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ELÕFIZETÉSI AKCIÓ!
Részletek a lap alján.

HUNOR COOP

Támogatóink: Szentesi Üdülõközpont, Hunor-Coop Zrt.,
Budai N. Antal utcai Mûszaki Outlet.

Az állam szemet vetett a városházára

Az okmányiroda a járási hivatalhoz kerülhet januártól.

(Fotó: Bíró Dániel)

történõ telepítése üdvözlendõ, azonban az elõkészítés
fázisában is jól látható, hogy
az ügycsoportok helyének
meghatározását különbözõ
érdekek nagyon erõsen befolyásolják – nyilatkozta lapunknak Sztantics Csaba, a

város jegyzõje, amikor a járások kialakításáról szóló törvénytervezetrõl kérdeztük a
véleményét. A múlt pénteken benyújtott javaslat szerint a kormányhivatalok járási hivatalaihoz kerülnek az
okmányirodák – és ezzel
együtt az irodák hatáskörébe
tartozó feladatok – például a
személyi okmányok kiadása,
a lakcímbejelentés, a gépjármû-ügyintézés –, s átveszik
az eddig a jegyzõk hatáskörébe tartozó gyámügyek,
közlekedésigazgatási, engedélyezési és anyakönyvi
ügyek nagy részét is. A tervezetbõl viszont egyelõre
nem derül ki, hogy az építéshatósági feladatokat is magához vonja-e az állam. A
jegyzõnél maradnak ugyanakkor a szociális ügyek, a
birtokvédelmi ügyek, a hagyatéki leltározással összefüggõ feladatok, s õ hajtja be
a helyi adókat.

A polgármesteri hivatal
több tucat dolgozóját érinti
az Országgyûlés elé múlt
pénteken beterjesztett, a járások kialakításáról szóló
törvénytervezet. A javaslat
szerint a járási hivatalhoz
kerülnek az okmányirodák,

s átveszik a gyámügyek,
közlekedésigazgatási, engedélyezési és anyakönyvi
ügyek túlnyomó részét. Az
állam szemet vetett a városháza egyik szárnyára is.
Az államigazgatási hatáskörök kormányszervekhez

Szeptemberig
elnapolták

Bontanak, építenek a strandon

A vádlottak, illetve számos tanú
és szakértõ meghallgatása után
múlt pénteken lezárult a Farkas Péter halálának körülményeit vizsgáló
büntetõügy elsõ szakasza a szentesi bíróságon. A 30 éves fiatalember
2009 nyarán zuhant bele biciklijével
a felújítás alatt álló Tisza-híd egyik
munkagödrébe. H. Klára Katalin és
társa, V. Róbert ellen halált okozó,
közlekedés biztonsága elleni, gondatlanságból elkövetett vétség gyanúja miatt indult eljárás. Cseh Attila, a szegedi törvényszék elnökhelyettese arról tájékoztatta lapunkat,
hogy az ügyben a Szentesi Városi
Bíróság bizonyítás kiegészítése végett 2012. szeptember 17-re napolta a tárgyalást.
B.D.

Gõzerõvel dolgoznak az
üdülõközpontban, hogy
minden tervezett fejlesztést
megvalósítsanak a fõszezon
kezdetére – a munkálatokról Szûcs Szabolcs ügyvezetõ adott részletes tájékoztatást lapunknak.
Még 10 vendégházat kell
belülrõl kifesteni, a vakáció
kezdetére pedig kívül is
megújulnak a bungalók,
amik melegvíz-ellátása folyamatossá, egyúttal energiatakarékosabbá vált azzal,
hogy rácsatlakoztatták azokat a termálrendszerre. Az
üdülõket mikrohullámú sü-

tõkkel, hûtõkkel és új evõeszközökkel szerelték fel. A
kempingben 19 lakókocsi
parcellát alakítottak ki. Már
felállították az új recepcióházat a Vecseri-foknál: májustól
az ottani új bejáraton jöhetnek be a kemping vendégei.
Addig leaszfaltozzák a hiányzó útszakaszt, és beépítik
az új elektronikus kaput. A
recepció jelenlegi épületét a
költözés után légkondicionált közösségi helyiséggé
alakítják át. Az útépítéssel
egy idõben a kosárlabdapálya is új aszfaltburkolatot
kap.

(Folytatás a 3. oldalon)

Az 50 méteres medence felületkezelését elvégezték. A
teljes felújításról szóló pályázatot befogadták, októberben bírálják el, s ha kedvezõ
lesz a döntés, jövõ tavasszal
kezdõdhet meg korszerûsítés az 50-esnél, ami a tervek
szerint feszített víztükrû
lesz. A csúszdás medencének
már bontják az egyik oldalát,
ide fémlépcsõt helyeznek el,
amin 2 lépésbõl ki lehet jönni a vízbõl. Az átépítésnek
köszönhetõen úszásoktatásra is alkalmas lesz ez a medence, vize fûthetõ lesz.
(Folytatás a 4. oldalon)

Nyerhet, ha elõfizet!
Áprilisban elõfizetési akciót indítunk! Azok az új
elõfizetõk, akik ebben a
hónapban 5760 forintért
egy évre elõfizetnek a lapra, sorsoláson vesznek
részt. Közöttük az alábbi
nyeremények találnak gazdára: 1 db 30 alkalmas és
2 db 10 alkalmas uszodabérlet, 1 db 10 ezer és 3 db
5 ezer forint értékû HunorCoop vásárlási utalvány,
illetve 3 db háztartási kisgép. Hûséges elõfizetõink
között pedig egy 10 alkalmas uszodabérletet, egy
5 ezer forint értékû HunorCoop vásárlási utalványt
és egy háztartási kisgépet
sorsolunk ki.

Az átalakítás után úszásoktatásra is alkalmas lesz a csúszdás medence.

A JÓ SZOMSZÉD
Becsületbeli ügy
a gimnáziumban
Új pályázatot írnak ki a szentesi középiskolák igazgatói
posztjára, mivel az elõzõ kiírást 9 megyében – így Csongrádban is – érvénytelenné nyilvánították. A plágiummal vádolt gimnáziumigazgató, H. Szabó Réka nem kívánt nyilatkozni lapunknak, de hozzá közel álló forrásból lapunk úgy
értesült, hogy hibáját helyre szeretné hozni, ezért becsületbeli ügynek tekinti, hogy ismét megmérettesse magát.
2012. április 15-ei határidõ- másolta a pályázatát a szenvel új pályázatot írnak ki tesi gimnázium igazgatói
egyes megyei intézmény- székéért induló egyetlen jefenntartó központok a fenn- lentkezõ, a jelenlegi intéztartásukban mûködõ közok- ményvezetõ. H. Szabó Réka
tatási intézmények vezetõi akkor nem nyilatkozott. Lafeladataira. Az új pályázati punk az új fejlemények tükkiírás hamarosan megjelenik rében szerette volna megtuda Nemzeti Közigazgatási In- ni a plágiumváddal kapcsotézet honlapján – tudatta latos véleményét, továbbá
múlt pénteken kiadott közle- azt, hogy ismét benyújtja-e
ményében a Közigazgatási pályázatát az igazgatói széés Igazságügyi Minisztéri- kért, de a Szentesi Életnek
um. A tárca közlése szerint sem kívánt nyilatkozni. ViCsongrád mellett 8 másik szont hozzá közel álló formegyében is eredménytele- rásból megtudtuk, elismerve
nül zárult a korábbi pályá- hibáját, amit mielõbb helyre
zat. A minisztérium jelezte, szeretne hozni, becsületbeli
hogy a közoktatással foglal- ügynek tekinti, hogy ismét
kozó intézmények vezetõi megmérettesse magát. Informegbízatásai a törvény értel- mációink szerint az õt támomében március 31-én meg- gató pedagógusoknak jelezszûnnek, az új pályázati ki- te, ha kap megbízást auguszírás eredményes befejezésé- tustól, ha nem, kötelességéig, de legfeljebb július 31-éig nek érzi, hogy új pályázatot
a közalkalmazotti törvény nyújtson be.
A Zsoldos-középiskola
végrehajtásáról szóló kormányrendelet értelmében volt az egyetlen a szentesi
ezeknek az intézményeknek oktatási intézmények közül,
a vezetésével megbízható az ahonnan két pályázatot is
is, akinek az intézmény ve- beadtak. A jelenlegi vezetõ
zetésére szóló magasabb ve- kihívója, Bimbóné Piti Éva iszetõi megbízása március 31- mét elárulta lapunknak,
én lejárt, vagy a nevelõtestü- hogy újra beadja pályamunlet adott intézménynek meg- káját, viszont Pintér Etelfelelõ képzettséggel rendel- ka igazgatónõ ezúttal nem
mondta meg, versenybe
kezõ tagja.
A múlt héten fokozott vá- száll-e az igazgatói címért. A
rakozás elõzte meg a minisz- Boros Sámuel Szakközépistériumi döntést, mégpedig kola igazgatója, Molnárné
egy, a megyei napilapban Tóth Györgyi februárban pányilvánosságra került ügy lyázott, de most csak annyit
miatt. A Délvilág múlt csü- közölt lapunkkal, hogy még
törtökön azt írta, hogy az nem kíván nyilatkozni arról,
interneten fellelhetõ doku- megpályázza-e a tisztséget.
Bíró Dániel
mentumok tanúsága szerint

SZENTESI ÉLET

2

Régi szentesi
újságok írták…
100 éve: Az Alföldi Ellenzék, 1912. április 7-én (vasárnap) megjelent húsvéti vezércikke A szenvedés ünnepe címen jelent meg, s legfõbb mondanivalója a következõ volt: Ne a feltámadást
ünnepeljétek! Legyen egyszer ünnepe a szenvedésnek
is! Ünnepe legyen annak a
Jézusnak, akit megostoroztak, akinek töviskoronát tettek a fejére, aki hordozta az õ
keresztfáját, aki megfeszíttetett. Mert bizony mondom:
Többen vagytok itt a Földön,
akik a szenvedés töviskoronáját viselitek, többnek jut ki
az ostorcsapásból, és százszor-ezerszer annyian hordozzátok a magatok keresztjét, mint amennyinek osztályrészül jut feltámadnia a
szenvedések sírágyából. Vonuljatok fel sorra Jézus hûséges követõi. Özvegyek, kiknek kidõlt a segítõ társuk,
szülõ nélkül maradt árvák,
akik egyedül járják az élet
Golgotáját… Jöjjetek és ünnepeljetek. Ti ünnepetek ez,
akik az élet különbözõ változásaiban vergõdtök, szenveditek a megaláztatás, meg-

hurcolás, a testi és lelki fájdalmak sorozatát. Nézzétek
meg a legnagyobb Szenvedõt, és merítsetek vigasztalást az õ Kálváriájából. Mert
higgyétek meg nekem, hogy
nagyobb vigasztalás nem
adatik a szenvedõ embernek,
mintha még nagyobb fájdalmat lát a magáénál…
75 éve: Az Alföldi Újság
1937. március 31-i és azt követõ számai arról számoltak
be, hogy a szentesi nyilaskeresztesek a húsvét vasárnapra virradó éjszakán az egész
várost elárasztották röplapjaikkal. A város központjában alig akadt olyan kirakat,
ablak, házfal, melyen ne „díszelegtek” volna a nyilas demagógiát harsogó röplapok.
Az újságból kiderült, hogy
március 31-én este véres verekedés zajlott le a Kossuth
utcán, az evangélikus templom közelében. A vizsgálat
kiderítette, hogy a verekedés
nyilas és szociáldemokrata
fiatalok között dúlt. A verekedés során az egyik nyilas
lapterjesztõnek beverték a
fejét egy kemény tárggyal,
mire társai bemenekültek a

Bugyi professzorra
emlékeztek
Koszorúzással emlékezett a Dr. Bugyi István Kórház, a Dr. Bugyi István Emlékév szervezõi, az önkormányzat, a Fidesz-KDNP
helyi szervezete, valamint
tisztelõi, prof. dr. Bugyi István halálának 31. évfordulóján. Április 3-án a kórház
kápolnája melletti szobornál történt megemlékezésen Várkonyi Katalin fõigazgató elmondta, hogy azért
gyûltek itt össze, mert

mindannyian úgy érezték,
hogy halálának évfordulóján kötelességük a fõhajtás
az iskolateremtõ orvos, a
tanítványok által a visszaemlékezésekben a magyar
sebészek zseniális nagymesterének, a sebészorvosnak, s egyszerûen az Embernek nevezett Bugyi István elõtt, akinek a szellemiségében próbálnak meg
a hétköznapokon is élni és
munkálkodni.

közeli párthelyiségbe. Emiatt
csoportosulás támadt a nyilas pártiroda elõtt, de a megérkezõ rendõrök szétoszlatták a tömeget.
40 éve: A Szentesi Élet
1972 áprilisi száma tudósított a Ruhagyár sportsikereirõl. A volt repülõtér szélén
elterülõ gyáregység dolgozói
nemcsak a munkában, hanem a sportban is megállták
helyüket. Ifj. Bélteki István
sportfelelõs elmondta, hogy
a gyáregység dolgozói nagyon szeretik a sportot. Ezt
bizonyítja, hogy a férfi asztalitenisz és a kispályás labdarúgócsapaton kívül a nõi atlétika is egyre többet hallat
magáról. Legutóbb Debrecenben az országos ruhagyári szpartakiádon a 4x100 méteres nõi gyorsváltó a második helyen végzett. Elmondta még, hogy a férfi kispályás labdarúgó csapat a szegedi és a bácsalmási ruhagyárak elleni sikeres szereplés után a területi döntõt is
megnyerte Debrecen, Ózd és
Békéscsaba elõtt, majd az országos szpartakiádon Sopron, Debrecen és a budapesti
Vörös Október Ruhagyárak
csapatait megelõzve, az igen
elõkelõ 3. helyezést érte el.
Közreadja:
Labádi Lajos

Honismereti
konferencia
Kisteleken
A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület az idén
Kisteleken tartotta szokásos
Honismereti Napját március
30-án. A kisteleki Helytörténeti Gyûjtemény megtekintése után megrendezett helytörténeti tudományos konferencián elõadást tartott
Labádi Lajos szentesi helytörténész-fõlevéltáros is, Szentes az 1849/49-es szabadságharcban címmel. Az elõadások anyaga hamarosan
nyomtatásban is megjelenik.

Mûvelõdési
programok
A Szentesi Dumaszínház
sorozat legközelebbi elõadása április 12-én, csütörtökön,
19 órakor lesz a Mûvelõdési
és Ifjúsági Házban. Ezen az
estén Aranyosi Péter és a
Szomszéd néni Produkciós
Iroda szórakoztatja a közönséget.
A „Tavasz a természetben”
címû kiállítás megnyitó ünnepségét április 13-án, pénteken tartják az ifjúsági házban. A kiállítás április 20-ig
tekinthetõ meg, az intézmény nyitva tartási ideje
alatt.
„Rejtelmek, ha zengenek…” címmel az alkotó pedagógusok XII. elõadómûvészeti találkozója április 14-én,
szombaton 15 órakor lesz a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. A bemutató
résztvevõi: Makó Város
Vegyeskara, Csongrádi Zenebarátok Kórusa, Harmónia
Egyesület (Kistelek), Magyar
Jánosné, Paulovics Tamás,
Szemerédi Endréné, Lakatos Béla (Szentes). A bemutatót
megnyitja Tarnay Attila a Pedagógusok Szakszervezetének Csongrád megyei titkára.
Nézzünk bizakodva a jövõbe! címmel Sáfár Mónika és
Bardóczy Attila színmûvészek
mûsorát láthatja a közönség
a mûvelõdési központ pódiumbérletének befejezõ elõadásaként április 16-án, hétfõn 19 órakor a volt megyeháza dísztermében. A mûsor
könnyed, zenés múltidézés,
kellemes nosztalgiázás a 60as, 70-es, 80-as évekrõl.
Örökzöld operettek, filmzenék, musicelek, slágerek a
szerelemrõl két tehetséges fiatal mûvész elõadásában,
gyönyörû jelmezekben. Jegyek az ifjúsági házban, a
Babilon Könyvesházban és
elõadás elõtt a helyszínen
kaphatók.
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A kút mása

Tisztelt szerkesztõség, kedves Labádi Lajos!
Nagy örömmel és meghatottsággal olvastam a március 30-i
számban a Lakos térrõl és Csillag Lakos Istvánról szóló írást,
aki anyai üknagyapám volt. Mellékelten küldök egy fotót a
családi kriptánkról, melyen az említett kút kicsinyített mása
látható. Köszönettel
Majtényi András zenetanár

Színjátszós sikerek
a gimnáziumban
A Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatának két csoportja vett
részt március 30-án Kecskeméten az Országos Diákszínjátszó Találkozó regionális fordulóján. Szurmik Zoltán, a tagozat vezetõje arról
számolt be, hogy a két csoport méltóképpen képviselte
a gimnáziumot és Szentes
városát ezen a megmérettetésen, amely napjaink diákszínjátszásának
egyetlen
fontos fóruma. Bronz minõsítést kapott a végzõs tanulók „színis” csoportjának Tetemre hívás címû produkciója, mely alkotás napjaink valóságának pillanataiból mazsoláz természetesen Arany
János balladájának kontextusán belül, de furcsa mód
nem Kund Abigél önmarcangolására, sokkal inkább
Bárczi Benõre és közvetlen
környezetének negatív atmoszférájára épít. Az elõadás figurateremtések, improvizációk, majd szövegrögzítések mentén készült, rendezõje: Szurmik Zoltán.
Arany minõsítést kapott,
és ezzel továbbjutott az or-

szágos döntõbe a 11.D osztály Halálra táncoltatott lány
címû balladájából készült
színpadi adaptáció. A zsûri
az értékelésen kiemelte a 34
tanuló színpadi fegyelmezettségét, az „együtt lélegzést”, a precizitást és alázatot. A szentesi HMG nagy
elõnye a csapatépítés, az erõs
közösség megléte, ezt minden fesztiválon kiemelik –
mondta el Csapiné Matos Ibolya, az elõadás rendezõje, a
diákok osztályfõnöke. A ballada megtartotta az eredeti
történetet. A gazdag bíró lánya és a faluvégi árva egymást megszeretik – de megengedi-e nekik ezt a világ?
Az elõadás színvonalát
tovább dicséri az, hogy a
fesztiválzsûri Csapiné Matos
Ibolyának ítélte a legjobb
rendezés és koreográfia díját.
Mészáros Martin pedig, aki az
elõadás egyik fõszereplõje
volt, színészi munkájáért különdíjban részesült. Az elõadás tehát az országos döntõn képviseli a HMG-t, mely
április 20-21-én szintén Kecskemét városában tekinthetõ
majd meg.

110 éve hunyt el Abaffy Zsigmond mérnök

„A meggyõzõdésemen csorbát ütni nem engedek!”
Abaffy Zsigmond azon jeles polgáraink egyike, aki
ugyan nem városunk szülötte, de fél évszázad alatt
ízig-vérig szentesivé vált.
Ide kötötte családja, baráti
köre, városépítõ és szépítõ
munkája, megannyi szakmai sikere. 1898-ban méltatlan támadások érték, ezért
felindultságában úgy döntött, hogy elhagyja megszeretett települését. Messzire
került, de csak rövid ideig
tudta elviselni a távollétet.
Hamarosan visszaköltözött
Szentesre, mint utóbb kiderült – meghalni.
Származásáról, ifjúkoráról
keveset tudunk. A Bács vármegyei Verbászon (ma Szerbia) született 1833-ban. Az
1850-es évek elején házassága révén került Szentesre.
Gibba György jómódú görög
kereskedõ leányát, Gibba Alexandrát vette feleségül, akitõl

három gyermeke született:
Irma (1854), György Károly
(1858) és Zsigmond (1859). Az
1857. évi népösszeírás szerint Gibba György Zöldfa utcai házában (a mai Horváth
Mihály u. környékén) élt az
ifjú pár, sõt itt lakott a mérnök úr testvéröccse, Abaffy
László késõbbi kereskedõ is.
Abaffy Zsigmond a fenti

összeírásban még püspökségi mérnökként szerepelt,
1858 õszén pedig már a Bihar vármegyei Beélben vállalt munkát. 1863-tól folyamatosan Szentesen tartózkodott. Elsõ komolyabb megbízása a Veker- és a Kórógymeder felmérése volt, amely
1865 végéig eltartott. 1868ban vállalkozó mérnökként a
réti birtokok felmérésén és
újbóli kiosztásán dolgozott.
1871 nyarán ideiglenes városi mérnökké választották,
majd az 1872. májusi tisztújításon véglegesítették állásában. Tisztségét 27 éven át viselte. Jelentõs érdemeket
szerzett az 1876. és 1879. évi
árvizek elleni küzdelemben.
Az õ mérnöksége idején vette kezdetét a város téglajárdáinak, és keramitútjainak
kiépítése. Jelentõs része volt
a Kossuth tér és Kossuth utca rendezésében, a megyehá-

za és a fõtéri díszkút megvalósításának elõkészítésében,
a tereprendezési és középítkezési munkálatok irányításában.
Politikailag a 48-as függetlenségi párthoz tartozott; barátja és harcostársa Sima Ferencnek. 1871-ben megyei
képviselõvé választották, s
1895-ig folyamatosan tagja
Csongrád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának.
Az 1890-es évek végén támadások érték politikai elvei
miatt, ezért 1898 augusztusában lemondott mérnöki hivataláról. Zilahra költözött,
ahol városi mérnökké választották. Távozása elõtt
tisztviselõtársai fényes bankettet rendeztek tiszteletére
a Kaszinóban. Sima Ferenc
pedig így búcsúztatta el a
Szentesi Lapban: „Abaffy
Zsigmond elköltözött közülünk, hogy új állomását el-

foglalja. Mintha egy éretlen
tréfa volna ez a komoly valóság. Egy régi, erõs oszlopa
volt õ városunk társadalmának és közéletének… Szerettük mindnyájan, mert jó barát volt, nemes lelkû ember,
pontos, lelkiismeretes hivatalnok. Egyenes jelleme, törhetetlen karaktere becsülést
követelt. Õ csúszómászó
korban hajlongani nem tudott, s ezt a mesterséget eltanulni nem tudá. Ellenzéki
ember volt, akkor is, mikor
még a tisztviselõt politikai
meggyõzõdéséért üldözni
nem szokták; de az maradt
s z i l á rd a n , t ö rh e t e t l e n ü l
mind a mai napig, bár most
hajszolják, üldözik a meggyõzõdés emberét. »A kenyeret a hatalom kiszakíthatja kezembõl, de meggyõzõdésemen csorbát ütni nem
engedek!« – ezt szokta mondani. S ez az ember ma el-

költözött körünkbõl. Messze
földre ment. Talán sohase jön
vissza, talán soha nem
látjuk…”
Szerencsére nem teljesen
így lett. Az idõs mérnök nem
tudott gyökeret ereszteni
Zilah városában. Beigazolódott rajta a bölcs mondás:
„Hosszas sorvadás emészti
azt a fát, melyet vén korában
tesznek más földbe át.” Hamarosan visszaköltözött
Szentesre, de közhivatalt
már nem vállalt. Hosszas betegeskedés után Szentesen
hunyt el 1902. április 16-án.
A helyi evangélikus temetõben helyezték örök nyugalomra. A sajtóban megjelent
tömör gyászhír záró mondata így szólt: „Puritán jellemét
és lelkiismeretességét oda lehet állítani az igazi tisztviselõ mindenkori példaképéül!”
Labádi Lajos
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Az állam szemet vetett a városházára
(folytatás az 1. oldalról)
Arra a kérdésünkre, hogy a szentesi polgármesteri hivatalban ez a változás mennyi
dolgozót érintene, a jegyzõ azt felelte, a törvényjavaslat több mint hetven jogszabályt
módosít, ebbõl közel 40 azoknak a száma,
amely megváltoztatja a hatásköröket részben
vagy egészben. Ezen jogszabályi változások
feldolgozása után lehet majd körvonalazni a
polgármesteri hivatalnál, a majdani önkormányzati hivatalnál maradó feladatokat és
ehhez igazítani a létszámszükségletet. Lapunk becslése szerint több tucat munkatárs
kerülhet át a járási hivatalhoz.
A tervezetben az is szerepel, hogy a helyhatóságok mindazon vagyona, amelyek az
átvételre kerülõ államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, január elsején térítésmentesen a magyar állam tulajdonába kerül. Ha
nem lehet megosztani az ingatlant – mert a
városházán belül mûködik az okmányiroda
–, a létesítmény közös tulajdonba kerül. Ebben az esetben a használati arányokról, valamint a költségek viselésérõl – mint egy társasháznál – meg kell egyezni. Ezzel kapcsolatban Sztantics Csaba lapunknak elmondta,
hogy a város felajánlott egy üres ingatlant a
járási hivatal létrehozásához, azonban a törvénytervezetbõl kiolvasható, hogy a járási
A szentesi piacon kezdte
a csütörtöki napot Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök. A Demokratikus Koalíció elnöke programalkotó turné keretében a párt vezetõivel érkezett a városba.
Vegyes reakciókkal fogadták a piacozók.
– Közé merészkedett a
népnek? – kérdezte az egyikük. Hátha vesz is valamit –
tette hozzá. Valóban vásárolt
a volt miniszterelnök egy
csokor tavaszi virágot, amit
Vadai Ágnesnek adott át. Nem
sokkal arrébb csíramálét
vett, majd lángost. – Maga
Gyurcsány Ferenc? – ezt már
egy fiatal lány kérdezte tõle
meglepõdve. – Hasonlítok? –
mosolygott a volt miniszterelnök. Váltottak pár mondatot és kellemes húsvéti ünnepet és tavaszi szünetet kívánva búcsúzott. – Annyira
drukkolok magának – szólította meg egy idõsebb hölgy.
– Van amikor az ember gyõz,
van amikor veszít – válaszolta Gyurcsány, akivel többen
is szóba álltak és készítettek
közös fotót. Egy régebbi látogatásán készült közös
fényképet dedikáltatott egy
hölgy a volt miniszterelnökkel.

Nemzeti levéltár

hivatalokat már meglévõ infrastruktúrára, a
jelenlegi polgármesteri hivatalokra építik.
Ebbõl következik, hogy a járási hivatal elhelyezése érdekében biztos szükség lesz hivatalon belüli költözésre.
Bíró Dániel

Múlt pénteken jelentette be a kormány, hogy a
megyei levéltárak 2012.
május 1-jétõl a nemzeti
erõforrás miniszter irányítása alá kerülnek, 2012.
május 31-i megszûnési dátummal a Magyar Országos Levéltár szervezetébe
integrálódnak, melynek
június 1-tõl Magyar Nemzeti Levéltár lesz a neve.
Arról is nyilatkozott
Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkár, hogy a megyei közmûvelõdési intézményekkel – Szentes esetében a múzeummal (a
szerk.) – kapcsolatban két
lehetõséget tudnak elképzelni: a NEFMi-hez, vagy
települési önkormányzatokhoz kerülne az irányítás, azonban egy vegyes
rendszerre van a legnagyobb esély.

Gyurcsány itt piacozott
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Kamera figyeli
tetteink
Megkezdõdött a városi
térfigyelõ rendszer kiépítése, a kamerákat fokozatosan
helyezik üzembe május végéig. A képeket a rendõrség
ügyeletén figyelik, egyben
a szakmai felügyeletet biztosítják, a mûködés költségét pedig az önkormányzat
fedezi. A rendszer igény
szerint további eszközökkel
és feladatokkal bõvíthetõ.
Az önkormányzat közel 22
milliós beruházása során 21
kamerát szerel fel a városban
és kettõt Eperjesen a kivitelezést elnyerõ Optanet Kft. a
következõ hetekben. Ezen a
héten három készül el és
kezdheti meg a próbaüzemet. Elsõ lépésben a Kossuth
Lajos és a Tóth József utca
keresztezõdésében, a Kossuth utcán az UniCredit
Bank elõtt, az Ady Endre és
a Nagy Ferenc utca keresztezõdésében szerelnek fel kamerákat. Ezt követõen hetente újabb öt megfigyelõ kiépítése fejezõdik be. Így április végére a Szabadság tér
déli oldalán, a Kossuth és a
Klauzál utca keresztezõdésében, a Mátyás király és a
Kossuth utca keresztezõdésében, a Jövendõ és a Bocskai utca keresztezõdésében,
az Arany János és a Szûrszabó utca keresztezõdésében, a
Köztársaság és a Szalai utca
keresztezõdésében, a Nagyörvény és a Farkas Antal utca keresztezõdésében, az Attila utca és az Ipartelepi út
keresztezõdésében, a Csongrádi út és a Kiss Zsigmond
utca keresztezõdésében, a
Vásárhelyi út és a Téglagyári
út keresztezõdésében, a Rákóczi és a Damjanich utca

Besenyei

Pázsit lesz a bölcsiben
– Minden magyarnak
megfelelõ köztársasági elnököt kell választania a parlamentnek – ezt már lapunk
kérdésére mondta Gyurcsány Ferenc. Nem az a
probléma, ha pártpolitikust
jelöl a Fidesz, mert például
Pálinkás József megbecsülést

vívott ki a másik oldalon is.
De Kövér László, Áder János
olyan személyek akikkel
nem lehet azonosulni. A Demokratikus Koalíció jelöltje
Iványi Gábor lelkész, aki egy
szabadelvû gondolkodó. De
persze nincs illúziónk, hogy
ne saját köreibõl választana a

kormány államfõt. A Demokratikus Koalíció 2014-re
egy erõs, közepes párt lesz,
ami biztosan bekerül a parlamentbe – tette hozzá a
Gyurcsány Ferenc, akinek lakossági fórummal zárult
szentesi programja.
Kép és szöveg: B. G.

Faültetés után a múlt hétvégén füvesítés következett a Vásárhelyi úti bölcsõdében: az intézmény dolgozói szülõkkel,
önkormányzati képviselõkkel és segítõ szándékú magánemberekkel kiegészülve 96 kilogramm fûmagot szórtak szét a
bölcsi udvarán. Mint megtudtuk, a fûmag negyedét helyi
vállalkozások ajánlották fel. Az öntözõrendszerrel ellátott
udvaron, ahová sövényt is telepítettek, néhány hét múlva
1000 négyzetméteres pázsit várja majd a csöppségeket.

A fiatalokat nem vonzza a mezõgazdaság
A képviselõ-testület múlt
pénteki ülésén kisebb vita
alakult ki Gyurcsány Ferenc
szentesi látogatása miatt.
Szabó Zoltán (Jobbik) a volt
miniszterelnök városi programját kifogásolta, amire
Szirbik Imre polgármester
úgy reflektált, hogy egy országgyûlési kép-viselõnek
szabad mozgása van, bármilyen közintézménybe
bemehet. Egyben kérte a
politikai feleket, hogy
toleráns, a másikat tisztelõ magatartással fogadják a
városba érkezõ politikusokat.
Egybevonva tárgyalták a
képviselõk az ipari park mûködtetésérõl, a fiatalok városban tartását szolgáló önkormányzati teendõkrõl és a
helyi felsõoktatásról szóló
elõterjesztéseket.
Csányiné dr. Bakró-Nagy Ve-

keresztezõdésében a Szeder
temetõ és a volt Esze Tamás
laktanya (ipari park) sarkán
mûködik képrögzítõ.
Ellenõrizhetõvé válnak a
Fábiánsebestyénre kivezetõ
út a benzinkutak területével,
az Ipartelepi út, a Kiss Zs.
utca, valamint Csongrádi út,
a Vásárhelyi út kivezetõ szakasza.
A kamera éjjel-nappali
üzemre alkalmas, a képe nagyítható és kimerevíthetõ.
Szirbik Imre polgármester lapunknak elmondta, hogy a
késõbbiekben a város közbiztonsági helyzete alapján
bõvülhet a megfigyelõrendszer például rendszámfelismerõ funkcióval is. Újabb
berendezéseket is lehet csatlakoztatni, így intézmények,
vállalkozások vagy akár a
térség települései is kérhetnek megfigyelést, ha vállalják a kiépítés költségét.
Árpádhalom már jelezte
szándékát saját kamera felszerelésére, aminek a jele
szintén a szentesi rendõrkapitányságra lenne bekötve.
– A felvételeket a rendõrség személyi állománya figyeli és õk kezdeményezhetnek intézkedést is – mondja
a polgármester. A személyi
kiadásokat és a mûködtetés
költségeit az önkormányzat
biztosítja, a szakmai felügyeletet pedig a rendõrség látja
el. Balogh Szabó Imre rendõrkapitány elmondta, hogy a
jelenlegi törvényi rendelkezés szerint ezt a feladatot
aktív vagy nyugállományú
rendõr vagy közterület felügyelõ végezheti.

ra aljegyzõ elmondta, hogy
statisztikai adatok szerint
Szentesen kevesebb a felsõfokú iskolát végzettek aránya, mint az országban,
ami azonban nem a fiatalok
alacsony tanulási kedvét jelenti, hanem megerõsíti azt a
tényt, hogy nem jönnek viszsza a diplomások a városba.
Molnárné Tóth Györgyi (Fidesz) javasolta, hogy a középiskolásokat is kérdezzék
meg a témában.
Horváth István (Pálmások
Szövetsége) kérdésére Szirbik Imre elmondta, hogy a
város felsõoktatási ösztöndíja szociális jellegû és nem
lenne jó ha a városban való
elhelyezkedéshez kötné az
önkormányzat. Szabó Zoltán
saját példáját hozta fel, miszerint ritka, hogy valaki
visszatér a városba, ha már
éveket dolgozott külföldön.

Felhívta a figyelmet az önkormányzati
bérlakások
esetleges kiutalására a városban megtelepedni szándékozó szakemberek részére.
Ollai Istvánné javasolta, hogy
a város vásároljon lakásokat
a fiatalok számára. Szirbik
Imre válaszában elmondta,
hogy ma Szentesen 700-800 a
nem lakott lakások száma.
Ezt a vagyont megmozdítva,
megoldódna a lakáshelyzet.
Demeter Attila (MSZP) egy
négygyermekes anya panaszos levelét olvasta fel, aki
nem talál semmiféle munkalehetõséget. Móra József
(MSZP) szerint tudomásul
kell venni, hogy a város közlekedési vákumba került,
ami akadályozza versenyképes vállalkozások megtelepülését. Most szûnnek meg
vasúti járatok, a gyorsforgalmi utak pedig elkerülik a

térséget, ezért infrastrukturális hátrányban vagyunk.
A termálvíz lehetne alapja
a hosszútávú befektetések
megjelenésére, azonban a
központi szabályozás bizonytalanná teszi a termálenergia gazdaságos felhasználását. Az elõterjesztést végül a testület egyhangúlag
elfogadta, de a témára júniusban visszatérnek.
Az ipari parkban 2007 és
2011 között 74 milliárd forint
értékû ipari és szolgáltató
jellegû beruházás valósult
meg, az önkormányzat közel
700 millió forintos fejlesztést
végez két év alatt - mondta
Bocskay István referens. A tájékoztatóból kiderült, hogy
az önkormányzat kamatmentes kölcsönre vonatkozó
vállalkozási pályázatán 15
vállalkozás 75 millió forintot
nyert és átlagosan két mun-

kahelyet hozott létre. A Pálmások Szövetsége javasolja
kiterjeszteni a támogatási
rendszert a gazdák földvásárlásának segítésére, valamint a nonprofit szervezetekre.
Homoki Nagy Mária professzor, az SZTE oktatási
rektorhelyettese, Szentes
díszpolgára írásos véleményt is megfogalmazott a
helyi felsõoktatás megteremtésének lehetõségével kapcsolatban. Szerinte valamelyik mûködõ felsõoktatási intézménnyel lehetne
együttmûködési megállapodást kötni telephely létesítésére. Alapképzést nem érdemes ide telepíteni a nagyfokú humán erõforrás igény
miatt, de a felsõoktatási
szakképzés kiugrási lehetõség lehet. Fontos azonban a
foglalkoztatási terület meg-

határozása és a végzettek elhelyezkedési lehetõségének
elõsegítése. Felhívta a képviselõk figyelmét, hogy a mezõgazdaság nem vonzó a fiatalok számára, amit mutat a
környezõ városok agrárképzéseire jelentkezõk alacsony
száma is.
A testület módosította az
általános iskolai körzethatárokat a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
egyenletes arányának biztosítása érdekében. A Deák iskola körzete bõvül a Téglagyári út, a Mágocsi út páros
oldala, a Klauzál iskola az
Árpád és Lavotta utcák
páros oldala, valamint a
Mágocsi út páratlan oldala, a
Koszta iskola pedig a Szántó
K o v á c s J á n o s , N á d a s d y,
Szegfû utca, a Lavotta és Árpád utcák páratlan oldala,
valamint Alsórét és Felsõrét
iskolás korú gyermekeivel.
B. G.
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Steril ház nyílik
Szentesen
Súlyos betegségen átesõ –
gyógyulásnak indult – gyerekek és családtagjaik számára segíti majd a felépülést az a steril ház, amit a József Atilla utcában alakít ki
év végéig a Mátrix Alapítvány. Benne öt különálló
gyógyuló szobát alakítanak
ki rászoruló gyermekek számára. A program beindítása
több mint 30 millió forintba
kerül – a közhasznú szervezet várja a támogató felajánlásokat.
– Tudta, hogy a szegényebb családok gyermekei
például a donor listákon
vagy költséges mûtétekre
várva hátrányt szenvedhetnek azért, mert a drága beavatkozások után steril körülmények híján nincs hova
tiszta helyre hazamenniük,
így kezelések elvégzése meg
is hiúsulhat – számolt be lapunknak Rácz Anett, a Mátrix Közhasznú Alapítvány
elnöke, mikor a szervezet
szentesi projektjérõl érdeklõdtünk. A 2003 óta mûködõ
alapítvány már megvásárolt

egy ingatlant a József Attila
utcában, hogy ott steril házat
rendezzen be súlyos betegségen átesett gyermeket számára. A tervek szerint a 2012
utolsó negyedévében megnyíló különle-ges épületben
öt különálló gyógyuló szobát
alakítanak ki, ahol egy-egy
szülõnek is biztosítanak férõhelyet, hogy segíthessék a
picik felépülését. A program
része az is, hogy míg a gyerekek gyógyulnak, addig az
alapítvány lehetõség szerint
a családoknak jobb minõségû lakhelykeresésben segít,
illetve a meglévõ lakhelyüket komfortosabbá próbálja
varázsolni.
De miért éppen Szentesen
nyitnak steril házat? Rácz
Anett – aki itteni születésû –
erre azt válaszolta, Szentes
az egyre korszerûsödõ
egészségügyi intézményei
révén, illetve például a
légimentõ központ miatt
frekventáltnak mondható.
Egy csendes, nyugodt kisváros ideális alapot jelent a kínszenvedést megélt, gyógy-

Tizenegy tûzoltót
vesznek föl év végéig
Április elsejétõl a szentesi tûzoltóság korábbi parancsnoka, Kajtár István vezeti a szentesi katasztrófavédelmi kirendeltséget, ami
a csongrádi és vásárhelyi
lánglovagok munkáját is
felügyeli. A szentesi tûzoltók élére Kálmán Rajmundot (képünkön balra) nevezték ki. A szentesi vonuló
állomány év végéig 11 fõvel
bõvül.
A szentesi, a csongrádi és
a hódmezõvásárhelyi tûzoltóság, valamint az iparbiztonság és a polgárvédelem
felügyelete is szentesi katasztrófavédelmi kirendeltséghez került április elsejétõl
– jelentették be vasárnap a
tûzoltólaktanyában. Az ünnepélyes állománygyûlésen
ismertették: a helyi tûzoltóság eddigi parancsnoka,
Kajtár István a szentesi kirendeltség vezetõje lett, a
tûzoltók élére pedig Kálmán
Rajmundot nevezték ki. Annak kapcsán, hogy állami
fenntartás alá került a teljes
katasztrófavédelem, Szatmári
Imre megyei igazgató megjegyezte, köszönettel tartoznak a szentesi önkormányzatnak, amiért 16 éven keresztül gondoskodott a tûzoltóságról és fejlesztette esz-

közparkját. Elhangzott: év
végéig 11 fõvel bõvül a szentesi tûzoltóság vonuló állománya, januártól pedig egy
új gépjármûfecskendõt vonnak be a szolgálatba. Az
igazgató kiemelte, van lehetõség az elõrelépésre, hiszen
belsõ utánpótlással töltenék
fel a tiszti állományt.
– Értelem és érzelem viaskodik bennem – fogalmazott
beosztottjai elõtt Kajtár István. Felemlegette, hogy 20
éve itt kezdte a munkát, és
amikor átvette a parancsnoki
széket, azt kérte tõle az elõdje, hogy ne legyenek középszerûek. Ennek igyekezett
megfelelni, és azzal, hogy a
szakmai vetélkedõkön a

ulófélben lévõ rászoruló
gyerekek néhány hetes lábadozásához. Megtudtuk tõle
azt is, hogy a steril ház alapjául szolgáló kétszintes ingatlan részben az alapítvány
tulajdonában van, a kialakítás, az engedélyeztetés, a ház
felszerelése óriási költségekbe kerül. A szervezet az ingatlant 25 milliós összegbõl
vásárolja meg, melybõl egy
részt már kifizettek. A berendezések, a technikai – egészségügyi eszközök további 57 millió forintba kerülnek
majd, a ház fenntartása (rezsi, személyzet) pedig további terhet jelent.
Az elnök hozzátette, kórházak, családvédelmi központok, védõnõi hálózatok
jelzik, ha az adott gyógykezelés elõtt álló vagy gyógykezelés alatt lévõ rászoruló
gyermek gyógyulása a kórházi tartózkodás után otthon
nem megoldható, ekkor
nyújt segítõ jobbot a Mátrix
Közhasznú Alapítvány programja. A segítségben részesülõk számára elõreláthatólag teljesen ingyenesen vehetõ majd igénybe a gyógyulást szolgáló steril szoba. –
Reméljük, hogy a szentesi
védõnõi hálózat, az egészségügyi központ, az önkormányzat jó kapcsolatba kerül a steril házzal. Az alapítványi intézmény Szentes
településen adott esetben
munkahelyet is teremt majd,
hiszen így válhat teljessé támogatói folyamat – mondta
lapunknak Rácz Anett. A felajánlásokat továbbra is várják: a Mátrix Közhasznú Alapítvány „Segélyalap” OTP
11735005-20553634 számlaszámára magánszemélyek,
közösségek befizetéseivel is
támogatható a gyermekmentõ munka.
Bíró Dániel
szentesiek annyiszor nyertek, ahányszor a többi tûzoltóság összesen, reményei
szerint sikerült is teljesíteni
az elvárásokat. Hozzátette,
az új parancsnoktól lehet,
kell és érdemes is tanulni.
Kálmán Rajmund – aki emlékezetett: 1873 óta mûködik
Szentesen a tûzoltóság –
büszkeségének adott hangot,
hogy ilyen hagyományokkal
bíró szervezet vezetésével
bízták meg. Szerinte Skandináviától a Balkánig ismerik
és elismerik a szentesi lánglovagokat, mert mindenütt
ott voltak, ahol gyors segítségre volt az embereknek
szüksége. Szirbik Imre polgármester a lakosság nevében köszönetet mondott a
tûzoltók eddigi munkájáért,
egyúttal azt kérte tõlük, továbbra is legyenek szakmájuk legjobbjai.
B.D.
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A lopások száma
növekedett a városban

Kedden közlekedésbiztonsági nyílt napot tartottak a sportcsarnokban.
Közel 1700 ismertté vált
bûncselekmény történt tavaly Szentesen, ami az elmúlt évhez viszonyítottan
14,1 százalékos csökkenést
mutat, de így is az elmúlt 5
év viszonylatában a második legmagasabb érték – olvasható a Szentes közrendjének és közbiztonságának
alakulásáról szóló kapitányi
beszámolóban. A rendõri
állomány feltöltöttsége 100
százalékos, az átlag szolgálati idõ 11 év.
Balogh Szabó Imre alezredes
tájékoztatójában kiemelte,
hogy míg tavaly csökkent
a bûncselekmények száma,
addig idén az emelkedés elérheti a 8-10 százalékot. Fõként a kisértékû, 5-20 ezer
forint közötti értékre elkövetett lopások száma növekszik. A magas üzemanyagárak miatt gyakoribbak a
gépkocsikból történõ gázolaj
lopások. Ezen túlmenõen
számos ügyet jelent a színesfém, termény, fa és állatlopások emelkedése – mondja a
kapitány. További feladat az
április 15-tõl életbe lépõ törvénymódosítás alkalmazása,

ami szerint ötvenezer forint
értékhatár alatt szabálysértésnek minõsül a lopás, ha
nem merül fel minõsítõ körülmény.
Az egyenruhás állomány
javuló minõségû szolgálatot
lát el. Ezt bizonyítja az is,
hogy tavaly nem érkezett panasz rendõri intézkedésre és
nem ért támadás rendõrt.
Javult a közlekedési morál,
csökkent a balesetek és a
gyorshajtások száma. A kedvezõ adatok eléréséhez a lakosság jogkövetõ magatartása is kellett, a fokozott ellenõrzések mellett. A kapitány
külön kiemelte, hogy a
Kisérben 46 bûncselekmény
történt az évi 1700-ból, így
elmondható, hogy a városrész nem fertõzöttebb a többinél. Korábban Ollai Istvánné képviselõ asszony tette
szóvá egyik ülésen, hogy sok
a lopás a Kisérben.
Duplájára nõtt viszont a
rablások száma tavaly a városban, ami az elmúlt öt év
legmagasabb elkövetése. A
11 esetbõl kilencet derítettek
fel sikeresen a szentesi rendõrök, ami nagyon jó mutató.

Sajnos ez is azt jelzi, hogy
erõszakosabbá vált társadalmunk – fogalmazott lapunknak a rendõrkapitány. Balogh Szabó Imre elmondta,
hogy elkezdték a szolgálatot
a motoros rendõrök a jó idõ
beköszöntével. A húsvéti ünnepek alatt a lakosok gyakrabban láthatják az önkormányzat által használatba
kapott motorokkal közlekedõ járõröket.
A kapitány véleménye szerint a rendõrség akkor végzi
jól a munkáját, ha kiszolgálja
azt a közeget, aminek a biztonságáért felel.
– A szolgáltató jellegû
rendõri tevékenység elõtérbe
helyezésével tovább szeretnénk nyitni a lakosság felé,
hogy partnerként fogadjanak
el bennünket. Ezt szolgálják
azok a rendezvények, ahol
megmutathatjuk magunkat.
Ilyen volt a keddi, gyerekek
részére szervezett közlekedésbiztonsági nyílt nap és
ilyen lesz a már negyedik alkalommal rendezendõ Mûszakiak napja – Rendõrnap
április 20-án a laktanyában.
Besenyei Gábor

Bontanak, építenek a strandon
(folytatás az 1. oldalról)
Az április végi négynapos
ünnepen üzemelni fognak a
csúszdák, de utána szezonkezdésig leállítják õket. A
gyermekmedencénél az elefántos csúszdát felpolírozzák, illetve három másik
csúszdát és egy billenõ vödröt szerelnek fel. A tanmedence hat élményelemmel
egészül ki.
A teniszpályákra hamarosan több mint 20 tonna salak
érkezik, ezt heteken belül
szétterítik. Az uszoda területén a napokban megkezdik a
füvesítést is. Májusban startol az öltözõépület felsõ
szintjének felújítása, termálmedencéknél pedig szakaszosan pótolják a lehullott
mozaikcsempéket, vagyis
mindig lesz vízfelület, amit
használhatnak a vendégek.

Jó a brûg vize
A szentesi képviselõ-testület múlt pénteki ülésén is napirendre került az üdülõközpont mûködése. Horváth István azt szorgalmazta, hogy
készüljön részletes kimuta-

tás arról, hogy kik és milyen
célból veszik igénybe a létesítmény szolgáltatásait, mert
ez alapot adhatna a forgalom
további növeléséhez. Halmai
István a termálmedencéknél
tapasztalható, olykor zavaros víz problémáját tette szóvá, mire Szûcs Szabolcs ügyvezetõ azt felelte, néhány napig a távhõrendszer vizét
használták, ami külsõre
ugyan más, mint a kutatóból
érkezõ meleg víz, de minõsége az elõbbinek is kifogástalan. Szabó Zoltán azt kifogásolta, hogy gyermekbarát
fürdõzési lehetõség továbbra
sem biztosított az uszodában. Antal Balázs Tibor kérdése, miszerint mikortól lesz
rentábilis a strand üzemeltetése, az ügyvezetõ azt mondta, 5 éven belül. Bujdosó Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy fontos a vízilabda
klub és az üdülõközpont
együttmûködése, hiszen a
2012/13-as bajnoki szezonban csak az utánpótlás után
46 millió forintot fizet majd
az egyesület a városi társaságnak medencehasznála-

tért, ez pedig a kft éves bevételének harmada.

Húzzák a sátrat
Április 10-én, kedden húzzák le a sátrat a 33-as medencérõl, másnap viszont
már lehet használni, de a két
medence közötti közlekedõt,
zuhanyzókat nem, azokat
csak április 12-tõl. Szerdán
veszik le a sátrat a tanmedencérõl. Egyiknél sem engedik le a vizet, így április
13-án már mind a két medence üzemel. Április 10-tõl
folyamatosan üzemel az 50es medence. Április 16-tól a
csúszdaérkezõs medence is
az úszásoktatók, úszni tanulók rendelkezésére áll. Április 16-tól leengedik a 33-as
medence vizét és majd április 21-én reggeltõl lesz használható. A 25 méteres medence vizét május 2-án
eresztik le és május 5-én reggeltõl lesz használható. A
gyermekmedencéket április
28-ától május 2-ig ideiglenesen üzembe helyezik.
B.D.
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Az „új”
Tankcsapda
Olcsó poén lenne ellõni: csapdahelyzetbe kerültek nemrég
kedvenc Tankjaink, de a való élet (ami nem tévesztendõ öszsze a Való Világgal) nem ennyire egyszerû. Benne van a pakliban, hogy az emberi kapcsolatok némelyike az idõ okozta
hajlítások, horpadások következtében elfárad, eltörik. Törvényszerû tehát, hogy az ország legnépszerûbb zenekarai sorában is elõfordulnak tagcserék.
Ez történt a Tankcsapdával gitárosuk, a majdnem alapító
tag Molnár Levente, vagy ahogyan mindenki ismeri, Cseresznye kiválásakor. Utódját Sidlovics Gábornak hívják, aki a
Zanzibár nevû rocknak látszó, popnak hallatszó zenekarban
játszott egykor. Itt jön a bökkenõ, mert aki a Tankcsapdát szereti (rossz ember nem lehet), csekély valószínûséggel hallgatott Zanzibárt is. Ergo: a Csapda-fanok túlnyomó többsége
elõtt rejtély, mit tud a srác, alkalmas-e a nagy feladatra, hogy
kulcsfontosságú posztot töltsön be az ország egyik
legütõsebb rockbandájában. De ha Lukács Laci és Fejes Tomi õt
választotta, bizonyára.
Március közepéig mindössze annyi derült ki egy új klip
kvázi werkfilmjébõl, hogy Sidi a humor azonos hullámhoszszán rezeg társaival. Mindez szükséges, ám nem elégséges
feltétel a dolgos hétköznapokban, különösen nem a fellépéseken, a színpadon. Az emberi kvalitások azok, amelyek hoszszú távra határozzák meg az együttmûködést, márpedig a
Tankcsapda távlatokban gondolkodik. (Azóta bebizonyosodott a klipbõl: joggal.)
Új tag beszállásakor bevett szokás, hogy elõször a legnépszerûbb dalokat veszik át vele. A Tankcsapda azonban a legkevésbé sem konvencionális zenekar. Csodálkoznék, ha az
lenne a meglepetés, hogy nem lenne meglepetés. Lukács Laci
úgyis kitalál valamit, hogy emlékezetes legyen Sidi szentesi
bemutatkozása. Például elõkap koncerten még nem, vagy ritkán játszott dalokat!
Akárhonnan nézzük, egy szentesi Tankcsapda-koncert
mindig esemény volt, sokunk számára legalábbis. Az elszármazott rockereknek alkalom a hazalátogatásra. A régieknek
lehetõség a közös sörös örömködésre, a fiataloknak pedig legális ürügy (és kötelezõ ok) a tombolásra. Egy biztos:
Lukácsék soha nem keltettek Szentesen csalódást. (Ahogyan
máshol sem, tudomásom szerint.)
A Graffiti Klub szervezésében lezajló koncert helyszíne az
ifjúsági ház. Ideje: április 20-án péntek, 21 óra. Az elõzenekar
a Los Vegas lesz. (A honlapjuk enyhén szólva nem informatív, de hogy vérbeli rockot tolnak, az a vaknak is világos.)
Figyelem! Másnap a nép többsége számára munkanap, erre
való tekintettel tán egy hangos, de szolid ünnepléssel is beérik a fiúk.
Olasz Sándor

Ünnepel a vegyeskar
- Évek óta foglalkoztatott
a gondolat, hogy az általános iskolák énekkarai mellett kellene egy városi kórus
is. Ez az ötlet aztán 1977 tavaszán megvalósult; összefogtam a zeneszeretõ barátokból, ismerõsökbõl, pedagógusokból és diákokból álló csapatot, hogy a közös
éneklés mellett színesítsük
és gazdagítsuk Szentes komolyzenei életét. A vegyeskar 40 fõvel indult, heti
rendszerességgel próbáltunk
a zeneiskola Kodály-termében. A találkozókat mindenki komolyan vette; a hétfõ
délutáni próbákra a tagok
mindig szakítottak idõt, ami
a mai napig így mûködik emlékezett vissza Nagy János.
– A jó hangulatú, közös
éneklés mellett ez egy igen
kemény munka is, mely sok
áldozathozatallal és lemondással is jár. Az énekkari tagok családjainak nagyon sokat köszönhetünk, hiszen
sokszor füstbe mentek a
családi programok a kórus
fellépései miatt, mégis támogattak bennünket ilyenkor is
– folytatta Csorba László.
– A felkészülés viszont
nem volt hiábavaló, hamarosan már nem csak a város lakosságának énekeltünk, hanem eljutottunk vidékre és
külföldre is. Újabb és újabb
kapcsolatok, barátságok alakultak ki hasonló kórusokkal, melyek a nehéz és kitartó próbák mellett igazi ajándéknak mondhatók.
– Az akkoriban kialakult
ismeretségek közül néhány

A sikerélmény motiválja
a kis keramikust
Újszerût, egyedit alkotó
növendékeik kiemelkedõ
képzõmûvészeti eredményeire büszkék mostanság a
Szivárvány Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben. A kisdiákok alkotásait
a fõvárosban csodálhatják
meg.
Élre kívánkozik, hogy a
Hubay Jenõ AMI és PSZK
„Látványtól az absztrakcióig” elnevezésû országos képzõmûvészeti pályázatán és
versenyén 24 mûvészeti intézmény 350 alkotással képviseltette magát, köztük a
szentesi iskola, mely kollektív díjat kapott. Két diák, név
szerint az alapfokú 4. évfolyamra járó Lakatos Rebeka
Dominika (Kalácska Beáta tanítványa) és a szintén 4.-es
Gera Vince Domokos (Cseh Lajos növendéke) pedig abban
az élményben részesült,
hogy 130 pályázó között az õ
munkáikat is bemutatják egy
kiállításon, mely május 5-ig
látható a budapesti Hubay
Galériában.
A fiú fából készített térplasztikájáért kapta az elismerést, mert munkája egyedi, újszerû volt. Míg a faragók a természeti formák mûvészi igényû átírását, addig

a kerámia tanszakon leginkább a népmûvészeti értékek
megõrzését tartják szem
elõtt. Rebeka a dombormûvében meg tudta jeleníteni a
festészetet és szobrászatot.
Tanára elmondta: a pályázaton a csendélet volt a fõ téma, s arra a szakmai koncepcióra volt lehetõség, amit õk
képviselnek, vagyis továbbgondolják a látványt. Így Rebeka a két dimenzióból 3 dimenziós látványt alkotott.
Beáta, aki szobrászmûvésztanár, két éve foglalkozik a
kislánnyal.

A legjobbak között
Számtalan pályázaton érnek el sikert az intézmény növendékei, köztük a „Mutass jó példát” címû kiállításról elhozták a „Legjobbak a jók közül” elnevezésû különdíjat, s
Dávid Lora 2.-os, Beleon Virág és Petrovics Petra 3.-os tanulók munkái 10 napig voltak láthatók a Lurdy Házban.
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Rebeka, míg társaival már
az Anyák napjára készülve
hûtõmágnest terveztek, elmesélte: rajzból ügyesebb, s
indult is pályázatokon, mégis most kerámiájáért díjazták. Tanára hozzáfûzte: itt
megmutatkozott a rajztudás
is, szépen megfestette a hátteret.
A kislány azt mondta, nagyon jó érzés, hogy Budapesten kiállították egy munkáját, s szeretné, ha lenne
még ilyen eredménye. Ügyesen dolgozik, vannak kiemelkedõ munkái, ez azért is
fontos, mert úgy tûnik, Rebekát a sikerélmény ösztönzi
a legjobban, jellemezte tanítványát Beáta. Most is készülnek pályázatokra, például a
Kedvenc madaram és a Szerelmes madarak címû megmérettetésekre.
Darók József

Idén tavasszal ünnepli megalakulásának 35 . évfordulóját a Bárdos Lajos Vegyeskar. Ennek apropóján rendez
hangversenyt a Szentesi Zenebarátok Egyesülete, melyet a
volt megyeháza nagytermében tekinthet meg a zeneszeretõ
közönség április 15-én, vasárnap 17 órától. A vegyeskar életében jelentõs esemény kapcsán beszélgettünk Nagy János
alapító karnaggyal és Csorba László alapító taggal.

még ma is él, de minden évben találkozunk új kórusokkal is. 1993 óta foglalkozunk
az Egyházzenei Találkozó
megrendezésével, ez alatt a
19 év alatt több, mint 80 kórus fordult meg városunkban.
– Ma már a fellépéseink és
a komolyzenei találkozók
magas színvonalú rendezvények, szerencsére van rájuk
igény. Állandóan képezzük
magunkat, nincsenek kihasználatlan kórus próbák,
mindannyian szívvel-lélekkel dolgozunk és büszkék lehetünk az elért eredményeinkre. Saját szólistáinkat
szintén kiemelném, hiszen

Ismét szûrõprogram
Április elsõ felében folytatódik a SzentTesT Egészség a
célkeresztben városi szûrõprogram. Április 11-én 17
órától a Megyeháza Kulturális és Konferencia Központban Végh Erika gyermeknõgyógyászati, Fornay Katalin bõrgyógyászati, Halász
Oszkár nõgyógyászati rákszûrés témakörében tart elõadást. A Dr. Bugyi István
Kórház rendelõintézete lesz
a helyszíne április 14-én 10
és 17 óra között a szûrõprogramban, melyre most méhnyakrákszûrésre, mellvizsgálatra és mammográfiás szûrésre, bõrgyógyászati vizsgálatra, valamint csontsûrûség
mérésre lesz lehetõség.

A könyvtárban...
...április 11-én, szerdán 18
órakor Paulovics Tamás versmondó estjét rendezik.
Közremûködik: Buka Boglárka, Mihály Béla, Várkonyiné
Mihály Erna.
...április 12-én, csütörökön
18 órakor Debussy és kora
címmel zenés irodalmi estet
tartanak. Közremûködnek: a
Lajtha László AMI tanulói és
tanárai, a Klauzál-iskola tanulói. Megnyitja: Nagy János
ny. igazgató.

nem kell vendégmûvészeket
felkérnünk, erre a feladatra –
mondta a karnagy.
Nagy elismerésnek számít,
hogy énekelhettünk már a
Zeneakadémián, a Marosvásárhelyi Kórustalálkozón, és
ami igazán megható volt,
hogy a Veszprémi Székesegyházban telt ház elõtt szerepeltünk, igen nagy sikerrel. Itt a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársasággal közös
mûsorszámot is elõadtunk,
ami azért is megtiszteltetés,
mert ez a kórus kiérdemelte
a Magyar Örökség Díjat. Õk
az elkövetkezendõ idõkben
is számítanak az együttmûködésünkre. Büszkék va-

gyunk ezüst, arany és Hangverseny Kórus minõsítéseinkre is, ez utóbbi elbírálása
komoly szakmai zsûri elõtt
történik egy órán keresztül
és nem könnyû megfelelni
az elvárásoknak. A Csongrád megyei alkotói díjat
szintén elnyerte a kórus,
melyet minden évben egyszer adnak át augusztus 20án Ópusztaszeren - sorolta a
karvezetõ.
Munkánk során a tavalyi
évben önálló hangversenynyel emlékeztünk a Lisztévfordulóra és ezt a mûsorunkat vidéken is bemutattuk. Saját kezdeményezésünknek mondhatjuk a Karácsonyi Jótékonysági Hangversenyt és az óévbúcsúztató
nagy koncerten szintén kivesszük a részünket a fúvós
zenekar mellett. Az idei jubileumi hangversenyen a
Mesumi Nõi Kar lesz a vendégünk, velük évek óta jó
kapcsolatot ápolunk.
– A jelenleg 53 fõbõl álló
énekkarhoz bárki csatlakozhat, aki elhivatottságot érez
a mûvészetek és a komolyzene iránt, hiszen minden
tanév elején meghirdetjük az
új tagok felvételét. Az alapító tagok és a fiatalabb generáció ugyanúgy megfér egymás mellett ebben a kis közösségben, remélem, hogy
még hosszú éveken keresztül – zárta a beszélgetést
Nagy János.
„A zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonyabbá tesz más szépségek iránt.” /Bárdos Lajos/
Fazekas Andrea

Autizmus és
figyelemzavar
Hetedik alkalommal tartott szakmai napot a szentesi Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat pedagógusok,
szülõk részére. A rendezvényt hagyományosan a
kistérségi feladatokat ellátó
szakszolgálat születésnapjához kapcsolódóan szervezik, témául pedig az adott
esztendõ leghangsúlyosabbnak tartott problémái
szolgálnak. Idén a figyelemzavar és az autizmus állt
a középpontban, tudtuk
meg Gurdonné Kovács Helga igazgatónõtõl.
– E két központi témán kívül a résztvevõk elõadást
hallhattak a korai fejlesztéshez (mozgásfejlesztéshez)
kapcsolódóan a DSGM- terápiáról, illetve az elhízás pszichés hátterérõl is. E témában
a közeljövõben programot
indít a szakszolgálat túlsúlyos gyerekek részére, ennek
a bevezetõ elõadását hallhatták vendégeink. Igyekszünk
minden esztendõben új
módszerekre, eljárásokra felhívni a figyelmet, úgy érzem
ez most is sikerült – mondta
az igazgatónõ.

– Mennyire zártkörû, szakmai ez a rendezvény?
– Mindenki irányába nyitottak vagyunk, és ahogy korábban, most is szülõk és
kollégák egyaránt kíváncsiak
voltak az idei elõadásainkra.
Úgy gondolom, közérthetõen beszéltünk olyan témákról, melyek a szakmabelieket
és a gyermeket nevelõ családokat is foglalkoztatják.
Örömmel tapasztaltuk, hogy
Hódmezõvásárhelyrõl,
Csongrádról és Kiskunfélegyházáról is jöttek meghallgatni elõadóinkat.
– Terveznek e hasonlóan
nagyszabású rendezvényt a
közeljövõben?
– Az elmúlt pénteki konferenciánk elsõsorban a felnõtteknek szólt, a május 18-i
„Most Megmutatom Magam
Fesztivál” viszont a gyerekeknek biztosít szereplési lehetõséget. Ezen a délutánon
olyan tanulók, fiatalok mutathatják be tudásukat, legyen szó akár kézmûvességrõl, zenérõl, táncról, akik
hozzánk járnak fejlesztésre.
H.V.

Március 30-án tartották Hódmezõvásárhelyen a sajátos
nevelési igényû tanulók szépíró versenyének megyei
döntõjét. A vetélkedõbõl kistérségünk három diákja is
bejutott az április 21-én, Budapesten megrendezésre kerülõ országos fináléba. Kategóriájában a szegvári Tóth
Lilla másodikos, és a szintén szegvári, ötödikes Pécsi
Norbert az elsõ, a Bartha János Kertészeti Szakképzõ Iskolában tanuló, kilencedik osztályos Somogyi Vivien pedig a második helyen végzett.
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Kûrben elõször, formációban
hatodszor bajnokok

Újabb három magyar bajnoki címmel gyarapodott, s
szerzett világbajnoki kvalifikációkat az ország legeredményesebb társastánc egyesülete.
Egyrészt folytatódott egy sikerszéria, hiszen a Szilver TSE
formációja a múlt hétvégén
Zalaegerszegen standard mix
kategóriában immár hatod-

szor bizonyult a legjobbnak,
de a vadonatúj mûfajnak számító kûr versenyben a standard és latin bajnoki címet is a
klub táncosai hozták el.
Úgy tûnik, László Csaba és
Mikes Anna tavalyi 6. helyezése az elsõ kûr-világbajnokságon meghozta a hazai táncosok kedvét is, hogy kipróbálják magukat ebben az

Idehaza verhetetlenek
A formációs standard mix magyar bajnokságokon 6. éve
verhetetlen a Szilver TSE. A Szilver esetében a Burlesque
címû film zenéje jól bevált, hiszen már másodszor ezekre a
dallamokra táncoltak, és kiemelkednek a mezõnybõl. 8 páros táncol egyszerre a formációban. A László Csaba és Németh Anikó megtervezte koreográfiára a Klauzál iskolában,
illetve Csongrádon gyakorolnak hetente kétszer a párosok,
akik a többi napokon az egyéni versenyeikre is készülnek.
Novemberben Németországban a világbajnokságon szeretnének betáncolni a döntõbe, azaz a legjobb hat közé.

Itthonról szorít
az olimpiáért
Merész András szövetségi kapitány behívta az olimpiai
kvalifikációs tornára készülõ válogatott keretbe, így KövérKis Réka (képünkön), a Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi
VK 20 esztendõs vízilabdázója is a legjobbjainkkal készülhetett a trieszti viadalra. Végül a keretszûkítésnél ugyan
kimaradt a 13 utazó játékos közül, de Réka nincs elkeseredve, tudja, hogy miben kell még fejlõdnie ahhoz, hogy biztos válogatott lehessen.
A januári Eb-t követõen
Merész András öt olyan játékost is meghívott a március
eleji, hollandiai felkészülési
mérkõzésekre, akik nem voltak ott a kontinensviadalon.
Kövér-Kis Réka így tarthatott a nemzeti csapattal, közvetlenül az Imperia elleni
LEN-kupa visszavágó másnapján. Két meccs a házigazdák, kettõ a kanadaiak ellen,
melyeken Réka is bizonyíthatott. Elmondása szerint
minden poszton bevetették,
egyedül centert nem játszott,
ráadásul minden mérkõzésen sikerült gólt szereznie. A vinni. A kapitány elmondta,
holland túrát követõen más- hogy a védekezésem elég
fél hétig a fõvárosban ké- stabil, támadásban viszont
szült a válogatott, ám ekkor többet kellene nyújtanomegy vírusos megbetegedés mondta Kövér – Kis Réka. –
miatt Rékának el kellett Az biztos, hogy a kellõ rutihagynia az edzõtábort. Ek- nom még hiányzik ahhoz,
kor tudta meg, hogy neve hogy stabil válogatott tag lenincs ott az olimpiai részvé- hessek, de nem vagyok elketelt kiharcolni induló lányok seredve, mert elõttem a jövõ.
között. – Sokat kell még ta- A legfontosabb az, hogy az
nulnom, fizikálisan és takti- egyesületemmel hazai és
kailag is fejlõdnöm, ráadásul nemzetközi szinten is sikereborzasztóan megerõltetõ egy ket érjek el, ezt követõen jöhat hetes felkészülést végig- het a válogatottság. Most el-

utóbbi idõben egyre népszerûbbé váló mûfajban. Ennek
megfelelõen erõs mezõny
gyûlt össze Zalaegerszegen,
ahol a Szilverbõl két páros indult, s elnyerték a bajnoki címeket: standard táncokban
Budai Attila Barna Lillával,
latinban pedig Bódi Ferenc
Gyurits Diánával diadalmaskodott.
A hagyományos táncversenyekhez képest itt négy perces, szabadon választott koreográfiát táncolnak, melyben
lehetõség van látványosabb
mozdulatokra, például emelésekre, magyarázta Attila,
aki szerint épp ezért erõnlétileg is nehezebb a kûr-verseny. Lillával modern tangót
táncoltak.
Elõrelépés számukra, jobsõsorban azért szorítok,
hogy a lányok harcolják ki a
londoni részvételt.
Arra a kérdésre, hogy mi
lehetett a Hungerit gyengébb tavaszi teljesítményének az oka, Réka elmondta,
hogy hullámvölgyben voltak, és amíg õsszel minden
összejött nekik, addig idén
az egyes mérkõzések kulcsfontosságú pillanataiban a
helyzeteiket nem tudták kihasználni. - A tavalyi szereplést követõen a klubvezetés
és a szurkolók is többet vártak tõlünk, mi saját magunktól is, de azt hiszem, hogy a
Magyar Kupa 2. hely és a
LEN-kupa bronzérem sem
szégyellnivaló. Ha egységesek leszünk, akkor begyûjthetjük a bajnoki bronzérmet
is.
Réka szerzõdése május 30án lejár a klubjánál, és bár
máris kapott ajánlatot másik
egyesülettõl, ezzel egyelõre
nem foglalkozik. – Legfontosabb számomra, hogy sikerrel vívjuk meg a Dunaújváros elleni párharcot. Ezt követõen meghallgatom mostani egyesületem ajánlatát,
elképzeléseit a következõ
idénnyel kapcsolatban, de ha
rajtam múlik, és az ajánlatot
is jónak találom, valamint a
Szentes jövõre is a bajnoki címért harcolhat és nemzetközi kupában is elindulunk,
akkor több mint valószínû,
hogy továbbra is itt folytatom pályafutásomat.
H.V.

ban megmutathatják az egyéniségüket – indokolják a táncosok, hogy miért próbálták
ki az új mûfajt. Diánáék a
Burlesque címû zenés film
betétdalaiból összeállított koreográfiára táncoltak, a revük
világát megidézve. Ahogyan
a mozdulatok, a ruhák is lehetnek merészebbek, a fiúknál is, tudtuk meg tõlük.
A szokásos ranglista-versenyek, nemzetközi megmérettetések mellett októberben
Barcelona, s a világbajnokság
lesz az úticéljuk. Nem is titkolják: az is motiválta õket,
hogy kûrben is rendeznek
vb-t. Mivel ismeretlen terület
még számukra, az esélylatolgatásba most nem mentek
bele, de mindkét páros a döntõt célozza meg.
D. J.
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Két mûtét
után a bmx-es
Június vége elõtt nem
kezdheti meg a felkészülést
Báthory Gábor (képünkön)
szentesi bmx – versenyzõ. A
tavaly szeptemberben súlyos térdsérülést szenvedett
fiatal tehetség nemrégiben
esett át a második mûtéten.
Orvosai szerint szépen javul, a versenyekre való felkészüléssel azonban még
várnia kell.
Gábor 2005-ben ült elõször
bmx – kerékpárra.
– Kezdetben nem volt komoly szándékom ezzel a
sporttal, egy év elteltével
döntöttem úgy, hogy elkezdem a versenyzést. Bekerültem egy olyan baráti társaságba, ami igazi húzóerõnek
bizonyult, talán miattuk is
gondoltam úgy, hogy kipróbálom magam versenyzõként is. Az elsõ igazi megmérettetés Szegeden az Extrém
Napok nevû versenyen volt,
itt a 16 év alatti korosztályban 2. helyen végeztem. –
emlékszik vissza Gábor.
A folyamatos felkészülés
szép eredményeket hozott,
így pl. a tavalyi nyíregyházi
nyári országos versenyen 1.
helyezést ért el, immár felnõtt korosztályban. Ezen a
versenyen figyelt fel rá egy
neves sportcég, mely azonnal felajánlotta szponzorációját. A szerzõdést hamarosan alá is írták; a sajnálatos
baleset alig pár hónappal ezután történt.
- Ez a verseny, ahol lesérültem, meghívásos alapon
történik, vagyis nem kerülhet be bárki. A teljesítmények alapján válogatják ki a
versenyzõket, összesen harmincat. Én már a legjobb

nyolc között voltam, amikor
egy leérkezés után visszabicsaklott a térdem. Akkor
még nem tudtam, hogy milyen súlyos, csak másnap
mentem orvoshoz, amikor
már cipó nagyságúra dagadt
a térdem – magyarázta Gábor. – Azonnal elláttak és
hosszas vizsgálatok után közölték, hogy meg kell mûteni. Az elsõ operáció tavaly
szeptember közepén történt,
a második ez év januárjában.
A második mûtétre azért
volt szükség, mert még szeretnék versenyezni, így lett
újra erre alkalmas a lábam.
Az utókezelések, a merevítõs sínben való járkálás, a
gyógytorna és a mankózás
heteken keresztül nagy türelemre tanította. – vallotta be
a szentesi bmx-es.
– Most még csak óvatosan
biciklizhetek, de június második felében talán megkezdhetem a felkészülést az
augusztusban Szentesen
megrendezésre kerülõ versenyre – tette hozzá Gábor.
F.A.

Labdarúgás

Újabb Kinizsi-ötös
Makó után Földeákon is átgurult a szentesi
úthenger. Természetesen csak képletesen, a
Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgócsapata ugyanis 5-0-ra nyert idegenben.
– Amit kértem labdarúgóimtól, azt maradéktalanul megvalósították - mondta Bozóki
Zoltán vezetõedzõ a lefújást követõen. – Agresszívak voltunk, és az elsõ félidõben sikeresen kihasználtuk azt, hogy az erõs szél minket

támogatott. Most két hétvégén is itthon játszunk, a Szatymaz és a Fábián-sebestyén ellen
is szeretnénk folytatni azt az eredményes játékot, melyet az utóbbi három fordulóban bemutattunk.
A tabella hatodik helyén álló, 39 pontos Kinizsi április 7-én, szombaton 16 óra 30 perckor fogadja az utolsó helyen álló Szatymaz
gárdáját.
hv

Rögbi

Áprilisi tréfa a
listavezetõnek
Április elsõ napján a szentesi rögbisek lejátszották második
tavaszi mérkõzésüket az Esztergomi Apródok vendégeként. A
hazaiak több felnõtt válogatott játékossal is büszkélkedhetnek,
ezért Bélteki Zsolt edzõ nem igazán a gyõzelemért, hanem a
tisztes helytállásért utazott legényeivel a Dunakanyarba. Annál
is inkább, mivel sérülések miatt több kulcsjátékosát is nélkülöznie kellett! Sõt az U18-as válogatottal, Madridban a korosztályos Európa-bajnokságon résztvevõ Orovecz Ádám is hiányzott
a csapatból.
A 91-esek nem hagyták levegõhöz jutni a hazaiakat és látványos támadásokat szerveztek, ami az eredményen is megmutatkozott. A játékrész második felének elején átvették a vezetést
és nem adták ki a kezükbõl a gyõzelmet, így sikerült megtréfálni otthonában, az eddig veretlen listavezetõt. Ezzel a gyõzelemmel megmaradt a remény, hogy a pontvadászat végén városunk rögbisei felálljanak a dobogó valamelyik fokára.
Végeredmény: Esztergomi Apródok-Szentesi 91-esek 22–32.
Pontszerzõk: Zsigár Ferenc, Mácsai Csaba, Kiss Szabolcs, Tímár
Ferenc(10), Rákóczi Zoltán, Faragó Róbert, Tímár Zsolt, Baranyi
László, Papp Zoltán (5), Döme Zsolt(10),Tóth Dávid, Dobos Attila
(2), Csepregi Krisztián, Orovecz Csaba, Czakó Balázs (5), Kérdõ Szabolcs, Bélteki Zsolt (játékos-edzõ), Sándor József.
A 91-esek következõ hazai mérkõzésén ismét az Apródok
lesznek az ellenfelek, a találkozó szombaton 16 órakor kezdõdik a Spartacus-pályán.

30 csapat
a parketten
Három helyszínen 30 utánpótláscsapat részvételével
rendezik meg hétvégén a 4.
Nemzetközi Húsvéti Kosárlabdatornát Szentesen. Lapunk megjelenése napján, 14
órakor kezdõdnek a küzdelmek a sportcsarnokban, illetve a Koszta- és a Klauzál-iskola tornatermében. A rangos megmérettetést szervezõ
Szentesi KK részérõl Aleksandar Preskar elmondta, idén
is rengeteg csapat jelezte a
részvételi szándékát, de sajnos csak a 30 leggyorsabb jelentkezést tudták elfogadni.
Az U11-es korosztályban
12 hazai – köztük egy szentesi – gárda mellett összesen
6 szlovák, szerb és román
együttes versenyez majd a
gyõzelemért, míg az U13asoknál a helyieken kívül hét
magyar és négy szerbiai csapat méri össze erejét.
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H O L- M I ?
Április 6-tól
Koszta József Múzeum
Idõszaki kiállítások: Õseink
nyomában kazah-magyar régészeti ásatások. Buffalo Bill's Wild
West. Nyitva kedd-péntek 9-15,
szombaton 10-16 óráig
Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti
látványraktár keddtõl péntekig
9–13, szombaton 10-16 óra között látogatható a Széchenyi ligeti
épületben elõzetes bejelentkezéssel.
Tokácsli Galéria
Rejtelmek, ha zengenek címmel látható az alkotó pedagógusok tárlata nyitva tartási idõben.
Városi könyvtár
Mesterségek dicsérete - Kovácsok, szûcsök, szabók. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Somogyi-könyvtár és
a Szentes Városi Könyvtár közös
kiállítása május 6-ig látható a
könyvtár középsõ szintjén.
Auschwitz: nõi tábor címmel
Lukács Ágnes holocaust-túlélõ
grafikáiból készült kiállítás tekinthetõ meg.
Mûvészetek Háza
Nagy Miklós Zoltán és Novák
Tamás közös fotókiállítása látogatható. Az Afrika feketén-fehéren címû tárlat különlegessége,
hogy a két fiatalember a
Budapest-Bamako Rally háromszoros bajnoka.
Képzõmûvészeti kiállítás látogatható nyitva tartási idõben.
Kézmûves mûhelyek: feketekerámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehetõségük az érdeklõdõknek. Nyitva
tartás: hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Március 28-tól április 27-ig a
Jövõnkért Alapfokú Mûvészeti
Oktatási Intézmény képzõmûvészet mûvészeti ágának növendékei munkáiból látható kiállítás,
"Színes világ" címmel.
Galéria Kávéház
A fotómûvészet kedvelõi körében nem ismeretlen Törköly József neve, aki jellemzõen aktképekkel mutatkozik be, a kiállítás
május 7-ig látogatható.
Õze Lajos Filmszínház
Április 5-9.
17.30 óra Az ajtó - magyarnémet filmdráma, 20 óra Az élet
fája - amerikai filmdráma.
Április 12-16.
17.30 óra Sherlock Holmes
nevében - magyar ifjúsági kalandfilm, 20 óra Kémes hármas
- amerikai akció-vígjáték.

VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS KIKÉPZÕ
KÖZPONT
biztonsági õr,
Testõr,
Vagyonõr
Intenzív, OKJ-s
szakmunkás
képzést indít
A szakmai szakszervezetek és
az ORFK-RSZKK ajánlásával!

április 15-én és 22-én
SZENTESEN és
CSONGRÁDON.
+36-30/981-19-83
Hétvégén is hívható!
Hölgyek, nyugdíjasok,
pályakezdõk
elentkezését is várjuk!
www.vokk.hu
Gyors elhelyezkedés!
Fegyvervizsga 1 nap alatt!
NE HIGGY az átverõknek,
ÓVAKODJ az olcsó
tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010

Egyre több kocogót látni
Szentesen, a ligeti futópálya szinte zsúfoltnak tûnik
egyes idõszakokban. Van
aki fogyni szeretne, ki az általános kondícióját javítani.
Aki beleszeret a futásba, az
nem tud meglenni nélküle.
De mi is a jó ebben a sokak
által „nemszeretem” sportban? A kérdéssel egy kétgyerekes anyukát kerestünk meg, aki alig két éve
kezdett rendszeresen futni
és azóta több félmaratont,
és a maratont is lefutotta.
Szabóné Virágos Kis Krisztina (képünkön) évente legalább 1500 kilométert fut,
több versenyen is elindul. Két évvel ezelõtt jutottam el
addig, hogy valamit kezdenem kell magammal, ami segít. A mozgás számomra terápia volt. Kezdetben aerobikkal próbálkoztam otthon,
de inkább a szabadba vágytam, így jött a futás 2010
márciusában. A második
gyermekem születése után
egyszer már elkezdtem a
rendszeres mozgást, de abba
is maradt. A gyereknevelés,
a napi gondok mellett nem
volt rá se idõm, se energiám.
Azóta már tudom, hogy csak
akarat kérdése a rendszeres
mozgás. A futás örömmel
tölt el és csodálatos embereket ismerek meg a versenyeken.

Hobbiból maratonfutó

– Miért indul versenyeken?
– Egy közösségi oldalon
láttam meg egyik ismerõsöm
fotóját, ami a Nike félma-

Jubilál a karate
Idén 40 éves a magyar karate, amely a hazai kyokushin elsõ lépéseivel kezdõdött. A március végi,
budapesti jubileumi IPM
Knock-down magyar bajnokságra mintegy 50 hazai
klub 150 versenyzõje nevezett, formagyakorlatokban és
küzdelemben zajlott a kiemelt díjazású verseny. A
szentesi Oyama Dojo SE szí-

neiben 70 kilogrammos súlycsoportban Rapi Balázs ezüstérmet szerzett és megkapta a
verseny legharcosabb férfi
versenyzõje különdíját is. A
rendezvényen Szirbik Imre elismerést vett át az elmúlt 40
évben a kyokushin karate
magyarországi fejlõdése érdekében végzett tevékenységéért, Brezovai Sándor pedig
törés-show-t mutatott be.

ratonon készült. Ezt a versenyt minden évben szeptemberben rendezik meg Budapesten. Biztatott, hogy ne-

Bajnok lett a
tekecsapat

A Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Balesetmegelõzési Bizottsága második alkalommal rendezte meg a
Közlekedésrendészeti Szakmai Verseny megyei döntõjét
március 23-án. Baleseti helyszínelõ kategóriában 2. helyezést
ért el Szabó Szûcs Imre r. fõtörzszászlós.

Szentes történetében elõször a Szentesi TE az NB IIben aranyérmet szerzett, ezzel kivívta az NB I-ben való
szereplésre a jogot!
Március 31-én az NB II.
bajnokság dél-keleti csoportjának 18. fordulójában a
Szentesi TE csapata az Olajos
TK csapatát fogadta. A mieink 3028 fát, míg a vendégek
2878 fát ütöttek.
Pontszerzõink: Vígh Ferenc
548, Staberecz Mihály 530, Gulyás Tamás 488, Török Gábor
497, Kratochwill József 495.
A plusz 150 fáért járó 2
pont a Szentesi TE csapatáé,
így 7:1-re hatalmas bravúrral
megnyerték a bajnokságot.
A csapat további tagjai:
Dömsödi Ferenc, Szabó László
és Mladin István.

Nem baj, hogy lassan haladunk,
mert nem biztos, hogy jó irányba
megyünk...

Pótfûtés

anyagot?
- Nem asszonyom, azt a patikusnál
vehet rá.

Mosópor reklám:
- Nézze milyen ragyogóan fehér lett
ez az ing!
- Szép, szép de nekem kockásan
jobban tetszett...

- Ó, csak maga túlórázik? A szívbajt
hozta rám.
- Elírták a nevem, azt javítom.

- Õ Ted bácsikám. Nem volt ki
mind a 4 kereke. Azt állította
magáról, hogy elrabolták a
földönkívüliek. A földönkívüliek
persze tagadták az egészet...

Rendõrverseny

Amerikai katona õrt áll az erõd
tetején. Egyszer csak lekiabál a
parancsnoknak:
- Parancsnok úr, jön kétszáz indián!
- Barátok, vagy ellenségek?
- Valószínûleg barátok, mert együtt
jönnek!
Házsártos feleség mondja a
férjének:
- Mennyivel jobban tettem volna, ha
magához az ördöghöz mentem
volna feleségül!
- Erre ne is gondolj! Közeli rokonok
nem házasodhatnak!
Egy ember nagyon fél a
szellemektõl, egyszer mégis
éjszaka egy temetõn kell átmennie.
Óvatosan lépked, amikor egyszer
kopácsolást hall.
Észreveszi, hogy az egyik sírnál egy
munkásruhás fickó a sírkövet vési.
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Az elsõ osztályban a tanító néni
megkérdezi:
- Mit mond a tehén?
- Múú.
- Mit mond a macska?
- Miáúúú.
- Remek! És az egér?
- Klikk!
Bíró: Hol volt ön 1993. július 7-én
este nyolc órakor?
Tanú: Hol lettem volna? Otthon
ültem és egyik szememmel a
naptárt, másikkal az órát figyeltem.
Öreganyó megy az utcán és meglát
egy úthengert az árokba borulva.
Rosszallóan így szól:
- Mert mennek, mint az állat!
Egy nõ bemegy a zöldségeshez és
kér két kiló szõlõt.
- A férjemnek viszem, tudja,
nagyon szereti. A szõlõ nem
tartalmaz
semmi
mérgezõ

Három elítélt beszélget a börtönben:
- Titeket miért ítéltek el? - kérdi az
egyik.
- Elkötöttem egy autót, egymillió
forintos kárt okozva. És te?
- Én loptam az állam pénzébõl,
kétmillió forintos kárt okozva.
- Hát te cimbora? Te mit csináltál?
- Én három millió forintos kárt
okoztam.
- Na akkor te vagy itt a legjobb.
Hogy csináltad?
- Hóvirágot szedtem.
Pilóta: - Itt a KLM 114…
Startengedélyt kérünk!
Torony: - Bocs, de nem kaptuk
meg a repülési tervüket. Hova
szeretnének repülni?
Pilóta: - Természetesen Berlinbe,
mint minden hétfõn!
Torony: - De ma kedd van!

vezzek be és így májusban
leadtam a jelentkezésemet a
21 kilométeres versenyre.
Már az elsõ idõben 4-5 kilométert futottam egyszerre.
Tüdõvel bírtam, de a lábamat erõsítenem kellett. Azután egyre nõtt a táv, már 7-8
kilométereket futottam a ligetben, majd, hogy ne legyen unalmas, a Tisza gáton.
Eljutottam a tíz kilométeres
távig, amikor elhatároztam,
hogy lefutom a félmaratont.
2010. szeptember 5-én ott álltam a rajtnál, több ezer emberrel együtt. Leírhatatlan
élmény, amikor mindenki
egy célért indul. Nekem nem
a teljesített szintidõ volt a
fontos akkor, csak hogy beérjek a célba és ha lehet, 2
órán belül. Sikerült elsõre 1
óra 55 perc alatt lefutnom a
21 km-t!
– Mikor jött az ötlet a maratoni táv lefutására?
– Tavaly márciusban elgondolkoztam, mi lenne ha?
A társaim, Csala György és
Kajtár István akikkel rendszeresen együtt futunk, elhatároztuk, hogy elindulunk a
maratonon. Sok segítséget
kaptam Héjja Imrétõl is, aki
szintén futó. Hét közben 3-4
alkalommal 8-10 kilométeres
az edzés, hétvégenként fu-

tunk „hosszút”. Szentesrõl a
Körös torokig és vissza, ez
a távolság megfelel egy
fél-maratonnak. Tavaly óta
rendszeresen futunk ennyit
hétvégenként, ha lehet télen
is. A maratonnal kapcsolatban a célom volt, hogy 42
évesen, 4 óra 20 perc alatt lefussam. Az egész nyaram, de
fõleg a verseny elõtti 2-3 hét
szinte csak a felkészülésrõl
szólt. Majd 2011. október 2án, a Spar Budapest Maratonon 4 óra 14 perc alatt teljesítettem a 42 kilométert.
Fantasztikus érzés volt! Ezt
csak az tudja, aki lefutja az
elsõ versenyét.
– Mit szólt a környezete a
teljesítményéhez?
– Mindenkit buzdítok a
mozgásra! Kollégáimat is
megfertõztem a lelkesedésemmel és közülük is már
néhányan elkezdtek futni.
Bence fiam most nevezett a
félmaratonra és Réka lányom
is a futást választja, ha majd
abbahagyja az úszást. Mindketten voltak már velem futni, most hétvégén pedig
együtt mentünk a fiammal a
prágai félmaratonra. Bencének és nekem is sikerült teljesíteni a távot szintidõn belül, és annyira kedvet kapott
a futáshoz, hogy indul õ
is az õszi félmaratonon és
maratonon is.
Besenyei

• IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 2012. május 2-ig lehet
benyújtani a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola és
Hangversenyközpont igazgatói állására a pályázatot. A
feltételek a www.nki.gov.hu és a www.szentes.hu honlapon
találhatóak. Bõvebb információ a polgármesteri hivatal
mûvelõdési irodáján kérhetõ a 63/510-368-as telefonszámon.

Április 6–12.

HOROSZKÓP
Kos III.21.- IV.19.
Sok erõre, kitartásra lesz
szüksége ahhoz, hogy lépést tartson hivatásának követelményeivel. Magánéletében ez az idõszak
továbbra is a titkos kapcsolatoknak
kedvez, aminek a hatására teljesen
megváltozik.
Bika IV.20.- V.19.
A szingli Bikát érdekes álmok terelik a misztikus tudományok felé. Olyan valakivel hozhatja össze a véletlen, aki
végre megdobbantja szívét. Rossz
hír, hogy bevétele csökken, üzleti
kapcsolatai pedig a mélypont felé haladnak.
Ikrek V.20.- VI.20.
Rövidesen megvalósíthatja
hivatásával kapcsolatos
legmerészebb álmait. Rengeteg segítséget kap szeretteitõl, persze, csak
ha elfogadja. A túlzott büszkeség,
soha nem jó tanácsadó azokkal
szemben sem, akikhez szoros kötelék fûzi.
Rák VI.21.- VII.21.
Végre elérkezett az ideje,
hogy átlagon felüli teljesítményt nyújtva, külföldön is felhívja magára a figyelmet. Nagyobb sikert remélhet, ha mûvészi alkotásokkal, vagy
vendéglátással foglalkozik. Kibontakozó flörtje bonyodalmakat tartogat.
Oroszlán VII.22.- VIII.22.
Hivatásával kapcsolatos,
régóta érlelõdõ változások
kezdenek realizálódni, de
döntõ pillanatokban azért érdemes
jelen lennie. Izgalmas „love story”-t
hozhat ez a hét, ami nem tart örökké.
Szûz VIII.23.- IX.21.
Sikeres tárgyalások, jó üzleti lehetõségek kezdõdhetnek. Anyagilag viszont kétesélyesek a dolgai, nagy és drága tévedések is elõfordulhatnak. Érzelmi
életét teljesen felboríthatja egy új, alighanem a munkahelyén szövõdõ szerelem.

Mérleg IX.22.- X.22.
Jogi bonyodalomba keveredhet egy korábbi rossz
döntése miatt. Ne aggódjon, ha megszakad néhány kapcsolata! Szerelmi
vonatkozásban úgy érzi, sok minden
kimarad az életébõl, ezért hajszolja
az élvezeteket és párja életét keseríti
meg féltékenykedésével.
Skorpió X.23.- XI.21.
Pénzügyi megállapodásai
kockázatosak, különösen
akkor, ha ezeket megfelelõ
szakemberrel nem ellenõrizteti. Ha
folyton azt lesi, hogy a párja kire mosolyog, kivel beszél, lényegében önmagában kételkedik.
Nyilas XI.22.- XII.20.
Agyonhajszoltnak érezheti
magát. Meg kéne tanulnia
néha nemet mondani! Az
sem biztos, hogy családtagjai anyagi
és egyéb gondjait egyedül önnek kell
megoldania. A mostani holdállás felerõsíti a szenvedélyeket.
Bak XII.21.- I.19.
Vigyázzon nehogy túltervezze magát, mert ha valakit ígérete ellenére elhanyagol, sértõdés lehet a vége. Legjobb, ha párjával egy-két napot kettesben töltenek, s megpróbálnak kicsit kiszakadni a mindennapi környezetükbõl.
Vízöntõ I.20.- II.17.
Nem kevés olyan anyagi
lehetõséggel bír, de söpörje le magáról az élõsködõket! Szerelmi életében minél
többet küzd, annál inkább belegabalyodik az önt körülvevõ kusza szálakba.
Halak II.18.- III.20.
Nem kedveli Fortuna istenasszony. Pénzügyeiben az
ésszerû spórolás hozhat
megoldást. Önpusztítás helyett vezesse le az energiáit valamilyen önhöz közel álló sporttal!

Kirabolta iskolatársát
Rablás miatt indított büntetõeljárást hétfõn egy szegvári fiatalkorú ellen a Szentesi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya. A fiatal fiú
hétfõn este negyed és fél
nyolc között Szegváron, az
utcán állította meg egyik iskolatársát, majd felszólította,
hogy adjon neki pénzt, mert
ha nem, akkor meg fogja
verni. A megfenyegetett fiatal 1000 forintot adott át, ezt
követõen a gyanúsított elszaladt a helyszínrõl. 30 perccel
késõbb pedig már elõ is állították, ennyi idõ kellett
ugyanis a rendõröknek ahhoz, hogy beazonosítsák és
elfogják a rablót, akinek viszont ennyi idõ is elég volt
ahhoz, hogy eltüntesse a

pénzt. A fiatalkorú gyanúsított rablás bûntette miatt
akár kettõtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztésre is
számíthat.
Két fiatalkorú lányt fogtak
el a Tesco biztonsági szolgálatának a munkatársai néhány nappal ezelõtt. A
csongrádi és a gádorosi illetõségû lányok 16 ezer forint
értékû ruhanemût szerettek
volna ellopni úgy, hogy eltávolították az áruvédelmi eszközt a ruhákból, majd megpróbáltak kisétálni velük az
áruházból. Nem sikerült
nekik…
35 kilogramm fagyasztott
húst loptak el az egyik, Dr.
Udvardi László utcai lakóház melléképületébõl. A 40

Általános iskolai
beiratkozás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy a 2012/2013-as tanévre
a 2012. május 31-ig 6. életévét
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérõ gyermeküket
április 12-13-án 7 és 17 óra között írathatják be a lakóhely közötti kötelezõ felvételt biztosító vagy
a választott általános iskola elsõ
évfolyamába. Felhívjuk a szülõk
figyelmét arra, hogy az önkormányzati fenntartású általános iskolák elõször a körzetükben lakó
tanulókat kötelesek felvenni.
Elõnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos tanulókat. Be-

iratkozáshoz szükséges dokumentumok: a szülõ személyi igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
eredeti írásos óvodai szakvélemény, illetve/vagy iskolaérettséget igazoló nevelési tanácsadó
vagy szakértõi bizottság által kiállított szakvélemény. A szülõ kérelmére a gyermek megkezdheti tankötelezettségének teljesítését akkor is, ha hatodik életévét 2012.
december 31-ig tölti be.
Dr. Sztantics Csaba jegyzõ

Az összetartozás kis fái

ezer forint értékû lopással
alaposan gyanúsítható négy
személyt elfogták a rendõrök.
Három fóliasátrat rongáltak meg ismeretlen tettesek
Szentes külterületén. A vandálok felhasították a fóliát,
amit aztán a viharos erejû
szél tovább szaggatott, a kár
150 ezer forint.
300 liter gázolajat loptak el
egy tehergépkocsi üzemanyag-tartályából március
31-re virradóra a Bajcsy-Zsilinszky utcából. A bûnözõk
nem elégedtek meg ennyivel, a platóról italokat és dohányárut is összepakoltak
maguknak.
hv

Beszédfejlõdés
és -hibák
A Rózsavölgyi-házban mûködõ
baba-mama klub következõ találkozóját április 13-án, pénteken
10–12 óráig tartják. Az Ady Endre
utcán lévõ épületben Borbás Gabriella logopédus elõadását hallhatják az érdeklõdõk a beszédfejlesztés lehetõségeirõl, illetve a beszédhibákról.

Kondícionáló
torna
Egészségünk megõrzése érdekében kondícionáló tornára lehet
jelentkezni személyesen az Árpád
Szabadidõs SK Kiss Bálint u. 3.
sz. alatti helyiségében szerdánként 15 és 17 óra között. Információ kérhetõ Léhi Gábortól a
30/468-87-69-es számon.

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü április 9—13.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ:
ZÁRVA
Kellemes ünnepeket!
Kedd:
Póréleves sajttal
és kenyérkockával
Gyümölcsleves
A menü:
Bolognai- vagy
milánói spagetti
B menü:
Rántott sajt,
rizibizi, tartár
Szerda:
Orjaleves tésztával és
zöldborsóleves
A menü:
Fasírt, tökfõzelék vagy
finomfõzelék
B menü:
Pulykahúsos rakott
karfiol
Csütörtök: Lebbencsleves és
karfiolleves
A menü:
Rántott karaj,
petrezselymes
burgonya, saláta
B menü:
Szezámos-zelleres
csirkefalatok,
párolt rizs, saláta
Péntek:
Sárgaborsógulyás és
tyúkhúsleves
A menü:
Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta
B menü:
Édes-savanyú
csirkemell, cérnametélt
thai szószban
www.galeriakavehaz.hu
(X)

Másfél évtizedes hagyomány Szentesen, hogy az újszülöttek egy facsemetét és
emléklapot kapnak a várostól. Az e héten történt átadáson a 42 meghívott között
voltak olyan nagyobb testvérek is, akik most vették át
emléklapot. Szirbik Imre polgármester köszöntõjében elmondta, hogy elõször 1996ban ültethették el a szülõk az
Új Élet Fát, melyek már megerõsödtek, a babák pedig fia-

Dzsúdó
Kalydi Patrícia a Pollák DSE
cselgáncsozója junior magyar bajnoki címet szerzett
hétvégén Piliscsabán. A második helyet a szintén pollákos Gila Nóra szerezte
meg.

Orvosi ügyelet: hétköznap
15 órától reggel 7 óráig, hétvégén és ünnepnap 7 órától 7
óráig (24 órás) a Sima Ferenc
utca 29–33. szám alatt (mentõállomás) tartanak ügyeletet.
Telefon: 62/474–374.
Gyermekorvosi rendelés:
hétköznap 15 órától 17 óráig,
hétvégén és ünnepnap 9 órától
11 óráig a Sima F. u. 31–33.
szám alatt (mentõállomás),
rendelési idõn kívül az ellátás a
kórház gyermekosztályán történik.
Gyógyszertári készenléti
ügyelet: április 2-16. Dr. Bugyi István Gyógyszertár mindennap 8-20 óráig. Hétvégén
is! Készenléti telefon: 70/5635139.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház)
április 7-8-án Molnár Sándor
Céh-ház u. 7. telefon: 30/7110900. Április 9-én Molnár Béla
Nádas stny 9. telefon: 30/
9951-682

tallá serdültek. A fa az összetartozás szimbóluma. Legyen az a hely a szülõi ház
és az elültetett fa, ahová bármikor visszatérhetnek.
A képünkön látható Komjáti Dorka Lujza éppen az átadás napján volt féléves. A
szülõk, Gábor és Anita elmondta, hogy õk társasházban laknak, ezért a kiválasztott csüngõ barkafüzet a
nagymama kertjében ültetik
el.

Az itteni éghajlatnak leginkább megfelelõ, konténeres vérszilva, kõris, juhar,
nyír és hársfa csemete állt a
szülõk rendelkezésére, melyek gondozásához a Városellátó Intézmény munkatársa, Balogh Györgyi adott tanácsot. Újdonság, hogy idén
gondoltak a kerttel nem rendelkezõkre, ezért erkélyen is
tartható leándert vagy kecskerágót is lehetett választani.

A szülészetnek gyûjtenek
Jótékonysági borvacsorát
rendeznek április 14-én a
Chicago Pubban a Dr. Bugyi
István Kórház szülészeti osztályának javára. A második
alkalommal megszervezett
jótékonysági vacsora jövõ
hét szombaton 19 órakor
kezdõdik, a szekszárdi TAKLER pincészet (2004. „Év
bortermelõje”) borait kóstolhatják az ételek mellett az érdeklõdõk. Az elõzõ borva-

csorán 180 ezer forint gyûlt
össze, amelyet a mostani
rendezvényen befolyó támogatási összeggel együtt CTG
magzati szívhanghallgató és
fájásérzékelõ készülék vásárlására költ majd az alapítvány, mely nagy segítséget
jelent a terhesgondozásban
és a vajúdás során. Jegyvásárlás a rendezvény helyszínén április 12-ig.

Családi események
Született: Mácsai Ákos és
Gulyás Szilviának (Deák F.
u. 42.) Zétény, Tihanyi László
és Szõke Alyznak (József A.
u. 8.) Gergõ László, Tibrik Gábor és Kasler Klára Beatrixnek (Nagyörvény u. 15.) Adrián, Túri Zoltán és Bitter
Mártának (Mátyás kir. u. 32.)
Teodóra nevû gyermeke.

Elhunyt: Baranyi Józsefné
Vajda Katalin (Berekhát 31.),
Kovács János (Köztársaság u.
10.), Szûcs Lajos (Rákóczi F.
u. 41.), Asztalos Istvánné
Sárközi Erzsébet (Dr. Berényi
u. 64.), Magyar Istvánné Pataki Erzsébet (Nagyhegy
399.).
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