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A sok pénz
elhülyíti az embert

Müller Péter Sziámi, a sokoldalú elõadó a drámais
Mustragála vendége volt. Interjúnkban vall a pénzhez,
Karma Tanhoz és a különbözõ izmusokhoz fûzõdõ vi-
szonyáról. Kedvenc idézete a Marigold Hotel címû film-
bõl: „mindennek mindig jó a vége, ha mégse, akkor az
nem a vége”.

5. oldal

Tízéves a szentesi
televíziózás

Tíz évvel ezelõtt szegvári televízióként indult, majd
sok szentesi családba is beköszönt a Civil TV, mely ké-
sõbb már a nevében is jelezte, hogy a városhoz tartozik.
Szerény körülményektõl, elhivatott munkatársakkal ju-
tottak el egy korszerû stúdióig, ahol most a HD-re való
átállást készítik elõ.

7. oldal

Felnõttekkel is játszik a
hetedikes sakkbajnok

Újabb országos sakkversenyt nyert Udvardi Zalán. A
Deák Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulója nem
elõször gyõzött ilyen rangos eseményen, már kétszeres
országos sakkbajnok. Még hatodikos sem volt, amikor
megszerezte a FIDE (Nemzetközi Sakkszövetség) minõ-
sítést. Naponta olykor 5-7 órát is játszik.

4. oldal

A testület elfogadta a Kiss
Bálint Református Általános
Iskola környezetének forga-
lomszabályozására vonat-
kozó javaslatot. Eszerint
május 1-tõl fizetõssé válik a
Hajdú Lajos utcai nagy par-
koló. Megállási tilalom ke-
rül bevezetésre a Tóth Jó-
zsef utcán, a megyeháza ka-
pubejárója és a Hajdú Lajos
utca közötti szakaszon reg-
gel 7 és 8 óra között, Így
biztosítva a Tóth József utca
ezen keskeny szakaszán a
folyamatos közlekedést.
Szintén tilos lesz megállni a
Hajdú Lajos utca parkoló
felõli oldalán, a parkoló be-
járata és a Tóth József utca
közötti szakaszon. Várako-
zási tilalom bevezetésére is
sor kerül a Hajdú Lajos ut-

cában az iskola felõli olda-
lon reggel 7-8 óra között,
így segítve a folyamatos
kétirányú közlekedést. Tilos
lesz behajtani gépjármûvel
7-17 óra között a Kiss Bálint
iskola Kossuth tér felõli
homlokzata elõtti útsza-
kaszra. A korlátozás alól be-
hajtási engedélyt kaphatnak
a levéltár, az iskola és a mû-
velõdési központ által meg-
jelölt jármûvek. A beveze-
tett forgalmi rendet három
hónap múlva felülvizsgálja
a testület. Dr. Rébeli Szabó
Tamás aggályát fejezte ki a
várható forgalommal kap-
csolatban, de a gyakorlat
megmutatja a döntés he-
lyességét. 

400 ezer forinttal gyara-
podott a polgárõrség pénze

a legutóbbi testületi ülésen.
Antal Balázs Tibor már ko-
rábban felajánlott 100 ezret
a polgárõr egyesület mûkö-
déséhez, amihez csatlako-
zott Szabó Zoltán, Krausz
Jánosné és Sipos Antal, akik
ugyancsak 100-100 ezer fo-
rintot ajánlottak fel képvise-
lõk rendelkezésére álló egy-
millió forintos keretükbõl.

Az önkormányzat va-
gyonrendeletével kapcsolat-
ban Dr. Rébeli Szabó Tamás
javasolta, hogy az illetéke-
sek járják be a külterületi és
szántó területeket és ellen-
õrizzék a hasznosításukat.
Információi szerint ugyanis
egyes területeket nem a vá-
ros használja, így azokból
nem származik bevétele.

(folytatás a 3. oldalon)

A város hajlandó tárgyalni
a Klauzál iskola átadásáról

Egy egyedülálló bérlõt la-
koltatott ki az önkormány-
zat, mivel nagyon magas
lakbérhátralékot halmozott
fel. A lakás felújítására több
százezer forintot kénytelen
költeni a fenntartó Városi
Szolgáltató Kft. Az önkor-
mányzat szigorúan jár el a
tartozókkal szemben, hogy
csökkentse a közel 28 millió
forintos lakbérhátralékot.

Évente 1-2 alkalommal
kényszerül kilakoltatni nem
fizetõ bérlõjét az önkor-
mányzat. A 460 szociális bér-
lakásban élõk többsége ren-
desen fizeti a közüzemi
számlákat és a kedvezmé-
nyes bérleti díjat, azonban
mintegy száz esetben súlyos
tartozás halmozódott fel, a
hátralékosok száma pedig
még ennél is magasabb. Az
önkormányzat kintlévõsége
2013-ra elérte a 26 millió fo-
rintot, ezért rendeletben sza-
bályozta a lakbérhátraléko-
sok ügyét. Akkor felmérést
végeztek a szociális bérla-
kást bérlõk körében a jöve-
delmi helyzetükrõl és a tar-
tozások mértékérõl is. A ka-
pott adatok alapján tavaly az
addigiaktól eltérõ lakbér-
támogatási rendszert dol-

goztak ki. Az önkormányzat
tulajdonában álló lakások
bérletérõl szóló rendelet a ta-
valyi átmeneti, bevezetési
idõszakot követõen 2015 év-
tõl mûködik teljes egészé-
ben. Ahol az egy fõre jutó jö-
vedelem nem éri el az 50
ezer forintot, azok esetében
sávosan emelkedõ támoga-
tást biztosít a város, ha azt
kéri a bérlõ.

Csányiné dr. Bakró Nagy Ve-
ra közigazgatási irodavezetõ
tapasztalata szerint éppen a
leginkább rászorulók nem
élnek a támogatás lehetõsé-
gével. – Sokan képtelenek in-
tézni a saját ügyeiket, mert
nem ismerik a jogaikat, lehe-
tõségeiket és nem is érdek-
lõdnek kedvezmények felõl,
pedig sok esetben segített
volna rajtuk – hívta fel a fi-
gyelmet az irodavezetõ.
Amennyiben a bérlõ e rende-
let hatálybalépése után há-
rom hónapi lakbérnek meg-
felelõ vagy annál több hátra-
lékot halmoz fel, a bérleti
szerzõdését fel kell mondani,
és ha szükséges, ellene vég-
rehajtási eljárást kell indíta-
ni. A felmondási kötelezett-
ség alól kizárólag a képvise-
lõ-testület adhat felmentést

kivételesen indokolt család-
védelmi okok miatt. Csá-
nyiné elmondta, hogy ezen a
héten a Bocskai utca 11.
szám alatt történt kilakolta-
tás egy egyedül élõ bérlõvel
szemben. A házban elõzõ es-
te még biztosan tartózkod-
tak, azonban a végrehajtó, a
rendõrség, az önkormányzat
és a lakásfenntartást végzõ
szolgáltató kft. képviselõje
nem talált senkit a helyszí-
nen.  Lelakott, koszos állapo-
tok, agyonhasznált heverõ,
papírok, élelmiszer fogadta a
hatóságot, azonban hiány-
zott a vaskályha, a villany-
órát a szolgáltató szerelte le.
További két esetben érvé-
nyes bírósági ítélet született
kilakoltatásról. A tapasztal-
tak alátámasztják azokat a
véleményeket, amik szerint a
bérlõk lelakják, tönkreteszik
a bérlakásokat. Az irodave-
zetõ szerint azonban a bér-
lõk csak használják a lakást
és érthetõ, ha az alacsony jö-
vedelmük miatt nem jut a
rendszeres karbantartásra,
állagmegõrzésre. Hozzátette,
vannak olyanok is, akik meg
sem kísérlik a normális álla-
potok fenntartását.

(folytatás a 8. oldalon)

Ki lakol tatot t
az önkormányzat

A kukorica a földbe ke-
rült, most csapadékra vár-
nak a gazdák. Míg tavaly
nyártól az évtizedek óta
nem látott mértékû esõ oko-
zott gondot, most a csapa-
dékhiánytól tartanak a me-
zõgazdászok. 

Badár Imre összesen 400
hektáron gazdálkodik, Dó-
nát környéki földjein a gyö-
nyörûen fejlett kalászosokat
vegyszerezi. A 160 hektáron

termelt õszi árpa – a mostani
kilátások szerint – akár 6-7
tonnás termésátlagot is ad-
hat, de még sokat kell a sza-
badban aludnia a gaboná-
nak. A tavaszi fejtrágyázás
jótékony hatásához hiányzik
a bemosó csapadék, a gyö-
kérzónához nem jut el a táp-
anyag. Az árpában a héten
végezték el a kombinált
növényvédelmet. Korszerû
géppel egymenetben juttat-

ják ki a gyomirtó, gomba- és
rovarölõszert, kiegészítve fo-
lyékony nitrogénnel, ami se-
gíti a vegyszerek felszívódá-
sát. A hétvégén vetették el
a kukoricát 140 hektáron,
szükség volna csendes esõre
a jó kelés érdekében. Márci-
us-április hónapban 17 mil-
iméter csapadékot mért a
földjén a vállalkozó

(folytatás a 3. oldalon)

Hiányzik a kelesztõ
esõ a földeken

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

A növényvédelmi munkát végzi földjén Badár Imre.
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Dr. Gyovai Gabriella nõ-
gyógyász nemrégen tért ha-
za Koppenhágából az Euró-
pai Szexuális Medicina Tár-
saság konferenciájáról. Ho-
gyan menthetjük meg a
kapcsolatunkat, házassá-
gunkat, mit tehetünk, hogy
jobbá váljon? – ezekre a
kérdésekre kerestük a vá-
laszt a doktornõvel, a nem-
zetközi fórum utáni tapasz-
talatokat összegezve.

– Mirõl szólt a koppenhá-
gai kongresszus?

– A szexuális medicina egy
eléggé új szakág. A szexuális
problémák kezelése széles-
körû ismereteket, szakembe-
rek együttmûködését igény-
li: nõgyógyászat, urológia,
endokrinológia, pszicholó-
gia, pszichiátria, fizioterápia,
gyógytorna mind gyorsan
fejlõdõ tudományágak. Ez a
kongresszus újabb eredmé-
nyeket vonultatott fel: Mi
történik a férfiak és nõk tes-
tében, agyában és lelkében a
szexuális élettel kapcsolato-
san? Mi az alapja a cukorbe-
tegség, a magas vérnyomás,
gyógyszerek vagy a változó-
kor hatásának a szexre? Ak-
kor lesz sikeres a korrekció,
a gyógyítás, ha jól értünk a
kivizsgáláshoz, ehhez ne-
künk orvosoknak is tanul-
nunk kell évrõl évre. Új
gyógyszerek, terápiák van-
nak a merevedési zavarok, a
korai magömlés, a nõi kli-
max hormonpótlásában. 

– Nincs könnyû dolga sem

a férfiaknak, sem a nõknek.
Igazából nem is tudjuk, hol
tanuljuk ezt a dolgot. A szü-
lõktõl? Lehet, hogy õk sem
annyira tudják... Esetleg ba-
rátnõktõl, barátoktól? Rá-
keresünk az interneten és ha
szerencsések vagyunk akkor
találunk valamit, ami vagy
igaz, vagy nem. Lehet, hogy
ok nélkül megijeszt.

– A kongresszuson szó
volt arról is, hogy mit neve-
zünk „normálisnak” Ez sok
szorongást okoz a pároknak:
a média és a filmek világá-
ban nehéz a tájékozódás és
sokan érzik azt, hogyha a
legújabb, legtrendibb dolgok
számára nem izgalmasak,
akkor le van maradva. Fo-
lyamatosan kérdéseink van-
nak, hogy mi a normális, és
hogy ezt mihez tudjuk viszo-
nyítani...

– Itt egy pillanatra meg-
állnék, mert gondolom, hogy
az olvasóim felteszik a kér-
dést magukban, hogy akkor
én normális vagyok-e, vagy
sem...

– Nem olyan régen egy an-
gol pszichiáter megosztását
láttam a következõt. A szür-
ke ötven árnyalatával kap-
csolatosan. A film üzenete
beszivárog a kultúrába, és
trendinek tûnik, kipróbálni
valónak. „A film igazából
egy beteges, veszélyes kap-
csolatról szól, ami tele van
testi és érzelmi bántalmazás-
sal. A bántalmazás nem pa-
rádés és nem szuper. Soha,
semmiféle körülmények kö-
zött nem elfogadható.”

– Volt-e még valami ami
nagyon érdekes a dán fõvá-
rosban zajló eseményen?
Workshop, ami érdekelheti a

mi olvasóinkat, azok ta-
pasztalatai?

– Orvosi témák közül szó
esett a nõi változókor hor-
monpótló terápiájának az
elõnyeirõl és új módszerei-
rõl, az öregedõ és fiatalabb
férfiak tesztoszteron pótlásá-
nak kedvezõ hatásairól. Ez
utóbbi nemcsak szexuális
szempontból érdekes, ha-
nem a hasi típusú elhízás, a
II típusú cukorbetegség és
gyermektelenség szempont-
jából is. Nem keverendõ ösz-
sze ez a testépítõk nagyon
ártalmas anyag-használatá-
val, melyrõl hallhattunk né-
hány elrettentõ elõadást. A
stressz hatása az egész hor-
monrendszerre nagyon rom-
boló lehet: a prolaktin nevû
hormon emelkedése a férfiak
tesztoszterontermelését és a
nõk petefészkének mûködé-
sét is megzavarja. Szakem-
bert nehéz találni. Jelenleg
csak külföldön lehet szexuá-
lis medicina szakvizsgát ten-
ni, jómagam is Amszterdam
vizsgáztam 4 éve.

Tudatosan meg kell szer-
vezni, hogy legyen elegendõ
idõ egymásra. Tanuljunk so-
kat a kapcsolatokról, köny-
vekbõl, jó újságokról és
weboldalakról … és idõben
kérjünk tanácsot szakember-
tõl, ha baj van, mert így tu-
dunk esélyt adni fontos kap-
csolatunk megõrzésének– fi-
gyelmeztetett a szakember.

F.M.

Mit tudnak Koppenhágában,
amit itthon nem?

Szentesi Fokos-2015 elnevezéssel kezdõdött meg az MH 37.
II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred fõ kiképzési eseménye. Dr.
Kállai Ernõ õrnagy, a mûszaki ezred kiképzési fõnöke elmondta,
hogy múlt héten, a katonai gyakorlat elsõ részében a két ponto-
nos hídépítõ század tartott bemutatót felkészültségérõl a Tiszai
gyakorlótéren. A hídépítõ katonák békeidõben árvízi helyzet-
ben nyújtanak segítséget eszközeikkel. A gyakorlat második
szakasza a jövõ héten kezdõdik, április 27. és május 5. között
több helyszínen zajlanak a gyakorlatok. Az alacsony hídépítõ
század a laktanya melletti gyakorlótéren anyag elõkészítési fel-
adatokat hajt végre. A víztisztító század a Kurca melletti hékédi
gyakorlótéren víztisztító pontot telepít és a Kurcából kivett víz-
bõl készítenek emberi fogyasztásra alkalmas ivóvizet.

A fokozott katonai jelenlét a Tiszai strand környékén okozhat
kellemetlenséget a lakosoknak. A folyón folyamzárat kértek, il-
letve a gyakorlótérhez közeli partszakaszról a csónakok eltávo-
lítását. A laktanya és a Tiszai gyakorlótér közötti útszakaszon
gyakoribbá válik a katonai gépjármûvek forgalma valamint ki-
sebb jármûkonvojok közlekednek az elkerülõúton és a nagytõ-
kei vasútállomásra vezetõ úton. Az ezred ezúton is köszöni a
lakosság szíves megértését és türelmét. BG

Hadgyakorlat a Tiszán

Sokan azt gondolhatják,
hogy az erdélyi magyarság
megmaradásának sorskérdé-
se a trianoni diktátum életbe
lépése óta (1920) létezik. Ez
közel sem így van. Tudni
kell, hogy a középkorban Er-
dély és a partiumi területek
(az egykori Zaránd, Közép-
Szolnok, Kraszna várme-
gyék és Kõvár vidéke) vi-
szonylag sûrûn lakott, virág-
zó magyar országrésznek
számítottak. Azonban e tér-
ség magyar lakossága (pl. a
Temesközben) a XV–XVIII.
század háborúiban jórészt
elpusztult vagy elmenekült.
Az elnéptelenedõ területekre
román, szerb és egyéb né-
pesség települt. A török hó-
doltság megszûntével nem
kerültek vissza Magyaror-
szághoz, hanem közvetlenül
Bécsbõl kormányozták. Majd
csak az 1867. évi kiegyezés
után változott a helyzet. A
szórványmagyarság megerõ-
sítésére az anyaországból te-
lepítési mozgalmak indul-
tak, törekedve a korábbi ma-
gyar etnikai fölény, illetve
egyensúly helyreállítására.    

Ennek az önvédelmi küz-
delemnek az egyik legjelen-
tõsebb társadalmi szervezõ-
dése volt a Kolozsvár szék-
hellyel 1885. április 12-én
megalakult Erdélyrészi Ma-
gyar Közmûvelõdési Egye-
sület, az EMKE. Alapsza-
bályban rögzített célja: „Ma-
gyarország erdélyi részében
a hazafiság fejlesztése nem-
zeti irányú mûvelõdés által.”

Ennek érdekében a legfõbb
feladatának tartotta a gyer-
mekmenhelyek, óvodák,
népiskolák, népkönyvtárak,
olvasó- és daloskörök létesí-
tését, támogatását, továbbá
irodalmi, történelmi és isme-
retterjesztõ mûvek kiadását.
Az 1892-ben megjelentetett
EMKE-daloskönyv kezdõ
himnusza – mely utóbb az
egyesület mottójává vált –
így szólt: „Áldd meg Úristen
nemzetedet/S védd meg
erõddel a királyt;/Lakjék e
honban szent szeretet/S
vesszen az ellen, aki bánt!”

Szentesen – Csongrád vár-
megye akkori székhelyén –
az elsõk között értesültek az
EMKE megalakulásáról. Ez
Horváth Gyulának, a város
díszpolgárának volt köszön-
hetõ, aki maga is erdélyi
származású lévén, betöltötte
az egyesület alelnöki tisztsé-
gét. Nagy tekintélyének és
népszerûségének tudható
be, hogy Szentes város már
1887-tõl évi 200 koronát fo-
lyósított a nemrég alakult er-
délyi szervezet támogatásá-
ra. Hamarosan felmerült a
szentesi fiókegyesület meg-
alakításának gondolata is.
Sarkadi Nagy Mihály pol-
gármester 1890 tavaszán a
fõvárosba utazott, és a fiók-
szervezet létrehozása ügyé-
ben tárgyalásokat folytatott
gróf Bethlen Gáborral, az
EMKE elnökével. Ennek
eredményeként elhatározták,
hogy 1890. május 15-én meg-
tartják a szentesi fiókegylet

alakuló közgyûlését. Az elõ-
készítés érdekében Sarkadi
polgármester a Szentesi Lap
május 4-diki számában „Fel-
hívást” intézett a város és a
környezõ községek lakosai-
hoz, amely így szólt:

„Az Erdélyi Magyar Köz-
mûvelõdési Egyesület moz-
galmat indított meg, hogy az
ország legmagyarabb vidé-
kein fiókegyleteket létesít-
sen, melyek az anyaegyletet
támogatni lesznek hivatva
azon magasztos és hazafias
cél elérésében, melyet az ma-

ga elé kitûzött. Az EMKE
célja, hogy Erdélyország, a
magyar szent koronához tar-
tozó országrészek e gyön-
gye, a folyton terjedõ elolá-
hosodástól és a szászság el-
németesítésétõl, s az ezzel
együtt járó magyar államesz-
me-ellenes törekvésekkel
szemben az erdélyi magyar-
ságot a magyar nyelvnek, a
magyar hazafiságnak, a ma-
gyar állameszmének meg-
tartsa, ápolja, erõsbítse, és
Erdély népét visszahódítsa
azon korszak lelkesültségé-

hez, melyben a magyar haza
e része a dicsõ emlékezetû
Bocskaiak és Bethlenek ve-
zérlete alatt egész erejével
védbástyájául szolgált Ma-
gyarország állami független-
ségének, és az ennek egye-
düli fenntartójául szolgáló
magyar nyelv és magyar
hazafiságnak…

Az Erdélyi Magyar Köz-
mûvelõdési Egyesület vállal-
kozott rá és tûzte ki célul,
hogy anyagi és erkölcsi tá-
mogatással biztatást, erõt
nyújt az erdélyi magyarság-
nak, hogy hazafias küzdel-
mében  k i tar t son ;  de  az
EMKE csak úgy lesz képes
ezen országrész hazafias cél-
jának hatalmas támogatást
nyújtani, ha õ hazánk min-
den igaz fia által segíttetik
magasztos törekvésében.
Ezért kell fiókegyletet alakí-
tani itt az anyaállamban,
hogy minden magyar között
egy nagy, szent szövetség
jöjjön létre az erdélyi ma-
gyarság fenntartása, ereje
növelése érdekében.

Debrecen városa, a ma-
gyarság egyik fõfészke volt
az elsõ, mely fiókegyletté
alakulva, támogató kezet
nyújtott az EMKE-nek. Gróf
Bethlen Gábor, Kisküküllõ
vármegye  fõ ispán ja ,  az
EMKE által kitõzött nagy ha-
zafias célnak már dicsõ õsei-
nél fogva is méltó vezére,
megkeresett engem, hogy
Szentes és vidékének népét
egy másik fiókegylet meg-
alakítására hívjam fel. Azt

hiszem, hogy ha arról van
szó, hogy a magyar nemzet
erejének nevelése, a tiszta,
igaz magyar hazafiság ter-
jesztése érdekében tömörül-
ni kell, áldozatot kell hozni:
az erre felhívó szózat mél-
tóbb helyre nem jöhet, mint
hozzánk, kik mind magya-
rok vagyunk és közös szent
óhajunk, hogy vajha az
egész magyar haza népét a
mienkkel azonos magyar ha-
zafias érzület töltené el!
Szent érzet ez, melyért min-
den magyar ember minden
idõben kész volt vért, életet
és vagyont áldozni! Ezt tud-
va, e hit és érzettõl áthatva,
örömmel, hazafias lelkesült-
séggel fogadtam gróf Beth-
len Gábor fe lhívását  az
EMKE fiókegyesület megala-
kítása iránt. S most fordulok
elsõsorban Szentes népéhez
s azután a szomszéd hazafi-
as vidék lakosságához, hogy
álljunk össze mindannyian,
legyünk barátok és testvé-
rek, közös szövetségesek
mindnyájan erdélyi magyar
honfitársaink hazafias törek-
vései támogatásában. Alakít-
suk meg az EMKE fiókegyle-
tét, s ne legyen e vidéken
egy magyar ember se, ki tag-
ja nem lesz az egyesületnek!
A nemzet él és dicsõ lesz,
mely egyetért a közös szent
ügy támogatásában!” – szólt
Sarkadi Nagy Mihály pol-
gármester felhívása.

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

130 éve alakult erdélyi magyar egyesület (I.)

Az Erdélyrészi Magyar Közmûvelõdési Egyesület megalakulása 

Pár héttel ezelõtt a fiamnak üzleti megbeszélése volt városunk
egy nagyra becsült lakosával. Késõbb szóba került a család is, fi-
am édesapját ismerte, többször beszélgettek, szóba került a tá-
gabb család is, kiderült, hogy nagyon jól ismerte a nagybácsit is.
Sokszor találkoztak, hiszen a beszélgetõpartner igazságügyi szak-
értõ is volt, a nagybácsi pedig 1955-1995 között, 40 évig egyetlen
munkahelyen a Járásbíróságon dolgozott, mint polgári peres bíró,
10 évig, mint a bíróság elnöke. 

Elmondta a fiamnak, hogy közismert, közkedvelt ember volt.
És nem csak Szentesen, de messze földön híres arról, hogy nem
lehetett megvesztegetni. Ha egy végzését megfellebbezték, a má-
sodfok az õ ítéletét hagyta helyben. 

Lemondott vízipólós karrierjérõl is, mert neki a munkája volt és
a hobbija is az elsõ. Rébeli Sz. Józseffel, Szabó Róberttel, mint volt
osztálytársakkal is együtt dobálták több mint 10 évig a labdát.

Büszke vagyok arra, hogy ennek az embernek – dr. Balogh Fe-
rencnek – a húga lehettem. 

V. Kis Sándorné szül: Balogh Erzsébet

Olvasónk írja

Büszke vagyok
a bátyámra

Sarkadi Nagy Mihály polgármester

Dr. Gyovai Gabriella a dán fõvárosban járt.



(folytatás az 1. oldalról)
A vállalkozó bizakodik a

jó termésben, tavaly 11,2 ton-
nás üzemi átlagot ért el öntö-
zés nélkül. - A precíziós gaz-
dálkodásban hiszek, aminek
alapja a talajvizsgálat, a leg-
korszerûbb technika és tech-
nológia használata, valamint
az innováció – sorolja a jó
terméshez elengedhetetlen
feltételeket a mezõgazdász.
A talajtani szakvélemény
alapján csak azokat a ható-
anyagokat és nyomelemeket
juttatják a földbe, amire az
adott kultúrának szüksége
van az optimális fejlõdéshez.
Korszerû géppark alkalmas
a pontos vetés és hatékony
növényvédelem eléréséhez.
Az erõgépekben mûködõ
mûholdas navigáció és RTK
rendszer együttesen 2-2,5
centiméteres pontosságot
tesz lehetõvé egy kilométe-
res távolságon, ami nyíl-
egyenes növénysorokat, il-
letve átfedések és kihagyá-
sok nélküli permetezést
eredményez. Gyakorlatilag a
gépkezelõ beavatkozása nél-
kül végezhetõ precíz munka-
végzés. Technológiában a ha-
gyományos õszi mélyszántás
egyik jótékony hatása a me-
zei pocok fészkek megboly-
gatásával a rágcsáló elpusz-
títása. Másrészt a teljesen le-

forgatott szármaradvány ja-
vítja a talajszerkezetet és
csökkenti a gombabetegsé-
gek kialakulásának lehetõsé-
gét. Harmadrészt a 35 centi
mélységû mûvelés kedvez a
talaj vízelvezetésének. Az in-
tenzív búzafajták használata
nagyobb termésmennyiséget
eredményez. Bár több gon-
doskodást igénylõ fajták, de
mennyiségben és minõség-
ben is meghálálják a törõ-
dést. A kukorica fajták kivá-
lasztásánál fontos szempont
a szárazságtûrés, a gomba-
betegségekkel szembeni el-
lenálló-képesség, a gyors
vízleadás, a zöld száron tör-
ténõ érés és a megfelelõ
szem-csutka arány. Igaz ezek
a vetõmagok drágábbak, de
nagy biztonságot adnak a
termesztésben és a kellõ ag-
rotechnika és növényvéde-
lem használata mellett ter-
mésmennyiségben visszaad-
ja a magasabb árat.

A tavalyi rendkívül csapa-
dékos idõjárás negatív hatá-
sa nem maradt el Badár Imre
földjein sem. - Szerencsésnek
mondhatom magam, mert az
esõk elõtt be tudtam takarí-
tani a termést. Augusztus-
ban 3 nap alatt 210 millimé-
ter esõ esett egy 30 hektáros
földemen Mentettréten, ott
azóta is búzatarló áll. Ha

nem sikerül bemûvelnem,
akkor bevonom a kötelezõ
zöldítésbe.

A 44 éve mezõgazdasággal
foglalkozó, ebbõl 33 évet a
Termál szövetkezetben dol-
gozó mezõgazdász 1996 óta
egyéni vállalkozó. Tevékeny-
ségéhez a szántóföldi nö-
vénytermesztés mellett, ker-
tészet, erdõgazdálkodás és
állattenyésztés is tartozik.
Mint fogalmaz utóbbiba
a kormány kényszerítette,
ugyanis földhaszonbérleti
szerzõdéseknél és földvásár-
lásnál így részesülhet elõny-
ben. Véleménye szerint az
állattenyésztés válságban
van ma Magyarországon, jo-
gi, közgazdasági okokból,
sok  a felesleges adminisztrá-
ció, magas az adó és jelen
van a fekete és szürke gaz-
daság. Átfogó törvényi re-
form szükséges az állatte-
nyésztés területén és minél
nagyobb feldolgozottsági fo-
kot elérni az állati termékek-
nél. Elengedhetetlen az el-
múlt 50 évben részlegesen
vagy teljesen leépült mezõ-
gazdasági könnyûipar fej-
lesztése. Badár Imre hozzá-
tette, van jövõje a mezõgaz-
daságnak, mert a növekvõ
népességnek szüksége lesz
élelmiszerre.

Besenyei
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(folytatás az 1. oldalról)
A polgármester javaslatára

az önkormányzat számlave-
zetõ pénzintézetének váltá-
sára az elõkészítési munka
megtörténik, azonban a pá-
lyázat kiírását a kormányzati
döntésétõl teszi függõvé a
testület. Szirbik Imre indok-
lásként elmondta, hogy a
brókerbotrányok miatt a
kormány felgyorsítja azt az
elképzelését, miszerint az
önkormányzatok számlave-
zetése az államkincstárhoz
kerüljön. A váltásra valószí-
nûséggel a jövõ év elejétõl
kerülhet sor.

A képviselõk egyhangúlag
elfogadták a város drogelle-
nes stratégiáját, amely töb-
bek között tételesen felsorol-
ja az idei évre vonatkozó a
fontosabb feladatokat, határ-
idõ és felelõs megjelölésével. 

A város nem zárkózik el a
Klauzál iskola átadásáról
történõ tárgyalásoktól az
evangélikus egyházzal. Ko-

vács János képviselõ elõter-
jesztésére a testület hozzájá-
rult az átadás-átvétel elõké-
születi munkáinak megindí-
tására. Kovács János az ügy-
gyel kapcsolatban arról tájé-
koztatott, hogy tudomása
szerint a helyi evangélikus
egyház létszáma 20-30 fõ, il-
letve a szülõk és a tanárok
80-90 százalékban támogat-
ták az elképzelést egy érte-
kezleten. Krausz Jánosné fel-
hívta a figyelmet, ha az isko-
la egyházi fenntartásba ke-
rül, akkor a városközpont-
ban megszûnik az utolsó ál-
lami iskola, Hova vigyék a
szülõk a gyerekeiket, ha nem
akarják egyházi iskolába já-
ratni? Antal Balázs Tibor em-
lékeztetett, hogy a reformá-
tus és a katolikus iskola át-
adása után kevesen iratkoz-
tak be, mert ismeretlen volt
az egyházi oktatás. Vélemé-
nye szerint az iskola oktatási
színvonala határozza meg az
adott oktatási intézmény

népszerûségét és nem a
fenntartó szervezet. Az ön-
kormányzatnak nyárig kell
nyilatkoznia a KLIK felé,
visszaveszi-e az iskolák
fenntartását. Szirbik Imre
közölte, az átvételrõl a dön-
tési jog a püspökséget illeti
és az önkormányzat nem ka-
pott hivatalos kérelmet ilyen
ügyben. Március 13-án tár-
gyalt a témában Gáncs Péter
püspökkel tárgyalt az egyhá-
zi átvételrõl, az azonban
csak 2016-17 tanévtõl lehet-
séges. Hozzátette, állami
részrõl elméleti akadálya
nincs az átvételnek, megva-
lósulása esetén a felekezeti
semlegesség a város északi
részére esik. Ezért a püspök-
ség is megvizsgálja más is-
kola átvételének lehetõségét
és szeretnének óvodát is mû-
ködtetni, amitõl a város nem
zárkózik el. A polgármester
azt is elmondta, hogy a
Szent Anna plébánia tárgya-
lást kezdeményezett a város-

sal a Szent Anna óvoda egy-
házi fenntartásba vételérõl.
Dr. Sztantics Csaba jegyzõ je-
lezte, a fenntartónak be kell
szereznie a szülõi és a mun-
kahelyi közösség, valamint a
pedagógus kar véleményét
is az egyházi mûködtetésbe
adást megelõzõen.

Kellõ elõkészítést követõ-
en, várhatóan májusban ír-
hatja ki az önkormányzat a
Központi Gyermekélelmezé-
si konyha mûködtetésére vo-
natkozó pályázatot. Krausz
Jánosné nem látja indokol-
nak a vállalkozásba adást,
szerinte a városnak nem ke-
rül pénzébe a konyha mû-
ködtetése, ráadásul a közel-
múltban teljes felújítson esett
át és félõ, hogy késõbb egy
lehasznált konyhát kap majd
vissza a város. Dr Rébeli Sza-
bó Tamás elmondta, hogy a
jogi bizottság ülésén elhang-
zott: az intézményvezetõ
nyugdíjba vonul és ezért
szükségessé válik intéz-

ményvezetõi pályázat kiírá-
sa. Dohányné Jelenfi Ilona az
ülésen elmondta, az idén
biztosan nyugdíjba vonul-
hat, de még nem kapott
választ a pontos idejérõl.
Dömsödi Mihályné szerint
kérdés, mi lesz érvénytelen
pályáztatás esetén, illetve
milyen pályázókra számíta-
nak. Antal Balázs Tibor sze-
rint hiába írt ki elõzõleg már
pályázatot az önkormányzat
nem kötelezõ jelleggel, de
nem történt semmi az ügy-
ben. A konyha üzemeltetése
most is sok pénzébe kerül a
városnak és baj van az étel
mennyiségével és minõségé-
vel is. Ki kell írni a pályáza-
tot. Szirbik Imre javaslatát
elfogadta a testület, misze-
rint a jogi biz vizsgálja meg
szakértõ bevonásával a
konyha állapotát mûködte-
tés szempontjából, májusban
a város kiírhatja a pályázatot
és júniusban dönthet a testü-
let a kérdésben. Dömsödi

Mihályné javaslatára és el-
nökletével egy ad-hoc bizott-
ság vizsgálja ki az elõzõ pá-
lyáztatás és döntés körülmé-
nyeit.

A testület megszavazta Dr.
Chomiak Waldemar elõterjesz-
tését, amely szerint Gondiné
Ollai Katalin legyen a kap-
csolattartó a Dr. Sipos Ferenc
Parkerdõ Otthon és a szociá-
lis bizottság között. Feladata
a testület és az intézmény
közötti információáramlás
elõsegítése, a munkáért díja-
zás nem jár.

A grémium következõ ülé-
sén újra tárgyalja a Szentesi
Élet mûködtetésének helyze-
tét, mivel a nem kellõen ki-
dolgozott képviselõi elõter-
jesztés pontosításokra szo-
rul. Az szerencsére fel sem
merült senki részérõl, hogy
megszüntessék az 1968 óta
fennálló városi hetilapot.

Besenyei Gábor

Hiányzik a kelesztõ
esõ a földeken

Közelgõ templomi kon-
certjük szentesi fellépõit is
bejelentették az Omega
együttes keddi látogatásán.
Az eseményen a legendás
zenekar ajándékbelépõket
ajánlott fel Seres Antal ala-
pítványa fiatal zenészeinek. 

Óriási megtiszteltetés és
elismerés egyben a Zenével a
Rákos Gyermekekért Alapít-
vány számára, hogy az ala-
pító, Seres Antal gitáros nö-
vendékei az Omega két tag-
jának eljátszhatták az együt-
tes talán legnépszerûbb da-
lát, a Gyöngyhajú lányt. A
hegedûssel és énekesekkel
kibõvített, gyógyulófélben

lévõ és egészséges diákokból
álló zenekar produkciója a
megyeházán Benkõ Lászlót,
az Omega billentyûsét köny-
nyekig meghatotta, a dobos
Debreczeni Ferenc pedig szak-
mai „füllel” szólt dicsérõ
szavakkal a különleges át-
iratról. A két zenész az ere-
deti elképzelésüket – mely
szerint 10 gyereknek hoztak
belépõt a közösségkovácsoló
templomi mûsorukra – meg-
változtatva minden fellépõ-
nek, több mint 40 diáknak
felajánlottak VIP-jegyeket a
koncertre.

Az alapítvány elõadása az
együttes május 15-i, a Refor-

mátus Nagytemplomban
rendezendõ koncertjén is el-
hangzik majd, ahol az Ome-
ga Oratórium produkcióját –
ahogy minden városban he-
lyi fellépõk – a Kiss Bálint
Református Általános Iskola
kibõvített tanári kórusa kísé-
ri. A 21 tagú énekkar a teljes
mûsorban, mind a 17 el-
hangzó dalban közremûkö-
dik. Farkas Márta kórusveze-
tõ nem titkolta, nagy izga-
lommal és szorgalommal ké-
szülnek a minden bizonnyal
nem akármilyen élményt je-
lentõ közös produkcióra.

D. J.
Fotó: Vidovics 

Begitározták magukat
az Omega-koncertre

A legnagyobb taglétszá-
mú magyar önkormányzati
érdekvédelmi szervezet, a
Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége április
9-én tartotta tisztújító kül-
döttgyûlését a Pest megyei
Monoron. A küldöttek meg-
választották a TÖOSZ el-
nökségét és tisztségviselõit.
A felügyelõ bizottság elnö-
ke Szirbik Imre, Szentes vá-

ros polgármestere lett, míg
a felügyelõ bizottsági tagjai
közé választották Szabó Ist-
ván derekegyházi polgár-
mestert. A következõ ötéves
idõszakba szövetség elnöke
ismét Schmidt Jenõ, Tab vá-
ros polgármestere. A kül-
döttgyûlés megválasztotta
továbbá az elnökség tagjait,
valamint az egyes szakpoli-
tikák tanácsnokait, illetve

az elnökség tagjaivá válasz-
totta a szövetség megyei ta-
gozatvezetõit.

A küldöttek megvitatták
az 1989-ben alapított szer-
vezet elvárásait és kezde-
ményezéseit az átalakuló
önkormányzati rendszerrel
kapcsolatban valamint a
polgármesteri javadalmazás
kérdését.

A TÖOSZ felügyelõ
bizottságának elnöke Szirbik

A város hajlandó tárgyalni a Klauzál iskola átadásáról

Értesítjük az utazó közönséget, hogy a
Kiss Bálint Református Általános Iskola
környezetében 2015. május 1-tõl az alábbi
forgalmi rend változás lép életbe:

– a Tóth József utca, volt megyeháza kapu-
bejárója és a Hajdú Lajos utca közötti szaka-
szán megállási tilalom 7-8 óra között

– a Hajdú Lajos utca iskola felõli oldalán
várakozási tilalom 7-8 óra között

– Hajdú Lajos utca parkoló felõli oldalán

megállási tilalom munkanapokon 7-17 óra
között

– a Kiss Bálint Református Általános Iskola
Kossuth tér felõli oldala elõtti (zsákutca jelle-
gû) útszakaszon behajtási engedélyhez kö-
tött behajtási korlátozás. 

– a Hajdú Lajos utcai parkolóban fizetõ
parkolási rend.

Polgármesteri Hivatal 
Mûszaki Iroda

KÖZLEMÉNY
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Jótékonysági labdarúgó-
tornán gyûjtöttek pénzado-
mányt a Zenével a Rákos
Gyermekekért Alapítvány
számára. A nevezési díjak-
ból, dedikált mez és labda
elárverezésébõl és tombola
bevételbõl mintegy 90 ezer
forint gyarapítja az alapít-
vány számláját. 

Április 19-én a Pusztai
László Sporttelep mûfüves
pályáján nyolccsapatos tor-
nát szervezett két helyi spor-
toló, Horváth Norbert és Tibrik
Tibor. Jótékony célra szeret-
ték volna felajánlani a bevé-
telét, ezért megkeresték Seres
Antalt és Ombodi Csillát, a
rákból gyógyuló gyerekek
zeneterápiájával foglalkozó
alapítvány alapítóját és elnö-
két. Horváth Norberték fel-
vették a kapcsolatot a 31-sze-
res magyar válogatott labda-
rúgó, utánpótlás szövetségi
kapitány Pisont Istvánnal.
Norbert elmesélte, együtt
játszott a magyar bajnok
egyik testvérével, Pisont Ri-
csivel, akinek a közremûkö-
désével zajlott a szervezés.
Pisont Istvántól megtudtuk,
számos szentesi emléke van:
játszott  nálunk még a Vecsés
színeiben kupa – és bajnoki
meccsen, de emlékszik a régi
Sátor-kupák hangulatára, s
kiderült: felesége a városban
dolgozott. Nem áll tõle távol
a karitatív munka, hiszen a
Boldog Ceferino Lovagrend
tagjaként segít betegeken és
rászorulókon. Most nem-
csak, hogy azonnal rábólin-
tott a nemes ügyre, de folya-
matosan érdeklõdött, miben
segíthet. Ráadásként felaján-
lott egy, a magyar-görög vá-

logatott mérkõzés hazai játé-
kosai által aláírt labdát és cí-
meres mezt.

A Szotyi Team Kupa elne-
vezésû tornán a hagyomá-
nyos téli teremlabdarúgó ku-
pán eredményesen szereplõ
csapatok közül vett részt
nyolc együttes, a Grund FC,
a Loki, a Belvárosi Favágók,
a Tengeralattjárók, a Next
Group, a martfûi Verem SC,
a csongrádi Tiszapart SE és a
Szotyi Team. Kellemes idõ-
ben lõdözték a gólokat a tor-
nán, mely a Grund FC gyõ-
zelmét hozta, második he-
lyen a Tengeralattjárók, a
harmadikon a Loki végzett.
A gyõztes együttesbõl került
ki a gólkirály, a 14 találatig
jutó Mihály Róbert, valamint

a legjobb kapus, Vígh István,
a második helyezett csapat-
ban játszó Tóth Zoltán pedig
a legtecnikásabb játékosnak
bizonyult.

A kupán pályára léptek az
alapítvány képviseletében
Seres Antal vezetésével  a ze-
nész gyógyulófélben lévõ gi-
táros növendékei is, Herczeg
Gábor és Török Richárd is,
egészséges gyerekekkel ki-
egészülve. Bizonyították,
hogy zenei tehetségük mel-
lett gömbérzékük is van, hi-
szen a torna all-star válogat-
tjával parádés meccset vív-
tak a gálameccsen, s csak a
büntetõrúgásoknál, egy gól-
lal maradtak alul.

25, illetve 20 ezer forintért
gyorsan elkelt a mez és lab-

da is. Elõbbit Kovács János
önkormányzati képviselõ
vásárolta meg, aki munkájá-
val szintén felkarolta a jóté-
konysági tornát. A bevétel-
bõl 90 ezer forint körüli ösz-
szeg jött össze, mely az ala-
pítvány számlájára megy. Ez
számukra valóságos vagyon,
árulta el Ombodi Csilla.
Több célra is fel tudják hasz-
nálni, hiszen most már sok-
rétû a tevékenységük: a kli-
nikai látogatások kibõvültek
nyári táboroztatással, hétvé-
gi gitárórákkal más települé-
sekrõl ideérkezõ, gyógyuló-
félben lévõ gyerekeknek, il-
letve karácsonyi, húsvéti
ajándékozás az onkológián.

D.J.

Jótékonysági foci
a rákos gyermekekértáprilis 30-án, csütörtökön

NÉPZENEI SOKADALOM
ÉS UTCABÁL.

A Luther téren 18 órakor
Térzenével kezdõdik a prog-
ram, közremûködik Szentes
Város Fúvószenekara. 19
órakor Népzene és néptánc
bemutatók, özremûködik a
Jövõnkért Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola Néptánccsoport-
ja és Suttyomba Zenekar. A
népzenei és néptánc bemuta-
tók után lampionos séta az
ifjúsági parkba. 20.30 órakor
Hevesi Tamás és a Black Five
együttes koncertje, majd haj-
nali 2-ig házibuli a Black
Five együttessel.

Május 1-jén egész napos
kavalkád a mûvelõdési köz-
pont Ifjúsági Parkjában.

Fellépõk: Rákóczi utcai
óvoda Maci és Méhecske
csoportja, a Táltos Dobkör,
Tai-chi bemutató, Vass Sán-
dor és tanítványai, a Pengetõ
Citerazenekar, Pásztor Anikó
tanítványai, kutyás játékos
gyermekfoglalkozás, Pom-
Pom koncert, Kék Iringó
Tánckör, Zafír Hastánccso-
port, Szilver TSE táncosai.

Egész nap lovaskocsiká-
zás, fõzés, büfé, kirakodóvá-
sár, kutyás ügyességi bemu-
tató, kézmûves foglalkozás,
csillámtetoválás, arcfestés,
hajfonás, ugrálóvár, Életjel
mini kalandpark: mászófal,
íjászkodás, rekesztorony.

Sportmajális

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub ismét megrendezi
a már hagyományos sport-
majálisát, május 1-jén, 9 óra-
kor a Pusztai Sporttelepen.

9 és 14 óra között felnõtt
kispályás labdarúgó torna
lesz, majd a 11-12 éves kor-
osztály lép pályára. Légfegy-
veres lövészet, íjászat, tréfás
sportjátékok (zsákbafutás, le-
pényevés), fellépnek a Far-
kas Antal utcai, a Mátéffy ut-
cai, a Nyolcszínvirág és a Rá-
kóczi utcai óvoda csoportjai.
11-15 óra között aszfaltrajz,
ügyességi vetélkedõkön szó-
rakozhatnak a legkisebbek.
A Hungerit szakszervezet
virslivel, a sportklub Árpád
tejjel és kiflivel kínálja a
résztvevõket.

Majális a mûvelõdési központ és az
önkormányzat közös szervezésében

Újabb országos sakkver-
senyt nyert Udvardi Zalán.
A Deák Ferenc Általános Is-
kola 7. osztályos tanulója
nem elõször gyõzött ilyen
rangos eseményen, már két-
szeres országos sakkbajnok.

Kis koromban nagyapám
és apukám tanított meg sak-
kozni, õk kezdtek el velem
foglalkozni 9-10 éves korom-
ban – mesélte Zalán. –  Fõleg
otthon játszottunk, késõbb
az iskolai napköziben is egy-
re többet az osztálytársaim-
mal. Szakkör is indult, Deb-
reczeni Imre bácsi kezdett el
velem fokozottabban is fog-
lalkozni, miként más sakko-
zókkal is. 

– Hogyan lettél sakkver-
senyzõ?

– Imre bácsi javasolta ne-
gyedikes koromban, menjek
el a Móricz Zsigmond Mûve-
lõdési Házba, ahol városi
sakk szakkör mûködik Kõ-
halminé Forrai Julianna veze-
tésével, s amennyiben ked-
vem tartja, ott is rendszeres
oktatásban részesülhetek. Az
elsõ versenyem a városi
Gallasz Béla sakk-emlékver-
seny volt. Akkoriban már 10
éves lehettem, s egybõl sike-
rült az igen értékes 2. helyet
megszereznem, 22 gyerek
közül – három korosztály
összevonásával. A versenyt
követõen Kozák János felfi-
gyelt rám és hívott a felnõtt
sakkegyesületbe, amit  ter-
mészetesen nagy örömmel
elfogadtam. Ötödikes, azaz
11 éves korom óta játszom
versenyszerûen a szentesi
felnõtt sakkcsapatban. Akko-
riban még csak megye I-ben

szerepeltünk, azóta azonban
már felkerültünk az Orszá-
gos Sakkcsapat Bajnokság II.
osztályába, vagyis az NB II-
be. A sakkcsapattal való sze-
replés mellett számos egyéni
versenyen is indultam. Még
hatodikos sem voltam, ami-
kor már sikerült megszerez-
nem FIDE (Nemzetközi
Sakkszövetség) minõsítésem.
Ekkortól kezdtem el a sakkal
komolyabban foglalkozni,
napi szinten olykor 5-7 órát
is játszok. Ennek azonban
szerencsére meg is lett az
eredménye.

– A sakk mellett mi egye-
bet szeretsz még csinálni?

– Focizom a szentesi junior
U15-os csapatban, a megye
III-ban. Szeretek még hor-
gászni, de erre csak a szüne-
tekben nyílik lehetõségem.
Az iskolában 4-es, 5-ös tanu-
ló vagyok. Kedvenc tantár-

gyaim a történelem, az iro-
dalom és a nyelvtan. 

– Mesélj a legutóbbi sike-
redrõl!

– Április 11-én rendezték a
Kecskeméti Tavasz Országos
Gyermek Sakkversenyt, ezen
elsõ helyezést sikerült elér-
nem. Összevont korosztály-
ban 28 versenyzõ indult. A
megszerezhetõ 7 pontból 6-
ot sikerült begyûjtenem 5
gyõzelem és 2 döntetlen
mellett. 

– Rengeteg versenyen in-
dultál és értél el komoly si-
kereket. Felsorolnál a szá-
modra legemlékezetesebbek
közül néhányat?

– Békésszentandráson fel-
nõtt versenyen 8. lettem. Az
elsõ 4 helyezett FIDE mester
volt. Két vereséget szenved-
tem, egyiket egy FIDE mes-
tertõl, a másikat pedig egy
2256 élõpontos játékostól.

Volt még két döntetlenem,
mellette öt partit nyertem,
igen erõs, azaz magas pont-
számmal értékelt verseny-
zõkkel szemben. Szegeden
pl. a Millennium Rapid
Sakkversenyen 5. lettem, ter-
mészetesen, ugyancsak a fel-
nõttek között. 21 játékos in-
dult, csak az 1. és a 2. helye-
zett tudott legyõzni, döntet-
lent játszottam az NB II elsõ
táblásával, és négy ellenfele-
met legyõztem.  Megyei csa-
patversenyen a felnõttek kö-
zött a lehetséges 8-ból 7,5
pontot elhoztam. Az NB II-
ben a lehetséges 8 pontból
pedig 5.5-et. Ezek mind fel-
nõtt versenyek természete-
sen, de nagyon hosszasan le-
hetne még sorolni. Tavaly
õsszel ugyancsak megnyer-
tem a Kecskeméti Õszi Or-
szágos Gyermek Sakkbaj-
nokságot. Játszom rendsze-
resen és tucatjával gyûjtöm a
kupákat a chess.com inter-
netes oldalon is.

– Kik támogatják verseny-
zésedet, sakk-pályafutáso-
dat, hiszen a különbözõ ver-
senyeken való részvételed,
havi szinten, több tízezer fo-
rintot tesz / tehet ki.

Elsõsorban a szüleim és az
egyesületem támogatnak. Az
iskolámtól egyetlen alkalom-
mal kaptam szerény anyagi
támogatást. Semmi egyebet.

– Mit tervezel a jövõben? 
– Szeretném elérni 16 éves

koromra a 2100 FIDE élõ-
pontot. Jelenleg 2090-es szin-
ten játszom, de ahhoz, hogy
ezt jóváírják számomra,
FIDE versenyeken kell-kelle-
ne részt vennem. 

– Úgy legyen! Sok sikert
kívánok mindehhez, s mel-
lette természetesen erõt,
egészséget és – nem utolsó
sorban – támogatókat!

Aranyi László

Felnõttekkel is játszik
a hetedikes sakkbajnok

Tavaly 1,1 milliárd forint értékben vásárolt a Hungerit Zrt.-
tõl csirkehúst termékeihez a KFC – hangzott el Budapesten, a
gyorsétteremlánc új éttermének megnyitóján. A szentesi tár-
saság kizárólagos beszállítója hazánkban a KFC-nek, az éves
szinten feldolgozott 16 millió csirkébõl 4 millió szárnyát
használják fel a harminc étterem valamelyikében.

Forrás: vg.hu

4 millió csirkeszárny

Nem történt tavaly haláleset tûzesetbõl vagy szénmonoxid
mérgezésbõl adódóan a helyi tûzoltóság illetékességi területen
lévõ településeken, derült ki a Szentesi Hivatásos Tûzoltó-pa-
rancsnokság 2014. évben végzett munkájáról szóló beszámoló-
ból. Külön káreseti tanulmányt készült a tavaly márciusban
történt balesetrõl, melynek során a Téglagyári út vasúti átjáró-
jánál személyvonat ütközött, egy szemes terményt szállító
teherautóval. Az eset során a vonaton tartózkodók közül 12 fõ
könnyû, míg az 1 fõ tehergépjármû vezetõ súlyos életveszélyes
sérüléseket szenvedett. A tavalyi évben a tûzoltók 55 tûzesetnél
és 155 mûszaki mentésben avatkoztak be. A tûzesethez való vo-
nulások száma közel felére csökkent 2013-hoz képest, az elsõd-
leges mûködési körzetben. A mûszaki mentéshez való vonulá-
sok száma emelkedett 113-ról 175 esetre. A tûzoltók tevékeny-
ségét egyre inkább a megváltozott klimatikus viszonyok miatt
elõálló szélsõséges idõjárási körülmények befolyásolják. Tavaly
júliusban, augusztusban, szeptemberben és októberben a viha-
ros és erõsen csapadékos idõjárás adott sok munkát. Az éves
csapadékmennyiség duplája hullott le és a tetemes vízmennyi-
ség jelentõsen leterhelte a nem az erre méretezett vízelvezetõ
árkokat és a belvízbefogadó csatornákat.

A beszámolóból kiderül, hogy a tûzoltók rendszeresen tarta-
nak ellenõrzõ, szituációs és helyismereti gyakorlatot ipari léte-
sítményekben, köz- és lakóépületekben. A köteles polgári vé-
delmi szervezetek létszáma a környezõ településeken teljes,
Szentesen a feltöltött létszám 46 fõvel elmarad az elõírt 300 fõ-
tõl. Munkahelyi polgári védelmi szervezet mûködik a Legrand
Zrt., a Szentes Frigó Kft., a Dr. Bugyi István kórház és a
Hungerit Zrt. munkahelyeken. Tavaly megalakult 36 fõvel a
Szentesi Járási „Szentes Mentõcsoport”, melynek felkészítése és
rendszerbe állító, minõsítõ gyakorlata is megtörtént.

A katasztrófavédelem szakemberei az év során ellenõrizték a
451-es és a 45-ös fõút menti fák állapotát, illetve a helyi földhi-
vatal munkatársaival közösen 4 helyszínen határszemlét tartot-
tak. Részt vettek a Helyi Védelmi Bizottság munkájában, felké-
szültek a téli idõszak feladataira, de feladataik közé tartozik
többek között a belterületi csapadékvíz-elvezetõ rendszerek el-
lenõrzése is.

A szerteágazó feladatkörök nagy felkészültséget igényelnek
az állománytól és megfelelõ technikai ellátottságot. A Szentesi
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság összességében teljesítette a
2014. évre vállalt célkitûzéseit és hasonló tervekkel végzi fel-
adatait az idei esztendõben is. A képviselõ-testület legutóbbi
ülésén határozatban köszönte meg a tûzoltóság munkáját.

BG

Védenek tûztõl is
és víztõl is

A gálameccs csapatainak játékosai és Pisont István.
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Sikó Koppány Sebestyén
2014-ben Kazinczy-érmes,
HMG drámais tanuló:

– Május elsején engem leg-
inkább a néptánc program
érdekelne, mert volt lehetõ-
ségem két évig ezt a mûvé-
szeti ágat tanulni.  Tetszik az
íjászat is, azért mert a hagyo-
mányok õrzését nagyon fon-
tos dolognak tartom, ennek
gyökereit a családomtól ho-
zom. Velük töltöm a hétvé-
gét, hasonló programokkal a
lakóhelyünkön.

Márta Renátó, 2015-ben
Kazinczy-érmes, HMG drá-
mais tanuló:

– Én nagyon szeretem az
ilyen sokadalmakat, nekem
nagyon tetszik az a hangu-
lat, ami itt Szentesen van.
Szeretem a sült kolbász, lán-
gos és egyéb ilyen csemegék
illatát. Szimpatikus a térzene
is, szeretem hallgatni , aho-
gyan klasszikusokat adnak
elõ. Hevesi Tamás nagyon ér-
dekelne,  de sajnos haza kell
utaznom, mert  ebben a hó-
napban még nem voltam ott-
hon.

Gábor Józsefné nyugdí-
jas:

– Otthon töltöm családi
környezetben. Nagyon szép

emlék a felvonulás, de már
nagyon régen volt az. Volt
egy olyan tv mûsor, hogy
„Felvonulók kérték”, az le-
hetne most is, mert nagyon
szerette a közönség.

Siska István, a Városellá-
tó Nonprofit Kft. dolgozója:

– Otthon leszünk, családi
programon, bográcsozunk,
inkább a pihenésé a fõsze-
rep. Van egy 8 éves kislá-
nyom, lehet, hogy a népi ha-
gyományokat felvonultató
programokat megnézzük. Jó
hangulata volt a felvonulá-
soknak régen, ami összehoz-
ta az embereket, gyermek-
ként nagy élmény volt, erre
szívesen emlékszem. A
spormajálison a  lövészet és
íjászat felkeltette az érdeklõ-
désemet.

Karikóné Puskás Gabriel-
la pedagógus:

– Az utcabál kevésbé von-
zó számomra, de azért  He-
vesi Tamás kortárs és lehet,
hogy elmegyünk megnézni.
Tavasz van, gyönyörû a ter-
mészet és vár a kertem is,
mert egy kicsit elhanyagol-
tam. Aztán elutazunk és a
családi programoké  a fõsze-

rep. A régmúlt programjait, –
mint a felvonulás, ami egy jó
buli volt – és a mostaniakat
is szeretem, a lényeg az
együttlét a barátokkal és a
családdal.

Gila Ágnes tanár:
– Én a népzenei sokadal-

mat néztem ki, nagyon sze-
retem a zenét. A gyermeke-
im Szegeden laknak,  így õk
valószínûleg most nem jön-
nek haza, ott ünnepelnek. Az
idõ  egyébként megszépíti az
emlékeket és egy kicsit hi-
ányzik a felvonulás ezt be
kell valljam és jó lenne, ha
lenne. Egy nyugodt beszél-
getés helye volt, ezért tetszik
a Lecsófesztivál például, ami
ilyen szempontból nagyon
jó, ott is együtt vagyunk, kö-
zösen, sokan.

Insperger Ádám fodrász:
– Nagyon rövid lesz ez az

ünnep, mert szombaton már
dolgozom. Amennyiben  jó
lesz az idõ, akkor egy napra
lehetõségem lesz elszabadul-
ni. A kedvenc hobbimnak
adózom és wakeboardozni
fogok, na és a szerelmemmel
leszek, aki azt hiszem, éppen
nem  táncol, hanem engem
figyel a partról.

– Azt gondoltam, hogy a
Karma Tannal (ok-okozati
viszony, a szerk.) tisztában
vagy, és úgy vagy vele,  a
pénz ne kössön, mint anyag
és hogy a következõ életedet
akarod már jól megalapozni
és azért van a pénzzel ez a
rendkívül  elegáns viszonyod
...

– Nem, ez nem elegáns, az
mellék körülmény, hogy
még elegáns is és a Karma
Tannal is tisztában vagyok,
és a hinduizmussal,  a budd-
hizmussal, a konfucioniz-
mussal, és mindenféle iz-
mussal, de ezektõl távol tar-
tom magamat, mert nem
szeretem az ideológiákat. Te-
hát én azt gondolom, hogy
egy szép gondolat önmagá-

ban jó és kapaszkodó, egy-
egy okosan szelíden gondol-
kodó ember az jó  társ és ka-
paszkodó... Nagyon érdekes,
mondok neked valamit, mert
látom, hogy az ilyen dolgo-
kat szereted, egy kicsit misz-
tikus is. Volt nekem egy ked-
venc filmem, a  Marigold
Hotel, azt láttad?

– Nem.
– Akkor nézd meg, pláne

ha ilyen az érdeklõdésed, In-
diában játszódik, és egy csa-
lád, akik hát csórók, kibérel-
nek egy kastélyszállót és va-
lahogyan megpróbálják fel-
futtatni, és semmi nem  mû-
ködik.  Valami csodával ha-
táros módon jönnek a vendé-
gek, és összefutnak a  külön-
bözõ sorsok és  a vége felé

valahogyan ezek letisztul-
nak, és valamilyen vég-
kifejlet van. Megszólal a nar-

rátor, aki a fõszereplõ is egy-
ben: „ mindennek mindig jó
a vége, ha mégse,  akkor az

nem a vége” -  és ez iszonyú-
an tetszett nekem, nagyon
sokszor idéztem.

Második fejezet (ezeket
Müller Péter Sziámi mondta
az interjúban, kvázi magá-
hoz ragadva a rendezést).

– A Lilike, aki itt volt (a
mûvész a feleségével és kis-
lányával érkezett, a szerk.)
és nyolc éves, tavaly amikor
elsõs volt és még nem na-
gyon tudott írni, éppen fel-
ébredt reggel, vittem be neki
a kakaót és akkor megláttam
mögötte a falon a kiírást,
hogy: „Ne szabd meg a jövõ-
det” – filctollal, kriksz-
kraksz és ezt õ írta, a 7 éves
gyermek, és hát ez már ön-
magában érdekes, és ez mai
napig ott van.

Harmadik fejezet
– A múlt héten elmentem

megnézni a Marigold Hotel
második részét, ugyanaz a
helyszín, sorsok és bonyo-
dalmak, a világ legjobb szí-
nészei játsszák, érdemes
megnézni. A fõszereplõ,
Sonny a film végén azt
mondja: „A legnagyobb
ajándék az idõ, ne szabd
meg azt, hogy mi történjen
veled” – tehát szó szerint az,
ami Lilikének az ágya mel-
lett van, a kis összefoglalóját

idézik, indiai bölcsességként.
Ezek az összefüggések érde-
kelnek igazán, erre próbálok
koncentrálni, mert ha ezeket
meglátod, akkor valamilyen
más dimenzióba tud kerülni
az életed. Ezek érdekelnek, a
pénz az nem érdekes. De a
kulcsszó az: részvét, mert
bármennyire  is jó, ha egy ki-
csit több pénzed van, ha va-
laki éhen hal melletted vagy
megfagy, akkor annak jár a
felesleg (a felesleges pénz).

– „Eldöntöttem, hogy gaz-
ember leszek”, hangzik el az
egyik színdarabban, Shakes-
pearenél.

– Igen, ezt III. Richádban
mondja, a Púpos...

– Te pedig eldöntötted,
hogy jó ember leszel, ez a
Baltazár Színház... Mindig
olyan dolgok mellé állsz,
ami ilyen szívet-lelket me-
lengetõ.

– Ezt nem lehet eldönteni,
szerintem.

– De te így vagy, gyárilag?
– Nem tudom, én azt gon-

dolom, hogy minden ember
eldönti, hogy jó lesz, nagyon
nehéz ezt végrehajtani, tehát
az az ember tisztességes, aki
jóra törekszik.

Fehér Mónika

Elmegy-e majálisozni?

Megszólaltak azok a rejtel-
mek, amelyekrõl számos to-
rokból érkezett a dal  hoz-
zánk, a közönséghez április
18-án, a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.  Beszél-
hetnek bármit, nem igaz,
hogy csak idõseké a Rejtel-
mek, ha zengenek – pedagó-
gus elõadómûvészek feszti-
válja. Több fiatal, lelkes ama-
tõr mutatta meg, hogy az
övé is a színpad. A hódme-
zõvásárhelyi szavaló, Ugrai
Edina, vagy a makói ve-
gyeskar és M’ Club Singers
szólistái között is akadtak
szemtelenül fiatal elõadók,
például Dányi Beáta, Seres
Antal tanítványairól nem is
beszélve. Az együtteseknél
komoly összhang volt, ez a
fellépõ ruhákon és a megje-
lenésen is meglátszott. 

A folyósokon lelkesen üd-
vözölték egymást a régen lá-
tott ismerõsök, kedélyes be-
szélgetésektõl volt finoman
hangos a folyosó és az elõtér.
Aki Szentesen él és mûvé-
szetrajongó, megtalálja a
számára kellemes kikapcso-
lódást, ilyen délutánnal aján-
dékoztak meg minket ezúttal
a pedagógus elõadómûvé-
szek és alkotók. Szirbikné
Baranyi Éva a kezdetektõl

részt vesz az immár 15. ese-
ményen. – Nem csak egy
csatornája van a találkozó-
nak, a képzõmûvészeti ágát
is megnyitották, a koncert
végeztével mindnyájan meg-
nézzük az alkotómûvészek
tárlatát – kezdte a beszélge-
tést, a makói Dr. Mihálka
György Vegyeskar elsõ em-
bere, aki a megnyitót is
mondta. – Mindenféle más
elõadómûvészi kategóriában
lehetõség van az amatõrök-
nek a bemutatkozásra – tette
hozzá. Ahol ilyen nagy sze-
retettel fogadják õket, oda
mindig visszatérnek. – Ez a
szentesi találkozó azért is
nagy öröm, mert a kiskunfél-
egyházi, a csongrádi vagy
éppen hódmezõvásárhelyi
kórusokkal itt találkoztunk,
de azóta is tartjuk a kapcso-
latot. 

Szirbikné Baranyi Éva azt
is elárulta, hogy már 27 éves
a kórusuk. – 45-en döntöt-
tünk úgy, hogy együtt mara-
dunk és próbálunk tovább,
így bejártuk fél Európát, de a
fõ célkitûzésünket a városi
szereplések adják Makón.

A délutánt nagyon szépen
megalapozta Paulovics Tamás
elõadása, aki saját versét
mondta el. A Tilinkó Nép-

dalkör és a szegvári Bazsa
Mári csoport idõsebb tagjai
mindenkit mosolyra derítet-
tek, igazi „sláger” népdalo-
kat adtak elõ. Szemerédi
Endréné komoly hangot ütött
meg, drámai  szépséggel in-
terpretálta  Máté László no-
velláját. Az Iringó tánccso-
port elegáns és méltóságtel-
jes elõadása nagy tapsot ka-
pott. Dr. Magyar Jánosné saját
novelláiból válogatott, el-el
révedõ tekintetek jelezték,
hogy megelevenedett a tör-
ténet egyik fõhõse: a szere-
tett Kurcánk. Seres Antal nö-
vendékei vastapsot kaptak a
könnyûzenei programjukért,
lelkesek voltak, frissek,
üdék. Úgy tûnik a könnyed
hangvétel elvarázsolta a kö-
zönséget, mert  amikor fel-
csendültek P. McCartney:
Michelle  számának akkord-
jai a makói M’Club Singers
elõadásában, többen dúdolni
kezdték a világsikert. A ma-
kói vegyeskar L. Cohen
klasszikusával a Hallelujaval
ugyancsak vastapsot kapott.
A délutánt a MÁV Lendület
Klub sportos nagyijai zárták,
katonaruhás formációjukkal
nagy sikert aratva. 

F.M.

Pedagógus elõadók találkozója

Rejtelmeket zengettek

A sok pénz elhülyíti az embert

A szentesi Iringó tácncsoport.

Müller Péter Sziámi és Gerlóczy Zsigmond zongorakísérõ
a drámais Mustragála vendégei voltak.

Müller Péter Sziáminak van rádiószerkesztõ –
riporteri diplomája, cirkusz és varieté rendezõ,  film-
rendezõi és az ELTE-n franciatanári diplomát is szer-
zett.  A Sziámi együttes alapítója, a Spions, az URH
és a Kontroll Csoport egykori  tagja. A Diáksziget
atyja, aki a közeli viszonyt  ápol az opera mûfajával
is. Tanácsadója a Miskolci Operafesztiválnak és az
Operaház stratégiai igazgatói posztját is betöltötte.
Számos musical  és zenés darab szövegírója fordítója,
mint az Elisabeth, vagy a Mária Evangéliuma. Több-
ször volt nõs, hat gyermek édesapja, nagypapa és 23
éve boldog házas ember. Jelenleg a szíve a Baltazár
Színházé, tanít és játszik. Zeneszöveget ír, újabban
Odettnek, de a felsorolás végtelen lenne: Koncz Zsu-
zsa, Szinetár Dóra vagy éppen Mészáros Árpád Zsolt
is szerepel a listán. 
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A szegedi egyetemistákat fogadták a Szen-
tesi Szabadidõs Sportklub kézilabdás lányai
a felsõházi rájátszás elsõ mérkõzésén a Dr.
Papp László Városi Sportcsarnokban. A
Csongrád megyei bajnokságban az Egyetem
a tabella 4. helyérõl, a szentesi együttes a
harmadikról kezdte a rájátszást. Az alapsza-

kaszban mind a hazai, mind az idegenbeli
mérkõzésen szentesi siker született és a ráját-
szás elsõ meccsét is hozta a csapat. Szentesi
Szabadidõs Sportklub – Egyetem (Szeged)
27:21

A hétvégén Algyõre utaznak a lányok, a
mérkõzés vasárnap 10 órakor kezdõdik.

Jó rajt a rájátszásban

Újabb vereséget szenve-
dett a Szentesi Kinizsi me-
gyei elsõ osztályú labdarú-
gócsapata az elmúlt hétvé-
gén. A mérkõzést a megyei
labdarúgószövetség határo-
zata értelmében zárt kapuk
mögött volt kénytelen ren-
dezni a Szentes. 

Zártkapus mérkõzésre na-
gyon régen került sor Szen-
tesen, ezúttal azonban nem
volt pardon: a megyei szö-
vetség úgy határozott, hogy
a vendégszurkolók botrá-
nyos csongrádi viselkedése
miatt nézõk nélkül kell meg-
rendezni a Makó elleni hazai
találkozóját a Kinizsinek. Bár
a hazai drukkerek a keríté-
sen kívülrõl is bíztatták ked-
venceiket, a csapaton ez sem
segített, 3-0-s sima makói
gyõzelem született. – Mintha
edzõmérkõzést játszottunk
volna, de ez talán még annál

is rosszabb volt – mondta
Bozóki Zoltán, a Kinizsi veze-
tõedzõje. – Ezen a szinten
nem sûrûn fordul elõ ilyen,
és remélem nem is lesz töb-
bet ilyenben részünk. Abban
is bízom, hogy mindenki ta-
nult a történtekbõl. Ami a
Makó elleni mérkõzést illeti,
a találkozó elején, nem volt
helyzete sem a vendégek-
nek, a 30.percben aztán
Gömöri alászaladt egy be-
adásnak, amibõl megszerez-
te a vezetést a Makó, majd
az elsõ félidõ lefújása elõtt
pár perccel újabb gólt aján-
dékoztunk ellenfelünknek.
Ekkor Lajos Máté igyekezett
hazaterelni a labdát Gömö-
rinek, aki kissé késlekedett,
nem tudta megfogni a lab-
dát, az ellenfél pedig kihasz-
nálva ezt a hibát megdupláz-
ta elõnyét. Azt is hozzá kell
tenni, hogy két ziccert ron-

tottunk az elsõ félidõben,
mindkét alkalommal csak a
kapussal álltunk szemben,
de nem sikerült egyik hely-
zetet sem gólra váltanunk. A
mérkõzés aztán az 57. perc-
ben végleg eldõlt, 3-0 után
már nem volt esélyünk a
pontszerzésre.

A csapat szombaton Al-
gyõre látogat, leendõ ellenfe-
lünk a hetedik helyen áll a
tabellán. Az utóbbi idõben
mindig szoros mérkõzést ját-
szott egymással a két csapat,
és erre most is csak akkor
van esély, ha hasonlóan sú-
lyos hibákat nem követ el a
Kinizsi, és végig koncentrált,
fegyelmezett játékot nyújta-
nak a játékosok. A Kinizsi to-
vábbra is a kiesést jelentõ,
15. helyen áll a tabellán.

hv

Vereség, zárt kapuk mögött

Huszadik alkalommal ren-
dezi meg a Szentesi Delfin
ESC, a Magyar Szenior
Úszók Országos Szövetsége,
a Szentesi Üdülõközpont és a
Csongrád megyei Szabad-
idõsport Szövetség a nemzet-
közi szenior úszóversenyt
május 2-3-án a városi sport-
uszodában. Az úszók a fedett
50 m-es, 10 pályás medencé-
ben állnak rajthoz. A verse-
nyen bárki indulhat saját fe-
lelõsségére, megfelelõ egész-
ségi állapotban, de sportor-
vosi vizsgálat javasolt.

Május 2-án, szombaton 13
órakor, 3-án 9 órakor kezdõ-
dik a verseny. Az 1-3. helye-
zett érmet kap, különdíjat a
legidõsebb nõi- és férfi ver-
senyzõ, Kovács Imréné és
Becsák Jánosné emlékére. 

A 20. jubileumi programon
meglepetéssel kedveskednek
az úszótársaknak a szerve-
zõk. Az ünnepélyes megnyi-
tót a versenyzõk felvonulásá-
val tartják május 2-án. 

Nemzetközi
szenior

úszóverseny

Bejutott a rájátszásba a
Szentesi KK felnõtt csapata.
A megyei elsõ osztályú ko-
sárlabda bajnokság alapsza-
kaszát a harmadik helyen
zárta Marossy Arnold együt-
tese, egy ponttal lemaradva
a Bodrogi Bautól. A játékos
edzõ szerint két elkerülhetõ
vereséget szereztek, ha az
nincs, akkor akár a második
helyre is odaértek volna. A
negyeddöntõbe jutásért a 6.
helyezett Miami Forró nevû
szegedi gárda ellen mindkét
meccsét megnyerte a Szente-
si KK. Itthon 32 ponttal, ide-
genben 4 ponttal bizonyult
jobbnak a csapat, úgy, hogy
az utánpótlás korú játékosok

is lehetõséget kaptak. A dön-
tõbe jutásért a Bodrogi Bau
csapatát fogadják Marossyék
április 24-én, pénteken 19
órakor a Dr. Papp László
sportcsarnokban. Igazi ki-ki
meccsre van kilátás, az alap-
szakaszban mindkét csapat
hagyta el gyõztesen a pályát.
Amelyik most nyer, az játsz-
hatja a döntõt. A Szentesi KK
teljes kerettel állhat ki, de
ugyanez várható a vásárhe-
lyiek részérõl is. A mérkõ-
zésre a belépés ingyenes,
várják a szurkolókat.

A hétvégén döntõt játsza-
nak az utánpótlás lányok a
városi sportcsarnokban. Va-
sárnap 

10.45-kor kezdõdik az elõ-
döntõ a Szentesi KK - KKSE-
KRK Szilády között. Utána a
másik elõdöntõn a Kerek-
egyházi SE és a Félegyházi
Térségi SI lép pályára. 14
órakor hárompontos dobó-
verseny kezdõdik, amelyen
minden csapatból ketten
dobnak kosárra. A harmadik
helyért 14.20-tól játszanak,
míg a döntõ 16 órakor kez-
dõdik.

A klub legfiatalabb kosara-
sai Szegeden lépnek pályára
vasárnap. A Vegyes U11

a Szegedi Törpeharcsák és
a Szegedi Kisdózsa Szedeák
ellen bizonyíthatnak. Edzõ:
Laczkó Róbert.

Elõdöntõben a kosarasok

Pécsen is nyerni tudott
11-8-ra, így 2-0-val zárta az
alsóházi rájátszás elsõ pár-
harcát a Valdor Szentesi VK
férfi vízilabda-csapata. A
pécsi siker azt jelenti, hogy
a Valdor a 11-12. helyért
folytathatja a rájátszást, va-
gyis a csapat megõrizte elsõ
osztályú tagságát. Lukács
Dénes OB I-ben tartotta a
csapatot.

Szerdán este a pécsi uszo-
dában a gyõzelem reményé-
vel szállt medencébe a
Valdor férfi együttese. Luk-
ács Dénes vezetõedzõ már
az elsõ, gyõztes találkozót
követõen azt nyilatkozta,

hogy nyerni kell Pécsen is, és
a szakvezetõnek lett igaza.
Bár a Pécs szerezte az elsõ
gólját, a mieink Rakonjac és
Popovic góljaival fordítottak,
és végül 4-3-ra nyerték is az
elsõ nyolc percet. A második
negyed a hazaiaké volt,
ugyancsak egy góllal, így 6-
6-os döntetlennel fordultak a
csapatok a második félidõre.
Itt 7-7-ig tartotta magát a
Pécs, ám nem sokkal késõbb
már két góllal a Szentes ve-
zetett és fokozatosan elhú-
zott ellenfelétõl a Valdor. A
végén akár nagyobb arányú
gyõzelem is születhetett vol-
na, de így is három góllal

nyertek a szentesi pólósok,
ami azt jelenti, hogy a 11-12.
helyek valamelyikéért foly-
tathatják az alsóházi rá-
játszást. A pécsi találkozó
legeredményesebb játékosa
Weszelovszky László volt, aki
egymaga háromszor volt
eredményes. A csapat ezzel a
gyõzelemmel 2-0-ra nyerte a
két együttes párharcát, így
már biztos, hogy férfi vízi-
labdázóink a következõ sze-
zonban is az elsõ osztályban
szerepelnek majd. Lukács
Dénes tehát teljesítette fel-
adatát, az élvonalban tartotta
a Szentest.

hv

OB I-es maradt a ValdorFotó: Vidovics Ferenc

A nemrégen átadott gyõri
AQUA Sportközpontban
rendezték meg a rövidpályás
országos bajnokságot a sze-
nior úszók számára. A távol-
ság ellenére 13 úszó vállalta
a Szentesi Delfin Egészség-
megõrzõ Sport Club tagjai
közül a megmérettetést, s
nem kis sikerrel zárult kül-
detésük. A legeredménye-
sebb nõi sportolónak járó dí-
jat Berezvainé Virágos Éva ve-
hette át, aki 9 számban állt a
dobogó legmagasabb fokára.
Pengõ Erzsébet 200 méteres
gyorsúszásban, Bertényi Má-
ria 200 méteres mellúszásban
új korosztályos csúcsot
úszott. Összesen 31 egyéni
bajnoki címet szerzett a csa-
pat, s egy váltó is a dobogó
legmagasabb fokára állhatott
fel. Ezzel az egyesületek ver-
senyében is igen elõkelõ he-
lyen végzett az egyesület. 

Dobogós helyezések:
Berezvainé Virágos Éva: baj-

nok: 400 gyors, 200 gyors 100
gyors, 50 gyors, 200 hát, 100

hát, 50 hát, 100 vegyes, 200
vegyes. Pólyáné Téli Éva:
bajnok: 200 pille, 100 pille, 50
pille, 200 mell, 100 mell, 50
mell, 2. hely 100 vegyes. 

Bertényi Mária: bajnok: 400
gyors 200 gyors, 200 mell,
100 mell, 50 mell, 100 ve-
gyes, 2. hely 100 gyors, 50
gyors.

Pengõ Erzsébet: bajnok: 200
mell, 100 mell, 200 vegyes,
200 gyors.

Melkuhn Dezsõ: bajnok: 200
pille, 200 gyors, 100 pille, 2.
hely 400 gyors, 200 vegyes,
100 vegyes.

Pászti Edit: bajnok 50 hát,
2. hely 200 hát, 3. hely 50
gyors és 100 vegyes. 

Debreczeni Beáta: bajnok:
200 pille, 2. hely 100 pille, 3.
hely 200 mell, 100 mell, 50
mell.

Takács Sándor: bajnok: 400

gyors, 3. hely 200 vegyes,
100 vegyes. 

Lukátsy Katalin: 2. hely 100
hát, 200 mell, 50 mell, 50 hát
100 mell, 100 vegyes, 

Bocskay Zsófia: 2. hely 400
gyors, 100 gyors, 200 pille,
100 pille,

Kovács Attila: 2. hely 100
hát, 50 hát, 3. hely 100 ve-
gyes, 50 pille,

Ferke Gáborné: 2. hely 50
mell és 100 mell,

Bodnár Istvánné: 3. hely 50
gyors.

4x50 méter nõi gyorsváltó:
VI. kcs. bajnok: Szentes (Bod-
nár Istvánné, Lukátsy Katalin,
Bertényi Mária, Bocskay Zsó-
fia). 4x50 m MIX vegyes vál-
tó

III. kcs 3. Szentes (Pengõ
Erzsébet, Debreczeni Beáta, Ko-
vács Attila, Takács Sándor).

Pólyáné Téli Éva

31 egyéni országos
bajnoki cím

Gyõzött a Jánoshida ellen,
és ezzel õrzi dobogós helyét
a Szentesi Kinizsi férfi aszta-
litenisz-csapata az NB II.
Dél-keleti- csoportjában.  

13-5-re gyõzött a legutóbbi
játéknapon a Szentesi Kinizsi
együttese a Jánoshida ellen.
Két héttel ezelõtt a csapat ki-
kapott Mezõtúron 10-8-ra,
így mindenképpen be kellett
gyûjteni a bajnoki pontokat
hazai pályán, és ez nagyon
simán sikerült is. A mezõtúri
mérkõzésen Bunda Szabolcs
játékán, és így a csapat ered-
ményességén is meglátszott,
hogy elsõ számú játékosunk
sérüléssel bajlódik, talán en-
nek is tudható be a némileg
váratlan vereség. A János-
hida ellen már Bunda is jobb
formában játszott, de a gárda
valamennyi tagja kitett ma-
gáért, így viszonylag köny-
nyedén sikerült is kiharcolni
a gyõzelmet. – Bunda Sza-
bolcs sérülése sem jött jókor,
de az igazsághoz hozzátarto-
zik, hogy Takács László sincs

csúcsformában, hiszen közel
egy hónapja nem tudott mér-
kõzést nyerni az NB II-ben –
mondta Hegedûs Gábor, a
Szentesi Kinizsi szakosztály-
vezetõje. – Fontos lett volna
pontot szerezni Mezõtúron,
mert nagyon szoros lett a
mezõny az Orosháza mö-
gött, akik már tulajdonkép-
pen bajnoknak tekinthetõk,
így mi most a Debrecen és a
Cegléd ellen harcolunk a
második harmadik helyért.
A Jánoshida ellen kötelezõ
gyõzelmet arattunk, Takács
is megtalálta önmagát, és
mind a négy egyéni mérkõ-
zését meg tudta nyerni, ami
nagyon sokat jelentett a csa-
patnak. 

A Kinizsi szombaton 11
órától a Kisújszállás együtte-
sét fogadja hazai pályán,
azután a csapat Debrecenbe
utazik, az a mérkõzés min-
den bizonnyal arról is dönt
majd, hogy a mieink a dobo-
gón tudják-e zárni az idei
pontvadászatot. hv

Harcban
a dobogóért



- Jean, mit tárcsáz a telefonon?
- Semmit uram, csak a figyelmét
akarom felhívni.

- Mi az abszolút szemétség?
- ???
- Egy struccot megijeszteni a
betonúton.

- Na és, hogy vezet a lányod?
- Sakkosan.
- Sakkosan? Hogy érted?
- Egyszer egy gyalogost, másszor
egy futót üt el.

A kocsmában egy férfi meséli a
haverjának:
- 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.

- Hogy néz ki Tarzan, miután
nekimegy a fának?
- Torzan!

Vizsgáztató:
- Uram, önnek inkább a lottóval
kellene próbálkoznia.
- 90 kérdésbõl éppen ötöt talált el.

- Jean! Maga szerint tud mászni a
kaktusz?
- Nem tud, uram.
- Ez biztos?!
- Igen, uram.
- Akkor egy sünt öntöztem meg.
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Tíz évvel ezelõtt szegvá-
ri televízióként indult,
majd sok szentesi család-
ba is beköszönt a Civil
TV, mely késõbb már a ne-
vében is jelezte, hogy a
városhoz tartozik. Szerény
körülményektõl, elhiva-
tott munkatársakkal jutot-
tak el egy korszerû stúdió-
ig, ahol most a HD-re való
átállást készítik elõ. Azon-
ban, a jövõ másik útja: a
mûsorkészítés mellett a
marketingtevékenységgel
is komolyabban kell fog-
lalkozniuk.

Egy szegvári társadalmi
tõkekutatás kapcsán merült
fel a helyiek részérõl, hogy
legyen televíziójuk, mely
próba adások után 2005.
március 14-én indult. Ezt kö-
vetõen Szirbik Imre polgár-
mester érdeklõdött, hogyan
lehetne Szentesnek is televí-
ziója. – Két feltételt szab-
tunk: soha ne legyünk ön-
kormányzati televízió, vala-
mint támogatást igényel-
nénk a várostól – emlékezett
vissza Csorba Gyula, aki a
kezdetektõl a mai napig ve-
zeti a stúdiót. A városnak
megfeleltek a feltételek, és
mintegy másfél hónapra a
szegvári adások beindulása
után, 2005. április 29-én
Szentesen is elkezdõdött a
helyi televíziózás. Támogató,
szervezõ munkájukért feltét-
lenül meg kell említeni,
hogy a kezdet kezdetén a te-
levíziózást elõsegítendõ, lét-
rejött a Szentes Kistérségi Te-
levíziózásért Alapítvány. Tari
János, az Optanet Kft. veze-
tõje is nagymértékben segí-
tette a munkájukat. Eleinte a
szegvári óvoda õsrégi kame-
rájával készítették a mûsoro-
kat, majd Szentesre megér-
kezve kapták az elsõ komo-

lyabb felvevõgépet. Csekély
támogatással, valóban a nul-
láról indultak.

Emberek a technika
mögött

A technika mellé, mögé
persze, emberek is kellettek.
– Nem tudtunk volna elin-
dulni, ha nincs Puskás Krisz-
tián. Õ olyan informatikus,
fotós, filmhez értõ ember, aki
úgy oldott meg egyszerû
módon, amatõr eszközökkel
nagyon sok mindent, hogy
azt tanítani kellene, ma is a
stáb tagja. Meg kell említeni
még Papp László (Pappla) ta-
nár urat, aki a  gimnázium-
ban oktatott médiaismerete-
ket. Bekapcsolódtunk a kép-
zési rendszerükbe, s általa
legalább 150 diák fordult
meg a tévés bázisunkon, s
vett részt a mûsorok készíté-
sében. Közülük került ki ma
is dolgozó kollégánk, büsz-
kék vagyunk erre az idõ-
szakra.

– Az elsõ nyáron egy na-
gyon fontos találkozásra is
sor került, Sinka (férjezett ne-
vén Torday – a szerk.) Henri-
etta jelentkezett, hogy újság-
írást tanul, s nálunk szeretné
gyakorlatát tölteni. Vállalta,
hogy fizetés nélkül is dolgo-
zik. 10 évig tartó együttmû-
ködés vette kezdetét, Heni a
televízió arca lett. Köszö-
netettel tartozunk az oda-
adó, lelkes munkájáért. Most
pedig nem itthagyott ben-
nünket, hanem lépést vál-
tott, az önkormányzati kom-
munikáció és marketing te-
rületen dolgozik tovább –
mondta a stúdióvezetõ.

– Kezdetben megcsináltuk
a felvételeket, megvágtuk
pénteken délután, s DVD-n

vittük ki a fejállomásokhoz,
a Kertvárosba, s a tízemele-
tes tetejére. Sokszor csak
szombat reggelre lettünk ké-
szen – mesélte Csorba Gyu-
la. Az évek során történtek
technikai fejlesztések, sor ke-
rült létszámbõvítésre, szak-
mai fõiskolai végzettségû fi-
atalokkal egészült ki a stáb.
Mára ott tartanak, hogy a fe-
hérház emeletén új, modern
stúdióban dolgozhatnak.

Mérföldkõ volt a televízió
életében a 2011-es esztendõ.
– Azt láttuk, hogy ilyen jelle-
gû pályázatokat inkább csak
vállalkozásoknak írnak ki.
Kénytelenek voltunk erre az
útra lépni. 2012. június 1-tõl
Szentes Televízió elnevezés-
sel, kft. formában, a Civil TV
jogutódjaként folytattuk az

addigi munkát. Egy helyi té-
vé mûködésének megvan-
nak a szabályai, ide tartozik,
hogy heti 4 óra önálló, napi
60 percet kell legyártani.

Közösségben gondolkod-
nak, nyilván az önkormány-
zat híreivel is foglalkozniuk
kell, de egy helyi tévé szeret
mindig „kikukucskálni” is.
Határon átnyúló projektek-
ben is érdekelt a Szentes TV:
közös pályázat kapcsán jött
létre a Behela TV Újszente-
sen, újabban együttmûködés
kezdõdött a bácskatopolyai
Ex-press Chanel TV mûsorá-
val. A Tájoló Magazin bõví-
tése is szándékukban áll,
mint ahogy Térségünk cím-
mel indítanak közös mûsort
a Szeged TV-vel.

A távkapcsoló a
konkurenciájuk

Nagy dilemma, hogy a
rengeteg rendezvénybõl mit
és milyen mértékben mutas-
sanak meg, szelektálni kell,
hol mennyi idõt tölthetnek
el. Ezt segíti a híradózás, ami
egyébként a legdrágább mû-
faj, viszont jellegébõl adódó-
an remekül alkalmas a tömö-
rítésre.  Valamennyi kábelhá-
lózaton elérhetõek adásaik,
most azon gondolkoznak,
hogyan tudnának egysége-
sen átállni a ma már általá-
nossá váló HD-rendszerre. –
A legnagyobb kihívás azon-
ban, amirõl sokan nem is
gondolnák, mennyi fejtörést
okoz: hogyan lehet elérni,
hogy a nézettségünk tovább-

ra is magas legyen – mondta
Csorba Gyula, s ki is fejtette:
– Nem mindig egy helyi tévé
munkájának minõsége jelen-
ti a nézettség csökkenését,
hanem látni kell, hogy szám-
talan tematikus csatorna jött
létre. Induláskor nagy szám
volt a helyi tévé: mindenki
láthatta benne a saját unoká-
ját, dalkörét, vagy önmagát.
Viccesen: nekünk az RTL
Klubbal, mint legnézettebb
csatornával is meg kell küz-
denünk, hiszen a tv távkap-
csolója a konkurenciánk. Fel-
mértük: 22 perc az átlag napi
nézettségi idõnk. A magyar
lakosság 4,3 órát tölt tévé-
zéssel naponta, tehát a mi 22
percünket jó számnak tarta-
nám, ha ez minden háztar-
tásra igaz lenne.

A stúdióvezetõ elárulta,
nem is gondoltak korábban a
marketing, PR fontosságára.
Pedig erre helyben is figyel-
ni kell, 10 év után szükség
van rá, hiszen megváltoztak
a tévézési szokások. A kö-
zösségi médiában is el kell
indulniuk. Ezeket a lépése-
ket most, az eddigi legnehe-
zebb gazdasági évükben
muszáj megtenniük. Egy he-
lyi televíziót a stúdióvezetõ
szerint a helyi közösség tud
fenntartani, beleértve az ön-
kormányzatot, mint a közös-
ség képviseletét. Nagyon so-
kat tettek eddig is a televí-
zióért, de az idén kevesebb,
mint felét kapják az önkor-
mányzati támogatásnak, ha-
vonta 280 ezer forintot. Ezt
idén áthidalják, de át kell
gondolni a mûsorstruktúrát,
s remélhetõleg a következõ
évnek sikerrel tudnak neki-
vágni.

Darók József

Pótfûtés

Tízéves a szentesi televíziózás

Kos
A munkahelyén adódhat-
nak kisebb konfliktusok.

Türelme könnyedén a határán járhat.
Elegendõ ereje lesz  elképzelései
megvalósítására, melyeket kitûzött
magának. 

Bika
Valaki a környezetébõl ké-
retlen és illetlen szóbe-

szédnek teheti ki. Ezért fontos, hogy
többszörösen fontolja meg, kit avat
be a legféltettebb titkaiba, ugyanis
mélyen érintheti jó hírnevét.

Ikrek
Konkrét elképzelései szü-
letnek az épp aktuális te-

endõk gyors és praktikus megoldá-
sára. Nem is érti, hogyan tud ennyi
akadály tornyosulni útjába, amint ne-
kilát a feladatnak.

Rák
Ezen a héten nem kell
azért aggódnia, hogy már

megint mi fog történni. Az égi jelek
támogatják a szerelmi élete megúju-
lását, a karrierjében a sikert.

Oroszlán
Most nem igazán van hu-
moránál. Ezt próbálja meg

fék alatt tartani, mert könnyedén elõ-
fordulhat, hogy óvatlanul megbánthat
valakit, aki fontos önnek.

Szûz
Nehezen fogadja el má-
soktól a segítséget. A ba-

ráti környezetébõl vagy a családjából
valakik meg szeretnék lepni. Ezt el
kell fogadnia, mert szívbõl teszik és
szeretik önt.

Mérleg
Bármerre is megy ezen a
héten, mindenkiben jó be-

nyomást kelt kisugárzásával, kedves-
ségével. Egy közeli hozzátartozó
megjegyzéseket fûzhet az ön érzelmi
életéhez, ami egy kicsit érzékenyen
érintheti.

Skorpió
Számtalan élményben lesz
része, melyeknek köszön-

hetõen észre sem veszi, hogy milyen
gyorsan eltelik ez a hét. Sok intézni
való akad az ügyben, hogy rendben
tartsa a pénzügyeit érintõ ügyeket.

Nyilas
Nem érzi szükségét a na-
gyobb erõfeszítéseknek.

Az a kiemelten kedvezõ áramlat, ami
hat önre ezen a héten, új megvilágí-
tásba helyezi az élet értelmét.

Bak
Érzelmileg kínál nagyobb
arányban kiteljesedést és

megelégedettséget. A munkahelyén
sem fog unatkozni, mivel megszám-
lálhatatlan teendõi vannak.

Vízöntõ
Könnyedén bonyodalmak-
ba keveredhet, ha kimond-

ja mindazt, amit gondol. Az önt kö-
rülvevõkbõl sokan egyetértenek ön-
nel, de akadnak olyanok is, akiket
felháborít a csupasz valóság

Halak
A héten a legerõsebb eré-
nyei egyike a türelem lesz.

Ennek köszönhetõen több elõnyös
helyzetet is kínál önnek az élet karri-
erjében és magánéletében egyaránt.

Április 24-30.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPÁprilis 28-án, kedden 18
órakor vendégünk lesz Szil-
ágyi István, Kossuth-díjas író,
a Nemzet Mûvésze. Beszél-
getõtársa: Fekete Vince, József
Attila-díjas költõ, a Székely-
föld folyóirat irodalmi szer-
kesztõje.

Helyszín: Városi könyvtár
Április 28-án, kedden 14

órakor  rendezik meg a váro-
si Kazinczy-versenyt 3-4. év-
folyamos diákoknak.

Helyszín: Deák-iskola
Április 28-án, kedden fél

5-tõl kézmûves foglalkozás-

sal várják a gyerekeket a
szervezõk!

Helyszín: Mûvelõdési és
Ifjúsági Ház

Április 29-én, szerdán 18
órakor folytatódik a Rocktöri
sorozat. A következõ rész
címe Psychedelic / Prog
Rock. Elõadók: László Gergely
és Sebõk Tamás.

Helyszín: Városi könyvtár
Április 29-én, szerdán 15

órától Anyák-napi kézmûves
programra várják az érdeklõ-
dõket.

Helyszín: Városi könyvtár

Programajánló
Április 27., hétfõ

16:30 A pláza ásza Vegasban
18:30 A cipõbûvölõ
20:30 A pláza ásza Vegasban
Április 28., kedd

16:30 A pláza ásza Vegasban
18:30 A Lazarus hatás
20:30 Halálos iramban 7
Április 29., szerda

16:30 A pláza ásza Vegasban
18:30 A cipõbûvölõ
20:30 A pláza ásza Vegasban
Április 30., csütörtök

14:30 3D Sam - Kismadár
nagy kalandja

16:15 Argo 2.
18:30 Adaline varázslatos

élete

20:30 Argo 2.
Május 1., péntek

14:30 3D Sam - Kismadár
nagy kalandja

16:15 Argo 2.
18:15 A 44. gyermek
20:30 Argo 2.
Május 2., szombat

14:30 3D Sam - Kismadár
nagy kalandja

16:15 Argo 2.
18:30 Adaline varázslatos

élete
20:30 Argo 2.
Május 3., vasárnap

14:30 3D Sam - Kismadár
nagy kalandja

16:15 Argo 2.
18:15 A 44. gyermek
20:30 Argo 2.

Mozimûsor

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. 

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

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 Vajdasági Fotó-, Film- és

Videoszövetség Meglátások címû
fotókiállítása tekinthetõ meg má-
jus 15-ig az intézmény nyitva tar-
tási idejében. 

Városi könyvtár
Zsibókné Túri-Kiss Tünde be-

mutatja Színek és fények címû ki-
állítását, amely május 7-ig láto-
gatható.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás.

A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csip-
ke, szövés-fonás, fafaragás elsa-
játítására van lehetõségük az ér-
deklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
A békéscsabai Márvány Fotó-

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

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Április 24-tõl

A legutóbbi Szentesi Körséta a helyi televízió stúdiójába vezetett.



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: Suti Márió és Mácsai Edinának (Horváth M. u.
5.) Marcell Márió, Bugyi Imre és Szabó Rita Zsuzsának (József
A. 4.) Dávid, Kovács Lajos és Kovácsné Szécsi Anettnak (Jókai
u. 32/A) Anett, Molnár József és Németh Ildikó Adriennek
(Temetõ u. 8/A) Zorka Ildikó nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Pázsik András és Takács Mónika
(Nagyhegy 366/B), Papp Róbert (Dunaújváros, Jászai Mari
tér 3. 3/2.) és Dömsödi Erika (Kodály Zoltán u. 13.), Faragó
Roland Márk (Bocskai u. 8. 8/44.) és Besze Éva (Gógány u.
93.).

Elhunyt: Bagi István (Apponyi tér F ép.), Faragó Ferencné
Labádi Julianna (Sáfrán Mihály u. 2/A), Erdélyi Ignácné
Hajas Gizella (Apponyi tér E ép.), Tóth Áron (Szûrszabó u.
6.), Bányai János (Attila u. 1/C), Kasztel Pálné Zeke Erzsébet
(Rákóczi Ferenc u. 73.), Tomcsányi Ferenc (Derekegyházi
oldal, Tanya 203.).

Családi események

Rendõrségi szempontból
viszonylag csendes hetet
tudhatnak maguk mögött a
Szentesi Rendõrkapitányság
munkatársai. Április 19-én, a
hajnali órákban az egyik szó-
rakozóhely elõtt szólalkozott
össze két férfi, akik késõbb
össze is verekedtek. A pofoz-
kodásban mindketten köny-
nyebben megsérültek, elle-
nük garázdaság miatt indult
eljárás.

Táskát loptak az egyik

szentesi edzõterembõl. A tol-
vaj pénztárcát, okiratokat és
bankkártyát vitt el az öltözõ-
bõl.

Bódult állapotban ült vo-
lán mögé egy szentesi férfi.
Már az elindulás is problé-
mát okozott neki, mert ki-
döntötte a bejárati kaput,
majd nem sokkal késõbb az
egyik közeli utcasarkon le-
állt az autóval, itt találtak rá
a rendõrök.

Ittasan vezetett tehergép-

jármûvet egy férfi április 19-
én, az éjfél körüli órákban
Nagymágocs és Derekegy-
ház között. Minderre közúti
ellenõrzést követõen derült
fény.

17 birkát loptak el ismeret-
lenek egy Fábiánsebestyén
határában lévõ bekerítetlen
tanyából. A tolvajok április
18-ról 19-re virradóra hajtot-
ták el az állatokat, a gazda
kára mintegy 340 ezer forint.

hv

Birkákat loptak a határból

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 27-május 4-ig Szent Damján Gyógy-
szertár (Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17-ig. Készenléti telefon:
70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü
április 27. — május 1.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Sárgaborsóleves

füstölt ízekkel és
gyümölcsleves

A menü: Bolognai spagetti
B menü: Rántott sajt, kukoricás

rizzsel és tartárral
Kedd: Pirított tarhonyaleves és

sajtos fokhagymakrém-
leves

A menü: Hétvezér tokány, tészta
B menü: Dubary csirkemell, sült

burgonya
Szerda: Karfiolleves és

minestrone
A menü: Karaj ropogós

bundában,
krumplifõzeléka

B menü: Édes-savanyú
csirkemell-falatok,
párolt rizs

Csütörtök:Húsleves házi tésztával
és zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Temesvári sertésszelet,
tészta

B menü: Rántott csirkemell,
meggyszósz

Péntek: Menü nincs, de az
étterem nyitva tart.

www.galeriakavehaz.hu (X)

Szirbik Imre polgármester személyesen köszöntötte 90. születésnapján Nagy
Andrásnét Tóth József utcai otthonában. Etelka néni mindene a kertje, a virágok adnak
számára energiát.

Etelka néni 90 éves

Takáts Tamás magyar rock- és bluesénekes, gitáros, aki töb-
bek közt a Karthago, a Senator és az East zenekarok tagja
volt. A Tonic együttessel április 25-én, szombaton lép fel a
Felsõpárti Sörözõben. Belépés 21 óráig ingyenes.

Horváth Zoltán zenés estjét rendezik április 24-én, pénteken
a Center Sörözõben. Belépõ 22 óráig ingyenes. A megváltott
belépõ mindkét rendezvényen egyben tombola is! Sorsolás 2
órakor.

Takáts Tamás & Tonic
koncert és buli

(folytatás az 1. oldalról)

A három hónapi lakbérnél
többet felhalmozó hátraléko-
sok egy része a felszólítás ha-
tására magától elhagyja az
ingatlant. Eddig 11 alkalom-
mal jutott el a testületig a fel-
mondás és öt esetben döntöt-
tek a képviselõk a felmondás
visszavonásáról. Az irodave-
zetõ hozzátette, hiába költö-
zik ki a hátralékos bérlõ, attól
a tartozása megmarad. Eddig
összesen 27,9 millió forint
hátralékot halmoztak fel a

bérlõk, amibõl 11,8 millió fo-
rint a behajthatatlan a tarto-
zás olyanoktól, akik vala-
mely okból, önként vagy fel-
szólításra már elhagyták a
bérlakást, esetleg elhunytak.
Ráadásul ezen ingatlanok
felújítása is elengedhetetlen
annak érdekében, hogy más
rászoruló megkaphassa. Az
említett Bocskai utcai lakás
esetében is több százezer fo-
rintot kénytelen költeni a lak-
ható és kulturált állapot hely-
reállítására valamint az áram

visszaköttetésére az ingatlan-
kezelõ Városi Szolgáltató Kft.

Csányiné dr. Bakró Nagy
Vera elmondta, nyilvánvaló,
hogy a rendelettel nem tud-
ják megszüntetni a felhalmo-
zott lakbérhátralékot, a cél a
hátralék további emelkedésé-
nek a megakadályozása. Ta-
valy nyáron már tapasztalták
a hátralékok csökkenését, de
a fûtési szezon kezdetétõl új-
ra emelkedett a tartozások
mértéke.

Besenyei Gábor

Ki lakol tatot t
az önkormányzat

A Szegedi Tudományegye-
tem Zenemûvészeti Kar Or-
gona Tanszakának hangver-
senyéré kerül sor május 3-án,
vasárnap 19 órakor a Szent
Anna-templomban. Dr. habil.

Csanádi László orgonamû-
vész, fõiskolai tanár és há-
rom hallgatója játékát hall-
hatja a közönség.

A mûsorban az orgonairo-
dalom reprezentáns szerzõi-
nek - D.Buxtehude, J.S.Bach,
Liszt F. és M. Dupré – mûvei
hangzanak el.

Mester és
tanítványai

A Szentesi Pollák DSE cselgáncsosai (dzsudósai) a nyílt
Masters Országos bajnokságon vettek részt Százhalombattán,
ahol 100 kg-ban 3. helyezést ért el Mata István. Az április 11-i
serdülõ diákolimpia országos döntõjében 73 kg-ban 7. Szabó

Máté. Április 18-án a II. Oros-Honvéd Kupán léptek tatamira
Orosházán, ahol az alábbi eredményeket érték el a DSE ver-
senyzõi: diák D (2006/07) 28 kg-ban 3. Vízi Csanád, diák C
(2005) 36 kg-ban 3. Felföldi Zsombor, diák B (04) 45 kg-ban 5.
Balog István, diák A (03) 45 kg-ban 1. Németh Bernadett. Serdü-
lõben 44 kg 3. Németh Bernadett, 70 kg-ban 2. lett Szabó Máté. 

A sportegyesület köszöni a szülõk és a szponzorok segítsé-
gét.

Masters és diák judo
Nemzetközi minõsítõ do-

bóversenyt rendez a Maxi-
mus SE a Pusztai László
sporttelepen április 25-én,
szombaton 12.30 órától. Elõ-
zetesen 44 nevezés érkezett,
többek között Szerbiából és
Franciaországból. A prog-
ramban férfi, nõi diszkoszve-
tés és súlylökés szerepel
minden korosztályban, kez-
dõktõl a szeniorokig.

Dobóverseny
Április 30-án, csütörtökön

15 órakor a Horváth Mihály
Gimnázium,  16 órakor a Bo-
ros Sámuel Szakközépiskola
Szakiskola, 17 órakor a
Bartha János Kertészeti Szak-
képzõ Iskola végzõs diákjai
ballagnak. Május 2-án, szom-
baton 10 órakor a Zsoldos
Ferenc Középiskola és Szak-
iskola és a Pollák Antal Mû-
szaki Szakközépiskola matu-
ráló diákjai vesznek búcsút
iskolájuktól. 

Ballagások

Szombaton Orosházán szere-
peltek a Petõfi Dzsúdó SE ver-
senyzõi a II. Oros-Honvéd Kupa
regionális rangsorversenyen. Diák
C korcsoportban (2005) 42 kg-
ban Pörneki Richárd 2.; diák A ka-
tegóriában (2003) a 41 kg-os
Szántó Balázs 1. lett. Serdülõ B
korcsoportban (2002) az 57 kilós
Harmath Botond 3. helyet szerzett.
Edzõ: Tóth Béla és Tóth Gellért

Orosházán
dzsúdóztak

Folytatták a pontvadásza-
tot a Szentesi Junior FC kor-
osztályos labdarúgócsapatai.
Némethy László, az egyesület
szakmai vezetõje lapunknak
elmondta, hogy a 19 eszten-
dõs labdarúgók Székkutason
nyertek 5-1-re, így sikerült
visszavágni az õszi veresé-
gért.  A 17 esztendõsök
együttese 12-0-ra nyert, míg
a 13 esztendõs korosztály 6-
2-re kapott ki Kisteleken. Az
U11 és U13-as korosztály pe-
dig Bozsik-tornát rendezett a
Pusztai László Sporttelepen.

Az egyesület U17-es nõi csa-
pata Szegeden játszott há-
rom mérkõzést, itt egy dön-
tetlen és két vereség a csapat
mérlege, ennek ellenére a
hölgyek harmadikok a baj-
nokságban. 

Az U19-es gárda az el-
múlt hétvégén Tömörkényen
nyert 3-1-re, a Bozsik-játék-
napot pedig szombaton a 7
és 9 éveseknek ugyancsak a
Junior FC rendezte Szente-
sen. Vasárnap Interliga-for-
dulón vettek rész a  8, 9, 10
és 11 évesek, ahol a Gyula és

két szegedi egyesület mellett
a mieink voltak a negyedik
csapat. Ugyanebben az idõ-
pontban a 11 és 13 évesek
pedig Gyomaendrõdre utaz-
tak, itt léptek pályára.

– A gyõzelmeink mellett
természetesen vereségeink is
voltak ezen a hétvégén, de
nagyon örülök annak, hogy
például a Gyulát sikerült le-
gyõznünk, és összehasonlít-
va a tavalyi eredményeink-
kel úgy érzem, egyre köze-
lebb tudunk kerülni riválisa-
inkhoz – mondta Némethy
László.

hv

Meccsdömping


