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Nagyobb esély a
diplomamentõknek

Ettõl az évtõl már 360 órás nyelvtanfolyamokat is hirdet-
tek a Diplomamentõ programban, mely Szentesen is elin-
dult, még többeknek esélyt jelentve a sikeres nyelvvizsgá-
hoz és az oklevélhez. A Sirokkó Nyelviskola tavaly nyáron
nem kapott lehetõséget önálló kurzus indítására a prog-
ramban, most részt vesz a Diplomamentésben.

3. oldal

Magyar-amerikai
sportturizmus

Az Egyesült Államokban edzõtáborozhatnak szentesi
gyerekek. Az edzõtáborozási lehetõséget két lelkes, Szen-
teshez kötõdõ egykori pólós szervezi. A kezdeményezést a
város és a vízilabda klub vezetése, valamint a Magyar Vízi-
labda Szövetség is támogatja. Az elsõ amerikai csoport a
hétvégén járt Szentesen.

6. oldal

Agrárgazdaságról
tanácskoztak

Közös ülést és tanácskozást tartottak a héten a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezete és a
települési agrárgazdasági bizottság a Bartha János Kerté-
szeti Szakképzõ Iskola aulájában. A helyi földbizottság fel-
adatait is ellátó agrárgazdasági bizottság újraválasztotta el-
nökségét.

3. oldal

– Tervszerû, kiegyensúlyo-
zott, kezelhetõ devianciával
jellemezhetõ évet hagytunk
magunk mögött – foglalta
össze a városi rendõrkapi-
tány egy mondatban a rend-
õrség 2014. évi tevékenysé-
gét. Balogh Szabó Imre alezre-
des a legutóbbi képviselõ-
testületi ülésen számolt be a
város közbiztonságának ala-
kulásáról. A kapitány ki-
emelte, fontosnak tartották a
közterületi jelenlét fokozá-
sát, tavaly több mint 2 ezer
órával töltöttek többet közte-
rületen mint 2013-ban. Tevé-
kenységüket a lakosság és az
önkormányzatok véleménye
is megerõsítette, az elége-
dettségi listán Csongrád me-
gye áll az elsõ helyen három
év óta. A minõsítést jelzõ
ötös skálán a megye 4.55, a
szentesi kapitányság 4,36

osztályzatot ért el. A tavalyi
évben 10 százalékkal nõtt a
balesetek száma, azok egy
részét, 28-at vadon élõ álla-
tok okoztak.  Balogh Szabó
Imre szerint szükséges a
közlekedési morál javítása,
többek között tervezik fi-
gyelmeztetõ táblák kihelye-
zését a vadbelesetek csök-
kentése érdekében. A kapi-
tány megköszönte a helyi ci-
vil szervezetek, a lakosság, a
polgárõrség és az önkor-
mányzat támogatását. A kép-
viselõk összességében elége-
detten beszéltek a rendõrség
munkájáról, de néhány prob-
lémára is felhívták a kapi-
tány figyelmét. Dömsödi
Mihályné szerint sok a garáz-
da jellegû bûncselekmény és
kevesebb a lopást derítettek
fel. Kérte, hogy folyamato-
san ellenõrizzék az éjszakai

szórakozóhelyeket és legyen
gyakoribb a gyalogos járõrö-
zés a kamerák által be nem
látott területen. A kapitány
elmondta, hogy napi problé-
ma a besurranásos és a ke-
rékpárlopások gyakori szá-
ma. Január-februárban fel-
számoltak egy besurranásos
sorozatügyet, eredménye-
képp elõzetes letartóztatásba
került az elkövetõ. A kerék-
párlopások magas száma ab-
ból is adódik, hogy sokan
közlekednek biciklivel a vá-
rosban. Balogh Szabó Imre
azt is közölte, hogy az ön-
kormányzat közelmúltban
hozott helyi rendelete alap-
ján megbeszélést tartottak a
vendéglátóhelyek vezetõivel
a tiltott szeszesital-fogyasz-
tásról. Megtörtént a szórako-
zóhelyek elsõ ellenõrzése is a
közterület felügyelettel kö-
zösen, a helyi közösségi
együttélés alapvetõ szabá-
lyairól szóló rendeletnek
megfelelõen.

(folytatás a 4. oldalon)

Több rendõri
jelenlét közterületen

Elsõ olvasatban tárgyalja
pénteki ülésén a testület
Szentes 2014-2019-es önkor-
mányzati ciklusra vonatkozó
gazdasági programját. Az
anyag felsorolja az Európai
Unió elõzõ, 2007-2013-as ter-
vezési idõszakában elért
eredményeket és betekintést
ad a következõ öt évre terve-
zett fejlesztésekbe. A város
alapvetõ célkitûzése a biztos
megélhetést nyújtó, ember-
központú, otthont adó város
építésének folytatása, mely
kiszámítható, tervezhetõ, és
biztonságos jövõt nyújt pol-
gárainak. A városfejlesztési
terv elsõ számú pillére a
munkahely-teremtési prog-
ram, benne a meglévõ mun-
kahelyek megõrzése, a vál-
lalkozások megerõsödése, a
jövedelemtermelõ képesség
növekedése, valamint új, ki-
számítható jövõt megalapo-
zó jövedelmet biztosító mun-
kahelyek létesítése.

Az evangélikus egyház
fenntartásába kerülhet a Kla-
uzál Gábor Általános Iskola.
Az errõl szóló elõterjesztés
szerint az egyház nevében
dr. Gombos András, a gyüleke-

zet felügyelõje és Veres-Ravai
Réka, a gyülekezet lelkésze
szándéknyilatkozatot nyúj-
tott be a képviselõ-testület
szakbizottsága felé, misze-
rint az önkormányzat tulaj-
donában álló oktatási intéz-
mény fenntartását és mû-
ködtetését átvenné a Ma-
gyarországi Evangélikus
Egyház a 2015-2016-os tan-
évtõl. Az egyház kéri az ön-
kormányzat, mint tulajdonos
hozzájárulását az átvételhez.
Az anyag arra a tényre nem
tér ki, hogy jelenleg az állam
mûködteti az iskolát a
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központon keresztül,
nem pedig az önkormány-
zat.

Úgynevezett elõkészítõ
pályázat kiírásáról dönthet a
testület a Központi Gyer-
mekélelmezési Konyha üze-
meltetésére, melyre nem kö-
telezõ ajánlat benyújtását
várja. A bérbeadás indoka a
költségvetési kiadások csök-
kentése, illetve a konyhai
szolgáltatás minõségi javítá-
sa.

(folytatás a 3. oldalon)

Iskolaátvétel és
újságátszervezésA laboratóriumi vizsgála-

tok megerõsítették a Green-
peace környezetvédõ szer-
vezet márciusi bejelentését,
miszerint növényvédõszert
találtak az egyik áruház-
láncban árult szentesi étke-
zési paprikában. A NÉBIH
az érintett paprika tételeket
kivonta a forgalomból és
hatósági eljárást indított,
majd zárolta az érintett ter-
melõ fóliasátrait. A DélKer-
Tész a nyomon követés
pontosságának köszönhetõ-
en három termelõre szûkí-
tette a lehetséges beszállí-
tók számát és vizsgálati
eredményeket követõen szi-
gorította intézkedéseit. Ba-
kó Dániel a hatósági zárlat
feloldása után továbbra is
szállíthat paprikát a szövet-
kezethez, azonban minden
héten mintát vesznek az
árujából és bevizsgáltatják
a saját költségére.

A Greenpeace március ele-
jén, közjegyzõ jelenlétében
hét áruházlánc boltjaiban 12
féle paprikát vett, a függet-
len laboratórium nyolcban
húszféle vegyszermarad-
ványt talált. A vizsgált szen-
tesi paprika kétféle, nem en-
gedélyezett vegyszert tartal-
mazott. A lehetséges rákkel-
tõ diklórfosz nevû rovarirtó
szerbõl a határértéket több

mint hússzorosan, míg a má-
sik tiltott klórfenapír szerbõl
a határértéket harmincszor
meghaladó mennyiségben
tartalmazott. A diklórfosz
egy rovarirtó, szúnyoggyérí-
tésre, illetve a mezõgazdasá-
gi területeken használták, de
embernél valószínûsítették a
rákkeltõ hatását, ezért évek-
kel ezelõtt betiltották az Eu-
rópai Unióban, így Magyar-
országon is. A klórfenapír a
nem élelmezési céllal elõállí-
tott növények, például dísz-
növények esetében ma is
használható rovarirtásra.
Ezek a szerek a környezõ or-

szágokban szabadon forgal-
mazhatók. Bár a Greenpeace
által alkalmazott mintavételi
eljárás nem volt minden te-
kintetben szabályos, mivel
nem rögzítették a termék
pontos nevét, tételazonosító-
ját, így a késõbbi nyomon
követés nem lehetséges, va-
lamint ellenminta vételére
sem került sor, így a vizsgá-
lati eredmény utólag nem el-
lenõrizhetõ. A Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hiva-
tal (NÉBIH) laboratóriumá-
ban bevizsgálta, a Green-
peace vizsgálatában kifogá-
solt paprika tétel termelõjé-

nél április elején vett hatósá-
gi mintákat. A klórfenapír
jelenlétét kimutatták, a di-
klórfosz használatát azon-
ban ennyi idõ elteltével már
sem kizárni, sem megerõsíte-
ni nem tudták. A termék, il-
letve Bakó Dániel szentesi
termelõ azonosító adatai el-
érhetõk a NÉBIH honlapján
található jogsértések listáján.
Az április 1-jén vett három
paprikamintában klórfenapír
szermaradványból a megen-
gedett mennyiség 3, 5 és hat-
szorosát tartalmazta.

(folytatás a 3. oldalon)

Beszállíthat a vétkes paprikatermelõ

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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A vasútállomással szem-
ben lévõ, a Kolozsvári utca
és Bercsényi utca eleje által
közrefogott parkosított köz-
területen található. Koráb-
ban nem volt neve. 2001-ben
a  M Á V  R t .  J e n d r a s s i k
György Gépészeti Fõnöksé-
ge kezdeményezte Szentes
Város Önkormányzatánál,
hogy az érintett terület ve-
gye fel a Nádai Géza tér ne-
vet. A képviselõtestület 2001.
nov. 23-án tartott ülésén ha-
tározatilag elfogadta az in-
dítványt. Nádai Gézáról tud-
ni kell, hogy Kisteleken szü-
letett 1890. június 30-án. A
felmenõi német származású-
ak voltak, eredeti családne-
vük Nittinger. Édesapja vas-
útépítõ mérnökként került a
délvidéki Pancsovára a Ma-
gyar Államvasutak mûszaki
tisztjeként. Középiskolai ta-
nulmányait itt kezdte, de
Eszéken fejezte be, ahová ap-
ját idõközben áthelyezték. A
kor szokásának megfelelõen,
az érettségi után rövid ideig
önkéntes katonaként szol-
gált. 1911-ben beiratkozott a
MÁV budapesti tisztképzõ
iskolájába. Tanulmányai köz-
ben folyamatosan sportolt; a
Törekvés NB I-es futballcsa-
patának jobbszélsõjeként ját-
szott. Az iskolát kiváló ered-
ménnyel elvégezte. 1913-ban
forgalomirányító tisztként
került Szentesre. Ettõl kezd-
ve kis megszakításokkal vá-
rosunkban élt és dolgozott.

Változatlanul rajongott a
sportér t .  Sportszervezõ
munkájának egyik elsõ ered-
ménye a legrégebbi futball-
pálya, amelyet a volt jéggyár
mellett hoztak létre. 1915-
ben behívták katonának. Há-
romévi szolgálata alatt a leg-
különbözõbb frontokon har-
colt, legtöbbször az elsõ vo-
nalban. Leszerelése után
Hódmezõvásárhelyre he-
lyezték oktatótisztnek. Csa-
ládja, barátai Szentesen él-
tek, így minden ide kötötte.
Nagy szerepe volt a Szentesi
MÁV Sport Club létrehozá-
sában és mûködtetésében.
Egy ideig Tórkomlóson állo-
másfõnök. Hamarosan visz-
szahelyezték Szentesre, és
1930-tól õ lett az újonnan át-
adott vasúti pályaudvar fõ-
nöke. Nyugdíjazásáig, 1947-
ig viselte tisztségét. Hivatali
munkája mellett aktívan
részt vett a helyi sportélet
szervezésében: a Szentesi
MÁV Sport Club egyik ala-

pítója, a helyi tenisz és vízi
sportok (úszás, vízipóló)
pártolója. „A futball, birkó-
zó, teke, korcsolya és az
úszósportok atyamestere” –
írta róla Kátai Ferenc 2002-
ben. Nevéhez köthetõ a li-
geti sportuszoda, a vasutas
sportpálya és a tekepálya
megépítése. Nyugdíjasként
kedvelt tartózkodási helye
volt a Tisza: úszott, csónaká-
zott, horgászott; ezek mellett
nagyhegyi földjén gazdálko-
dott. Szentesen hunyt el
1977-ben. A Nádai Géza tér
ünnepélyes avatására 2002.
július 12-én – a Vasutasnap
alkalmából – került sor. A ré-
gi szökõkút közepére Máté
István csongrádi szobrász-
mûvész alkotása került,
mely látványával üde szín-
foltja lett a térnek. Említést
érdemel, hogy 2007-ben –
Nádai Géza halálának 30.
évfordulója alkalmából – há-
rom portrét tartalmazó em-
léktáblát avattak a vasútállo-
más fõhomlokzatán, Klig
Sándor szegedi képzõmû-
vész alkotását. A szentesi ál-
lomás egykori vezetõ mun-
katársainak – Gerecz Elemér,
Kopasz Károly és Nádai Gé-
za – emlékének megörökíté-
sét a Szentesi Városvédõ
Egyesület kezdeményezte és
valósította meg, Makra Zol-
tán egyesületi elnök vezeté-
sével.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (146.)

Nádai Géza tér

A lakóhely szerint illeté-
kes vagy választott óvodá-
ban április 20-21-én 07 és 17
óra között várják a szülõket.
Óvodai nevelésben a har-
madik életévtõl kezdõdõen
vehet részt a gyermek. A
közoktatási törvény értel-
mében a gyermek abban az
évben, amelyben harmadik
életévét betölti, a nevelési
év kezdõ napjától (2015.
szeptember 1.) napi négy
óra idõtartamban köteles
óvodai nevelésben részt
venni. Az a szülõ vagy tör-
vényes képviselõ, aki a szü-
lõi felügyelete vagy gyám-
sága alatt álló gyermeket
kellõ idõben az óvodába

nem íratja be, szabálysértést
követ el. Az óvodai beíratá-
soknál elõnyben kell része-
síteni a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyermekeket.
Beíratáshoz szükséges do-
kumentumok: a gyermek
születési anyakönyvi kivo-
nata, a gyermek lakcímet
igazoló hatósági igazolvá-
nya, a szülõ személyi azo-
nosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa, a
gyermek TAJ kártyája, a
gyermek oltási kiskönyve,
gyermekvédelmi kedvez-
ményrõl szóló határozat
(amennyiben van ilyen), a
gyermek halmozottan hát-
rányos helyzete esetén az

ezt igazoló szülõi nyilatko-
zata, a sajátos nevelési igé-
nyû gyermekek felvételéhez
a szakértõi és rehabilitációs
bizottság javaslata.

A felvételi eljárás eredmé-
nyérõl szóló értesítést az
óvodavezetõ május 26-ig
írásban megküldi a szülõ-
nek, illetve a törvényes kép-
viselõnek. A szülõ a döntés
kézhezvételtõl számított 15
napon belül jogorvoslati ké-
relemmel fordulhat a Szen-
tesi Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzõjéhez.

Az óvodák felvételi kör-
zetei és az alapító okiratok
a város honlapján és az óvo-
dákban megtekinthetõek.

Óvodai beiratkozások

125 éve: a Szentesi Lap,
1890. április 15-én megjelent
számában két furcsa, szeren-
csétlen esetrõl is olvashattak
az elõfizetõk. Az egyik tragi-
kusan végzõdött, a másik
enyhébb kimenetelû volt. Az
elsõ közlemény lényege: Haj-
meresztõ öngyilkosságról
adtak hírt a vasárnap dél-
után Szolnok felõl jött vonat
utasai. Szolnoktól ugyanis
mintegy 7 percnyi távolság-
ra, egy pórruhába öltözött
ember járt fel s alá a sínek
között, s dacára, hogy látta a
közeledõ vonatot, nem tért ki
elõle. A vonatvezetõnek gya-
núsnak tûnt fel a dolog, s
rögtön ellengõz alkalmazásá-
val igyekezett a vonat külön-
ben sem gyors menését lassí-
tani; hasztalan volt azonban
minden igyekezete: az ön-
gyilkos-jelölt nyakát – aki
mintegy 10 lépésrõl a közele-
dõ vonat felé fordulva, földre
vetette magát – a gép kotrója
elmetszette, a kerekek azon-
ban már nem mentek át rajta,
mert a vonat ekkorra megál-
lott. – Az öngyilkos mintegy
30-35 év között lehet, s mint

mondják, tettét részeg álla-
potban követte el, arra fo-
gadván társaival, hogy õ le
mer a robogó vonat elõtt fe-
küdni anélkül, hogy baja es-
nék. Ez azonban csak fölte-
vés, s sokkal valószínûbb,
hogy az illetõnek eltökélt
szándéka volt búcsút mon-
dani ez árnyékvilágnak. 

– A másik közlemény „A
virtus” címen jelent meg, s
így szólt: Jó kedve volt febru-
ár 27-ikén ifjú Szalai János-
nak. Két cimborájával be-
ment Neumann Jónás korcs-
májába és ott egyre-másra
hozatta a bort. Felhajtottak
hárman egy pár literecskét,
amitõl aztán kedélyeskedni
kezdtek. Beszélgettek rég el-
múlt idõkrõl, adóktól és a
rossz keresetekrõl. Akkor az-
tán a csatákról kezdtek el te-
referélni. Szalainak olyan
harcias kedve támadt, hogy
ellenségnek nézvén cimborá-
it, ütögetni kezdte õket. Ezek
is ködös állapotban voltak és
a vastag tréfát hasonlóval fi-
zették. Az ütések mind sû-
rûbbek lettek s olyan pokoli
lárma keletkezett, hogy az

egész utca felébredt álmából.
A zajra egy András (= rend-
õr) is oda érkezett, aki a du-
hajkodókat csitítani kezdte.
De vesztére, mert Szalai ne-
kiment és fojtogatni kezdte,
mit a rendõr nem vett tréfá-
nak és sípjába fújt. Csakha-
mar megérkezett az õrjárat,
és ennek segélyévei sikerült
a duhajkodót lefülelni. Ható-
ság elleni erõszak elkövetése
miatt került f. hó 11-én ifjú
Szalai János a szegedi tör-
vényszék elé. Itt azonban
erõsen tagadott mindent. – A
törvényszék a virtuskodót ti-
zennégy napi fogházbünte-
tésre ítélte, amiben úgy a
vádlott, mint a kir. ügyész
megnyugodott.

80 éve: az Alföldi Újság,
1935. április 12-diki száma
egy megrázó történetrõl szá-
molt be „Elítélték az anyát,
aki megölte tékozló fiát” cí-
men: A szegedi törvényszék
most vonta felelõsségre Kere-
kes Burkus Pálné 53 éves öz-
vegyet, aki megölte 30 éves
gazdafiát, Mihályt. Kerekes
B. Mihály évek óta könnyel-
mûsködött, és az a veszély

fenyegette, hogy adósságba
keveredik szép birtokával.
Ha berúgott, eldobálta a 100
pengõsöket, és egy hétig ha-
za se tért a tanyájára. Ilyen-
kor aztán az volt az elsõ dol-
ga otthon, hogy kegyetlenül
elverte úgy az anyját, mint fi-
atal, szorgalmas feleségét. A
múlt év decemberében is el-
adta három hízóját a makói
piacon, majd elszórta a
pénzt, és hat nap múlva vit-
ték haza a részeg embert el-
csigázott lovai. Akkor az
édesanyja hurkot dobott a fia
nyakába, majd irtózatos pár-
viadal után szétverte a fejét a
káposztáshordó csavarjával.
A szerdai fõtárgyaláson telje-
sen összetörve jelent meg bí-
rái elõtt az özvegy. – Nem
akartam a fiam megölni –
kezdte a vallomását –, mert a
Bibliában olvastam, hogy a
tékozló fiú is megtér
egyszer… Szegény fiam iszá-
kos, erkölcstelen életû volt.
Az asszony hangja itt elcsuk-
lott, majd letérdelt bírái elõtt,
s így folytatta: – Így térdel-
tem le elõtte, összetett kézzel
könyörögtem neki, hogy tér-

jen jó útra, kérjen bocsánatot
apjától és javuljon meg. A fe-
születre kértem, hogy változ-
tasson az életén, de õ csak
azt mondta: – Kend csak a
papoknak él és nekik hódol!
– A kihallgatott tanúk vala-
mennyien a vádlott mellett
vallottak, akit istenfélõ, val-
lásos és erkölcsös asszony-
nak ismertek, ellenben a fia
rossz ember volt. A bíróság
ezek után egy évi és nyolc
hónapi börtönre ítélte Kere-
kes Burkus Pálnét.       

40 éve: a Szentesi Élet 1975
áprilisi száma egy minden-
napos eseményt örökített
meg „A kenyérboltban tör-
tént” címen, amely azonban
máig ható tanúságokat hor-
doz. Íme a történet: Egyik
hétköznapon szokásos dél-
utáni forgalom, a pénztár
elõtt 10–15 ember áll libasor-
ban. Szemüveges férfi – lát-
hatóan nem törzsvevõ, talán
nem is helybeli lakos – top-
pan az üzletbe és megy egye-
nesen az eladónõhöz. Kérne
rétest, kenyeret, pogácsát –
de sajnálattal közlik vele,
hogy elõbb blokkot kell vál-

tania. Megtorpan, aztán hát-
ratekint a hosszú sorra, kissé
bosszúsan legyint (nincs rá
ideje vagy inkább türelme) és
indul ki az ajtó felé. És ekkor
az eladónõ odaszól kedve-
sen, vidáman: – Hová tetszik
menni? Tõlünk ám nem me-
het úgy el a vevõ, hogy sem-
mit sem vásárol! Tessék
gyorsan mondani mit kér, in-
kább soron kívül kiszolgál-
juk! A meglepõdött férfi kissé
tétován indul vissza, aztán
boldogan sorolja a kívánság-
listát, s pár perc múlva tele
kezekkel, meghatódott arccal
távozik. Tulajdonképpen
nem sok történt ott, azon a
délutánon. Egy eladónõ ud-
varias volt, vidám és kedves
volt, kicsit hivatásának érez-
te munkáját. És ezzel örömet
szerzett egy betévedt vevõ-
nek, és azoknak, akik ott vol-
tak és mindezt látták, hallot-
ták! Tudtán kívül pedig be-
csületesen jó reklámot csinált
üzletének – talán Szentes ha-
tárain túl is. 

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (67.)

Az elkeseredett anya agyonverte tékozló fiát

A világ sajnos olyan irányba fordul, hogy
idõnként megkérdezzük, léteznek még azok
a szavak, hogy jóság, becsület, tisztesség, bi-
zalom? Mielõtt bárki azt gondolná, ez most
egy panaszkodós, bánatos levél lesz, gyorsan
leírom, nem!

Április 11-én, szombaton délben, amikor
hazaértem és rádöbbentem, hogy elvesztet-
tem a pénztárcám, pénzzel, iratokkal, bank-
kártyával, az összes dokumentummal, ami
csak létezik, na akkor nem tudtam volna po-
zitív hangon írni.

Azonnal visszafordultam. Úgy gondoltam,
valahol a Szin-es Cukrászda elõtt ejthettem
el. Itt rögtön meg kell említeni a cukrászdá-

ban dolgozó fiatal hölgy segítõkészségét. 
Ekkor csörgött a telefonom. Párom szólt,

hogy most érkezett a lakásunkra egy fiatal-
ember, aki megtalálta és elhozta a tárcát.
Minden benne volt érintetlenül, hiánytala-
nul. Hazamentem. Megköszöntem. Zavaro-
dottságomban talán nem is elégszer! Talán
nem tudtam akkor és ott kimutatni, és el-
mondani, hogy mennyire hálás vagyok. A
teljes nevét nem írom le, mert lehet, hogy
nem akarná, de abban megerõsített András,
hogy léteznek még azok a szavak, hogy be-
csület, tisztesség, jóság, szerénység.

Köszönöm!
Gránicz János

Olvasónk írja

Létezik még tisztesség!

Március végén kaptuk az értesítést, hogy
cserélni kell a vízórákat. Igaz, nem kevés
lakásban, házban van, ahol két órát is kell
cserélni. Az új vízóra ára 7500 Ft+áfa, nem
beszélve a 3600 Ft+áfa kiszállásról. A régi
órán 200 köbméter volt az elfogyasztott víz
mennyisége. A hitelesítés összefügg a
használt víz mennyiségével? Mi történik a

vízórákkal? A médiában lehetett hallani
arról, hogy a vízóracsere ingyenes lesz. Miért
kell most tömegesen olyan sok órát lecserélni
igen jelentõs összegért? Fizessünk, biztos,
ami biztos alapon? Esetleg az Alföldvíz Zrt.
így hajtja be a vízdíjcsökkenést?

Név és cím a szerkesztõségben

Olvasónk írja

Kérdések a vízóra cserérõl

Szentes város vezetõi foga-
dóórát tartanak április 22-én.
Szirbik Imre polgármester,

szerdán 9-11 óra között, dr.

Demeter Attila alpolgármes-
ter 14-16 óra között fogadja

az ügyeiket intézõ lakossá-
got hivatali helyiségében, a
Városháza emeletén.

Polgármesteri fogadónap



(folytatás az 1. oldalról)
A Délalföldi Kertészek

Szövetkezetének igazgatósá-
ga keddi ülésén több intézke-
dést hozott az élelmiszerbiz-
tonság fokozása és a hasonló
ügyek elkerülése érdekében.
Egyrészt döntöttek az eddigi
intézkedések, szabályok szi-
gorú betartásáról és betarta-
tásáról. A termelõ kizárólag a
szövetkezet által kiadott nö-
vényvédelmi program sze-
rint végezheti a növényvé-
delmet. Minden termelõ át-
vételkor köteles bemutatni
naprakészen vezetett nö-
vényvédelmi naplóját, mely-
rõl másolat készül, egyúttal
nyilatkozatot ír alá a napló
hitelességének tartalmáról.
Minden átvételkor 0,5-1 kilo-
gramm ellenminta vétel tör-
ténik. A nyomonkövethetõ-
ség egyértelmû bizonyítása
érdekében egy csomagolt
egységen csak 1 termelõi
címke lehet. A Globalgapos
termelõk készletnyilvántar-
tást vezetnek a felhasz-
nált növényvédõ szerekrõl.
Amennyiben a fent sorolt in-

tézkedések a tag részérõl
nem biztosítottak, akkor az
áru átvételét a szövetkezet
megtagadja. Határozott cél,
hogy egy csomagolási egy-
ség minél kevesebb tag áruját
tartalmazza és a csomagolt
termékeknél is megõrizzék a
teljes nyomonkövethetõsé-
get.

Új intézkedésként az eddig
elõírt növény védõszer szer-
maradék vizsgálatok számát
drasztikusan növelik. Papri-
kafélék esetében minden ter-
melõnél vizsgálatot végez-
nek az év folyamán, illetve
esetenként szúrópróba szerû-
en további vizsgálatokat is.

A DélKerTész megerõsíti a
szaktanácsadást és szorgal-
mazza a termelõi továbbkép-
zéseken az integrált - biológi-
ai növényvédelem elterjesz-
tését. Jelenleg a szövetkezet
tagjainál 75 százalékos az
integrált növényvédelmet
használók aránya, ami 2-3
szorosa az országos átlagnak.
Az intézkedések szigorításá-
ról a tagságot tájékoztatják
az április 24-én tartandó köz-

gyûlésen és írásban is. A fû-
tött fóliákban termelõkkel
még az igazgatósági ülés
elõtt közölték az elvárásokat.

Az igazgatóság határozata
szerint a hatóság által hozott
intézkedéseken kívül, a ható-
sági zárlat feloldása után
a Bakó Kertészet szállíthat
paprikát, de minden heti
szállításból mintavétel törté-
nik, melynek bevizsgálását a
termelõ költségére végezteti
el a szövetkezet ebben a sze-
zonban.

Bakó Dániel az igazgatósá-
gi ülésen közölte, hogy igaz-
gatósági tagságát az év végé-
ig felfüggeszti. Döntését az
igazgatóság tudomásul vette.

Az Agrya április 12-i soron
kívüli elnökségi ülésén Bakó
Dániel személyes okokra hi-
vatkozva bejelentette lemon-
dását a szövetségben viselt
felügyelõ bizottsági tagi, ker-
tészeti tagozat tagi és termál-
víz tagozat elnöki tisztségei-
rõl. A Fiatal Gazdák Magyar-
országi Szövetsége elnöksége
a lemondást tudomásul vette.

Besenyei Gábor
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Közös ülést és tanácsko-
zást tartott a héten a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara
Csongrád Megyei Szerveze-
te és a települési agrárgazda-
sági bizottság a Bartha János
Kertészeti Szakképzõ Iskola
aulájában. A helyi földbi-
zottság feladatait is ellátó
agrárgazdasági bizottság új-
raválasztotta elnökségét.

A NAK Csongrád megyei
elnöke szerint a eddigi lét-
számmal nem mûködõképes
a helyi agrárgazdasági bi-
zottság elnöksége. Kispál Fe-
renc ezért javaslatot tett a 15
fõ csökkentésére. Az elõter-
jesztett és a tagság által meg-
választott új, kilenc fõs el-
nökség tagjai: Borsos Zsig-
mond, Félegyházi Török László,
Horváth Bence, Horváth József,
Horváth Ferenc, Kovács Györ-
gy és Sipos Elek. Elnöknek
Badár Imrét szavazták meg.
Az új elnök kijelentette, min-
dent megtesznek annak ér-
dekében, hogy a termõföld
ne kerüljön spekulánsok ke-
zébe. A tavaly januárban
megalakult agrárgazdasági
bizottság feladatai közé tar-
tozik a mezõgazdasági föld-
területek adás-vételének vé-
leményezése, a még létre
nem jött földbizottságok he-
lyett. 

A rendezvényen tájékozta-
tást kaptak a gazdálkodók a
vidékfejlesztési program ke-
retében várható támogatási
lehetõségekrõl, az EKÁER
rendszerrõl is. Két pénzin-
tézmény képviselõje a gaz-

dák számára nyújtott hitel-
ajánlataikról beszélt.

Vecseri Csaba NAK Csong-
rád megyei fõ falugazdász a
kisgazdaságok egyszerûsí-
tett támogatási rendszerének
elõnyeit mutatta be, egyben
felhívta a figyelmet, hogy
augusztus 15-ig jelentkezhet-
nek a legfeljebb 6 hektáron
gazdálkodók ebbe a támoga-
tási rendszerbe. A kisgazda-
ságok évi 500-1250 euró kö-
zötti támogatást kaphatnak
öt éven keresztül. Hozzátet-
te, a területalapú támogatá-
sok beadási határideje válto-
zatlanul május 15. A fõ falu-
gazdász beszélt a zöld kom-
ponens, vagy zöldítés kötele-
zõ betartásáról is. Mentesül-
nek a zöldítés alól a biológiai
és ökológiai gazdálkodók és
a kisgazdaságok. Vecseri
Csaba azt is elmondta, hogy
ebben az évben elkészült a
három dél-alföldi megye
nagy pontosságú légitérké-
pe. Ezért mindenki csak a
valós mértékû mûvelt terüle-
tet jelentse be, mert az MVH
több ellenõrrel, még hatéko-
nyabban vizsgálja ki a föld-
használatot. 

A vidékfejlesztési program
pályázati lehetõségeirõl
Nagy Gáborné, a NAK Csong-
rád Megyei Vidékfejlesztési
referense adott tájékoztatást.
Elõreláthatóan az év harma-
dik negyedévében jelennek
meg az agrárpályázatok, két
tematikus alprogram kereté-
ben.

BG

Agrárgazdaságról Mi lehet a felemelõbb an-
nál, hogy éppen a költészet
napján tartják a nagy ha-
gyományokkal rendelkezõ
HMG Mustragálát. Az Ady
Endre utcához érve a csu-
kott spaletták már nem a
próbákra hívták fel a figyel-
met, az utcán sem zsibon-
gott a várakozó diáktömeg,
hiszen elkezdõdött az elõ-
adás. Parfüm és after shave
illat, suhanó selymek, ele-
gáns fekete nadrágok és pi-
ros egyenrúzs... mint annak
idején a koliban, egy-egy
príma smink cucc, ami kör-
bejár, mert ünnep van és
szépek akarunk lenni, nem-
csak a színpadon. 

Hiába telt el annyi év,
a gyermekeim lehetnének
ezek a tehetséges fiatalok, a
hangulat ugyanaz. Majtényi
tanár úr a zongoránál, Erzsi
néni és Dózsa Erzsi tanárnõ a
nézõtéren, a számomra  új
igazgatóval, Tóth Tamással.
Persze nagyon hiányzik Mis-
ka bácsi, Keserû és Poszler ta-
nár urak,  Matkovics Ágnes,
Némediné tanárnõ és Pékné
Ica néni, aki a világért sem
hagyta volna ki az efféle cso-
dákat. Néha már-már jobb
volt a hangulat, mint a bécsi
Staatsoperben, ahol nem
szívbajos a közönség és állva
tapsol és bravózik, akárcsak
itt teszik, a „Móricz Zsigá-
ban” a diákok és szüleik.
Száll a finom por, szauna a
nézõtéren, de kit érdekel.
Még a résnyire nyitva ha-
gyott ajtóknál is fülel a kö-

zönség, hiszen legyen líra,
dráma vagy kuplé földbe
gyökerezik a lába a kíváncsi
színházrajongónak. Hopp,
már szünet van, de a varázs-
lat még tart. Nem tudok ri-
porterként mûködni, mert a
lelkem bent maradt a desz-
kán a tinikkel... és akkor a
rend kedvéért: a gálát a 9.D
osztály nyitotta meg, piros,
színes és fehér rakott szok-
nyák lódultak az égig. A
néptáncmûsort az osztályok
kiváló mustrásai követték, a
közönséget libabõrössé téve.
Hallhattuk a Cabaret sláge-
rét, részletet Háy János drá-

májából, vagy éppen az éjjel
Szentesen fellépõ Paddy and
the rats egyik nótáját. Mint
minden évben, a 12. D osz-
tály KIMI-s ballagásán azo-
kat a szülõket jutalmazták
elõször, akiknek már a 2.
gyermekük ballagott az iro-
dalmi-drámai tagozatról.
Majd a végzõsök közül a leg-
jobbak Csörgõcske-díjban ré-
szesültek: Baranyi Csanád,
Kovács-Vecei Fanni, Lakatos
Gabriella, Teleki Kitt Gven-
dolin, átadta Szurmik Zoltán
tagozatvezetõ. 2015-ben a
legkiválóbb diák: Fabó Már-
kó, õ lett a Csörgõsipka-díjas.

A gála záróakkordja, a 12. D-
sek Temetés címû búcsúda-
rabja volt, a rendezõ az osz-
tályfõnök: Szebeni Zoltán. Kis
technikai malõr után, sírva-
nevetve néztük végig a bú-
csúfilmet, talán utoljára látta
õket így együtt a szentesi kö-
zönség. Kora este pedig
megérkezett a legenda: Mül-
ler Péter Sziámi. Zenéje, köl-
tészete és elõadásmódja
olyan vibráló és különleges,
mint piros kalapja, ami nél-
kül nem szokott fellépni.

F. M.

Beszállíthat a vétkes paprikatermelõ

Ettõl az évtõl már 360 órás
nyelvtanfolyamokat is hir-
dettek a Diplomamentõ
programban, mely Szente-
sen is elindult, még többek-
nek esélyt jelentve a sikeres
nyelvvizsgához és az okle-
vélhez. A kiváló referenci-
ákkal bíró Sirokkó Nyelvis-
kola tavaly nyáron nem ka-
pott lehetõséget önálló kur-
zus indítására a program-
ban, most részt vesz a Dip-
lomamentésben.

Az állam a tavalyi évben
ingyenes nyelvtanfolyamo-
kat hirdetett angol, német és
francia nyelvbõl azoknak se-
gítséget nyújtva, akik csak a
nyelvvizsga hiánya miatt
nem kapták meg a diplomá-
jukat, de az államvizsgát si-
keresen letették. A Diploma-
mentõ program a nyelvvizs-
gára felkészítõ képzéseken
való részvételt támogatja B2
nyelvi tudásszintre jutás ér-
dekében az államilag (és
nemzetközileg) elismert kö-
zépfokú nyelvvizsga sikeres
teljesítéséért.

Múlt év augusztusában
cikkeztünk a témáról, akkor
úgy tûnt, városunkban kissé
„döcögõsen” indul be a Dip-
lomamentõ program. Az
egyetlen helybeli, akkreditált
nyelviskola, a hét éve mûkö-
dõ Sirokkó akkor nem tudta
megkezdeni a két nyelvbõl is
megpályázott tanfolyamait.
Év végén azonban megvaló-
sult a program, angol nyelv-
bõl kezdõdött egy 240 órás
kurzus, idén pedig 360 órás
tanfolyam is indult, melyben

a nyelviskola alvállalkozó-
ként vesz részt. A korábban
tervezetthez képest az eddigi
leghosszabb 240 órásról 360
órásra és egy évvel tovább,
2016 decemberéig meghosz-
szabbította a Diplomamentõ
programot az Országos Fog-
lalkoztatási Közhasznú Non-
profit Kft.

Szentesen angol nyelvbõl
kezdõdhetett tanfolyam,
mely a sikeres nyelvvizsga
esetén ingyenes, sõt, munka-
nélküliek számára az elsõ
nyelvvizsga is díjmentes. A
hallgatóknak a tankönyv
sem kerül pénzébe, tehát
csak tanulniuk kell, azt vi-
szont nem árt komolyan
venni, tudtuk meg Molnár-
né Szõke Évától. A Sirokkó
Nyelviskola vezetõje maga is
tanít a programban, az órá-
kon meghatározott tanrend
szerint haladnak, a kifejezet-
ten felnõttoktatásra készült
N e w  E n g l i s h  F i l e  c í m û
könyvbõl. Ettõl az évtõl már
csak 360 órás kurzusok in-
dulnak, a szentesi csoport-
nak decemberre van célként
kitûzve a nyelvvizsga, míg
a tavaly novemberben 240
órás tanfolyamot megkezdõ
tanulóknak már közeleg a jú-
niusi idõpont. Heti két alka-
lommal 4-5 órát töltenek az
iskolapadban, ezen felül ter-
mészetesen házi feladatot is
kapnak, és persze, készülni
kell a soron következõ órák-
ra. A tempó tehát feszített,
intenzív a tanfolyam, mely-
nek második felében már te-
matikus nyelvizsga feladato-

kat gyakorolnak. A program
kritériumai szerint az órák
mindössze10 százalékáról le-
het távol maradni. A tanárnõ
szerint szakmailag sokkal
hatékonyabb a 360 órás kép-
zés, és így többen is jutnak
lehetõséghez. Ugyanis szó-
beli és írásbeli szintfelmérõ
alapján lehet bekerülni a tan-
folyamokra, azonban a hosz-
szabb kurzusokat az alacso-
nyabb szintrõl indulóknak
találták ki, következésképp
itt az elvárt elõzetes tudás-
szint is alacsonyabb. 

A 10 fõs csoportokban he-
lyi és környékbeli tanulókat
is találni, vannak, akik ko-
rábban már részt vettek pá-
lyázati forrásból támogatott
tanfolyamon, mások önkölt-
séges formában tanultak.
A korosztály is vegyes, 25
évestõl 45 évesig terjed, nap-
pali vagy levelezõ tagozatos
felsõoktatási képzést követõ-
en.

Molnárné Szõke Éva meg-
említette, hogy a nyelvvizs-
gát helyben, az intézmé-
nyükben is letehetik, a Sirok-
kóban választható az Origó,
illetve TELC és ECL típusú
vizsga is. Elõbbi a régi ún.
„Rigó utcai” államilag elis-
mert, a másik kettõ nemzet-
közileg is elfogadott bizo-
nyítványt ad. A cél is megha-
tározza, ki melyiket választ-
ja: külföldön akar majd bol-
dogulni, vagy kifejezetten a
diplomájához kell a nyelv-
vizsga.

Darók József

Nagyobb esély a
diplomamentõknek

(folytatás az 1. oldalról)
Napirendre kerül a város drogellenes straté-

giája, és cselekvési terve. Amennyiben a kép-
viselõk támogatják, két órával emelkedne az
„Egészség a célkeresztben” címû program ke-
retében jelenleg is zajló elsõsegélynyújtó okta-
tás óraszáma drogmegelõzéssel kapcsolatos
elõadásokkal a 8. évfolyamon.

A város vagyonrendelete módosítást igényel
az ingatlanvagyonnal kapcsolatos változások
miatt. Az önkormányzat ingatlanvagyonát for-
galomképtelen és korlátozottan forgalom ké-
pes törzsvagyon, illetve üzleti vagyon kategó-
riák szerint sorolja be a hatályos rendelet.

A Kiss Bálint Református Általános Iskola
környezetének forgalomszabályozásáról elõzõ
számunkban már írtunk. A változás érintené a
parkolási rendet és a Hajdú Lajos utcába való
behajtás korlátozását.

Az önkormányzat pénzügyi számláit 15. éve
ugyanaz a bank vezeti. Az eltelt idõszakban
felmerült igények és változások miatt meghí-
vásos pályázatot írhatna ki az önkormányzat
fizetési számláinak vezetésére azon pénzinté-
zetek számára, amelyek a településen mûköd-
nek, illetve az önkormányzatot az elmúlt idõ-
szakban számlavezetési szándékkal megkeres-
ték.

Ismét napirendre kerül lapunk mûködtetési
formájának átalakítása. Alig múlt két éve,
hogy a Városi Könyvtár Nonprofit Kft. kapta
meg a lapkiadást a média kft. megszûnése mi-
att. A mostani átszervezéssel vagy egy újabb
gazdasági társaság jönne létre, vagy költségve-
tési szerv mûködtetné a hetilapot.

A képviselõ-testület döntéseirõl következõ
heti lapunkban számolunk be.

BG

Iskolaátvétel és újságátszervezés

Mustragála a Móriczban

Ide nekünk a csörgõsipkát!
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(folytatás az 1. oldalról)
Dr. Chomiak Waldemar a

térfigyelõ kamerák közbiz-
tonságra gyakorolt hatásáról
és a városban tapasztalt ká-
bítószer ügyekrõl érdeklõ-
dött.  Véleménye szerint
nyugtalanító információkat
hallani az iskoláskorú gyere-
kek körében elõforduló kábí-
tószer fogyasztásról. A rend-
õrkapitány szerint legfonto-
sabb a megelõzés, azonban a
tájékoztatás és felvilágosítás
nem csak a rendõrség felada-
ta, hanem a családé, az isko-
láé és a szociális területen
dolgozóké is. A kamerák se-
gítenek a megelõzésben,
üzembe helyezésük óta je-
lentõsen nõtt az ismertté vált
bûncselekmények száma.
Több kamera felszerelésével
még eredményesebb lehetne
a rendõrség, azért a jövõ
egyik feladata a város felzár-
kóztatása a környezõ telepü-
lések kamerával való ellá-
tottságához, fogalmazott az
alezredes.

Szabó Zoltán véleménye
szerint nõtt a kábítószer ter-
jesztés a városban és a fo-
gyasztók korosztálya egyre
fiatalabb. A kapitány vála-
szában elmondta, tavaly 102
fõ ellen folytattak büntetõel-
járást, a számuk nagyságren-

dileg nem változott. Tapasz-
talatuk szerint is jelen van-
nak a kábítószerek, de a ka-
pitányság tudja kezelni a je-
lenséget. Az ittas jármûveze-
tõk növekvõ száma a haté-
kony felderítés eredménye.
Szabó Zoltán kritikát fogal-
mazott meg az egységes se-
gélyhívó rendszerrel kapcso-
latban, a központi segélyhí-
vószám és a korábban nyil-
vánosságra hozott mobil-
szám is Szegeden csörög,
ami lassítja a bejelentést.
Kérte, legyen újra elérhetõ a
helyi kapitányság. A képvi-
selõ hozzátette, nagyon jól
mûködik a körzeti megbízott
rendszer. Krausz Jánosné és
Antal Balázs Tibor is kiemelte
a körzeti megbízottakkal va-
ló jó kapcsolatot. Antal Ba-
lázs Tibor szerint a Kisér
bûnügyileg nem fertõzöttebb
a város többi részénél. El-
mondta még, hogy a kame-
rahálózat bõvítése pályázati
forrásból lehetséges, a szük-
séges önerõt a költségvetés
tartalmazza. Megköszönte a
polgárõrségnek is a munká-
ját, egyben 100 ezer forintot
ajánlott fel részükre a saját
képviselõi keretébõl. 

Szirbik Imre is megköszön-
te rendõrkapitányság mun-
káját. Mint mondta, az õ szo-

bájában is rendszeresen
megjelenik a járõr, és érdek-
lõdik az esetlegesen felmerü-
lõ ügyekrõl. A polgármester
arról tájékoztatott, hogy a
város tavaly pályázott kame-
rákra, de a Belügyminisztéri-
um nem támogatta. Lukács
János megyei fõkapitánnyal
közösen a belügyminiszter-
hez fordultak az ország ösz-
szes kamerarendszerének
egységesítésével és állami
üzemeltetésének átvételével
kapcsolatban. Szirbik Imre
hozzátette: a rendõrség hasz-
nálja a városi média adta ke-
reteket. Balogh Szabó Imre
végezetül kijelentette, a la-
kosság szubjektív biztonság-
érzetét javítandó, több gyalo-
gos, segédmotoros és kerék-
páros szolgálatot látnak el,
valamint élnek a tájékoztatás
lehetõségével. Február 1-tõl
a Szentes TV-ben, majd ápri-
lis 1-tõl a Kurca TV-ben is
bûnmegelõzési témájú tájé-
koztatást adnak. A testület
egyhangúan elfogadta a
rendõrkapitányság beszámo-
lóját. Móra József pedig java-
solta, hogy a képviselõ-testü-
let fejezze ki elismerését a
kapitányság lelkiismeretes
munkájáért.

Besenyei

Több rendõri
jelenlét közterületen

Könnyen mûködtethetõ,
eleink által is használt
rendszerrõl szólt Németh
Zoltán elõadása, amivel ki-
küszöbölhetõ a belvíz, az
árvíz, a tárolt víztömeggel
pedig az aszályt orvosolhat-
nák. A pofonegyszerû meg-
oldás nem mai keletû, régé-
szeti feltárások több ezer
éves hagyományról tudósí-
tanak.

A mûszaki pedagógus
végzettségû elõadó errõl egy
hete pénteken beszélt a Dó-
zsa-házban a Magyarok Szö-
vetsége szervezésében. A te-
rem szinte megtelt gazdák-
kal, szakemberekkel, még
Szegedrõl is jöttek. A 3 órás
eseményen work-shop és a
napi politikai aktualitás is
helyet kapott a vízgazdálko-
dás témakörében. Egy nap-
pal a találkozó elõtt, komoly
vízügyi „meeting“ zajlott
Szarvason, ahol a szakma
nagyjai kommunikáltak egy-
mással és a „felhasználók-
kal”.

Talán kevesen beszélnek
ennyire szenvedélyesen a
vízkormányozásról, mint a
Gyõrsövényházán élõ civil
kutató. A tanári végzettségû
Gyõr-Moson-Sopron me-
gyei férfi hobbija mára ki-
nõtte magát, az egyik legje-
lentõsebb elõadó a témakör-
ben.

– Évszázadokkal ezelõtt
másképpen nézett ki Ma-
gyarország domborzata,
igényesebb volt a vízgazdál-

kodásunk, derült ki az elõ-
adásból. 

– A magyar honfoglaló
nép nemcsak legeltetõ létfor-
mát  folytatott, ettõl jóval
környezettudatosabb volt,
oda kellene visszajutni. Nem
azt mondom, hogy azokat a
technológiákat el kell vetni,
amelyeket most használunk,
hiszen komoly vívmányok,
de érdemes lenne õseinktõl a
jót kiemelni és felhasználni –
kezdte Németh Zoltán. A ku-
tató elmondta, hogy 130 mil-
liárd köbméter víz folyik
keresztül Magyarországon
minden esztendõben. Ennek
az õrült tömegnek jelentõs
az ásványi anyag tartalma,
de a Fekete-tengerbe ömlik,
csak áthalad országunkon.
Amennyiben ezt a földeket
feljavító tartalmat meg tud-
nánk tartani, akkor a mûtrá-
gyázást lehetne csökkenteni,
végsõ soron lassan el is
hagyhatnánk – figyelmezte-
tett az elõadó. A laikus szá-
mára is érthetõ ábrákkal mo-
dellezte az elõadás tartalmát.
Pontos adatokkal szolgált,
mennyibe kerül évrõl- évre
az árvíz elleni védekezés itt-
hon, és arról is szólt a kuta-
tó, hogy nyáron mennyire
aszályosak földek. A belvi-
zek elleni védekezés is fon-
tos pillére a vízgazdálkodás-
nak. A vízkormányozással
minden ilyen gond meg-
szüntethetõ lenne, de ahhoz
át kellene alakítani a portá-
kat, fizikai munkával árko-

kat kellene ásni, kisebb gyûj-
tõ medencéket, halastavakat
létrehozni. Németh Zoltán
elmondta és képekkel bemu-
tatta, hogy mindenhol van
magasabban és mélyebben
fekvõ földrész egy-egy por-
tán, az egyik gyûjtené, a má-
sik elvezetné a vizet. A cél,
hogy a folyamatos öntözés-
sel és az ehhez szükséges
rendelkezésre állóvízzel akár
egy évben négyszer is lehet-
ne kaszálni és ezzel az állat-
tartás, az állatok táplálása  is
zökkenõmentesebb lenne –
hívta fel a figyelmet. Több-
ször visszakapcsolt a konfe-
rencián elhangzottakra: a pa-
radigmaváltás szükségszerû,
és ebben a szaktárca vezetõi
is egyetértenek. A hazai
monokulturális rendszer el-
avult, nemcsak gabonát kel-
lene termeszteni, hanem elõ-
térbe kellene kerülni a zöldí-
tési programnak. Több, gyü-
mölcsösre és zöldségter-
mesztésre  rá- és átálló gaz-
daságra van szükség, és ezek
vízigényének a kielégítésére
a vízkormányozás lehet a
kulcs. A regnáló kormány
szerepe pedig abban van,
hogy párbeszédet kezdjen a
gazdákkal, mert az átállás
igenis jövedelmezõ. Németh
Zoltán figyelmeztetett arra,
hogy ha lennének halasta-
vak, elkezdõdne a fásítás,
ami kevesebb munkával jár-
na és nagyobb haszonnal ke-
csegtetne.

F.M.

A vízkormányozás
eleink csodafegyvere
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A Petõfi-szavalóverseny
területi döntõjét rendezték
meg felsõ tagozatosok szá-
mára a Klauzál Gábor Álta-
lános Iskolában.

A 7-8. osztályosok közül a
megyei döntõbe jutott Gur-
don Hanna, (Koszta, felkészí-
tõ tanár Molnár Henriett),
Rácz Máté és Biácsi Anna (De-
ák, felkészítõ Döméné Kardos
Ágnes).

A zsûri tagjai voltak: Ma-
dácsy Ágota, a Zsoldos Ferenc

Szakközépiskola, Berényi Ka-
talin, a Pollák Antal Mûszaki
Szakközépiskola és Bagi
László, a Bartha János Kerté-
szeti Szakképzõ Iskola ma-
gyartanárai. Értékelésében a
zsûri elnöke, Bagi László
kiemelte, hogy a gyerekek
egyéniségükhöz illõ verset
választottak, s megköszönte
a szép délutánt.

Az 5-6. osztályosok közül
a 3 tagú zsûri – Kis-Rácz
Antalné szaktanácsadó, volt

városi munkaközösség-veze-
tõ, Molnárné Szûcs Melinda, a
Horváth Mihály Gimnázium
magyartanára és Bíró-Szabó
Ágnes ,  a rendezõ iskola
könyvtárosa – Bugyi Marian-
na Zitát (Szent Erzsébet, fel-
készítõ: Ráfiné Gáspár Anna-
mária) és Ládonyi Laurát
(Szent Erzsébet, felkészítõ
Szabóné Gyermán Erika) jut-
tatta tovább a megyei ver-
senyre.

(Fotó: Vidovics)

Területi szavalóverseny
Tizenhárom csapat részvé-

telével zajlott a katasztrófavé-
delmi ifjúsági verseny me-
gyei döntõje a Kurca-part Ka-
landparkban. A nyertes csa-
patok képviselik Csongrád
megyét a felmenõ rendszerû
verseny országos fordulóján.

Az ifjúsági verseny kezde-
tén Tátrai János tûzoltó alezre-
des, polgári védelmi fõfel-
ügyelõ köszöntötte a hét álta-
lános- és a hat középiskolás

csapatot. Felmérõ tesztlapok
kitöltése, ügyességi felada-
tok, falmászás, célba lövés,
homokzsákok töltése és nyúl-
gát építése is szerepelt meg-
oldandó feladatok között a ti-
zenhárom állomáson. Az el-
sõsegélynyújtó állomáson a
gyerekek a szabályos újra-
élesztést is gyakorolhatták a
vöröskereszt megyei szerve-
zete munkatársainak a segít-
ségével (képünkön).

A végeredmény alapján a
középiskolások között a Ba-
tsányi János Gimnázium,
Szakképzõ Iskola és Kollégi-
um diákjai, az általános isko-
lások között pedig a Gróf Szé-
chenyi István Általános Iskola
és Kollégium tanulói bizo-
nyultak a legjobbnak. A sza-
bályzat értelmében az orszá-
gos fordulón a csongrádi ta-
nulók képviselik megyénket.

(Fotó: Vidovics)

Ifjú katasztrófavédõk

Olyan nincs és nem is
lesz, hogy Szentes kimarad-
jon a Molnár Dixieland
Band második ötven évébõl!
El kell tehát jönnie a zene-
karnak az idén is, és el is
fognak! Április 24-én, pénte-
ken 19 órai kezdettel lépnek
ismét (a jól bevált régi név-
nél maradva) a zeneiskola
színpadára, természetesen a
Zene-Világ-Zene hangver-
senysorozat keretében.

Hogy mi várható tõlük?
Minden bizonnyal fõként
annak a Best Of-lemeznek
az anyaga, amelyet a kerek
évforduló alkalmából, de a
tavalyi szentesi fellépésüket
követõen készítettek. A do-

log érdekessége, hogy a CD
kizárólag olyan számokat
tartalmaz, amelyek elhang-
zottak ugyan korábbi kon-
certeken (vagy nem), de ed-
dig sosem rögzítették azo-
kat. Minden bizonnyal mû-
sorra kerülnek a „kihagyha-
tatlan” számaik is. Mindez a
megszokott magas nívón,
amely minimum európai
mércével mérhetõ – ha nem
az amerikaival.

Érdemes lesz tehát újra el-
látogatni a koncertre, kö-
szöntve, együtt ünnepelve a
Molnár Dixieland Band má-
sodik ötven évének kezde-
tét!

Olasz Sándor

A második ötven kezdetén

Molnár Dixie Sport és zene szorosan összekapcsolódik Seres Antal alapít-
ványában a következõ hetekben: a Zenével a Rákos Gyerme-
kekért Alapítvány számára gyûjtenek pénzt labdarúgó tor-
nán, futórendezvényen és sportnapon. A bevételt a gyógy-
ulófélben lévõ daganatos beteg gyerekek zenei terápiájára
fordítják.

A tavalyi évtõl számítható igazán az alapítvány élete Seres
Antal alapító és Ombodi Csilla kuratóriumi elnök szerint. A
személyi jövedelemadó 1 százalékokból, a kapolcsi Palya-ud-
var bevételébõl és az elsõ ízben megrendezett szentesi sport-
napjuk nevezési díjaiból származó, s az önkormányzat által
megduplázott összegekbõl kialakult egy kis tõke. Ebbõl már
tavaly megkezdõdhetett a gyógyulófélben lévõ gyerekek ze-
nei táboroztatása. Idén nyáron két tábort tartanak, az elsõ az
üdülõközpont területén zajlik 20 fõvel július 5-11 között. 

Mint Antaltól megtudtuk, a közelmúltban egy helyi spor-
toló, Horváth Norbert kereste meg az alapítványt egy jóté-
konysági focitorna ötletével. Eredetileg a téli Hungerit-kupa
egyik résztvevõje, a Szotyi Team keresett a csapatoknak
újabb megmérettetési formát, így született a Szotyi Team Ku-
pa ötlete. Norbert azt is elárulta, a nyolccsapatos tornára
igyekeztek téli kupákon színvonalasan szerepelt együttese-

ket meghívni, így pályára lép az A és B csoport gyõztese is. A
31-szeres válogatott labdarúgó, Pisont István is a rendezvény
mellé állt, õt is láthatják az április 19-én, vasárnap 13 órától
kezdõdõ kupára kilátogató nézõk. Játékvezetõje lesz az ala-
pítvány csapata (az alapító, egészséges és gyógyulófélben lé-
võ gyerekekkel) és a torna all star-csapata közötti gálamérkõ-
zésnek a mûfüves pályán. A rendezvény keretében árverésre
bocsátják a magyar labdarúgó válogatott által dedikált címe-
res mezt és labdát, elõbbi 25, utóbbi 20 ezer forint kikiáltási
árról indul. A befolyt teljes összeget az alapítvány kapja.

A zene és a sport április 26-án Szegeden is összeforr: az
ÁRKÁD üzlet és a Szegedi Sport és Fürdõk Kft. közös szer-
vezésében zajló futás bevételének egy része is az alapítvány
számlájára megy. Antallal és gyerekcsapatával Mezõ Misi, az
alapítvány arca is fut. 

Május 8-án, délelõtt 9-tõl városunkban folytatódik az ala-
pítvány tavaly elõször megrendezett sportnapja. A sportcsar-
nokban elõbb az ovisoktól kezdve a középiskolás korosztá-
lyig rendeznek futást, délután kosár-és röplabda, illetve aero-
bik órákon vehet részt bárki, Gáspárné Edina és Czanik Balázs
irányításával. Nevezni a helyszínen elõzetesen is lehet, mely-
lyel az alapítványt támogatják. D. J.

Sportolók a rákos gyermekekért

A városszerte jól ismert
amatõr versmondó és költõ,
Paulovics Tamás önálló est-
jére két vendéget hívott,
Antal Anikóval és Molnár
Szilviával klasszikus és
kortárs szerzõk mûveit hoz-
ták el a költészet napjára.

Április 11. a költészet nap-
ja, az ünnep elõestéjén Szûcs
Ildikó, a könyvtár igazgatója
nyitotta meg gondolataival a
vesmondók rendezvényét.
Arra biztatta a termet meg-
töltõ közönséget, minden-
nap olvassanak verseket.
Paulovics Tamás az önálló
estjére két hölgyet is hívott
maga mellé. A szegedi Antal
Anikóról tudjuk, rutinos
versmondó, Tamásnak régi,
visszatérõ vendége. Mási-
kuk, a szentesi Molnár Szil-
via magát inkább verset sze-
retõ magyartanárnak tartja.
Az esemény színes palettáját
nyújtotta a magyar költé-
szetnek, természetesen nem
hiányozhatott róla József At-
tila.

Más, ismert poéták mûvei-
bõl is elõadott a három fõ-
szereplõ, olyanokat válogat-
tak, amelyek talán kevésbé
jellemzõek. Antal Anikó
egyebek mellett Tóth Árpád
humoros, gunyoros versét
mondta el, Molnár Szilvia
Radnóti Miklósnak egy ked-
ves, szerelemes versét vá-
lasztotta. Elhangzottak még
Babits, Reményik Sándor,
Dsida Jenõ költeményei, a

versmondók hozzájuk kötõ-
dõ élményeivel. 

Paulovics Tamás írásaiból
Antal Anikó és maga a szer-
zõ is elõadott elõ egy csokor-
ral. Molnár Szilvia verseket
megzenésített formában is
hozott az estre. Õt, akit
egyébként nem láthattunk
még versmondó találkozó-
kon szerepelni, Tamás kérte
fel, ismeretségük a sport te-
rületén alakult ki: a tanárnõ

két lánya, Csatlós Flóra és
Gréta is az edzõnél úszik. A
versmondáshoz még érnie
kellett, mondta a Zsoldos-
szakközépiskola pedagógu-
sa, aki a szabad verseket író
Paulovicsot a klasszikus
versformák felé próbálta te-
relni, az újabban született
mûvein látszik is a változás:
fejlõdik, jegyezte meg a ta-
nárnõ. D. J.

(Fotó: Dobáné Éva)

Versmondó esttel ünnepeltek
A Vajdasági Fotó-, Film- és Videoszövetség (Foto, kino i

video savez Vojvodine Újvidék, Szerbia) Meglátások címû
fotókiállítását rendezi meg a Szentesi Mûvelõdési Központ
és Szentesi Fotókör április 18-án. A kiállítást Móra József
önkormányzati képviselõ szombaton 15 órakor nyitja meg.
A tárlat május 15-ig látható az intézmény nyitva tartási ide-
jében.

Követve a Balkán-félszigeten a távoli 1901-ben Újvidéken
bejegyzett legelsõ fotóklub által meghatározott irányt, a Vaj-
dasági fotó-, film- és videoszövetség 1946-os megalapítása
óta folyamatosan részt vesz a Vajdaság fotós életében, eleinte
a Népi technika (ez a magyarországi MHSz jugoszláv megfe-
lelõje volt) „ernyõje“ alatt, késõbb önállóan. 

1999-ben a Vajdasági fotó-, film- és videoszövetség újabb
felfrissülést hozott a tartomány és a környezõ vidékek fotós
miliõjébe a Nikola Pašiæ u. 34. alatt megnyitott állandó kiállí-
tási térrel. 

A Szövetség minden évben megszervezi zsûrizett kiállítá-
sait több témakörben. A hagyományos és visszatérõ kiállítá-
sok mellett Fotógalériánkban rendszeresen bemutatjuk újvi-
déki, vajdasági, szerbiai ill. más országokbeli egyének vagy
szervezetek fénykép-képkollekcióit.

A mostani alkalommal, a Szentesi Fotókörrel fönnálló több-
éves kapcsolatunkat tovább építve a Vajdasági fotó-, film- és
videoszövetség 27 jelenleg is aktívan kiállító fotográfusának
alkotásaiból készült válogatást ajánljuk a szentesi közönség
figyelmébe. Tekintsenek élvezettel mindarra, ami szerzõink
érdeklõdésére is számot tartott!

Zsivkity Dusán
a Vajdasági fotó-, film- és videoszövetség elnöke

Fotók a Vajdaságból
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Az Egyesült Államokban
edzõtáborozhatnak szente-
si gyerekek, amennyiben
részben vagy egészben vál-
lalják az egy hónapos kint
tartózkodás költségét. A ví-
zilabdások amerikai és ma-
gyarországi edzõtáborozási
lehetõségét  két  le lkes ,
Szenteshez kötõdõ egykori
pólós szervezi. A kezdemé-
nyezést a város és a vízilab-
da klub vezetése, valamint
a Magyar Vízilabda Szö-
vetség is támogatja. Az elsõ
amerikai csoport a hétvé-
gén járt Szentesen.

Mérföldkõ a város és a he-
lyi vízilabda életében az idei
évtõl induló magyar-ameri-
kai sportkapcsolat, amely-
nek országos bázisa Szentes.
A kezdeményezésben részt-
vevõk sajtótájékoztatón szá-
moltak be elképzelésükrõl.
Póka Sándor projektigazgató
és Szénászky Zsolt projekt-
menedzser is kötõdik vala-
milyen formában Szentes-
hez. Póka Sándor csapatával
többször edzõtáborozott a
ligeti uszodában és mint
mondta, mindig nagyon jól
érezte itt magát, tetszett ne-
ki a környezet és a vendég-
látás. Más játékosoktól is
csak jót hallott a szentesi
pólólehetõségekrõl. Szé-
nászky Zsolt helyi pólós
család gyermeke,  maga is
évekig vízilabdázott, igazi
lokálpatrióta. Lapunknak
elmondta, hogy elsõsorban
serdülõ és ifjúsági korú játé-
kosok csere edzõtáborozta-

tását képzelik el, de a gyere-
keket sem zárják ki. Az or-
szág több klubjától is érdek-
lõdnek az amerikai lehetõ-
ség iránt. A 28 napos prog-
ramjuk 4500 dollárba kerül,
az összeget a kiutazó félnek
kell fizetnie. A költség tar-
talmazza az utaztatáson és a
heti rendszeres edzéseken
kívül, egy nyelvtanár díját
és több látnivaló megtekin-
tését is.

Az amerikai-magyar sport-
turizmus keretében elsõként
amerikai vízilabdások ér-
keztek Magyarországra áp-
rilis 3-án. A sportolók április
12-ig különbözõ edzõmér-
kõzéseken vesznek részt az
ország több pontját érintve,
többek között Vácon, Buda-
pesten,  Kecskeméten és
természetesen Szentesen.
Mindeközben meglátogat-

ták a városok nevezetessé-
geit, megkóstolhatták a he-
lyi ételeket, italokat, bete-
kintést nyertek Magyaror-
szág kultúrájába, ízelítõt
kaptak a magyar vízilabda-
élet hétköznapjaiból és a ha-
zai diákok életébõl.

A hivatalos program ré-
szeként város fedett uszodá-
jában kihelyezték az Egye-
sült Államok nemzeti lobo-
góját.

Szirbik Imre polgármester
szerint az egyedülálló kez-
deményezés elsõ lépése egy
amerikai stílusú sikertörté-
netnek Szentesen. Ismeretei
szerint az amerikai-magyar
sportkapcsolatok építését
támogatja a budapesti ame-
rikai nagykövetség és üd-
vözli az Amerikai Kereske-
delmi Kamara is.

Magyar József, a Hungerit

Zrt. vezérigazgatója és a
Szentesi Vízilabda Klub el-
nöke szerint a létesítmény
gazdaságos mûködtetésére
tett erõfeszítéseikhez kellett
a város támogatása is. Az
amerikai úszó- és vízilabda-
sporttal való szoros együtt-
mûködés nagyon nagy lehe-
tõséget ad a szentesi gyere-
kek számára a sport és a ta-
nulás területén is. Sok pólós
játszott, játszik az Egyesült
Államokban, többek között
Bolonyai Flóra kapus is há-
rom évig tanult és játszott
Amerikában.

Kovács János, az önkor-
mányzat mûvelõdési és
sportbizottságának elnöke
szerint jó helyre került a ví-
zilabdába, a sporttámoga-
tásra szánt összeg egyötöde.

A tájékoztatást követõen
az április 3-án Kaliforniából

érkezett vízipólós lányok
ünnepélyes keretek között
az uszoda fõ falán elhelyez-
ték az amerikai zászlót, és
ugyanezt tették a saját lobo-
gójukkal a Nagy-Britanniá-
ból itt tartózkodó utánpót-
lás lány válogatott sporto-
lói.

Idén június-július hónap-
b a n  3  e g y m á s t  k ö v e t õ ,
nagyszabású tornán (US
Club Water Polo Champion-
ship, LCWP Commerce,
John Hale Memorial) vesz
részt a magyar sportolókból
összeálló serdülõ és ifi kor-
osztályú csapat Los Ange-
lesben és vonzáskörzetében,
ahol egyetemi edzõk figye-
lik, válogatják a jövõ egyete-
mi csapataiban – akár ösz-
töndíjjal – lehetõséget kapó
játékosokat.

Besenyei

Magyar-amerikai sportturizmus

Gyõzelemmel kezdte a
11. helyért vívott rájátszás
elsõ fordulóját a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilab-
dacsapata. A mieink a Pécs
együttesét gyõzték le 12-7-
re, így az egyik fél máso-
dik gyõzelméig tartó pár-
harc állása 1-0 a Szentes ja-
vára. Folytatás április 22-
én, Pécsen.

Az elmúlt szombaton
Pécs ellen kezdte meg az al-
sóházi rájátszást a Valdor,

ennek megfelelõen a játéko-
sokat az elmúlt héten alapo-
san megdolgoztatta Lukács

Dénes vezetõedzõ. Keddtõl
csütörtökig az itt edzõtábo-
rozó Vojvodina ellen
kétkapuztak Vörös Viktorék,
ám nem csak erre az egy
összecsapásra, hanem a rá-
játszás egészére készültek
pólósaink. Meglehetõsen
idegesen kezdte a Pécs elle-
ni derbit a Szentes, sok
helyzetet elpuskáztak a mi-
eink, és egészen a hetedik
percig a Pécs vezetett, ám
ekkor Popovics végre meg-
szerezte az elsõ hazai talála-
tot, sõt, a negyed vége elõtt
Wesze-lovszky is eredményes
volt. Hasonlóan szoros volt
a második negyed is, ám a
harmadiktól kezdve a mie-
ink fokozatosan „bedarál-
ták” ellenfelüket, és elhúz-
va a vendégektõl 12-7-re
nyertek. – Úgy gondolom

megérdemelt gyõzelmet
arattunk – nyilatkozta Luk-
ács Dénes vezetõedzõ a
mérkõzést követõen. – A ka-
puban hetek óta stabilan
teljesít Horváth Alex, és ma-
gabiztosságot ad az egész
csapatnak. Tudtuk, hogy
hosszabb a kispadunk, és
sikerült érvényesítenünk
jobb erõnlétünket is, az
utolsó két negyedben ellen-
felünk fölé kerekedtünk.
Ötgólos gyõzelem a mai OB
I-ben jónak értékelhetõ, és
amit ma ezen a mérkõzésen
célként tûztünk ki, azt meg-
valósítottuk. 

A csapat ezen a héten
Szerbiába utazik, folytatják
tehát a felkészülést a vissza-
vágóra pólósaink, mert –
ahogy Lukács Dénes is fo-
galmazott – „ennek a pár-
harcnak 22-én el kell dõl-
nie”.

H.V.

Elõnybõl várja
a visszavágót a Valdor

Az elmúlt hétvégén a
Szentesi Kosárlabda Klub
U14-es csapata kitûnõ játék-
kal megszerezte elsõ gyõzel-
mét a szezonban.

Eredmények: április 11. -
U14 Békéscsaba - Szentes
31:71, április 11. - U14
Mezõberény - Szentes 86:72

Kiváló hír, hogy Szentes
megkapta a leány döntõ
szervezési jogát, így április
26-án, vasárnap a városi
sportcsarnok ad otthont a
finálénak! 

A részletes programot jövõ
heti számunkban közöljük.

Elsõ gyõzelem

Soltvadkerten versenyez-
tek a közelmúltban a Dr.
Papp László Birkózó Egyesü-
let sportolói. Ketten is ezüst-
éremmel térhettek haza, így
Zilcsák Richárd és Kuczora At-
tila, illetve negyedikként zárt
Balogh Szabó Anna, Csáki Zénó
és Kuczora Márk, számolt be
az edzõ, Mazula Erik.

Két birkózóezüst

Nemrégiben Miskolcon
rendezték meg a sakk diák-
olimpia országos döntõjét,
ahol jól szerepeltek a szentesi
ifjúsági sakkozók. 

Értékszámos kategóriában
Udvardi Zalán (Deák-iskola)
10. helyen végzett 42 ver-
senyzõ közül.

Értékszám nélküli kategó-
riában 1. helyet szerzett Lan-
tos Alexandra. Turák Lejla 11.
lett.

Sakk diákolimpia

Idei második hazai mérkõ-
zésén már gyõztesen hagyta
el a pályát a SZEKERCE, va-
gyis a szentesi, ceglédi és
kecskeméti játékosokból álló
rögbi csapata. A Pusztai
László Sporttelepen megren-
dezett mérkõzésen a Buda-
pesti Kosok igyekeztek fel-
törni a hazai reteszt, de ke-

vés sikerrel, így végül 12-5-
ös hazai gyõzelem született.
A mieink az elsõ hazai mér-
kõzésükön sima vereséget
szenvedtek, most viszont, ha
szoros összecsapáson is, de
sikerült begyûjteni a bajnoki
pontokat. Ez volt a SZEKER-
CE elsõ gyõzelme tavasszal,
a többi mérkõzésen, ha szo-

ros derbiken is, de kikapott a
csapat, egyedül a Velencei
Cápák tudták nagyon meg-
sorozni a mieinket. A férfi
felnõtt elsõ osztály alsóházá-
ban szereplõ SZEKERCE leg-
közelebb két hét múlva a Fe-
hérvári Vadkanok ellen lép
majd pályára, Cegléden.

hv

Éles volt a SZEKERCE

A negyedik helyen vég-
zett a LEN-kupa négyes
döntõjében a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapata. A mieink a házi-
gazda Imperiától, majd a
bronzmérkõzésen a görög
Vouliagmenitõl is kikaptak,
így negyedikek lettek a
nemzetközi kupasorozat-
ban.

Egy héttel ezelõtt játszotta
a LEN-kupa elõdöntõjét
a Hungerit a házigazda
Imperia együttesével Olasz-
országban. A mieink szoros
csatában, nagy küzdelemben
maradtak alul 11-10-re úgy,
hogy tényleg csak egy haj-
szál választotta el a csapatot
a döntõtõl. – Kissé kapkodva
kezdtünk, és talán ennek is
betudható, hogy az Imperia
elhúzott tõlünk a mérkõzés
elején – nyilatkozta lapunk-
nak a találkozón öt gólt szer-
zõ, remekül játszó Miskolczi
Kitti. – Ezt követõen össze-
kaptuk magunkat, ott lohol-
tunk ellenfelünk nyakán, de

nem sikerült kiegyenlíte-
nünk. Azon ment el a meccs,
hogy az elején nem tudtuk
megfogni õket. Fizikálisan
végig bírtuk a mérkõzést,
ilyen tekintetben nem volt
gond, egy kicsivel jobb össz-
pontosítás kellett volna. 

Tóth László vezetõedzõ is
megerõsítette, hogy azt kap-
ták, amire számítottak, úgy a
medencében, mint a meden-
cén kívül is. – Magas hõfokú,
a szokásostól eltérõ hangula-
tú mérkõzésre készültünk, és
ez pontosan így is történt. Jól
játszottunk, de sajnos a véde-
kezésben voltak olyan hibá-
ink, amelyekbõl könnyû gó-
lokat tudott szerezni az
Imperia, és bár felzárkóz-
tunk, nem tudtunk egyenlíte-
ni, noha volt esélyünk erre.
Koncentráltabban vízilabdá-
zott az ellenfelünk, így végül
õk jutottak a döntõbe. A
bronzmérkõzés külön mûfaj,
hiszen a két vesztes csapat ta-
lálkozik egymással, ennek el-
lenére éreztem a lányokban

az elszántságot, a tüzet, ve-
zettünk is 3-1-re, a félidõben
még 4-4 volt, aztán a harma-
dik negyed 0-3-as nyolc perce
elvette a hitünket, a lendüle-
tünket, és már nem tudtunk
visszajönni a mérkõzésbe.

Miskolczi Kitti nem, Kövér-
Kis Réka viszont szép szám-
mal termelte a gólokat a
bronzmérkõzésen, a görögök
ellen. – Ekkor már sokkal
szorosabban fogtak, mint
pénteken, nem is volt annyi
lehetõségem a gólszerzésre,
egy találatom volt ezen a
mérkõzésen, de sajnos ki-
kaptunk 10-8-ra – mesélte
Kitti. – Keddre pihenõnapot
kaptunk, majd szerdán már
a válogatott kerethez csatla-
kozom, Bolonyai Flóra, Bujka
Barbara és Hevesi Anita társa-
ságában, a fõvárosban ké-
szülünk a franciák elleni Vi-
lágliga mérkõzésre, utána itt-
hon edzünk majd a klubcsa-
patunkkal és a bajnoki elõ-
döntõre élesítjük a formán-
kat. hv

Nagy küzdelmekben maradtak
alul a LEN-kupában

VALDOR-SZENTES –
Pécs 12–7 (2–1, 1–1, 5–2,
4–3)

Férfi vízilabda OB I, ráját-
szás a 11–14. helyért, 1. for-
duló. Szentes, fedett uszo-
da, 250 nézõ. Vezette: Fodor
R., dr. Molnár T.

Valdor-Szentes: Horváth
A.  – VÖRÖS 3, Nagy 1,
Popovics 1, Boros, Rakonjac
1, WESZELOVSZKY 2. Cse-
re: Komlósi, DÕRY 2,
LUCAS 2, Pellei F., Werner
R., Pellei K. Edzõ: Lukács
Dénes.

Pécs: Kósik  – POLOVICS
2, Cabrilo, Csacsovszky 1,
Francsics, Lajkó, MÜLLER
2. Csere: Horváth 1,
Szedmák, Práczky, Krizsán,
Csaba, De Blasio 1. Edzõk:
Baráth Ferenc, Vári Attila.

Gól – emberelõnybõl:
12/1, ill 12/0.

Ötméteresbõl: 2/1, ill –.
A két gyõzelemig tartó

párharc állása: 1–0 a
Valdor-Szentes javára.

Ifjúsági fiú bajnokság A csoport

Az ifjúsági csapat legutóbb a KSI otthonában nyert,
most a listavezetõ UVSE-t fogadta. Az izgalmas mérkõzé-
sen hiába dobott három gólt a világbajnok Pellei Frank,
és hiába jött vissza 2-5-rõl a félidõre döntetlenig a hazai
csapat, a második félidõben valamivel jobb volt az
UVSE, amely így megõrizte elsõ helyét.

Szentes-UVSE 8-12 (2-5, 3-1, 1-2, 2-4) 
Gólszerzõk: Pellei F. 3, Káris 2, Papp, Rébeli, Tinka
A bajnokságban jelenleg a 4. helyen áll 42 ponttal a fiú

ifi csapat. Még két kör van hátra az alapszakaszból. 

Fotó: Vidovics Ferenc



Egyik nap az addig szolíd ember hí-
rében álló férfi fülbevalóval a fülé-
ben jelenik meg a munkahelyén.
Kérdi is a fõnöke:
- Maga mióta hord fülbevalót?
- Mióta a feleségem megtalálta az
ágyban - hangzik a válasz.

- Mi az: ha feldobod csavar, ha le-
esik felkapcsolódik a lámpa?
- ???
- Véletlen egybeesés.

Bemegy a Forma 1-es versenyzõ a
Mc Donalds-ba. Odaáll a pulthoz és
megkérdezik tõle:
-Mit kér uram? McRoyal-t? Mc
Chiken-t?
-Nem. Mc Laren-t!

- Ezt a levelet Kecskemétre akarom
küldeni. Jó bélyeget tettem rá?
- Igen, sõt, 5 forinttal drágábbat is,
mint kellett volna.
- Te jó ég! Akkor ez a levél most to-
vább megy?

A kocsmában egy férfi meséli a ha-
verjának:
- Te, a feleségem elõfizetett nekem
a National Geographic és a Playboy
magazinokra.
- És miért pont erre a kettõre?
- Ugyanazon okból: mindkettõben
olyan helyeket láthatok, ahol sosem
fogok járni.

- Lányom, szeretnék a võm kedvé-
ben járni. Szerinted melyik ruhámat
vegyem fel?
- Szerintem azt, amiben utazni
szoktál...
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Múlt heti számunkban írtunk Szalay Ró-
bert Zsolt amerikai útjáról, az akkor elmon-
dott szubjektív tapasztalatai után most sze-
mélyesen fogalmazta meg kiutazása célját.
Írását változtatás nélkül közöljük.

A MATEHETSZ „Határtalan lehetõség” el-
nevezésû pályázatának keretein belül márci-
usban, három hét folyamán sikerült megis-
mernünk Kissné Kocsis Marianna Tanárnõvel
és Nagyistók Edit Diáktársammal az Amerikai
Egyesült Államok keleti partjának néhány
sziporkáját. Felfedeztük New Yorkot, Bos-
tont, Philadelphiát, Washington DC-t, Pas-
saicet és Hamptonst Long Islanden. A pályá-
zat elnyeréséhez idén nyelvvizsgák, verseny-
eredmények, illetõleg jövõbeni diplomáciai
tervek voltak szükségesek. 

Kirándulásunk utolsó két napját London-
ban töltöttük, mely véletlen folytán alakult
ekképpen, hiszen az általunk már jól ismert,
kegyetlen, de annál bámulatba ejtõbb New
York-i hóvihar következtében lekéstük csat-
lakozásunkat, így London városát is megcso-
dálhattuk a véletlenek szerencsés összjátéká-
nak köszönhetõen. Fantasztikus, leírhatatlan
élmény volt újra Nagy-Britanniában tartóz-
kodni, a brit kultúra, mind szépmûvészeti,
mind történelmi-politikai, mind építészeti té-
ren újfent lenyûgözött, magával ragadt.

A New Yorkban töltött idõ alatt teljesen át-
adtuk magunkat a város hangulatának, vol-
tak részek, melyek le-nyûgözõek voltak, vol-
tak, melyek számomra, európai ember szá-
mára, szokatlanok voltak, mindenesetre szí-
vemhez közelebb áll magyar kultúránk, és
végtelen boldogsággal tölt el, hogy magyar-
nak születhettem. Amerika nem egészen
olyan, mint a filmekben, hiszen a csillogáson
túl ugyanolyan emberek élik mindennapjai-
kat, mint máshol, csupán a környezetvédel-
mi problémák még inkább szembe-tûnõek,
mint Hazánkban. Éppen ezért is örülök,
hogy láthattam Amerikát, így tudom, mi az,
mit érdemes tanulnunk tõlük, és mi az, mit
nekik volna érdemes átvenni Európától, per-
sze ezt a valóságban nehéz megvalósítani.
Az emberek kedvessége lehengerlõ, tömeg-
közlekedési eszközökön gospelt énekelnek,
táncolnak, bevonnak másokat is társalgásaik-
ba. New York határtalanul összetett és
diverz, hiszen a város minden része egy-egy
külön kultúrát rejt magában történelmi és
emigrációs okokból kifolyólag, így aki felfe-
dezi magának New Yorkot, egyben a Világot
is a magáénak tudhatja. New York a világ-
gazdaság fellegvára, így a Wall Streetet beba-

rangolni is lehengerlõ élmény, hiszen valójá-
ban ami ott történik, az szervesen befolyásol-
ja Hazánk életét is. 

Kirándulásunk alatt a hóviharé volt a fõ-
szerep, általában mínusz fokok voltak, mégis
örök élményekre tettünk szert. Legszebb él-
ményem a Szabadság-szobor meglátogatása
volt, ahol szinte éreztem, magyarként, euró-
pai embertársaim sóhajait, amint európai
diktatúrákból, avagy más népek elnyomásai
alól menekültek az Egyesült Államokba, s õk
is ugyanezen szobrot pillantották meg leg-
elõször a szabadság földjén, ez jelentette szá-
mukra a biztonságot. Ma, egy demokratikus
ország állampolgáraként, turistaként is leír-
hatatlan élményt jelentett. Akárcsak a Metro-
politan Múzeum, mely a Világ harmadik leg-
látogatottabb és legmûkincsgazdagabb kiállí-
tó fellegvára, s ahol örök kedvenc festõk al-
kotásait csodálhattam meg testközelbõl. Sok-
szor olyan festményekkel találtam szembe
magamat, melyeket leginkább tankönyvek-
bõl, patinás albumokból ismerünk, s habár
az eszmei érték mindig magasan a legszigni-
fikánsabb minden mûremek esetén, mégis
borzongató érzés volt tudni, dollármilliárdos
mestermunkákkal álltunk szemben, karnyúj-
tásnyira. 

Szakmai programjaink közül a leghatalma-
sabb benyomást a New York-i fõkonzulátu-
sunk megismerése, a New York-i Magyar Is-
kola életébe való bepillantás, a Magyar Ház-
ban, és a jelentõs magyar lakossággal bíró,
New Jersey-i Passaicban tartott március 15-i
elõadásunk tette személyemre, ahová a
Nemzeti Összetartozás Biztosának, Dr. Sza-
kács Imrének diplomáciai jármûvével utazhat-
tunk Konzul Úr kíséretében, továbbá a Co-
lumbia Egyetem feltérképezése jelentette az
egyik legfelejthetetlenebb emléket Prof. Dr.
Kerekes Judit jóvoltából. 

A jövõben diplomáciával és politikával kí-
vánok foglalkozni, így számomra hatalmas
kaland volt az Amerikai Egyesült Államok
megismerése, hiszen rengeteg újat tanított.
Megerõsített azonban azon hitemben, misze-
rint ízig-vérig európai vagyok, és itt van a
helyem, ellenben, ha külképviseleten – a jö-
võben, bármikor – képviselhetném Hazámat
az Egyesült Államokban, nagyon boldogan
tenném, csupán lehet, nehéz volna megszok-
ni a teljesen más, amerikai életstílust, ámde
minden további nélkül, örömmel tennék ele-
get neki.

Szalay Róbert Zsolt

Pótfûtés

Az Egyesült Államok
– Szalay Róbert szemével

Kos
A munkahelyén legyen
alapos, megfontolt, rész-

letekre is figyelõ, mert a felmerülõ
kritikus helyzetben most nem szá-
míthat felmentõ seregre.

Bika
Végre fellélegezhet. Pró-
bálja meg diplomáciával

kezelni a konfliktusgyanús helyze-
teket. Ezen a héten új barátság köt-
tetik.

Ikrek
Késztetést érez arra,
hogy csak olyan dolgok-

kal foglalkozzon, amikben örömét
leli. Így egy pár rejtett képessége
kezd ébredezni ebben az idõszak-
ban.

Rák
Könnyedén azon kaphat-
ja magát, hogy a munká-

ja minden energiáját felemészti.
Ennek hatására kimerültté válhat és
pont azokra már nem jut elég ener-
giája, akiknek ön a legfontosabb.

Oroszlán
Tisztán látja a dolgokat.
Csak megértetni a többi-

vel nem lesz egyszerû feladat. A
privát életében a javulás hírnöke
kopogtat ajtóján érintve élete több
területét is.

Szûz
Az eheti bolygóállások
minden támogatást meg-

adnak, hogy mindent, amit gondol,
kimondhat, vevõ fülekre talál.
Azonban vigyázni kell a személyes
információkkal.

Mérleg
Olyan dolgok miatt aggó-
dik, melyekrõl kiderül,

hogy közel sincs olyan nagy gond,
mint hitte. Próbálja meg egy kicsit
rugalmasabban kezelni a helyzetet
és látni fogja, hogy megoldódnak.

Skorpió
Egy kicsit bonyolultnak
mutatkozik a magánélete

és a munkája összeegyeztetése.
Becsületesnek kell lennie önmagá-
val is, másokkal is, mert könnye-
dén elveszíthet valakit, aki fontos.

Nyilas
Meg kell tanulni bánni ve-
le, mert olyannyira túlpö-

röghet, hogy kényelmetlen helyzet-
be is hozhatja vele magát. 

Bak
Az idõ nagyon kedvez a
szabadságolásra. Kimerí-

tõ idõszaka volt. Baráti, családi
környezetben kellemes kikapcsoló-
dást ígérnek a csillagok erre az
idõperiódusra. 

Vízöntõ
Olyan esetekben is pro-
vokációt sejthet, amirõl

késõbb kiderül, hogy teljesen ártal-
matlan dologgal áll szemben. Ez a
bolygó átvonulás keddtõl radikáli-
san megváltozik kedvezõ irányban.

Halak
Ennek hatására átgon-
dolja élete több területét.

Karrierjében a változások szele
leng a levegõben. Még nincs itt az
idõ arra, hogy ezen a téren változ-
tasson. 

Április 17-24.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPÁprilis 18. 15 óra
„Rejtelmek, ha zengenek”
Alkotó pedagógusok XV.

elõadómûvészeti találkozója
Móricz mûvelõdési ház 
Április 18. 16 óra
Zenei pályára készülõ

volt növendékek hangver-
senye

(Barna Bianka Angelika,
Lakos Boglárka, Molnár
Evelin, Sebesy Zekõ, Debre-
czeni-Kis  Helga,  Takács
Emese).

Lajtha-zeneiskola
Április 18. 9 óra
Bozsik-program U7 és U9

labdarúgómérkõzés
10 óra UFX-Tömörkény

U19-es meccs
14.15 és 16.15 óra
Jubutsu.Nfic U19 és felnõtt

labdarúgás
Pusztai László Sporttelep
Április 19. 9 és 13 óra
Interliga U8, U9, U10, U11
Szotyi-torna, kispályás

amatõr foci
Pusztai László Sporttelep
Április 19. 7-11 óra
Díszmadár börze
Móricz mûvelõdési ház
Április 20. 18 óra
„… ifjúságom csak most

kezdõdik” - Beethoven.
Elõadó: Szalay László fõ-

orvos
Városi könyvtár
Április 21. 18 óra
Filmklub: A bal lábam cí-

mû, ír-angol filmet vetítik
Városi könyvtár
Április 21. 9, 10.30, 14 óra

Holló énekkoncert 
Holló Együttes elõadása

(Micimackó-bérlet)
Mûvelõdési és Ifjúsági

Ház
Április 21. 16.30 óra
Kézmûves foglalkozás

gyerekeknek
Mûvelõdési és Ifjúsági

Ház
Április 21. 18 óra
A valódi idõgép – elõadás

és beszélgetés Bóta Csaba
képzõmûvésszel

Mûvelõdési és Ifjúsági
Ház

Április 22. 18 óra
Magyarország a 19. szá-

zadban
Politikai és kulturális élet a

dualizmus korában - Poszler
György.

Városi könyvtár
Április 23. 18 óra
Latinovits Zoltán, a vers-

mondás megújítója.
Elõadó Horváth György,

közremûködik Dragon Lajos.
Városi könyvtár
Április 25. 9 és 10 óra
UFC-Algyõ U15 meccs
Atlétikai dobóverseny
Pusztai László Sporttelep
Április 25.
U8-as kézilabda bajnoki
Sportcsarnok
Április 24. 19 óra
Molnár Dixieland Band
Hangversenyközpont
Április 26. 9 óra
Bozsik-program U11, U13

labdarúgás
Pusztai László Sporttelep

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

Csallány Gábor Kiállítóhely:
Régészhallgatók kiállítása, Dra-
hos István-emlékszoba. Nyitva:
kedd-péntek 9-13, szombat 13-
17 óráig.

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
Április 18-án, szombaton 15

órakor
Zsibókné Túri-Kiss Tünde be-

mutatja Színek és fények címû
kiállítását. A kiállítást megnyitja
Szekeres-Dancsó Mónika könyv-
táros. Megtekinthetõ május 7-ig.

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 17-tõl

Április 17-19-e között filmünnep a
moziban. Három napig minden
jegy 850 Ft.

Április 20., hétfõ
16:30 A pláza ásza Vegasban
18:00 Halálos iramban 7
20:30 A pláza ásza Vegasban
Április 21., kedd
16:30 A pláza ásza Vegasban
18:30 Liza, a rókatündér
20:30 A pláza ásza Vegasban
Április 22., szerda
16:30 A pláza ásza Vegasban
18:00 Halálos iramban 7
20:30 A pláza ásza Vegasban

Április 23., csütörtök
16:30 A pláza ásza Vegasban
18:30 A cipõbûvölõ
20:30 A pláza ásza Vegasban
Április 24., péntek
16:30 A pláza ásza Vegasban
18:30 A Lazarus hatás
20:30 A pláza ásza Vegasban
Április 25., szombat
14:30 3D Csocsó-sztori
16:30 A pláza ásza Vegasban
18:30 A cipõbûvölõ
20:30 A pláza ásza Vegasban
Április 26., vasárnap
14:30 3D Csocsó-sztori
16:30 A pláza ásza Vegasban
18:30 A Lazarus hatás
20:30 A pláza ásza Vegasban

Mozimûsor

A régióból több mint fél száz vendég érkezett a Petõfi Sán-
dor szavalóverseny Csongrád megyei döntõjére a Klauzál
Gábor Általános Iskolába. Az alsó tagozatosok két csoport-
ban versengtek a legjobb helyezésekért. A zsûri különdíjakat
is kiosztott a diákok között.

Eredmények:
Az 1-2. osztályos kategóriában a Kovácsné Madácsy Ágota

(elnök), Tyityánné Tószenberger Olga és Csige Istvánné alkotta
zsûri különdíjban részesítette Rónyai Laurát (Deák-iskola). Az
elsõ három helyezett között nem volt szentesi tanuló.

A 3-4. osztályos kategóriában 2. Melkhun Máté Dezsõ (Kiss
Bálint-iskola) A bíráló bizottság tagjai: Ráfi Dénes (elnök),
Gajda Bernadett és Kis-Rácz Antalné.

A vendégeket a Margaréta citerazenekar köszöntötte
Mélykútiné Németh Kornélia vezetésével.

Szavalóverseny
a Klauzálban

Szentes város nevezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
által meghirdetett Kerékpárosbarát Település pályázaton. A
szakmai zsûri mellett a közönség is szavazhat a kedvenc
kerékpárosbarát településére. A szavazás eredményeképpen
közönségdíjat kaphat Szentes. Nem kell mást tenni, mint
nyomni egy Like-ot és egy Megosztást a

https://kerekparosbaratpalyazatok.hu oldalon.
Szentes olyan dél-alföldi kis város, ahol a lakosok életének

szerves része a kerékpározás, a mindennapok fontos haszná-
lati eszköze a bicikli. Kerékpárral járunk a munkahelyeinkre,
iskolába, ügyeket intézni, piacra sõt még a templomba is.
Nincs is talán olyan család, ahol nem lenne mindenkinek
ilyen közlekedési eszköze. Így a családok gyakran indulnak
szabadidõs programként „bicajtúrára“ a Tisza-gáton, amely a
Tisza folyó mentén húzódó aszfaltozott gátszakasz.

Kerékpárosbarát
település pályázat

A MÛEMLÉKI VILÁGNAP alkalmából a Koszta József
Múzeum a jelenlegi, Lechner Ödönrõl és a Zsolnay-gyárról
szóló idõszaki kiállításához kapcsolódva épületbejárást szer-
vez a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvodában
április 18-án, szombaton délelõtt 10 és 11 órai indulással. A
szecesszió jegyében zajló program a múzeum megyeházi
épületében az említett kiállításban 10 és 16 óra között órán-
kénti tárlatvezetésekkel egészül ki. A rendezvényen ingyenes
a részvétel.



Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

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

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

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

szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

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

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

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

Született: Gál Róbert Ferenc és Kovács Anitának (Temetõ
u. 41.) Barnabás nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Friedl Ferenc Ervin és Forgó Fruzsina
Réka (Erdei Ferenc u. 8.).

Családi események

Személyes adattal való
visszaélés miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki a sér-
tett nevében, annak az egyik
közösségi oldalról kimásolt
adataival hozott létre új profilt
és az illetõre sértõ bejegyzése-
ket helyezett el az oldalon.

A Dózsa-ház Közösségi tér
tett feljelentést, mert valaki el-
vitte az intézmény egyik mikro-
fonját és adapterét. A rendõrség
a rendelkezésre álló adatok
alapján még aznap azonosította
és elõállította az elkövetõt. A fi-
atalember elmondta, hogy nem
tudta értékesíteni a mûszaki
eszközöket és ezért a Kurcába
dobta, nehogy megtalálják nála.
A tettes rovására írható több
más bûncselekmény is. Kide-
rült, hogy az ifjúsági házban
tartott vásáron elõbb egy pár
sportcipõt, rá egy hétre pedig
egy energiatakarékos izzót tu-
lajdonított el. Szintén õ három
magánlakásba is betört. Két
helyrõl szalámit és szalonnát
vitt magával, a harmadik ház-
ból mintegy 16 üveg szeszes
italt tulajdonított el. Ellene -
szabadlábon hagyása mellett -
büntetõeljárás folyik.

Akár 8 év szabadságvesztés-
re is ítélheti a bíróság bûnössé-
ge esetén azt a férfit, aki 3-4 na-
pon keresztül, módszeresen
megverte volt barátnõjét. Fel-
merült a gyanú, hogy a 18 év
alatti lány személyi szabadsá-

gát is korlátozta, így ezért is
büntetõeljárás indult a testi sér-
tés mellett.

Szintén testi sértés a vád egy
lány ellen, aki barátját verte
meg.

Büntetõ eljárás indult két fér-
fival szemben, akik a rendelke-
zésre álló adatok szerint az
egyik üzem területérõl gépal-
katrészt és a cég által elõállított
termékeket tulajdonított el hét-
végén. A rendõrség azonban
tetten érte õket, miközben szál-
lították a lopott holmit. Az oko-
zott kár 100 ezer forint.

Házalók jelentek meg egy
helybelinél azzal az indokkal,
miszerint a fia tartozását szeret-
nék megfizetni. Kérték, hogy az
illetõ váltsa fel a pénzüket,
hogy odaadhassák az összeget.
A sértett gyanúsnak találta a
dolgot, ezért közölte velük,
hogy értesíti a rendõrséget. Az
elkövetõk erre elmenekültek, az
ismeretlenek ellen lopás kísérle-
te miatt indult büntetõeljárás.

Visszatérõ bûncselekmény a
városban a kerékpárlopás. A
rendõrség felhívja a bicikli tulaj-
donosok figyelmét, hogy az
igazolókártya hiányában készít-
senek fényképet a kerékpárról
és külön a váz alján található
gyári számról. Egy esetleges lo-
pás esetén, az azonosítóada-
tok ismeretében a rendõrök
könnyeben juthatnak az eltûnt
bicikli nyomára. Ugyancsak ér-

demes fotókat és leírást készíte-
ni az otthon fellelhetõ vagyon-
tárgyakról, a késõbbiekben
esetleg szükségessé váló rend-
õrségi azonosítás érdekében.

Elfogták a rendõrök azt az 55
éves szentesi férfit, aki enge-
dély nélkül fogott ki 15 kilo-
grammnyi halat a Kurcából. A
járõrök április 13-án 4 óra 20
perckor a Bárány közben iga-
zoltatták a kerékpárost. Az
egyenruhások a bicikli csomag-
tartójában egy merítõháló mel-
lett húsz kárászt, három pon-
tyot, egy keszeget és egy süllõt
találtak. A férfi nem tudta hitelt
érdemlõen igazolni a szállít-
mány eredetét, ezért elõállítot-
ták õt a rendõrkapitányságra,
ahol tulajdon elleni szabálysér-
tés miatt indult ellene bírósági
elõkészítõ eljárás. A rendõrök
lefoglalták a halakat és átadták
azokat a horgászegyesületnek.

Az elmúlt hétvégén – a szá-
raz, napos idõjárás következté-
ben – fõként szabadterületen
keletkezett tûzesethez riasztot-
ták a megye tûzoltóit. Húszhek-
táros területen csaptak fel a lán-
gok pénteken délután Nagytõ-
ke közelében. A tûz a közeli ha-
lastavak közötti füves, nádas te-
rületen gyorsan terjedt. A szen-
tesi, a csongrádi és a kunszent-
mártoni tûzoltók két vízsugár-
ral fékezték meg a lángokat.

Személyi szabadság korlátozása

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: Április 20-27-ig Pingvin patika (Rákóczi u.
12.) hétfõ-kedd-szerda-péntek 7.30-18.30, csütörtök 7-18.30, szombat
7.30-12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
április 20-24.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Zöldbableves és
paradicsomleves

A menü: Marhapörkölt,
köményes burgonya

B menü: Csirkemell tökmagos
bundában, tökfõzelék

Kedd: Tormás sonkaleves
gerslivel és lencseleves
virslivel

A menü: Tûzdelt sertéssült, sült
burgonya

B menü: Spenóttal rakott csirkés
lasagne

Szerda: Scsí és csirkegulyás
A menü: Frankfurti tokány,

tészta
B menü: Csirkecomb rántva,

kukoricás rizs
Csütörtök: Magyaros gombaleves

és vegyes
gyümölcsleves

A menü: Házi cordonbleu,
burgonyapüré

B menü: Zúzapörkölt, tészta
Péntek: Csülkös bableves és

halászlé
A menü: Lecsós sertéssült, sült

burgonya
B menü: Túrós csusza

www.galeriakavehaz.hu
(X)

Ez év nyarára elkészül az üdülõközpont új
wellness és élményfürdõ részlege. A megnyi-
tóig lapunk bemutatja mindazokat a szolgál-
tatásokat, amit igénybe vehetnek majd a für-
dõ vendégei. Megtudhatják mi a masszázs, a
szauna, az infraszauna, a jégszoba, vagy a
Kneipp medence. Ez alkalommal a sószobáról
és a gõzfürdõrõl olvashatnak.

A só egészségügyi hatásaival kapcsolatban a
legtöbb embernek a megugró vérnyomás jut
eszébe. A magas vérnyomás valóban fenyegeti
azokat, akik túlzott ételízesítõt használnak, vi-
szont a kémiailag nem kezelt kristálysónak
rengeteg a pozitív hatása.

Már az ókori görögök és rómaiak is gyógyí-
tásra használták a sót. Régebben hallhattunk
olyanról, hogy betegségükbõl nehezen ki-
gyógyuló emberek azért utaznak el tengerpart-
ra, illetve  keresnek fel a Kárpátaljában lévõ
sóbányákat, hogy a betegségükbõl könnyeb-
ben felépüljenek.

Manapság ez sokkal könnyebb és elérhetõ
az emberek számára. Hiszen nem mindenki-
nek van ideje és pénze, hogy természetes kör-
nyezetben élvezze a kristálysó jótékony hatá-
sait. Fontos, hogy manapság minél több em-
bernek elérhetõ legyen ez a fajta gyógymód,
hiszen egyre több ember szenved asztmától és
allergiás megbetegedésektõl. A sókamra a kö-
vetkezõ problémákra ajánlott: allergia, aszt-
ma, gyakori megfázás, legyengült immunrend-
szer, légutak higiéniai fenntartása, megfázás és
vírusos megbetegedések, ekcéma és más bõr-
betegségek kezelése, a dohányzás káros hatá-
sainak csökkentése, vegyszerérzékenység, lég-
utak tisztítása, hiperaktív gyermekek koncent-
rációs zavarának megszüntetése.

A sószoba szinte mindenkinek ajánlott, ren-
geteg jótékony hatása mellett nem csak a be-
teg részére de egészséges emberek is használ-
hatják, mivel az állóképességet és teherbíró
képességet is fokozza.

Gõzfürdõ
Az elsõ gõzfürdõt már az ókorban létrehoz-

ták. Elõször a görögök, majd késõbb a római-

ak vették igénybe a gõzfürdõ jótékony hatása-
it. Három fajtája van: török, római és arab. 

A hagyományos gõzfürdõ a török gõzfürdõ,
más néven hamam. Ennél a típusú gõzfürdõ-
nél a helyiségben 100 százalékos páratarta-
lom van, emellett az izzadó fürdõzõk masz-
százsban is részesülnek. 

Ennél enyhébb típusú gõzfürdõ a római tí-
pusú gõzfürdõ, amikor a páratartalom mind-
össze 70 százalékos. Ezek a gõzfürdõk több
helyiségbõl állnak, ahol enyhébb és forróbb
helyiségek váltakoznak (caldarium, danárium,
tepidárium, laconium, frigidarium).

Az arab típusú gõzfürdõ a rasul (iszapfürdõ,
arabfürdõ), ebben a típusú gõzfürdõben a für-
dõzõk iszappal lenik be testüket, a kabinba
pedig gyógynövényes gõzt engednek.

Gõzfürdõzésre napjainkban gõzbarlang
vagy gõzkabin által van lehetõség. A gõzfür-
dõben a hõmérséklet mindössze 40-60 °C-os,
a páratartalom pedig a  80-100 százalékot is
elérheti. E két kombináció kifejezetten jóté-
kony hatással van a szervezetre. A magas pá-
ratartalomnak köszönhetõen az izmok ella-
zulnak, a bõr nedvességgel telik meg. A bõr
pólusai kitágulnak, tisztulnak és fokozódik a
faggyúmirigyek elválasztása. E hatása legin-
kább alkalmas azoknak akiknek száraz és ki-
repedezett a bõrük.

A gõzfürdõ hatására élénkebbé válik a vér-
keringés, csökken a reumatikus és izületi fáj-
dalom. Kifejezetten jó azok számára, akinek
felsõ légúti panaszai vannak, tehát megfázás,
köhögés, asztma, rekedtség, ugyanis a tüdõ és
légutak kitisztulnak, valamint relaxáló hatása
van így az alvászavarok, levertség, depresszió
és a munkahelyi stressz levezetésére is alkal-
mas.

Gyakran keverik össze a szauna és a gõzka-
bin fogalmát. A szauna jóval magasabb hõ-
mérsékletû, majdnem 90 °C-os, viszont a pá-
ratartalom 20-30 százalékos. A gõzfürdõben a
hõmérséklet 40-60 °C-os és a páratartalom el-
érheti a 80-100 százalékot.

Sókamra és gõzfürdõ
jótékony hatásai

Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred ismét meg-
rendezi Mûszakiak Napját április 24-én, pénteken fél 9-tõl.
Egész nap színes, izgalmas és tartalmas programokkal várják
a mûszaki katonákat, nyugállományú mûszakikat, az érdek-
lõdõket és a szórakozni vágyókat, kicsiket és nagyokat a
Damjanich laktanyába a 15 óráig tartó programokra:

8 óra kapunyitás, 8.30 óra ünnepélyes ezredsorakozó, 9.30
óra katonai, technikai, tûzoltó, mentõ és rendõrségi bemuta-
tó, zenekari gyepshow és zenés alaki bemutató, valamint a
SZESE kutyás bemutatója. 12 óra ebéd, 13 óra Vastag Tamás
koncert.

10 órától: technikai eszközök bemutatója, katonai tábor (to-
borzás, kiállítás, híradó eszközök), „Vörös Bika” mûszaki
erõpróbák, kalandpark, búvárbemutató, csapatmúzeum
megtekintése tárlatvezetéssel, hagyományõrzõ egyesületek
és bûnmegelõzési bemutató, ugrálóvár, lovaglás, airsoft,
paintball, biciklis ügyességi verseny a rendõrség közremûkö-
désével, véradás, egészséges életmódtanácsadás.

Kapuzárás 15 órakor.

Mûszakiak napja

Egyoldalú rangadót vívtak egymással a
Csongrád és a Szentesi Kinizsi megyei elsõ
osztályú labdarúgó csapatai. A botrányos
mérkõzésen sima csongrádi siker született, a
Kinizsi pedig visszacsúszott a 15., kiesést je-
lentõ helyre.

Csongrádon próbált meg pontot szerezni a
kieséstõl erõsen fenyegetett Kinizsi labdarúgó-
csapata az elmúlt szombaton, de a Csongrád
már a 37. percre lerendezte a mérkõzést. A ha-
zaiak ekkor már 3-0-ra vezettek, úgy, hogy a
14. percben szurkolói rendbontás miatt a játék-
vezetõ félbeszakította a mérkõzést, ugyanis
két vendégdrukker a pályán (!) inzultálta a ha-
zaiak játékosát. A második félidõben két újabb
csongrádi gól született, a játékot azonban a 70.
percben újra félbe kellett szakítani, ekkor piro-
technikai eszközökkel zavarták meg a szurko-
lók a mérkõzés menetét. Késõbb újra folytató-
dott a meccs, ekkor a Szentes Hidas révén
megszerezte szépítõ találatát, bár ezen az
eredményen már ez sem sokat kozmetikázott.
Az 5-1-es vereséget követõen Bozóki Zoltán a

mérkõzést követõ értékelésében az egyéni hi-
bákat emelte ki: – Három olyan hibát követ-
tünk el, amelybõl három gólt kaptunk, ráadá-
sul szerintünk az elsõ találat erõsen lesgyanús
szituációból született. A három gól után fejben
összezuhantunk, és bár igyekeztünk rendezni
a sorokat a szünetben, a második félidõben
még kaptunk kettõt. Elég rossz szériában va-
gyunk, ennek ellenére mindent megteszünk
majd a Makó ellen, hogy pontot szerezzünk.
Igyekszünk annyi pontot gyûjteni, amennyi
elég lesz a bentmaradáshoz, mert a célunk to-
vábbra is az, hogy az elsõ osztályban folytat-
hassuk a következõ szezonban is. hv

Zártkapus mérkõzés
A labdarúgó megyei I. osztály 23. fordulójá-

ban április 18-án, 17 órakor fogadja a Szentesi
Kinizsi TE a Makó FC-t. A találkozót az MLSZ
Csongrád Megyei Igazgatóság fegyelmi bi-
zottságának keddi döntése értelmében zárt ka-
puk mögött kénytelen megrendezni a Kurca-
parti klub, nézõk tehát nem léphetnek majd be
a sportlétesítménybe.

Kiesõ helyen a Kinizsi


