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Már jár a Studium
Generale-ösztöndíj

Három évvel ezelõtt indult Szentesen az országban egye-
dülálló módon a Studium Generale program, mely a fiata-
lok továbbtanulási esélyeit növeli, s ez idõ alatt mintegy
háromszáz városi középiskolás kapcsolódott be. Akik a fel-
sõoktatásban már megkezdték a 3. félévet, ha megfelelõ a
tanulmányi elõmenetelük, ösztöndíj formájában vissza-
kapják az addig befizetett, jelképes összeget.

3. oldal

Szalay Robinak nem
New York a világ közepe

Három hét Norvégia és három hét Amerika, ez a gyors-
mérleg. Egy szentesi srác pedig mesél a lapnak arról, hol
mit látott és mit hozott haza a szívében. Tanulságos beszél-
getés volt gyors és mûkajákról, politikai ambíciókról és ar-
ról, hogy Budapest patyolat New Yorkhoz képest.  Hazaér-
kezése után a 17 éves Szalay Róbert jobban szereti szülõvá-
rosát, mint valaha. 

7. oldal

Termálkutat fúrnak a
strandon

Termálkutat fúrat a hõszolgáltató az Üdülõközpont biz-
tonságos melegvíz ellátása érdekében. Az uszoda bõví-
tésével járó megemelkedett hõenergia igényt nem fedezi a
jelenlegi rendszer és a legésszerûbb megoldás egy új kút
létesítése. A mintegy 120 millió beruházás költségét hitel-
bõl és önerõbõl biztosítja a Városi Szolgáltató Kft., a mun-
kák májusban kezdõdhetnek.

3. oldal

A hónap végén nemzet-
közi fogathajtó versenynek,
szeptemberben pedig fogat-
hajtó világbajnokságnak ad
helyet a fábiánsebestyéni
Kinizsi Park. Az esemé-
nyekre több tucat fogatot és
több ezer látogatót vár a
rendezõ Kinizsi 2000 Zrt. A
megrendezéshez a környezõ
települések segítségét is ké-
rik.

Önkénteseket is vár a vi-
lágverseny zökkenõmentes
megrendezésére a Kinizsi
2000 Zrt. A 33. Fábiánsebes-
tyéni Lovasnapokon április
29. és május 03. között póni

és nagyló egyes-, kettes- és
négyesfogathajtó nemzetkö-
zi versenyt rendeznek, a-
mely a négyesfogatoknak Vi-
lágkupa pontszerzõ is egy-
ben. Megkezdõdött a Fá-
biánsebestyénre vezetõ köz-
út javítása is, mondta Farkas
Sándor a szervezõbizottság
elnöke a héten tartott sajtótá-
jékoztatón. Reményei szerint
a kátyúzás mellett teljesen
megújulhat az út a község és
Újváros közötti 5 kilométeres
szakaszon. A Kinizsi Park-
ban megtörténik a kiegészítõ
épületek felújítása, új akadá-
lyok, valamint két gyakorló-

pálya építése, közel ezer fõs
állandó lelátó és több mobil
felállítása, 150 állandó és kö-
zel ugyanennyi ideiglenes
lóbox kialakítása. Ezen kívül
oktató- és sajtóközpont, ver-
senyzõi étkezde, vendéglátó-
sátor, támogatókról elneve-
zett kiülõk fogadják a vendé-
geket. Farkas Sándor lapunk
kérdésére elmondta, május
elején 10 ezer, szeptember-
ben ennél is több vendéget
várnak. A kiszolgáló sze-
mélyzet száma megközelíti a
300 fõt.

(folytatás a 8. oldalon)

A fogathajtás fellegvára

Az úthálózat, az ivóvíz-
rendszer, a szennyvízelve-
zetés és a fák állapota a leg-
fontosabb kérdés a tiszai
üdülõterület üzemeltetésé-
vel kapcsolatosan, derült ki
egy nemrégiben elkészült,
átfogó értékelésbõl. A má-
sik dokumentáció a fejlesz-
tés lehetõségeit is elemezte.
A partfürdõ és pihenõterü-
let teljes rendbetétele és az
elképzelt fejlesztések meg-
valósítása több tízmillió fo-
rintba kerülne.

Vezetékes vízellátó rend-
szer hivatalosan a partfürdõ-
höz tartozó mobil WC konté-
nereket, tusolókat, közkifo-
lyókat látja el a partfürdõ te-
rületén található fúrt kútból.
A valóságban azonban az
üdülõházak és a rendszere-
sen bérelt telkek jelentõs
többsége házilag rácsatlako-
zott a vezetékes vízhálózat-
ra, többségében kritikán aluli
minõségben. Zárt szennyvíz-
gyûjtõ aknák létesítése pedig
nem követte a vízbekötése-
ket. A partfürdõ vízellátó
rendszere nem a teljes pihe-
nõterület fogyasztásának fi-
gyelembe vételével került ki-
alakításra, így az illegális
vízvezeték rendszer végérõl
az elmúlt években az ala-

csony nyomás miatt érkezett
panasz. A vezeték rendszer
meghibásodásait az üzemel-
tetõ a korlátozott lehetõségei
függvényében az alapfel-
adatként ellátandó partfürdõ
érdekében kénytelen elhárí-
tani.

A tiszai strand fejlesztésé-
hez szükséges lenne az ivó-
vízvezeték és a szennyvíz
gyûjtõ rendszer kiépítésére
és azt követõen kerülhet sor-
ra egy jelentõsebb útépítési
beruházás. A pihenõterüle-
ten 2,6 km úthálózat áll
használatban, abból 800 mé-
ter változó minõségû szilárd
aszfalt vagy beton burkola-
tú, 1,8 kilométeren többé –

kevésbé járható földes út. A
meglevõ szilárd burkolatú és
földes utak jelentõs felújítása
szükséges. A földes utak át-
építésének költsége közel 40
millió forintba kerülne, mi-
vel egy egyszerûbb rétegren-
dû út szerkezete sérül, vagy
megsemmisül a rendszeres
árvizes elöntések utáni hor-
dalék mentesítés alkalmával.

Sok gondot okoznak a ti-
szai strandon 20-30 méter
magasra nõtt, többségében
nyárfák. Minden évben szá-
mos kisebb – nagyobb ágtö-
rés eset fordul elõ, jelentõs
balesetveszélyt jelentve.

(folytatás a 4. oldalon)

Elképzelések
a tiszai strandról

Jó ütemben halad az
Szentes és Térsége Ivóvíz-
minõség-javító Projekt, vár-
hatóan õsztõl már tisztított,
a határértékeknek megfele-
lõ összetételû víz folyhat a
csapokból. Az építkezés 1,2
milliárd forintos költségét
90 százalékban európai uni-
ós forrás, a fennmaradó
részt a BM önerõ alapja biz-
tosítja, vagyis gyakorlatilag
saját forrás nélkül valósul-
hat meg a fejlesztés.

A beruházás azért vált
szükségessé, mert a felújítás-
ban résztvevõ tagtelepülések
mindegyikén az ivóvíz vala-
melyik összetevõje megha-
ladja az egészségügyi határ-
értéket. Szentesen 400, a kül-
sõ városrészekben óránként
5-10 köbméter víz megtisztí-

tására alkalmas tisztítómû-
vet hoznak létre. A víztisztí-
tó berendezések üzembe he-
lyezése mellett megtörténik
a víztározó tornyok felújítása
és mosatása, valamint háló-
zati ivóvízvezetékek részbe-
ni cseréje Szentesen Magyar-
tésen, Lapistón, Kajánújfa-
lun, valamint Derekegyház
és Tompaháton. A tavaly
szeptemberi alapkõletétel
óta a Schweidel utcai vízmû-
telepen megtörtént a víztisz-
tító tartályok beszerelése és
folyik az épületek felújítása.
Befejezõdött a magyartési
víztorony felújítása, jelenleg
a városi víztornyon dolgoz-
nak szakaszosan, a felújítás
mellett az átmosatását is el-
végzik.

– Hamarosan indul a háló-

zatrekonstrukció, amely so-
rán az utcai acélcsöveket
mûanyag vezetékekre cserél-
jük ki. A földmunkák 2 héten
belül elkezdõdnek, a lakos-
ság rövid idõszakra, napi
pár órára vízkorlátozásra,
vízhiányra is számíthat - tá-
jékoztatott Bõdi Péter, a kivi-
telezõ Integrál Zrt. mûszaki
vezérigazgató helyettese. A
városi 156 kilométer hosz-
szúságú közmûvezetékbõl
6,5 kilométer cseréjét végzik
el, 150-180 házi bekötés cse-
réjével együtt. A Mátyás ki-
rály utcán, a Köztársaság ut-
cán, Vásárhelyi úton és a
Csongrádi úton folyik majd
munkavégzés. Magyartésen
a Magyartési utcában, La-
pistó három utcájában zajlik
majd vezetékcsere. BG

Épül a víztisztító telep

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Helyükre kerültek a víztisztító tartályok. Fotó: Szentes TV

Veszélyesek a letörõ ágak a tiszai strandfürdõn.
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Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
a szentesi lakosságot kér-
dezzük olyan, a várost érin-
tõ eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Benkõ István ügyvezetõt
(képünkön) kérdeztük. 

– Érdemes értékleltárt ké-
szíteni vagyontárgyainkról,
a leírás jól jöhet egy betörés
után a rendõrségi nyomozás
segítésében. Többek között
ez a tanács is elhangzott a
Nagyhegyen szokásos ne-
gyedéves közbiztonsági fóru-
mon. Kiderült, nincs különö-
sebb probléma a városrész
területén, sokat javult a köz-
biztonság a kamera felszere-
lése óta. 

– Azt hiszem az természe-
tes, hogy az ember számon
tartja értékeit. Ezt egyébként
a biztosító társaságok is ké-
rik, éppen azért, hogy eltû-
nésük esetén könnyebb le-
gyen a felkutatásuk. A nagy-
hegyi kamerák bizonyára
nagyban hozzájárulnak a
közbiztonság erõsödéséhez.
Az is igaz, nincs az a kame-
ra, vagy más technikai esz-
köz, amely felvehetné a ver-
senyt egy helyismerettel ren-
delkezõ, jól felkészített pol-
gárõrrel. 

– A tiszai üdülõterület bér-
lõi a napokban megkapják

azt a kérdõívet, melyben a
Tiszai Partfürdõ és Pihenõ-
terület fejlesztéséhez kér vé-
leményt az üzemeltetõ Vá-
rosellátó Nkkft.

– A tiszai strand városunk
sok polgára számára nagyon
nagy jelentõséggel bír.  Azok
az emberek, kik évtizedek
óta ott vannak,  évrõl-évre
küzdenek az árral, helyreál-
lítják a víz és a fagy okozta
károkat. Majd ezt követõen
kellemes hónapokat töltenek
a Tisza partján, mindenkinél
jobban tudják,  mik azok a
tennivalók melyek tényleg
igazi pihenõterületté vará-
zsolhatják a partfürdõt. Jó
ötlet õket megkérdezni, ve-
lük közösen gondolkodni.
Remélem, sok jó javaslat ér-
kezik vissza a városellátó-
hoz. A tiszai üdülõterület
sokkal több lehetõséget tar-

togat a helyi idegenforgalom
számára, mint azt gondol-
nánk.

– Elsõsorban vállalkozók,
vállalkozások, de magánsze-
mélyek uniós pályázatainak
elkészítésében, adminisztrá-
ciójában nyújt segítséget a
Széchenyi programiroda. 

– Minden vállalkozó tudja
azt, hogy szakértõ segítség
nélkül eligazodni a pályázati
rendszerekben, elkészíteni a
beszámolókat szinte lehetet-
len. Egy adminisztrációt se-
gítõ iroda, amennyiben szak-
értõ támogatást nyújt, na-
gyon sokat tud segíteni. Ma
a pályázati rendszerek há-
lózzák be a magánszemélyek
és a vállalkozások érvénye-
sülési lehetõségeit, az uniós
pályázatok megoldhatnak
olyan fejlesztési problémákat
melyekre egyébként nem
lenne lehetõség.

– Zavartalanul és az ütem-
tervnek megfelelõen halad az
új wellness- és élményrészleg
építése az üdülõközpontban.
A nagyobb forgalom, vala-
mint az üdülõvendégek telje-
sebb kiszolgálása érdekében
programszervezést is felvál-
lalnak.

– Városunk vonzereje a víz
elsõsorban a termálvíz. Gyó-
gyító erejét mindannyian
megtapasztalhattuk már.
Óriási fejlõdésen ment át a

ligeti fürdõ az elmúlt évek-
ben. Ez a fejlõdés nem állt
meg, folytatódik a wellness-
és élményfürdõvel, ha ehhez
a kellemes gyógyító vízhez
hozzáadunk egyéb progra-
mokat, melyek még nagyobb
vonzerõt jelentenek, ezeket
nevezhetjük a klasszikus ér-
telembe vehetõ idegenfor-
galmi fejlesztésnek. Maga a
strand területe és a környezõ
létesítmények alkalmasak
bármilyen program meg-
szervezésére. Kevés város
rendelkezik a miénkhez ha-
sonló adottsággal. 

– A sportegyesületek ez évi
anyagi támogatásáról, ösz-
szesen 25,4 millió forintos
keret felosztásáról döntött a
mûvelõdési és sportbizott-
ság. 

– Az önkormányzat óriási
erõket mozgat meg azért,
hogy támogassa a sportot,
sportolókat. A rendelkezésre
álló pénzt minden évben el-
osztani úgy, hogy mindenki
elégedett legyen, szinte lehe-
tetlen. Ebben az évben is két-
szer annyi volt az igény,
mint a lehetõség. Úgy gon-
dolom, az elosztásnál most is
azt értékelték a döntésho-
zók, hogy az egyesületeknek
sikerült-e más támogatási
forrásokat felkutatni, és
hogy az eredményeik meny-
nyire reklámhordozók. Valós
országos, és nemzetközi
szinten is jelentõs eredmé-
nyeket elérõ sportágakat tá-
mogattak. A pénzbeli sport-
támogatás mellett jelentõs lé-
tesítmény-használati támo-
gatás is odaítélésre került.

Mit szól hozzá
Benkõ István?

Egy olyan rokonszenves
emberrõl szól az írás, aki
nem városunk szülötte, de
házassága révén Szentesen
vert gyökeret, itt teljesedett
ki munkássága és itt is van
eltemetve. Korán bekövet-
kezett halála óta nem írtak
róla a helybeli újságok,
amelyeknek pedig életében
sokszor fõszereplõje volt.
Elõször házassága miatt,
majd fõorvossá választása
kapcsán. Késõbb a várme-
gye által üldözött városi
tisztviselõk között találko-
zunk a nevével, illetve
mint közbotrányba kevere-
dett párbajozó köztisztvi-
selõjével. Orvosi hivatásá-
hoz kötõdõ eredményeirõl,
munkáiról és sokirányú
közéleti tevékenységérõl
leginkább a halálát követõ
nekrológok számoltak be,
éppen 100 éve. Elhunytá-
nak centenáriumán idéz-
zük fel emlékét, mert érde-
mes arra.

Származásáról annyit tu-
dunk, hogy a szomszédos
Bács-Kiskun vármegyei Ba-
ján született 1864-ben; szülei
Lõwy Jakab és Jónás Erzsé-
bet. Feltehetõen egyetemi ta-
nulmányai idején magyaro-
sította nevét „Lõwy”-rõl
„László”-ra, megtartva izra-
elita vallását. Huszonkilenc
éves akkor, amikor feltûnik
Szentesen, és 1893. június
11-én feleségül veszi a szen-
tesi illetõségû Götzl Flóra
kisasszonyt, néhai Götzl
Izsák és özv. Hacker Jetti le-
ányát, aki ekkor a 20. életév-
ében járt. Házassági anya-
könyvi bejegyzése elárul-
ja politikai szimpátiáját,

amennyiben a násznagyai
Balogh János volt polgár-
mester és Sima Ferenc lap-
szerkesztõ, akik ekkoriban
függetlenségi 48-as ellenzéki
országgyûlési képviselõk
voltak.

Az esküvõrõl tudósítás je-
lent meg a Szentesi Lapban,
amelybõl megtudhatjuk,
hogy „esküvõjük vasárnap
délután az elõrelátott dísszel
ment végbe. A nagyszámú
intelligens vendégsereget a
Kossuth utcai lakodalmas
háztól beláthatatlan kocsisor
vitte az izraelita imaházba,
melynek tágas hajóját zsúfo-
lásig megtöltötte a kíváncsi
közönség, úgyhogy a nász-
kíséret már alig kapott he-

lyet. A szertartást dr. Klein
Jakab fõrabbi végezte, ki
igazán szép és tartalmas be-
szédet intézett az új párhoz.
Az esketés megtörténte után
az egész násznép egyenesen
a Kass Szállodába hajtatott,
ahol fényesen szervírozott
dús ebédet szolgáltak föl.
Szép és talpraesett pohárkö-
szöntõkben természetesen
nem volt hiány…” A frigy-
bõl négy gyermek született:
András, Veronka, György és
János. Lakásuk a Kossuth u.
20. szám alatt volt. (A csalá-
di örömöt utóbb lerontotta
felesége korai halála.)

Kezdetben magánorvos-
ként praktizált, de már 1893
nyarán megválasztották vá-

rosi kerületi orvosnak, szep-
tember 26-án pedig városi
tiszti fõorvosnak. Az igen
népszerû (ekkor 38 éves) dr.
Reis Somát gyõzte le 81:70
szavazati aránnyal, akit a
helyi kormánypárt jelölt a
fõorvosi tisztségre. Ez volt
az az idõszak, amikor a vá-
ros és a vármegye véglete-
kig kiélezõdött küzdelme
határozta meg a helyi politi-
kai életet. Az õszi tisztújítá-
son Burián Lajost választot-
ták polgármesterré, aki fel-
vette a küzdelmet a megye
hatalmaskodásaival szem-
ben. Válaszként az új fõis-
pán – dr. Vadnay Andor –
1895-ben fegyelmi vizsgála-
tot indított Burián Lajos és

14 tisztviselõtársa ellene
„könnyelmû és szabályta-
l a n ”  k ö l t e k e z é s  c í m é n .
Burián polgármestert és két
másik tisztviselõt a belügy-
miniszter hivatalvesztésre
ítélt; a többiek pénzbírságot
kaptak. Ez utóbbiak között
volt László doktor is. 

E rossz emlékû idõszak-
ban történt, hogy 1899 tava-
szán egy orvosi tanácskozás
során László Vilmos éles
szóváltásba keveredett dr.
Molnár Antal 31 éves nõor-
vossal. Összetûzésük tettle-
gességig fajult és párbajjal
végzõdött. Mindketten tar-
talékos tisztek lévén, a kor
úri szokásából adódóan nem
kerülhették el a lovagias af-
fért. Pisztollyal és karddal
egyaránt megküzdöttek,
kölcsönösen megsebesítve
egymást. Párbajvétség cí-
mén László Vilmost utóbb
egy hónapi államfogházra
ítélték, amelyet Szegeden
kellett letöltenie.

Szakmai munkája kapcsán
említést érdemel, hogy
Szentesen õ honosította meg
azt a gyakorlatot, miszerint
a betegeket csakis kesztyûs
kézzel szabad megvizsgálni.
Kezdetben kollégái kigú-
nyolták ezért, de utóbb el-
terjedt ez az óvintézkedés.
1896 nyarán egészségügyi
okokból kezdeményezte a
Zöldkoszorú Nagyvendéglõ
bezárását, amelynek helyére
hamarosan felépülhetett a
Petõfi Szálló. Valamivel ké-
sõbb elmarasztaló szakvéle-
ményt írt a régi városháza
hivatali helyiségeinek egész-
ségre ártalmas állapotáról,
amely elõsegítette az új vá-

rosháza megvalósulásának
ügyét. 1898-tól haláláig (17
éven át) õ volt a szentesi fõ-
gimnázium iskolaorvosa, ill.
egészségtan tanára, továbbá
a Polgári Leányiskola gond-
nokságának tagja. Két évti-
zeden át megyei képviselõ,
utóbb tiszteletbeli várme-
gyei tiszti fõorvos. Hivatali
elfoglaltságai mellett 1901 és
1909 között a szentesi izrae-
lita hitközség világi elnöke.   

Szentesen hunyt el 1915.
április 8-án, veselob követ-
keztében. Mindössze 52 éves
volt. Gyászjelentése szerint:
„Az elhunyt közel egy ne-
gyed századon keresztül
volt Szentes város fõorvosa,
amely állást mindvégig köz-
megelégedésre, nagy tudás-
sal és ügybuzgalommal töl-
tötte be.” Április 11-én dél-
elõtt helyezték örök nyuga-
lomra az izraelita temetõ-
ben. A szertartást dr.
Friedmann Gyula fõrabbi
tartotta. „Dacára a zuhogó
esõnek, százakra rúgó gyá-
szoló gyülekezet kísérte
utolsó útjára a köztisztelet-
ben álló fõorvost, akinek vá-
ratlan halálával négy gyer-
mek maradt teljesen árván, a
rokonok szeretõ gondjaira
bízva. A temetésen megje-
lent a vármegye, a város ve-
zetõsége, a fõgimnázium ta-
nári kara és ifjúsága, az izra-
elita hitközség elöljárósága,
a Vöröskereszt Egylet elnök-
sége, a sebesült katonák kül-
döttsége, az elhunyt kartár-
sai és még számosan tiszte-
lõi és jó barátai közül” – írta
a korabeli újság. Õrizzük
meg emlékét!

Labádi Lajos

100 éve hunyt el dr. László Vilmos városi fõorvos

„Szentes orvosi karának egyik legrokonszenvesebb tagja”

Sérelmek a pszichiátrián
Ha családtagja, barátja, ismerõse, hozzátartozója jogait

megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elér-
hetõségeken. Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogse-
gélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiát-
riai kezelésük során.

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára“ vagy „viselkedési

rendellenesség“ miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszab-
bodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató
kiadvány is kérhetõ a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Web: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Válasz a XLVII. évfolyam 12. lapszámukban megjelent,
Mód László néprajzkutató cikkére. A Szentes és Vidéke Ipar-
testület, elnöksége örömmel értesült arról  tényérõl, hogy
már csak emlékezésekbõl ismert elsõ világháborús Hõs Ipa-
rosok emléktáblája nem veszett el az idõk nyomán. A cikk
megjelenése utáni elsõ  munkanapon  felvettem a kapcsolatot
a mûvelõdési központ igazgatónõjével, és kollégái segítségé-
vel meg is tekinthettem az emléktáblát, ami  igen jó állapot-
ban maradt meg.

Napokon belül átadás-átvételre kerül és némi restaurálást
követõen, terveink szerint május végén a hõsök napjára jelen-
legi székházunk (Arany János u. 25/A) falán kerül újra felál-
lításra, tisztelgésünk jeléül, úgy, mint  85 évvel ezelõtt.

Ezennel szeretném megköszönni Mód László kutató mun-
káját és a szerkesztõségnek a cikk közlését. 

Az emléktáblával kapcsolatos eseményekrõl folyamatosan
tájékoztatom önöket.

Tisztelettel Kádasi Zoltán
Szentes és Vidéke Ipartestület Elnöke

Olvasónk írja

Felállítjuk az iparosok
emléktábláját

A Kossuth u. 20. sz. alatti ház napjainkban



Az új városlakók és a szü-
leik voltak a díszvendégei
kedden délután a Polgár-
mesteri Hivatal udvarán
megrendezett  eseménynek.
Az  Új Életfa  átadása lassan
20 évre tekint vissza –
mondta el lapunknak Szir-
bik Imre polgármester. Bár
rendkívül szeles és csípõs
hideg volt, szinte mindenki
eljött, aki meghívást kapott. 

Az elmúlt fél évben szüle-
tett babák szülei közül 58
igényelte a város Új Életfáját
és emléklapját. Az udvarra
igyekezve több szülõvel be-
szélgetésbe elegyedtem. Ér-
deklõdtem, hogy  féltik-e a
piciket a hidegben, de egyér-
telmûen azt mondták, hogy
beöltöztették õket és nem
félnek attól, hogy a baba
megfázik. Az apróságokat
ünneplõben, szépen dekorált
babakocsikban vagy hordo-
zókban hozták. Látszott a
fiatakokon, hogy örömmel
érkeznek az eseményre. A
megnyitó gondolatokat Ba-
logh Györgyi mondta, aki a
Városellátó Nkft. részlegve-
zetõje.  Minden kisbaba em-
léklapot  kapott, amit a
szûlõk vettek át. A polgár-
mester kedves szavakkal és
gondolatokkal  köszöntõtte a
kispapákat és a kismamákat.
Az esemény végén Balogh
Györgyi igyekezett mindent
elmondani a fákról, a fajtajel-
leget ismertetve, az adott nö-
vény vízigényét megjelölve,
de még abban is segített,
hogy hová ültessék  a csalá-
dok a facsemetét a kertben.
Lapunk kérdésére a  szak-
ember azt mondta, hogy a

virágos fák a legkelendõb-
bek. Bár  április 7-én majd
minden fa gazdára talált,
azért zömében a vérszilva és
a barkafûz vitte a pálmát,
ahogy az lenni szokott –
kaptuk az összegzést a rész-
legvezetõtõl. Az apukák és
az anyukák választhattak:
májusfa, gömb juhar, csüngõ
barkafûz, vérszilva, juharok,
platánok, nyírek, vagy ép-
pen hársfák közül. Õsszel is
lesz hasonló esemény –
mondta el Balogh Györgyi,
aki hozzátette, akkor  már
nincs virágzó fa, talán köny-
nyebb is a választás.

A Csonka Péter – Miskolczi
Krisztina páros lapunknak
azt mondta, hogy kíváncsi-
sággal a szívükben érkeztek,
még nem voltak hasonló ese-
ményen. – Még keressük a
facsemete helyét – tették
hozzá  Hunor szülei. Azt is
mondták, hogy az emléklap
kitüntetett helyet kap majd a
lakásban.

Az esemény után megke-
restük a város elsõ emberét.
Arra a kérdésre, hogy a leg-
kedvesebb programja-e  az
Életfa átadás,  Szirbik Imre
azt válaszolta, hogy ez való-
ban így van. – Az egésznek
az a célja, hogy a város új
polgárai számára erõsítsük a
kötõdést a szülõvárossal. A
családok számára a  legfon-
tosabb  pillanat jött el azzal,
hogy gyermekük született. A
város azzal szeretné ezt
szimbolizálni, hogy  a kis fát
elültetve együtt cseperedjék
a kis polgár és a fa . Az élet-
ciklusuk is  hasonló – foly-
tatta a település elsõ embere.

– Elõször gyámolításra szo-
rul mind a kettõ, aztán erõ-
södnek, és aztán meg majd
õk segítenek,  hisz a lombok
alá le lehet ülni, a fára fel le-
het mászni, a gyümölcsfa
még táplálja is az embert. Az
ember is így van, hiszen aho-
gyan növekszik, segíti  visz-
sza a társait és én azt kíván-
tam mindenkinek, hogy lelje
ebben örömét, és az álmaik

váljanak valóra, amivel az if-
jú jövevényeket várták – tet-
te hozzá. A város elsõ
emberével arról is beszélget-
tünk hogy nagyon megható
ak voltak ezek a pillanatok
és át is vette a szót, hogy ez
így is van, hiszen annak ide-
jén a négy unokájának is át-
adhatta ezeket a facsemeté-
ket.

Fehér Mónika
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Termálkutat fúrat a hõ-
szolgáltató az Üdülõköz-
pont biztonságos melegvíz
ellátása érdekében. Az
uszoda bõvítésével járó
megemelkedett hõenergia
igényt nem fedezi a jelenle-
gi rendszer és a legéssze-
rûbb megoldás egy új kút
létesítése. A mintegy 120
millió beruházás költségét
hitelbõl és önerõbõl bizto-
sítja a Városi Szolgáltató
Kft., a munkák májusban
kezdõdhetnek.

Az új fedett uszoda és az
épülõ fedett wellness részleg
és élményfürdõ hõenergia
szükséglete meghaladja a je-
lenleg rendelkezésre álló
mennyiséget. A Városi Szol-
gáltató Kft. jelenleg 2100 GJ
energiát tud biztosítani ter-
málvízbõl, míg a megnö-
vekedett igény megközelíti a
3300 GJ-t – tudtuk meg
Döbrõssy Iván ügyvezetõtõl.
A tervezési és engedélyezte-
tési munkákat a szentesi
Posdcorb Bt. végezte, az
1700-1800 méter mélységû
kutat a Vikuv Zrt. fúrja. Ez a
cég legutóbb 2013-ban készí-
tett egy 1600 méter mély
termálkutat Szentlászlóban
Bakó Dániel kertészetének fû-
tésére. Az új kút tervezett
mélységét a környezõ ter-
málkutak mélysége alapján
határozták meg, 70 fokos hõ-
mérsékletû víz felszínre ho-
zására számítanak. A kiépí-
tett rendszer teljesen auto-
matikusan mûködik majd,
amikor kevesebb hõmennyi-
séget igényel a strand, akkor
lehetõség lesz a városi fûtõ-
rendszerbe táplálni a termál-
vizet, tájékoztatott az ügyve-
zetõ. A Városi Szolgáltató
Kft. 100 millió hitelt vett fel a
beruházásra, 20 millió forint
értékû anyagot és munkát
saját erõbõl biztosít. A kútfe-
jet és a mellette elhelyezett

kiegyenlítõtartályt esztétikus
faházzal takarják majd el. Az
elkészült termálkutat az
Üdülõközpont üzemelteti és
havi bérleti díjat fizet a szol-
gáltató részére. A fúrás tech-
nológiája miatt készül még
egy 60-70 méter mélységû
hideg vizes kút is, amit szin-
tén az Üdülõközpont hasz-
nálhat a késõbbiekben.

Döbrõssy Iván elmondása
szerint a használt termálvíz
elhelyezésére két változat le-
hetséges. A legköltségesebb
és valószínûleg hosszútávon
nem is mûködõ változat egy
visszasajtoló termálkút fúrá-
sa. Azonban az eddigi ta-
pasztalatok alapján a mély-
ben lévõ alföldi üledékes ho-
mokkõzetbe nem, vagy csak
nagyon nagy energiaráfordí-
tással lehet visszapréselni a
vizet. A másik lehetõség a Ti-
sza sodorvonalába vezetni a
lehûlt termálvizet a hatályos
elõírásoknak megfelelõen. A
mintegy 5,3 kilométeres csõ-
szakasz kiépítése 160 millió
forint körüli összegbe kerül-
ne, amit csak pályázati for-
rásból tud elõteremteni a
szolgáltató. Addig pedig a
használt termálvizet a szol-
gáltató Ilona parton mûködõ
rendszerén keresztül a Kur-
cába engedik. A környezet-
védelmi elõírások alapján a
Körösbõl az elõírt mennyisé-
gû friss vízzel hígítja a Kurca
vizét az Ativízig. A számítá-
sok szerint éves szinten
mintegy 2 millió köbméter
plusz víz bejuttatását jelenti,
aminek a hatására gyakorla-
tilag folyóvízzé válhat a Kur-
ca.

A munkaterületet május
elsõ hetében veheti át a kivi-
telezõ, a kútfúrással június
30-ig kell végezniük a Vikuv
Zrt. szakembereinek.

Besenyei

Termálkutat fúrnak
a strandon

Életfa az újszölötteknek

Három évvel ezelõtt in-
dult Szentesen az ország-
ban egyedülálló módon a
Studium Generale program,
mely a fiatalok továbbtanu-
lási esélyeit növeli, s ez idõ
alatt mintegy háromszáz, a
város középiskolában tanu-
ló diák kapcsolódott be.
Vannak, akik a felsõokta-
tásban már megkezdték a 3.
félévet, õk, ha megfelelõ a
tanulmányi elõmenetelük,
ösztöndíj formájában visz-
szakapják az addig befize-
tett, jelképes összeget.

Esélyteremtés egy gömb
fagyi áráért, így is le lehet
egyszerûsíteni a Studium
Generale-program lényegét,
hiszen, mint Szirbik Imre pol-
gármester a napokban tartott
tájékoztatón fogalmazott:
óránként 150 forintban álla-
pították meg a különórák dí-
ját, ezzel a befektetéssel már
a fiatalok is érezhetik, tesz-
nek valamit a jövõjükért. Sok
tehetséges diák nehéz szoci-
ális helyzetben van, a város
nekik igyekszik az ország-
ban elsõként, ily módon se-
gíteni a tudás megszerzé-
sében, a felemelkedésben,
mondta a polgármester, hoz-
zátéve: nem tanulmányi
szerzõdést kötnek velük, a
cél inkább az erkölcsi kötõ-
dés kialakítása a városhoz.

Prof. Dr. Homoki-Nagy Má-
ria, a Szegedi Tudomány-

egyetem szentesi származá-
sú, akkori oktatási rektorhe-
lyettesének közvetítésével
kapcsolódott be az intéz-
mény a programba. A Stu-
dium Generale-programmal
együttmûködve lehetõséget
biztosítanak a továbbtanu-
lásra készülõ diákoknak,
hogy megismerkedhessenek
az egyetemi élettel, mondta.
Örömmel számolt be arról,
milyen élményt jelentett ku-
tatónak és diáknak egyaránt,
amikor az egyetem biológia
központja egy egész napra
fogadta a program biológia
csoport ját .  Nem elvárás
azonban,  hogy hozzájuk
menjenek tanulni, hanem
ahol képességeiket legin-
kább ki tudják bontakoztat-
ni, fogalmazott a professzor
asszony.

Kedvezõ eredményekrõl és
visszajelzésekrõl számolt be
Tóth Tibor, a program szak-

mai irányítója. Az elõkészü-
leteket követõen 2013 január-
jában indították el az elsõ fél-
évet, és már a harmadik tan-
évet szervezik. Három év
alatt mintegy 300, 11-es és 12-
es diák vett részt a program-
ban. A tavalyi emelt szintû
érettségit tett matematika
csoport mind a hét tagja fel-
vételt nyert a felsõoktatásba,
a szintén emelt szinten érett-
ségizett 10 biológiás közül 9-
rõl biztosan tudják, hogy be-
jutott valamely felsõoktatási
intézménybe, közölte az
örömteli adatokat a gimnázi-
um tanára. Az önkormányzat
mellett öt helyi cég, a Hun-
gerit Zrt., az Árpád-Agrár
Zrt., a Dél-KerTész, a Metal-
Com Zrt. és a HK-Ceram Kft.
is hosszú távon vállalta a
program pénzügyi hátteré-
nek finanszírozását. Ezek a
cégek elsõsorban a reál
tudományokabn való kép-

zést támogatják, de más fon-
tos tárgyak elmélyítésére is
lehetõség adódik, például a
mérnöki, vagy a gazdasági
alapismeretek is hozzásegít-
hetik a diákokat a piacképes
foglalkozáshoz. Egy diák
több tárgyat is felvehet, s a
nyelvvizsga-elõkészítésre is
járhatnak. Októbertõl máju-
sig, illetve 11-eseknél június
közepéig, heti kétszer járnak
a diákok a csoportos órákra,
iskoláktól függetlenül, ve-
gyesen. Az órákat elismert
tanárok tartják. 

A Studium Generale-
program mára eljutott oda,
hogy átadhatják az elsõ ösz-
töndíjakat azoknak, akik si-
keres felvételi után meg-
kezdték a harmadik félévet a
felsõoktatásban, és ahogy
Tóth László fogalmazott,
„tisztességes eredményt ér-
tek el” tanulmányaik során.
A befizetett óradíjak össze-
gét szinte megduplázva kap-
ják a hallgatók, elsõként tíz
fiatal szolgált rá a 8 ezer fo-
rintos ösztöndíjra, amelyet
tankönyvvásárlásra használ-
hatnak fel.

A program adminisztráci-
ós kötelezettségeit lebonyolí-
tó Szentes Város Közalapít-
ványa részérõl Labádi Lajos
kuratóriumi elnök azt mond-
ta, bízik abban, az ösztöndíj
mértéke a késõbbiekben még
nagyobb lesz. D. J.

Már jár a Studium Generale-ösztöndíj

Idén második alkalommal telepített halat vizeibe a Gerecz
Elemér Sporthorgász Egyesület. A héten szerdán érkezett
4 tonna ponty az Öcsöd melletti pusztabábockai halastavak-
ból 630 forintos kilónkénti áron. A Kurca felsõ szakaszán a
kõhídnál és a kettes zsilip felett 2020 kilogramm két nyaras
pontyot rakta a vízbe. Az Ipartelepi út melletti Gerecz tóba
2050 kilogramm 3 nyaras, 1,3-3 kg súlyú ponty került. Napi-
jeggyel horgászók a telepítést követõ két hétben nem vihetik
el a kifogott pontyot és amurt. A tavon horgászati tilalom ér-
vényes vasárnap 14 óráig, amikor is befejezõdik a reggel
7 órakor kezdõdõ Gerecz Elemér Emlékverseny. BG

Négy tonna ponty

Csonka Péter, Miskolczi Krisztina és Hunor.

A újonnan fúrt a negyedik termálkútja lesz a szolgálta-
tónak, jelenleg három kutat üzemeltet a Szentes Városi
Szolgáltató Kft. A 2 ezer méter mély egyes számút a
Hungerit Zrt. mellett, a 2400 méteres 2-es számút a Kert-
városban, a harmadik szintén 2 ezer méter mély kutat az
Ilonaparton. A felszínre hozott termálvíz közintézmé-
nyek, lakások, fóliák fûtését és nyártól az Üdülõközpont
hõellátását szolgálja.

Sonkoly János egy szép tükrössel

Fotó: Vidovics Ferenc

Fotó: Vidovics Ferenc
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Felmérés szerint a partfür-
dõ és a hozzá kapcsolódó te-
rületeken 49, a pihenõterület
használatban levõ részén 413
veszélyes fa található. Az
esetleges balesetveszély
csökkentésére egyik lehetsé-
ges megoldás a nyárfák 6 – 8
méteres magasságban törté-
nõ visszacsonkolása, és a hi-
bás, száraz, sérült ágak levá-
gása. Amennyiben a fa kon-
díciója megfelelõ, az ágcson-
kok újrahajtanak, és ezzel a
fa élettartama is meghosz-
szabbítható. Ez a megoldás
kezdetben jelentõsen csök-
kenti az árnyékoló lombfelü-
letet, így megváltoztatva a
jelenlegi mikroklímát. Az ál-
talános faállomány vissza-
csonkolás becsült költsége 6-
8 millió forint. Megnyugtató
megoldást a teljes faállo-
mány összehangolt kezelése
és ezzel egy idõben a pótlása
jelenthetne.

Problémát jelent a telekha-
tárok nem pontos ismerete.
A bérbeadás egy tíz évvel
korábban készített telekki-
osztási vázrajz alapján törté-
nik, a gyakorlatban azonban
a telkek használata szokások
szerint történik. Ezért egy-
egy telekszomszéd közötti
vita, vagy új telek bérlõ ese-
tén nehezen kezelhetõ a te-
lekhatár kérdése. Szükség
volna a jelenlegi területhasz-
nálat teljes körû geodéziai
felmérésére, amelynek költ-
sége 800 ezer forint.

Gondot okoz a terület

mûvelési ág szerinti besoro-
lása is. A hivatalos ingatlan-
nyilvántartásban részben ki-
vett, részben erdõ és részben
legelõ és út szerepel mûvelé-
si ágként. Egy 2,2 hektár te-
rületet ki kell vonni erdõ
mûvelési ág alól, mivel el-
lenkezõ esetben 2017. évtõl
súlyos szankció várható az
erdõ engedély nélküli igény-
bevétele miatt az erdészeti
hatóság részérõl. A felsorolt
problémák megoldása több
tízmillió forintos forrást igé-
nyel. Az üzemeltetõ a bérelt
telkek értékesítésével bizto-
sítaná a szükséges pénzt,
amihez ingatlanszakértõvel
fel kell becsültetni a telkek
forgalmi értékét.

Az anyag arról is említést
tesz, hogy szabályozandó
gyakorlat alakult ki az érté-
kesebb vízparti telkek bérle-
tével kapcsolatban a bérlõk
részérõl, ugyanis a vízparti,
és különösen az értéknövelõ
beruházásokkal érintett tel-
kek bérleti jogviszonyát ki-
alakult piaci árfolyamon ad-
ják-veszik. Az részben érthe-
tõ, hogy ha valaki jelentõs
beruházással növelte az álta-
la bérelt telek értékét akkor
azt szeretné a telek bérleti
jogviszonyának megszünte-
tése esetén visszakapni.
Azonban kétség merül fel az
eljárással kapcsolatban, hi-
szen önkormányzati tulajdo-
nú ingatlan bérleti jogát ad-
ják-veszik nem hivatalos
módon.

A partfürdõ fejlesztési le-

hetõségeivel kapcsolatban
készült egy komplex doku-
mentáció, amely a fenti
problémák megszüntetésén
kívül tartalmazza WC és me-
legvizes tusoló konténerek,
szennyvíztároló akna beszer-
zését, sátorozó helyek kiala-
kítását, a meglévõ játszótér
bõvítését, sportpálya létesíté-
sét és a vízgépészeti egység
felújítását is. A fejlesztések
becsült költsége bruttó 30
millió forint, a megvalósítása
mintegy egy évet venne
igénybe.

Az anyag arról is említést
tesz, hogy szabályozandó
gyakorlat alakult ki az érté-
kesebb vízparti telkek bérle-
tével kapcsolatban a bérlõk
részérõl, ugyanis a vízparti,
és különösen az értéknövelõ
beruházásokkal érintett tel-
kek bérleti jogviszonyát ki-
alakult piaci árfolyamon ad-
ják-veszik. Az részben érthe-
tõ, hogy ha valaki jelentõs
beruházással növelte az álta-
la bérelt telek értékét akkor
azt szeretné a telek bérleti
jogviszonyának megszün-
tetése esetén visszakapni.
Azonban kétség merül fel az
eljárással kapcsolatban, hi-
szen önkormányzati tulajdo-
nú ingatlan bérleti jogát ad-
ják-veszik nem hivatalos
módon.

A Szentes Tiszai Partfürdõ
és Pihenõterület üzemelteté-
si és fejlesztési kérdése ha-
marosan újra a képviselõ-
testület elé kerül.

Besenyei

Elképzelések a
tiszai strandról

Több mint félezer társas-
házi lakást, közel 4000 la-
kost vont be „Közös érté-
künk a Kertváros!” címû
projektjének programjába
a KIÚT XXI. Közhasznú
Egyesület az elmúlt egy év
alatt. A kezdeményezés el-
sõdleges célja a közösségi
együttmûködést támogató
helyi összefogás erõsítése
és partnerség építés a volt
Hámán Kató Lakótelepen.

Az akcióprogramok kidol-
gozása és megvalósítása ér-
dekében együttmûködési
megállapodást kötött az
egyesület az
önkormányzattal – helyszín
biztosítása a Hõsök Erdejé-
ben a Közösségi tér kialakí-
tására; a Szent Anna Egyház-
községgel – keresztény csa-
ládi hétvégék szervezése az
advent jegyében; a Napra
Forgó Nonprofit Kft.-vel –
munkanélküliek, megválto-
zott munkaképességûek se-
gítése a munkahelytalálás-
ban, beilleszkedésben; Zol-
tán és Társa Egészségügyi
Kft.-vel – egészségügyi szû-
rések, tanácsadás; Együtt
Szentesért Egyesület – közös
programok, szívességi szol-
gáltatás szervezése; család-
segítõ központ – hátrányos
helyzetû családok bevonása
a programokba, tanácsadás,
klubszervezés; Gondozási
Központ – idõsek problémái-
nak feltérképezése, megol-

dása, részükre szívességi
szolgáltatás szervezése ön-
kéntesekkel; MÁV Lakásszö-
vetkezet – programok hirde-
tése, lakosok tájékoztatása; 

Az egyesület közösségi te-

ret alakított ki a Hõsök Erde-
jében a gyermekjátszótér
mellett különbözõ közösségi,
sport és szabadidõs tevé-
kenységekhez Telepített 4
sakkasztalt padokkal és két

fitnesz eszközt, valamint ki-
alakított egy petanque pá-
lyát, az erdõ aljnövényzetét
megtisztították a lakosság
bevonásával, és készült egy
tájfutó terep is térképpel, el-
lenõrzési pontokkal. 

Közösségi, kulturális és
szabadidõs programok kere-
tében valósult meg a Kertvá-
rosi Nap tavaly júliusban,
amely 6-700 embert mozga-
tott meg.   A Megelõzéssel az
egészségünkért! címû egész-
ségvédelmi programsorozat
keretében elsõsorban a gyer-
mekek fejlõdésével, egészsé-
ges életmódjával foglalkozó
szakemberek tartottak elõ-
adásokat és a gyerekek ren-
geteget mozoghattak a kü-
lönleges, terápiás szereken.

A sportcsarnokkal közö-
sen szervezett Szentesi Nagy
Sportágválasztó elnevezésû
programon közel 30 sportág-
gal és kísérõ rendezvények-
kel fogadták érdeklõdõket.
Ezen kívül szabadidõs kö-
zösségépítõ versenyek és tá-
jékozódási rendezvények,
keresztény családi hétvégék
és különbözõ tematikus klu-
bok (szülõakadémia, családi
kassza, senior, kertvárosi fia-
talok, civil, egészség, mocor-
gó) zajlottak.

A projekt keretében mûkö-
dött a Lakossági Információs

és Szolgáltató Iroda (LISZI
Iroda), ahol tanácsadási órá-
kat tartottak hetente 2 x 2
órában. Készült egy szocio-
lógiai, gazdasági és egész-
ségügyi felmérés a kertváro-
si lakóközösségben. A 165 ki-
adott kérdõívbõl 112 került
vissza, amelyeket szocioló-
gus elemzett. A „Közös érté-
künk a Kertváros!” címû
projekt záró rendezvényét
március 28-án tartotta meg a
KIÚT XXI. Közhasznú Egye-
sület a Dózsa Ház Közösségi
Térben. A megjelenteket Ba-
rát Endre, az egyesület elnö-
ke köszöntötte, megnyitójá-
ban pedig azt emelte ki,
hogy napjainkban mennyire
fontos a közösségek szerve-
zése – még a Szentes nagysá-
gú településeken is. 

Mészáros Ágnes projektme-
nedzser ismertette a 2014. ja-
nuár 1 és 2015. március 31.
között megvalósított projekt
részleteit, amelyekre összes-
ségében 27 millió forintot
nyert az egyesület.

A szervezõk bíznak abban,
hogy az elmúlt egy év csak a
kezdet és nem szakad meg a
közösségfejlesztés véget nem
érõ folyamata. A fizikailag
látható eredményeken túl,
ami nem látható, az az em-
berek közötti kapcsolatok
megváltozása. BG

Egyesület az emberi kapcsolatokért

A legtöbben – némiképpen- irigykedve
figyelik azoknak a bátor magyaroknak a
sorsát, akik hátrahagyva a szülõföldet, a
még élõ szüleiket, a barátokat, a régi mun-
katársakat elindulnak a messzi idegenbe.
Ez még akkor is így van, ha ez a szomszé-
dos Ausztria.

A három fiúgyermekes, férjezett Szabóné
Werner Pálmát olyan pályára vetette a sors,
amiben örömét leli. Júniusban újabb, most
egy természetgyógyász szakvizsgát tesz le
fitoterápiából. Az õ életfeladata a gyógyítás.
Húsvétkor itthon volt, jó szívvel osztotta
meg történetét, mi vezetett az ország-
váltáshoz. Szentesen járta az iskoláit is és mi-
vel a tehetsége révén felvételt nyert a dráma
tagozatra a HMG-be, sokan figyelték érdek-
lõdve, hogyan tovább. Masszõr tehetségét
ma Ausztriában kamatoztatja, ahova a sors
vezérelte.

Nyíltan beszélt arról és vállalta, hogy õk is
egy olyan család, akik a svájci frank hitellel
küszködtek jó darabig. A Stájerországban élõ
honfitársunk ott kezdte a történetet, hogy õt
a fürdõbõl és a kórházból ismerik, ahol érett-
ségi után elkezdte élete új fejezetét, munkába
állását, mint képesítés nélküli gyógytornász,
majd gyógymasszõr. – Gyes után nem tud-
tam visszamenni az egészségügybe dolgoz-
ni, a kisfiam beteg lett és el kellett azon gon-
dolkodnom, hogyan tovább - kezdte a törté-
netét. – Egy biztosító társaságnál kezdtem el
dolgozni, a végén az oktatókat oktattam az
új módozatokra és akkor fejeztem be a pálya-
futásomat, mert ez már teljes embert kívánt –
sorolta Pálma.

– Az elsõ végzettségem fürdõs masszõri,
majd gyógymasszõri volt. Amikor kénysze-
rûségbõl elhagytam az egészségügyet, tanul-
tam, és igyekeztem mindig maximálisan el-
végezni a munkám, amihez szükségem volt
a szakmai képzésre is. Késõbb a Juhász Gyu-
la tanárképzõ Fõiskolát is elvégeztem, ahol a
diplomamunkám a „Preventív drámatorna“
volt – mondta.

Elmesélte azokat a viszontagságokat is,
amikor a férje is folyamatosan kereste a meg-
oldást. – Elõször Hajdúszoboszlóra költöz-
tünk, mert ott kapott vízilabda edzõi állást,
majd ezt követõen hívták Kecskemétre, ak-

kor oda költöztünk. A párom ott a nõi vízi-
labda szakosztályának vezetõ edzõje lett.
Ezek már azok az idõk voltak, amikor a vál-
ság elkezdte éreztetni a hatását – folytatta.
Városról városra követte a férjét, hogy a csa-
lád együtt maradhasson. Kecskeméten egy
gyógypedagógiai intézetben dolgozott, mint
pedagógus, és gyógypedagógiai asszisztens
(mert ilyen OkJ-s végzettséget is szerzett).
Gyógymasszõrként is sokszor a mozgáskor-
látozott gyerekek segítségére sietett és rend-
szeresen tornáztatta is õket. Az intézet általá-
nos iskolájában és óvodájában preventív drá-
matorna órát tartott, a gyerekek nagy örömé-
re. Színjátszó klub keretében mesejátékot ta-
nított, amivel nagy sikert aratva léptek fel a
gyerekek. Egy pszichológussal pszichodrá-
ma foglalkozást tartott. Egy mozgásában
korlátozott gyermek általában nem nagyon
tud, és sokszor nem is szeret mozogni. Ha
azonban a torna közben egy mesébe csöp-
pen, és egyéni lehetõségeihez mérten átvál-
tozik egy pókocskává, gyíkocskává, akkor el-
felejtkezik minden korlátjáról, ami sokszor
pszichésen is jelentkezik. Közben az élet
megint egy fordulatot vett, mert az önkor-
mányzat megvonta a támogatást, és akkor 21
kollégával együtt az utcára került. Ezt köve-
tõen a Varga Gyógyintézetben dolgozott
reflexológusként, amit ugyancsak nagyon
szeretett. Az egyre nehezebb megélhetést egy
huszárvágással oldotta meg a családfõ, aki
Ausztriába ment dolgozni és a család oda is
követte. Pálma tárgyilagosan sorolta, milyen
is Neuberg an der Mürz. Kristálytiszta a le-
vegõ a hegyek között. Itt az emberek nagyon
sokáig élnek, az átlagéletkor 90 év, vagy a fe-
letti. Elmondta, hogy nyugalom van, de ami
a legfontosabb befogadták õket. Semmerin-
gen dolgozik, a lakásuktól 30 kilométerre a
Dr. Stühlinger Kurhotel szanatóriumban.
Gyógymasszõr és több tornát, például vizes
tornát is tart a gyógyulni vágyóknak. Hama-
rosan privát praxisba kezd, mint természet-
gyógyász. A házuk egy patak mellett csordo-
gál, de a szíve vissza-vissza húzza szülõvá-
rosába. Búcsúzásként elmondta, hogy mind-
egy hova veti a sors, õ mindig itt lesz otthon
Szentesen.

Fehér Mónika

„Én mindig Szentesen
leszek otthon“

Köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik a 2013.
évi személyi jövedelemadó-
juk 1 %-ának felajánlásával
lehetõvé tették, hogy a Dam-
janich János Alapítvány
számlájára 40.356,- Ft folyt
be.

Az alapítvány kuratóriu-
ma 2/2014. számú határoza-
tának értelmében a befolyt
összegbõl 30.264,- Ft-ot az
alaptõke növelésére, a fenn-
maradó 10.089,- Ft-ot az ala-
pítvány mûködési költségei-
nek fedezésére fordítja.

Arra kérem a tisztelt adó-
zókat, hogy a 2014. évi jöve-
delemadójuk 1 %-ának fel-
ajánlásával járuljanak hozzá
az alapítvány céljainak to-
vábbi megvalósításához,
hogy minél több, sajnálatos
módon rászoruló honvédségi
családtagjuk, rokonuk, isme-
rõsük, esetleg társuk, kollé-
gájuk részesülhessen az em-
lített támogatásból.

Damjanich János Alapít-
vány, adószám: 18452842-1-
06

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

Támogatásukat köszönjük!
Kaszanyi Sándor

elnök

1% a
Damjanich

János
Alapítványnak

Kutyaterápiás bemutató a projektzárón.
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A pedagógusok nem fá-
sultak, hanem igenis kreati-
vitás, kiapadhatatlan  alko-
tókedv jellemzi õket – en-
nek bemutatása, József Atti-
la sorait kölcsönvéve, a Rej-
telmek, ha zengenek címû
pályázat kiírásának célja.
Az alkotó pedagógusok ré-
giós képzõmûvészeti tárla-
tára négy megyébõl érkez-
tek pályamunkák, s immár
a 18. kiállítást rendezhették
meg.

Kezdetben Csongrád és
Békés megye pedagógusait
mozgósította, sarkallta alko-
tásra a pályázat, majd csatla-
kozott Bács-Kiskun, az utób-
bi években pedig Jász-
Nagykun-Szolnok is. A kiál-
lítás 18 éves históriája során
2000 pályamunkát bírált el a
kezdetektõl azonos összeté-
telû zsûri: Tóth Attila mûvé-
szeti író Szegedrõl, Kalmárné
Horóczy Margit festõmûvész
Kecskemétrõl és Kovács Ilona
rajztanár Békéscsabáról.

Az eltelt 18 év alatt mint-
egy 1200 alkotást állítottak
ki, s 145 alkotó részesült dí-
jazásban, hangzott Borsodi
Ágnestõl a Húsvét nagy-
szombatján megrendezett
megnyitón. A Klauzál Gábor
Általános Iskola pedagógusa
kezdeményezte a Rejtelmek,
ha zengenek címû tárlatot, s
mellé állt a Szentesi Mûvelõ-
dési Központ, majd a négy
résztvevõ megye pedagógus
szakszervezetei és a Szentesi
Közös Önkormányzati Hiva-
tal. Így érkezett a tárlat a 18.
alkalomhoz. A helyszín ha-
gyományosan a mûvelõdési
központ kiállítóhelye, csak

az elnevezése változott: az
idõk során felvette a Tokácsli
Galéria nevet. Seres Antal és
növendékei tavaszi népdal-
okból összeállított mûsora
köszöntötte, és már nem elõ-
ször varázsolta el a jelenlé-
võket.

Az alkotások nem csupán
technikájukban sokfélék, ha-
nem a pedagógusok sajátos
szemlélete adja a kiállítás
sokszínûségét. Negyvenöt
alkotó munkája sorakozik a
galéria termeiben – köztük
kilencen helybeliek – a kor-
társ képzõmûvészetet, a
népmûvészetet, a népi ipar-
mûvészetet és a fotózást
képviselve. Borsodi Ágnes
szavai szerint az egyéni al-
kotások itt, a galériában már
nem riválisok, hanem társak:

egy közös üzenet hírvivõi.
Az egyéni üzenetek megtart-
ják erejüket, sõt egymás mel-
lettiségük kiemeli egyedisé-
güket.

Idén is kiosztották a városi
szakszervezetek és a telepü-
lések díjait. Szentes város
szakszervezeti díját Nyíri
Dánielnénak, a Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola
pedagógusának ítélték. A
gyöngyékszer-készítõ népi
iparmûvész sárközi meny-
asszonyok gyöngyös ékessé-
geivel vesz részt a tárlaton.
Szentes város alkotói díját a
Szentesi Deák Ferenc Álta-
lános Iskola pedagógusa,
Vajdáné Balogh Ida vehette át
Szirbik Imre polgármestertõl.
Éneket és honismeretet tanít,
valamint elsõ két osztályban

kerámiát is, amelyet felmenõ
rendszerben oktatnak majd
az iskolában. A Jövõnkért
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézményben is oktat, ott
szerzett népi fazekas szak-
munkás végzettséget néhány
éve, ami régóta vágya volt.
A kiállításon elõször vesz
részt, s megfogalmazása sze-
rint letisztult, agyag és kerá-
mia használati tárgyakat ho-
zott, papírzsebkendõ-tartót
és perselyt, lapolási techni-
kával készítve. Hobbinak ko-
moly a fazekasság, bár ott-
hon kevés idõt tud áldozni
rá, az iskolai órákon és szak-
körben viszont sokat foglal-
kozik vele, mondta öröm-
mel.

(darók)

Lehet-e még újat mondani
a világ legszimpatikusabb,
leghasznosabb és szeretetre
legméltóbb szárazföldi
„patkányairól” Szentesen?
Természetesen, de nem
könnyen. Visszatérõ vendé-
ge ugyanis városunknak a
2008-ban alakult miskolci
Paddy and the Rats, ezért
szinte mindent tudunk ró-
luk.

Tudjuk, hogy az ír punk-
rock kocsmazene hiteles leté-
teményesei õk - ebben a mi-
nõségben hazánk egyik leg-
fontosabb exportcikke. (A
másik a vér-profi Firkin,
amely – legnagyobb sajnála-
tomra – nem járt még Szen-
tesen.) Tudjuk, hogy három
albumot adtak ki eddig, az
utolsót 2012-ben.

Joggal várjuk hát a követ-
kezõt, és nem hiába! Ezek-
ben a napokban is dolgoz-
nak rajta a fiúk, ám az, hogy
elkészülnek-e mindennel áp-
rilis 11-ig (szombatra), ami-
kor egy laza mozdulattal fel-
ugranak majd az IH szín-
pad-deszkáira, jelen állás
szerint kétséges, de sebaj.
Néhány koncertképes új da-
luk bizonyára már létezik,
amiket lemez nélkül is elõve-
zethetnek!

Kevesen tudják viszont,
hogy létezik saját fan-klubja
is a zenekarnak, olyannyira,
hogy annak néhány tagja –
az ígéretek szerint – Szentes-
re látogat majd. Szeretettel és
jóféle italokkal várjuk õket!

Az is tény, hogy a zenekar
– a szép emlékû Buffalo sö-
rözõben lenyomott bulijuk
óta – sikeresen meghódította

fél Európát. Németország,
Franciaország, Olaszország
szinte természetes koncert-
helyszín, ahogyan immár
Dánia is az. No de. Tud vala-
ki másik magyar zenekart,
amelyik fellépett volna Albá-
niában? Én nem, sõt erre a
bulira (szó szerint) befizet-
tem volna! (Úgy fest, van az
a helyzet, mikor a kaland-
vágy felülírja a pénzkereset
lehetõségét! Külön öröm,
hogy az efféle lépést a szá-
momra szimpatikus bandák
vállalják fel manapság. Bo-
csánat, képtelen vagyok ob-
jektív és távolságtartó ma-
radni e tények ismeretében.)
Azonban továbbra is rejtély
elõttem, hogy Nagy-Britan-
nia valamelyik tagállamába
eljutottak-e, különös tekin-
tettel Írországra, vagy ennek
a lehetõségnek elõtte van-
nak-e még Paddyék?

Elárulom, hogy az elõ-
zenekar kétségesen hálás
szerepét a más stílusban
mozgó, de nem kevésbé ní-
vós The Winter Totem nevû
formáció vállalja nálunk. És,
kivételesen hadd idézzek a
legutóbbi (két évvel ezelõtti)
Paddy and the Rats koncert-
beharangozómból, csak mert
annyira jól sikerült: „Önma-
ga ellensége, aki kihagyja ezt
a ziccert. Bánni fogja, mini-
mum a legközelebbi Paddy
and the Rats-koncertig. Azt
viszont nem Szentesen ren-
dezik, úgyhogy ha egy kicsit
is szereted az ír zenét, vagy
ha egyszerûen csak bulizni
akarsz, most gyere!” Annyit
tennék hozzá: most is!

Olasz Sándor

Újabb „patkány-
invázió” közeleg

Ékesség és letisztultság

A második órán vannak
túl a rocktöri-sorozat „taná-
rai” és „hallgatói”. A városi
könyvtárban tartják az elõ-
adásokat, a Dózsa-ház Kö-
zösségi Térben pedig a té-
mákhoz kapcsolódó filme-
ket vetítenek csütörtökön-
ként.

Sebõk Tamás és László Ger-
gely arra vállalkozott, hogy
hat elõadáson, illetve filmve-
títésen mutatják be a rockze-
ne históriájának fontosabb
korszakait, ikonikus elõadó-
it, s a nyári szünetet követõ-
en a tervek szerint az elsõ
szemeszter õsztõl egy újabb
hatos sorozattal folytatódik.
A szentesi fiatalok elmond-
ták, mindketten zenélnek,
„szívügyük” a rock.  Tamás
rockzenei újságírással is fog-
lalkozik, a Rockbook.hu
online magazinnak ír, fõleg a
’70-es évek Angliájának ze-
néjéért rajong. Hasonló Lász-
ló Gergely ízlése, aki emel-
lett a progresszív rockzenét
és a ’90-es évekre jellemzõ
grunge stílust szereti. Neki
támadt az ötlete az egyik
egyetemi rocktörténelem
óráján ülve, az elõadássoro-
zat beindítására. Elsõsorban
a fiatalokat szeretnék megis-
mertetni a rockzene nagyjai-
val, de nincs korhoz kötve az
órák látogatása. Tomi és Ger-
gõ azért kicsit hiányolja a
„mûvészlelkeket”, akiknek
ez a szubkultúra éppolyan
kedves, mint nekik.  Bíznak
benne, hogy a városi közép-
iskolások diákjai, kivált a
drámaisok  fe l f edez ik  a
rocktöri órákat, melyeket fel-
váltva a könyvtárban és a

Dózsa-házban tartanak, csü-
törtökönként este 6-tól.
Ingyenesek az elõadások,
hangsúlyozzák a fiúk. Elsõ
a lka lommal  a  b lues-za l
kezdték, majd április 2-án a
könnyedebb rock’n’rollal és
a country-val folytatták. A
korszakok kultúrtörténeti
háttere vezeti be az órákat,
de sok érdekes részletet
megosztanak az elõadók a
zenei stílusok életérõl is. Így
legutóbb megkerülhetetlen
volt Jerry Lee Lewis alakja, és
õrült színpadi jelenléte, aki
zongorán táncolt, de fel is
gyújtotta hangszerét. Édes-
anyja vallásos neveltetésben
részesítette, hogy az Úrnak
szentelje zenei tehetségét, de
éppen egy vallásellenes dala

miatt eltanácsolták az iskolá-
ból a fiút. Magánéleti botrá-
nya miatt feketelistára került
több rádióban az énekes, aki
még napjainkban is turnézik,
tudhattuk meg. Elvis, a ki-
rály szintén nem maradha-
tott ki a rocktöri óra anyagá-
ból, bár stílusa közelebb állt
a rockabillyhez. A ’60-as
években filmszínészként el-
ismertebb lett, azután tért
vissza a zenéhez, de fiatalon
tönkretette magát – emlékez-
tek a 42 évesen elhunyt bál-
ványra. Jimme Rodgers, a
country zene egyik elsõ alak-
ja, majd Johnny Cash, a mû-
faj legismertebb elõadója is
szerepelt a repertoáron, a
filmklub is az õ életérõl szó-
ló, A nyughatatlan címû al-

kotással folytatódott. A tör-
vényen kívüli zenész bemu-
tatása után a magyar rock-
’n’roll is része volt az órá-
nak. Megtudhatta, aki nem
tudta: a stílus az akkori ál-
lamvezetés nyugatellenes
politikája miatt két évtizedet
késett, viszont ma reneszán-
szát éli.

S persze, szólt a zene is az
órán: egy-egy ikonikus dalba
belehallgathatott a közön-
ség. Április 16-án a roots
rock és a folk rock követke-
zik, majd a hozzá kapcsoló-
dó filmklub 23-án. Lesz még
szó a késõbbiekben a psy-
chedelic és a prog rockról, a
beatrõl, a rockabilly-rõl, a
hard és a southern rockról.

D. J.

Rockról – a zenén is túl

...április 14-én, kedden 18 órakor a gondolkodók klubja A
történelem vagy a mai eszmék határozzák meg a nemzeti ön-
tudatunkat? címmel tart összejövetelt. A klubot vezeti
Berényiné Papp Erzsébet.

...április 15-én, szerdán 18 órakor Különös esetek a magyar
történelemben: Hunyadi László kivégzése címmel tart elõ-
adást Poszler György tanár.

...április 16-án, csütörtökön 18 órakor a Rocktöri sorozat 3.
részén a Roots Rock/Folk Rock címmel hallhatnak zenei ér-
dekességeket az elõadóktól, László Gergelytõl és Sebõk Tamás-
tól.

A könyvtárban...

Tarka-barka tojások, szebbnél szebb kiscsibék, kakasok,
nyuszik kerültek ki a Koszta Jószef Múzeum családi matiné-
jára ellátogató gyerekek és felnõttek kezébõl. Az ünnepet
megelõzõ szombati Húsvétoló rendezvényen Köröndi Leona
múzeumpedagógus vezetésével készíthettek a szép számban
megjelent résztvevõk különféle, a Húsvéthoz kötõdõ játéko-
kat, gipszbõl készült, figurákat és tojástartót. Az ámulat sok-
szor nagy volt: „Milyen szép! Én ilyet is tudok?”

Fotó: Lantos Imre

Húsvétoltak
a múzeumban

Fotó: Dobáné Éva

(Fotó: Kárpáti Lajos)

Az egyik szentesi díjazott, Vajdáné Balogh Ida
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Több mint ezer látogató,
több száz gyerek és termé-
szetesen a fõszereplõ több
tucat kuvasz vett részt a 2.
Speciális Kuvasz CAC Kiál-
lítás és Fõtenyészszemlén.
Az ifjúsági házban és kör-
nyékén, gyerekprogramok,
ugrálóvár, óriáspalacsinta,
életmentõs kutyás bemuta-
tó, ringek, sátrak, kupák fo-
gadták a vendégeket a Ma-
gyar Kuvasz Fajtagondozó
Egyesület ETSZ rendezvé-
nyén.

Érkeztek kuvaszok Svájc-
ból, Németországból, Szerbi-
ából, Szlovákiából és Szlové-
niából és minden hazai táj-
egységrõl, összesen 25 te-
nyészet, 64 kutyával képvi-
selte a fajtát 14 osztályban.
Hódosi József küllembíró, ve-
zetõ bíró, Dusan Rodic FCI
nemzetközi küllembíró, FCI
nemzetközi õrzõ-védõ telje-
sítmény bíró és Pischoff Fe-
renc FCI nemzetközi õrzõ-
védõ teljesítménybíró, nem-
zetközi terelõbíró, a TBT, va-
lamint az MKFE ETSZ elnö-
ke értékelte a felvezetett ku-
vaszokat. Pischoff Ferenc kö-
szöntõjében kiemelte a ba-
rátságos fogadtatást, és el-
mondta: mindenki gyõztes,
aki ma felvezette kuvaszát a
tenyészszemlére. Majd elis-
merést adott át a fõ szervezõ
dr. Dobos András részére a
Magyar Kuvasz Fajtagondo-
zó Egyesület ETSZ nevében.
Az elnök hozzátette, a követ-
kezõ években egy kuvasz vi-
lágtalálkozót szeretne ren-
dezni az egyesület. A ren-
dezvényt megnyitó fõvéd-
nök, Szirbik Imre maga is
gazdája lehetett e nagyszerû
fajtának. A polgármester sze-
rint a kuvasz sok örömet,
biztonságot ad és az évek
alatt valóban az ember barát-
jává válik.

A nap során bemutatót
tartott a Cserhát Mentõku-
tyás Egyesület, melynek tag-
jai egy alpin pályát is építet-

tek a híd mellett, a Kurca fe-
lett. Eljött dr. Déri János a
Hortobágyi Madárpark és
Madárkórháztól. A Szentesi
Kutyások Klubja családi
programján gyerekek és szü-
leik nyolc állomáson oldhat-
tak meg különbözõ feladato-
kat és gyûjthették a ponto-
kat. A Tündérkert Játszóház
segítõivel játékos kézmûves
foglalkozáson vehettek részt
a gyerekek. Derekegyház
polgármestere, Szabó István
és csapata óriás palacsintá-
kat sütött és kóstoltatta a
vendégeket.

Dr. Dobos András örült a
sok gyereknek, szerinte jó
hatással van a kuvasz rájuk,
hiszen jó társ, nevelõeszköz
és barát is egyben.

Egybehangzó vélemények
szerint nagyon jól sikerült
rendezvény volt a 2. Speciá-
lis Kuvasz CAC Kiállítás és
Fõtenyészszemle. A kilátoga-
tó vendégek és a részt vevõ
kutyások is jól érezték ma-
gukat. Az egyik tenyésztõ
véleménye: – Ennyi pozitív
értelemben vett fanatikus
embert, ennyi gyönyörû ku-
vaszt egy helyen még soha
nem láttunk. A helyszín szép
vízparton volt, kényelmesen
lehetett várakozni, székek és
padok is voltak, volt normá-

lis parkoló és fejedelmi ebéd,
kulturált illemhelyek (aki
volt már kutya kiállításon,
az tudja, utóbbi ritkább mint
a fehér holló). A szakszerû
bírákat és az olvashatóan író

asszisztenciát külön kiemel-
ném. Kuvaszhoz méltó volt
az egész rendezvény. Kö-
szönjük, nagy élmény volt
rajta részt venni!

Besenyei

Kuvaszok, kutyás mentõk
és sok gyerek

Az alapszakasz utolsó
mérkõzését is megnyerte az
Újpest ellen, így az alsóházi
rájátszást a legjobb pozíció-
ból kezdi a Valdor-Szentesi
VK férfi vízilabdacsapata.
A mieink a Pécs ellen szom-
baton, hazai környezetben
kezdik a rájátszást.

Az Újpest ellen zárta az
alapszakaszt a Szentes férfi
együttese, és Lukács Dénes
gárdája úgy érkezett ehhez a
mérkõzéshez, hogy a Pécs, és
a Kaposvár ellen is sikerült
begyûjteni a pontokat. Az
Újpest elleni gyõzelem ese-
tén a rájátszást hazai meden-
cében, pályaelõnnyel kezd-
heti a Szentes. Az uszodába
való bejutás sem volt egysze-
rû feladat. A mérkõzés már
régen elkezdõdött, amikor
még hosszú sor kígyózott a
bejáratnál, így volt, aki csak
az elsõ negyed végére jutott
be. Két dolog lehetséges:
vagy tudomásul kell venni,
hogy nem öt vagy tíz perccel
a mérkõzés kezdete elõtt kell
odamenniük az uszodába a
szurkolóknak vagy a belép-
tetés lassúságán kell változ-
tatniuk az illetékeseknek.
Gyanítjuk, mindkettõben le-
het valami. Mindenesetre
örömteli, hogy nagyon so-
kan kíváncsiak voltak a mér-
kõzésre, talán most látogat-
tak ki a legtöbben ebben a
szezonban férfi meccsre a
sportuszodába. Nos, akik vé-
gül láthatták az elsõ negye-
det, nem örülhettek, mert az
Újpest kezdett jobban, nyolc

perc után 2-1 állt az ered-
ményjelzõn, a vendégek ja-
vára. A második nyolc perc-
ben a Valdoré a meccs, re-
mek 4-0-s sorozatot produ-
kál a csapat, ám 5-2 után jött
egy kisebb hullámvölgy, ek-
kor még fel tudott zárkózni
az Újpest. Késõbb aztán már
nem, a remek védekezésnek,
Horváth Alex pompás védé-
seinek és az eddigi legjobb
szentesi mérkõzését produ-
káló Dõry Farkasnak köszön-
hetõen már 10-6-ra is veze-
tett a Szentes, amely végül
10-8-ra nyerte meg az össze-
csapást.

– Az volt a célunk, hogy
legyõzzük az Újpestet, és ez
egy küzdelmes, nem túl jó
mérkõzésen sikerült is – érté-
kelte a találkozót. – Bár tud-
tuk, hogy jobb csapat va-
gyunk, mint az Újpest, en-
nek ellenére a mérkõzés eleje
kicsit döcögõsre sikerült.
Úgy gondolom, annak kö-
szönhetõen, hogy fizikálisan
erõsebbek és gyorsabbak va-
gyunk, mint a fõvárosiak,
végül föléjük kerekedtünk. 

A csapat nem pihenhet so-
kat, hiszen április 11-én,
szombaton 18 órakor kezdõ-
dik az alsó házi rájátszás. A
Valdor hazai környezetben
kezdi az egyik fél második
gyõzelméig tartó párharcot,
és ha sikerrel veszi ezt az
akadályt, akkor már biztos,
hogy jövõre is az elsõ osz-
tályban kezdi meg a pontva-
dászatot.

hv

Az elsõ osztályban
maradni

Az elmúlt szombaton a III. RITTEX-Gyomaendrõd kupán
szerepelt a Petõfi Dzsúdó SE két versenyzõje. A diák "C" kor-
csoportban (2005) 45 kg-ban Pörneki Richárd arany, serdülõ-
ben (2001-2002) Harmath Botond ezüstérmet szerzett. Edzõk:
Tóth Béla és Tóth Gellért

Dzsúdó arany, ezüst
Nem volt esélye a Szen-

tesi Kinizsi megyei elsõ
osztályú labdarúgó-csapa-
tának a listavezetõ ellen: a
Hódmezõvásárhely öt gólt
gurított szombaton, a Pusz-
tai László Sporttelepen. A
Szegedi VSE nyert, így a
Kinizsi a kiesõ helyre csú-
szott vissza.

Az amúgy is szûkös
játékoskeretbõl Lajos Máté

kiválása okozta talán a leg-
nagyobb problémát Bozóki

Zoltán vezetõedzõnek, aki
igyekezett megszerveznie
csapata védekezését a Hód-
mezõvásárhely elleni hazai
bajnokin. Szükség is volt a
jól záró védelemre, hiszen
imponáló mérleggel érke-
zett Szentesre a listavezetõ:
húsz meccsbõl tizenhetet
megnyertek a vásárhelyiek
és mindössze három döntet-
lent játszottak a szezonban.
Aztán szombaton begyûj-
tötték a huszonegyediket is.

Végig fölényben futballo-
zott a Vásárhely, hangos és
népes szurkolótáboruktól
bíztatva sorra szerezték a
gólokat, és végül ötnél áll-
tak meg. A Kinizsi küzdött,
harcolt, a csapat tisztesség-
gel tette a dolgát, de ennél
több nem volt ebben a mér-
kõzésben. – Azt gondolom,
hogy a megyei bajnokság
idei gyõztesét láttuk Szente-
sen futballozni – kezdte ér-
tékelését Bozóki Zoltán, a
Kinizsi vezetõedzõje. – Vé-
gig uralták a mérkõzést, sok
gólt szereztek, de azt is hoz-
zá kell tennem, hogy egyéni
hibákkal mi még inkább
megkönnyítettük a dolgu-
kat. A védelembõl Lajos
Máté hiányzott, de ez az
alakzat hellyel-közzel tette
a dolgát, úgy gondolom,
hogy a középpályán kellett
volna még masszívabban
játszanunk, és innen segíte-
ni a támadójátékot, sajnos

ez nem sikerült. Bevallom,
szorosabb mérkõzésre szá-
mítottam, mert Mórahal-
mon masszívan, fegyelme-
zetten játszott a csapat, ez-
úttal azonban nem tudtunk
olyan teljesítményt nyújta-
ni, ami elegendõ lehetett
volna ehhez. 

Mivel a Szegedi VSE
nyerni tudott a Tiszasziget
ellen, ezért a Kinizsi egy
hellyel hátrébb csúszott a
tabellán, és a 15.,utolsó elõt-
ti, kiesõhelyrõl várja a
szombati folytatást. A csa-
pat ezúttal Csongrádra láto-
gat, és nyilvánvalóan a két
szomszédvár összecsapása
mindig különleges mérkõ-
zésnek számít. Ezúttal a ha-
zaiak számítanak esélye-
sebbnek, már csak a táblá-
zaton elfoglalt pozíciójukat
nézve is, de fegyelmezett já-
tékkal talán sikerülhet a
pontszerzés.

hv

Csongrádon a Kinizsi

Hét hete tart a Szentesi VK fiú ifi csapatának gyõzelmi so-
rozata. Eltiltások, betegségek, sérülések nehezítették a felké-
szülést a legutóbbi mérkõzésre, melyen 4 góllal köszöntek be
a fiúk a Szigetre, annak a KSI-nek, amelyik eddig egyedüli-
ként gyõzte le a listavezetõ ÚVSE-t.

KSI - Szentesi VK 6:10
Szentesi VK: 1. Boros 2. Rébeli-Szabó 3. Kókai 4. Tinka (1 gól)

5. Pellei F. (4 gól) 6. Pellei K. 7. Werner (1 gól) 8. Harangozó 9.
Káris (2 gól) 10. Bodor 11. Papp (2 gól) 12. Szécsi 13. Farkas 14.
Csonka

Pellei Csaba edzõ: – Nagyon fontos meccset nyertünk Pes-
ten, a riválisunkat 10:6 arányban megverni óriási fegyver-
tény! A mérkõzést a védekezés révén nyertük meg, és az
egész csapat kiemelkedõt nyújtott. Lukács Dénes remekül ve-
zette (beugróként) a csapatot, köszönet érte!

Újabb gyõzelmével a tabella 4. helyre lépett elõre a Szentesi
VK ifjúsági csapata. A következõ megmérettetésre vasárnap
az Újpest érkezik a ligeti uszodába. Jövõ héten szombaton a
Népligetben az FTC ellen szállnak vízbe, másnap az utolsó
meccsen újra itthon a Debrecen együttesét fogadják a fiata-
lok.

Ifi gyõzelem
Az amerikai-magyar sport-

turizmus egyik bázisa lehet

Szentes, köszönhetõen a vá-

rosnak és a helyi vízilabda

klubnak. Az idei évtõl kez-

dõdõ program részeként ér-

keznek majd sportolók az

Egyesült Államokból. Ezen a

hétvégén egy amerikai dele-

gáció tölt el két napot Szente-

sen,  április 10-én és 11-én. A

látogatás részeként ünnepé-

lyes keretek között elhelye-

zik az amerikai zászlót az

üdülõközpontban. A prog-

ram koordinátorai Póka Sán-

dor és Szénászky Zsolt.

Sportolók
az Egyesült
Államokból

Sárréti Sinka Jövendõ (Fiatal osztály gyõztes) HPJ
Tenyésztõ: Szabó István, tulajdonos: Szántai Pál 

Kezdõdik a kupadöntõ

Lapunk megjelenésének napján játssza a LEN-kupa
elõdöntõ mérkõzését a Hungerit-Szentesi VK nõi együt-
tese Imperiában a házigazdák ellen. A találkozó 21 óra-
kor kezdõdik. A 13 fõs játékoskerettel már kedden eluta-
zott Szentesrõl Tóth László vezetõedzõ, és Budapesten
edzõtáborozott a csapat. A fõvárosban az idei bajnokság
két nagyon erõs gárdájával (BVSC és UVSE Centrál) ját-
szottak edzõmérkõzéseket, majd 9-én utaztak Olaszor-
szágba a döntõ helyszínére. A döntõt és a bronzmeccset
április 11-én rendezik.



Két szõke nõ utazik egy helikopteren.
Azt kérdezi az egyik:
- Te, mi ez a bigyó itt felettünk?
- Valószínûleg a légkondi. Amióta
nem pörög, nagyon izzad a pilóta.

Az újdonsült úszómester lelkendezve
meséli:
- Milyen kedvesek ezen a strandon a
fürdõzõk! Ma már vagy 8-an integet-
tek nekem a vízbõl!

- Jean, mi ez a dubörgés a szekrény-
ben?
- Csak a ruhák mennek ki a divatból!

Két ember megy az utcán. Az egyik
odaszól a másiknak:
- Vigyázz, lépcsõ!
- Tu-dom-dom-dom-dom-dom!

Két gyerek látja a fiatal házaspárt,
amint éppen jönnek ki a templomból.
Megszólal az egyik:

- Rájuk ijesszek?
- Inkább majd én.
Odafut a võlegényhez, és így szól
hozzá:
- Gratulálok papa, jól választottál...

- Apám annyira örült, mikor mesél-
tem neki, hogy költõ vagy! - mondja
egy lány a barátjának.
- Ezek szerint szereti a költészetet?
- Nem egészen. A legutóbbi bará-
tom, akit megpróbált kidobni, amatõr
bokszoló volt.

Németországban egy orosz beül a
kocsmába, és sorra rendeli a finom
német söröket. A pincérnek feltûnik,
hogy minden egyes alkalommal eltû-
nik a kartonból készült poháralátét.
Mikor az újabb korsóval viszi ki, nem

visz hozzá poháralátétet. Mire az
orosz méltatlankodva:
- Keksz nyet?

Történelem órán:
- És mondd csak, fiam, hol van
Hadriánusz fala?
- Hát, gondolom, hogy Hadriánusz
kertjében.

Egy fiatalasszony mutatja az új nyak-
láncát a barátnõjének, amin egy ki-
nyitható szív medál lóg. 
- Hû, de szép! - csodálja a barátnõ. -
És tartasz benne valami emléket?
- Igen, a férjem hajszálát.
- De hiszen a férjed még él!
- Igen, de a haja már csak emlék.

- Doktor úr! Mit tegyek? Állandóan
cseng a fülem!
- Azt tanácsolom, hogy ne vegye fel
a kagylót.

22001155..  áápprriilliiss  1100.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 77

Három hét Norvégia és
három hét Amerika, ez a
gyorsmérleg. Egy szentesi
srác pedig mesél a lapnak
arról, hol mit látott és mit
hozott haza a szívében. Ta-
nulságos beszélgetés volt
gyors és mûkajákról, politi-
kai ambíciókról és arról,
hogy Budapest patyolat
New Yorkhoz képest.  Ha-
zaérkezése után a 17 éves
Szalay Róbert jobban szere-
ti szülõvárosát mint valaha. 

– Norvégia gyönyörû,
Amerika pedig végtelenül
csúnya, jobban vágyom bár-
hova, mint oda – kezdte a
beszélgetést a Horváth Mi-
hály Gimnázium tanulója. –
Amerika egyikünket sem
vett le a lábáról, ugyanis
amikor megérkeztünk, már-
cius elején, a metróban köz-
lekedve, egy patkánycsalád
rohant el mellettünk – foly-
tatta Róbert. Mint megtud-
tam a fiatalembertõl a be-
szélgetésünk, napra ponto-
san egy évvel azután történt,
amikor õ és gimnáziumi
magyar tanára  egy másik
országba, Norvégiába indult
2014-ben. Bár az amerikai él-
mények frissek, hiszen a na-
pokban érkeztek haza, a nor-
végiai élmények is csak egy
évesek, éppen hogy leüle-
pedtek. Két ország, kétszer
három hét és ennek a lehetõ-
ségét egy  felhívás  biztosí-
totta.  Szalay Róbert  – vagy
ahogyan a barátai ismerik,

Bobby –  elmesélte, hogy a
„Határtalan” pályázat segít-
ségével nyerte a keretössze-
get, mindkét utazáshoz s,
hogy közel sem egyszerû
a kiírásoknak megfelelni.
Nyelvizsgával és komoly
nyelvtudással is rendelkezni
kell, ráadásul minél több
nyelvbõl, ez a siker záloga –
szögezte le a jövõre maturáló
diák. A pályázat az Emberi
Erõforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi
Erõforrás Támogatáskezelõ
Középiskolai diákutaztatási
programok címmel indult,
jelenleg is tart, a jelentkezési
határidõ április15. az inter-
netes oldal címe: www.emet.
gov.hu/felhivasok/hatartala
nul_program8/.

Bobby beszélt még a
pályázat másik pillérérõl,
amelyet  a  tehetseg .hu/
felhivasok/aktualis inter-
netes címen klikkelve érhet-
nek el. Az állami finanszíro-
zású  utazás úgynevezett
féltámogatással valósult meg
– folytatta, ami azt jelenti,
hogy a repülõutat és a szál-
lásköltségeket állták, de az
étkeztetést már nem.  

Norvégiáról csillogó szem-
mel mesélt az ifjú  nyelvte-
hetség. Megérkezve  Bergen-
be – ami az esernyõk városa
– egyértelmûen érezhetõ
volt,  ez egy nagyon gazdag
ország, ahol tisztaság van és
rend, az emberek pedig ked-
vesek. A beszélgetés alatt vé-

gig párhuzamot vont  Bobby
a két ország között. Míg
N o r v é g i á b a n  m i n d e n k i
pontosan beszéli és érti az
angolt, addig Amerikában
többre ment a spanyollal,
mert a bevándorlók uralják a
Nagy Almát. New Yorkban
a Cityben laktak, de a drága
szállodában is akadt, aki
nem értette a folyékony an-
golt, amit a HMG-s diák be-
szélt, mert spanyol ajkú volt.
A G1-et vezetõ USA koszos,
büdös, míg Bergenben –  a
fjordok városában –  azonnal
érezhetõ a környezetbarát
hozzáállás és a patyolattisz-
taság. Míg Amerikában a ro-
hanás volt tetten érhetõ, ad-
dig Norvégiában a nyuga-
lom és az életvidámság volt
a megragadó – sorolta Robi.
Megdöbbenve hallgattam az
élménybeszámoló azon
pontját, ahol az étkezés ke-
rült szóba. A fiatalember  el-

képedve mesélte, hogy Ame-
rikában a McDonalds-es étel
volt a legtisztábbnak és a
legegészségesebbnek mond-
ható. Felvont szemöldököm-
re sietve reagált: minden
élelmiszert olyan erõsen tar-
tósítanak, hogy reggel a szál-
lodában felébredve ez a szag
terjeng, el is ment az étvá-
gyuk és rohantak  a gyors-
étteremlánc egyik közeli
egységébe. A skandináv or-
szágban minden üveg és fa,
valamint újrahasznosított
anyag, ami a csomagolásra is
igaz, addig  a tengerentúlon
háromszor is becsomagolják
a pizzát, fittyet hányva  a
környezetvédelemre.
Összeségében azt látta, hi-
szen kint a CNN-en csüngött
reggelenként, hogy az USA-
ban a  cél, fogyassz és költs
nagyon sokat, a többit mi (a
kormány) megoldjuk. Ezzel
szemben Norvégiában már

5. osztálytól állampolgári is-
mereteket oktatva a diákok-
nak, felelõségteljes, de bol-
dog embereket nevelnek, ko-
moly jövõképpel. Ameriká-
ban reneszánszát éli a sztár-
kultusz és a sekélyesség.
Míg a  norvég diákok tiszte-
let tudóak a tanáraikkal, ad-
dig New Yorkban azt látták,
hogy komiszak a nebulók,
órán lazán facebookoznak és
telefonálnak, fütyülnek az
alapvetõ udvariassági for-
mulákra – sorolta a HMG-s
diák.  Amerikába az egyik
legjobb barátja, a Batsányi
János Gimnázium tanulója,
Nagyistók Edit és tanára,
Kissné Kocsis Marianna kísér-
te el, addig a fjordok felleg-
várába a magyar tanárával
ment a Horváth Mihály
Gimnáziumból. Cinkosan
összekacsintottunk a beszél-
getés végén, hogy lesz-e ha-
sonló útra lehetõsége, a poli-
tikusi pályára készülõ fiú-
nak. Szalay Robiról annyit
megtudtam, hogy érdemes
lesz rá odafigyelni, mert a
kihívások éltetik és már fel-
vázolt egy kb. húsz év múl-
va esedékes miniszterelnöki
életpályát. Eddig a Corvinus
nemzetközi kapcsolatok sza-
kára készült, de talált egy
ennél nehezebb diót az EL-
TE-n, ahonnan könnyebben
meg tudja majd ugrani a
diplomata-politikus pályát
kezdésnek.

Fehér Mónika

Pótfûtés

Szalay Robinak nem New York
a világ közepe

Kos
A munkahelyén régebbrõl
csúsztatott munkái számá-

ra kedvezõ idõszak következik, foly-
tatni tudja. Általános közérzete kifeje-
zetten jó. Energikus és ötlet gazdag
idõszak kezdõdik a napokban.

Bika
Ne akarjon mindent azon-
nal megoldani, ami a múlt-

ból még rendezni való. Élnie is kell.
Ajándékozza meg magát valami
széppel, amire régóta vágyik. Egy lé-
nyeges életminõség javító idõszak
indul.

Ikrek
Minél merészebb egy ötlet,
annál jobb. Ez a hét mot-

tója önnek. Spontán ötleteinek kö-
szönhetõen új színt vihet az eddigi
munkamorálba. Zseniálisan át tudja
szervezni a dolgokat önmaga körül.

Rák
Egy teljesen új feladattal
bízhatják meg önt. Fontos,

hogy minden apró lépést tartson szem
elõtt, míg meg nem ismer minden ap-
ró részletet. Szerdától már konkrét
eredményeket várnak el öntõl.

Oroszlán
A jó dolgok azokkal történ-
nek meg, akik nyitottak is

tudnak lenni rá. Erõs logikai képes-
séggel van megáldva. A gyors dön-
téshozatal és a motiváció a hét elején
könnyedén megy önnek. 

Szûz
Az átvonuló bolygók igen
kedvezõen hatnak önre.

Egyedül a Vénusz hozhat némi önbi-
zalomhiányt bizonyos esetekben,
melyeknek hatására késztetést érez-
het, hogy a fontos és jónak tûnõ dol-
gokat is megkérdõjelezze. 

Mérleg
Nem kedveznek  a napok a
vitás kérdések megbeszé-

lésére. Sõt amennyiben csak lehet,
kerülnie kell ezeken a napokon a ne-
héz kérdések boncolgatását. Ez ért-
hetõ az üzleti partnerére, házastársá-
val való beszélgetésekre.

Skorpió
Visszatér az éles szemléle-
te és a kreativitása. A pár-

kapcsolatában felmerülhetnek kisebb
feszültségek a hét elején, melyekre
tanácsos bölcsességgel reagálni.
Hamarosan konszolidálódnak a kö-
rülményei. 

Nyilas
A környezete szereplõi
csendben csodálják önt a

határtalan nyugalmáért és a meggyõ-
zõdéseiért való kiállásért. Olyan
késztetései támadhatnak, hogy a dol-
gok értékeit alábecsülje. Jó hatással
vannak önre az elismerések.

Bak
A munkahelyén a légkör a
hét elején feszültséggel le-

het terhes. Könnyedén elveszítheti a
türelmét, provokációnak lehet kitéve.
De mivel ezt látja elõre, egy kis angol
humorral visszaverheti.

Vízöntõ
Nagy népszerûségnek ör-
vendhet a környezetében lé-

võk részérõl. Fontos megbeszélések-
nek, tárgyalásoknak és hosszú távú
szerzõdéseknek igen kedvezõ ez a hét. 

Halak
Amennyiben állást változ-
tat és erre a hétre tervezte

azt, hogy beadja a felmondást, csak
úgy tegye, ha már meg van az új he-
lye. Egyéb esetben nagyon vissza-
vetné az elhibázott lépés egy idõre.

Április 10-17.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Április 11.
Bozsik-program 
U11, U13-as labdarúgómérkõzés
Pusztai László Sporttelep
Április 11.
Légvár-világ
Sportcsarnok
Április 11., 20 óra
Paddy and the Rats koncert
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Április 12.
10 óra: UFC-UTC U17
10 óra: UFC-Kistelek U15
Pusztai László Sporttelep
Április 12., 10 óra
Próbáld Ki! – Túrakenuzás a Kurca bel-
városi szakaszán.
St. Jupát SE.
Dózsa-Ház
Április 14., 16.30 óra
Délutáni matiné gyerekeknek
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Április 14., 14 óra 
Petõfi-szavalóverseny, megyei vers-
mondóverseny alsósoknak.
Klauzál-iskola
Április 13-14., 9-11 óra
„Nyitva van az ovikapu”
Rákóczi Ferenc utcai óvoda
Április 14-15., 9-11 óra
„Nyitva van az ovikapu”
Százszorszép óvoda
Köztársaság u. 2.
Április 15., 19 óra
„Dúdold velünk!” Gergely Róbert és
Némedi-Varga Tímea elõadásában.
Megyeháza
Április 16., 19-21 óra
Korok és alkotások az irodalomban: Ge-
orge Byron mûveirõl beszélgethetnek
Poszler György tanárral.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Április 16., 19 óra 
„Hagyomány és közéletiség”- Prohász-
ka Ottokár életérõl tart elõadást Orvos
Levente.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Április 16-17., 9-11 óra
„Nyitva van az ovikapu”
Mátéffy Ferenc utcai óvoda
Április 17., 19 óra
Dumaszínház - Kiss Ádám önálló estje. 
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Április 18., 15 óra
Zsibókné Kiss Tünde festményeibõl nyí-
lik kiállítás.
Városi könyvtár
Április 18., 22 óra
First koncert
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház

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
„Rejtelmek, ha zengenek..."

címmel az Alkotó pedagógusok
régiós XVIII. képzõmûvészeti tár-
lata látható május 2-ig.

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 április 16-ig látható
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
A békéscsabai Márvány Fotó-

mûhely tagjainak munkáit május
4-ig tekinthetik meg a látogatók.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Április 10-tõl

Április 10., péntek
14:30 3D Végre otthon!
16:00 Halálos iramban 7
18:30 ! Vadon
20:30 Halálos iramban 7
Április 11., szombat
13:00 3D Végre otthon!
14:30 3D Végre otthon!
16:00 Halálos iramban 7
18:30 Keleti nyugalom - A második Marigold Hotel
20:30 Halálos iramban 7
Április 12., vasárnap
13:00 3D Végre otthon!
14:30 3D Végre otthon!
16:00 Halálos iramban 7
18:30 Keleti nyugalom - A második Marigold Hotel
20:30 Halálos iramban 7
Április 13., hétfõ
14:30 3D Végre otthon!
16:00 Halálos iramban 7
18:30 Keleti nyugalom - A második Marigold Hotel
20:30 Halálos iramban 7
Április 14., kedd
14:30 3D Végre otthon!

16:00 Halálos iramban 7
18:30 Keleti nyugalom - A második Marigold Hotel
20:30 Halálos iramban 7
Április 15., szerda
14:30 3D Végre otthon!
16:00 Halálos iramban 7
18:30 Keleti nyugalom - A második Marigold Hotel
20:30 Halálos iramban 7
Április 16., csütörtök
16:30 A pláza ásza Vegasban
18:00 Halálos iramban 7
20:30 A pláza ásza Vegasban
Április 17., péntek
16:30 A pláza ásza Vegasban
18:30 Liza, a rókatündér
20:30 A pláza ásza Vegasban
Április 18., szombat
14:30 3D A 7. törpe
16:30 A pláza ásza Vegasban
18:00 Halálos iramban 7
20:30 A pláza ásza Vegasban
Április 19., vasárnap
14:30 3D A 7. törpe
16:30 A pláza ásza Vegasban
18:30 Liza, a rókatündér
20:30 A pláza ásza Vegasban

Mozimûsor

Nagyistók Edit és Szalay Róbert New Yorkban



(folytatás az 1. oldalról)
A nemzetközi fogathajó

versenyen hat kategóriában
60-70 fogat nevezésére szá-
mítanak 8-10 országból, az
õszi világbajnokságra 28
nemzet 80 fogatát várják.

A szekerész társadalom
nevében Mondok József, a
Magyar Lovas Szövetség
Fogathajtó Szakágának el-
nöke köszöntötte az újság-
írókat. A szakember az idei
évet az egyik legnagyobb

kihívásnak nevezte a fogat-
hajtók életében, a maga 4
világversenyével. Hozzátet-
te, a fogathajtás 44 éves ha-
zai történetében 84 érmet
szereztek a hajtók. Remé-
nyét fejezte ki, hogy az ér-
mek száma tovább emelke-
dik ebben az évben.  

A fábiáni lovasnapok egy-
ben a szeptemberben zajló
16. Kettesfogathajtó Világ-
bajnokság fõpróbája is. A
rendezésbe bevonják a kör-

nyezõ településeket, ahol
nem csak a szállásokat és a
szállító jármûveket használ-
ják, hanem civil szerveze-
tek, egyesületek és a telepü-
lések bemutatkozásának is
helyet biztosítanak a nem-
zetközi eseményen. Várják
önkéntesek munkáját is,
akik többek között a belép-
tetésben, a tájékoztatásban
és a vendégek kiszolgálásá-
ban segíthetnek.

BG

A fogathajtás fellegvára

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,
fokhagyma 600-1200 Ft/kg, lilahagyma 250-400 Ft/kg,
petrezselyem-, 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, cékla 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,
póréhagyma 100-150 Ft/db.

Makói dughagyma 450 Ft/kg, lilahagyma 880 Ft/kg.
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Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

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

szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

Kiadja: Szentes 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:

Mihály Péter és Horváth Alidának (Horváth M. u. 5.) Linda,

Lilla, Rácz Lajos Zoltán és Vigh Mónikának (Babós u. 6.)

Petra Hanna nevû gyermeke.

Elhunyt:

Beszédes Csanád Zsolt (Kossuth u. 36.), Tóth István (Szent

László Tanya 59.), Bárány Istvánné (Budai N. A. u. 12.),

Kovács Jánosné (Burián Lajos u. 14.), Márki Kálmánné

(Apponyi tér).

Családi események

Fia érdekében lépett fel
erõszakkal az az apa, aki ne-
hezen viselte a fia és egy má-
sik fiatalember nézeteltérés-
ét. A férfi ellen könnyû testi
sértés és garázdaság miatt
indult büntetõeljárás

Lopás vétsége miatt folyik
eljárás ismeretlenek ellen,
akik egyik sörözõ raktárából
akartak elvinni ruhanemût,
szerszámokat, a személyzet
figyelmetlenségét kihasznál-
va. Valószínûleg mégis meg-
zavarhatták õket, mert dol-
gavégezetlenül távoztak

Édesszájú fiatalembert
fogtak el a rendõrök, aki élel-
miszerüzletekbõl vitt el fize-
tés nélkül édességet. Ellene
üzletszerûen elkövetett lopás
miatt folyik eljárás.

A vasútállomástól vitt el
ismeretlen egy lezárt kerék-
párt, amit a tulajdonosa 2-3
napra hagyott ott.

Hétvégén az egyik sörözõ-
ben erõsködött egy fiatalem-
ber. Elõbb külön termet
akart magának és a barátnõ-
jének, majd zeneszámot kért

a pincértõl. Mivel egyik ké-
rését sem teljesítették, egy
sörösüveget földhöz vágott a
járdán, egy másikat pedig az
úttestre dobott és megütötte
a sörözõ tulajdonosát is. Az
ügy tisztázásában sokat segí-
tett a sörözõben felszerelt ka-
mera. A férfi ellen testi sértés
és garázdaság miatt indított
büntetõeljárást a rendõrség.

Két darab, 100 kilogramm
körüli súlyú disznót loptak
el egy külterületi tanyából.
Az állatokat a helyszínen le-
ölték, az okozott kár 75 ezer
forint.

Húsvét alatt egy vereke-
dés jutott a rendõrség tudo-
mására. Egy két héttel ko-
rábbi nõügy miatt a buszpá-
lyaudvaron vett elégtételt ri-
válisától egy férfi, aki elõbb
fejbe rúgta, majd ököllel
többször megütötte a sértet-
tet, aki 8 napon belül gyógy-
uló sérüléseket szenvedett.
Az agresszív férfi ellen testi
sértés és garázdaság miatt
indult eljárás. Ez esetben a
váróteremben felszerelt ka-

mera felvétele segítette az
ügy felderítését. 

* * *
A Szentesi Rendõrkapi-

tányság és a Gerecz Elemér
Sporthorgász Egyesület ha-
lászati õrei közös ellenõrzést
végeztek március 31-én az
egyesület használatában lé-
võ szabad vizek környékén.
Az ellenõrzés célja a tavaszi
haltelepítést követõen a vi-
zek partján esetlegesen elõ-
forduló jogsértések vissza-
szorítása, megakadályozása
volt. Az akció során a rend-
õrök jogellenes cselekményt
nem észleltek.

Pénteken egyetlen tûzeset-
nél volt szükség beavatko-
zásra: Nagytõke közelében
száraz fû – avar égett foltok-
ban. A tüzet a szentesi tûzol-
tók egy gépjármûfecskendõ-
vel és egy vízszállítóval fé-
kezték meg. Húsvét hétfõn a
Munkás utcában összehor-
dott gallyak égtek körülbelül
10 négyzetméteren.

Fejbe rúgta riválisát

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),
rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Április 13-ig Menta Gyógyszertár (Alsórét
258., TESCO) hétfõ-péntek 9-17.30, szombat 8-13 óráig. Április 13-
20-ig Pingvin patika (Nagyörvény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18,
szombat 7.30-12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü április 13-17

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Vegyes zöldségleves
és csiperkés
burgonyakrémleves

A menü: Székelykáposzta
B menü: Rántott csirkemáj,

finomfõzelék
Kedd: Lebbencsleves és

vegyes gyümölcsleves
A menü: Mustáros flekken,

sült burgonya
B menü: Milánói lasagne
Szerda: Grízgaluskaleves

és zöldborsóleves
A menü: Sertéspörkölt,

pirított tarhonya
B menü: Óvári csirkemell,

petrezselymes rizs
Csütörtök: Tojásos leves és

zellerkrémleves
A menü: Csiki töltött karaj,

hagymás tört burgonya
B menü: Szecsuani csirkefalatok,

currys rizs
Péntek: Palócleves bárányból

és tárkonyos
szárnyasraguleves

A menü: Csikós tokány, tészta
B menü: Grill csirkecomb,

sült burgonya
www.galeriakavehaz.hu (X)

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság megkeresése alapján
a Kunszentmártoni Rendõr-
kapitányság nyomozói tar-
tottak házkutatást egy 24
éves férfi Jász-Nagykun-
Szolnok megyei lakásán ápri-
lis 7-én, ahol kábítószergya-
nús fehér port, növényi tör-
meléket és kábítószer elõállí-
tásához használt eszközöket

foglaltak le. A Szentesi Rend-
õrkapitányság gyanúja sze-
rint K. Ambrus 2014-ben több
alkalommal adott el kábító-
szert egy szegvári lakosnak.
Ellene új pszichoaktív anyag-
gal visszaélés bûntettének
megalapozott gyanúja miatt
indult büntetõeljárás.

Elõállították a szentesi
nyomozók április 8-án F. Mi-

hályt, aki a megalapozott
gyanú szerint rendszeresen
értékesített kábítószert egy
16 éves szentesi fiatalnak. A
25 éves szentesi lakost kábí-
tószer-kereskedelem bûntett-
ének megalapozott gyanúja
miatt hallgatták ki a rend-
õrök. A férfi olyan vegyületet
árult, ami 2015. január elsejé-
tõl minõsül kábítószernek.

Kábítószer-kereskedõket fogtak

Nyárváró party

Dj Red a 80-as évektõl kezdve egészen napjaink legfrissebb
zenéivel jön a Center Sörözõbe. A legaktívabb „porfelverõk”
között egy üveg BB pezsgõt sorsolnak ki április 10-én,
pénteken. A belépõ egyben tombola is, sorsolás hajnali 2
órakor.

Rockin Rockcats koncert és buli

Ahol a legrégebbi és a jelenleg is mûködõ magyar
rockabilly zenekar jár, ott jókedv és buli kerekedik. Az 50-es
évek zenéit idézik fel az arra fogékonyaknak április 11-én,
szombaton 22 órától a Felsõpárti Sörözõben. A belépõ egyben
tombola is,  sorsolás hajnali 2 órakor. 

A Szentesi Vendégszeretet
Egyesület körsétát szervez
április 18-án, szombaton 16
órakor a Szentes TV stúdiójá-
ba. Az érdeklõdõk bepillan-
tást nyerhetnek a 10 éve mû-
ködõ helyi médium munká-
jába. Helyszíni kalauz Csorba

Gyula, felelõs szerkesztõ. Ta-
lálkozó a fehérház (Kossuth
tér 5.) elsõ I. emeletén, a tv
bejáratánál.

Körséta a stúdióban

Forgalmi korlátozásokról
dönt a képviselõ-testület áp-
rilis 17-én.

• Fizetõssé válna a Hajdú
Lajos utcai parkoló,

• behajtási engedéllyel me-
hetnének be Kiss Bálint isko-
la Kossuth tér felõli útsza-
kaszára a jármûvek,

• megállási tilalom lenne a
Tóth József utcán a Megye-
háza kapubejárója és a Hajdú
Lajos utca között reggel 7-8
óra között,

• várakozási tilalom lenne
a Hajdú Lajos utca iskola fe-
lõli oldalán reggel 7-8 óra kö-
zött,

• megállási tilalmat vezet-
nének be a Hajdú Lajos utca
parkoló felõli oldalán a par-
koló bejárata és a Tóth József
utca között munkanapokon
7-17 óra között.

Zsákutca
marad

Több mint 36 éve tevékenykedik

a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség

a gyermekek és a tizenévesek táboroztatásáért,

az ifjúsági közélet fejlesztéséért.

Kérjük, segítse további munkánkat adója 1%-val!

Adószám: 19083175-1-06

www.ve-ga.hu

Köszönjük!


