista al-
katúak vagyunk, másként
nem ebben az ágazatban
dolgoznánk.

Ezt bizonyítja a nehézsé-
gek ellenére tavaly átadott
és elindított 657 millió fo-
rint értékû fejlesztés, amit
ebben az évben is folytat-
nak.

Eredményes évet zárt az Árpád-Agrár Zrt. 2014-ben

Monika Hoenig (Török Mónika) hazavágyik
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A régi zenét kedvelõknek
igazi élvezetet ígér a ZENE-
VILÁG-ZENE sorozat követ-
kezõ koncertje, március 26-
án csütörtökön  este 7 órakor
a zeneiskola hangversenyter-
mében.

Mandel Róbert eredetileg
hangszerkészítõnek és resta-
urátornak tanult, de késõbb a
zenészpályát választotta. Ré-
gizene kutató, tekerõlant-
mûvész.

Hangszere, a tekerõlant a
19. század végén került Ma-
gyarországra bécsi zenészek
közvetítésével, s elsõsorban
a Dél-Alföldön honosodott
meg, így Szentesen is.

Mandel Róbert reneszánsz
együttesével bejárta a vilá-
got, s koncertjeivel, ismeret-
terjesztõ mûsoraival népsze-
rûsítette a hangszert és a régi
századok zenéjét.  Számos le-
meze jelent meg angol, né-
met, japán és magyar kiadás-
ban. Rendszeres vendége a
világ legelismertebb régizene
fesztiváljainak.

Szentes zenei életében ku-
riózumnak számító koncer-
ten dalokat, táncokat hallha-
tunk a 16-18. századból, és a
koncert végén szó esik a
szentesi tekerõsökrõl is,  és
az õ muzsikájuk is felhang-
zik.

Kocsis Györgyi

Mandel
Róbert

koncertje

Az idén is átadták a Bo-
ros-díjakat. A 24. alkalom-
mal megrendezett ünnepsé-
gen olyan végzõs  fiatalokat
szólítottak a megyeháza
dísztermének pódiumára,
akik szorgalmukkal, példa-
mutató magatartásukkal ki-
emelkedõ teljesítményt
nyújtottak iskolájukban az
elmúlt évek során. A szín-
vonalas rendezvényen fel-
léptek a Boros Sámuel
Szakközépiskola, Szakisko-
la tehetséges diákjai is kü-
lönféle zenei produkciók-
kal, irodalmi mûvek elõ-
adásával, illetve megcsodál-
hatta a közönség Kovács
Éva Dömötör – díjas éne-
kesnõ hangját is, aki a jelöl-
tek tiszteletére adott elõ egy
áriát és egy musical részle-
tet. 

A díjat az egykori Közgaz-
dasági  és  Egészségügyi
Szakközépiskola tantestülete
és diákközössége alapította
az 1990-91-es tanévben. 24
éve azokat a tanulókat jutal-
mazzák, akik nem csak a ta-
nulásban járnak elöl, hanem
példamutató magatartásuk-
kal, a közjóért végzett mun-
kájukkal növelték Szentes
város és az iskola jóhírét.
2001-ben a díjjal együtt át-
adott akkori pénzjutalom ér-
téke 3000 forint volt. A díj
eszmei értéke azóta sem vál-
tozott, a pénzösszeg nagysá-
ga természetesen igen. A dí-
jazottak fényképe felkerül a
Boros-falra, amely az  intéz-
mény folyosóján található és

köszönti az ide látogatót.
Az iskola diákközössége,

az iskola vezetésének és a
nevelõtestület jóváhagyásá-
val ebben az évben még egy
díjat alapított, mely a Boros-
díj „kistestvére“, ez a Közös-
ségi -díj, melyre szintén vég-
zõs diákok pályázhattak.

A Boros-díjra nyolcan, a
Közösségi-díjra ketten ad-
hatták le bemutatkozó írásai-
kat, de végül csak öten ré-
szesülhettek díjazásban. 

A Boros-díj jelöltjeinek
névsora: Szabó Dóra, Vass
Krisztina, Brusznyiczki Betti-
na, Huszka Zsanett, Kiss Lau-

ra, Kovács Dóra, Csapó József,
Sándor Alexandra.

A Közösségi-díjra pályá-
zók: Varjú Zsuzsanna, Huszka
Zsanett.

Az elismerés és dícséret
minden pályázó diáknak
járt, de a döntéshozók dolga
igen nehéz volt. Négyen át-
vehették a Boros-díjat:

Kiss Laura, aki hét tan-
tárgyból is dícséretet kapott
félévkor, emellett kiváló
sportoló. Fitnessz sportág-
ban komoly eredményeket
ért el nemzetközi szinten is.
Kötelességtudó magatartása
példaértékû.

Kovács Dóra határozott,
következetes ember, kiváló
iskolai teljesítménye mellett
zenekari feladatokat is ellát,
több nemzetközi szintû mi-
nõsítést is kapott.

Brusznyiczki Bettina, osz-
tályában a legjobb tanuló,
helyesírási versenyeken
többször kimagasló ered-
ményt ért el, szervezõkész-
ségérõl, talpraesettségérõl a
négy év alatt számtalanszor
meggyõzte környezetét.
Osztályfõnöke szerint min-
den téren számítani lehet rá,
igazi közösségi ember.

Sándor Alexandra, szinte

minden órán egyformán tel-
jesít, akár humán, akár reál
tantárgyról legyen szó.
Számtalan iskolai, területi,
országos versenyen vett
részt, legjelentõsebb az or-
szágos Curie verseny volt,
ahol két társával elsõ helye-
zést értek el. Emellett jó hu-
morú, kedves és nagy szere-
pet vállalt osztálya közös-
séggé formálásában is.

Közösségi-díjazott lett
Varjú Zsuzsanna. Nagy sze-
repe van a diákönkormány-
zatban, osztályának is meg-
határozó tagja, szervezõ,
rendezõ készségérõl ismerik
sokan, emellett az osztály
legjobb tanulói közé tartozik.

A díjak átadásában részt
vett Szirbik Imre polgármes-
ter, Bozó Zoltán megyei kép-
viselõ, a MetalCom Zrt. ve-
zérigazgatója, Kovács János a
mûvelõdési,  if júsági és
spotbizottság elnöke, Kovács
Éva az M-Qualita Kft. képvi-
seletében illetve Somosné
Puskás Krisztina, a Boros Sá-
muel Szakközépiskola, Szak-
iskola igazgatója.

Az ünnepség végén a szer-
vezõk köszönetet mondtak a
támogatóknak, mert segítsé-
gükkel ismét biztosították a
lehetõséget, hogy a Boros-díj
szép hagyománya ebben az
évben is folytatódhatott.

Fazekas Andrea
Fotó: Vidovics

Boros-díj a legjobbaknak

A Szentes-Bio Kft.-t és
az általunk forgalmazott
KOPPERT holland cég
biológiai növényvédelmi
rendszereit már nem kell
bemutatni a Szentes kör-
nyéki hajtató kertészek-
nek. Elsõsorban papri-
kában, paradicsomban,
uborkában szolgáltatunk
teljes biológiai növényvé-
delmet integrált növényvé-
delem keretében. Cégünk
munkatársai a termelõk ré-
szére, ültetéstõl a termesz-
tés  végéig  fo lyamatos

helyszíni szaktanácsadás-
sal biztosítják a hasznos
rovarok felszaporítását. A
meglévõ adottságok figye-
lembevételével, több tíz
év tapasztalatával segítünk
a kertészeknek egészséges,
vegyszermentes áru terme-
lésében.

Az elmúlt évek során na-
gyon sok termelõ sikere-

sen alkalmazta a biológiai
növényvédelmet papriká-
ban, az idõjárási viszon-
tagságok ellenére is. A ta-
valy decemberi cikkben
(Szentesi Élet 2014. 12.
19.) részletesen í r t a m  a
problémákról, amik ne-
hezítet ték a kertészek
munkáját, és amiket sike-
rült menet közben megol-
dani. Idén még nem tudni,
milyen idõjárás vár ránk,
viszont az enyhe tél miatt,
érdemes idõben felkészül-
ni a biológiai hasznos ro-

varok telepítésére, mert a
kártevõk valószínûleg ha-
marabb támadnak, mint a
korábbi években. Minden-
képpen figyelni kell a pa-
lántanevelés utolsó idõ-
szakára, nehogy belekerül-
jön valamilyen veszélyes
készítmény a technológiá-
ba, mert az elhúzhatja a
telepítés idõpontját, és az

egész évet tönkreteheti.
Aki pedig palántanevelõ-
bõl rendeli a palántát, ér-
deklõdjön az esetleges
vegyszeres kezelésekrõl,
nehogy késõbb meglepe-
tés érje. Ha mégis bele-
került olyan készítmény,
amelynek nem ismerjük a
hatását, kérjék szakmai se-
gítségünket.

Az elmúlt évek tapaszta-
lata, hogy a vándorpolos-
ka (Nezara viridula) egyre
nagyobb kárt okoz szívo-
gatásával. Nemcsak papri-
kában, hanem paradi-
csomban, uborkában is ta-
láltunk már komoly kárté-
telt, és minden évben egy-
re hamarabb kerül elõ, ál-
talában már nyár közepén,
de fûtött fóliákban még
korábban. Távol-tartásá-
hoz kiváló eredménnyel
vizsgázott a 3x8-10 mm
osztású nyílászárókra fel-
szerelt jégháló, ami meg-
felelõ védelmet nyújt más
egyéb kártevõk bejutása
ellen is, mint pl. a lucerna-
poloska, bagolylepke-fé-
lék, szöcskék, sáskák, stb.
Szintén nagy gondot okoz
— nagy meglepetésre már
az idén is sok helyen felfe-
dezett, köztudomásúan
õszi kártevõ — a széles-
atka. Mivel biológiai úton
nehezen kontrolálható,
némi vegyszeres kezelésre
szükség lehet telepítés
elõtt. A levéltetvek felbuk-
kanására számítani lehet

az egész év folyamán, de
már most is sok helyen fel-
fedezett korai kártétele jel-
zi, hogy idén is nagy gon-
dot fog okozni. A liszteske
kártétele is évek óta nagy
probléma paprikában, aki
érzi ennek veszélyét, meg-
elõzésképpen a Macrolo-
phus zöldpoloskát idõben
telepítse be. A többi kárte-
võ megfelelõ szakmai hát-
tér mellett, általában nem

okoz nagy gondot. Gom-
bás betegségekre és a tala-
jon keresztüli rovarok tá-
madása ellen pedig bioló-
giai gombaölõ szerekkel
könnyen védekezhetünk,
ezáltal is csökkentve a ki-
juttatott vegyszerek meny-
nyiségét. Ezekkel a bioló-
giai készítményekkel kap-
csolatban most már több
év tapasztalatával, akár ta-
lajon, akár levélen keresz-
tül kijuttatva is tudunk
segíteni. 

A megnövekedett ható-
sági ellenõrzések és a kül-
földi piacok is mindinkább
a vegyszermentes árualap
elõállítására kényszerítik a
piaci szereplõket. A bioló-
giai védelem nagy elõnye,
hogy a hasznos rovarok
korai felszaporításával az
egész év eredményessé te-
hetõ, nyáron is szép, vegy-
szermentes, kiváló minõ-

ségû árut tudunk elõállíta-
ni. Emellett nem elhanya-
golható, hogy a nyári me-
legben sem a növénye-
ket, sem magunkat nem
stresszeljük vegyszerekkel.
Nem kell megvárni a vára-
kozási idõket, akkor szed-
hetünk, amikor akarunk,
könnyebb az ápolási mun-
kákat is szervezni. 

Nagyon fontos változás
az elmúlt évekhez képest,
hogy az idei évtõl a Dél
KerTÉSZ Szövetkezet tag-
jai számára a Szentes-Bio
Kft. a TÉSZ-en keresztül
meghitelezi a biológiai
növényvédelem költségét,
áthidalva a kezdeti magas
ráfordítás és a termõre for-
dulásig tartó idõszakot.
Aki eddig még nem élt a
lehetõséggel, keressen bát-
ran minket.

A rendelések leadási ha-
tárideje hétfõnként legké-
sõbb 11 óra, a kiszállítás
elõre egyeztetett idõben
csütörtökön vagy pénteken
történik.

Mindenkinek sikeres,
vegyszermentes, eredmé-
nyes évet kívánok!

Deák Gábor
Szentes-Bio Kft.
Elérhetõség:
Szentes-Bio Kft.
www.szentesbio.hu
20/547-2626,
20/431-2800,
20/617-7100,
20/251-6063

„Növényvédelem a természet erejével”

Felkészülés a biológiai növényvédelem telepítésére

Szélesatka kártétele.

Tenyészõtasakos Swirski ragadozó atka telepítése.

Mûködik a jégháló, és a szellõzést sem fogja le.
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A Szentesi KK utánpótlás
csapatait edzi a jövõben a
vajdasági bajnokságban egy-
kor játszó és az utóbbi évek-
ben felnõtt és utánpótlás csa-
patokat trenírozó Lackó Ró-
bert. A 37 éves szakember ta-
valy a vásárhelyi kosaraso-
kat edzette, majd november-
ben a Klauzál iskola negye-
dik osztályosainak felkészí-
tését segítette utazó edzõ-
ként a szentesi utánpótlás
vezetõje, Aleksandar Preskar
(Szále) meghívására. A két
szakember közös munkája
több éves kapcsolat eredmé-
nye, Száléval fiatal edzõ ko-
ruk óta ismerik egymást.
Laczkó idén márciustól lakik
a városban, ismerkedik a
csapattal, a gyerekekkel és
Szentessel. Mint mondta,
hosszútávra tervezi a mun-
káját, itt képzeli el a jövõjét.
Az új edzõ számára az idei
egy átmeneti év, a pontos fel-
adatköre az õszi szezontól
alakul ki. A szerb bajnoksá-
gokat jellemzõ harcos, tech-
nikás mentalitást képviseli
itt is. Az edzõ sikerrel mutat-
kozott be elsõ mérkõzésén,
junior csapata 62:58-ra gyõz-
te le az addig veretlen Hód-
mezõvásárhelyt március 5-
én. Következõ meccsükön a
Gyula ellen gyõztek, Kecske-
méttõl 4 ponttal kikaptak, de
itthon javítottak ellenük a
múlt héten (79:66).

Szále szerint nem az ered-
mény az elsõdleges a felké-

szítésben, cél a folyamatos
fejlõdés. Számára kicsit unal-
mas a bajnokság, mert
ugyanazokkal a csapatokkal
játszanak, de arra nagyon jó,
hogy új dolgokat gyakorolja-
nak a gyerekek. A tavaszi
szezonban NBA (amerikai
profi kosárlabda) iramban
játszanak, 7 nap alatt 4 mér-
kõzésük volt. Szále lapunk-
nak elmondta, hogy Szentes-
re érkezése után 6 évre szóló
programot állított össze. A
kitûzött célok 85 százaléka
teljesült a ciklus végére. Még
hiányzik az egyik kadett csa-
pat (U18, U14, U11 és leány
U16 csapat van) az alacsony
gyermeklétszám miatt és

még nincs felnõtt NB II-es
csapata a városnak, de ez a
cél továbbra is. Várják a ko-
sárlabda iránt érdeklõdõ
gyerekek jelentkezését 6-7
éves kortól. Ha sikerülne a
bajnoksághoz évi 5-7 millió
forintot, plusz a játékosok
bérét összeszedni, valamint
igazolni három jó, legalább 2
méter 10 centiméter magas
játékost, akkor lehetne NB-s
csapat Szentesen.

Szále számára nagyon
nagy siker, hogy a közel-
múltban három U18-as korú
kosarasa letette a játékveze-
tõi vizsgát és az erõnléti
tesztet is sikerrel vette, így
Szentesnek három játékveze-

tõje van, akik jelenleg után-
pótlás- és iskolabajnoki
meccseket vezethetnek. A
szakvezetõ büszkén számolt
be arról is, hogy az utánpót-
láskorúak közül Halász
Ákos, Gergely Dávid,
Litovszky Roland, Sarusi-
Kiss Benedek és a még csu-
pán 14 éves Orgona Gergõ
(az utánpótlás csapat kapitá-
nya) a felnõtt együttesben is
játszik.

A regionális bajnokságban
szereplõ junior fiú csapat la-
punk megjelenése napján es-
te fogadja a mezõberényi-
eket.

BG

Utánpótlás edzõ Szerbiából

Több mint kilencven csa-
pat,  közel 1300 kézilabdázó
és kísérõik érkeztek Szen-
tesre az elmúlt hétvégén a
hetedik alkalommal meg-
rendezett Kiss Bálint Nem-
zetközi Kézilabda Fesztivál-
ra. A legjobb helyi csapat a
Szentesi Párducok U11-es
korosztályú fiú gárdája lett,
õk a negyedik helyen zárták
a tornát.

Az elmúlt héten pénteken
kezdõdött és vasárnap ért
véget a VII. Kiss Bálint Nem-
zetközi Kézilabda Fesztivál.
A mérkõzésekre olyan sok
csapat nevezett és érkezett,
hogy a szervezõk nem is
tudtak elszállásolni minden-
kit a városban, voltak, akik

Hódmezõvásárhelyen alud-
tak. A mérkõzéseket a Dr.
Papp László sportcsarnok-
ban, a Szent Erzsébet, a
Koszta-iskolában és a Berek-
háti-iskolában rendezték, de
Csongrádon és Kunszent-
mártonban is voltak mérkõ-
zések. Czesznak György, a
Szentesi Párducok Után-
pótlásnevelõ Sportiskola ve-
zetõje szerint nem csak Szen-
tes, hanem az ország egyik
legnagyobb kézilabda kupá-
ját rendezte a sportiskola, az
elmúlt hét esztendõ legna-
gyobb rendezvénye volt ez a
városban. – A debreceni Fõ-
nix-kupa nagyobb rendez-
vény a miénknél, de így
sincs szégyenkezni valónk –

mondta Czesznak György. –
Köszönöm a  a szülõknek is,
hogy sokat egítettek a lebo-
nyolításban.

A sportiskola csapatai kö-
zül az U11-es korosztály a
negyedik helyen végzett (a
csapat tagjai: Sebõk Csanád,
Kovács Dávid, Garabuczi Mar-
tin, Ásós Zsolt, Kiss Csanád,
Kürti Balázs, Moldován Patrik,
Rácz Huba, kapus Kocsis Pé-
ter) a Koszta-iskola U12-es
fiú a 6., míg szintén ennek az
iskolának az U13-as lány
csapata a hetedik helyen
végzett. Az U11-es korosz-
tályban a legjobb mezõnyjá-
tékosnak a szentesi Kovács
Dávidot választották.

hv

1300 kézilabdás érkezett

A Hungerit-Szentesi Vk
nõi vízilabdacsapata mene-
tel, a Valdor férfi gárdája vi-
szont tovább bukdácsol a
bajnokságban. 

Az elmúlt héten, az Euroli-
ga - negyeddöntõt követõen
a hazai pontvadászatban
várt fontos feladat a Hunger-
it nõi vízilabdázóira. A csa-
pat Dunaújvárosba látoga-
tott, ahonnan sosem könnyû
gyõztesként távozni. A mie-
ink azonban, elsõsorban jó
védekezésüknek köszönhe-
tõen, igaz,  szoros mérkõzé-
sen, de nyerni tudtak Mihók
Attila csapata ellen 8-6-ra. A
Hungerit két legeredménye-
sebb gólszerzõje Kövér-Kis
Réka és Bujka Barbara voltak,
egyaránt 3-3 találattal.
Miskolczi Kitti korábban azt
nyilatkozta, hogy a bajnok-
ságot és a kupaszereplést tel-
jesen ketté tudják választani,
ennek tükrében talán nem is
volt meglepõ ez az ered-
mény. Szerdán az Eger ellen
szálltak medencébe a lányok,
de ez a találkozó már nem
osztott, nem szorzott, a Hun-
gerit a középszakaszban a 2.
helyen végzett, így már elõ-
döntõs. 

Eredmény: Hungerit Szen-

tesi VK – ZF-Eger-EKF. 15-6
(5-2, 3-1, 5-0, 2-3). 

Nem sikerült
A Valdor Debrecenbe láto-

gatott, és a mérkõzés elsõ ré-
szében nem volt sok köszö-
net, hiszen 4-0-s debreceni
elõnnyel zárult az elsõ ne-
gyed. A folytatásban is csak
szenvedett a Szentes, egé-
szen a harmadik negyed vé-
géig, amikor is már 9-4-re
vezetett a hazai együttes. Az
utolsó negyedben aztán elké-
pesztõ sorozatot produkál-
tak a mieink, hiszen akciógó-
lokkal egyre közelebb és kö-
zelebb zárkóztak a Debre-
cenhez, olyannyira, hogy há-
rom és fél perccel a vége
elõtt már csak egy gólos volt
a házigazdák elõnye. 9-8
után azonban nem tudott
újabb gólt szerezni a Szentes,
igaz a vendéglátók sem, így
roppant izgalmas végjáték
után a Debrecen örülhetett a
gyõzelemnek. Szombaton
hatalmas ütközet követke-
zik, a közvetlenül a Valdor
elõtt álló Pécs otthonába lá-
togat a Szentes, ahonnan
„pontosan” kellene hazau-
tazni.

Hv

A Hungerit VK
már bajnoki
elõdöntõs

Március 15-e dupla ünnep
volt a szentesi birkózóknak.
Kiskõrösre látogattak el dél-
területi birkózó versenyre.
199 induló között 5 érmes és
három pontszerzõ helyezést
szereztek. Aranyérmet nyert
Kuczora Márk, Szikora Levente
és Balogh-Szabó Árpád. 2. he-
lyen végzett Csáki Zénó,
bronzérmesként zárt Balogh-
Szabó Anna. 4. lett Zilcsák Ri-
chárd. 5. helyezettként vég-
zett  Sprok Máté és Kuczora
Attila.

Edzõ: Mazula Erik

Ünnepi
birkózóérmek

Kistelekrõl hozott el egy
pontot a Szentesi Kinizsi me-
gyei elsõ osztályú labdarú-
gócsapata az elmúlt hétvé-
gén. Az utolsó helyen álló
hazaiak ellen a gyõzelem lett
volna az igazán jó eredmény,
így továbbra is éles harc vár-
ható a kiesés elkerülése el-
len. Szombaton újabb fontos
derbi vár a Kinizsire, az
ugyancsak kiesõ helyen álló
Szegedi VSE látogat Szentes-
re.

Korán vezetést szerzett a
Kistelek, ám a mérkõzés vé-
ge elõtt Koncz Péter találatá-
val végül pontot mentett a
Szentes. Egy esetleges vere-
ség roppant kellemetlen
helyzetbe hozta volna a csa-

patot, így azonban a mini-
mális célt teljesítve, egy
ponttal térhetett haza a Kini-
zsi. – Valóban az volt a cé-
lunk, hogy egy pontot min-
denképpen hozzunk haza
Kistelekrõl – mondta Bozóki
Zoltán vezetõedzõ. – Már a
hetedik percben gólt kap-
tunk, és ezen kívül talán egy
lehetõsége volt a hazaiak-
nak, de inkább mi léptünk
fel támadólag, különösen a
második félidõben. Elsõsor-
ban a pontrúgásaink voltak
veszélyesek és az egyenlítést
egy ilyen szituációnak kö-
szönhettük, hiszen szöglet-
rúgást követõen Koncz a ka-
puba kotorta a labdát. Any-
nyival vagyunk elõrébb ez-

zel az egy ponttal, hogy az
egyik közvetlen riválisunk-
tól nem kaptunk ki.

Szombaton, 15 órakor a
Szegedi VSE ellen játszik
újabb kiesési rangadót a Ki-
nizsi. A mieinknek 11, az
SZVSE együttesének 10
pontja van, amelyik csapat
nyer, az lépéselõnybe kerül-
het a másikkal szemben. –
Hasonló kaliberû csapatról
van szó, mint a miénk, a
bent maradás szempontjából
ez is döntõ jelentõségû mér-
kõzés lehet – mondta a veze-
tõedzõ. – Kisteleken három
játékosom hiányzott a csa-
patból, Bordács, Németh és
Lajos Máté, bízom benne,
hogy valamelyikük szomba-
ton már játszani tud. 

Az ifjúsági csapat 1-0-ás
félidõ után 5-0-ra nyert Kis-
teleken, és a csapat így 36
ponttal a negyedik a tabel-
lán. hv

Kiesési rangadó
elõtt a Kinizsi

Szezonnyitó mérkõzést játszott a Szentes,
Kecskemét és Cegléd rögbiseibõl összeállt
NB I-es Szekerce nevû együttes március 15-
én a Spartacus sportpályán.  A vendég Velen-
cei Kék Cápák 7:57 arányában nyerték a mér-
kõzést. A kezdõrúgást Kis Violetta húszszoros
tíztánc magyar bajnok végezte el, ezért tisz-
teletbeli rögbissé választotta a hazai csapat.

Az eredmény elfogadható, hiszen még most
csiszolódik össze a három városból létrejött
csapat.

A délelõtti utánpótlás meccseken a szente-
si lányok 9:8-ra verték a szegedieket, míg a
fiúk 1:2 arányban kikaptak megyeszékhelyi
rögbisektõl.

Fotó: Vidovics Ferenc

Elindult a rögbi szezon

Három lány a válogatottban 

A LEN-kupa négyes mezõnyében a Hungerit-Szentesi
Vk együttese a görög Vouliagmeni, az olasz Imperia és a
szintén olasz Padova közül olasz ellenfelet kapott. Tóth
László csapata a Stieber Mercédeszszel felálló Imperia
ellen játszhat a LEN-kupa Final Fourjában. A Hungerit az
Olympiakosz elleni párharcban búcsúzott az Euroliga
negyeddöntõjében. A LEN-kupa négyes döntõjét április
10 és 12. között rendezik.

Közben Merész András szövetségi kapitány kijelölte
keretét az olaszok ellen, sorsdöntõ világliga-selejtezõre.
A Hungerit együttesébõl három játékos, Bolonyai Flóra,
Miskolczi Kitti és Hevesi Anita kapott meghívót a márci-
us 20-án kezdõdõ összetartásra, majd a március 24-én ak-
tuális idegenbeli mérkõzésre.



Két õrült a diliházban pókerezik. Az
egyik megszólal:
- Sakk!
- Te hülye! A dominóban mióta van
szabadrúgás?

- Melyik a legõsibb állat a világon?
- ???
- A pingvin, mert az még fekete-fe-
hér.

Bíróság elé kerül 2 bûnözõ,
mert kiraboltak egy italboltot.
- Mit kezdtek azzal a
töménytelen mennyiségû
szesszel? - kérdi a bíró.
- Eladtuk.
- És mit csináltak a pénzzel?
- Elittuk...

-Hogy hívják a cukrásztanulók vizs-
gadolgozatát?
-Desszertáció.

- Hogyan szólítod meg az Apple
storeban dolgozó szakembert?
- Helló, légy szíves iMeg 1 szóra!

- Hol vásárolnak az olasz focisták?
- Az INTERsparban
- És mivel mennek oda?
- INTERcity-vel.

Hisztériás beteg a fogászaton.
Ahogy közelít a doktor, úgy össze-
szorítja a száját, hogy mûszerrel se
lehetne szétfeszíteni, és mindehhez
még artikulátlan hangon nyüszít és
hörög.
- Akarja, hogy kihúzzam a fogát,
vagy nem akarja? - kérdezi a doktor
dühösen.
- Persze, hogy akarom. - visít a pá-
ciens.
- Akkor fogja be a száját, és nyissa
ki!

- Adjon tanácsot, mit csináljak? Az
emlékezõtehetségem napról napra
gyengül.
- Adjon kölcsön egy tízezrest holna-
pig!

Egy szõke nõ sehogy sem boldogult
a köhögés elleni szirupja kupakjával
és végül a férjéhez fordul:
- Miért nem tudom én ezt kinyitni?
- Mert biztonsági zár van rajta, hogy
gyerekek ne tudják kinyitni – felelte.
- De honnan veszi ez a kupak, hogy
én gyerek vagyok?

Egy országos rádió közlekedési in-
formációi:
Pécs belvárosában útburkolati jele-
neteket festenek fel…

Hogy hívják a szerelmes bárányt?
- ?
Love juh!
És hogyan fékezik meg a szerelmes
bárányt?
- ?
Állj! Love juh!

- Két Lada áll a parkolóban egymás
mellett. Melyiknek van köze az iro-
dalomhoz?
- ???
- A bal-ladának.
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A Gundel-díj átadón talál-
koztunk utoljára Csákányi
Eszterrel, több mint tíz éve.
Akkor is ragyogott, most a
szentesi önálló estjén is, de
hogy csinálja? Azt nem tud-
ja, hogy mibõl töltekezik, de
rendezni nem szeretne, a fes-
tészetet sem neki találták ki.
Igazi éjjeli bagoly, aki olvas
és filmet néz paralel. Imádja
a kávét, a jó bort és kibékült
magával, vallotta be. Szeren-
csésnek mondja az életet,
mert negyven felett egy szí-
nésznõnek kevés szerep jut,
igazából alig van az iroda-
lomban – figyelmeztet a
Kossuth-díjas mûvész. Neki
mégis begyújtották a rakétá-
kat megint, egyre- másra
kapja a filmszerepeket is.
Legutóbb a Swingben tün-
dökölt, de az Utóéletet sem
érdemes kihagyni, a Terápia
pedig pazar. Pintér Béla új
darabjára fel kell iratkozni,
különben nem látjuk, olyan
nagy az érdeklõdés a „Titka-
ink” és a mûvésznõ iránt. A
megyeháza finom színekben
pompázó dísztermében csitri
és érett nõ dalolt nekünk,
voltak könnyek és kacagás,
kicsit, vagy nagyon is öntu-
datra ébredtünk, ilyenek va-
gyunk. Én  már nagyon vár-
tam, hogy belenézzek a zöld

szemébe, ami továbbra is
meseszerû volt, az elõadás
pedig mesés.

– Nagyon odafigyeltünk,
hogy úgy legyen összeállít-
va, hogy mindenkit megszó-
lítsunk és akkor még öt kü-
lönbözõ elõadás lehetne... –
kezdte a beszélgetést a le-
gendás burgundi hercegnõ,
Yvonne. Arra a kérdésre már
nehezebben született meg a
válasz, hogy ennyi színpadi
és filmszerep után melyik is
az igazi arca. A Jászai-díjas
mûvész szerint, amikor eny-
nyi idõs az ember, akkor ezt
már nem tudja, olyan szin-
ten kiaknázza az ember a lel-
két, hogy az igazi arca idõ-
közben elveszik. Úgy szeret-
né átadni a szerepeit, mintha
õ lenne, nagyon keresi min-
den figurában saját magát,
de még ennyi idõ után is
meg tudja önmagát lepni
egy-egy szerepében – tette
hozzá. Csákányi Eszter azt is
elárulta, mivel azt csinálja
amit szeret és amihez tehet-
sége van, így kiapadhatatla-
nok az energiái. 

Az elõadás alatt figyeltem
a nõk arcát és pontosan látha-
tóak voltak azok a pillanatok,
amikor az illetõ magára is-
mert – jegyeztem meg hal-
kan. A mûvésznõ erre azt vá-

laszolta, hogy kevesen hiszik
el – vagy gondolnák –, de
ezek mind irodalmi szövegek
és bár erõsen hasonlítanak az
õ privát életére, annak párhu-
zamaira, –  mégsem szemé-
lyes történetek –  írók írták,
az azonban igaz, hogy szok-
tam improvizálni is kacagott
fel a sztár. Szóba került, hogy
kellene egy lemez. „Az, hogy
színész énekelget az nem üz-
let” – vágta rá gyorsan. –
Most van egy tervem, íratni
magamnak számokat és azo-
kat szeretném elõadni, a szer-
zõpáros fejben már megvan –
mesélte. A FEKETEország
szereplõje arra a kérdésre,
hogy egyik legjobb barátjá-

nak, Kulka Jánosnak nagyon
bejött az „Akarod, vagy
nem” korong azt felelte: Já-
nosnak létkérdés volt, hogy
legyen lemeze, neki nem az. –
Már nem tudom, hogy hiá-
nyoznak-e a kabaré, musical
vagy az operettszerepek,
mert ez bizonyos korig mû-
ködik, az én koromban már
egy ilyen vallomásos este áll
jól – sorolta. A színészlegen-
da azt is mondta: – Nem na-
gyon tudok a színháztörté-
netben olyan szerepet, ami az
én életkoromra van írva, ta-
lán a Sweeney Todd, a Fleet
Street Démoni Bordélyában
(horror-musical – a szerk.)
van olyan.

Mesélt arról, hogy egy
életrajzi könyv is készül.
Dolgait nem jegyzi le, annyi-
ra nem grafomán, mondta.
Utazni nagyon szeret, a fél
világot bejárta a társulatok-
kal és magánemberként is,
talán Indiáért fáj a szíve, de
ha kimarad, már azt sem
bánja.

Végül azt kérdeztem, hogy
a Bástyasétánytól a Swing-
ing, mindenféle nõi karakter
megadatott neki, de ez a ma-
gánéletére is igaz? – Nem
vagyok boszorkány, mert
nem született gyermekem –
szögezte le. – A magánéle-
temrõl nem szeretek beszél-
ni. Annyi elmondható, hogy
minden volt, ami egy nõ éle-
tében csak lehetett.

Búcsúzóul hozzátette, na-
gyon szerencsésnek tartja
magát, hogy a Terápiában
Enyedi Ildikóval, a Swingben
Fazekas Csabával hozta össze
az élet. Szeretne még nagyon
sokat dolgozni, filmben és
színpadon. Aki a mûvelõdé-
si központ Pódiumbérlet  so-
rozatában szervezett önálló
estre elment egyetérthet az
elõadás címével: „Akit az is-
tenek szeretnek” (és mi sze-
retünk).

F. M.

Március 23., hétfõ
14:00 Hamupipõke
16:15 3D A beavatott-sorozat: A
lázadó
18:30 3D A beavatott-sorozat: A
lázadó
20:30 Éjszakai hajsza
Március 24., kedd
14:00 Hamupipõke
16:15 3D A beavatott-sorozat: A
lázadó
18:30 3D A beavatott-sorozat: A
lázadó

20:30 Éjszakai hajsza
Március 25., szerda
14:00 Hamupipõke
16:15 3D A beavatott-sorozat: A
lázadó
18:30 3D A beavatott-sorozat: A
lázadó
20:30 Éjszakai hajsza
Március 26., csütörtök
15:00 3D Végre otthon!
16:30 Hamupipõke
18:30 A szomszéd fiú
20:30 Bérhaverok
Március 27., péntek
15:00 3D Végre otthon!

16:30 Hamupipõke
18:30 Bérhaverok
20:15 A szomszéd fiú
Március 28., szombat
13:00 3D Végre otthon!
14:45 3D Végre otthon!
16:30 Hamupipõke
18:30 A szomszéd fiú
20:30 Bérhaverok
Március 29., vasárnap
13:00 3D Végre otthon!
14:45 3D Végre otthon!
16:30 Hamupipõke
18:30 Bérhaverok
20:15 A szomszéd fiú

Mozimûsor

Pótfûtés

„Kiaknázza az ember a lelkét”

Kos
Ebben a periódusban a
népszerûsége is fokozot-

tan nõ a környezetében lévõk köré-
ben. Bármerre is megy ezen a héten,
bármilyen ügyben, jó benyomást fog
kelteni másokban. 

Bika
Ez a hét nem alkalmas el-
hamarkodott döntésekre.

Bármilyen komolyabb ügyben tett
döntése elõtt konzultáljon illetékes
szakemberrel. Így megelõzheti a ké-
sõbbi bosszankodásokat, fejtörése-
ket.

Ikrek
A hét elején nagyon élénk
szellemileg is és fizikailag

is, viszont lényegesen kevesebb a tü-
relme mindahhoz, amit erre a hétre
tervezett. Legyen körültekintõ a koc-
kázatokat igénylõ tevékenységeknél.

Rák
Kreativitását jobb, ha ezen
a héten otthoni teendõk-

ben próbálja meg kamatoztatni.
Egyes dolgok még váratnak magukra
ezen a héten. Nehezebben halad az
elképzelései megvalósításában.

Oroszlán
Ez a hét munkájában kivá-
ló sikereket arat. Sõt némi
szerencsére is számíthat.

Bõséges pénzbevétel lehetõségei tá-
rulkoznak fel különbözõ forrásokból.
Hölgyek óvakodjanak a költekezések-
tõl.

Szûz
A hét elsõ felében új meg-
takarítási módszert fedez-

het fel. Óvakodnia kell az értelmetlen
kiadásoktól. Mielõtt még bármilyen
kiadást is tervezne, fokozottan fontol-
ja meg.

Mérleg
Kellõ odafigyeléssel, türe-
lemmel kezelhetõvé válik a

helyzet. Az átvonuló bolygók hatásai
nem igazán vannak a legjobb hatás-
sal a magánéletére, de ettõl függetle-
nül érdemes az óvatosság. 

Skorpió
Kilátások vannak arra,
hogy új ajánlatokat kapjon.

Valaki a családból egy kellemes be-
jelentést fog tenni. Családi ünneplés
van kilátásban. Karrierjében egyre
ügyesebben boldogul.

Nyilas
Nagyon sokféle és tényle-
gesen jó ötletei támadnak,

melyek kivitelezését, mielõbbi gya-
korlatba való fektetését szeretné elér-
ni. A családja és szoros környezete
nem igazán bizonyul együttmûködõ-
nek.

Bak
Új megbízások esetén na-
gyon figyeljen arra, hogy

minden pontot rögzítsenek, mert ami
kimarad, az el is maradhat. A csalás
aurája erõsen érzékelhetõ ön körül. 

Vízöntõ
Az elemzõ képessége eb-
ben az idõszakban mintha

egy kicsit bonyolultabbnak tûnne,
ami inkább hátráltatja, mintsem erõ-
síti önt. Vegye elõ a fergeteges vele-
született és eddigi objektivitását.

Halak
Minden ötlete zseniálisnak
bizonyul. Ezen a héten a

figyelem központjába kerül. Többen
fordulnak Önhöz tanácsért, beavatják
az életeik rejtelmeibe. Kíváncsiak a
rájuk vonatkozó ötleteire.

Március 20-26.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Március 22.
U18-as kosárlabda
Szentesi KK-Gyula
Sportcsarnok
Március 23. 18 óra
A Google 
Ea: Tímár Ferenc
Városi könyvtár
Március 24. 18 óra
Filmklub - Hasta la Vista címû
színes belga filmet vetítik
Városi könyvtár
Március 24. 9-15 óra
Nyílt órák a Klauzálban
Óralátogatási lehetõség
Klauzál-iskola
Március 24. 16,30 óra 
Délutáni matiné
Ifjúsági ház
Március 25. 18 óra
Magyarország a 19. században,
A kiegyezés – Poszler György
Városi könyvtár
Március 26. 18 óra
Élet a Misszióban (Afganisztán)
Ea: Szabó István õrnagy
Városi könyvtár
Március 27. 14 óra
Mentorháló program, szakmai
konferencia
Klauzál-iskola
Március 28.
U8-as kézilabda bajnoki forduló
Sportcsarnok
Március 29.
Nippon Zengo fesztivál
Sportcsarnok
Március 31. 9 óra
Éves Gyermekvédelmi Tanács-
kozás
Családsegítõ Központ
Március 30. 16.30 óra
Hangszerbemutató növendék-
hangverseny
Lajtha László AMI
Március 31. 18 óra
Nagyheti zenés áhítat
Református nagytemplom

PROGRAMAJÁNLÓ

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével. A zenegépek története.

Idõszaki kiállítás: A nagy talál-
kozás- Lechner Ödön és a Zsol-
nay-gyár

Tokácsli Galéria
Rácz Zita selyemfestõ Tavasz-

köszöntõ címû kiállítása látogat-
ható március 28-ig nyitva tartási
idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Deák Ferenc Általános Iskola

rajztagozatos diákjainak kiállítása
tekinthetõ meg az  intézmény nyit-
va tartási idejében. 

Városi könyvtár
„Csip-csup csodák körülöttünk"

címmel a Szentesi Mûvelõdési
Központ kézimunka szakkörének
munkáiból látható kiállítás márci-
us 26-ig.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festménye-

ibõl és kerámia alkotásaiból látha-
tó kiállítás.

A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Szabó Csaba helóta „Kávéházi

rengeteg” címû kiállítása március
végéig tekinthetõ meg. A békés-
csabai Márvány Fotómûhely tag-
jainak munkái május 4-ig láthatók.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Március 20-tól

Zenés est
Tulipán Nándor zenés estjére várják a ven-

dégeket a Center Sörözõbe március 20-án,

pénteken. Belépõ 22 óráig ingyenes. A belépõ

egyben tombola is, amellyel italkuponokat

nyerhetnek a szórakozók. Sorsolás 2 órakor.

Rákász diszkó
Ismét Szentesen Rákász Béla. A DJ szerint

csak kétfajta zene létezik: a jó és a rossz, de
rosszat õ nem játszik! Aki kíváncsi a
különbségre, annak megmutatja a legendás
DJ! STARS MUSIC RETRO & NEW! címmel
március 21-én, szombaton 21 órától a
Felsõpárti Sörözõben.

Március 9-i számunkban megjelent keresztrejtvény

megfejtése: Kettõezerhat július, tizennyolcadik, Legyen a

pálma mindenkié. A Pálmások Szövetsége által felajánlott

egy darab pálmát Héjja Sándorné (Fekete M. u. 5.) nyerte.

Olvasónkat személyesen keresi fel a Pálmások Szövetségének

képviselõje.

Sorsoltunk



Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

Szentes, Sima F. u. 21.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 30/9-351-024

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

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

szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete,
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

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

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

Született: Kotvics Zsolt és Sándor Beatrix (Kossuth u. 19.)

Zalán, Szoboszlai-Szabó Péter Pál és Váczi Zsuzsanna (Bihari

sor 8.) Péter Pál nevû gyermeke.

Elhunyt: Négyesi Eszter (Kötõ u. 4.), Kovács Erzsébet (Kiss

E- u. 22.), Dóka Mihály (Csongrádi út 50.), Bubor Lászlóné

Farkas Irén (Tóth J. u. 29/A), Csordás István (Zrínyi u. 7.),

Pataki Csaba (Nagy Sándor telep 1.), Vincze Mátyás (Tanya

42.), Tóth István (Vadaskert u. 28.), Mitlasóczki Istvánné Tö-

rök Erzsébet (Bálint u. 8.), dr. Czap Károly (Koszta J. u. 3.),

Berezvai László (Huszár u. 9.).

Családi események

Simson motorkerékpárt
lopott két fiatal felnõtt Szen-
tes egyik udvarából. A két
tettes, akik ellen azóta lopás
miatt folyik büntetõeljárás,
behatoltak egy ház udvará-
ra, és onnan vitték el a jár-
mûvet. 

Sertéseket loptak el isme-
retlenek egy Szentes határá-
ban lévõ lakatlan tanyából.
A tolvajok összesen nyolc
disznót vittek magukkal
március 11-rõl 12-re virradó-
ra. A tanya õrizetlen volt. 

400 ezer forint értékû ara-
nyat és készpénzt zsákmá-
nyoltak a tolvajok egy kíséri
lakásból március 13-án. A
betörõk a kora esti órákban
hatoltak be és vitték maguk-
kal zsákmányukat.

Hv

Pénteken egy Rákóczi ut-
cai családi ház melléképüle-
te gyulladt ki nem sokkal éj-
fél elõtt. A hatvan négyzet-
méteres épület oltását a
szentesi és a csongrádi tûz-
oltók végezték két vízsugár-
ral, miközben öt gázpalac-
kot is kihoztak. A tûzben
senki sem sérült meg.

Szén-monoxid-mérgezés
történt hétfõn az éjjeli órák-

ban. Éjfél után a Kertész ut-
cába riasztották a tûzoltó-
kat. A családi házból egy
anyát és lányát a mentõszol-
gálat kórházba szállított. A
tûzoltók a házban az egész-
ségügyi határérték feletti
szén-monoxid-koncentrációt
mértek. Átszellõztették az
épületet, lekapcsolták a fû-
tõ-és tüzelõberendezéseket,
majd a helyszínt átadták a
rendõrség munkatársainak. 

Arcon lõttek egy embert
gáz-riasztó fegyverrel a
Nyíri utcában szerda este. A
gyanúsított szerint szom-
szédja támadt rá, aki vi-
szont azzal állt elõ, hogy
még szóváltás sem elõzte
meg a lövést. Utóbbi férfi
tett feljelentést a rendõrsé-
gen. A Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság tájé-
koztatása szerint nem sérült
meg komolyabban. A 62
éves támadót a járõrök
elfogták és elõállították. El-
lene felfegyverkezve elköve-
tett garázdaság bûntette mi-
att indult eljárás.

A Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgató-
ság tudomására jutott infor-
mációk szerint Csongrád
megye több településén is

feltûntek azok a házaló te-
vékenységet folytató szemé-
lyek, akik - állításuk szerint
a katasztrófavédelem meg-
bízásából - szén-monoxid-
érzékelõket kínálnak eladás-
ra. A házalók elõlegként 10
ezer forintot kérnek, majd a
beszereléskor további 25
ezer forinttal károsítják meg
az ügyfeleket.

A katasztrófavédelem fel-
hívja a lakosság figyelmét,
hogy az igazgatóság mun-
katársai nem értékesítenek
és nem szerelnek fel szén-
monoxid-érzékelõket, és
nem vesznek át pénzt.

A megyei igazgatóság kéri
a lakosokat, csak olyan sze-
mélyeknek nyissanak ajtót,
akiknek személyazonossá-
gáról meggyõzõdtek. A ka-
tasztrófavédõk egyenruhát
viselnek és arcképes szolgá-
lati igazolvánnyal rendel-
keznek.

Amennyiben otthonában
önt is felkeresik a csalók,
kérjük, értesítse a rendõrsé-
get a 105-ös telefonszámon!
Bõvebb információkért hívja
a megyei igazgatóságot a
62/621-280-as telefonszá-
mon!

Aranyat loptak a tolvajok

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától

7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29-33. szám alatt (mentõállomás)

tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474-374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és

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

lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Március 23-ig Dr. Weiss Patika Gyógyszertár

(Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 7.30-19, szombaton 7.30-12 óráig. Már-

cius 23-30-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.) hétfõ-péntek 7.30-18,

szombat 8-12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü március 23—27.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Aratógulyás és
cherry meggyleves

A menü: Székelykáposzta
B menü: Csibemáj rántva,

finomfõzelék
Kedd: Lebbencsleves és

karfiolleves
A menü: Tüzes sertésfalatok,

sült burgonya
B menü: Bolognai lasagne
Szerda: Marhahúsleves és

májgaluskaleves
A menü: Vadas marhából,

sós burgonya
B menü: Csirkemell gombás-

sonkás paplan alatt,
petrezselymes rizs

Csütörtök: Zöldborsóleves és
brokkolikrémleves

A menü: Házi cordon bleu,
burgonyapüré

B menü: Mexikói csirkeragu,
penne

Péntek: Scsí és csirkebecsinált
leves

A menü: Tûzdelt sertéssült,
sült burgonya

B menü: Sült keszeg vagy
hekk, párolt rizs,
citrommártás

www.galeriakavehaz.hu (X)

A 102 éves hagyományt
nem megszakítva, Szentesi
Kinizsi néven mûködik to-
vább az összeolvadás után
létrejött régi-új egyesület.
Tavaly egybeolvadt a Szen-
tesi Utánpótlás FC és a
Szentesi Farkasok utánpót-
lást nevelõ klub, idén már-
cius 5-én pedig a Kinizsi
küldöttközgyûlése döntött
az UFC-vel való egyesülés-
rõl. Többéves egyeztetés
után sikerült a helyi labda-
rúgást egybeterelni, az
egyesülést a Csongrád Me-
gyei Labdarúgó Szövetség
és az önkormányzat is évek
óta szorgalmazta.

A szentesi futball történel-
mi pillanatának nevezte a fú-
ziót Szabó Zoltán, az UFC ed-
digi és egyben a Kinizsi új
elnöke. A közgyûlésen jelen-
tette be lemondását Garai
Szabó Imre eddigi elnök, aki
15 évig töltötte be a tisztsé-
get a Kinizsi élén. A két
klubból alakult elnökség tag-
jai: Kása Erzsébet, Hegedûs Gá-
bor, Csepregi István, Janiga
László, Némethy László, Prozlik
István, Tari Róbert és Tóth
László választották meg az új
elnököt, aki még június 30-
ig, a jogutód nélküli megszû-
nés idõpontjáig tölti be az
UFC elnöki tisztségét is. A
klub taglétszáma 250 fõre
nõtt, az edzõk száma 15 kö-
rül alakul.

A Kinizsiben mûködõ ki-

lenc szakosztályból a termé-
szetjáró és az asztalitenisz
maradt meg, a többi vagy
megszûnt vagy kilépett, mit
például az ökölvívók. Az új
elnök hangsúlyozta, minden
szakosztályt szívesen látnak
a régiek közül és várnak új
sportágakat is. Szabó Zoltán
elmondta, felajánlotta az
edzõi munkát a szintén
utánpótlás neveléssel foglal-
kozó HSZATÁK Junior FC
vezetõjének, Halász Szabó
Antalnak. Mint fogalmazott,
készek a megegyezésre an-
nak érdekében, hogy végér-
vényesen egyetlen labdarú-
gó klub maradjon a város-
ban. Azt azonban nem sze-
retné, ha a Kinizsi gyerekeit
csábítgatnák el, és képviselõ-
ként nem javasol önkor-
mányzati támogatást a
HSZATÁK részére.

Garai Szabó Imre szerint
az új elnök képes összefogni
a helyi labdarúgást és remé-
li, hogy az új vezetésnek si-
kerül azt kimozdítani jelen-
legi helyzetébõl és olyan
szintre emeli, mint ahol a ví-
zilabda áll városi és országos
szinten. 

Az átadás-átvétel folya-
matban van, a a bírósági be-
jegyzések, a taós elszámolá-
sok és átigazolások zajlanak.
Ezt a bajnoki szezont még
változatlan formában, össze-
tételben és néven viszik vé-
gig a csapatok. Várhatóan

nyártól kezdõdnek meg az
átszervezések a csapatokon
belül, mondta el Némethy
László. A Bozsik-program
körzeti vezetését is végzõ
edzõ szerint a városnak jó
esélye van, hogy a program
egyik megyei alközpontja le-
gyen, ami éves szinten 160-
170 millió forint támogatást
is jelentene. A város kiváló
adottságokkal rendelkezne
edzõtáborok szervezésére,
amennyiben egy nagyon jó
minõségû füves pálya és
megfelelõ szálláslehetõség
állna a vendégcsapatok ren-
delkezésére. A Kinizsi tervei
között szerepel a Sportszálló
átalakítása, több öltözõ és
szálláshely kialakítása a me-
gyei szövetség és az önkor-
mányzat segítségével. A fej-
lesztésekhez szükség lenne
arra a magántulajdonban ál-
ló mintegy 3 ezer négyzet-
méteres telekre is, ami jelen-
leg beékelõdik a sporttelep-
be. Késõbb egy fedett, kisebb
méretû füves pályát is sze-
retnének építeni. Erõsítik a
klub nemzetközi kapcsolata-
it Újszentessel, ahol labdarú-
gó- és asztalitenisz csapat is
mûködik. A németországi
Sankt Augustinban Pünkös-
di tornán vesznek részt, aho-
vá a vízilabdások is utaznak
és kölcsönösen szurkolnak
egymás mérkõzésein.

BG

Régi -ú j  k lub
nagy tervekkel

Két gyõzelemmel folytat-
ta szereplését a bajnokság-
ban, az NB II Dél-keleti cso-
portjában szereplõ Kinizsi
férfi asztalitenisz-csapata. A
mieink Debrecenben, majd
itthon a Gyula ellen is nyer-
ni tudtak.

Két vereséget szenvedett
el a bajnokságban a Szentesi
Kinizsi asztalitenisz együtte-
se a közvetlen riválisokkal
szemben, ezt azonban szinte
azonnal korrigálta a csapat,
hiszen Debrecenben, majd az
elmúlt hétvégén itthon is
nyerni tudtak Bunda Szabol-
csék. Debrecenben 13-5-re,

itthon, a Gyula ellen 11-7-re
nyert a csapat, és ezzel to-
vábbra is a tabella második
helyén áll a Szentes 20 pont-
tal, míg a harmadik helye-
zett Ceglédnek 18, a listave-
zetõ Orosházának 24 pontja
van.

– Két riválistól elszenve-
dett vereséget követõen fon-
tos gyõzelmeket arattunk –
mondta Hegedûs Gábor szak-
osztályvezetõ. – Bízom ben-
ne, hogy ezt a két pontos elõ-
nyünket tudjuk tartani a baj-
nokság végéig. Sajnos egy
hónapos szünet következik,
ami nem biztos, hogy jókor

jön a csapatnak, de nem tu-
dunk mit tenni, ilyen az idei
versenynaptár.

A Kinizsi április közepén a
Mezõtúr ellen játszik legkö-
zelebb bajnoki mérkõzést. A
megyei harmadosztályú baj-
nokságban szereplõ fiatalok
az õszi szezont a harmadik
helyen zárták, majd a tavaszi
idény elsõ négy mérkõzését
megnyerték, a formájuk te-
hát kiváló. Legközelebb az
elsõ helyen álló Hódmezõvá-
sárhely ellen, majd egy, a kö-
zépmezõnyben található sze-
gedi egyesülettel játszanak.

hv

Gyõzelmekkel
a második helyen

A városi könyvtár idén is csatlakozik az országos Internet

Fiesta elnevezésû rendezvényhez, melynek keretében márci-

us 26-ig térítésmentesen használható az internet az intéz-

ményben. Illetve, ha az adott idõszakban az ügyfél rendezi

könyvtartozását, úgy a felszámolt késedelmi díjat elengedik.

Ingyenes internet

A Központi Statisztikai Hi-
vatal megbízásából végez-
nek adatgyûjtést a Statek
Kft. igazolvánnyal ellátott
kérdezõi városunkban. A vá-
laszadásra kijelölt háztartá-
sok címét véletlenszerûen
választották ki, így a válasz-
adás is önkéntes. A kérdezõk
az alábbi adatok gyûjtik a la-

kosság körébõl: utazási szo-
kásainkról, a háztartások in-
formációs és kommunikációs
eszközhasználatáról, a mun-
kaerõ felmérésrõl, a háztar-
tási költségvetésrõl és életkö-
rülményrõl.

Az adatokat kizárólag sta-
tisztikai célra használják fel,
amit csak összesítve és sze-

mélyes beazonosíthatóság
nélkül hoznak nyilvánosság-
ra. 

A lakosságnak munkana-
pokon 8-16.30 óra között a
KSH szegedi fõosztály mun-
katársai készséggel adnak
felvilágosítást 62/623-800-as
számon.

Adatot gyûj t  a KSH


