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Épül a mûfüves pálya
Megkezdõdött a mûfüves labdarúgó pálya építése,

a héten kijelölték a pálya pontos helyét. A bruttó 136
millió forintba kerülõ beruházás 70 százalékát a lab-
darúgó szövetség biztosította. A pályához tartozik vi-
lágítás, labdafogó háló, kerítés és reklámpalánk is.

3. oldal

Fekete Gáborné Mártát (ké-

pünkön) otthon találtuk kis-
fiával, aki a nyáron lesz két-
éves. Lapunknak elmondta,
hogy nagyon nagy igény
lenne egy olyan játszótérre,

ami több elembõl állna, és
ahol olyan hintát helyezné-
nek el, amibõl a 2-3 éves
gyerekek nem csúsznak ki. 

– Itthonra vettünk a kisfi-
amnak csúszdát, hogy tud-

jon rajta csúszkálni. Nagyon
szeret hintázni is, de amik
errefelé vannak, azok neki
nem megfelelõek. A Damja-
nich ovi melletti játszótér ki-
csi ennyi szülõnek és gye-
reknek, arról nem is beszél-
ve, hogy a fiatalok egyik
kedvelt gyülekezõhelye.
Nem rendeltetésszerûen
használják a teret ráadásul,
kiszorítják onnan azokat,
akiknek ténylegesen ké-
szült. 

A Jókai utcán is található

egy játszótér, ahol farönkök-
bõl készült játékokat hasz-
nálhatnak a kicsik, viszont
rettentõen kicsi és kevés le-
hetõséget nyújt a szórako-
zásra. 

Márta elmondta, hogy
homokozót is alakítottak ki
a kisfiuknak otthonra, így
ritkábban kell megtenniük a
lakótelepre, vagy a város-
központba a nagy távolsá-
got, ha játszótérre szeretné-
nek menni.

(folytatás a 3. oldalon)

A napokban kapták kéz-
hez az új szolgáltató elsõ
vízszámláit a fogyasztók.
Olvasóink jelezték, van aki-
nek csak a januári, másnak
a februári csekket kell befi-
zetnie. Volt, aki a banki át-
utalás változását panaszolta.

A hónap közepétõl folya-
matosan kapják kézhez víz-
díjszámlájukat az Alföldvíz
Zrt. új szolgáltatási területén
a felhasználók. A szolgáltató
közleménye szerint a jelen-
tõs jogszabályi változás mi-
att késett a számlázás. A ja-
nuár és a február havi vízfo-
gyasztás díjait tartalmazó
számlák befizetési határideje
ráadásul azonos hónapra
esik.

Annak érdekében, hogy a
késedelmesen megküldött
kéthavi vízdíjszámla egyide-
jû kiegyenlítése ne okozzon
jelentõs megterhelést, az
szolgáltató kamatmentes
részletfizetési lehetõséget
biztosít. Olvasóink arról szá-
moltak be, hogy vagy csak a
januári vagy a februári csek-
ket kapták meg. Más arra pa-
naszkodott, hogy nem tudja
banki átutalással kifizetni a
vízdíját. Mint írta, azt hitte,
hogy jogutódlással ez is át-
kerül az új társasághoz. Saj-
nos nem így történt, hanem
most minden fogyasztónak
csekken kell fizetnie a vízdí-

ját. A következõ számláig ez
megváltoztatható, de min-
den átutalással fizetõ lakos-
nak fel kell keresnie a bank-
ját és új csoportos megbízást
kell adnia. Olvasónk bankja
addig nem köt megbízást,
amíg a békéscsabai vízmûnél
le nem mondta a csekkes fi-
zetést és jelezte az átutalással
kívát tartozáskiegyenlítést.
Mindezek után mehet a
bankba a csoportos megbí-
zást megadni. Olvasónk sze-
rint a csekkek kiküldése elõtt
is születhetett volna egysze-
rûbb megoldás. A problémá-
val kapcsolatban a követke-
zõt tudtuk meg Marinki Már-
ta, ügyfélszolgálati osztály-
vezetõ-helyettestõl. – A fel-
használóinknak az elsõ
számlák kézhezvételét köve-
tõen van lehetõségük az át-
utalásos fizetési módot vá-
lasztani, ugyanis a csoportos
beszedési megbízás megadá-
sához  szükséges a felhasz-
nálási hely azonosító 9 jegyû
szám, ami a vízdíjszámla el-
sõ oldalán található. A cso-
portos megbízás megadásá-
hoz szükséges nyomtatvány
letölthetõ társaságunk hon-
lapjáról, az Ügyfélszolgálat /
Ügyfélszolgálati információk
/ Letölthetõ dokumentumok
menüpontból.

(folytatás a 3. oldalon)

Kérdések a
vízszámláról

A nagy létszámú Sima Fe-
renc utcai pszichiátriai ott-
honból új lakókörnyezetbe
költöznek az Aranysziget
Otthon gondozottjai. A kö-
zel 1 milliárd forintos beru-
házás nyáron kezdõdhet, az
új és felújított épületeket
egy év múlva adják át. Az
eddig zárt intézményi for-
ma nyitottá tétele, a zökke-
nõmentes átállás érdekében
a dolgozók és az új ottho-
nok környezetében élõk
szemléletváltására is szük-
ség lesz. 

Szeretetházként és szociá-
lis otthonként is mûködött
az a Sima Ferenc utcai épü-
let, amely ma a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazga-
tóság fenntartásában pszi-
chiátriai otthonaként látja el
feladatát. Az intézmény 2012
novemberében sikeresen pá-

lyázott az Aranysziget Ott-
hon Szentesi Otthonának ki-
váltására. Az Új Széchenyi
Terv csaknem 1 milliárd fo-
rintos támogatásával lehetõ-
vé válik 90 pszichiátriai ellá-
tott elhelyezése támogatott
lakhatás formában lakócent-
rumban vagy családias jelle-
gû lakóházban. Az eddigi in-
tézményi struktúra helyébe
egy olyan modell lép, amely-
ben élesen elkülönül egy-
mástól a lakhatás, mint szol-
gáltatás, valamint a nappali
ellátás. A pszichiátriai otthon
lakói minden igényt kielégí-
tõ körülmények között élhe-
tik mindennapjaikat és az
ápolási-gondozási munkát
végzõ szakemberek is meg-
felelõ körülmények között
végezhetik majd munkáju-
kat. A 2015 nyarára megva-
lósuló fejlesztés eredménye-

ként a Bereklaposi városrész-
ben felépülhet egy 25 fõs, két
szintes, pavilonos rendszerû
lakócentrum és egy nappali
foglalkoztató. A Rákóczi utca
110. és 175. szám alatt kettõ
darab 12 férõhelyes, elõker-
tes, családi jellegû lakóházat,
a Vásárhelyi út 61. és Csong-
rádi út 7. szám alatt további
kettõ darab 4 fõs lakást ala-
kítanak ki. A teljes kiváltási
program során csak azok az
ellátottak kerülnek lakókör-
nyezetbe, akik jól taníthatók,
fejleszthetõk, kapcsolatte-
remtésre, önellátásra és
munkára egyedül vagy se-
gítséggel képesek. Az elõze-
tes felmérések alapján össze-
sen 57 fõ ellátottat költöztet-
nek be az ingatlanokba.

(folytatás a 8. oldalon)

Lakóot thont kapnak

Játszóteret kérnek
a Felsõpártra is

A Felsõpárton élõk úgy érzik, hogy az általuk lakott vá-
rosrészre nem fordít megfelelõ figyelmet az önkormány-
zat. Leginkább kisgyermekes szülõk panaszkodtak, mivel
állításuk szerint a környéken nem található olyan játszó-
tér, illetve kulturált tér, ahol a szabadban eltölthetnének
egy kis idõt a gyerekekkel.  Beszámoltunk számos kültéri
elem korszerûsítésérõl és létesítésérõl is, de a fennálló
probléma a jelek szerint nem oldódott meg.

A Jókai utcai játszóeszközök nem elegendõek.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Jókai Mór élete során több alka-
lommal közvetlen kapcsolatba ke-
rült városunkkal. Elsõ látogatása-
kor még alig volt 18 éves. Legkö-
zelebb 1848 õszén Kossuth Lajos
teljhatalmú országos biztos társa-
ságában érkezett Szentesre. Ezt
követõen eltelt negyed évszázad,
amikor politikai szereplõként ke-
reste fel településünket. Koszorús
íróként pártkülönbség nélkül ün-
nepelték, de kormánypárti politi-
kusként nem sok babér termett
számára a ’48-as hagyományokat
õrzõ városban.  

Életrajzából tudjuk, hogy a gim-
náziumot szülõvárosában, Komá-
romban fejezte be, majd 1841–42-
ben bölcseletet tanult a pápai fõis-
kolán, ahol Petrovics (Petõfi) Sán-
dor volt a szobatársa. A következõ
két évet joghallgatóként Kecskemé-
ten töltötte. „Itt testileg megerõsö-
dött, amellett megismerte az Alföld
természeti sajátosságait és a ma-
gyar népéletet” – olvashatjuk a le-
xikonban. Elsõ szentesi látogatása
erre az idõszakra, valószínûleg
1843 telére esik. Õ maga utóbb így
emlékezett vissza a történtekre:
„Télviharban, hófuvatban elszán-
kóztam pajtásaimmal Szentesre, a
kaszinóbálba, s a reggelig tartó
csárdás után megint vissza Kecske-
métre, hogy leckét ne mulasszunk.
Meg sem látszott rajtunk a korhely-

kedés.” Feltételezhetõen a bál az
egykori Dombi csárdában lehetett,
amely a mai Gyógyfürdõ helyén
állt. Egy kortársi feljegyzésbõl tud-
juk, hogy a Dombi kocsma az ak-
kori város legelegánsabb mulatója
volt, s a nemes ifjúság járt oda szó-
rakozni. 

Amint ismert, Kossuth Lajos
1848 õszén alföldi toborzó körútra
indult. Az egyik állomása Szentes
volt, ahová október 1-jén délután
érkezett. A korabeli feljegyzések
szerint a kíséretében volt Jókai
Mór, Tóth József, Egressy Gábor és
Csernátony Lajos. Azt tudjuk, hogy
Kossuth az éjszakát Boros Sámuel
fõbíró házában töltötte (a mai Haj-
dú Lajos u. 1. sz. alatt), de arról
nem szólnak a források, hogy kísé-
retének tagjait (így Jókait) hol szál-
lásolták el. Talán a volt Zöldkoszo-
rú Nagyvendéglõben, amely a Pe-
tõfi Szálló helyén állt. A toborzó
küldöttség másnap tovább utazott
Hódmezõvásárhelyre, majd Sze-
gedre. (Kossuth hívó szavára 554
szentesi jelentkezett népfölkelõ-
nek.)   

Évtizedek teltek el. Jókai az 1850-
es években megírta legjelentõsebb
regényeit, s az ország egyik leghí-
resebb és legnépszerûbb emberévé
vált. Nem véletlen, hogy szinte va-
lamennyi politikai irányzat igyeke-
zett a maga táborába csábítani a

hírneves írófejedelmet. Az 1861. évi
országgyûlésen már a képviselõk
között találjuk; a Határozati Párt
(gróf Teleki László) híve, ragyogó
szónok. 1872-ben a Balközép-párt-
hoz (Tisza Kálmánhoz) csatlako-
zott. A budapesti központ ajánlatá-
ra a párt szentesi hívei Jókai Mórt
kérték fel a képviselõjelöltség elfo-
gadására, aki eleget tett a felkérés-
nek. Nincs nyoma, hogy leutazott
volna Szentesre, vagyis korteske-
dés nélkül ment bele a választási
küzdelembe. Vesztére, ugyanis az
1872. június 24-én megtartott vá-
lasztáson csúfos vereséget szenve-
dett a 48-as párt (László Imre) je-
löltjével szemben. Míg a 48-as jelölt
1110 szavazatot kapott (58%), ad-
dig Jókai mindössze 398 szavazatot
(21%).

1875 nyarán ismét választásokra
készülõdtek a pártok. A fúzióval
létrejött Szabadelvû Párt Jókai
Mórt léptette fel Szentesen; vele
szemben a 48-as Függetlenségi Párt
Simonyi Ernõt kiáltotta ki jelöltjé-
nek. Jókai – okulva az 1872. évi ku-
darcból – ezúttal nagyobb aktivi-
tást fejtett ki. Június 13-án Szentes-
re utazott, hogy ismerkedjen vá-
lasztóival. A jelzett nap reggelén
ünnepi színt öltött a város, zászlók
lengtek a házakon. „Délután pedig
– midõn mozsárágyú durranása je-
lezte, hogy a koszorús költõ a Ti-
szához ért – pártkülönbség nélkül
siettek a polgárok, valamint a nõk
és az ifjúság az érkezõ elé, ki évek
hosszú során át számtalan mûvei-
ben megtanítá a nemzetet, mennyi-
re szeresse a hazát” – írta a helyi
újság.    

A Tiszánál hatalmas tömeg, dísz-
bandérium és száznál több fellobo-
gózott kocsi várta a neves vendé-
get. Fogadásán részt vettek a füg-
getlenségi elvû polgárok is, mivel
vezetõségük elõzõleg úgy foglalt
állást, hogy az ünnepségen Jókait
az írót, amíg mint író szerepel
megéljenzik, de mihelyt követje-
löltként lép fel, csak néma tisztelet-
tel szemlélik szereplését. Kiss Zsig-
mond szabadelvû pártelnök üd-
vözlõ beszédét az „egybesereglet-
tek egy szívvel, egy lélekkel kiál-

tott harsány éljene követte”. Jókai
megköszönte az irányában, mint
író iránt tanúsított hódolatot, majd
felkérte az egybegyûlteket, hogy õt
ezúttal ne mint írót, hanem mint „a
politikai téren fáradozót tekintsék,
ki azért jött, hogy az Alföld e szép,
nagy és gazdag városának polgára-
it megnyerje a Szabadelvû Párt-
nak”. Figyelmeztette párthíveit,
hogy „az írónak hozott tisztelgés-
bõl származott elragadtatást ne
használják fel arra, hogy mások ke-
belébõl kiirtsák politikai meggyõ-
zõdésüket”. A tudósító megjegyez-
te: „Szép nyilatkozat, minõ csak
nagy ember keblébõl származhat! –
Vajha szentesi polgártársaink
mindegyike felemelkedhetnék e
nemes gondolkozás magaslatára!”
Az elõadott jelenet után a harsány
éljenzés megritkult, s „bár Jókait
minden léptén nagy tisztelgõ tö-
meg környezte, az éljenek nem vol-
tak valami harsogók”.

A Tiszától a Széchényi-ligetig vo-
nult az ünnepélyes menet, ahol a
szentesi nõk díszes küldöttsége fo-
gadta a magyar honleányok ked-
venc költõjét, s virágokkal, koszo-
rúkkal halmozta el. A vendég
Jurenák Ede virágokkal és zászlók-
kal feldíszített házánál szállt meg.
Itt fogadta a Szabadelvû Párt, a Ka-
szinó, a Polgári Olvasókör küldöt-
teit. Este „A szigetvári vértanuk” c.
Jókai színmûvet adta elõ a város-
ban idõzõ színtársulat.

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

110 éve hunyt el Jókai Mór (I.)

Az írófejedelem és Szentes kapcsolata

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Kiss Ilona könyvelõ (képün-
kön) mondta el véleményét.

– Önkormányzati rende-
lettervezet tartalmazza azt a
szabályozást, mely szerint a
szórakozóhelyek teraszai a
jövõben éjfélig lehetnek nyit-
va, mivel a szórakozók za-
varják a környék lakóközös-
ségét.

–  Ez kétoldalú dolog. A pi-
henni vágyóknak joguk van
a nyugalomhoz, a kulturál-
tan szórakozni vágyóknak is
szórakozni, különösen nyá-
ron jól is esik a szabadban le-
ülni. A baj nem velük van,
hanem azokkal, akik maguk-
ról megfeledkezve és maguk-
ból kivetkõzve viselkednek,
nekik a kulturált szórakozás-
ról sajnos fogalmuk sincs. Ta-
lán egy biztonsági õr segít-
hetne a problémán és eltaná-
csolná rövid úton az ilyen
embereket. (Talán többszöri
balhé után nem kívánatos
személlyé is tehetnék a szó-
rakozóhelyek.) Tartok tõle,
hogy ezzel az intézkedéssel
kevesebb bevételhez jutnak a
szórakozóhelyek és ennek
következménye elbocsátás is
lesz.

– Ütemtervnek megfelelõen
halad a digitális filmek vetí-
téséhez szükséges csúcstech-
nológia kialakítása a szente-
si moziban. 

–  A mozi nekem mindig a
szívem csücske volt (egyko-
ron a második otthonom) és
örültem, hogy a nehézségek
ellenére is talpon maradt.
Nagy reményt fûzök az új

technikához, és nagyon re-
mélem, hogy sokan fogják
rendszeresen látogatni.

– Fokozott figyelmet köve-
tel a kerékpárosoktól az
újonnan átadott körforga-
lom a Kossuth téren. Az Ady
Endre utcáról a posta felé
kanyarodni vagy a városhá-
za felõl az Ady utcára for-
dulni is csak a körforgalom
megkerülésével lehet.

– Sajnos bármilyen módon
is próbálják a lakosságot
megtanítani a helyes közle-
kedésre (pl. korábban szóró-
lappal) egy részük figyelem-
be sem veszi a szabályokat,
még az olyan jeleket sem,
amely, szinte ovis módon,
egyértelmûen van felrajzol-
va. Ha rendõrt állítanak a
körforgalomhoz, egyszeriben
mindjárt tudja mindenki,
merre, hogyan lehet menni,
vagy ha nem, akkor leszáll a
kerékpárról és áttolja a zeb-
rán. De amint eltûnik a rend-
õr, eltûnik a szabályok betar-
tása is. Megdöbbenve látom,
amint anyukák kisgyerekkel
a hátsó ülésen vagy kisebb
gyermekkel, aki szintén bica-
jozik mögötte, vakmerõen,
körültekintés vagy megállás
nélkül hajtanak át a zebrán

vagy a kerékpárúton. Nem
tudom, mi lenne a jó megol-
dás, hogy a kerékpárosok
jobban vigyázzanak maguk-
ra és a többiekre.

– Balázs Árpád óta Pintér
Bence az elsõ városunkból
indult zeneszerzõ. A 22 éves
fiatalember mûvei iránt kül-
földön is érdeklõdnek. 

– Mindig büszkén olvasok
Szentesrõl elszármazott, ké-
sõbb híressé vált emberekrõl,
akik tovább viszik a város és
az ott lakók hírét. Ez a fiatal-
ember pedig olyan fiatal,
hogy csak ámulattal olvas-
tam róla. Remélem, még na-
gyon sokszor hallunk felõle.

– Kétszázezret kértek zseb-
be a magukat adóellenõrök-
nek kiadó férfiak a piacon.
Azért kértek pénzt, hogy ne
büntessék nagyobb összegre
az árusokat. Az adóhatóság
tájékoztatója szerint azon-
nali helyszíni bírságot õk
nem szabnak ki, és készpénzt
sem vesznek át. 

– Ebben az agyonszabályo-
zott és sajnos erõteljesen
büntetésre koncentráló hiva-
talok vagy törvényalkotók a
hibásak. Az emberek már
nem is kételkednek, hanem
elhiszik, hogy újabb „törvé-
nyes” sarc áldozatai és fizet-
nek, mert tudják, hogy sok-
kal többe kerül, ha nem te-
szik meg. A csalók pedig ezt
nagyon jól tudják és ki is
használják. A napokban volt
hasonló, levél útján követelt
összeg (csalás) amivel megte-
rítették szinte az ország
összes vállalkozását. Talán
ha nem az azonnali büntetés
volna a cél a hivatalok részé-
rõl, akkor nem lehetne ilyen
könnyen pénzt csalni ki em-
berektõl, mert elõbb elmen-
nének egyeztetni a hivatallal.

Mit szól hozzá
Kiss Ilona? Most, hogy ismét sikerült

néhány milliárd forintot –
szavazás címszó alatt – az
adófizetõ állampolgárok
adóforintjaiból bõkezûen el-
költeni még a választás elõtt,
ez sokakat megelégedéssel
tölthet el! Utólag kesereghe-
tünk rajta, de értelme nincs!
Mert, ha minden igaz, akkor
még ebben az évben két al-
kalommal lesz módunk is-
mét a nagyvonalú költeke-
zésre és az a feletti kesergés-
re! Kellõ rezignáltsággal ki-
mondhatjuk, hogy ez az
úgynevezett demokrácia ve-
lejárója. Bár magát a szót, a
megnevezést és a mögöttes
tartalmat nem egyszer taka-
róként használják nálunk is,
nem kis sikerrel! 

Mert a jelenlegi rendsze-
rünkben egy találó kifejezés,
jelszó, jelvény embertömege-
ket tud mozgósítani, egy
egyesülés, egy párt a maga
oldalára állítani. Ebbe a kör-
be tartozik még a hihetõ
ígérgetések és minden olyan
dolog amely az állampolgár-
ok álma, ami a minden napi
életébõl hiányzik és ez az
ígéretek beteljesedése esetén
áhított vágyuk elérését jelen-
ti, jelentheti. Még emlékszem
az 1920-as, 30-as, 40-es évek
választás elõtti ígérgetések
egy néhányára pl. rendsze-
rint azt ígérték ami abban a
körzetben, járásban, megyé-
ben hiányzott, áramszolgál-
tatás, kövesút, stb. Ami per-
sze csak a második világhá-
ború rendszerváltozása után
valósult meg. Sajnálatos mó-

don már akkor is ilyen volt a
politika, politikus szavahihe-
tõsége! Napjainkban nyerõ
ígérgetés lehet a családok
ilyen vagy olyan módon va-
ló megsegítésének ígérete. A
munkanélküliség felszámo-
lásának áhított ködfátyola.
Az ellenfél prominens sze-
mélyeinek valós vagy légbõl
kapott lejáratásmódjai, stb. A
leírtakat alátámasztja, iga-
zolja a választást megelõzõ
idõszakban a postaládákból
kiszedett nagy mennyiségû
szórólapokon leírt ígérgeté-
sek tömkelege a legnagyobb
párttól kezdve a legkisebb
pártig tartalmaznak! Nem
beszélve a vezetõ pártról,
amely lehetõségét teljes mér-
tékben kihasználva, írott for-
mán kívül a rádió és a TV-
csatornáin keresztül, idõt és
pénzt nem kímélve dolgozta
meg a hallgatók, nézõk tö-
megeit. Tegyük hozzá nem
eredménytelenül! A válasz-
tást követõen az elért ered-
mény igazolja a kifejtett pro-
pagandamunka sikerét, si-
kertelenségét a leadott sza-
vazatok számában. Mivel az
eredményességet végsõ so-
ron mindig a választópolgár-
ok adják! Így azon utólag ke-
seregni, egymást hibáztatni,
a sebeket nyalogatni nem
célravezetõ. De belõle tanul-
ni kötelezõ, hogy az elkövet-
kezõ alkalommal a bukás el-
kerülhetõ legyen. A most le-
zajlott választás után azért
mindenképpen figyelembe
vehetjük azt a tényt, hogy a
regnáló kormányzat és pártja

által a határunkon kívül re-
kedt magyaroknak tett gesz-
tusát a kinti választók szava-
zataikkal meghálálták! Még
akkor is, ha nem döntötte el,
de segítette, mindenképpen
befolyásolta az eredményes-
ségét. Az már a kint élõk lel-
kiismeretét terhelje, hogy a
tett viszonzáson túl úgy sza-
vaztak, hogy nem ismerik az
anyaországban élõk minden-
napi gondjait, nehézségeit,
amelytõl mindannyian sza-
badulni szeretnénk mi is.
Mert még van ilyen bõven
nálunk! Abban bízunk, hogy
a nyerõ párt, a megalakuló
új kormány és az országgyû-
lés tagjai belátják, hogy a tett
ígéretüket a következõ négy
évben, a korábbi négy évben
elmaradottakkal együtt köte-
lesek megvalósítani! Már
csak azért is, hogy ne legyen
alapja az olyan viccnek,
amely így összegzi a honi ál-
lapotok idevonatkozó részét:
Két nõ találkozik az utcán,
az egyik nõvel van egy kis
gyerek is. Mondja az egyik
nõ, – De nagyfiú lettél, ma
holnap már kivándorolhatsz. 

Sajnos, ha a továbbiakban
is ilyen jól teljesítünk, ez a
mindennapok valóságává
válhat, válik! Befejezésül!
Két dolgot mindenképpen
érdemes a nyerõtõl eltanulni.
A mozgósítás tudományát. A
hatásos propaganda forté-
lyát. Mert a jobbtól tanulni
még a politikai színtéren
sem szégyen.

Soós János 

Olvasónk írja

A vesztett csata után



(folytatás az 1. oldalról)
- A meglévõ helyekre ka-

merát lehetne szerelni, az
hátha elrettentené a rongáló-
kat. A bölcsõde hiánya is ré-
gen téma egyébként. Várunk
a megoldásra, hogy biztosan
legyen helye a babáknak, hi-
szen nagyon sok anyuka
szeretne visszatérni dolgoz-
ni, hogy könnyebb legyen fi-
zetni a kiadásokat – mondta
az anyuka.

Bíró-Szabó Ágnes, szintén
kisgyermekes anyuka meg-
osztotta velünk, hogy a ját-
szóterek koszosak, kevés a jó
homok a homokozókban.
amikben gyakori az üvegszi-
lánk, és a megfelelõ játéknak
is hiányában vannak. Sok
helyen nincs árnyék, pad, il-

letve a 3 év alatti gyerekek-
nek szinte semmilyen játék
nem áll rendelkezésükre. El-
mondta, hogy örülnek az új
játszótérnek a Chicagónál, az
meg is felel a kicsiknek, de
gyakran van szétszórva sze-
mét a földön, hiányolják a
padokat és az árnyékot. 

- Körbe lehetne keríteni a
játszótereket, nem mozgásér-
zékelõs lámpát kitenni. Saj-
nos az a tapasztalatom, hogy
a kisgyerek nem fontos a vá-
rosnak! A Kossuth téren
vagy a sétálóutcán tudjuk
csak elengedni a gyerekein-
ket, ugrálnak a szökõkút
szélén, szaladgálnak a tüskés
bokrok között. Nem beszél-
ve a kerékpárosokról, akik-
nek természetes, hogy a sétá-

lóutcán hajtanak végig. 
Az anyuka úgy érzi, hogy

a szentesi kisgyermekesek-
nek össze kell fogni és tenni
valamit az ügy érdekében.

Péteri Éva egy közösségi
portálon hívta fel a szülõk fi-
gyelmét arra, hogy váro-
sunkban nincs olyan szabad
tér, ahová szívesen elvinné
gyermekét. A Kossuth teret
alkalmasnak tartja, viszont a
kerékpárosok miatt eléggé
balesetveszélyes. Véleménye
szerint a Széchenyi-liget jó
lenne, viszont sokaknak kö-
rülményes a lejutás és a ba-
bakocsival való közlekedés a
kavicson vagy a salakon. 

A felmerülõ problémákkal
megkerestük Baloghné
Berezvai Csilla fõkertészt, aki

elmondta, hogy jelenleg nem
áll rendelkezésére a város-
nak anyagi forrás arra vonat-
kozólag, hogy új játszóteret
létesítsen. Ha kétszer akkora
helyen szeretne a város kül-
téri bútorokat, játszóeleme-
ket elhelyezni, mint a jelen-
legi Micimackó játszótér, az
egy közel tízmilliós beruhá-
zást jelentene. Az új pályáza-
ti ciklusban ilyen jellegû for-
rás bevonására nincs lehetõ-
ség. A késõbbiekben egy
esetleges városfejlesztési
program keretében valósul-
hat meg új játszótér létesíté-
se, de idén csak a Deák-isko-
lánál lévõ játszótér fejleszté-
sét tudja vállalni az önkor-
mányzat.

Lantos Éva

(Folytatás az 1. oldalról)
A csoportos beszedési

megbízást felhasználók meg-
adhatják személyesen a tár-
saság ügyfélszolgálati irodá-
jában, illetve a számlavezetõ
pénzintézetüknél. A pénzin-
tézetnél történt megbízás
esetében sincs további teen-
dõjük felhasználóknak, a
pénzintézet értesíti a társasá-
got a megbízás megadásáról.
A csoportos beszedési meg-
bízás megadásának meg-
könnyítése érdekében azon
felhasználóink részére, akik
a korábbi szolgáltatójuknál
rendelkeztek csoportos be-
szedési megbízással, május
hónapban az Alföldvíz Zrt.
egy tájékoztató levél kísére-
tében megküldi a megbízás
megadásához szükséges
nyomtatványt, és egy ingye-

nesen feladható válaszboríté-
kot. A nyomtatvány vissza-
juttatható a társaság részére
a válaszborítékban postai
úton, vagy személyesen le-
adható az ügyfélszolgálati
irodákban, illetve a számla-
vezetõ pénzintézetben. Az
Alföldvíz Zrt. tájékoztatása
szerint márciusától a Csong-
rádi u. 3. szám alatti ügyfél-
szolgálati irodában állnak a
fogyasztók rendelkezésére
kedden és csütörtökön 8-12
és 12.30-15 óra között 

A számla mellé postázott
tájékoztató szerint a mérõ-
órákat félévente olvassák le,
legközelebb várhatóan au-
gusztusban. A lakossági fel-
használók részére havonta
küldenek átlagszámlát.

Besenyei

Kérdések
a vízszámláról

Átvette az országgyûlési mandátumáról szóló dokumentu-
mot Farkas Sándor a polgármesteri hivatal konferencia termé-
ben. Az ünnepélyes ceremónián megjelentek a választókörzet
polgármesterei, a választóbizottság tagja és Farkas Sándor
családtagjai. A megbízólevelet László Ferenc, a választási bi-
zottság elnöke adta át az országgyûlési képviselõnek.

Az országgyûlési választás hivatalos végeredménye szerint
Csongrád megye 3-as számú választókerületében a 85.064
választásra jogosult közül 47.845 fõ adott érvényes szavaza-
tot, Farkas Sándor 21.911 voksot kapott. Az ünnepélyes áta-
dón Farkas Sándor elérzékenyülten beszélt a 20 éves politikai
pályafutásáról. Véleménye szerint az eddig végzett munka
eredménye a választáson való jó szereplése.  Megköszönte a
települések polgármestereinek és választóinak a támogatását,
valamint a kampányában dolgozó 500 aktivista munkáját. El-
mondta, hogy ilyen támogatói kört kevés országgyûlési kép-
viselõ jelölt mutathatott fel. Megígérte, hogy továbbra is a vá-
lasztókerületben élõk életminõségének javulásáért dolgozik
közösen a polgármesterekkel. Mint fogalmazott, a választá-
sok elõtt sem ígért olyat, amit ne tudott volna teljesíteni. Far-
kas Sándor várhatóan a mezõgazdasági bizottságban dolgo-
zik majd a parlament 14 bizottsága közül.

Az országgyûlés május 6-án tartja alakuló ülését, az új kor-
mány várhatóan az európai parlamenti választásokat követõ-
en, júniusban alakul meg.

BG

Megkapta
megbízólevelét
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A Kertvárosban a Pinokkió játszótér várja a gyermekeket.

Helyi intézmények kulturális rendezvényeit több mint 3
millió forinttal, a nemzetközi kapcsolataik ápolását félmillió-
val támogatja az önkormányzat. A mûvelõdési, oktatási, ifjú-
sági és sportbizottság döntése szerint a Szent Erzsébet Katoli-
kus Általános Iskola és Óvoda 50 ezer, a felsõpárti és a köz-
ponti óvoda 100-100 ezer, a hangversenyközpont 250 ezer, a
mûvelõdési központ 1,5 millió, a Koszta József Múzeum 1,2
millió, a városi könyvtár 100 ezer forint támogatáshoz jutott
rendezvényeihez. Nemzetközi kapcsolatok ápolására a mú-
zeum 180 ezer, a hangversenyközpont és a mûvelõdési köz-
pont 100 ezer, a Deák-iskola 120 ezer forintot kapott az ön-
kormányzattól. Az intézmények saját forrásból egészítik ki a
programjaik megrendezéséhez szükséges költségeket.

3,3 milliót adnak
idén kultúrára

Döntött az idei támogatá-
sokról a mûvelõdési, oktatá-
si, ifjúsági és sportbizott-
ság. A támogatott 26 sport-
egyesület mûködésre 21,4
milliót, rendezvényekre 2
milliót költhet. További 2
millió forintot az év közben
felmerülõ igényekre tartalé-
kolt a sportbizottság.

A rendelkezésre álló ös-
szeg többszörösét igényelték
támogatásként a sportegye-
sületek. A beadott adatlapok
alapján mûködésre 52,8 mil-
liót, rendezvényekre 16,3
millió forintot kértek az
egyesületek. A sportbizott-
ság a felosztható keret 80
százalékát a versenysportra,
12 százalékát szabadidõ-
sport-rendezvényre, 2 száza-
lékát diáksportra fordította
és 6 százalékát hagyta tarta-
lékban. A legnagyobb támo-
gatást, 5,5 millió forintot
idén is a vízilabda klub kap-
ta, a Szilver TSE 4, az úszó-
klub 3,9, a Maximus KSE 1,8,
a Kinizsi SZITE 1,4, a Hiko
Honkyokushin Alalpítvány
1,350 millió forint támoga-
tásban részesült. Az 1 millió
feletti támogatást kapott
egyesületek részére az elsõ
háromnegyed éves összeget
átutalja az önkormányzat a
szerzõdés aláírását követõen
15 napon belül, legkésõbb
április 30-ig. A rendezvé-
nyek támogatására megálla-
pított összeget valamint az 1

millió forint alatti mûködési
támogatást kapott egyesüle-
tek a teljes összeget megkap-
ják a támogatási szerzõdés
aláírását követõ 15 napon be-
lül, legkésõbb április 30-ig.

A Szentesi Pollák DSE és a
Szentesi Kosárlabda Klub
800 ezret, a Szentesi Párdu-
cok Utánpótlásnevelõ Sport-
iskola és a Szentesi Tekézõk
Sportegyesülete 600 ezret, a
HSZATÁK- Junior FC. 450, a
Dr. Papp László Birkózó
Egyesület, a Szentesi Sakk
Sportegyesület és az Árpád
Szabadidõs Sportklub 300, a
Szentesi Vasutas SC és a  St.
Jupát SE 225, a Honvéd Rá-
kóczi SE 220, a Szentesi Del-
fin ESC 150, a Szentesi Vas-
utas Tekézõk Egyesülete, a
Petõfi Dzsúdó SE és a Szen-
tesi Repülõklub 100 ezret, a
Szentesi Spartacus SE, a Four
Diamond SE, a Szentesi Ext-
rém Sportolók KH., az IC
RANCH Westernlovas Egye-
sület, a Szentes és Környéke
Modellezõ Egyesület egy-
aránt 50 ezret kapott. A most
szétosztott sporttámogatás
mûködésre mindösszesen 21
440 millió, rendezvényre
2,030  millió forint a rendel-
kezésre álló 25,483 millióból.
A fennmaradó 2 013 millió
tartalékba került az év hátra-
lévõ részében a sportbizott-
sághoz érkezõ kérelmek tá-
mogatására.

BG

Sporttámogatásra
25,5 millió

Megkezdõdött a mûfüves
labdarúgó pálya építése, a
héten kijelölték a pálya
pontos helyét. A bruttó 136
millió forintba kerülõ beru-
házás 70 százalékát a labda-
rúgó szövetség biztosította.
A pályához tartozik világí-
tás, labdafogó háló, kerítés
és reklámpalánk is.

Munkaterületté vált a
Csongrádi úti sporttelep egy
közel egy hektáros területe,
ahol nagyméretû mûfüves
pályát építenek. A kivitelezõ
szerdán kitûzte a területet és
hétfõtõl látványos munkába
kezd. Az összesen 111x72
méteres, 105x68 méter játék-
terû pályát a centerpálya
Kurca felõli oldalán, azzal
párhuzamosan, részben a je-
lenleg atlétikai edzésekre
használt részen építi meg
várhatóan 2 hónap alatt a

Strabag Általános Építõ Kft.
A kivitelezõt 4 pályázó közül
választotta ki a labdarúgó
szövetség. A pálya mellett lé-
tesül világítás, 111 méter ke-
rítés, a kapuk mögött és a
Kurca felõli oldalon 5 méter
magas labdafogó háló vala-
mint 1 méter magas reklám-
palánk. A pályaburkolat 6
cm szálhosszúságú mûfû,
agyagmentes kvarchomok-
kal és gumigranulátummal
feltöltve. Az atléták dobókö-
reit a sporttelep más részén
alakítják ki és várhatóan az
elhelyezkedése miatt egyez-
tetni szükséges a labdarúgó
és atlétikaedzések idõpont-
ját. 

Az építkezés ideje alatt a
sportolók megértését és tü-
relmét kéri a sportközpont.

Besenyei

Épül a
mûfüves pálya

A megújult városközpontot mutatják be és népszerûsítik
azok a miniprojektek, amelyekkel részben már találkozhattak
a lakosok. A programra civil szervezetek pályázhattak, az el-
sõ szakasz január közepén zárult. Összesen nyolc egyesület,
civilszervezet nyert félmillió és 1,5 millió forint közötti össze-
get ötlete megvalósítására. A Kapocs Egyesület fotókiállítást
és városi jelentõségû nagyrendezvényt hoz létre összesen 2,6
milliós támogatással. Szombaton a diákpincében a Szív-Hang
Kulturális és Egészségnevelõ Egyesület mesterségbemutatót
és rocksulit tart. A pályázat második szakaszában a Kiss Bá-
lint iskola két projektre – egyházi, illetve környezettudatos-
ságra nevelõ rendezvényre – 1,5 milliót, a Kiút Egyesület kö-
zösségfejlesztésre közel egymilliót költhet.

Miniprojektek

JJJJááááttttsssszzzzóóóótttteeeerrrreeeetttt    kkkkéééérrrrnnnneeeekkkk
aaaa    FFFFeeeellllssssõõõõppppáááárrrrttttrrrraaaa    iiiissss

A rugófal helyére is mûfû kerül. Kijelölték az új pályát.
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A múlt erdejébõl címet vi-
seli az uniós forrásból támo-
gatott pályázat, a városköz-
pont megújulását célzó
városrehabilitációs program
keretében, mely április 30-
án, szerdán 16 órakor veszi
kezdetét a szentesi városköz-
pontot régi fotókon ábrázoló
kiállítással. A levéltár anya-
gából válogatott fotográfiá-
kon az 1800-as évek végétõl
az 1960-as, – '70-es évekig
tartó idõszakban örökítették
meg egykori készítõik a bel-
város épületeit, több közülük
ma már nem is létezik, így a
járásbíróság helyén egykor
állt, vagy a Petõfi Szállót
megelõzõ épületek is meg-
maradtak az utókornak a ké-
peken. A múltat felidézõ fo-
tókhoz rövid kísérõszövege-
ket is mellékelnek, de QR-
kód segítségével lehetõség
lesz okostelefonnal a bõvebb
ismertetõt is letölteni, árulta
el Nagy István, a Szentesi Fo-
tókör vezetõje.

Június 1-jén a paravánok
másik oldalára felkerülnek a
fotópályázatra beküldött és
szakmai zsûri által beváloga-
tott képek, azaz újabb 20  fo-
tó lesz látható, melyek már a
megújult városközpontot áb-
rázolják. Ezek kört alkotnak,
a körön belül járva a régi, kí-
vülrõl az új képek lesznek
láthatóak. Két kategóriában

is meghirdették a pályázatot,
fényképezõgéppel készített
mûveknél maximum 5 nagy-
felbontású digitális kép
küldhetõ be, hiszen nagymé-
retû, 60-szor 90 centiméteres
képet szeretnének belõle
nyomtatni és kiállítani. Mo-
bil fényképezõgéppel készí-
tett képek ekkora méretû és
jó minõségû nyomtatásra al-
kalmatlanok, de egy másik
kategóriában lehetõség van
mobiltelefonnal, tablettel ké-
szített képek készítésére is:
itt is legfeljebb 5 képpel lehet
pályázni, ezekbõl a váloga-
tás után egy nagyméretû tab-
lót készítenek. A képeknél az
ötletességet, az új nézõpont-
ok használatát, a fiatalos lá-
tásmódot ajánlják a szerve-
zõk. A fotókat CD lemezen a
városi könyvtárban lehet le-
adni május 15-ig, majd 19-22.
között történik az elbírálás, a
kiállítás idõpontja pedig jú-
nius 1, vasárnap, 10.00 óra, a
Kossuth téren a Napernyõs
lány szobornál.

A legjobbakat jutalmazzák
is, sõt közönségszavazást is
hirdetnek, a díjátadó ünnep-
ség június 6-án, pénteken 17
órakor kezdõdik szintén a
kiállítás helyszínén. Informá-
ció kérhetõ Nagy Istvántól:
nagyistvan@szentes.hu

D. J.

Kört alkotnak
a régi-új fotók

A tavasz mindig elhozza a
lehetõséget sok végzõs tanu-
lónak, hogy a szakmai verse-
nyeken bebizonyítsa ráter-
mettségét, s így ha sikeres
vizsgát tesz, a többieknél jó-
val hamarabb megkaphassa a
bizonyítványát. Két szakmá-
ban indultak idén a VM
ASzK Szakképzõ Iskola Szen-
tesi Tagintézmény, vagyis a
Bartha János Kertészeti Szak-
képzõ Iskola tanulói. Kecske-
méten rendezték meg április
1-je és 5-e között, a virágkötõ,
- berendezõ, virágkereskedõ
szakmában a gyakorlati vizs-
gával egybekötött háromna-
pos vizsgát, mely egyben or-
szágos verseny is volt. 

Négy tanuló készült fel a
12. V osztályból: Kovács Judit,
Szûcs Tímea, Tóth-Kovács Ju-
dit (fenti képen) és Vincze Er-
zsébet. Rajtuk kívül még bu-
dapesti és szombathelyi is-
kolák vettek részt a megmé-
rettetésen. Elõször írásbeli,
majd gyakorlati, végül szó-
beli feladatokat oldottak
meg. Például növényismeret,
virágkezelés, térberendezés,
virágkötészet és kereskedel-
mi, vállalkozási, marketing
ismeretek szerepeltek a sor-
ban. Komplett szakdolgoza-
tot is terveztek egy adott
rendezvény díszítésére, amit
meg kellett védeniük a vizs-

gabizottság elõtt.  Természe-
tesen térberendezés és virág-
kötészet gyakorlatból is –
elõre megadott témákban –
elkészítették a helyszínen
látványos húsvéti díszeiket.
Az összesített elsõ helyezett
Tóth-Kovács Judit lett, aki
kimagasló teljesítményt
nyújtott a kereskedelmi tan-
tárgyakból, de virágkötészet-
ben sem maradt alul a többi-
ekkel szemben.  Vincze Er-
zsébet növényismeretbõl bi-
zonyult a legjobbnak. Felké-
szítõ tanáraik: Ádám Zsuzsa,

Kánvásiné Berényi Olga és
Vida-Szûcs Andrea. A másik
verseny a Kertész-növényvé-
dõ szaktechnikusok Orszá-
gos Szakmai Verseny volt,
ami háziversennyel kezdõ-
dött, és a szükséges pontszá-
mot elért tanulók továbbme-
hetnek a budapesti szóbeli
vizsgára. Március 20-án öt
diák képviselte az iskolát:
Annus Péter,  Komár Viktor,
Kristó Szilvia (lenti képen),
Papp Zsolt és Pászti Ferenc.
Szõlõtermesztésbõl alanyok-
ról és fajtákról beszéltek,
gyümölcstermesztésbõl táp-
anyag-utánpótlás és öntözés
témakörbõl kellett számot
adni. Zöldségtermesztésbõl
a fehérpaprika termesztése,
növényvédelembõl az integ-
rált termesztés volt a téma és
vállalkozási ismeretekbõl a
mezõgazdaságban elõfordu-
ló balesetekrõl kellett beszél-
niük. A nemes versenyben
elsõ lett Kristó Szilvia, An-
nus Péter második, Pászti
Ferenc harmadik. Ezen kívül
Komár Viktor is elérte a
szükséges ponthatárt, így õk

jeles bizonyítvánnyal gazda-
godtak. A többi tanuló
ugyan nem ötösre, de levizs-
gázott (mindkét szakmá-
ban), elfogadták a megaján-
lott pontokat.  A kertészek-
nek ugyan a gyakorlati vizs-
ga még hátra van, de így is
könnyebb szívvel ballagnak,
mint társaik, akiknek még
minden vizsgarészbõl felel-
niük kell. A kertészek felké-
szítõ tanárai: Dékány István,
Szél Anita, Puskás Károly és
Vida-Szûcs Andrea.

Ádám Zsuzsa tanárnõ

Õk már letettek
valamit az asztalra

Márciusban indult a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség „Semmibõl
valamit” címû rendezvénysorozata a DAOP támogatáshoz kapcsolódóan,
a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (SZIDÖK) kortárssegítõivel.

Négy miniprojektet valósítottunk meg eddig, amelynek során a Szent Er-
zsébet, a Deák Ferenc és a Koszta József iskola diákjai látogattak el a Vá-
rosi Diák Pincébe. Programunk célja volt megismertetni az általános isko-
lásokkal a diák pincét, formálni a környezettudatos szemléletüket, és az új-
rahasznosítás is szóba került.

A környezeti nevelésen szó volt arról, miért jobb az, ha pohárral mossuk
a fogunkat, mintha csorgó vízcsap mellett tesszük ugyanezt. Miért szüksé-
ges a komposztálás, miért jó az esõvíz összegyûjtése? Mi is az az „ener-
gia vámpír” üzemmód? Végül a kézmûves mûhelyünkben a „semmibõl”
készíthettek valamit, például teatasakokból vagy csokoládés papírokból
képeslapokat. Martók Alíz

„Semmibõl valamit” a diákpincében

Május 1–2-án összesen 10
zenekar részvételével rende-
zi meg az Életjel Kulturális
és Sportegyesület valamint a
Rockbook Rockmagazin a
két napos II.  Rockbook Fesz-
tivált – a „Híd a Kurcán–Híd
az emberek között rendez-
vény keretében" – amelyet
ingyenesen látogathat kö-
zönség.

A fesztivál sztárfellépõje a
ZORALL zenekar május 1-
jén csütörtökön, a péntek es-
te fõattrakciója pedig a The
Doors Tribute Band. Ezen
felül még 4-4 szentesi és kör-
nyékbeli zenekar koncertjén
szórakozhat a nagyérdemû. 

Május 1., csütörtök: GoGu-
mo ZaMata (Szentes), T-34
(Hódmezõvásárhely/Szen-
tes), Sicambria (Szentes/

Debrecen), Zorall (Buda-
pest), maj'beszélünk (Sze-
ged)

Május 2. péntek: Ebi-
fish (Szentes), Plasmapress
(Szentes), The Fly (Szentes),
The Doors Tribute Band
(Szarvas), Abanda 22 (Szen-
tes).

Helyszín: Szentes, Csong-
rádi úti Kurca-híd és környé-
ke (Dózsa-ház mellett).

Kezdés mindkét napon
17.30 órakor.

A rendezvény Szentes Vá-
ros Önkormányzata és part-
nereinek városközpont reha-
bilitációs programja címû
városrehabilitációs projekt
keretében elkülönített prog-
ramalap felhasználásával
„Miénk itt a tér” témakörben
megvalósuló miniprojekt.

Kétnapos és ingyenes
a Rockbook Fesztivál

A második Kétkerekû sze-
zonindító Családi napon
szórakozhattak azok, akik
április 19-én, szombaton ki-
látogattak a Vecseri-fokhoz.
Délelõtt vezetéstechnikai tré-
ningen vettek részt a vállal-
kozó szellemûek. Ezzel egy
idõben szimulátort próbál-
hattak ki, veterán motorok-
ban gyönyörködhettek, sõt
családi tesztlapot is kitölthet-
tek, akik részt akartak venni
a nyereményjátékon.

Délután az Országos Men-
tõszolgálat munkatársai tar-
tottak bemutatót. A jelenlé-
võk láthatták, hogyan járnak
el a mentõsök közúti balese-
tet szenvedõ gerincsérült
motoros ellátása során. Ezt
követõen a Stunt Rider
Show-n izzottak a kerekek. A
motorosok gyorsulási ver-

sennyel és bemutatóval szó-
rakoztatták a nézõket, akik
arról is meggyõzõdhettek,
hogy mi mindenre jó egy
motor ha csak  hátsó kereke
van.

Nagy Roland szervezõtõl
megtudtuk, azért jött létre a
rendezvény, mivel mostaná-
ban kikopnak a motoros ren-
dezvények, ezért szeretnék
újraéleszteni.

– Törekedtünk arra is,
hogy a családosok is jól érez-
zék magukat és õk is a kétke-
rekûek pártján legyenek.
Fontos volt, hogy színvona-
las rendezvény legyen, hi-
szen az ország sok pontjáról
érkeztek ide motorosok.

A rendezvényt a több mint
negyven kétkerekû felvonu-
lása zárta.

L.É.

Családi nap
két keréken

Szigorúan bünteti az en-
gedély nélküli és a szabály-
talan horgászatot az új hal-
gazdálkodási törvény. Hor-
gászengedély csak a sikeres
vizsga után váltható, ahol
hal- és horgászati ismeret-
bõl adnak számot a hor-
gászjelöltek. A Gerecz
Elemér Sporthorgász Egye-
sület havonta egy alkalom-
mal szervez vizsgát, ame-
lyen legutóbb összesen 12
gyermek és felnõtt próbál-
kozott.

Megszûnt a Kurcán a 14
év alattiak engedély nélküli
horgászati lehetõsége az
idén életbe lépett halgazdál-
kodási törvény miatt. A
Gerecz Elemér Sporthorgász
Egyesület évekkel ezelõtt ve-
zette be a gyerekek számára
az ingyenes horgászati lehe-
tõséget a Kurca városi szaka-
szán a sportág népszerûsíté-
se érdekében. Ettõl az évtõl
azonban szülõi felügyelettel
sem horgászhatnak engedély
hiányában, a dokumentum
megszerzése vizsgához kö-
tött. Az egyesület minden
hónapban szervez egy vizs-
ganapot mindazoknak, akik
most szeretnék elkezdeni
horgászpályafutásukat. A
vizsgadíj befizetése után szó-
ban, majd egy 40 kérdésbõl
álló tesztlap kitöltésével,
írásban is számot adnak hal-

és horgászati ismeretbõl a je-
löltek. A minimum 2 fõs bi-
zottság közösen dönt a jelölt
alkalmasságáról, azonban a
teszten 8 hibánál többet vé-
tõt nem engedik tovább. Szá-
mára a vizsgadíj újbóli befi-
zetése mellett egy hónap
múlva nyílik újra lehetõség
az engedély megszerzésére.

– Társadalmi halõr vagy
halászati õr végzettséggel
vizsgáztathat valaki – ismer-
tette Király József, a vizsgabi-
zottság elnöke. Ottjártunk-
kor a 12 jelentkezõbõl kettõ-
nek nem sikerült a vizsgája,
túl nehéznek bizonyult szá-
mukra a tesztlap helyes ki-
töltése. – Az új halgazdálko-
dási törvény szabályaiból és
halismeretbõl is szerepelnek
kérdések. A szóbelin próbá-
lunk segíteni a vizsgázónak
rávezetõ kérdésekkel, de a
tesztet mindenkinek magá-
nak kell kitöltenie. Aki
nyolcnál több hibás választ
ad, azt nem tudjuk átenged-
ni – mondta Király József. A
legfeljebb fél órás vizsgára
az egyesület székházában je-
lentkezhetnek a horgászjelöl-
tek.

A vizsgán sikeresen túlju-
tók már másnap engedélyt
válthatnak a horgászegyesü-
letnél. Az elsõ költségek ma-
gasak, az állami jegy, a terü-
leti engedély és a tagdíj ára

valamint az egyszeri halasí-
tás költsége meghaladja a 40
ezer forintot. Ha még hor-
gászfelszerelést is most vásá-
rol a kezdõ pecás, akkor akár
a 100 ezer forintot is közelít-
heti a kiadása. Természete-
sen nem fontos azonnal ki-
váltania az engedélyt, azt ké-

sõbb is megteheti. Aki egy-
szer levizsgázott, annak ké-
sõbb sem kell számot adni
ismereteibõl. – Az engedélyt
nem elég megszerezni, azt
meg is kell tartani. A vízpar-
ton találkozunk és nem sze-
retnék szabálytalanságot ta-
pasztalni – figyelmeztet min-
den frissen vizsgázottat Sóti
Szilárd, az egyesület halel-
lenõre. Tapasztalata szerint a
leggyakoribb szabályszegé-
sek a megengedettnél több

bottal horgászás, a méreten
aluli, vagy az engedélyezett-
nél több hal megtartása. 

Szomorúan mesélte, hogy
karácsony elõtt több száz
méter halászhálót találtak és
szedtek ki a Kurcából a váro-
si szakaszon. A nehezen
megõrzött halat az év eleji

pusztulás mégis elvitte, több
hetes éjszakai ellenõrzésük
veszett kárba. A legdühítõbb
számára, ha olyat érnek tet-
ten, aki 5 bottal vagy emelõ-
hálóval próbál halat fogni és
még mentegetõzni próbál a
durva szabálytalanság miatt.
Sóti Szilárd elmondta, hogy
a szabálytalankodókat a
pénzbírságon túlmenõen,
akár 2 évre eltilthatják a hor-
gászattól.

Besenyei

Gyerekeknek is vizsgázni kell

A városközpontot bemutató fotópályázatot hirdet a Ka-
pocs Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület és a Szen-
tesi Fotókör. A szervezõk elképzelése szerint két kiállítás
alkot majd kört a nemrég elhelyezett Napernyõs lány címû
szobor körül, mely máris közkedvelt találkozási pontja a
szentesieknek: 20 nagyméretû paravánon mutatnak be a vá-
ros régi arculatát ábrázoló fotódokumentumok mellett a
megújult városközpont utcáit, épületeit ábrázoló új képe-
ket, melyeket bárki beküldhet, elõvéve kreativitását.
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A szervezõk nem kisebb
célt tûztek ki zászlajukra,
minthogy havonta egyszer
egy olyan piaci forgataggá
varázsolják a gólyásházat,
ahol nem csak termékek, de
ötletek, gondolatok és inspi-
ráció is gazdát cserélnek. Ez-
úttal a fõszerepet a sajtok
kapták: kecske és tehéntejbõl
készült, érlelt és friss, fûsze-
rezett és füstölt sajtokat kós-
tolhattunk és vásárolhattunk.
Sõt, a vállalkozó kedvûeknek
lehetõsége nyílt bepillantani
a sajtkészítés rejtelmeibe Ara-
di Erzsébet mûhelyfoglalko-
zásán. A gyerekek pedig
megnézhették és simogathat-
ták az egyik sajtkészítõ kecs-
kéit.

– Valamikor elmaradhatat-
lan volt a piacokon a kürtõs-
kalács-sütés – mondta

Trnkoczi Jánosné, miközben a
jó alaposan kidolgozott kelt
tésztáját vágta fel vékony csí-
kokra, hogy a parázson min-
denki saját magának süthes-
se a forró finomságot.

Az egyik asztalnál apró ta-
sakokban, gyönyörû kézírás-
sal felcímkézett fûszerkölte-
mények sorakoztak: – Ezek a
kertünkben termett fûszerek
illetve azok keverékeibõl ké-
szült pácok – mutatja be por-
tékáját Kékegyi Dorottya, aki
már ismerõs lehet a termelõi
piacról is, ahol minden va-
sárnap felbukkan. – Sokan
meglepõdnek, hogy a babér-
levél megterem nálunk, igaz,
cserépben. Tulajdonképpen a
borsot, fahéjat és szerecsen-
diót kivéve mindent megter-
mesztek. Hoztam még aszal-
ványokat, gyümölcssajtokat,

hagyományos eljárással ké-
szített háziszappant és retek-
leveles pesztót (kóstoltuk,
mennyei!).

A fõépületbe betérve gye-
rekek sora várt az arcfestésre.
Mikor elkészült a kutya,
nyuszi vagy tigrises ábrázat,
a tojásírókázásba is belevág-
tak. A következõ helyiségben
szintén gyerekek tolongtak
az asztal körül. Könyékig cu-
kormázban elmélyülten dí-
szítették az elõre kisütött mé-
zeskalács figurákat. 

Aki megéhezet,t az udva-
ron bográcsban fõtt a húsvéti
húsos káposztából és réte-
sekbõl falatozhatott. 

A megnyitón Szirbik Imre
polgármester és Farkas Sán-
dor országgyûlési képviselõ
is dicsérte a kezdeményezést
és sok sikert kívánt a folyta-
táshoz.

Örömteli úgy kóstolgatni,
vásárolni, hogy közben a ter-
melõt vagy a kézmûvest is
megismerhetjük, akinek keze
munkája, szíve és lelke egy
darabja is benne van a
protékájában. Reméljük a
legközelebbi, május 17-i Ga-
raboly gasztro piac is leg-
alább ilyen sikeres lesz.

B.V.

Élénk „hangyaboly“
a Garabolyban

A Mûemléki világnap al-
kalmából április 26-án,
szombaton programokkal és
ingyenes nyitva tartással
várja a látogatókat a Koszta
József Múzeum. Ezen a na-
pon 10 és 16 között díjmente-
sen tekinthetõk meg az in-
tézmény állandó kiállításai, a
Csallány Gábor Kiállítóhely
13-17 óra között, valamint 10
és 12 óra között a mûemlék
jellegû Péter Pál Polgárház.
Ugyanebben a két órában a
múzeum megyeházi épületé-
ben kézmûves foglalkozást
tartanak.

17 órától az Erõdített
templomok a Dél-Alföldön –
Óföldeák címmel tart elõ-
adást Béres Mária ásatásveze-
tõ a múzeumban.

Mûemlékekrõl

Manapság, amikor a válá-
sok száma kis híján megkö-
zelíti a házasságkötésekét,
csodálatra méltó az egyetér-
tésben és megbecsülésben
eltöltött fél évszázad. Az öt-
ven évvel ezelõtti Mindszen-
ten kötött fogadalmukat erõ-
sítette meg családi körben
Tóth István Gábor és Gajdos
Irén április 18-án a városháza
házasságkötõ termében. Ar-
ról kérdeztük õket, mi a
hosszú házasság titka, mi
volt számukra a legnagyobb
kihívás és mit üzennek a fia-
taloknak.

A legnagyobb kihívást szá-
mukra a három gyermekük
felnevelése jelentette. – Reg-
gel hattól este hatig dolgoz-
tam üzemvezetõként, szom-
baton és vasárnap is – mondja
Pista bácsi, mire Irénke néni
közbevág nevetve:

– A hosszú házasság titka,
hogy az egyiknek sokat kell
dolgozni, a másiknak pedig
otthon mindent rendben kell
tartani. 

Irénke néni a nyolcvanas
évek végéig a ruhagyárban
dolgozott, utána a háztartást
vezette.

A fiataloknak azt üzenik,
hogy több türelemmel legye-
nek egymáshoz. 

– Mi is összevesztünk, de
sosem ébredtünk fel úgy,
hogy haragudtunk egymásra
– ecsetelte Irénke néni.

– Nem kell mindjárt minde-
nért felkapni a vizet. Több to-
leranciára és megértésre van
szükség. Én nem vitatkoztam
sose. Minek? – fejtette ki a
férj.

A gyermekeik elõtt sosem
veszekedtek és nem károm-
kodtak. A jó példa eredmé-
nyeként a gyerekek is ki-
egyensúlyozott és tartós há-

zasságban élnek. 
Mind a ketten Budapesten

dolgoztak megismerkedésük
idején. Irénke néni villamo-
son volt kalauz, Pista bácsi
pedig ellenõr az egyik buszjá-
raton, ahol egy ellenõrzés al-
kalmával elvette az akkor 18
éves Irénke néni igazolvá-
nyát, amiért a fiatal hölgynek
be kellett mennie az irodába.
Akkor még nem tudhatták,
hogy alig több mint fél évszá-
zad múlva szeretetük és oda-
adásuk jeleként másodjára is
egymás újjára húzzák majd a
karikagyûrût.

B.V.

Ötven év szeretetben

Negyedszer is finom házi
ízek, sütés-fõzés, és igazi
fesztiváli forgatag fogadta
azokat, akik a locsolkodás
után, elõtt, vagy helyett a
Kézmûves Ízek Fesztiválját
választották húsvéthétfõn.
A rendezvény a gyakorlat-
ban is lehetõséget kínált
nagymamáink kedvelt éte-
leinek elkészítésére.

A Szentesi Vendégszeretet
Egyesület civil szervezeteket
egybegyûjtve ezúttal a mû-
velõdési központtal közösen
szervezte a kedvelt húsvéti
programot. A helyszín tekin-
tetében úgy tûnik, megálla-
podott a fesztivál, az ifjúsági
ház és környéke mindenben
megfelel a közremûködõk és
a látogatók igényeinek is.
Meg is töltötték élettel a ter-
meket és az épület környé-
két, Simmer Sándor fafaragó,
a mindszenti íjászok, a Fé-
nyes Ég Táltos Dobkör be-
mutatói, a hagyományos
mesterségek, népszokások és
játékok mellett a fõ hangsúly
az ízeken és a kóstoláson
volt, nem csak helyi, de kör-
nyékbeli hagyományos ét-
kekbõl is. A népi bútorfestõ-
ként ismert Kovács Ivánné el-
hozta festett remekeit is, de
most egy másik „színfoltot”,
a virágfánkját is kínálgatta,
melynek sütésében unokájá-
val szorgoskodott. Bár a kel-
lemesen porhanyós süte-
ményhez régóta volt sütõfor-
mája, addig nem készítette,

míg rá nem akadt a receptjé-
re egy régi recepteskönyvé-
ben, mesélte a népi iparmû-
vész. Folyamatosan szükség
volt az utánpótlásra, mert
vitték a fánkot, mint ahogy a
receptjét is. Errõl számolt be
Bacsa Józsefné is, aki szegvári
lakodalmas kalácsával im-
már harmadszor várta a ven-
dégeket. - Szeressük sütni,
de reggel fél 9 óta már elég -
mondta az asszony, s meg
nem állt a keze. Hozzátette,
hogy ne tûnjön panaszko-
dásnak: - De annak örülünk,
ahogy süssük, úgy fogy. 

A díszítõmûvész kör aszta-
lánál minden évben számít-
hatunk ropogós csörögére, ez-
úttal sem kellett csalódnunk.
– Ebben a körsajtban 45 liter
tej van – mutatta Kozmáné
Gyovai Katalin egy kicsit ar-
rébb, csapatával negyedszerre
házi sajtokkal érkezett a fesz-
tiválra, korábban dödöllét
hoztak Árpádhalomról. A
szentesi Bernáth Pálnénál kis
túlzással egy komplett ebédet
el lehetett fogyasztani, a leves
csigatészta készítését is elles-
hették tõle az érdeklõdõk, s
közben tepsis csirkemájat és
rétesbe töltött túrós csuszát
kóstolhattak. 

Kettejük között Vincze Lás-
zlóné kemencében sült csíra-
málét kínált.  Az Együtt
Szentesért lelkes csapatával
húsvéti ajándéktárgyakat ké-
szíthettek a családok. Bartucz
László és Bálint, a két kisfiú
már túl volt a délelõtti lo-
csolkodáson, délután pedig
szüleikkel a fesztiválon foly-
tatták a hagyományõrzést.
Anyukájuk, Bartuczné Józsa
Anikó fontosnak tartotta,
hogy gyermekeivel eljöjjön a
fesztiválra, ahol szentesi ét-
keket kóstoltak, majd tûvel
díszített tojást is készítettek a
fiúk, akik érdeklõdve figyel-
ték Orosz Róbert kovácsmû-
vest is munka közben.

A színpadon a Zöldág Ha-
gyományõrzõ Szakkör tagjai
meséket, népi táncokat mu-
tattak be, szólt a citera Balla
Tibor Aranypáva-díjas nép-
zenész közremûködésével, s
táncház is várta a fesztiválo-
zókat. A fõszervezõ, Molnár
Lívia szerint ez az eddigi leg-
jobban sikerült fesztiváljuk, s
az idõjárás is a segítségükre
sietett. A rendezvényen vá-
sárolt támogatójegyeket a
közremûködõk alapanyagai-
ra fordítják.

D. J.

Kilencvenhét résztvevõ,
huszonhét csapatot alkotva
vett rész az április 18-án
megrendezett térképes tojás-
keresõ versenyen. A Kiút
egyesület a „Közös értékünk
a Kertváros! – Családi kiskö-
zösségeket támogató lakókö-
zösségi programok Szente-
sen” európai uniós támoga-
tási program keretében várta
a kalandvágyó gyerekeket és
szüleiket. Ahogy besötéte-
dett, felgyulladtak a fej- és
zseblámpák, kezdetét vette a
versenyfutás a tojásokért.

Az induló csapatoknak
meg kellett találniuk a saját
számukkal ellátott három to-
jást és egy nyulat a kertváros
különbözõ pontjain elrejtett
fészkekben. A kapott térkép
öt lehetséges helyet muta-

tott, viszont ezek között két
beugratós hely is volt, ahol
nem lapult a fûben semmi.
A csapatoknak minél keve-
sebb idõ alatt meg kellett ta-
lálniuk a három tojást és
visszatérni a Koszta-iskola
udvarán kijelölt találkozási
ponthoz. A zsûri tagjai né-
hány plüssnyuszi társaságá-
ban összegezték az eredmé-
nyeket, aleggyorsabb részt-
vevõket éremmel és plüss
nyúllal jutalmazták. A ver-
seny vége felé az eldugott
csokinyúl is elõkerült az is-
kola udvarában. Mint meg-
tudtuk, az egyesület szerve-
zésében több hasonló jellegû
rendezvényre lehet számíta-
ni a közeljövõben.

Lantos Éva

Fészekalj a sötétben

Ahogy sütötték,
úgy fogyott

Igazi, rég várt különlegesség volt a húsvét elõtti szomba-
ton a gasztronómiai és mûvészeti piac a Mûvészetek Házá-
ban, melynek több javaslat közül a Garaboly gasztro piac
elnevezést adták. Közel félszáz árus kínálta portékáit a kel-
lemes tavaszi idõben, miközben a kecskeméti Hírös zene-
kar fokozta a vidám hangulatot táncra hívó muzsikájával.
Pitypanglekvár, kézmûves csokoládé, házisör, barackmag-
olaj, üveg és fa ékszerek csak néhány az igazán sajátos por-
tékákból. Ezek mellett kapható volt termelõi méz, csíramá-
lé, szörpök, házi lekvárok, sajtok, kolbászok, gyógynövé-
nyek, tinktúrák, fûszerek, bor, pálinka, kézimunkák, tás-
kák, szatyrok, szappanok és kristályok is. 
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Hiába számított esélye-
sebbnek, mégis kikapott a
rájátszás elsõ, hazai mérkõ-
zésén az OSC-tõl a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapata. 

Az alapszakaszban oda-
vissza verte fõvárosi riváli-
sát a Szentes, így érthetõen
bizakodóak voltak a szurko-
lók a 9-14. helyért vívott pár-
harc elsõ felvonását illetõen
szombaton. Aztán jött a
meccs, vereség gyenge játék-
kal és elvesztett pályaelõny-
nyel. Bár az elsõ negyedet 3-
2-re hozta a Valdor, és ké-
sõbb 4-4-ig fej-fej mellett ha-
ladtak a csapatok, a második
félidõben összezuhant a
Szentes, és végül, nem várt,
ötgólos vereséget szenvedett
a csapat az OSC-tõl. A 7-12
után komoly bravúrra lenne
szükség ahhoz, hogy a fõvá-

rosban nyerjen a gárda, de
az már egy másik mérkõzés
lesz. – mondta Matajsz Márk,
vezetõedzõ az elsõ találkozó
után.

Kizárólag a gyõzelem tart-
hatta életben a Valdor-Szen-
tesi VK férfi vízilabda-csapa-
tának reményeit ahhoz, hogy
a bajnokság végére megsze-
rezze a 9. helyet. Ehhez a fõ-
városban kellett volna le-
gyõzni az OSC együttesét
szerdán éjjel. Ehhez képest a
házigazda 8-2-re is vezetett,
a mieink azonban 7-1-re
nyerték a találkozó hátralévõ
részét, így következhetett a
büntetõpárbaj. Az elsõ négy
párosban senki nem hibá-
zott, az ötödik pár elsõ fel-
lépõje, Tóth értékesítette,
Werner viszont hibázott, így
14-13-ra az OSC nyert, és
játszhat a 9. helyért. A Val-

dornak meg jöhet a kiesési
párharc az Ybl ellen, és jobb
esetben az osztályozó.

H.V.

Büntetõkkel vesztett a Valdor

Április 19-én a Mikecz
Sándor-emléktornán a kör-
nyék futballegyesületeinek
hat, nyolc és tízéves növen-
dékei mérték össze tudásu-
kat. Az eseményen Szente-
srõl, Szolnokról, Kiskunfél-
egyházáról, Mindszentrõl
és Csongrádról összesen ti-
zenkét csapat versengett az
elsõ helyezésért. Nem ez
volt az elsõ ilyen esemény,
és a jövõben is lesz még al-
kalom a versengésre.

Koncz László, a Szentesi
Farkasok egyesületének ve-
zetõje elmondta, hogy a
szentesi labdarúgás megha-

tározó alakjainak szeretné-
nek emléket állítani. Ennek
egyik állomása az emléktor-
nák szervezése. A tavalyi év-
ben Erdélyszky Attila emlé-
kének szentelték a megmé-
rettetést. A következõ tornát
Koncz István emlékére ren-
deznék még idén nyár vé-
gén. Koncz László összeállí-
tott egy ismeretterjesztõ
anyagot Mikecz Sándorról,
amit a meccsek alatt bárki át-
tanulmányozhatott. A futbal-
lista családja fényképekkel
járult hozzá a dokumentum-
hoz. Meghatódva köszönték
meg, hogy a mai napig gon-

dolnak a focistára.
– Azért rendezzük kifeje-

zetten a kicsiknek a tornákat,
mivel az említett futballisták
is ebben a korosztályban lát-
ták a jövõ labdarúgásának
letéteményeseit. Sportszerû-
en játszanak. Még nem éle-
zõdnek annyira az ellenté-
tek, nekik ez még inkább
csak játék. Ebben még ez a
szép – mondta Koncz László. 

Az elsõ helyet a kiskunfél-
egyházi HTK U9-es csapata
szerezte meg. A torna gólki-
rálya, Czinege Eszter is ennek
a csapatnak a tagja.

L.É.

Kicsik a pályán

Városunkban a tehetség-
gondozás a versenysportok
terén is megmutatkozik.
Cikksorozatunkban arról is
beszámolunk milyen az
utánpótlás csapatok helyze-
te, mibõl gazdálkodnak a
klubok és, hogy a különbö-
zõ korosztályokban össze-
sen hány gyerek sportol. 

A Szentes Városi Úszó
Club 1931-ben alakult, kis
létszámmal, de az évek alatt
a folyamatos munka meg-
hozta az eredményét. Foko-
zatosan nõtt az érdeklõdés
és vele együtt a létszám is.
Jelenleg öt-hatéves korosz-
tálytól indul a klubtagok
életkora. A tagok létszáma
jelenleg 120-130 fõ. A legna-
gyobb létszámban a 2004-
esek és a 2003-asok vannak.
Paulovics Tamás elnökhelyet-
tessel és Rébeliné Vincze Edit
edzõvel beszélgettünk a
klub jelenlegi helyzetérõl és
tevékenységérõl.

– Az az igazság, hogy iga-
zán itt tanulnak meg úszni a
gyerekek, nem az úszótanfo-
lyamon. Kell a néhány hóna-
pos, adott esetben egy-két
éves terhelés, amíg jól elsajá-
títják az alapokat. Nyolcéves
kortól lehet õket versenyez-
tetni, miközben a különbözõ,
koruknak megfelelõ csoport-
jainkba járnak edzésekre.
Kétévente kerülnek át egyik-

bõl a másikba, de ez nem
csak kor, hanem teljesít-
ményfüggõ is. Örülünk, ha
van arra esély, hogy egy nö-
vendék nemzetközi verse-
nyen is megmérettesse ma-
gát. Aki kevésbé tehetséges,
azt is szívesen látjuk és ok-
tatjuk, hiszen végsõ soron
mindenki az egészségének
megõrzéséért úszik – részle-
tezte Paulovics Tamás. –
Annyira kifinomultak a
módszerek és olyan irtózatos
a verseny, hogy a tehetség
csak egy belépõ a sportágba,
a többi összetevõnek is meg
kell lennie. A családi háttér, a
jó technikai feltételek, a jó
gondolkodás elengedhetet-
len és idõvel belép a szeren-
csefaktor is, ami nem elha-
nyagolandó tényezõ – ma-
gyarázta az elnökhelyettes. –
Az úszás alapsportág, hiszen
a többi sporthoz szükséges
felkészülést, testi adottságot
megadja. A gyerekek orszá-
gos bajnokságokon, verse-
nyeken vesznek részt, ami-
hez szintet kell úszni, szak-
mai minimum vizsgát is kell
tenni. Rendszeresen verse-
nyeztetjük azokat, akik moti-
váltak ebben. Ezen a hétvé-
gén, kétnapos versenyen
vesznek részt az úszók Haj-
dúszoboszlón.

Rébeliné Vincze Edit edzõ-
tõl megtudtuk, hogy a kezdõ

gyerekek, akik már tudnak
úszni és szeretnék ezt rend-
szeresen, esetleg versenysze-
rûen mûvelni, elõször beke-
rülnek az elõkészítõ csoport-
ba Vidovicsné Szamosi Csillá-
hoz, ahol tovább tanulják a
mellúszás technikáját.

– Általában úgy kerülnek
ide a gyerekek, hogy egy
úszásnemet, a mellúszást
már elsajátították valamilyen
szinten. Itt elkezdik a gyors
és a hátúszás lábtempóját ta-
nulni. Ebbõl a csoportból ke-
rülnek azok a gyerekek
Dancsóné Csák Zsuzsához,
akikrõl úgy látjuk, hogy ver-
senyzésre alkalmasak. Ké-
sõbb átkerülnek az idõseb-
bek csoportjába, ahol napi
másfél órás edzésen vesznek
részt. Negyedórás bemelegí-
tés, technikai gyakorlatok és
erõnléti gyakorlatok követik
egymást. Ez függ attól is,

hogy milyen idõszakban
vannak. Jelenleg a verseny-
idõszak kezdetén vagyunk,
most kezdünk hosszabb pi-
henõvel az erõsebb távokra
felkészülni. Rébeliné Vincze
Edit elmondta, hogy sokkal
több kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtó növendék is
lehetne, ha itt maradnának a
klubnál. Amikor elkezdõd-
nek az edzések, nagyon sok
a kisgyerek. Fel tudnák épí-
teni a piramisrendszert, ami-
bõl minden évben néhány
gyereket versenyzésre lehet-
ne inspirálni, de tíz éves kor
körül lecsökken a létszám.
Mire eljutnak oda, hogy jó
versenyzõ lehet belõlük, ad-
digra átpártolnak más sport-
ágakhoz, például a fiúk a ví-
zilabdához. Van két régióvá-
logatott versenyzõ, vannak
néhányan, akik aranyjelvé-
nyes szintet úsznak, de le-

hetnének többen is. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy
tízbõl hét gyerek vált sport-
ágat tizenévesen. 

– Az, hogy valaki tudjon
úszni, ugyanúgy hozzátarto-
zik az élethez, mint az írás és
az olvasás. A szülõk sokat
segítenek a versenyekre való
eljutásban. Minden nap vi-
szik a gyerekeket edzésre.
Olyan apukák és anyukák,
akik elkötelezettek az iránt,
hogy valami pluszt nyújtsa-
nak a gyerekeiknek – mond-
ta az edzõ.

A klub költségvetését ille-
tõen azt az információt kap-
tuk, hogy a havi hatezer fo-
rintos tagdíjon túl több vál-
lalkozás is támogatja a mû-
ködésüket: a Tejszolg-Szen-
tes Kft., a Szentesi Hitelszö-
vetkezet, a Délkertész, a
Szentes és Környéke Víz-
gazdálkodási Társulat, a

Mars Magyarország, a Hu-
nor Coop Zrt., a Barizber
Kft., az Alba-Méz Kft., és a
Váczi-Vill Kft. 

Paulovics Tamás elmond-
ta, hogy az önkormányzat
hozzájárulása nélkül nem
valósíthatták volna meg
mindezt, örül, hogy a város
vezetése pozitívan áll a tevé-
kenységükhöz. Ezért cserébe
arra törekszenek, hogy minél
több anyagi terhet levegye-
nek a szülõk válláról.

A hajdúszoboszlói ver-
senyt követõen a május végi
„ XVIII. Óvodától az olimpi-
áig” elnevezésû úszóver-
senyre készül nagy erõkkel a
klub. A rendezvény háziasz-
szonya idén a rövid pályás
Európa-bajnok úszó, olimpi-
kon, Jakabos Zsuzsanna lesz.

L.É.

Az úszás alapvetõ tudás, mint az írás és az olvasás

Valdor-Szentesi VK-
OSC-Újbuda 7-12 (3-2, 0-2,
2-4, 2-4)

Férfi vízilabda OB I, rá-
játszás a 9-14. helyért, 1.
mérkõzés. Szentes, Széche-
nyi ligeti uszoda, 150 nézõ.
Vezette: Marnitz, Székely.

Valdor-Szentesi VK:
Horváth T. - Hegedûs I.,
Nagy, Németh, Kistamás 2,
Martin 2, Szabó I. Z. Csere:
Werner, Szabó I. L., Kiss,
Józsa 1, Pellei 1, Hegedûs B.
Vezetõedzõ: Matajsz Márk.

Gól - emberelõnybõl:
14/4, ill. 11/4.

Gól - ötméteresbõl: 1/0,
ill. 2/2.

Kipontozódott: Balla, Si-
mon, Delgado.

Ásotthalmon hagyott fon-
tos pontokat a Szentesi Ki-
nizsi megyei elsõ osztályú
labdarúgócsapata. Szomba-
ton közelebb kerülhet a
bentmaradáshoz a Kinizsi,
ha hazai pályán legyõzi a
Nagymágocs együttesét.

Már a 15. percben megsze-
rezte a vezetést az Ásott-
halom, valószínûleg nem so-
kan gondolták abban a pilla-
natban, hogy ez a találat
dönt majd a három pont sor-
sáról. Bár helyzetei akadtak
a mieinknek, kapufát is lõt-
tek, gólt nem sikerült szerez-
ni. Két elmaradt büntetõt
számon kérhetnek a Kinizsi
labdarúgói a játékvezetõn,
ez azonban a végeredmé-

nyen már nem változtat. –
Az elsõ negyedórában a ka-
punk elé szorítottak minket,
nagy nyomás alatt álltunk,
és már-már úgy tûnt, hogy a
kezdeti nagy rohamokat túl-
éljük, egy elkerülhetõ góllal
megszerezték a vezetést a
hazaiak – mondta Bozóki Zol-
tán vezetõedzõ. – Ezt köve-
tõen kiegyenlítetté vált a
találkozó,. Két erõsen vitat-
ható helyzetben nem fújtak
be büntetõt nekünk, illetve
sok esetben tévesen húzták
be a leshelyzetet, de ilyen já-
tékvezetéshez alkalmazkod-
va is jó lett volna pontot sze-
rezni. 

A csapat szombaton 17
órakor, hazai pályán fogadja

a Nagymágocs gárdáját. A
mérkõzés igazi kiesési rang-
adó lesz, hiszen az utolsó he-
lyen álló Nagymágocsnak
égetõen nagy szüksége lenne
a gyõzelemre. A Kinizsi a ki-
esési zónától szeretne elke-
rülni, mindössze három pont
választja el a csapatot a kiesõ
helyen álló Sándorfalvától. –
A gyõzelmekkel lehet elõre-
lépni, a döntetlenekkel nem
nagyon tud mozdulni a csa-
pat – nyilatkozta a vezetõ-
edzõ. – Polyák Csaba eltiltása
lejárt, így újra számíthatok a
játékára.

Az ifjúsági csapat
Ásotthalmon, 2-1-re nyert,
így továbbra is a dobogó
harmadik helyén áll. hv

A Nagymágocs ellen
a pontokért

Az elmúlt hetekben Pak-
son és Gyomaendrõdön ver-
senyeztek a Petõfi Dzsúdó
SE sportolói.

A paksi megmérettetésen a

diák D korcsoportban (2005-
2006) 5. Tarpai Máté, diák
C-ben (2004) 3. Bartucz Lász-
ló.

A gyomaendrõdi verse-

nyen a diák D-ben elsõ he-
lyezést ért el Tarpai Máté -30
kg-ban, míg a B korcsoport-
ban (2003) szintén a dobogó
legfelsõ fokára állhatott fel
Szántó Balázs -38 kg. Edzõk:
Tóth Béla és Tóth Gellért

Petõfi judo

A Szentesi Junior FC és a Farkasok növendékei is összemérték tudásukat.



Megáll két rendõr egy pékségnél.
Bemegy az egyik, majd egy pár
perc múlva kijön. Odaszól a társá-
nak:
– Ha kitalálod, mennyi kakaós csi-
gát vettem, tiéd lehet mind a kettõ!

– Mi lesz Hófehérkébõl ha megfog-
ja a magasfeszültségû áramvezeté-
ket?
– ???
– Hamupipõke.

Egy pasi a konditeremben oda-
megy az edzõhöz.
– Melyik gépet kell használnom,
hogy felszedjem azt a szõke csajt?
– A bankautomatát a bejáratnál!

Móricka lelkendezve megy haza az
elsõ thai box edzésérõl.
– Anya, anya, képzeld, többé nem
lesz szükségem a fogszabályzóra!

Orvos az alkoholistának:
– Nem tudom meghatározni a vér-
csoportját.
– Miért?
– Elpárolog, mielõtt elemezhetném.

A skót kérdezi a szomszédját:
– Mi volt nálatok tegnap? Láttam,
hogy a lámpa egy–két percenként
elaludt egy rövid idõre, majd ismét
felgyulladt.
– Semmi, semmi. Csak olvastam,

és rájöttem, hogy lapozni sötétben
is tudok.

Egy fickó hazajön a mexikói nyara-
lásáról, és a barátainak élményeirõl
mesél.
– Szörnyû dolog történt ott... Kép-
zeljétek a helyzetet: indiánok jobb-
ról, indiánok balról, indiánok elõt-
tem, indiánok a hátam mögött...
– És mit csináltál?
– Mit? Megvettem az egyik takarót,
amit árultak.

A medve halállistát készít. Odajön a
róka:
– Jaj, medve, hallom halállistát csi-
nálsz. Rajta vagyok?
– Igen.
– Nem lehetne elõbb elbúcsúzni a
családomtól?
– De.
Hazamegy a róka, nagy sírás rívás
közepette elbúcsúzik a családtól,
majd visszamegy. A medve széttépi
és megeszi. Jön a farkas:
– Jaj, medve, hallom halállistát csi-
nálsz. Rajta vagyok?
– Igen.
– Nem lehetne elõbb elbúcsúzni a
családomtól?
– De.
Hazamegy a farkas, nagy sírás rí-

vás közepette elbúcsúzik a család-
tól, majd visszamegy. A medve
széttépi és megeszi. Jön a nyuszi-
ka.
– Jaj, medve, hallom halállistát csi-
nálsz. Rajta vagyok?
– Igen.
– Nem lehetne kihúzni?
– De.

Egy falka farkas üldöz két nyuszit,
akik bemenekülnek a sûrû bozótba
elõlük.
Miután a farkasok nem tágítanak, a
fiú nyuszi odafordul a lány nyuszi-
hoz:
– Szerinted próbáljunk meg elfutni
elõlük, vagy várjunk pár napot,
amíg létszámban föléjük kereke-
dünk?

Áll a székely juhász a réten a botjá-
ra támaszkodva. Arra megy a többi
juhász, meglátják, kérdik tõle:
– Hát te meg mit csinálsz?
– Gondolkodom.
– És hol a fenében van a nyájad?
– Azon gondolkodom.

Két székely beszélget:
– Hé szomszéd, miért van annak a
disznónak három lába?
– Mit gondol kend, majd levágom
az egészet egy bableves miatt!

Pótfûtés
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– Mi a slágereink rabjai
vagyunk. Természetesen
most is régi Neoton slágere-
ket viszünk Szentesre. Lesz
itt minden: Santa Maria, 220
felett, Nyár van stb. A dob-
szóló megújult. A Vadvirág,
Búcsú, Szép nyári nap a pi-
henés, utána megint dübö-
rög a sok sláger – tudtuk
meg Csepregi Évától.

– Bírják-e még „220 felet-
ti" tempóval, mennyiben
mások a mai koncertek a ré-
gi idõkkel összehasonlítva?

– Bírjuk még az iramot,
ezen a nyáron nagyon sok a
koncert. Biztosan mások va-
gyunk, mint ezelõtt 20 évvel,
de jól szól a banda, és szere-
tünk szórakoztatni. Talán ez
látszik is rajtunk.

– Hogyan képzeljük el az
együttes életét a mindenna-
pokban? Régen tényleg egy

nagy család benyomását kel-
tették, önt még össze is boro-
nálták Ádámmal.

– Régen sokat voltunk
együtt, hiszen állandóan
utaztunk, lemezeket csinál-
tunk, stúdióztunk. Persze ak-
kor is a család volt a legfon-
tosabb, amikor otthon vol-
tunk. Most többet járunk ösz-
sze. Megünnepeljük a név- és
szülinapokat. Sokszor csak
azért jövünk össze, hogy
vendégeskedjünk. Szeretjük
egymást. Ádámmal barátok
vagyunk, sõt, még Ildikóval, a
feleségével is. Sokat pletykál-
tak rólunk, de hogy jártunk
volna, az nem igaz. Nagy
családja van, és volt is, tehát
nem lett volna ildomos sze-
relmi kapcsolatba bonyolód-
ni. Jobb így, õ is jóban van a
párommal, én is imádom a
gyerekeit és unokáit.

– Végezetül egy kis játékra
kérném: rengeteg nagy sláge-
rükbõl címeket sorolnék, s
azt szeretném kérni, hogy fo-
galmazza meg, melyikrõl mi
jut eszébe elsõre, milyen em-
lékek kötik az egyes dalok-
hoz.

– Szép nyári nap... 
– A Neoton musical címe,

ami már több mint 130-szor
ment az operettszínházban,
és még mindig színen van.
Ha jól számolom, már több
mint 130 ezren látták a dara-

bot, folyamatosan nagy sike-
re van.

– Holnap hajnalig...
– A Neoton legsikeresebb

dala. 1983-ban készült, a Ya-
maha Fesztiválra, amit meg
is nyertünk vele. Azóta is fõ-
szereplõje a mûsorainknak.

– 220 felett...
– Az egyik legsodróbb szá-

ma a Famíliának. Szerintem
1990 után lett igazán nagy
sláger, pedig 1981-es nóta.
Lehet, hogy a szimfonikus
zenekari hangszerelés, ami

mostanában nagy divat, tette
annyira népszerûvé.

– Sandokan...
– Ez a népszerû filmsoro-

zat nagyszerû filmzenéje. A
szövegírónk, Hatvani Emese
ötlete volt, hogy magyarul
elénekeljük ezt a dalt. Na-
gyon nekünk valónak tûnt,
mert vokális, slágeres. Be is
jött nagyon, mert akkor a
legsikeresebb kislemez volt,
kb. 500 ezer példányt adtak
el belõle.

Darók József

Pletykákról, sikerekrõl, s egy igazi „famíliáról” Csepregi Évával

S lágerei  rabja a NeotonVárosi könyvtár
Április 28., hétfõ 14 óra 
Anyák-napi kézmûves foglalkozás 
18 óra
Van egy könyvem címmel tartanak
klubfoglalkozást
Április 29. 18 óra
Magyarország a török megszállás
idején. 3. Erdély és a magyar
függetlenség. Bocskai István és
Bethlen Gábor kora. 
Elõadó: Poszler György tanár.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Április 29. 16.30 óra
Gyermek klub délutáni matiné
Városi Diákpince
Április 30.
Bûnmegelõzési elõadások:
közlekedésbiztonság

Programajánló

Kos
Tele lesz energiával,
már-már párhuzamot le-

het vonnia saját maga és egy bú-
gócsiga között, amit felhúznak és
megállíthatatlanul pörög körbe és
körbe. Intézkedik, rendezi a függõ-
ben lévõ ügyeket és akár plusz
munkát is felvállal. 

Bika
Olyan dolog vár önre,
amelyhez nem fûlik külö-

nösebben a foga, és ha nem pör-
getnék fel az ajándékenergiák, neki
se állna a feladatnak. Így azonban
nem tér ki a kihívás elõl és sikerre
viszi a dolgot.

Ikrek
Visszatalál régi önmagá-
hoz, ahhoz a szárnyaló

Ikrekhez, aki tud õszinte, humoros
és sziporkázó lenni, a figyelmes-
ség, és a bölcsesség csak hab a
tortán. Olyanná válik, akivel elége-
dett lehet. 

Rák
A régebben elakadt, be-
fejezetlen ügyeket vegye

elõ, gondolja át, s más irányból
megközelítve oldja meg  azokat.
Lesznek pillanatok, amikor kicsit
elveszettnek érzi magát, de fontos,
hogy merjen segítséget kérni.

Oroszlán
Érzelmek terén történhet-
nek érdemi változások

életében, ugyanakkor örömhír,
hogy mindenképpen jó irányba ha-
lad. A jól mûködõ emberi kapcso-
latai még inkább elmélyülhetnek, a
problémás, zûrös kötelékek javít-
hatóak.

Szûz
Lesznek pillanatok, ami-
kor úgy érzi, képtelen ki-

szabadulni a mókuskerékbõl. Ne
aggódjon, mert ami késik, az nem
múlik, s ha most 100 százalékon
teljesít, annak hamarosan meglesz
a jutalma is.

Mérleg
Attraktív lesz, alkalman-
ként már-már munkamá-

niás, ugyanakkor megfigyelhetõ,
hogy szakmai, tanulmányi, mind
magánéleti téren sikereket ér el.
Pénzügyi téren is lesz egy lehetõ-
ség, ami sok kockázatot rejthet.

Skorpió
Minden pozitív energia,
ötlet, kreativitás megkét-

szerezõdik önben, így bármit létre-
hozhat, bármilyen messzire eljut-
hat. Ezt a kiváló tendenciát egész
héten megfigyelheti, és fordítsa a
javára! 

Nyilas
Vegye tudomásul, hogy
nem kell örökké 100 szá-

zalékon teljesíteni, túlórákat vállal-
ni, mások dolgait megoldani ah-
hoz, hogy sokra vigye és valódi
eredményeket érjen el! 

Bak
Egy pillanatra se lankad-
jon a figyelme, mert sok

lehetõség keresztezi az útját, vi-
szont mindegyiket ott, helyben kell
megragadnia, nem húzhatja az
idõt. Különösen jók az esélyek a
szakmai elõmenetelre, vagy a rej-
tett képességek megmutatására. 

Vízöntõ
Csakis olyan dolgokba
fogjon most, amelyek-

nek a létezésérõl, valós részleteirõl
megbizonyosodott. Jusson eszébe
a jó öreg mondás, miszerint nem
minden arany, ami fénylik! Mindent
elemezzen ki alaposan. 

Halak
Bõven akad feladata,
úgyhogy lesz hol levezet-

nie a kreativitását, miközben figyel-
jen arra, hogy a maximumot hozza
ki a lehetõségeibõl. Lehet, hogy
néhány irigykedõ pillantás kíséri
majd a mindennapjait, de ne foglal-
kozzon vele.

Április 25-május 2.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPNemzetközi fogathajtó versenyt és családi
napot rendeznek Fábiánsebestyénben. A Ki-
nizsi parkban kilenc ország egyes, kettes és
négyes fogathajtói, köztük hat korábbi világ-
bajnok indul. A négyes fogatok esetében egy-
ben világkupa minõsítõ verseny is a fábiáni.
Május 1-jén és 2-án díjhajtásban, május 3-án
maratonhajtásban, május 4-én pedig az aka-
dályhajtásban méri össze tudását a 90 neve-
zõ fogat. Az eseményre három új akadályt és
egy rendezvényépületet építettek. A telepü-
lés 32. alkalommal szervez lovasnapokat. A
szervezõk szerint a több mint 3 évtized kitar-
tó munkája során szerzett tapasztalatoknak
és szakmai elismerésnek is köszönhetõen jö-
võre kettesfogathajtó-világbajnokság helyszí-
ne lehet Fábiánsebestyén. A világeseményre

a második félévben további fejlesztésekbe
kezd a Kinizsi Park.

A rendezvény idejére mintegy 10 ezer ven-
déget várnak a 2072 lélekszámú községben.
A háttérben mintegy 250 ember, az önkor-
mányzat és a Kinizsi Zrt. dolgozói gondos-
kodnak a nemzetközi verseny zavartalan le-
bonyolításáról. Az elsõ versenyzõk már va-
sárnap megérkeznek és egy hetet töltenek a
településen. A program elsõ napja, hagyomá-
nyosan családi nap is a településen.

A Fábiánsebestyéni Nemzetközi Fogathaj-
tó Versenyek Szervezõ Bizottsága „A ló a ba-
rátunk” címmel gyermekrajzpályázatot is
hirdetett, melyre április 30-ig várják a pálya-
mûveket.

BG

Tízezer vendéget várnak

Sokadalom,
lampionos séta

Április 30-án, szerdán 18 óra-
kor Népzenei sokadalomra várják
az érdeklõdõket a Luther téren,
ahol a város fúvószenekarának
térzenéje után a Dobbantó Nép-
táncegyüttes és a Rozsdamaró
Zenekar lép fel. A népzene és nép-
táncbemutatót  követõen lampio-
nos sétán vonulnak az Ifjúsági
Parkba, ahol a Neoton Família
szabadtéri élõ koncertje vár min-
den nosztalgiázni vágyót. A nagy-
koncert után a First zenekar fellé-
pésével ér véget a zenei program.

Sport- és kulturális
majális

Az Árpád Szabadidõs Sportklub
ismét megrendezi a hagyományos
sportmajálisát  május 1-jén, csü-
törtökön 10 órától a Csongrádi úti
sporttelepen. A program kereté-
ben kispályás labdarúgótornán
(szakszervezeti), kulturális, szóra-
koztató mûsoron  illetve gyermek-
programokon vehetnek részt az
érdeklõdõk. A Baromfiipari Dolgo-
zók Szakszervezete virslivel, a
rendezõk az Árpád-Agrár Zrt.-tõl
származó tejjel és a  Rónasági sü-
tõipari cég kiflijével kínálják a láto-
gatókat.

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: Kass-
Madách: Az ember tragédiája.
Tornyai színrõl-színre.

Csallány Gábor Kiállítóhely.
Nyitva: kedd-péntek 9-13, szom-
bat 13-17 óráig.

Városi könyvtár
„Orgona ága” címmel nyílik

ékszerkiállítás április 26-án,
szombaton 15 órakor.

Tokácsli Galéria
Az alkotó pedagógusok régiós

tárlatát tekinthetik meg a látoga-
tók május 3-ig nyitvatartási idõ-
ben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Az én világom címmel nyílt

Szabó Béla gyõri fotós kiállítása.
A fotós tárlatot nyitvatartási idõ-
ben tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Bakó Ildikó és Levendovics

György, a Szentesi Fotókör két
tagjának közös kiállítása várja a
közönséget.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Április 25-tõl

A Neoton Família április 30-án, 20.30-tól ad ingyenes koncertet az Ifjúsági Parkban.

Mintha megállt volna az idõ: a Neoton Família slágereit
máig nem tudjuk (vagy akarjuk) megunni, sõt, mintha a ze-
nészek se öregednének. Az se volt olyan nagyon régen,
hogy azt hittük, Csepregi Éva és Végvári Ádám egy pár. De
hogy is volt ez? Az énekesnõtõl a közelgõ koncertjük elõtt
kért interjúból ez is kiderül. A hajdani sikerdalok a kon-
certeken is állják az idõ próbáját, errõl hat év után újra
meggyõzõdhetünk, hiszen április 30-án az Ifjúsági Parkban
lép fel a 70-es, 80-as évek egyik legnépszerûbb hazai zene-
kara. Csepregi Éva, Végvári Ádám, Baracs János, Lukács
Andi és Laci, valamint Éva fia, Heatlie Dávid alkotja ma a
zenekart.
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Telt ház és bokszgála han-
gulat volt a Ferobox Event
legutóbbi ökölvívó estjén
Budapesten. A közönség 10
mérkõzést, köztük két szen-
tesi küzdelmét szurkolhatta
végig.  Lütyõ ez alkalommal
végig bokszolta a 6 menetet
és újabb gyõzelmet szerzett,
Faur Csaba elvesztette az
ideiglenes bajnoki cím-
meccsét.

A kiütéses gyõzelmek után
most pontozásos gyõzelmet
szerzett a közönségkedvenc
Nagy „Lütyõ” Imre (8-4-0, 4
KO/TKO) Mellár Péter ellen.
A hatmenetesre tervezett
nagypehelysúlyú mérkõzés
hatalmas iramban kezdõ-
dött, a második menettõl
„Lütyõ” ragadta magához a

kezdeményezést, sikerült sa-
rokba is szorítania ellenfelét.
A hajrára ismét, amolyan
mexikói meccset láthatott a
közönség. Egyértelmûen
Lütyõ ütött többet és talált
tisztán be ellenfelén. A hat
menet végén nem volt kér-
déses, egyhangú pontozással
gyõzött Lütyõ.

Az est csúcspontja a tavaly
döntetlennel végzõdött Bozai
Gyula (11-6-2, 8 KO/TKO)-
Faur Csaba (6-2-1, 2 KO/
TKO) meccs visszavágója
volt az ideiglenes magyar
bajnoki címért cirkálósúly-
ban. Jól kezdett Faur, a má-
sodik menetben már több-
ször betaláltak egyenesei. A
harmadik menetben felpö-
rögtek a fiúk, Bozai kétszer

is elkapta a kötélnél Faurt,
akit csak a kiesett fogvédõje
mentett meg. A következõ
felvonás is hasonlóan ala-
kult, de Csaba állta a pofo-
nokat. Az ötödik menetben
már sikerült párszor vissza-
támadnia a szentesi bokszo-
lónak, a hatodikban Faur so-
kadszor köpte ki szorult
helyzetben fogvédõjét, ami-
ért meg is intette a mérkõ-
zésvezetõ. A következõ fel-
vonásban sikerült Bozainak
elõször padlóra küldenie a
szentesi öklözõt, akire szá-
moltak és nem is folytatta,
edzõje bedobta a törülközõt.
Bozai így TKO-val nyert és
megszerezte az ideiglenes
magyar bajnoki címet.

Született: Pintér Zsolt és Danti Biankának (Drahos u. 12.)
Zsolt Máté, Lévai Géza és Tari Georgina Annának
(Bereklapos tanya 42.) Géza Dzsínó, Molnár Rómeó és
Puskás Fanninak (Brusznyai stny. 12.) Hanna, Rácz Gábor  és
Faur Julianna Renátának (Magyari I. u. 16.) Arnold, Orosházi
József Pál és Sebõk-Papp Ágnesnek (Mecs Balogh u. 20.)
Zsanett Ágnes, Bánfi János és Füzesi Szilviának (Korsós sor
10.) Alíz nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Miskolczi Kálmán és Szabó Andrea
(Rákóczi F. u. 86.)

Elhunyt: Tihanyi Sándor (Sarló u. 8/B), Bezzeg Józsefné
Demeter Erzsébet (Kováts K. u. 3.).

Családi események

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt
(mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig  a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás),
rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Május 5-ig Dr. Bugyi István Gyógyszertár
(Kossuth tér 5.) mindennap (hétvégén és ünnepnapokon is) 8-20 óráig.
Május 5-12-ig Dr. Weiss Patika (Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 7.30-19,
szombat 7.30-12 óráig.  Készenléti  telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) április 26-27-
én Molnár Sándor, Céhház u. 7., telefon: 30/711-09-00.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü április 28-30.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Frankfurti leves és
zöldborsóleves
grízgaluskával

A menü: Sertéspörkölt, tészta, saláta
B menü: Milánói makaróni vagy

túrós tészta
Kedd: Szárazbableves

füstölt ízekkel és
vegyes gyümölcsleves

A menü: Bácskai rizses hús vagy
fasírt tökfõzelékkel

B menü: Grill csirkecomb,
sült burgonya, saláta

Szerda: Pirított tarhonyaleves és
zellerkrémleves

A menü: Kapros brindzával
töltött karaj, hagymás
törtburgonya, saláta

B menü: Csirkefalatok sajtmártásban,
párolt rizzsel vagy
krumplis kocka

Május 1-2-án nincs menü,
de az étterem nyitva tart!

www.galeriakavehaz.hu (X)

Piac és parkolás

változás

Zárva tart a Rákóczi utcai és a
Villogó utcai  piac május 1-jén. A
Városellátó Nonprofit Kft, értesíti a
lakosságot, hogy a parkolás in-
gyenes május 1-jén csütörtökön
és május 2-án, pénteken. Május
1-tõl május 4-ig nem kell fizetni a
parkolásért. Május 10. munkanap,
ezért akkor a parkolás fizetõs.

Elszánt futócsapat indult
útnak Békéscsabáról április
14-én azzal a feltett szán-
dékkal, hogy egy hét alatt
hírül vigyék a mozgás örö-
mét Békés megyében. 

A 375 kilométeres távot
Tóth László, Békéscsaba fu-
tónagykövete jelölte ki. 

Tóth László elmondta, hogy
ennek a huszonhárom tele-
pülést érintõ útnak a célja el-

vinni a futás hírét az embe-
rekhez, megmutatni, hogy
futni, sportolni jó dolog.
Szentest, mint nemzeti sport-
várost vonzó kitérõnek tar-
totta, ezért is döntött úgy,
hogy eltöltenek nálunk egy
kis idõt. A csapat, szentesi
kísérettel 18-án, pénteken ke-
véssel délután négy óra után
futott be városunkba. A vá-
rosházánál Szûcs Lajos alpol-

gármester köszöntötte õket
és köszönte meg, hogy útba
ejtették városunkat. Elhe-
lyezte az önkormányzat pe-
csétjét az útvonalat jelzõ tér-
képen, majd aláírásával is el-
látta azt. A futók másnap
reggel Orosháza felé vették
útjukat, így a húsvétot a ter-
vek szerint már otthon töl-
tötték.

L. É.

(folytatás az 1. oldalról)
A csütörtöki projektnyitón Berta Árpádné, a

Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
megyei igazgatója elmondta, nem egyszerû
költözést jelent a fejlesztés, hanem egy eddig
zárt intézményforma nyitottá tételét is. A
zökkenõmentes átálláshoz a kollégák és az új
otthonok környezetében élõk szemléletváltá-
sára is szükség lesz. Ezért nyílt napokat és
fórumokat szerveznek a lakosok megnyugta-
tása és széleskörû tájékoztatása érdekében.
Soltész Miklós szociális és családügyért fele-
lõs államtitkár arra kérte a dolgozókat, hogy
a költözésig hátralévõ bõ évben készítsék fel

az ellátottakat a félig vagy teljesen önálló
életvitelre. Fontos, hogy legyen kihez fordul-
niuk a fogyatékkal élõknek, amikor visszake-
rülnek a társadalomba. Farkas Sándor, ország-
gyûlési képviselõ gyermekkori élményét me-
sélte el, amikor az otthon elõtt eljárva iskolá-
ba, félelemmel nézett az ott élõkre. Reményét
fejezte ki, hogy a projekt sikerrel küzd a ha-
sonló fenntartások ellen.

A lakócentrum építése a közbeszerzést kö-
vetõen a nyár folyamán, a lakóházak felújítá-
sa õsszel kezdõdhet meg. Az ellátottak 2015
nyarán költözhetnek be új otthonukba.

Besenyei

Lakóotthont kapnak

A Magyar Szenior Úszók
Országos Szövetsége és a
Százhalombattai VUK SE
rendezésében negyedik al-
kalommal rendezték meg a
rövidpályás országos baj-
nokságot a 25 évnél idõsebb
úszók számára. A hazai ver-
senyzõk mellett számos
külföldrõl érkezett úszó is
rajthoz állt a kétnapos via-

dalon április közepén. Az
elsõ napon jelen volt Gyár-
fás Tamás MÚSZ elnök, aki
egyben a FINA alelnöke is,
Kiss László szövetségi kapi-
tány, valamint volt olimpiai
bajnokok, helyezettek:
Hargitay András, Wladár
Sándor, Vermes Albán és
Sergey Fesenko. Utóbbi két
kiváló úszó a medencében
is bizonyította, hogy még
mindig számolni kell velük. 

A Szentesi Delfin ESC
mindössze 13 fõvel képvisel-
tette magát, ennek ellenére
fantasztikus eredményt értek
el. 31 egyéni és egy váltó
számban hirdettek szentesi
bajnokot: Berezvainé Virágos
Éva, Pólyáné Téli Éva, Pengõ
Erzsébet, Bertényi Mária,
Melkuhn Dezsõ, Venczel Kin-
csõ, Bocskay Zsófia, Pászti
Edit. 

Tóth Istvánné 2. 400 gyors,
200 vegyes, 100 gyors, 4 100
pille, 200 gyors, 5. 100 ve-
gyes; Bodnár Istvánné 2. 50
gyors, 50 mell, 4. 50 hát; Mé-
száros Ferenc 2. 200 mell, 3.
100 gyors, 4. 100 mell, 5. 50
mell, 50 gyors; Kovács László
3. 200 hát, 5. 100 gyors, 6. 400
gyors, 200 gyors, 50 hát;
Tánczos Zoltán 5. 200 mell.

4x50 m nõi gyorsváltó IV.
kcs. Bajnok Szentes (Pászti
Edit,Venczel Kincsõ, Virágos
Éva, Téli Éva). V. kcs. 3.
Szentes (Bocskay Zsófia,
Tóth Istvánné, Bodnár
Istvánné, Bertényi Mária),
4x50 m MIX vegyes váltó: 

VI. kcs: 2. Szentes (Kóczán
István, Bodnár Istvánné,
Bertényi Mária, Melkuhn
Dezsõ).

Fergeteges éremesõ

Két ország, egy cél, közös siker!
Lakossági értesítõ

A Szûrések éjszakája országos program keretében
rendkívüli szûrési napot tart a Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház Mammográfiás Szûrõközpontja
2014. 04. 25-én (péntek) 12:00 és 20:00 között.

A szûrõvizsgálatra várjuk mindazon szûrési korú (45-
65 év közötti) hölgyeket, akik 2 éven belül nem jelen-
tek meg mammográfiai szûrésen. A Szûrõközpont rend-
szeresen küld ki idõpont egyeztetõ behívó leveleket,
aki rendelkezik érvényes behívó levéllel, feltétlenül
számítunk megjelenésére. Azonban várjuk azon szûrési
korú hölgyeket is, akik nem kaptak behívó levelet, de 2
éven belül nem voltak mammográfiás szûrésen.

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház a Ma-
gyarország – Románia Határon Átnyúló Együttmûkö-
dési Program 2007- 2013 keretében létrejött,
HURO/1101/189/2.4.1. projektazonosító számú,
„Szervezett emlõszûrés infrastruktúrájának megterem-
tése Hódmezõvásárhelyen, Szentesen és Aradon” cí-
mû, Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázat
eredményeként a Klinikai és Mammográfiás Szûrõköz-
pont immáron korszerû technikai felszereltséggel (digi-
tális mammográf) és megújult környezetben a Központi
Diagnosztikai Tömb I. emeletén mûködik.

www.huro-cbc.eu és www.hungary-romania-cbc.eu
Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Küzdelmes meccsek

Tóth László futónagykövet és társai 375 kilométert tettek meg egy hét alatt.

„Békés” futás,
kis kitérõvel

Faur Csaba (balról)
küzdelmes meccsen veszített.


