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Felelõsséget vállalnak
a magokért

Divatja lett a kiskerteknek. Van egy olyan lelkes
érdeklõdõket tömörítõ kezdeményezés, ahol igazi
mestereivé váltak a konyhakertnek. Csereberélik a
magokat és utána lelkesen sütnek-fõznek, befõznek
és savanyítanak a termésbõl. A Garaboly gasztropiac
keretében a III. Magbörzét rendezték meg.

4. oldal

Humorral jubilál
a Klauzál

A legelsõ diákok közül többen, és a legelsõ igazgató
is ott voltak március 21-én, szombaton a Klauzál Gábor
Általános Iskola fennállásának 30. évfordulóját ünnep-
lõ nagyszabású bálon. A Klauzál utcai, sokak által csak
„piros iskolának” becézett intézményben 1984 szep-
temberében szólalt meg elõször a csengõ.

5. oldal

Széchenyi
programiroda nyílt

Elsõsorban vállalkozók, vállalkozások, de magán-
személyek uniós pályázatainak elkészítésében, admi-
nisztrációjában nyújt segítséget a Széchenyi prog-
ramiroda. A megyében Szeged, Hódmezõvásárhely és
Makó után, negyedikként Szentesen kezdi meg mû-
ködését az iroda jövõ héttõl.

3. oldal

Szentesi Vízilabda Klub mûködési 5,5 m
Szentes Városi Úszó Club mûködési 3,3 m

rendezvény 200 e
Szilver TSE mûködési 4 m
Szentesi Kinizsi SZITE
Labdarúgó szakosztály mûködési 1,620 m
Asztalitenisz szakosztály mûködési 300 e

rendezvény 50 e
Természetjáró szakosztály mûködési 30 e
Junior FC mûködési 650 e
Szentesi Vasutas SC mûködési 150 e
Szentesi Pollák DSE mûködési 800 e
Szentesi Kosárlabda Klub mûködési 800 e
Maximus KSE mûködési 1,8 m

rendezvény 200 e
Szentesi Párducok Utánpótlás-nevelõ
SI Egyesület mûködési 400 e
Dr. Papp László Birkózó Egy. mûködési 300 e

rendezvény 100 e
Szentesi Tekézõk K. E. mûködési 400 e
Szentesi Vasutas Tekézõk
Egyesülete rendezvény 100 e
Szentesi Spartacus SE rendezvény 30 e
St. Jupát SE mûködési 100 e

rendezvény 50 e

Szentesi Árpád Szabadidõs SK mûködési 200 e
rendezvény 30 e

Szentesi Delfin ESC mûködési 100 e
rendezvény 50 e

Szentesi Lábtenisz SZSE mûködési 200 e
rendezvény 50 e

Honvéd Rákóczi SE mûködési 40 e
rendezvény 200 e

Szentesi Sakk SE mûködési 100 e
rendezvény 50 e

Szentes és Környéke Modellezõ
Egyesület mûködési 20 e

rendezvény 50 e
IC Ranch Westernlovas Egy. mûködési 50 e

rendezvény 50 e
Szent László Lovas Sport Klub mûködési 100 e

rendezvény 50 e
Szentesi Kiss Bálint KSE mûködési 50 e
91 Rögbi Klub mûködési 100 e
Petõfi Dzsúdó KHE mûködési 100 e
SZENEX SE mûködési 100 e

rendezvény 50 e
Szentesi Repülõ Klub mûködési 50 e

rendezvény 50 e
(tudósításunk a 3. oldalon)

A sportegyesületek önkormányzati
támogatásai 2015-ben

Az önkormányzat képvi-
selõ-testülete március 27-én,
megjelenésünk napján tart-
ja ülését a Városházán. A
képviselõk tárgyalnak a
szociális szolgáltatások te-
rén bekövetkezett változá-
sokról, valamint meghatá-
rozzák a jövõre vonatkozó
elképzeléseket is.

Változik a szociális intéz-
ményi térítési díjak egy ré-
sze. Várhatóan emelkedik a
fogyatékkal élõk étkeztetése,
a jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtás díja, valamint a
szállítási költség. A szociális
étkeztetésért 10 forinttal kell
többet fizetni áprilistól. A Ti-
szai Partfürdõ és Pihenõterü-
let üzemeltetésérõl ad beszá-
molót a Szentes Városellátó
Nonprofit Kft. A cég kérdõ-
íves felmérést kíván végezni
bérlõi körében a terület to-
vábbi fejlesztésével kapcso-
latban.

Társasházak épületenerge-
tikai korszerûsítésének tá-
mogatása érdekében alkot
rendeletet az önkormányzat,
melyben kamattámogatást és
vissza nem térítendõ támo-
gatást vállal az Otthon Mele-
ge Programban nyertes tár-
sasházak és lakásszövetkeze-
tek részére.

A helyi általános és közép-
iskolák mindennapi testne-

veléssel összefüggõ létesít-
ményhasználatára biztosít
3,2 millió forintot az önkor-
mányzat a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ ré-
szére.

Ismét a képviselõk elé ke-
rül a többségi önkormányza-
ti tulajdonú gazdasági társa-
ságok vezetõinek 2015. évi
javadalmazása és célprémi-
um feladatainak meghatáro-
zása. Az elõterjesztést febru-
árban levette napirendrõl a
testület.

A képviselõk dönthetnek a
helyi buszjáratok útvonalá-
nak módosításáról is. A vá-
rosközpont és a Kertvárosi
városrész között kettõ plusz
járatpár beállítása, új járat in-
dítása a Felsõpártról 8.30 kö-
rül, valamint a Városköz-
pont és a Kertváros között
közlekedõ járatok útvonalá-
nak módosítása szerepel a ja-
vaslatok között. A változá-
sok mintegy 1,3 millió forint-
tal terhelik az önkormányza-
tot, a szükséges pénzügyi fe-
dezetet a javaslattevõ képvi-
selõk képviselõi keretébõl
biztosítanák. A képviselõ-
testület döntéseirõl követke-
zõ heti lapszámunkban szá-
molunk be. A tanácskozás
nyilvános, azon bárki részt
vehet.

B.G.

Új buszjáratokZavartalanul és az ütem-
tervnek megfelelõen halad
az új wellness- és élmény-
részleg építése az Üdülõ-
központban. A héten meg-
kezdõdött a külsõ meden-
cék felújítása, a termálvíz
kormányzás átalakítása, a
jövõ héten pedig az 50 mé-
teres medence felújításához
kezdhet hozzá a héten kivá-
lasztott kivitelezõ. A na-
gyobb forgalom, valamint
az üdülõvendégek teljesebb
kiszolgálása érdekében
programszervezést is felvál-
lal az Üdülõközpont.

A tetõ és az ablakok a he-
lyükre kerültek, a medence-
testek betonozása is megtör-
tént, egy jobban látszik a
wellness és élményfürdõ
végsõ megjelenése az Üdü-
lõközpontban. Fennakadás
nélkül folyik a kivitelezés és
elõreláthatólag semmi sem
akadályozza a DAOP pályá-
zat keretében megvalósuló
létesítmény június 30-ra tör-
ténõ átadását, számolt be a
munkák idõszerû helyzeté-
rõl Márton Mária ügyvezetõ.
Megkezdõdött a héten a kül-
sõ medencék felújítása, a
munkát az Unibau-Épszer
Kft. végzi. A gyermekme-
dencét felbontották a külsõ
meleg vizes csõhálózat fel-
újítási munkálatai miatt. A
termálvíz kormányzás meg-
felelõ átépítésével biztonsá-
gosabbá válik a létesítmény
melegvíz ellátása egész év-

ben. A beruházás során tuso-
lókat alakítanak ki a gyer-
mekmedence mellett. A brûg
környékén folyó munkálatok
miatt körülbelül 2 hétig nem
használhatók a termálvizes
külsõ medencék. Elképzelhe-
tõ, hogy néhány hétre az
összes külsõ medence hasz-
nálatát kénytelen lesz szüne-
teltetni az Üdülõközpont a
gyors és biztonságos munka-
végzés érdekében.

A 33-as medencébõl a vi-

zet leengedték, a sátrat le-
bontották a támfal megerõsí-
tési munkálataihoz. Az el-
múlt hetekben végzett stati-
kai vizsgálat szerint a 33-as
medence vasbetonszerkezete
ép, a medencetest egyik sar-
ka megsüllyedt, de ez az ál-
lapot évek óta fennáll. Most
arra is fény derült, hogy a
medence alatt üregek talál-
hatóak és a belsõ szigetelésé-
vel is gondok vannak, ezért
a felújítása sok pluszmunká-

val jár majd. A HURO ma-
gyar-román pályázatból
megvalósuló külsõ meden-
cefelújítás befejezési határ-
ideje június 30.

Az új fogadótér épületé-
nek váza is elkészült, a héten
tetõ került rá. A régi bejárat
helyén kialakított, közel 300
négyzetméteres épületben
szökõkút is fogadja a strand-
ra érkezõket.

(folytatás a 3. oldalon)

Rendezvényeket is
szervez az Üdülõközpont

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Most Rágyánszky
Sándor (képünkön) nyugdí-
jas közgazdászt kérdeztük.

– Új üzemcsarnokot létesít
az ipari park északi zónájá-
ban a Zöld Plasztik Lakics
Kft. A 120 millió forintos be-
ruházás eredményeként a cég
létszáma a jelenlegi 16-ról,
20 fõre bõvül. 

– Természetesen örömmel
fogadok minden olyan hírt,
amely városunk, térségünk
gyarapodásáról számol be. A
munkahelyteremtés kiemel-
ten fontos, ezért a kis létszá-
mú bõvítések is jelentõséggel
bírnak.

– Tizenkilenc évesen ült le
egy német robotikai cég ve-
zetõjével tárgyalni a szentesi
Maczelka Márk, aki üzleti
filmek forgatására alapozta
elsõ vállalkozását. Késõbb
dokumentumfilmesként is si-
keres és elismert lett. Ma
már más formája érdekli az
értékteremtésnek, az év elejé-
tõl a SPAR Magyarország
kommunikációjáért felel.  

– Sokszor olvashattunk
olyan híreket, amikor is zse-
niális magyar találmányok
különbözõ okok miatt nem
valósulhattak meg. Ezért is
örülök minden olyan hírnek,
amikor fiatal tehetségeknek
sikerül terveiket megvalósí-
tani. Az, hogy ez egy szente-

si fiatalember, külön büszke-
ség számomra.

– Szentesi Kinizsi néven
mûködik tovább a tavaly
egybeolvadt Szentesi Után-
pótlás FC és a Szentesi Far-
kasok utánpótlást nevelõ
klub. Most a Kinizsi kül-
döttközgyûlése döntött az
UFC-vel való egyesülésrõl. 

– A Szentesi Kinizsi szá-
momra meghatározóan szép
eseményeket idézõ egyesü-
let. Örülök, hogy ezzel az
egységesítési lépéssel – re-
mélhetõleg – még magasabb
szintre kerül a helyi labdarú-
gás, az utánpótlás biztosítása
pedig folyamatossá válik.

– 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 beszéltek.

– Az Omega együttes szá-
momra a fiatalságom vissza-
idézése. Õk is, én is nagypa-
pa korba léptünk, de zenéjük
most is nagy hatással van
rám, ugyanúgy mint a hetve-
nes években. Alig várom
már, hogy abban a csodála-
tos környezetben amit a
Szentesi Református Nagy-
templom szent helye nyújt,
hallgathassam az Omega
Oratóriumát. 

– Az utca emberét kérdez-
tük a vasárnapi zárva tar-
tásról. Abban majdnem min-
denki egyetértett, hogy vala-
mikor a kereskedelemben
dolgozóknak is jár a pihenés,
de, hogy ezt pont a vasárna-
pi bezárással kívánják elõ-
mozdítani, abban már vitat-
koznának. 

– 1948-ban születtem, úgy
jártam általános iskolába,
gimnáziumba, egyetemre,
hogy szombaton is volt taní-
tás, és ez a nap munkanap
volt, vasárnap pedig zárva
voltak a boltok. Ugyanakkor,
mivel édesanyám fényké-
pész volt, mi a hét végén is
nyitva voltunk, kedden volt
a szünnap. Nekem a vasár-
napi kötelezõ programom a
fényképek áztatása volt. Ha
a világban körülnézünk,
mindenre találunk példát és
ellenpéldát is. Az, hogy a
családok többet legyenek
együtt, nagyon nemes és tá-
mogatandó cél, de ezt a vitát
nem szabad pártpolitikai sík-
ra terelni.

Mit szól hozzá
Rágyánszky Sándor? A városközpont keleti részén található, a Kossuth utca és a

Klauzál utca által közrefogott területen. A régészek a környé-
ken VIII–IX–X. századi sírokat tártak fel. Csallány Gábor
(1871–1945)  múzeumigazgató feljegyzése szerint a sírok
egyikében (a nyolcadikban) egy lovas íjász nyugodott. Az õ
tiszteletére 2000. július 15-én Imre Károly, a Szent György Lo-
vagrend alpriorja és a Csongrád Megyei Keresztény Szak-
szervezet anyagi áldozatvállalásával egy 2,2 méteres emlék-
kõvel jelölték meg a helyet az Eszes Patika közvetlen szom-
szédságában. A tardosi vörös mészkõoszlop látványtervét
Berkecz István festõmûvész készítette, a kivitelezést pedig
Pálfi Imre kõfaragó végezte. Az oszlopfõn egy versidézet ol-
vasható Garay Jánostól, amely így szól: „Csak törpe nép fe-
lejthet õs nagyságot/Csak elfajult kor hõs elõdöket.” Már az
emlékoszlop felavatásakor felvetõdött, hogy a kialakított csi-
nos terecskének nevet kellene adni. A honfoglaló hét magyar
törzs vezérei közül Ond vezérre esett a választás, akinek tör-
zse – Anonymus gesztája szerint – benépesítette a Tisza vidé-
két, így Szentest és környékét is. A névadásról a képviselõ-
testület 2001. október 26-án döntött, elfogadva az elõterjesz-
tett „Ond vezér tere” elnevezést. A hivatalos névadási ün-
nepségre 2001. november 24-én került sor.       

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (145.)

Ond vezér tere

Évente 2-3 alkalommal válik szükségessé a városháza csú-
csán látható zászló cseréje. A szinte állandó légmozgás, a csa-
padék és a napsugárzás hatására hónapok alatt tönkremegy
az anyag a 35 méteres magasságban. A város címerével ellá-
tott, kék színû, 2x1,2 méter nagyságú zászlót legutóbb márci-
us elején cserélték le a tûzoltók az emelõkosaras jármûvük
segítségével.

Kicserélték a zászlót

...Szentesen a március 15-i
ünnepi mûsor rendezõi, fel-
lépõi. Hosszú évek óta elõ-
ször hagyhattuk el a fõte-
ret emelkedett hangulatban,
úgy, hogy nemzeti ünnepünk
fennköltségét nem szennyez-
ték felszólalásaikkal pillanat-
emberek, politikus epigonok. 

Valakik megértették, nincs
helye a napi kicsinyes tor-
zsalkodásnak, „ellenfelek”
ócsárlásának, öntömjénezés-
nek nemzeti hõseink megidé-
zése kapcsán.

Köszönjük ezt a felemelõ
órácskát, ránk fért. 

Gödér Lajos 

Nem engedtek
a 48-ból...

1861-ben Molnár György
színész-rendezõ megalakí-
totta a Budai Népszínházat,
mely egy átépített raktárban
kezdte meg mûködését. Mû-
során népszínmûvek, ope-
rettek szerepeltek. Alig né-
hány hónap után már lát-
szott, hogy a vállalkozás
nem lesz sikeres. Az oka
többek között az, hogy Bu-
dát akkor idegen ajkúak,
zömmel német polgárok lak-
ták, Pestrõl pedig nehézkes
volt a színház megközelíté-
se.

1864-ben a gazdaságtalan
mûködés miatt felfüggesz-
tették a színház mûködését.

1872. március 15-én hosz-
szas elõkészület után meg-
a l a k u l t  a  P e s t i  M a g y a r
Népszínházat Alapító Tár-
sulat, feladata az új állandó
népszínház felépítése. Az
építkezéshez szükséges fél-
millió forintot adakozásból,
segélyekbõl gyûjtötték ösz-
sze, de elfogadtak alapítvá-
nyi, sõt sorsjátékból szárma-
zó pénzeket is.

Szentes szinte elsõként
csatlakozott a kezdeménye-
zéshez. 1872. augusztus 18-
án a helyi fiatalokból álló
„Egyetértés" társaskör felhí-
vást intézett a Szentesi Lap-
ban, hogy hangversennyel
egybekötött táncestélyt ren-

dez a Pesten felállítandó
Magyar Népszínház javára.

A felhívásra sokan jelent-
keztek, de az augusztusi
rossz idõjárás nem igazán
kedvezett a rendezvénynek.
A hangversenyt a helybeli
elsõ zenekar nyitotta meg.
Majd utána a mûkedvelõ és
szerepelni vágyó szentesi la-
kosok következtek. Szente-
sen ebben az idõben nem
sok mûsoros est volt, így
örömmel vettek minden
ilyen jellegû összejövetelt. A
rossz idõjárás ellenére a bál
nagyon jól sikerült és regge-
lig tartott.

A megszabott belépõdíjon
felül nagyon sokan támogat-
ták a rendezvényt, elsõsor-
ban pénzadománnyal. Tóth
Antal pedig a vendéglõ ter-
meit adta oda díjmentesen a
bál számára.   A tiszta bevé-
tel 63 frt. 98 kr. volt, amit
eljuttattak a Pesti Magyar
Népszínházat Alapító Tár-
sulatnak.

1873. január 18-án a kaszi-
nó-egylet is bált szervezett a
kaszinó könyvtár és a pesti
népszínház javára. A bál
nem volt sikeres, szinte csak
a zenészek díját tudták kifi-
zetni belõle. A helyi újság írt
az eseményrõl, a cikket az-
zal fejezték be, hogy a bált
egy hét múlva újból megren-

dezik és elvárják a részvé-
telt. Az írás megtette hatá-
sát, nagyon sokan mentek el
a bálba február 8-án. A bevé-
tel összesen a két bál alkal-
mával 253 ft. 10 kr., kiadá-
sok összesen 192 ft. 65 kr.
tiszta jövedelem 65 ft. 45 kr.
volt. A befolyt összeget a ka-
szinókönyvtár és a pesti
népszínház javára szétosz-
tották.

Közadakozásból az épít-
kezésre huszonötezer forint
gyûlt össze, szinte minden
nagyobb településen rendez-
tek gyûjtést a cél érdekében.
Az építkezés teljes költsége
hétszázezer forint volt.

1874. március 12-én Fer-
dinand Fellner és Hermann
Helner tervei alapján meg-
kezdõdött az építkezés Bu-
dapesten. 1875. október 15-
én a Pesti Népszínház meg-
nyitotta kapuit. 1908-ban az
épületet a Nemzeti Színház
vette át. 1963-ban statikai
okokra hivatkozva, az épülõ
M2-es metró vonal építése
miatt lebontották. 1965. ápri-
lis 23-án a színház utolsó ré-
szeit is lebontották. Egy gyö-
nyörû épülettel lett szegé-
nyebb Budapest.

Lantos Imre
(Az írás teljes terjedelmében

a szenteskincsei.gportal.hu
oldalon olvasható.)

A Pesti Népszínház
javára jótékonykodtak

Még véget sem értek az el-
sõ világégés hadi eseményei,
amikor az elhunyt katonák
emlékének az ápolása már
elkezdõdött, ami az 1920-as
évek elejétõl országszerte
különbözõ típusú és formájú
emlékmûvek, emléktáblák
alakjában ölthetett testet. A
háborúban elesett hõs kultu-
szának kibontakozását a ma-
gyar állam is támogatta, nem
feledkezhetünk meg azon-
ban az alulról jövõ kezdemé-
nyezésekrõl sem. Nagyobb
településeken jellemzõ volt
az, hogy a köztereken felállí-
tott központi szerepet betöl-
tõ emlékmûvek mellett fog-
lalkozási csoportok, oktatási
intézmények vagy éppen a
különbözõ felekezetek is el-
készítették emléktáblájukat,
amelyeket ünnepélyes kere-
tek között avattak fel. A
Szentesi Ipartestület saját ha-
lottainak a neveit és foglal-
kozását 1939-ben vésette fe-
kete márványtáblába, ame-
lyet székházának folyosóján
helyeztek el. Az emléktáblán
a következõ iparosok szere-
pelnek, akik különbözõ
szakmák képviselõi közül
kerültek ki: Ácsi Kovács Sán-
dor (fazekas), Ácsi Kovács
Imre (fazekas), Bori Mihály
(kõmûves), Baron Márton

(bádogos), Berkovics József
(szabó), Cibola Sándor (sza-
bó), Dékány János (cipész),
Dancsi József (kõmûves),
Dezsõ Bálint (mészáros),
Dobossy Dávid (kelmefestõ),
Doszlop Nagy Imre (ács),
Gilicze János (cipész), Gyõri
János (kovács), Gyuricska
Lajos (szíjgyártó), Horváth
Sándor (szabó), ifj. Kiss Ist-
ván (késes), Kulcsár József
(csizmadia), Kürti Sz. Imre
(férfiszabó), Lõwi Gyula (ci-
pész), Mátyás József (mázo-
ló), Miskolci Ferenc (kõmû-
ves), Molnár Antal (szoba-
festõ), Molnár Farkas János
(szabó), Molnár Sándor (sza-
bó), Papp Imre (szabó),
Pászti János (borbély), Péli
István (csizmadia), ifj. Sá-
rándi János (mészáros), Szõ-
ke József (szûcs), Vígh Mi-
hály (szabó), Vrana Lajos
(mûszövõ). Az emléktábla
alján a spártai hõsök sírfel-
iratából származó részlet ol-
vasható, ami minden bi-
zonnyal a háborúban való
helytállásra és az áldozatho-
zatalra utal. Felavatására
1939. május végén a „Hõsök
napja” alkalmából került sor,
amikor a szervezõk az ün-
nepség programjába ezt a
mozzanatot is beiktatták. Az
Erzsébet téren tartott meg-

emlékezést követõen a részt-
vevõk az ipartestület székhá-
zához vonultak, ahol Kanász
Nagy Sándor, polgármester
leplezte le az emléktáblát. 

A sajtóbeszámolók áttekin-
tését követõen próbáltam a
háborús emlék nyomába
eredni, amelyet feltehetõleg
az 1950-es vagy az 1960-as
években távolítottak el az
épület folyosójáról. Az 1970-
es évek elsõ felében már biz-
tosan nem volt a helyén,
ahogyan azt a Szentesi Mû-
velõdési Központ korábbi
munkatársaitól megtudtam.
A kutatás eredménnyel zá-
rult, mivel az intézmény je-
lenlegi dolgozói a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház
padlásán megtalálták sértet-
len állapotban. Jelen sorok
írójának nem tiszte határo-
zott elképzeléseket megfo-
galmazni az emléktábla jö-
võjét illetõen, azt azonban le
kell szögeznünk, hogy a je-
lenlegi méltatlan helyzetén
változtatni szükséges. Ha a
szentesi iparosok az 1930-as
évek végén komoly anyagi
áldozatok árán megörökítet-
ték a háborúban elhunyt tár-
saik tragédiáját, akkor az
utókornak kötelessége emlé-
kük ápolása.

Mód László néprajzkutató

„Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza!”

A szentesi iparosok elfeledett
elsõ világháborús emléktáblája



Elsõsorban vállalkozók,
vállalkozások, de magán-
személyek uniós pályázatai-
nak elkészítésében, admi-
nisztrációjában nyújt segít-
séget a Széchenyi program-
iroda. A megyében Szeged,
Hódmezõvásárhely és Ma-
kó után, negyedikként kez-
di meg mûködését az iroda
jövõ héttõl.

A járási hivatalban kialakí-
tott iroda a 2014-20120 kö-
zött elérhetõ uniós források
népszerûs í tésében vesz
részt, fogalmazott az ünne-
pélyes megnyitón Schultz
Gábor, a Széchenyi Program-
iroda Nonprofit Kft ügyve-
zetõ igazgatója. A program-
iroda szolgáltatása a pályá-
zatokon induló szereplõk se-
gítése, tájékoztatása, hang-
zott el a fejlesztéspolitikai
kommunikációért felelõs he-
lyettes államtitkártól. Csep-

reghy Nándor szerint sok ta-
pasztalatot, sokszor negatí-
vakat is szereztek az elmúlt
hét éves ciklus pályázataiból.
Az országban ez az 54. ilyen
iroda, ami azt is jelzi, a vidék
Magyarországa is fontos a
kormány számára. A helyet-
tes államtitkár kiemelte, a
következõ pályázati rend-
szerben kevesebb adminiszt-
rációs teherrel számolhatnak
a pályázók, akik jelentõs ál-
lami segítséget kapnak. Hoz-
zátette, az irodában dolgozó
kollégák, hasonlóan a mi-
nisztériumi dolgozókhoz,
napi tíz órás munkaidõre
számítsanak.

Zajlik a közigazgatás át-
alakítása, egyre több felada-
tot vesz át a kormányhiva-
tal az önkormányzatoktól,
mondta dr. Juhász Tünde kor-
mánymegbízott. A cél, hogy
az állampolgárok egy ajtón

keresztül juthassanak az ál-
lami ellátásokhoz, szolgálta-
tásokhoz, és az ügyfél egy
épületben letudhasson min-
den adminisztrációs terhet.
Hozzátette, ennek érdekében
Szentesen is megvalósul az
év második felében a kor-
mányablak. A Széchenyi
programiroda közelebb viszi
az információkat az érdeklõ-
dõkhöz, és segíti a mikro-,
kis- és középvállalkozásokat.

Az új iroda március 25-tõl
mûködik a Járási Hivatal
124/A számú helységben.
Dr. Szabó Andrea irodavezetõ
lapunknak elmondta, hogy
minden nap 8 és 16 óra kö-
zött tartanak nyitva. Egyelõ-
re a már nyertes pályázók
adminisztratív feladatait lát-
ják el, a késõbbiekben pedig
a megjelenõ uniós pályáza-
tokban segítenek az érdeklõ-
dõknek. BG
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(folytatás az 1. oldalról)
Várhatóan több bejáraton

keresztül lehet majd bejutni
az Üdülõközpontba. Az új
fõbejáraton keresztül min-
den szolgáltatás elérhetõ lesz
megfelelõ belépõjegy birto-
kában. Ezen kívül a fedett
uszoda bejárata is mûködik,
onnan lehet megközelíteni
az új élmény- és wellness
részlegeket külön belépõ-
jeggyel. A jelenlegi elképze-
lések szerint az új részlegbe
még egy beléptetõt nyitná-
nak a Kováts Károly utcai
parkolók felõl. Az új szolgál-
tatásokkal bõvül a dolgozói
létszám is az év második fe-
létõl.

A héten kiválasztották az
50 méteres medence kivitele-
zõjét is, a felújítási munkát
szintén az Unibau-Épszer
Kft. nyerte el, a szerzõdést a
héten aláírták, a munkaterü-
letet a jövõ héten adja át az
Üdülõközpont a mihamarab-
bi munkakezdés érdekében.
Az Üdülõközpont fejleszté-
sei döntõen két pályázatból
valósulnak meg. A „Sport,
mint a határon átívelõ turisz-
tikai fejlesztések eszköze“ cí-
mû HURO/1101/172/2.1.3
számú pályázatban az Euró-
pai Unió által biztosított

ERDF támogatás összege:
667.977,88 EUR

A „Szentes Strandfürdõ él-
ményfürdõvel és wellness
központtal történõ bõvítése“
címû DAOP2.1.1./J-12-2012-
0051 jelû pályázat kapcsán
megítélt támogatás összege:
447.634.035 Ft, a projekt
összköltség: 895.268.070 Ft

A Szentesi Üdülõközpont
Nonprofit Kft. ügyvezetõje
beszélt a létesítmény turiszti-
kai kiajánlásairól is. Az el-
múlt hetekben négy idegen-
forgalmi kiállításon vettek
részt, Belgrádban, Budapes-
ten, Debrecenben és Temes-
váron. A legsikeresebb a ro-
mániai bemutatkozás volt,
ahol mintegy 3 millió forint
értékben kötöttek üzletet,
több turnus fogadására. fõ-
ként egészségmegõrzés cél-
lal. Márton Mária kiemelte,
hogy vendégeik teljes kiszol-
gálása érdekében rendez-
vény- és programszervezést
is felvállalnak. Ezért Szar-
vasra és Szegedre is elviszik
a vendégeket. Az Üdülõköz-
pont legközelebb Szentes né-
metországi testvértelepülé-
sén, Sankt Augustinban nép-
szerûsíti szolgáltatásait ápri-
lis 24-26. között.

Besenyei

Rendezvényeket
is szervez

az Üdülõközpont

Nõi kézbe került az Ár-
pád Szabadidõs Sportklub
vezetése, az új elnök Krausz
Jánosné. Március 20-án, kü-
lönlegesre sikeredett az évi
közgyûlés, ahol 23 év mun-
ka után leköszönt Léhi Gá-
bor. A 84 évet is betöltött
vezetõ egészségügyi okokra
hivatkozva adta át a staféta-
botot, de marad az egyesü-
let kötelékében, mint he-
lyettes elnök. Fõ csapásvo-
nalak a sport, a honismeret
és a határokon átnyúló kap-
csolatok ápolása gyerekek-
kel, családokkal és fiatalok-
kal karöltve.

Izgalmas, túrákban és ka-
landokban bõvelkedõ prog-
ramot mutatott be a sport-
klub vezetése múlt héten,
pénteken a Kiss Bálint utcai
klubhelyiségében. Az estébe
hajló közgyûlésen a leköszö-
nõ elnök beszámolt a tavalyi
és az idei esztendõrõl. Az
eseményen dr. Demeter Attila
alpolgármester és Móra József
önkormányzati képviselõ is
részt vett. Tavaly az összes
bevétel 3,4 millió forint volt,
a kiadás meghaladta a 3,6
millió forintot. 2015-re az
összes tervezett bevétel 4,8
millió forint, a kiadási olda-
lon is ekkora összeggel szá-
molnak, hangzott el a költ-
ségvetési beszámolóban.

Az adatokon  kívül egy jó
hangulatú és szívszorító este
volt, ahol emlékeztek 23 év
munkájára és új elnököt vá-
lasztottak. A közgyûlés elfo-
gadta Léhi Gábor és két bi-
zottsági tag lemondását. Tit-
kos szavazással egyhangúlag
választották új elnöknek
Krausz Jánosnét. A két új el-

lenõrzõ bizottsági tag: Kõvári
Rezsõné és ifj. Kocsis Ferenc. A
leköszönõ elnök a tavalyi
esztendõrõl egy összegzést
nyújtott át, beszélt a bács-
katopolyai, az újszentesi, a
gyergyóremetei és a temesvá-
ri látogatásokról. Büszkén
említette a nõi kézilabdacsa-
patot, amelynek mûködése
nem zökkenõmentes, de
örömmel vállalták. Az idei
események már januárban el-
kezdõdtek a vers- és próza-
mondó fesztivállal, amelyet a
magyar kultúra napja alkal-
mából rendeztek, határon tú-
liak részvételével. Idén is lesz
sportmajális, amit inkább a
férfiak várnak, a nõk a szep-
temberi görögországi túrát.

Léhi Gábor szelíd mosoly-
lyal azt mondta, hogy ami-
kor 23 évvel ezelõtt elkezdte
az elnöki munkát, talán szi-
gorú és katonás vezetõ volt,
akkor azt kellett tennie, de
ez a stílus mára már szük-
ségtelen, mert nagyszerû
kollégái vannak. Arra kér-
désre, hogy mire a legbüsz-
kébb, egy kicsit gondolkodó-
ba esett, de vég nélkül sorol-
ta a gyermek alkotótáboro-
kat, a családokat megmozga-
tó programok sokaságát,
nem hagyta ki a honismereti
és sporttáborokat sem. Kicsit
szomorúbban beszélt a kara-
te szakosztály hányattatott
sorsáról, amirõl le is kellett
mondani, edzõ hiányában.

Mivel tanácsadó elnökként
marad a klubnál, szívügyére
a sportra, annak támogatói
hálójának megszervezésére
komoly erõket szeretne moz-
gósítani. Ajándékai és kitün-
tetése átvételekor  meglepe-
tésre csak annyit mondott:
„Köszönöm.”

Az új elnök, Krausz Já-
nosné nem tervez újításokat.
Szerinte annyira olajozottan
mûködik minden, hogy abba
vétek lenne belenyúlni, de
ezt soha nem is tervezte.
Amit azonban szeretne vég-
rehajtani és sürgetõvé is vált,
az a fiatalítás.

F. M.

Széchenyi
programiroda nyílt (folytatás az 1. oldalról)

A sportegyesületek ez évi
anyagi támogatásáról dön-
tött a mûvelõdési és sportbi-
zottság. Az összesen 25,4
millió forintos keret felosztá-
sáról Kovács János elnök és
Bujdosó Tamás bizottsági tag
tájékoztatta a sajtó képviselõ-
it. A sportegyesületek márci-
us 12-ig nyújthatták be igé-
nyüket a grémiumhoz, 30
klub összesen 46 millió fo-
rintra pályázott és 22,720
milliót kapott mûködésre és
rendezvényekre. Kovács Já-
nos elmondta, elsõsorban az
olimpiai sportágakat támo-
gatták, nem feledkezve meg
a többi sportágról sem. Ezért
lehet például, hogy a Szilver
TSE, mint az ország legjobb
táncegyesülete 4 millió forin-
tot kapott. Az elbírálásnál
szempontként vették figye-
lembe az egyesület által elért
eredményeket, sportolói lét-
számát, illetve az edzõk szá-
mát és sportszakmai végzett-
ségét. Lényeges a városhoz
való kötõdés, így például a
Szentesi Tekézõk Közhasznú
Egyesülete, melynek szuper-
ligás nõi csapata kényszerû-
ségbõl Szolnokon rendezi ha-
zai fordulóit, alacsonyabb tá-
mogatást kapott. Az elnök
indoklásában elmondta, mi-
ért nem adtak minden egye-
sületnek támogatást. A Szen-
tesi Tenisz Klub az önkor-
mányzattól más címen kap
2,5 millió forintot, a Jövõn-
kért Mûvészeti Iskola pedig
nem sportegyesület. 

Sport-
támogatások

A közlekedést érintõ válto-
zások lesznek több, az ön-
kormányzati képviselõk által
felvetett kérdésben. Gyerme-
kek veszélyt jelzõ tábla és ki-
egészítõ tábla elhelyezésével
30 km/h sebességkorlátozást
vezetnek be az Arany János
és Klauzál utca keresztezõ-
dés környezetében a szüksé-
ges KRESZ táblák beszerzé-
sét követõen. Az intézkedést
Krausz Jánosné kérte az arra
közlekedõ gyerekek bizton-
sága érdekében. Ugyanitt
gyalogátkelõhely kiépítését
is kérte Dömsödi Mihályné,
megvalósítását késõbb, egy
esetleges körforgalom kiépí-
tésekor javasolta a Mûszaki
Iroda. A képviselõ asszony a
Tóth József utcán 3,5 tonnás
súlykorlátozás bevezetésére
is tett indítványt. Az utca
forgalmi rendjét több ízben
is felülvizsgálta az önkor-
mányzat az elmúlt években.
Legutóbb 2014. június 18-án
végeztek forgalom számlá-
lást az utca Munkácsy Mi-
hály utcai torkolatánál. A
kétirányú, kétszer 4 órás for-
galomszámlálás szerint 2518
egységjármûvet regisztrál-
tak. Kiderült, hogy az egész
városra érvényes, 7,5 tonná-
nál nagyobb össztömegû
gépjármûvek átmenõ forgal-
mának korlátozása ellenére
is jelentkezett ilyen jellegû
forgalom a vizsgált útszaka-
szon, ezért az önkormányzat
kérte a rendõrkapitányságot
az útszakasz forgalmának fo-
kozott ellenõrzésére. Mivel

az egész városra érvényes a
7,5 tonnánál nagyobb jármû-
vek átmenõ forgalmát tiltó
korlátozás, szabályosan csak
célforgalomban jelenhet meg
az utcában, ezért a kitiltást
nem tartják indokoltnak.

Dr. Szabó Andrea a Csong-
rádi úti Kurca híd korlátjá-
nak meghosszabbítását kérte
a világháborús emlékmû felé
a közlekedés biztonságosab-
bá tétele érdekében. A Mû-
szaki Iroda javaslata szerint
a korlátot a híd mindkét ol-
dalán megegyezõen célszerû
meghosszabbítani a szim-
metrikus elrendezés érdeké-
ben. Az elemek legyártására
elõzetes árajánlatot kértek a
híd felújítását végzõ Integrál
Zrt-tõl. 

Szabó Zoltán térfigyelõ ka-
mera felszerelését javasolta a
kórház Kiss Zsigmond utcai
sürgõsségi osztálya elé. A
rendõrkapitányság szerint az
utca Köztársasági utcai tor-
kolatához tervezett kamera
felszerelése megoldja az SBO
elõtti terület megfigyelését
is. A városi kamerarendszer
tovább bõvülhet az idei év-
ben, megfelelõ pénzügyi for-
rás függvényében. A képvi-
selõ közvilágítás felszerelé-
sét kérte a Honvéd és Kiss
Zsigmond utca keresztezõ-
désébe. A hamarosan induló
ledes korszerûsítés kereté-
ben a közvilágítás nem bõ-
víthetõ, azonban az új, mo-
dern lámpatestek megold-
hatják a problémát.

BG

Közlekedést
érintõ kérdések

Lebontják a sátrat
A 25 méteres medence sátrát várhatóan április 10-14.

között bontják le, emiatt a tanmedence zárva tart. Az új-
bóli nyitást április 15-én, reggel 5 órakor tervezik.

Az elnök személye
változott, a célok nem

Fotó: Vidovics
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Fokozott rendõri jelenlétet
biztosít a kapitányság a vá-
ros közterületen e hónaptól
kezdõdõen. A gyakoribb
gyalogos járõrszolgálatról
Balogh Szabó Imre rendõrka-
pitány írásban válaszolt an-
nak kapcsán, hogy Hevesi-

Tulipán Edit képviselõasz-
szony a lakosok szubjektív
biztonságérzetének erõsítését
kérte, fõként a Nádasdy és
Báthory utcák környékén. A
jelzett területen is többször
megjelennek a rendõrök, au-
tóval és gyalogosan is. Bün-
tetõeljárás folyik több rend-
beli besurranásos lopás elkö-
vetése miatt F. T. helyi lakos-
sal szemben.

A kapitány arról is tájékoz-
tatott levelében, hogy a volt
téglagyár környékét visszaté-
rõen ellenõrzik és jelenleg is
több folyamatban lévõ bün-
tetõ- és szabálysértési eljárás
zajlik a gyár területén lopá-
son tetten ért személyekkel
szemben.

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság tájékoztatása szerint
2014. évben 744 bûncselek-
ményt regisztráltak, ami 30,4
százalékkal alacsonyabb ér-
ték, mint az elõzõ évi 1112.
Ez a bûncselekmény szám az
elmúlt 5 év legalacsonyabb
értéke. A csökkenés markán-
san a lopások számának
visszaesésében mutatkozik.

Javuló
közbiztonság

Gyermekkoromban alig
voltak fûszernövények, és
nem is használta õket any-
nyira az akkori hagyomá-
nyos konyha. Ma pedig ba-
zsalikom vagy éppen roz-
maring nélkül nem is kony-
hakert a konyhakert. Divat-
ja lett a kiskerteknek, de
sajnos még nem voltak
magbörzék. Áttörés tapasz-
talható, van egy olyan lel-
kes érdeklõdõket tömörítõ
kezdeményezés, ahol igazi
mestereivé váltak a kony-
hakertnek. Csereberélik a
magokat és utána lelkesen
sütnek-fõznek, befõznek és
savanyítanak a termésbõl.
Lapunk szombaton a Gara-
boly gasztropiac keretében
rendezett III. Magbörzére
látogatott.

Székely Gergõ fõszervezõ-
vel az esemény elõtt és után
is beszélgettünk. A maga
csendes, szemlélõdõ alapál-
lásából úgy tûnik, nem sok
minden billenti vagy billent-
heti ki, töretlenül optimista.
– Alapjában véve kevesen
jöttek el, de sikernek értéke-
lem, mert  akik magfogással
profi módon foglalkoznak,
hoztak több száz féle magot
és ez úgy nézett ki, hogy hú
de jó visszük a magot haza –
kezdte az összegzést. – So-
kan érkeztek ma is és keres-
ték a magokat, egy picit csa-
lódottak voltak – szegeztem
Gergõnek a megállapításo-

mat. A civilben a pénzforga-
lom nélküli cserekereskede-
lemre szavazó kertmániás
szerint sokan belefáradtak
abba, hogy ez a börze csak
visz, vagyis ilyen helyre el-
hozza a magot, és alig visz
haza valamit. Beszélt arról
is, hogy Magyarországon
van egy pár lelkes személy,
õk csoportosulnak, több
száz magot tartanak fent,
sok idõt töltenek kategorizá-
lásukkal, de õk már a kert-
ben vannak, mert jó idõ van.
Gergõ azt is mondta, hogy
több felelõsséget kell vállal-
ni és nem csak elvárni, ha-
nem vissza is  kell tudni ad-
ni. Aki magot akar, az hoz-
zon is, mert ez egy börze és
a cserére épül.

A meghívott díszvendég,
Major Pál csorvási biokertész
elõadásának képei lélegzet-
elállítóak voltak: zöld oázis
fotókópiái villantak fel, óriá-
si, egészséges, bio gyümöl-
csökkel és zöldségekkel.
„Kertész legyen, aki boldog-
ságra vágyik” – tartja egy
idézet és errõl az elõadás
csak tovább erõsített ben-
nünket. A fél vagy tán az
egész életét a kertben és a
fóliában töltõ mester azt
mondta, hogy a gyermekek
a leghálásabb közönség.
Csorváson három iskola és
óvodakert van, ahol minden
korosztály elfér. Ezek a gye-
rekek nem pénzért jönnek

tanulni az intézmények ud-
varán kialakított kertekbe,
de olyan boldogok, hogy az
leírhatatlan – áradozott a
csorvási bácsi. A legnagyobb
öröme az elmúlt 15 évnyi
biokertész idõszakában a
dinnyékhez fûzõdik. Kép-
zeljenek el egy rózsalugas tí-
pusú építményt, ahol nem
rózsakelyhek, hanem diny-
nyék lógnak a fejünk felett.

Az idõs kertész azt is mond-
ta, hogy mivel kúszónövény,
így saját súlyának sokszoro-
sát tudja megtartani. A leg-
nagyobb vesztesége pedig a
szamócáihoz köthetõ, mert
a 2007-es hirtelen lehûlés,
fagy és a jég mindent elvitt,
komoly kára lett. Sokat be-
szélt a szeretet erejérõl, amit
a növények megéreznek és
ezerszeresen meghálálnak.

Jó szívvel üzente, hogy aki
az életben elfáradt, az új erõ-
re kap a kertben, mert annak
gyógyító ereje van. A 92-féle
növényt termesztõ szaki a
levéltetvekre egy olyan ke-
veréket ajánl, ami bio és en-
gedélyezett. Tíz liter vízhez,
harminc deka káliszappan
és három deci denaturált
szesz kell, ezzel megbénul-
nak a levéltetvek. A kertész
legenda elárulta: a természe-
tes ellenségei a hétpettyes
katicabogarak, a méhek,
akik a levéltetvekkel laknak
jól, már ha hagyják és vegy-
szerekkel permetezve el
nem pusztítják azokat.

Hankóné Králik Orsolya a
magbörze egyik lelkes tagja,
segédszervezõje, elsõsorban
fûszermagokért jött. Cseppet
sem látszott csalódottság az
arcán a kisebb létszám miatt.
Elmondása szerint tárkony,
bazsalikom és majoranna
magot vinne haza. Arra a
kérdésre, hogy csekély ér-
deklõdés mellett zajlott az
esemény, azt válaszolta,
hogy sohasem a létszám szá-
mít, hanem az, ha elültetik a
magokat és azok kihajtanak,
magot hoznak, akkor mindig
van tovább. Fontos az is –
mint az esemény ars poeticá-
ját megfogalmazta –, hogy
mindig legyenek emberek,
akik a magokért felelõsséget
vállalnak.

Fehér Mónika

Felelõsséget vállalnak a magokért

Lassan menthetetlenül ki-
tavaszodik. Ébred a termé-
szet és velük együtt ébred-
nek a kertészeti kártevõk.
Sajnos az elmúlt enyhe tél
újfent egy magasabb kárte-
võ nyomást vetít elõre. A
város fóliás kertészei közül
a fûtött fóliásoknál, mint az
Árpád Agrár Zrt. Szent-
lászlói telepén levõ 20 hek-
táron javában virágzik a
paprika. Idõszerû a biológi-
ai védekezés indítása.

Elsõdlegesen a tripsz elle-
ni növényvédelmet kell
megoldanunk. Ez az apró,
pálcika alakú szívó kártevõ
okozza a paprika csumája
körüli barnás varasodást,
ami egyértelmûen a paprika
termesztõk elsõ számú el-
lenségévé teszi.

A védekezés során kék ra-
gacsos fogólapokkal figyel-
hetjük a rajzásmenetet már a
virágzás elõtt. Az elsõ virágok
nyílását követõen kezdhetjük
a biológiai ágensek telepíté-
sét. Két ragadozó fajt alkal-
mazunk, melyek képesek vi-

rágporon fennmaradni és sza-
porodni, így nem kell meg-
várnunk a tripsz megjelené-
sét. A betelepített Amblyseius
swirskii ragadozó atka és
Orius laevigatus ragadozó
poloska felszaporodásához
idõ kell, ezért lehetõleg töre-
kedni kell az optimális élet-
körülmények kialakítására. A
tartósan alacsony (20°C alatti)
hõmérsékletek, a kevés nap-
fény, alacsony páratartalom
mind vontatottá teszik a fel-
szaporodást.

Rendkívül figyelni kell a
telepítést megelõzõ (akár
palántakori) növényvédõ-
szeres kezelésekre, mivel
könnyen késleltethetik vagy
akár tönkre tehetik a bioló-
giai programot. Többek kö-
zött ezért is érdemes folya-
matosan kapcsolatot tartani
szaktanácsadóinkkal.

Minden évben visszatérõ
problémát jelentenek már
a korai idõszakban is a le-
véltetvek. Mint ismeretes,
rendkívül szaporák, rajzási
idõszakban szárnyas egye-

deik révén idõrõl idõre je-
lentkeznek. Általában több
tetû faj is érkezhet a fóliába,
ez kissé nehezíti a hatékony
biológiai védekezést. Az el-
lenük alkalmazható fürké-
szek többnyire fajspecifi-
kusak, azaz csak egy-egy te-
tûfajt hajlandók parazitálni.
Erre dolgozta ki a belga
BIOBEST cég a különbözõ
ún. fürkészdarázs mixeket,
amelyekben az összeválo-
gatott fürkész fajok lehetõvé
teszik egyszerre többféle le-
véltetûvel szembeni véde-
kezést

Az utóbbi években — kü-
lönösen a Szentászlói tele-
pen — megsokszorozódott a
liszteskék jelenléte is a pap-
rikában. A sûrû sárgalapos
kihelyezés a gócpontokra,
a nyílászárókhoz nagyban
mérsékelheti a felszaporo-
dásukat. Az alkalmazott
Encarsia fürkészek a lisz-
teske nagyobb lárváiba pe-
téznek, amibõl késõbb már
egy fürkész kel ki.  Hasznos

segítõk lehetnek az ereden-
dõen tripszek ellen telepí-
tett swirskii atkák, melyek
molylepke tojásokat is fo-
gyasztanak. Hosszú kultú-
rákban telepíthetünk a para-
dicsomosoknál már ismert
Macrolophus poloskákat.

Az idejében megkezdett
telepítésekkel sikeresen ve-
hetjük fel a harcot a kárte-
võkkel, minimalizálhatjuk a

növényvédõszer felhaszná-
lást, egy egészségesebb ter-
mék kerül a piacra, ami a
vásárlóink, integrátoraink
elvárása is a „Szentesi pap-
rikával”.

Kollégáinkkal és a BIO-
BEST nemzetközi szakta-
nácsadóival ebben szeret-
nénk továbbra is a lehetõ
legkomolyabb segítséget
megadni. Természetesen az

Árpád Biokontroll Kft. és a

DÉLKERTÉSZ között évtize-

de fennálló szoros kapcso-

latnak megfelelõen a TÉSZ

tagjai az idei évben is élhet-

nek a halasztott fizetés lehe-

tõségével és ingyenes labor-

vizsgálatokkal.

Orosz Róbert

Indul a „bio lógiázás” a korai  papr ikákban

Lelkes csapat népszerûsíti a vetõmagok cserélgetését.

Orius leavigatus, ragadozó poloska

Fiatal Orius a virágban
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Egy éves szünet után, március 19. óta újra látogatható a
Koszta József festményeit bemutató állandó kiállítás a mû-
vész nevét viselõ múzeumban. Dr. Béres Mária köszöntõjében
elmondta, sokat dolgoztak azon, hogy megújult formában új-
ranyílhasson a szentesiek közkedvelt mûvészének terme.
Nem csak a falszín változott elõnyösebbre, amin a sötét tónu-
sú képek jobban érvényesülnek, de új felfogású a rendezés is:
Sipos Anna fiatal mûvészettörténész a helyi kultúrába és kép-
zõmûvészeti életbe ágyazta a tárlatot, Koszta 31 alkotásán
keresztül. A korábban kiállított mûvek mellett látható két, a
Magyar Nemzeti Galériából tartós kölcsönbe kapott Koszta-
alkotás, valamint a festményeknek a mûvészi fejlõdés és té-
mák szerinti elrendezése is újdonság. A „szentesi kincsekbõl”
álló kiállítást Szirbik Imre polgármester is a látogatók figyel-
mébe ajánlotta, zongorán közremûködött Bognár Ágnes, a ze-
neiskola növendéke.

D.J.
Fotó: Vidovics

Koszta visszatértA legelsõ diákok közül
többen, és a legelsõ igazgató
is ott voltak március 21-én,
szombaton a Klauzál Gábor
Általános Iskola fennállásá-
nak 30. évfordulóját ünneplõ
nagyszabású bálon. A Klau-
zál utcai, sokak által csak
„piros iskolának” becézett
intézményben 1984 szeptem-
berében szólalt meg elõször
a csengõ. Akkor mintegy 470
kisdiák vette birtokba a fris-
sen elkészült épületet, s elin-
dult a késõbbi testnevelés ta-
gozatos iskola történelme. A
Klauzálban ez a tanév a jubi-
leumról szól, minden ren-
dezvényük a 30. évforduló
jegyében telik. 

A táncmulatságra mintegy
250 vendég érkezett, akiket a
tantestület és az iskola dolgo-
zói által feldíszített tornate-
remben szórakoztattak töb-
bek között az intézmény egy-
kori diákjai, akik ma már is-
mert humoristák. Mielõtt Kõ-
halmi Zoltán felidézte volna e
falak között szerzett élménye-
it, bemutatót tartottak az is-
kola 3. b osztályos tanulói, a
pedagógusok alkalmi kórus-
ba szervezõdtek, s a Szilver
TSE párosai is fokozták az est
hangulatát. A harminc év fo-
tókon is megjelent az est fo-
lyamán kivetítõn.

Dévay István jelenlegi igaz-
gató az iskola példás közössé-
gét, az együtt töltött közös
programokat, élményeket
emelte ki beszédében. Ezt az
összetartást erõsítendõ, dr.
Demeter Attila alpolgármester
a város ajándékaként a tantes-
tületnek egy hétvégére szóló
közös programlehetõséget
hozott. A rendezvényen

Oltyán Lajos címzetes igazga-
tó felidézte a kezdeteket. Ez
utóbbit lapunk kérésére is
megtette az iskola elsõ veze-
tõje. – Elõször az jut eszembe,
hogy '84. április elsején az ak-
kori tanácselnök, Dóczi Gá-
bor azt mondta: kinevezünk
igazgatónak, gondoskodj ró-
la, hogy szeptember 1-jén le-
hessen tanítani. Az iskolának
akkor jóformán a váza állt,
magamat úgy neveztem,
hogy mûvezetõ-igazgató,
mert minden áldott reggel
idejöttem, s a délépes építõ-
munkásokat szorgalmaztam,
hogy siessenek.

Az igazgató pontosan em-
lékszik az aulában tartott elsõ
évnyitóra is. Oda zsúfolódott
mindenki, mert az udvar még
építési terület volt, s még a
tornaterem sem készült el.
Testnevelés tagozatos intéz-
ményként eldöntötték mind-
járt az elején, hogy bevezetik
a mindennapos testnevelés-

órát. Másrészt, szorosan
együtt kellett mûködniük va-
lamennyi szentesi sportegye-
sülettel. Tekintve, hogy indu-
lásakor a 10. általános iskola
volt a városban, most az ötö-
dik, s egy idõben felmerült az
is, megmarad-e, a bál fõvéd-
nöke, Oltyán Lajos nagyon
örül, hogy a Klauzál így mû-
ködik tovább.

A rendezvény másik fõvéd-
nökének, egyben egyik mû-
sorvezetõjének, Kõhalmi Zol-
tánnak az iskola szóról elsõ-
ként a Klauzál jut eszébe:
1984-ben az elsõ „fecskék”
egyike volt. – Emlékszem az
iskola építésére, s kérdéses
volt, elkészül-e – idézte fel az
építész végzettségû Karinthy-
gyûrûs humorista. Emlékei
egy részét sok mûsorában be
is mutatta már, ide azonban
bevallása szerint rettegve ér-
kezett, és csak eddig a pontig
tervezett, mert úgy érezte, so-
kan még mindig a tizenéves

Zolikát látják benne. – Édes-
anyám – sok történetem sze-
replõje – itt tanított, kitûnõ ta-
nuló voltam, sõt szemüveges,
aki idõnként matematikaver-
senyt nyert – tehát minden
adott volt, hogy az egész is-
kola utáljon – mondta moso-
lyogva Zoltán, aki csak a
szépre emlékezik.

Fellépett a szentesi humor-
maffia másik jeles képviselõje,
Hajdú Balázs is, aki 1988-96
között járt a Klauzálba. Szép
emléke, hogy „laza” osztály-
fõnöküknek köszönhetõen
egyszer egy hétig Erdélyben
voltak osztálykiránduláson. -
A humorizálás már itt a suli-
ban megkezdõdött, annyi kü-
lönbséggel, hogy én be is
mondtam a poénokat, míg
úgy tudom, Zoli inkább el-
mondta egy barátjának, aki
helyette lecsapta a labdát –
emlékezett Balázs.

Darók József
Fotó: Vidovics

Humorral jubilál a Klauzál
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Hazai pályán csak döntet-
lenre volt képes a Szentesi
Kinizsi megyei elsõ osztá-
lyú labdarúgócsapata a Sze-
gedi VSE ellen, a kiesési
rangadón. Lekrinszki elhi-
bázott büntetõje sokba ke-
rülhet, az esetleges gyõzele-
mért járó két pont pedig
még hiányozhat a bajnok-
ság végén.

A Kistelek elleni döntet-
lent követõen újabb közvet-
len vetélytársával csapott
össze a Kinizsi, ezúttal hazai
pályán. A két mérkõzésbõl jó
lett volna legalább az egyi-
ken gyõztesként elhagyni a
pályát, és fontos pontokkal
gazdagodni, hiszen roppant
kiélezett a küzdelem a
bentmaradásért. A Szegedi
VSE ellen többnyire a két ti-
zenhatos közötti területen
folyt a játék, ritkán kerültek
komoly helyzetbe a táma-
dók. A legnagyobb lehetõsé-
ge a Kinizsinek volt a gól-
szerzésre az elsõ játékrész
elején, ugyanis büntetõhöz
jutottak a mieink, ám a labda
Lekrinszki Ariel lövését kö-
vetõen a kapufán csattant. –
Erõsen befolyásolta a mérkõ-
zés menetét, hogy kihagytuk
a tizenegyest, hiszen utána
már csak kisebb lehetõsége-

ink voltak a gólszerzésre –
nyilatkozta Bozóki Zoltán a
találkozó után.

– Hazai pályán nyernünk
kellett volna, hogy a vetély-
társakkal szemben megerõ-
sítsük a pozíciónkat. Így ma-
radunk a veszélyes zónában.
Sajnos a támadójátékban
nem voltunk ma „élesek”,
kevés helyzetet alakítottunk
ki, hiányoztak a jó egyéni
teljesítmények. Három na-

gyon fiatal játékosunk ját-
szott a középpályán, hiány-
zott a rutinos labdarúgó a
csapatból, ami döntõ lehetett
volna a mérkõzésen. 

Szombaton Mórahalomra
utazik a Kinizsi, õsszel az
utolsó pillanatokban lõtt gól-
lal vitte el a három pontot
Szentesrõl a leendõ ellenfél.
Egyértelmûen a hazaiak a ta-
lálkozó esélyesei, hiszen õk a
dobogótól karnyújtásnyira

vannak, ennek ellenére Bo-
zóki Zoltán bízik a tisztessé-
ges helytállásban, és termé-
szetesen a pontszerzésben is. 

A Kinizsi ifjúsági együtte-
se hazai pályán szenvedett
vereséget, a Szegedi VSE 2-1-
re nyert a Pusztai László
Sporttelepen. A felnõtt csa-
pat a 14., az ifjúságiak a ne-
gyedik helyen állnak a táblá-
zaton.

hv

Maradt a veszélyzóna

Fegyelmezett játékkal, re-
mek védekezéssel 11-5-re
nyert Pécsen a Valdor Szen-
tesi VK férfi vízilabdacsa-
pata, így már csak egy pont-
tal vannak lemaradva az
elõttük álló Újpest együtte-
sétõl. Szombaton a Kapos-
vár látogat Szentesre.

Az elsõ negyedben még
döntetlenre állt, majd a kö-
vetkezõ három negyedet
megnyerte Pécsen a Valdor,
így a mieink örülhettek a ta-
lálkozó után. Nem is akármi-
lyen gyõzelem volt ez, hi-
szen egyetlen csapatnak sem
könnyû Pécsen nyernie, a
Szentes azonban most hat
góllal volt jobb ellenfelénél. –
Végig úgy készültünk, hogy
nyerni megyünk Pécsre –
mondta Lukács Dénes vezetõ-
edzõ, a Valdor mestere. –
Olyan szempontból már a ta-

lálkozó elõtt eldõlt a sor-
sunk, hogy a debreceni mér-
kõzést követõen kiderült, az
utolsó négy együttes között
szerepelünk a rájátszásban.
Az Újpest, a Pécs és a KSI le-
het a Szentes mellett az utol-
só négyben végzõ csapat az
alapszakaszt követõen, a mi
dolgunk, hogy a rájátszás-
ban legyõzzük õket.

A Pécs elleni találkozó ele-
jén volt egy kis zavar a játék-
ban, de gyorsan rendezte so-
rait a gárda, és a hátra lévõ
idõben már a mieink akarata
érvényesült. – Örömteli,
hogy az emberelõnyös hely-
zeteinkbõl hatból négyet si-
került gólra váltani, ez elõre-
lépés a korábbiakhoz képest.
Öt-hat játékost lehetne ki-
emelni jó teljesítménye mi-
att: Horváth Alex kiválóan
helyt állt a kapuban, Popovic,

Rakonjac, Weszelovszky, Kom-
lósi és a többiek is nagyon
odatették magukat –  nyilat-
kozta Lukács Dénes.

Az alapszakaszból két
mérkõzés van még hátra, a
Kaposvár és az Újpest ellen,
ami azért fontos, mert jó len-
ne minél kedvezõbb pozíció-
ból kezdeni a rájátszás küz-
delmeit. A 11. helyezett az
utolsóval, a 12. pedig a 13.
helyen állóval kezd. A jobb
pozícióban lévõk pálya-
elõnnyel kezdik az egyik fél
második gyõzelméig tartó
párharcot. Sok tehát még a
kérdõjel a csapat alapsza-
kaszbeli helyezését illetõen,
egy azonban biztos: szomba-
ton 18 órakor nyerni kell a
Kaposvár ellen a ligeti uszo-
dában.

hv

Hatgólos gyõzelem
Pécsen

Végre nem teremben, hanem szabadtéren játszották mér-
kõzéseiket a Szentesi Junior FC korosztályos csapatai. Az
elmúlt hetekben az Interliga és a Bozsik-program mérkõzé-
sei is elkezdõdtek.

A 8, 9, 10 és 11 éves korosztályú csapatok Interliga mérkõ-
zéseivel indult a tavaszi szezon, amikor is a Szeged, a Temes-
vár és a Békéscsaba csapatait látta vendégül a Junior FC. Az
egyesület lánycsapata is kitett magáért, hiszen a szentesi fia-
talok Szegeden arattak váratlan, de annál szebb gyõzelmet.
Az elmúlt vasárnap az U11-es és U13-as csapatoknak rendez-
te a Bozsik-torna elsõ tavaszi fordulóját a Junior FC, de az
U17-esek is pályára léptek, mégpedig a Csongrád ellen, aki-
ket 5-1-re le is gyõztek. Az U19-es bajnokság is elstartolt, a
szentesi fiatalok Újszentivánon értek el 0-0-s döntetlent. –
Nem szeretem, de azt kell mondanom, hogy idény eleji for-
mában futballoztunk – mondta Némethy László szakmai veze-
tõ. – Nyerhetõ mérkõzés volt, pontokat hagytunk
Újszentivánon, a Bordány ellen itthon megpróbálunk majd
javítani.

Ezen a héten Interliga mérkõzésekre szombaton, a Bozsik-
torna újabb fordulójára március 29-én, vasárnap kerül sor a
Pusztai László Sporttelepen. A 7 és 9 évesek is elkezdik a baj-
nokságot, az U19-esekhez és a 17 évesekhez is a Szeged láto-
gat, nagy lesz tehát a hétvégén a jövés-menés a szentesi fut-
ballpályán. hv

Hétvégi
futballdömping

A szenior úszók ebben az
évben már két alkalommal
is Békés megyében vendé-
geskedtek. Gyulán a Vár-
fürdõ kupán hosszú számo-
kat rendeztek, míg a békés-
csabai Gáspár Ervin emlék-
versenyen rövid és hosszú
számok egyaránt voltak.
Mindkét helyen a magya-
rok mellett külföldi ver-
senyzõk is részt vettek a
küzdelmekben A Szentesi
Delfin Egészségmegõrzõ
Sport Club versenyzõi is-
mét szépen szerepeltek. 

A Várfürdõ kupán Gyulán
az alábbi eredményeket ér-
ték el: Melkuhn Dezsõ: 1. 800
gyors, 400 mell, 400 vegyes,

1500 gyors, 200 pille, 400 hát;
Bertényi Mária: 1. 200 mell,
400 mell, 200 gyors, 800
gyors, 1500 gyors; Berezvainé
Virágos Éva: 1. 800 gyors, 200
hát, 200 gyors, 400 vegyes;
Pászti Edit: 1. 200 hát, 200
gyors, 400 hát; Debreczeni Be-
áta: 1. 400 mell, 400 vegyes 2.
200 hát; Munkácsi Sándor: 1.
200 hát, 400 vegyes, 2. 200
gyors; Lukátsy Katalin: 1. 400
mell, 200 hát; Lucz Imre: 2.
200 hát, 3. 400 mell, 200
gyors; Tánczos Zoltán: 3. 200
mell, 400 mell.

A Gáspár Ervin emlékver-
senyen, Békéscsabán szerzett
érmek: Melkuhn Dezsõ: 1.  50
pille, 100 mell, 100 pille, 200

vegyes, 400 gyors, 2. 200
mell; Lukátsy Katalin: 1. 50
mell, 100 hát, 200 mell, 200
vegyes; Bertényi Mária: 1. 50
mell, 100 mell, 200 mell, 2. 50
gyors, 100 gyors, 400 gyors;
Berezvainé Virágos Éva: 1. 100
gyors, 100 hát, 200 vegyes;
Pászti Edit: 1. 50 hát, 100 hát,
2. 50 pille, 100 gyors, 50
gyors; Takács Sándor: 1. 50
gyors, 200 vegyes, 2.  50 pil-
le, 3. 50 mell; Pólyáné Téli

Éva: 1. 50 pille, 200 mell, 2.
50 mell; Bocskay Zsófia: 1. 200
vegyes, 2. 100 gyors, 50 pille;
Debreczeni Beáta: 2. 50 mell,
200 mell, 200 vegyes; Bodnár

Istvánné: 2. 50 mell; Kovács

Attila 2. 50 pille; Ferke

Gáborné 3.  50 mell.
Pólyáné Téli Éva

Szenior éremesõ

A városba érkezett új ko-
sárlabda edzõ pozitív lendü-
letet adhat a Szentesi Kosár-
labda Klub további életének,
fejlõdésének. – Már 6,5 éve,
hogy én Szentesre érkeztem
és csak egyetlen egy dolgot
nem tudtam megvalósítani
az akkori tervekbõl: kosár-
labda edzõt nevelni – árulta
el Aleksandar Preskar.

– Voltak próbálkozások
szentesi fiatalokkal, de vá-
sárhelyi kapcsolatokkal is,
viszont úgy látszik, az elvá-
rásaimnak, a nehéz ritmus-
nak, amit egy kosárlabda
edzõ élete diktál, senki nem
tudott megfelelni!

Ebben az új lendületben,
kosárlabda klubunk egy rö-
vid eredmény-beszámolóval

és a következõ mérkõzések
tervezett idõpontjaival je-
lentkezik.

Eredmények: 03.09. - U18:
Kecskemét-Szentes 61:57,
03.12. - U18: Szentes- Kecs-
kemét 79:66, 03.14. - U11:
Szeberényi DSE-Szentes
10:55, 03.14. - U11: Szentes-
Szegedi Harcsák 51:24, 03.14.
- U11: Szentes-Szegedi Har-
csák 51:24, 03.20. - U18:
Szentes-Mezõberény 76:57,
03.22. - U18: Szentes-Gyula
102:58.

Következõ mérkõzések:
03.28. - U11: Szegedi Karoli-
na-Szentes, 03.28. - U11: Vá-
sárhelyi KS-Szentes, 03.29. -
lányok: Kerekegyházi SE-
Szentes, 03.29. - lányok:
Kfélegyháza-Szentesi KK.

Kosaras hírek

A szentesi Pollák DSE cselgáncsosainak eredményei:
Novi Sadban (Szerbia) nemzetközi versenyen U11 -36 kg 5.

Felföldi Zsombor, U13 -45 kg 3. Németh Bernadett, U15 -34 kg 3.
Tóth Bálint.

A nagykõrösi Crown-Kõrös kupa nemzetközi judo verse-
nyen gyermek D (2006-07) -27 kg. 7. Vízi Csanád, diák C (2005) -
36 kg 7. Felföldi Zsombor, diák B (2004), -45 kg 7. Balog István. Di-
ák A (2003) -45 kg 5. Németh Bernadett, serdülõ (2001-02) -55 kg
5. Kovács Patrik, -66 kg 7. Szabó Máté.

A tatai magyar kupán a diák A és B -45 kg 5. Németh Berna-
dett.

Baján a Mogyi Bácska kupán serdülõ nemzetközi -66 kg 7.
Szabó Máté, diák C (05) -36 kg. 5. Felföldi Zsombor, diák B (04) -45
kg 3. Balogh István, diák A (03) -45 kg 2. Németh Bernadett.

Az egyesület ezúton köszöni a személyi jövedelemadóból
felajánlott 1%-okat, amit a sportolók versenyeztetésére költöt-
tek.

Külön köszönik a szülõk, az önkormányzat és a szponzorok
támogatását, mert  e nélkül nem jutnának el a versenyekre.

Pollák dzsúdó

A városból és a környékrõl
amatõr és igazolt játékosok-
ból álló csapatok jelentkezé-
sét várja a szentesi Sportköz-
pont. A bajnokságot április 2.
és június 13-a között tartják a
Pusztai László Sporttelep
mûfüves pályán, csütörtö-
kön és pénteken. A meccsek
várhatóan 18-21 óra között
zajlanak. A nevezõ csapatok
irányított sorsolás után cso-
portba kerülnek és a csoport
minden tagjával megmér-
kõznek a csoport elsõségért.
A mérkõzések 2x20 vagy 25
percesek lesznek attól függõ-
en, hogy hány csapat adja le
nevezését. A bajnokság 20 x
40 méteres pályákon törté-
nik, kézilabdakapukkal. 

Nevezni lehet március 27-
én, 16 óráig a sportcsarnok-
ban (Jövendõ u. 1.) vagy tele-
fonon 63-311-032 és 06/30-
567-9636.

Sportbörze
Minden hónap elsõ szom-

batján sportbörzét rendez-
nek a sportcsarnokban (eme-
let, büfé elõtti tér), ahol az el-
adó és vásárló ingyenesen
vehet részt. A börzén kizáró-
lag használt vagy újszerû
sporteszközöket értékesíthe-
tõk, melynek árát az eladók
határozzák meg. Az elsõ bör-
ze április 4-én lesz. Érdek-
lõdni lehet a Jövendõ u. 1. sz.
alatt vagy a 63-311-032 és a
06/30-567-9636 számon.

Mûfüves bajnokság

Vasárnap Baján versenyez-
tek a Petõfi Dzsúdó Sport-
egyesület sportolói. A Pajtás
Kupa nyílt regionális nem-
zetközi versenyen diák C
korcsoportban (2005) Pörneki
Richárd 45 kg-ban ezüst, diák
B korcsoportban (2004)
Bartucz László bronzérmet
szerzett. Edzõ: Tóth Béla és
Tóth Gellért 

Petõfi
judo

Focitorna
Tavaszi Amatõr Kispályás

Teremlabdarúgó Kupát ren-
dezett az Árpád Szabadidõs
Sportklub március 22-én,
a Dr. Papp László Városi
Sportcsarnokban. A tornára
nevezett hét együttes két cso-
portban játszotta a selejtezõ-
ket.

A végeredmény:
1. Tengeralattjárók (Juhász

Csaba, Vincze Zoltán, Orovecz
Sándor, Lázás Dávid, Tóth Zol-
tán, Gémes Zoltán, Vida Nán-
dor és Balla Zoltán.) 

2. Grund FC, 3. Hungerit
II., 4. Dream Team

A torna gólkirálya: Mihály
Tamás (Grund FC) 

Az elsõ három helyezett
csapat serleget és oklevelet
vehetett át dr. Demeter Attila
alpolgármestertõl.

Sakk
A sakk NB II. Tóth László

csoportjában március 22-én a
10. forduló mérkõzéseit ját-
szották le, melynek során a
Szentesi Sakk SE itthon, a
Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központ kistermé-
ben fogadta a bajnokaspiráns
Újszász együttesét. A hazai
sakkozók szoros eredmény-
nyel maradtak alul. Szentesi
Integrál SE - Újszászi VVSE
5:7

A következõ fordulót ápri-
lis 26-án rendezik, a szentesi-
ek Békésre utaznak.

Fotó: Szentesi Gyors



Az autós turista 14 óra vezetés után
megáll egy város határában aludni.
Éppen alszik, amikor kopogtatnak a
szélvédõn.
- Megtudná mondani, hány óra ? –
kérdi a reggeli kocogó.
- Meg, fél öt. – Már majdnem visz-
szaalszik, mikor újból kopogtatnak.
- Nem tudja, hogy mennyi az idõ ?
– kérdi egy másik kocogó.
- Háromnegyed öt – feleli dühösen,
és újra elaludna, de minduntalan fel-
zavarják az idõt tudakolók. Feldühö-
dik, majd kiirja a szélvédõre : „Nem
tudom, hogy hány óra van!“. Meg-

nyugodva elalszik. Kis idõ múlva
kopogásra ébred
- Negyed hat – közli vele egy arra
járó kocogó.

Pistikét festeni küldi az apukája:
- Fiam, itt van az ecset és a festék,
fesd újra az ablakokat.
20 perc múlva jön is a gyerek:
- Apu, a kereteket is?

Minden férfinak szüksége van egy
feleségre, mert csomó olyan van
dolog, amiért egész egyszerûen
nem lehet a kormányt hibáztatni.

Moszkvában egy polgár autót vásá-
rol.
- Na és mikor vehetem át? - kérde-
zi, miután felírták az adatait.
- Tíz év múlva.
- Na jó, de reggel, vagy este?
- Miért fontos ez magának már
most?
- Mert akkor jön a vízvezeték-szere-
lõ is és õ reggelt mondott.

22001155..  mmáárrcciiuuss  2277.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 77

Megkezdte a versenysze-
zont és a tavaszi telepítést is a
Gerecz Elemér Sporthorgász
Egyesület. Szerdán 15 mázsa
három nyaras ponty került a
Gerecz tóba és 20 mázsa két
nyaras ponty a Kurcába. A
Gerecz tavon március 28.,
szombat reggel 6 óráig tilos a
horgászat a betelepített halak
kímélése érdekében. Napije-
gyes horgászók a telepítést
követõ két hétben nem vihe-
tik el a kifogott pontyot és
amurt. A következõ halasítást
április 8-ára tervezi az egye-
sület, amikor is a Kurcába
ugyanannyi, a Gerecz tóba öt
mázsával több ponty kerül.

Az egyesület március 5-tõl
tartotta meg hagyományos

horgásziskoláját Szeri Tamás
vezetésével, amelyen 22 gye-
rek ismerkedett az elméleti és
gyakorlati tudnivalókkal. A
horgásziskola Kurca parti
pecázással ért véget március
21-én (képünkön).

Az egyesület március 29-én
tartja évi rendes közgyûlését
a Mûvelõdési és Ifjúsági Ház-
ban. Tagjaikat vasárnap 8 óra
30 percre várják, amennyiben
a létszám nem éri el a határo-
zatképességhez szükséges 50
százalék plusz 1 fõt, akkor
azonos napirendi pontokkal,
azonos helyre 9 órára ismé-
telten összehívják a közgyû-
lést, amikor a jelenlévõk szá-
mától függetlenül határozat-
képes. Napirenden a vezetõi

és bizottsági beszámolók
mellett a 2016.évi engedélyár
meghatározása és a jelölõbi-
zottság újraválasztása szere-
pel.

Az év elsõ versenyét febru-
ár 28-án rendezte meg az
egyesület a Kurcán. A Télte-
metõ Kupa, egyben Sulik Dá-
vid Emlékverseny nagy ér-
deklõdés mellett zajlott. A kö-
vetkezõ verseny, a Sándor
Kupa már kedvezõbb idõjá-
rási feltételek között telt már-
cius 21-én. A 32 résztvevõ kö-
zött szerb és olasz horgászok
is indultak a serlegekért. A
fogási eredmények alapján a
halak még nem igazán ébred-
tek fel téli álmukból.

B.G.

Március 30., hétfõ
15:00 3D Végre otthon!
16:30 Hamupipõke
18:30 A szomszéd fiú
20:15 3D A beavatott-sorozat: A

lázadó
Március 31., kedd
15:00 3D Végre otthon!
16:30 Hamupipõke
18:30 Bérhaverok
20:15 A szomszéd fiú
Április 1., szerda
15:00 3D Végre otthon!
16:30 Hamupipõke
18:30 A szomszéd fiú

20:30 Halálos iramban 7
Április 2., csütörtök
14:30 3D SpongyaBob: Ki a

vízbõl!
16:15 3D Végre otthon!
18:00 Halálos iramban 7
20:30 Halálos iramban 7
Április 3., péntek
11:00 Paddington
13:00 3D A Madagaszkár

pingvinjei
14:30 3D Végre otthon!
16:15 3D SpongyaBob: Ki a

vízbõl!
18:00 Halálos iramban 7
20:30 Halálos iramban 7
Április 4., szombat

11:00 Paddington
13:00 3D A Madagaszkár

pingvinjei
14:30 3D SpongyaBob: Ki a

vízbõl!
16:15 3D Végre otthon!
18:00 Halálos iramban 7
20:30 Halálos iramban 7
Április 5., vasárnap
11:00 Paddington
13:00 3D A Madagaszkár

pingvinjei
14:30 3D Végre otthon!
16:15 3D SpongyaBob: Ki a

vízbõl!
18:00 Halálos iramban 7
20:30 Halálos iramban 7

Mozimûsor

Pótfûtés

Horgászhírek

Kos
A hét során vibrál a tett-
erõtõl, az újabb és újabb

ötletektõl, melyek késõbb kivitelezhe-
tõk lesznek. Ezen a héten csökkente-
nie kellene a kiadásait. Olyan ötletei
merülhetnek fel, melyek hatására vá-
sárlásra támad kedve. 

Bika
Ez a hét kedvezõ idõszak
befektetéseknek. Az elmúlt

idõszakban, több esetben is stressz-
helyzetekkel kellett szembesüljön. Az
ezen a héten átvonuló bolygók már
szerdától békét és nyugalmat hoznak
az életébe.

Ikrek
Pénzügyekben új lehetõsé-
gek nyílnak meg a régi ter-

vei megvalósításához. A hét kezdetén
érdemes lenne beiktatnia rendszeres
programként valamilyen szabadtéri
tevékenységet. Napi 10-15 perces
rendszeres séta, intenzív sport jó ha-
tással lehetne.

Rák
Ez egy olyan idõszak, ami-
kor a körülmények inkább

a szakmai és személyes ismeretsé-
gei bõvítését segítik. Több találkozó
is szóba jöhet, melyek során több és
hasznos ismeretségre is szert tehet.
A hét kiválthat némi feszültséget a
munkahelyén.

Oroszlán
Amennyiben új munkahe-
lyet keres, ez a hét több

kedvezõ lehetõséggel is kecsegteti A
leendõ munkáltatójával gyorsan
megtalálják a közös hangot, nagyon
jó benyomást kelt önmagáról. Befek-
tetések terén is jónak ígérkezik a hét.

Szûz
Nagyon boldognak fogja
érezni magát egy ügy vá-

ratlan sikerének köszönhetõen, amin
egy ideje már tevékenykedik. Nagy-
vonalúságáról fog tanúskodni a kollé-
gái körében is. Számíthat a népsze-
rûségre a környezetében lévõk köré-
ben. 

Mérleg
Valaki a barátai vagy az is-
merõsei közül kellemes

meglepetést tartogat önnek. Minden-
képpen valami látványos dologgal
nagy örömet fognak okozni. Egyik
családtagjával úgy mondván mo-
solyszünetben voltak mostanság.

Skorpió
Nagyon kedvezõ a hét ar-
ra, hogy anyagi helyzetén

kedvezõ változásokat indítson el.
Óvatosan járjon el hitel igénybevétel
vagy egyéb jellegû kölcsön esetén,
mert a csalás aurája érzékelhetõ. Mi-
elõtt dönt, gyûjtsön elegendõ infor-
mációt.

Nyilas
Anyagi vonatkozásban
nem áll a legkiválóbb szin-

ten, de ez a hét kínál több esetben is
emelkedõ lehetõségeket. Ezen a hé-
ten lehetséges, hogy nagyobb össze-
get ad ki a kezébõl. Amennyiben lé-
nyeges bevételre vár, legyen türel-
mes.

Bak
Új perspektívában látja ön-
magát és a jövõjét. Készen

áll elengedni a múltbeli és jelenlegi
dolgokat, melyek eddig mérhetetlen
akadályokat gördítettek az útjába.
Azokat az értékeket, amelyek megha-
tározóak, azt tovább viszi magával. 

Vízöntõ
Ez a hét tele van váratlan
fordulatokkal és meglepe-

tésekkel. A reakciói is kellõen meg-
lephetik parterét, kollégáit és a kör-
nyezetében élõket egyaránt. Feltûn-
het egy régi arc az ismeretségi köré-
bõl, akivel nézeteltérése lehet. 

Halak
Találkozhat olyan sze-
méllyel, akivel régen is sok

szuper ötleteik voltak. A mostani ta-
lálkozás sem lesz másképp. Pillana-
tok alatt kiderül, hogy van egy új öt-
let, amit már el is lehet kezdeni kivi-
telezni. Ez felvillanyozza önt is és fel-
tölti tetterõvel.

Március 27–április 3.
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Március 31-én, kedden
16.30 órától délutáni matiné-
val várják a gyerekeket az if-
júsági házban. Bõvebb infor-
máció kapható a helyszínen
és a 314-211-es számon.

Március 31-én, kedden 18
órakor Tavaszi koncert cím-
mel a Lajtha László Alapfokú
Mûvészeti Iskolába várják a
komolyzene kedvelõit. Fel-
lép: Pintér Borbála, Mocsári
Emma, Nánási Orsolya, Szabó
Csaba és Horváth Henrietta. A
belépés ingyenes.

Április 2-án, csütörtökön
19-21 óráig Korok és alkotá-
sok az irodalomban címû so-
rozat következõ elõadásán
Puskin: Anyegin címû regé-
nyérõl beszélgethetnek a je-
lenlévõk Poszler György elõ-
adóval. Helyszín: ifjúsági
ház.

Énekelni és táncolni sze-
retõ gyermekeket és felnõtte-
ket vár a Zöldág Hagyo-
mányõrzõ Szakkör az Éle-
tünk népdalaink tükrében cí-
mû sorozat (május 1., június
29., november 16.) bemutató-
ira és az azt megelõzõ felké-
szülésekre. A jelentkezõket
hétfõn és csütörtökön 16-18
óráig várják az ifjúsági ház-
ban.

A városi könyvtárban
Április 1-jén, szerdán 18

órakor a Krúdy Gyula Baráti
Kör tart zenés felolvasó estet,
Passió: A húsvét misztériu-
ma címmel.

Április 2-án, csütörtökön
18 órakor a Rocktöri sorozat-
ban Rock'N Roll/Country
címmel hallhatnak elõadást
az érdeklõdõk László Gergely-
tõl és Sebõk Tamástól.

PROGRAMAJÁNLÓ

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

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

Idõszaki kiállítás: A nagy talál-
kozás – Lechner Ödön és a
Zsolnay-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
nyitva tartási idejében. 

Városi könyvtár
Vida Gabriella Szabadkézzel cí-

mû kiállítása március 28-án,
szombaton 15 órakor nyílik. A
bemutatott alkotások április 16-ig
láthatóak nyitva tartási idõben.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható 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 szomba-
tig 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 látha-
tók.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Március 27-tõl

Köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik a 2013.
évi személyi jövedelemadó-
juk 1 %-ának felajánlásával le-
hetõvé tették, hogy a Damja-
nich János Alapítvány szám-
lájára 40.356,- Ft folyt be.

Az alapítvány kuratóriuma 2/2014. számú
határozatának értelmében a befolyt összegbõl
30.264,- Ft-ot az alaptõke növelésére, a fenn-
maradó 10.089,- Ft-ot az alapítvány mûködési
költségeinek fedezésére fordítja.

Arra kérem a tisztelt adózókat, hogy a 2014.

évi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával
járuljanak hozzá az alapítvány céljainak továb-
bi megvalósításához, hogy minél több, sajnála-
tos módon rászoruló honvédségi családtagjuk,
rokonuk, ismerõsük, esetleg társuk, kollégájuk
részesülhessen az említett támogatásból.

Damjanich János Alapítvány, adószám:
18452842-1-06

2013. óta felajánlásokat is tudunk fogadni az
UniCredit Banknál vezetett 10918001-
00000037-30730003 számlára.

Támogatásukat köszönjük!
Kaszanyi Sándor elnök

A Katolikus Karitász március 31-ig tartósélelmiszer-gyûj-
tést szervez a háború sújtotta Ukrajnában élõk megsegítésére.
Szentesen a Szt. Anna plébánián fogadják a felajánlásokat. El-
különített bankszámlán várják az adományokat: Raiffeisen
Bank 12011148-00124534-00800007. A közlemény rovatba
kérjik beírni: „Kárpátalja”. Külföldi adományozóknak:
Raiffeisen Bank Zrt. S.W.I.F.T: UBRTHUHB nemzetközi bank-
számlaszám: IBAN: HU09 1201 1148 0012 4534 0080 0007. Az
1356-os adományvonal tárcsázásával is ehhez a gyûjtéshez
járulhatnak hozzá. 

Ukrajnába gyûjtenek

Tisztelt szentesi lakosok!
Szentes város polgármestereként a következõ kéréssel for-

dulok önökhöz: 
Tokácsli Lajos (1915-2000) festõmõvész születésének 100.

évfordulója alkalmából idén õsszel a szentesi Tokácsli Lajos
Galéria a mûvész alkotásait felvonultató emlékkiállításnak
ad majd otthont. Mivel városunk díszpolgára, a 70-es évektõl
a fehérház legfelsõ emeleti mûteremlakásában dolgozó
Tokácsli Lajos már életében is elismert helyi képzõmûvész-
nek számított, számos alkotása került magánkézbe. Ezért ar-
ra kérem önöket, hogy járuljanak hozzá a tárlat sikeréhez az-
zal, hogy a tulajdonukban lévõ, féltve õrzött Tokácsli képeket
a kiállítás idejére (1 hónapra) kölcsönzésre bocsájtják. 

A képek kölcsönzését az emlékkiállítás megvalósításában
közremõködõ Koszta József Múzeum bonyolítja, ezért arra
kérem önöket, hogy amennyiben szívesen látnák a tulajdo-
nukban lévõ alkotásokat õsszel a galéria kiállítótermének fa-
lain, azt a múzeum munkatársainak telefonon, e-mailben,
vagy személyesen jelezzék:

Szentes, Kossuth tér 1., telefon: 63/313-352, mobil: 30/605-
4680, e-mail: muzeum@szentesinfo.hu

Közremûködésükre feltétlenül számítunk!
Szirbik Imre 
polgármester 

Tokácsli képeket
várnak

Fotó: Király József

1% a Damjanich János Alapítványnak



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

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

Tojás 38-45 Ft/db, vöröshagyma 100-150 Ft/kg, fok-
hagyma 600-1200 Ft/kg, lilahagyma 250-400 Ft/kg, petre-
zselyem-, zellerzöld 50 Ft/csomó, kapor 150 Ft/csomó,
zeller 100-200 Ft/db, karfiol 450-550 Ft/kg, fehérpaprika
1000 Ft/kg, erõs paprika 80-150 Ft/db vagy 200-250
Ft/csomag, kaliforniai paprika 850 Ft/kg, paradicsom
650-800 Ft/kg, kígyóuborka 450-700 Ft/kg, káposzta 160
Ft/kg, kelkáposzta 400 Ft/kg, lilakáposzta 300 Ft/kg, cék-
la 150-200 Ft/kg, gomba 450-600 Ft/kg.

Új karalábé 150-200 Ft/db, újhagyma 100-150 Ft/csomó,
krumpli 70-120 Ft/kg, saláta 150-200 Ft/db, gyökér 450-
680 Ft/kg, sárgarépa 200  Ft/kg. Cukkini, padlizsán 890
Ft/kg, sörretek 150-200 Ft/csomó, feketeretek 250-200
Ft/kg, pirosretek 100-180 Ft/csomó.

Eper 3000 Ft/kg, kivi 450 Ft/doboz, narancs 250-290
Ft/kg, mandarin 300-450 Ft/kg, citrom 420 Ft/kg, körte
650 Ft/kg, alma 120-180-250 Ft/kg. Dióbél 2400 Ft/kg,
mák 1900 Ft/kg, banán 400 Ft/kg, méz 1500 Ft/üveg,
akácméz 2000 Ft/üveg.

Csiramálé 250-300 Ft/doboz, bimbóskel 400 Ft/kg, pó-
réhagyma 100-150 Ft/db.

Makói dughagyma 450 Ft/kg, lilahagyma 880 Ft/kg.

PPPP iiii aaaa cccc oooo llll jjjj uuuu nnnn kkkk

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: Lantos Sándor és Havas Csillának (Wesselényi u.
26.) Bálint, Károlyi Alex és Bari Katalinnak (Dankó P. u. 6.)
Elizabet Katalin nevû gyermeke.

Elhunyt: Munkácsi Sándorné (Bercsényi u. 52.), Juhász Já-
nos (Báthori u. 8.), Nagy Gyula Sándorné (Bacsó B. u. 13.),
Félegyházi-Török János (Dózsa Gy. u. 146.), Lázár György
(Béke u. 3.), Gál József (Nagynyomás 8.), Hídvégi Ferenc
(Kiss Zs. u. 1).

Családi események

Tolvajok jártak az egyik
város szélén található zárt-
kertben március 20-ról 21-re
virradóra. A tettesek egy ka-
kast és öt tyúkot vittek ma-
gukkal, a kár 15 ezer forint.

Egy bereklaposi kertben is
bûnözõk jártak március 20-
án. Innen IFA-alkatrészeket,
akkumulátort és tûzifát lop-
tak a tolvajok.

Lopáson kaptak egy sze-
mélyt a városi hipermarket-
ben. A gyanúsított babaru-
hát, karkötõt és egyéb tár-
gyat szeretett volna kivinni
az áruházból, ám a biztonsá-
gi berendezést nem tudta be-
csapni.

Az elmúlt hét legnagyobb
kárértékû lopását a szentesi,
régi téglagyár területén kö-
vették el, ahonnan a március
26-át megelõzõ napokban
trafóberendezéseket tulajdo-
nítottak el, összesen 10 mil-
lió forint értékben. Az elkö-
vetõket nagy erõkkel keresik
a rendõrök.

Hv

Halálos baleset történt
március 22-én, vasárnap este
a 45-ös számú fõút 43-as ki-
lométerszelvényében. Este
tizenegy órakor egy Skoda
lesodródott az útról és fának
ütközött. Az autó sofõrje a
helyszínen életét vesztette.

Hétfõn a déli órákban a
mentõszolgálat kérte a tûzol-
tók segítségét az Apponyi
térre, ahol egy második eme-
leti lakásában egy idõs asz-
szony eszméletlenül feküdt a
fürdõszobában, testével el-
zárva az ajtót. A tûzoltók
motoros láncfûrésszel jutot-
tak be a helyiségbe, majd a
helyszínt átadták a mentõ-
szolgálat munkatársainak. 

Egy fóliasátor égett Szen-
tesen, március 24-én, kedden
este fél hétkor. A tûz a ve-
gyes tüzelésû kályha körül
keletkezett, körülbelül har-
minc négyzetméteren pusztí-
tott. A tûzoltók egy vízsu-
gárral kezdték meg az oltást.
A tûzben senki sem sérült
meg, az anyagi kár jelentõs. 

Fóliasátorhoz tartozó vas-

csövet tulajdonított el egy
nagymágocsi tanyáról M. Jó-
zsef 2014 szeptemberében. A
megalapozott gyanú szerint
a 25 éves férfi kiásta a föld-
bõl a vasalkatrészt, majd egy
utánfutóra pakolta fel és el-
vitte. A szentesi rendõrök a
sértett bejelentését követõen
hamar a gyanúsított nyomá-
ra bukkantak. M. József ki-
hallgatásán beismerõ vallo-
mást tett. Elmondta, hogy a
vascsövet tovább értékesítet-
te és az így befolyt összegbõl
egy korábbi tartozását ren-
dezte. A nyomozók a férfi el-
len lopás bûntette elköveté-
sének megalapozott gyanúja
miatt indított nyomozást a
napokban befejezték és az
ügy iratait vádemelési javas-
lattal megküldték a Szentesi
Járási Ügyészségnek.

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Munkavé-
delmi és Munkaügyi Szak-
igazgatási Szervével tartott
közös ellenõrzést március
21-én több helyi ital-, és do-
hányboltban. A próbavásár-
lások során három üzletben
adtak el szeszesitalt, illetve
dohányterméket fiatalkorú-
nak. Az érintett üzletekkel
szembeni eljárást a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal
folytatja le.

10 milliós lopás
a téglagyárból

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), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Március 30-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál
u. 6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-12 óráig. Március 30-április 6-
ig: Kertvárosi Patika (Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat
8-12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü március 30—április 3.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Sárgaborsóleves
füstölt oldalassal és
paradicsomleves
betûtésztával

A menü: Hentes tokány, tészta
B menü: Zöldséges-csirkés

rakott tészta
Kedd: Csontleves

házitésztával és
frankfurtileves

A menü: Csongrádi
aprópecsenye,
sült burgonya

B menü: Bolognai lasagne
Szerda: Sajtos

fokhagymakrémleves
és tojásos leves

A menü: Csülökpörkölt vagy
pacal, köményes
burgonya

B menü: Csirkemell ropogós
bundában, vegyes
gyümölcsmártás

Csütörtök: Korhelyleves és
vegyes gyümölcsleves

A menü: Kapros brindzával
töltött karaj,
burgonyapüré

B menü: Zúzapörkölt, nokedli
Péntek: Jókai bableves és

tyúkhúsleves
A menü: Brassói aprópecsenye,

sült burgonya
B menü: Csirkemell bacon-

pólyában, rizibizi
www.galeriakavehaz.hu (X)

Jogerõsen egy év felfüg-
gesztett fogházbüntetésre
ítélte a Szegedi Törvény-
szék a szentesi-csongrádi
Tisza-híd 2009-es felújításá-
nak építésvezetõjét. H. K.
vádlott és társa – akivel
szemben a büntetõeljárást
elhalálozása okán korábban
megszüntették – a Szentes
és Csongrád közötti Tisza-
híd felújítási munkálatait
irányították 2009-ben.

A vádlottak a munkavé-
delmi törvényben és a mun-
kaköri leírásukban foglalt, a
munkavédelmi szabályok
betartására vonatkozó köte-
lezettségük ellenére nem
gondoskodtak a munkaterü-
let megfelelõ körülkerítésé-
rõl és a beesés elleni védel-
mérõl. 2009. augusztus 1-jén
23 óra körüli idõben a kerék-
párját maga mellett toló R. F.
a Csongrád felõli oldalon lé-
võ dilatációs árokba esett,
míg 2009. augusztus 1-rõl
augusztus 2-re virradó éjsza-
ka 1 óra körüli idõben M. D.
a Szentes felõli oldalon lévõ
körülkerítetlen munkaárok-
ba zuhant bele. Mindketten 8
napon belül gyógyuló sérü-

léseket szenvedtek. Még
ugyanazon a napon, hajnali
2 óra körüli idõben, a Csong-
rád felõl Szentes felé kerék-
párján közlekedõ Farkas Pé-
ter szintén a Szentes felõli
betonárokba zuhant, mely-
nek következtében olyan sú-
lyos fejsérülést szenvedett,
hogy a helyszínen életét
vesztette.

A Szentesi Járásbíróság ta-
valy februárban elsõ fokon
nem jogerõsen bûnösnek
mondta ki H. K. vádlottat
foglalkozás körében elköve-
tett, halált okozó gondatlan
veszélyeztetés vétségében,
ezért õt egy év végrehajtásá-
ban kettõ év próbaidõre fel-
függesztett fogházbüntetésre
ítélte. Az elsõfokú ítélet ellen
a vádlott és védõje felmentés
érdekében jelentettek be fel-
lebbezést.

A Szegedi Törvényszék
március 24-iki tárgyalásán
kiderült,  nem tisztázott,
hogy a munkaterületen a
biztonságért a Mahíd-2000
Zrt. mint fõvállalkozó vagy
az alvállalkozó felel. Arról
sem volt aláírt papír, hogy az
adott munkának ki az építés-

vezetõje. A vádlott védõje
szerint a baleset helye nem
közlekedési útvonal volt, ha-
nem elhatárolt munkaterü-
let, ahol a balesetet szenve-
dett férfi valójában illetékte-
lenül tartózkodott, és ezt
nem tisztázta a szentesi bíró-
ság, ezért induljon új eljárás.
A Szegedi Törvényszék
Kovalcsik Éva bírónõ vezette
tanácsa azonban helyben-
hagyta az elsõfokú ítéletet,
kimondva, a Szentesi Járás-
bíróság elég alaposan dolgo-
zott. A törvényszék leszö-
gezte: azon a területen autó-
val tényleg nem lehetett át-
menni, de gyalog és kerék-
párral igen, erre pedig szá-
mítani kellett. A szentesi fia-
talember nem azért hunyt el,
mert ittas volt, hanem azért,
mert nem kerítették körül
rendesen az árkot. Hiába,
hogy nem volt aláírt doku-
mentum az építésvezetõ
megbízásáról, a fõvállalkozó
felelõs mûszaki vezetõjeként
dolgozó H. K. fõnökként
rendelkezett, tehát építésve-
zetõnek tekinti a bíróság. Az
ítélet jogerõs.

Munkatársunktól

El í té l ték
az épí tésvezetõt

A tavaszi zöldmunkákat végezték el a
kertbarátkör tagjai a Damjanich utcai óvodá-
ban. Az intézmény gyümölcsfáit, rózsabok-
rait metszette meg és tette rendbe az udva-
ron és az utcán is a Király István Kert-
barátkör vezetõje és több tagja. Az idén 45
éves kertbarátkör örömmel tett eleget az
óvoda felkérésének, tudtuk meg Tóth
Sándorné vezetõtõl. – A gyerekek látják, ho-

gyan kell gondozni a növényeket és így meg-
szerethetik a kertészkedést. Mi is szeretünk
együtt dolgozni és jó érzés segíteni a mun-
kánkkal. 

A kertbarátkör következõ rendezvénye a
húsvét és a költészet jegyében telik március
30-án, 17 órától a Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Házban. A tagok mûsorát dr. Horváth
György állította össze.

Segítettek a kertbarátok
Húsvéti matinét rendez a

Koszta József Múzeum jövõ
szombaton. Az április 4-én,
10-12 óra között zajló prog-
ramban mesével, játékkal
és kézmûves foglalkozással
várják a családokat a múze-
um megyeházi épületében.

Húsvétoló matiné

A város egykori rendõrka-
pitányának emlékhelyét sze-
retné felújítani Antal Balázs
Tibor és Szabó Zoltán. A két
önkormányzati képviselõ
kezdeményezte az 1946.
március 7-én meggyilkolt La-
kos József arcképes dombor-
mûjének elkészíttetését és
annak a rendõség falán való
elhelyezését. Az épületen je-
lenleg látható márványtáblát
1990-ben avatták fel, ahol az-
óta minden év március elején
róhatják le tiszteletüket az
utódok. A képviselõk szeret-
nék, ha az önkormányzat
biztosítana 200 ezer forintot
a dombormû elkészíttetésére
és az emlékhely felújítására.

Lakos
dombormû

Szentesi Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzõje

pályázatot hirdet
ADÓÜGYI

ÜGYINTÉZÕ
és KÖLTSÉGVETÉSI

ÜGYINTÉZÕ
munkakörök betöltésére.

A pályázati kiírások
a www.kozigallas.hu és

a www.szentes.hu honlapokon
megtekinthetõek.

Coco Bongo koncertre várják a bulizni vágyókat a Felsõ-
párti Sörözõben március 27-én, pénteken 22 órától. A zenekar
mostani felállása 2003-ban alakult ki, ami egy „nemzetközi
válogatott”. Kaszás László (basszusgitár) Vajdaságban, illetve
Palatka Zsolt (ének) Erdélyben született és nevelkedett és már
több éves zenei tapasztalattal települtek át Magyarországra. 

Coco Bongo
koncert és buli

A Szívügy klub legköze-
lebbi összejövetele április 1-
jén, szerdán 17 órakor lesz az
ifjúsági házban. A klub tagjai
Poszler György irodalmi té-
májú elõadását hallhatják,
majd megbeszélik a májusi
kirándulás részleteit. 

Szívügy klub


