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Csipkerózsika álomban Újratervezik a mûtõtömböt
Rémhírnek nevezte a kórház fõigazgatója az új mûa helyi diáksport?
Szentes diáksportja a változás idõszakát éli. 2013ban az oktatási intézmények mûködtetése állami
kézbe került. Takács Lászlóval beszélgettünk a város
és környéke diáksportjának aktuális problémáiról,
valamint a megoldandó feladatokról.

tõtömb építését kétségbe vonó információkat. Szirbik
Imre polgármester szerint a kiviteli tervek határideje
lejáratban van és az építési engedély nem hosszabbítható meg. Kalmár Mihály kijelentette, nincs ok
aggodalomra, felépül az új mûtõtömb.

5. oldal

4. oldal

Egyre népszerûbbek a szakmák
A kereskedelem-marketing, az informatika, a biológia-kémia, a rendészet és
a szépészeti szakágak bizonyultak a legnépszerûbbnek – derül ki az idei középiskolai felvételik elõzetes eredményeibõl. Az intézményvezetõk úgy nyilatkoztak, hogy a tavalyi évhez viszonyítva hasonló,
vagy magasabb a jelentkezõk száma. Mégis akadnak
kevésbé preferált szakok,
ezért nem indul speciális
német és francia nyelvi
csoport a Horváth Mihály
Gimnáziumban.
– Annak ellenére, hogy
egyre kevesebb a nyolcadikos, büszkén mondhatom,
hogy nálunk növekszik az
iskola iránti érdeklõdés –
osztotta meg lapunkkal Kovács Attila, a Pollák Antal
Szakközépiskola tagintézmény-vezetõje. – Az ideiglenes felvételi jegyzék alapján
úgy látjuk, hogy a tavalyinál
jobban alakulnak a felvételi
mutatók, ami azt jelenti,
hogy 98 olyan tanuló van,
aki a központi felvételi rendszeren keresztül érkezik.
Azokkal a tanulókkal együtt,
akik hat, illetve nyolc osztályos gimnáziumokból jelentkeznek át hozzánk, ez a
szám meghaladja a százat.

A Boros Expón is van lehetõségük a diákoknak gyakorlati tapasztalatot szerezni.
(Vidovics Ferenc archív felvétele)
Még nem tudni pontosan,
hány új tanuló lesz szeptembertõl, de az eddigi tapasztalatok alapján 60-65 százalék
azoknak a tanulóknak az
aránya, akik elsõ helyen jelölik meg a Pollákot.
– Olyan tanuló is van, aki
az elsõ négy helyen jelölt
meg minket, tehát õ mindenáron ide szeretne jönni –
emelte ki az igazgató. – Két
harminc fõs osztályt indítunk. Itt a diákok emelt szin-

ten, fakultáció keretében tanulnak informatikát, elektronikát vagy multimédiás ismereteket.
Udvardi István Tibor, a
Bartha János Kertészeti Szakképzõ Iskola igazgatója egyelõre nem kívánt lapunknak
nyilatkozni a felvételik alakulásáról, mert a végleges
eredmények csak áprilisban
dõlnek el. Az intézmény
honlapjáról letölthetõ ideiglenes felvételi jegyzék szerint

Eredményes zsaruk
Dobogós helyen végzett nyomozás-eredményesség területén a szentesi kapitányság a megye rendõrkapitányságai közül. A köznyugalmat súlyosan befolyásoló, rendkívüli esemény nem történt, rendõrt támadás nem ért a
tavalyi évben, derül ki a Szentesi Rendõrkapitányságnak
az önkormányzat részére készített beszámolójából. Balogh Szabó Imre kapitány a képviselõ-testülettõl is kapott
kérdéseket.
szakos jellegû cselekmények
a korábbi idõszakhoz képest
nem növekedtek. Romlott a
közlekedési morál, a közutakon 65 személyi sérüléssel
járó közúti közlekedési baleset történt a 2012. évi 58
szem„ Tavaly egy büntetõeljárás balesettel
ben. Ezen belül 5indult emberölés kísérlete rõl 6-ra növekedett a halálos kimiatt Szentesen.”
menetelû közlekenem történt, és csökkent a dési balesetek száma. A közközterületen elkövetett jog- úti balesetek túlnyomó résértések száma is a tavaly. A szét a személy- és tehergépszórakozóhelyeken és azok kocsi-vezetõk okozták, valakörnyékén a garázda, erõ- mint jelentõs a kerékpárral
A folyamatos közterületi
jelenlétnek, a rendszeres fokozott ellenõrzéseknek köszönhetõen a közterületeken
a köznyugalmat, közrendet,
közbiztonságot súlyosan befolyásoló bûncselekmény

balesetet okozók aránya is. A
halálos kimenetelûek közül 2
a kistérségben, további 4 a
város területén történt.
Az 1112 regisztrált bûncselekmény 21,8 százalékkal
alacsonyabb az elõzõ évi
1422-höz képest, ami az elmúlt 5 év legalacsonyabb értéke. A közterületen elkövetett bûncselekmények száma
nem érte el a 300-at, ami
szintén alacsonynak mondható. Tavaly egy büntetõeljárás indult emberölés kísérlete miatt. 2013. január 1-jén
egy lakóházban egy férfi
olyan súlyosan bántalmazott
egy másikat, hogy az súlyos,
életveszélyes állapotba került és csak a gyors orvosi
beavatkozás mentette meg
az életét.
(folytatás a 3. oldalon)

a szakközépiskolai képzések
közül legtöbben, mintegy
húszan, a kertész és parképítõ ágazatra jelentkeztek, a
mezõgazdasági ágazatra körülbelül feleannyian. A szakiskolai képzések közül közel
húsz fõ jelölte meg a kertész,
illetve a virágkötõ és virágkereskedõ szakokat. Húsipari termékgyártó képzésük tizenegy lehetséges tanuló érdeklõdését keltette fel.
(folytatás a 3. oldalon)

Naptápot
gyártanak
Az agrárcég tavalyi mun- együttesen 14 mm, decemkáját és eredményeit Csikai berben pedig egyáltalán nem
Miklós értékelte, aki el- volt csapadék a tavaly. A búmondta: rendkívül sok za a belvíz miatt, a kukorica
munkával és erõfeszítéssel az aszály miatt termett a terjáró és ismét eredményes vezettnél kevesebbet. A kogazdasági évet zárt az rábbi év termény-értékesítési
Árpád-Agrár Zrt. Az egyes árai is jelentõsen csökkentek
igazgatóságok eredményes- 2013-ban. Az ágazat eredsége változó, a zrt. túltelje- ményterve a földalapú- és az
sítette az eredménytervét, agrár-környezetgazdálkodáa kapcsolt vállalkozások si támogatásokkal kiegészítazonban nem tudták hozni ve teljesült, a rendkívüli öntözési költségek ellenére is.
a kitûzött tervet.
A legtöbb családnak munkahe- „Összességében eredményes
lyet is teremtõ kerévet tudhat maga mögött az
tészet eredményeit a fényhiányos Árpád Agrár Zrt. A paraditéli hónapok és a
nyári hõségnapok csomtermesztést hátráltatta
nagyban befolyásolták. Ez különö- az idõjárás, viszont a szarsen a paradicsomhajtatás hozamá- vasmarha ágazatot segítette
ban és bevételéa tej átvételi árának emelkeben jelentkezett
negatívan. Tovább- dése.”
ra is a paprikahajA szarvasmarha ágazatot
tatás, a kertészetben legnagyobb felületen termesztett tavaly segítette a tej emelkekultúra hozta a tervezett dõ átvételi ára, illetve az
utolsó negyedévben kapott
eredményt.
A palántanevelés felülete állatjóléti- és tejtámogatás.
Eredményes évet zárt a tanövekedett, 2 hektár új, korszerû pótvilágítással is ellá- karmánygyár is. Itt már hartott üvegházzal, így összesen madik esztendeje az UBM
5 hektáron végeztünk a saját Kft. és az Árpád-Agrár Zrt.
igényen túl, elsõdlegesen a által létrehozott Naptáp Kft.
térség, de határainkon túli által végzett import szójadakertészetek részére a minõsé- rát helyettesítõ új üzemrész
tevékenysége vált meghatági szaporítóanyag elõállítást.
A szántóföldi növényter- rozóvá. Az árbevétel és az
mesztést a tavaszi belvíz és eredmény másik részét a téraz aszályos nyári hõség is ségben megtermett gabonasújtotta. A csapadék egyenet- félék bértárolása jelenti, ami
len megoszlására jellemzõ, a tavalyi alacsony átlaghozahogy az elsõ három hónap- mok miatt kevesebb volt a
ban közel 400 mm esett, tervezettnél.
(folytatás a 4. oldalon)
júliusban és augusztusban
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Mit szól hozzá
Darvas Ildikó?
Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdezzük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítottunk. Mostani számunkban
Darvas Ildikó bolti eladót
(képünkön) kérdeztük.
– Két kis puli kutyus lelt
végsõ nyugalomra a gázos
kövesút elején lévõ telepen.
Az egymástól 10 méterre fekvõ tetemek bundája sáros
volt, oldaluk véresre dörzsölve, és egyikük nyakán
egy sáros kötél is volt.
– Nagyon sajnálom a két
pulikutyát! Felháborítónak
tartom, hogy ilyet meg mernek tenni egyesek. Miért
nem kezd ki a saját súlycsoportjával, ha már minden
áron „Istent” akar játszani
(talán nem, mert fél)? Ezek
az emberek betegek, degeneráltak (talán kissé erõs kifejezés ez utóbbi), de mélységesen lenézem azt, aki egy nála
sokkal gyengébbel bánik el!
Igenis büntetést érdemel!
Szegény kutyusok, pedig
csak a dolgukat végezték! Mi
is így járhatunk, ha védelmezzük, ami mienk? Elgondolkodtató!
– Több beruházást, mint
például a Kiss ZsigmondBatthyány utca és a
bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezését, valamint intézmény-felújításokat nem kezdhet el a város
megfelelõ bevétel és hitel hiányában.
– Három éve lakom a városban, és úgy tapasztalom,
hogy az önkormányzat minden lehetséges módon igyekszik szebbé, komfortosabbá
tenni az itt élõk mindennapjait, persze ehhez az anyagiak végesek. Abban biztos vagyok, hogy az önkormányzat talál valami megoldást a
felmerülõ problémákra. Biztos lesz majd pályázati forrás
Szentes a XV–XVI. század
folyamán fejlõdött kis halászfaluból virágzó mezõvárossá. Egy 1564-ben kelt
adománylevél említi elõször oppidumként (mezõvárosként). A török hódoltság
idején szinte teljesen elpusztult, és majd csak a
XVIII. század elején kezdett
újból benépesülni. Egy
1715-ben készült összeírás
szerint Szentesen 230 család
élt, vagyis a lakosság létszáma nem haladta meg az
1300 fõt. Errõl az alapról indulva vált néhány évtized
alatt ismét dinamikusan fejlõdõ mezõvárossá. Gyors
benépesülését és felvirágzását elsõsorban új földesurának, báró Harruckern János
Györgynek köszönhette,
aki megérdemli, hogy megemlékezzünk születésének
évfordulójáról.
Harruckern báró nem volt
született arisztokrata; tehetsége és szorgalma emelte a
birodalmi, illetve a magyarországi arisztokrácia sorába.
Családja Felsõ-Ausztriából
származott. Apja takácsmester volt Schenkenfelden mezõvárosában. Harruckern Já-

a kiskertek közvilágítására
és intézmények felújítására
is.
– Zavarja a környéken
élõk pihenését az új takarmánykeverõ zaja. Még a Mátyás király utcán lakók is
panaszkodtak a monoton,
tompa folyamatos zúgásra,
ami miatt nem tudnak éjszaka aludni.
– ...hát igen! Ennek van
pozitív és negatív oldala. A
pozitív, hogy munkahelyeket
teremtett, a negatív, hogy
zajjal jár! Én is a környéken
lakom és valóban hallható a
tompa, monoton zúgás. A téli, hideg idõszakban nem
igazán zavaró, de a jó idõ
közeledtével és a hosszabbodó nappaloknak köszönhetõen egyre több idõt töltünk
kint a szabadban, ahol igencsak idegesítõ. Milyen lehetõség lenne a zaj csökkentésére? Talán a megoldás egy
magas, hangszigetelt fal lenne, amiket az autópálya mellett találhatunk.
– Sebõk Tamás és Baranyi
László, a Közösségi tér munkatársai felmérést készítettek a diákok egészségkárosító életmódjáról. A megkérdezett korosztályok büszkén
vállalták, hogy iskolaidõben
az utcán tartózkodnak, sõt
ha nincs mibõl finanszírozni
a kilengéseket, akkor szüleik
pénztárcájából emelik el a
szükséges összeget.
– Ez nem csak a mai kor
jelensége! Mindenkor és

mindenhol fellelhetõ. Minél
fejlettebb egy társadalom,
annál több és nagyobb a
probléma. Minden kornak
megvolt a maga problémája.
A mai felgyorsult, stresszes
világnak a gyerekek a legnagyobb áldozatai! A gyerekek
korán érnek, feszegetik a határokat, kipróbálnak ezt-azt.
Közülük sokan visszatérnek
a „normális kerékvágásba”,
de sajnos, akik nem tudnak,
nem kapnak kellõ segítséget,
vagy nem is akarnak, azok
kiszorulnak a társadalom perifériájára! Talán fokozottabb
rendõri jelenlét a közterületeken és vendéglátó egységek környékén hatásosabb
lenne. Természetesen tudom,
hogy a rend õreinek bõven
van feladatuk!
– A Mûvészetek Háza
nyolc éves mûködésének történetében ismét új esemény
lesz áprilisban. A gasztropiac szervezésével szépen haladnak, csakhogy neve nincs
még. Az élménypiac célja felkarolni a helyi értékeket, hagyományokat a gasztronómia és a mûvészetek terén.
Március végéig van lehetõség
ötletelni.
– Nagyon jó ötletnek tartom! Sok érdekesség, finomság lelhetõ fel ezen a rendezvényen. Fontosnak tartom,
hogy mindenki megismerje a
helyi és a környékbeli értékeket! Én egy 1600 fõs településrõl kerültem Szentesre.
Mi a kis közösségben rengeteg idõt áldoztunk arra,
hogy megfelelõen ápoltuk,
ápoljuk a hagyományainkat,
a mûvészetet. Én úgy gondolom, ez az áprilisi idõpont
kicsit korán van, lehetne ez a
rendezvény a nyári idõszakban amikor több turista van
a városban! A neve valami
frappáns rövid szöveg lehetne! Például „Mienk volt és
lesz!”
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Búcsú nélkül
Talán hónapok, talán évek
telnek el, a kertje elõtt elhaladva mindig arra gondolok
majd: talán nehéz elléshez
hívta valaki Kálmánt, nincs
otthon az autója.
Nehezen hihetõ, de már
nem ez az otthona. Nem hív
többé senkit barackot, szedret szedni. Még csak kasztrálással sem fenyeget már bennünket, ismerõseit, pedig a
rendes napi ajánlatai közé
tartozott, a legéletlenebb szi-

két ígérve a mûtéthez.
Talán a szeretett nagymama égi konyháján együtt
fõznek, olyan fõzeléket amilyet csak a mama és Õ tudott. Referál a nagyapának,
akitõl az állatorvosi hivatás
szeretetét tanulta. Kezet fog
a már régen látott, nyelvzseni, költõ zseni unokatestvérével, Orbán Ottóval. Gyors
pillantással már felmérte,
mert ezt kell tudni elõször:
hol vannak az asszonyok,

A Bárdos Lajos Vegyeskar kórushangversenyére várják a közönséget április 4-én,
pénteken 19 órakor. A Lajtha László-zeneiskolában tartandó hangversenyen közremûködik Andor Csilla és Kiss Viktória (ének) La-

katos Béla (zongora), vezényel Nagy János. A
mûsorban Certon, Donati, Croce, Kodály
Zoltán, Bárdos Lajos, Balázs Árpád, Vivaldi,
Mozart, Schubert, Liszt Ferenc mûvek csendülnek fel.
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Irodalmi kommüniké

Pálmát
nyert
A március 7-i számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése:
függõleges 1. Velünk
függetlenekkel,
függõleges 13. Tizennegyediket,
vízszintes 24. Kettõezerhat.

Az elmúlt hétvégén nem hivatalos, baráti látogatásra városunkba érkezett Tolnai Ottó és felesége. Az ismert vajdasági –
Kossuth díjas – költõ, író a Pólya Antikvárium mögötti házban megszállva, Szentes nevezetességeivel ismerkedett; séta
a belvárosban, Fényírda, Péter-Pál ház megtekintése, valamint látogatás a csongrádi Mûvésztelepen, Dudás Sándor
„tárlatvezetésével” (képünkön).
A költõ legújabb kötetével – A kisinyovi rózsa (2013. Novi
Sad, kétnyelvû kiadás ) lepett meg.
Irodalomkedvelõk figyelem: folytatás még idén, szélesebb
körben!
Körtvélyesi László

Szentes városalapító földesura
birtokadományhoz juttatta
Békés, Csongrád és Zaránd
vármegyék területén. Szentes – számos településsel
együtt – 1720-ban került
Harruckern tulajdonába.
1723-ban magyar indigenatust (honosítást) nyert,
1729-ben pedig magyar bárói rangra emelkedett.
A szentesiek már a délvidéki török hadjárat idején
kapcsolatba kerültek Harruckern élelmezési fõbiztossal, aki Szentest tette a császári hadak élelmezésének
központjává. Itt sütötték a
hadsereg számára a kenyeret, itt halmozták fel az
egyéb élelmiszereket, amelyeket aztán részben a Tiszán, részben pedig kocsikon fuvaroztak Temesvár
alá. A lakosság anyagilag
gyorsan gyarapodott, hisz
szinte minden terményét, jószágát könnyen értékesíthette.
Szentes igazi felvirágzása,
valódi várossá válása Harruckern János György bir-

Becsei Sándor

Kórushangverseny

350 éve született báró Harruckern János György

nos György itt született 1664.
március 25-én. Szülei papnak szánták, de õ a felsõbb
iskolái elvégzése után a hivatali pályát választotta. Elõször az alsó-ausztriai udvari
kamara számvevõségénél
mûködött, de hamarosan a
fõhadbiztossághoz került,
ahol a hadsereg-élelmezés
ügyeit intézve jutott egyre
magasabb posztokra.
1697-ben az aradi vár építéséhez rendelték, mint kamarai biztost. A spanyol
örökösödési háború alatt
Savoyai Jenõ herceg az Itáliában harcoló déli hadseregnél alezredesi ranggal az
élelmezési hivatal igazgatójává nevezte ki. Szolgálatainak elismeréseként 1710-ben
udvari kamarai tanácsossá
léptették elõ. Hadsereg-élelmezési reformja a török háborúk idején (1716–1718)
jelentõs megtakarításokat
eredményezett az udvarnak.
Érdemeiért III. Károly 1718ban római birodalmi lovagi
rangra emelte, és jelentõs

merre vannak a nõk? Azok
visszanéztek rá, beszédes
pillantással. Könyökkel oldalba bökte legjobb, hûséges
barátját, a Független Magányt. Ragaszkodott és ragaszkodik hozzá ezután is.
Idõnként elküldte pár órára,
pár napra, mindig pontosan
közölve vele a visszatérés
idejét. Nem improvizált, ebben nem volt lazítás. Együtt
maradnak most már az idõk
végezetéig.
Adjon a Teremtõ kedvedre
való nyugalmat, Kovács Kálmán.

Báró Harruckern János
György
tokba iktatása után vette
kezdetét. Az új földesúr legfõbb törekvése a vidék benépesítésére irányult. Ennek
érdekében a visszaszállingózó, szökött vagy telepített
jobbágyokat jelentõs kedvezményekben részesítette: állami adójukat megelõlegezte,
földesúri szolgálmányaikat
az elsõ két-három évre teljesen elengedte, az egyházi tizedet megváltotta, és örök

idõkre jobbágyainak ajándékozta. Fontos kedvezmény
volt a vallásszabadság biztosítása, amely a református
lakosságú Szentes népességgyarapodását szintén nagymértékben elõsegítette. A régi lakosok és az új telepesek
szabadmenetelûek lettek,
akik földesúri tartozásaikat
szerzõdés alapján készpénzben, taksában rótták le, mentesülve a robottól és egyéb
jobbágyi szolgáltatástól.
Szentes fejlõdésének további távlatokat nyitott az a
körülmény, hogy Harruckern báró 1730-ban három
országos vásár tartására szóló privilégiumot nyert III.
Károly királytól. A sokféle
kedvezmény nyomán a lakosság létszáma folyamatosan növekedett. Az 1759. évi
összeírás már 794 családfõt
tüntetett fel, vagyis a település népessége ekkorra megközelítette az 5000 fõt.
Harruckern János György
ezeket az adatokat már nem
ismerhette, mivel évekkel

A Pálmások Szövetsége
által felajánlott élõ pálmát Gyollai E. Árpádné
(Sarkadi N. M. u. 2/A) olvasónk nyerte, amelyet a
napokban vett át a Horváth Istvántól, a Pálmások Szövetsége elnökétõl.
korábban – 1742. április 18án – elhunyt Bécsben. Végrendelete szerint holttestét –
minden pompa mellõzésével
– a bécsi Szent István templom kriptájában temették el.
A kései utódok 1906-ban
utcát neveztek el a városalapító báróról. 1942-ig a mai
Ady Endre utca viselte nevét, amelyet ekkor átkereszteltek Horthy István utcára.
1945-ben Sima László történetíró kísérletet tett a visszakeresztelésre, de a kialakult
hatalmi viszonyok miatt
nem ért el eredményt. Hoszszú szünet után, 1994-ben
Máté István szobrászmûvész
elkészítette Harruckern János György mellszobrát, de
bronzba öntése és köztéren
történõ felállítása ekkor elmaradt. A tetszetõs szobor
gipsz változatát a városi
közgyûlési teremben helyezték el. Az elõzetes tervek
szerint a jótékony földesúr
bronz mellszobrát egykori
utcájának bejáratánál, a Bugyi Gyógyszertár elõtti terecskén hamarosan felállítják
Labádi Lajos
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Egyre népszerûbbek
a szakmák
(folytatás az 1. oldalról)
Somosné Puskás Krisztina, a
Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola igazgatónõje
elmondta, hogy idén 236-an
jelentkeztek négy különbözõ
szakra. A kereskedelem-marketing szakmacsoport bizonyul a legnépszerûbbnek, ezt
az egészségügy, a közgazdaság és az ügyvitel követi.
Megtudtuk, hogy az idei évben fordult elõ elõször, hogy
csak két osztályt tudtak indítani, de remélik, hogy a
2014/2015-ös tanévben ez
változni fog. Összesen 90 tanulónak tudnak szeptembertõl helyet biztosítani. A szakközépiskolai képzés nagy
elõnye, hogy aki bekerül a
Borosba, az gyakorlatorientált oktatásban részesül,
melynek szilárd alapja a kötelezõ nyári szakmai gyakorlat.
A szakmai érettségi munkakör betöltésére jogosít, azaz
az itt végzett diákoknak lehetõségük van az érettségit követõen a munkaerõpiacon
dolgozni. A szakközépiskolában érettségizõ diákok plusz
egy év szakképzõ évfolyam
elvégzésével egy újabb szakmát szerezhetnek, ami még
több esélyt biztosít számukra
a munkába álláshoz.
– Idén 271 diák jelentkezett
hozzánk – osztotta meg ve-

lünk Tóth Tamás, a Horváth
Mihály Gimnázium igazgatója. – A tavalyi évhez viszonyítva nõtt a jelentkezõk létszáma, a következõ tanévben
a speciális német és francia
nyelvi csoport kivételével
minden tagozat elindul. A
népszerûségi lista elsõ helyén
a biológia-kémia tagozat áll,
ezt követi az irodalmi-drámai
és a speciális angol tagozat.
A tavalyi évhez hasonlóan
összesen öt osztályt indítunk,
ebbõl egy a hat évfolyamos
képzés. Nem csak a helyi általános iskolákból, hanem
Szentes vonzáskörzetébõl is
jelentkeztek, sõt az irodalmidrámai tagozat, de más képzések is, az ország távolabbi
pontjairól is idevonzzák a tanulókat.
– Mi a véleménye arról,
hogy a munkaerõpiaci igények ismét a szakma megszerzésére orientálják a diákokat és a szüleiket? – kérdeztük.
– Úgy gondolom, hogy tanulni és diplomát szerezni
mindenféle szóbeszéd ellenére változatlanul érdemes, de
nyilván szem elõtt kell tartani
saját képességeinket és a lehetõségeinket is – mondta
Tóth Tamás.
A Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola igaz-

gatója Pintér Etelka szerint ebben az évben hozzávetõlegesen ugyanannyi diák adta be
a jelentkezését az intézménybe, mint tavaly. A katonai és a
rendész képzések fizikai felvételi vizsgáját már megtartották.
Az iskola honlapján közzétett ideiglenes névsorból kiderül, hogy tizenöt szakmacsoportra 288 diák jelentkezett. A kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és
a közszolgálat szakmacsoport rendészet ága is népszerûnek bizonyul a lista szerint.
A lányok körében a szépészet, azon belül a fodrászat a
kiemelkedõ szakág.
– Három osztály indítását
tervezzük az adatok alapján.
Ezen felül négy-öt szakiskolai
osztály is indulhat. Harmincnégy fõ az engedélyezett osztálylétszám. Mivel késõbb
derül ki, hogy kik jelölték elsõ helyen az intézményt, így
csak augusztusban tudjuk
megmondani, hány tanuló
iratkozik be hozzánk szeptembertõl – közölte Pintér
Etelka.
Az intézmény képzési
struktúrája széleskörû lehetõségeket biztosít az érettségi és
a szakma megszerzéséhez vezetõ úton.
Baranyai-Lantos

Újjászületett a
Micimackó játszótér

Új játszószerekkel állította helyre a városközpont
játszóterét az önkormányzat. Hinták, csúszda, házikó
és frissen feltöltött homokozó fogadja a kicsiket a
Rózsa Gábor téren, a
Fridrich fényirda mögött. A
játszóteret a fehérház és a
Szent Miklós templom felújítási munkálatai miatt
bontották el tavaly.
Mint tavaly többször is
megírtuk, az anyukák a Kos-

Eredményes zsaruk
(folytatás az 1. oldalról)
A helyi rendõrök a megye
bûnügyi osztályával együttmûködve az elkövetõt azonosították, a büntetõeljárást
a megyei szerv folytatta le.
Testi sértés miatt 51 büntetõeljárás indult, mely azonos
az elõzõ évivel. Kiskorú veszélyeztetése miatt 2013-ban
7 eljárás indult 87,5 százalékos nyomozási eredményességgel. Az elmúlt évben 55
büntetõeljárást indítottak garázdaság miatt, amely az elmúlt 5 év legmagasabb értéke. A garázdaságok terén a
nyomozás-eredményességi
mutató közel 100 százalékos.
Önbíráskodás miatt 4 eljárást zártak le eredményesen.
Az elmúlt évben 28 kábítószer-fogyasztóval szemben

folyt eljárás, ami nagyságrendileg azonos az elõzõ
évek adataival. Lopásügyben 598 nyomozást fejeztek
be, a lopások száma az elmúlt 5 év 2. legkedvezõbb
száma.
A gépkocsi feltörések száma az elmúlt évekhez képest
jelentõsen, 36-ról 3-ra csökkent, köszönhetõen a térfigyelõ kamerarendszernek.
A lakásbetörések száma az
elmúlt 5 év 2. legmagasabb
értéke, azonban fontos kiemelni, hogy 19 betörés még
2012-ben történt, az áthúzódó nyomozást 2013-ban fejezték be. Rablás miatt 6 eljárást volt, ami az elõzõ évi 15höz képest jelentõs csökkenés. Kifosztás miatt 4 eljárást
fejeztek be, a rongálások szá-

Sporttámogatásról, az öntözõcsatornák átadásáról,
hitelkeret emelésrõl, a szociális intézményi térítési díjak változatlanul hagyásáról is döntött a képviselõtestület a legutóbbi tanácskozásán.
A képviselõk vita nélkül,
egyhangúlag támogatták
Rakk László kinevezését a
Sportközpont élére. Az eddigi megbízott vezetõ 5 évig
irányíthatja az intézményt.
A testület egyhangúlag elfogadta a rendõrkapitányság
tavalyi munkájáról szóló beszámolót, egyben elismerés a
munkájukért és kérik a kapitánytól a felmerült észrevételek és kritikák figyelembevételét.
Napirendre került a szociális, gyermekjóléti rendeletek felülvizsgálata, ami az
intézmények térítési díjairól
nem tartalmazott változást.

Szabó Zoltán kérdésére válaszolva Lencséné Szalontai Mária, a szociális iroda vezetõje
elmondta, hogy a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást
jogszabály szerint teljes egészében az államnak kellene
finanszíroznia. Szentes esetében a 7,9 millió forintos
költségbõl amibõl 1,887 milliót fedezett az állam, a többit az önkormányzat tette
hozzá. Ezért a térítési díjat
30-ról 65 forintra emelte az
önkormányzat a költségek
csökkentése érdekében. Az
irodavezetõ hozzátette, a térítési díj összege nem érheti
el az igénybe vevõ összjövedelemének 2 százalékát és
más településeken 100 forint
körüli díjat kérnek.
A várható fejlesztések miatt az önkormányzat folyószámlahitel keretét 700 millió forinttal megemelte a testület. A pénz egy részét az

ma csökkent, 10 esetbõl 5-öt
derítették ki. Orgazdaság
miatt 7 eljárás indult, gépjármû önkényes elvétele miatt
6 büntetõeljárást fejeztek be.
Balogh Szabó Imre a képviselõk részérõl felmerült
kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a szabálysértési adatok nem tartalmazzák a gyorshajtások miatt kirótt büntetéseket. A legtöbb
balesetet a kerékpárosok
okozzák a jármûvezetõk
után. Fokozottan figyelni
kell a bicikliseket és tanítani
õket a helyes közlekedésre.
A gépkocsilopás és az önkényes elvitel közötti különbség, hogy az illetõ csupán
autózik, vagy értékesíti a jármûvet. A közelmúltban az
Ipartelepi út egyik vasúti át-
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járójában történt baleset kapcsán arról tájékoztatott, hogy
egyeztetés történt a MÁV, a
közlekedési és más hatóságok bevonásával. Vélhetõen
változtatásokra lesz szükség,
mivel így nem maradhat az
átjáró. Elsõ és leggyorsabb
lépés, ha kitiltják a tehergépjármû-forgalmat az adott útról. A rendõrkapitány kérte
az önkormányzattól a térfigyelõ kamerarendszer bõvítését, mert tapasztalatuk szerint kedvezõ hatású a közbiztonságra. A képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta
a rendõrség beszámolóját,
egyben elismerését fejezte ki
a munkájukért és kérte a kapitánytól a kritikák és észrevételek figyelembevételét.
Besenyei

suth téren töltik az idõt bölcsõdés korú gyermekeikkel,
mivel nem találnak olyan helyet a városközpontban, ahol
a kicsik biztonságosan tudnának játszani. Az önkormányzat ígéretének megfelelõen a városközpont rehabilitáció pályázat keretén belül
a Kossuth tér 5. szám alatti
épület felújítása miatt elbontott Micimackó játszótér kapott a napokban olyan eszközöket, amelyeket 1-3 éves

vizet adó kutakról, valamint
egy olyan üzleti terv, ami
tartalmazza a fedett uszoda és az esetleges további
komplexumokra vonatkozó
adatokat is.
Demeter Attila felhívta a figyelmet, hogy a március 15én hatályba lépett új Polgári
Törvénykönyv szerint az
ügyvezetõ magánvagyonával is anyagi felelõsséggel
bír az okozott kár miatt,
ezért az önkormányzati tulajdonú társaságok vezetõi
kössenek felelõsségbiztosítást a cégre és önmagukra is.
A sportkoncepció módosításával kapcsolatban Szûcs
Lajos alpolgármester elmondta, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
diáksportra teljes egészében

B.G.

Ellenzéki vitaindító
Választási vitára hívta Farkas Sándor országgyûlési képviselõt Komáromi Zoltán, a kormányváltó erõ országgyûlési
képviselõjelöltje és Nagy Huszein Tibor, a Demokratikus Koalíció szakpolitikusa.
A hazai mezõgazdaság helyzetérõl és az új földtörvény
kérdésérõl szeretett volna nyilvános szakmai párbeszédet
Nagy Huszein Tibor. A DK volt országgyûlési képviselõjelöltje két alkalommal is kérte levélben a Fidesz-KDNP képviselõjelöltjét, hogy üljenek le és váltsanak szót az agrárium területén felmerült kérdésekrõl. Nagy Huszein sajtótájékoztatón elmondta, hogy Farkas Sándortól bírálatot kapott, miszerint a baloldali összefogás nem õt indította jelöltként és ezért
nem vitázik vele.
A Kormányváltó Erõ részérõl Komáromi Zoltán képviselõjelölt nyílt levélben kérte Farkas Sándor Fideszes képviselõjelöltet vitára a helyi televízió jövõ heti mûsorában. A lapunk
4. oldalán olvasható levelet nem csak a sajtónak juttatta el
Komáromi, hanem személyesen elvitte és a bezárt helyi Fidesz iroda postaládában hagyta. A háziorvosként dolgozó jelölt a helyi egészségügyi ellátást is veszélyben érzi. Egyrészt
az új mûtõtömb építése körül kialakult bizonytalanság okán,
másrészt a légimentõk helikopterének õsszel várható leállítása miatt.
BG

Félmillió jut diáksportra
uszoda folyamatos mûködéséhez szükséges termálkút
vásárlására és az ahhoz kapcsolódó vezetékek kiépítésére vehetné igénybe az SzVSz
Kft. A hitelbõl fedezné az önkormányzat a további uszodafejlesztési pályázathoz
szükséges 440 millió forint
önerõt és a pályázattal nem
támogatott uszodán belüli
vezetékkiépítést. Mivel december 31-re az önkormányzatnak nem maradhat likvidhitel állománya, ezért év
végére vissza kell pótolni az
igénybe vett hitelkeretet.
Horváth István és a városfejlesztési bizottság javasolta,
hogy készüljön kimutatás az
üdülõközpont rendelkezésére álló- és szükségessé váló
hõmennyiségekrõl, a termál-

kicsik használhatnak. Baloghné Berezvai Csilla fõkertész lapunknak elmondta, hogy a
két darab rugós hinta, két
ülõkés bölcsõhinta, csúszda,
játszóház, ülõpad és a hamarosan elkészülõ ivókút 3,6
millió forintba került. A régi
játszóeszközöket Magyartésen állították fel. Az idén
még várható további játszótér korszerûsítés a városban.

megkapja az állami támogatást, ennek ellenére a város
továbbra is szeretné támogatni, de kisebb mértékben.
Idén a diáksportra a teljes
sporttámogatási keret 2 százaléka, mintegy félmillió forint fordítható megyei és
magasabb szintû diákolimpiai versenyek rendezésére,
utazásra, valamint a jégpálya használatára. A beérkezõ
kérelmekrõl a mûvelõdési és
sportbizottság dönt.
A jogszabályváltozás miatt
az önkormányzat kénytelen
felajánlani március 28-ig az
államnak az öntözõ- és belvízcsatornák üzemeltetését,
amit eddig a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat végzett. Az önkormányzat felhatalmazta a

polgármestert, hogy az illetékes vízügyi igazgatósági
szervekkel egyeztessen, és a
szerzõdéses feltételek pontos
tisztázását követõen döntsön
a testület az üzemeltetési
szerzõdés megkötésérõl.
A Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság is beszámolt munkájáról. Hevesi Tulipán Edit
elnök elmondta, a bizottság
az elmúlt négy évben minden pénzügyi, költségvetési
vonzatú napirendrõl tárgyalt, akár szociális, akár városfejlesztési témát érintett.
Összesen 58 alkalommal üléseztek, a tagok részvételi
arányán javítani kell, mert
többször alig érték el a határozatképes létszámot. A testület elfogadta a tájékoztatót.
A képviselõ-testület legközelebb május 16-án ülésezik.
Besenyei
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Az élelmiszeripari tevékenységeik közül a Rónasági
Sütõipari Kft. az elmúlt évben jelentõs veszteséget halmozott fel. Ennek okai között a vásárlóerõ csökkenését, illetve a Norbi Update
termékek gyártásának megszüntetését jelölte a vezérigazgató.
Csikai Miklós hangsúlyozta, a minõségi elvárásokból
nem engednek, továbbra is
kizárólag ellenõrzött, csak
kiváló alapanyagot használnak fel a sütõipar minden
termékéhez.
A Csongrádbor Kft. tavaly
12 ezer mázsa szõlõt vásárolt
fel, egyharmadából saját forgalmazásra készítettek borokat, a többit bérfeldolgozás
után, egyszer fejtett borként
értékesítették. Ez utóbbi folyamatos munkát ad a borászatnak, és segít az eredményes mûködésben. Minõségi
boraink értékét mutatja,
hogy az elmúlt évben a
Csongrádbor rozéja ezüstérmet kapott az országos rosé
borversenyen.
Az Árpád-Agrár Zrt. elmúlt öt év során 4 milliárd
forint értékben végzett el beruházást a munkahelyek
hosszútávú megõrzése és a
jövõbeni eredményes gazdálkodás érdekében. Ezek
között az elmúlt évben tovább korszerûsödött a helyi
adottságra, a termálvízre
alapozott kertészet mûszaki
megújítása. A Paradicsom

Kevés a támogatás
Naptáp-gyártás az
erõtakarmánygyárban

Paradicsomot termesztenek
a nemrégiben elkészült,
korszerû üvegházban
Kft.-vel együttmûködve új
üvegházakat építettek, mára
összesen 7,5 hektár korszerû
termesztõberendezés létesült. Termálvíz fûtésû 20 tonna/óra kapacitású svéd-magyar fejlesztésû gabonaszárítót helyeztek üzembe az elmúlt évben. A tehenészeti telepen a szerves- és hígtrágya
tárolását oldották meg és új
fejõházat adtak át. A nemzetközi szabványoknak megfelelõ, zárt rendszerû fejõház,
ahol naponta 13 ezer liter,
évente 4500 tonna extra minõségû tejet fejnek.
Mindezek mellett fejlesz-

Naptápot gyártanak
A takarmánygyártásban használt import GMO-s szója
helyettesítésére is alkalmas a kizárólag az Árpád-Agrár
Zrt. Erõtakarmánygyárában készített Naptáp termékcsalád. Az alapvetõen magas rost-, és alacsony fehérjetartalmú napraforgódara részeire bontását Vucskits András cége, az Europharmavet Kft. dolgozta ki és szabadalmaztatta. Az így feldolgozott napraforgódarából három minõséget állítanak elõ, a Naptáp Prémiumot, Naptáp F3-at és
Naptáp F4-et.

tették az öntözés mûszaki
hátterét, erõ- és betakarítógépeket vásároltak. A következõ években folytatni szeretnék az elavult üvegházak
cseréjét és a szántóföldeken
az öntözhetõ területek arányának növelését.
A jövõre vonatkozó tervek
megvalósulását a kigazdálkodható kamatozású hitelhez jutás feltételei korlátozhatják. Az elnök-vezérigazgató elmondta, hogy a kis- és
középvállalkozások számára
nyújtott kedvezõ hitellehetõségekkel azért nem élhetnek,
mert a foglalkoztatottak létszáma több mint kétszerese
az EU elõírásokból átvett
maximális 250 fõt. Csikai
Miklós szerint a vállalkozásfejlesztéshez biztosított
MNB-s hitelek esetében feltétlenül kivételt kellene tenni
a létszámkorlátozás alól,
mert a vidék felemelkedésének egyetlen lehetséges útja
az értékteremtõ munkahelyek létrehozása, megtartása.

Szervezeti változásokról is
döntött az Árpád-Agrár Zrt.
közgyûlése. Ennek keretében
a kertészeti ágazat egységének biztosítása érdekében
döntés született a Szegvári
Primõr Profit Kft. ÁrpádAgrár Zrt.-be történõ beolvasztásáról.
A közgyûlés 5 tagú igazgatóságot és 3 tagú felügyelõ
bizottságot is választott,
aminek tagjai Bakó László,
Kiss Zoltán, Mecsekiné Szakter
Éva, Kovács György általános
vezérigazgató helyettes és
Csikai Miklós vezérigazgató.
Az igazgatóság tagjai általános felelõsségükön túl egyegy ágazatot külön is segítenek munkájukkal. A felügyelõ bizottság tagjai: Bencs Ferenc, Gulyás László és Pengõ
János.
Az újonnan megerõsített
szervezetet a tulajdonosok és
a munkavállalók szempontjából is megnyugtatóbbnak
tartja a vezérigazgató.
Besenyei

Újratervezik a mûtõtömböt
Rémhírnek nevezte a kórház fõigazgatója az új mûtõtömb építését kétségbe
vonó információkat. Kalmár
Mihály valószínûsíthetõen
a polgármester testületi ülésen elhangzott tájékoztatójára célzott. Szirbik Imre
szerint a kiviteli tervek határideje lejáratban van és az
építési engedély nem hoszszabbítható meg. Az új engedélyek beszerzése idõigényes, ami miatt kicsúszhat a
beruházás a rendelkezésre
álló pályázati elszámolási
idõbõl. A kórházigazgató
szerint nincs ok aggodalomra, felépül az új mûtõtömb.
Szirbik Imre a legutóbbi
testületi ülés elején Ollai
Istvánné képviselõ kérdésére
elmondta, hogy a kórházi
mûtõtömb pályázata nyert,
információ szerint azonban a
kiviteli tervek határideje lejáratban van és az építési engedély nem hosszabbítható
meg. Az érvényes tervek
szerint március 28-ig az
elektronikus építési naplót
meg kell nyitni, ellenkezõ
esetben újra kell terveztetni
és engedélyeztetni a teljes
mûtõtömb beruházást az
idõközben bekövetkezett
jogszabályváltozások szerint
és az több hónapig tarthat. A
város minden segítséget
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megad a kórház és a
GYEMSZI felé a beruházás
megvalósítása érdekében. A
jelenleg érvényes szabályok
szerint legkésõbb 2015 végéig pénzügyileg el kell számolni a beruházással és nehezen tartható a határidõ az
új építési terv elkészítése valamint az engedélyeztetések
okozta késés miatt. A polgármester hozzátette, Kalmár
Mihály fõigazgató arról tájékoztatta a várost, hogy a
kórház menedzsmentje dolgozik az ügyön.
Kalmár Mihály a rémhírek
elkerülése érdekében tájékoztatta a sajtó képviselõit
az új mûtõtömb építésével
kapcsolatban. A fõigazgató a
közeledõ országgyûlési választásokkal magyarázta a
kórház iránt érezhetõ egyre
fokozottabb érdeklõdést. A
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház struktúraváltása a hatékony járó-fekvõbeteg ellátás fejlesztésével elnevezésû projekt támogatásáról tavaly szeptemberben
született döntés, a támogatási szerzõdést december 4-én
írták alá. Ezt követõen a kórház vezetése közbeszerzési
eljárás keretében kiválasztotta a közbeszerzések lebonyolításáért felelõs szakértõt, létrehozta a projektmenedzs-

mentet. Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztották
a szakmai vezetõjét , majd a
nyilvánosság biztosításáért
felelõs céget, a könyvvizsgálót és a mûszaki ellenõrt és
elkészült az új kórházi honlap. A kérdéses építési engedélyt 2011. március 28-án adta ki a hatóság, ami tavaly lejárt. A törvényeknek megfelelõen a hatóság egyszer egy
évvel meghosszabbította,
azonban további hosszabbítására nincs mód. A kórház
vezetése és a projektmenedzsment ezért az engedély
lejárta elõtt közbeszerzést írt
ki az új építészeti-, és az engedélyes terv készítõjének
kiválasztására. Azok elbírálása után kezdõdhet meg a
tervezési folyamat az idõközben életbe lépett törvényi
szabályozásoknak megfelelõen.
Lapunk kérdésére Kalmár
Mihály elmondta, hogy a be-

ruházás befejezési határideje
egyelõre nem változott, de
az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint engedélyezõ hatóság jelezte
hozzájárulását a befejezés
idõpontjának esetleges hoszszabbításához.
A fõigazgató felhívta a figyelmet, hogy az ESZA idén
két alkalommal végzett ellenõrzést és mindent rendben találtak, a megállapításaik szerint szabálytalanság
nem merült fel a kórház részérõl. A felsorolt tényektõl
eltérõ, a kórházat érintõ valótlan állítások csak hangulatkeltésre alkalmasak és veszélyeztetik a nyugodt és folyamatos betegellátást és a
pályázatok elõrehaladását. A
projekt elõrehaladásában
semmi olyan tényezõ nem
merült fel, mely veszélyeztetné a pályázat végsõ kimenetelét.
B.G.

Közel 2,5 milliárd forint vissza nem térítendõ uniós támogatást nyert a kórház a korszerû mûtõtömb megvalósítására. Az összeg mintegy fele az épület költsége, 400
millió forint jut mûszerekre és mintegy 20 millió informatikai eszközökre. Az új, háromszintes, körülbelül 2
ezer négyzetméteren felépülõ kórházi tömbben kap helyet a központi mûtõ, a központi intenzív osztály, a traumatológia és sebészeti osztály, egy szeptikus mûtõblokk,
valamint a fül-orr-gége és urológiai osztály, illetve a részleg 150 dolgozójának szociális helyiségei.

Farkas Sándor országgyûlési képviselõ meghívására
látogatott városunkba Bánki
Erik európai parlamenti
képviselõ, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja, aki elõadása elõtt
válaszolt lapunk kérdéseire.
– 2010-ben stratégiafontosságú ágazatnak nevezte a
Fidesz-kormányzat a sportot. Sikerült-e megvalósítaniuk négy esztendõ alatt az
akkori elképzeléseiket?
– Ha a számadatokat nézzük, akkor az elõzõ kormány
által összeállított költségvetésben a sport támogatása
nem érte el a 14 milliárd forintot, ehhez képest idén, a
mostani kormány utolsó
költségvetésében ez a szám
meghaladta a 100 milliárd
forintot. A kormánynak az a
célja, hogy 10 esztendõ alatt
a költségvetés fõösszegének
egy százalékát a sportra –
infrastruktúrális fejlesztésre
és mûködési támogatásra –
fordítsa. Az ütem impozáns,
a kormányzat elszánt ebben
a kérdésben, ezért úgy gondolom 2020-ra megvalósíthatóak a korábbi terveink. A
legnagyobb arányban most
létesítményfejlesztés folyik,
hiszen ebben a legnagyobb a
lemaradásunk, de az iskolai
testnevelés és az utánpótlásképzés területén is nagyot
léptünk elõre. A mindennapos testnevelés bevezetésére
büszkék lehetünk, elõkészí-

tésének aktív részese lehettem. 2010-ben hazánk az EU
sereghajtója volt a lakosság
aktív testmozgását illetõen,
akkor Magyarország lakosságának kevesebb, mint kilenc százaléka mozgott hetente minimum kétszer 45
percet. Bízunk abban, hogy a
mindennapos testnevelés bevezetésével, az utánpótlásképzés fejlesztésével a gyerekek életének része lesz a
mindennapos testmozgás,
mely felnõtt korukban is életük része marad, így ez a 9
százalék tíz év alatt 25-30
százalékra tornázható fel.
– Támogatási összegeket
említett Szentessel kapcsolatban, és láthatóan ön is
meglepõdött, hogy mennyire
kevés pénz érkezett városunkba.
– Nagyon meglepõdtem,
hiszen az MLSZ-tõl lekértem
a számadatokat, és ebbõl kiderült, hogy megyei szinten
több mint kétmilliárd forintnyi létesítményfejlesztési támogatásigazolás lett kiadva
társasági adókedvezményekbõl a megyébe, ebbõl 700
ezer forint érkezett Szentesre. Meg kellene mozgatni a
helyi egyesületeket, ebben
segíthetnek a helyi képviselõk, mert mi is csak abban az
esetben tudunk segítséget
nyújtani nekik, ha lesznek
beadott pályázatok.
HV
Szentes, 2014. március 26.

Farkas Sándor
országgyûlési képviselõ úr
részére
Tisztelt Képviselõ Úr!
Jövõ héten vasárnap képviselõválasztás lesz. Ennek során az itt élõ emberek, Csongrád megye 3. választókerületében lakó választópolgárok is eldöntik, hogy négy éven
keresztül ki képviselje érdekeiket az Országgyûlésben.
Az itt élõ emberek alapvetõ joga, hogy megismerhessék
a bizalmukért versengõ jelöltek álláspontját arról, milyen
terveik, milyen elképzeléseik vannak szûkebb környezetük valamint az ország jövõjérõl.
Remélem, Ön is egyetért azzal, hogy az április 6-i felelõs
döntéshez nem elegendõek a plakátokra festett jelszavak
és a sajtóban megjelent egyoldalú kinyilatkoztatások.
Ezért ezúton kihívom Önt egy nyilvános vitára, ahol
mindketten elmondhatjuk, hogy mi és a mögöttünk álló
politikai erõ mit kíván tenni megválasztásunk esetén.
A vita helyszínéül javaslom a Szentes TV stúdióját, ahol
jövõ hét szerdán (április 2-án) 17.30-tól egy órán át élõ
adásban fejthetjük ki véleményünket. Így nemcsak Szentes
lakossága, hanem a választókerület nagy részén élõ választópolgárok is figyelemmel követhetnék a vitát.
Március 28-án, pénteken 12 óráig várom válaszát arra
vonatkozóan, hogy az általam javasolt formát, idõpontot
és helyszínt elfogadja-e?
Nekem határozott programom van arról, miként élhetnének jobban az itt lakók, hogyan marad több pénzük és
miként szépülhet, fejlõdhet a környezetük.
Meggyõzõdésem, hogy amennyiben Önnek is van hasonlóan részletes elképzelése és felnõttnek tekinti azokat,
akiknek a bizalmát kéri, akkor elfogadja a nyilvános vita
lehetõségét.
Mi nem egymásnak, hanem az itt élõ embereknek tartozunk ezzel a vitával. Úgy is mondhatnám: ez a vita az elsõ
próbája annak a felelõsségnek, amelyre április 6-án a választópolgárok szavazatát kérjük.
Felelõs politikus nem futamodhat meg egy ilyen kihívás
elõl.
Bízom egyetértõ válaszában.
Üdvözlettel:

Dr. Komáromi Zoltán
országgyûlési képviselõjelölt

Fizetett politikai hirdetés
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Koszta helyén Tornyai
A Koszta József Múzeum
értesíti látogatóit, hogy
Koszta-festményeit március
30-tól június 29-ig a hódmezõvásárhelyi Tornyai János
Múzeumban tekinthetik
meg. Ezen héten vasárnap,
déli 12 órakor nyílik Vásárhelyen a nagyszabású Koszta-életmû tárlat, mely mintegy 150 festményen keresztül mutatja be az alföldi iskola egyik legjelentõsebb, Szentes legnagyobb festõmûvészének munkásságát. A két
megyei intézménynek a
Szépmûvészeti Múzeummal
és a Magyar Nemzeti Galériával, valamint a KOGARTtal közösen létrehozott, az
évszázad Koszta-kiállításának kikiáltott eseményre kölcsönzi a szentesi intézmény
az állandó tárlatának anyagát.
A Koszta-kiállítás megüresedõ termében ezen idõszak

alatt a helyhez méltóan Tornyai János festményeibõl készül idõszaki tárlat, melynek
ünnepélyes megnyitóját április 3-án, csütörtökön 18 órakor tartják a múzeum megyeházi épületében. A közel
50 alkotás a vásárhelyi mûvész életmûvének minden
fontosabb periódusát, képtémáját érzékelteti, egy összeállítás pedig az 1984-ben elõkerült Tornyai-festményleletet mutatja be, melyek frissessége és erõteljes színhatása száz évvel készítésük után
is lenyûgözõ.
A Tornyai-múzeummal
együttmûködve kedvezményes belépõjegy-konstrukcióval lehet majd a két kiállítást megtekinteni, ami annyit
jelent, hogy bár emelt jegyárak lesznek, azonban az
egyik helyen megváltott belépõk érvényesek a másik intézménybe is.
D. J.

Mesejáték angolul
A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban március 22-én a
Narnia címû elõadást tekinthette meg a közel száz fõs
közönség. A Deák Ferenc Általános Iskola tanulói mutatták
be az angol nyelvû darabot. A két tannyelvû oktatásban
részesülõ diákok elõadását a szülõkbõl, érdeklõdõkbõl álló
közönség felirat segítségével követte. A darab sikere Veresné
Lajkó Sarolta és Tornyi Molnár Edit tanárnõk rendezésének és a
negyven fellépõ diák felkészült, már-már profi elõadásának
köszönhetõ.
Varga Sándorné igazgatónõ büszkén mesélt a diákokról.
Elmondta, hogy az idegen nyelv kiemelten fontos a diákok
számára, akik lelkiismerettel, nagy-nagy szorgalommal
készültek az elõadásra.

Narnia mesés világába repítették a közönséget a diákok.

LOGIKUS, REÁLIS ÉS TISZTESSÉGES!
Otthonülõknek:
Meg tudom érteni Önt. Mindezek ellenére bízom támogató szavazatában.
Aktív választóknak:
Az elkövetkezõ 6 évben sok EU-s pályázat lesz az építõiparban. Ahhoz, hogy a térség el tudja hozni ezeket a befektetéseket lobbi munka szükséges. Ha építeni akarunk,
akkor egy mérnök kell az érdekeink képviseletére.
Mérnöki végzettségem, tapasztalatom, fiatal lendületem
adott. Elszántságom kétségtelen.
Függetlenként szakmai alapon tudok döntést hozni a
parlamentben. Idõmet és energiámat nem kell pártvitákra,
pártgondokra összpontosítanom. Figyelmem a térségé, az
embereké és a szakmáé.
Az Ön pártja érdekeit nem sérti, ha engem, mint
függetlent választ az egyéni listán. A pártlistán tudja támogatni az Ön által választott pártot, az egyéni szavazólapon pedig lehetõséget ad a térség intenzív fejlõdésére.
Mérnöki munkára mérnököt!

LOGIKUS, REÁLIS ÉS TISZTESSÉGES!
Fizetett politikai hirdetés

Egyéni jelöltként megtisztelõ lenne segítõ szavazata.
Tisztelettel:

Köröndi Máté
független jelölt
Nevem az egyéni szavazólap
2. sorában találja.

Kérem Önöket, a térség érdekében ne a múlt sérelmeit nézzék, hanem gondoljanak arra, hogy a környezõ települések lakóinak számára is ez lehet a legkedvezõbb döntés. Legyen Ön
is részese a sokak által támogatott együttmûködésnek.
Kérem, tekintse meg bemutatkozó videómat a YouTube-on:
http://www.youtube.com/watch?v=o7HCt8r3fOc

Szentes diáksportja a változás idõszakát éli. 2013ban az oktatási intézmények mûködtetése állami
kézbe került. Központilag a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, helyi
szinten a tankerületi igazgatóságok kapták az intézmények oktatási, szakmai,
személyzeti, a tanulmányi
versenyek és diáksport feladatait. Több mint egy év
távlatából bizonyos következtetések vonhatók le a diáksport helyzetérõl. A folyamat alakulásáról Takács
Lászlóval beszélgettünk a
város és környéke aktuális
problémáiról, valamint a
megoldandó feladatokról.
Megtudtuk azt is: a KLIK
tervezi diáksport bizottságok létrehozását.
E terület még nem ismert
igazán az új szervezet számára, még gyermekbetegségeit éli. A csúcson megállapodás jött létre a Magyar Diáksport Szövetség és a KLIK
között, melynek a részletei
nem kaptak megfelelõ publicitást, nem váltak ismertté a
„végeken”: sem az iskolavezetés, sem a testnevelõk számára, az információhiány a
kivárás helyzetét hozta létre.
Egyik résztvevõ fél sem találja helyét igazán, pedig a
feladatokat csak közös munkával lehet megvalósítani.
Takács Lászlónak 1976-tól
van rálátása erre a területre,
ahol 2013-ig tevékenykedett,
kezdetben a járási, majd a
városi diáksport terén.
– Miben látja a mûködés
problémáit?
– Szükség lenne egy új irányító szervezetre, hiszen a
VDSB (Városi Diáksport Bizottság) 2012 végén megszûnt. Azóta nem volt a testnevelõk számára értekezlet,
így nem tisztázottak a diáksport jelenlegi feltételei.
Nem tudják, hogy melyik
versenyt ki rendezi, hol, milyen formában, milyen pénzügyi háttérrel. Az ezt megelõzõ idõszakban egy kiala-

Bessenyei Ágnes kozmetikus bronzéremmel tért haza
a miskolci Kézmûves kupáról. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara az idén 12.
alkalommal rendezte meg
a nemzetközi bajnokságot,
melyen a szépségipar legjobbjai, fodrászok, kozmetikusok, mûkörömépítõ és díszítõk mérhették össze tehetségüket. Az ország legtöbb, mintegy 420 versenyzõt vonzó szakmai eseményén a magyarok mellett
szlovákok, románok és
osztrákok is ringbe szálltak.
Ágnest az élményeirõl kérdeztük.
– Hogyan készülsz fel egy
ilyen megmérettetésre?
– Hetekkel a verseny elõtt
megszületett az ötlet, ami
végül a látható eredmény
alapjait képezte. Mint ahogy
minden alkalommal, csak az
utolsó pár napban tisztult
le a végsõ kép. Szentesrõl
egyébként ketten indultunk
felnõtt versenyszámban,
Földi Anikó menyasszonyi
konty, én pedig nappali
smink kategóriában. Tavaly
csapatban, idén egyéniben
mérettük meg magunkat. A
verseny napjáig a modellekhez és mindennapi tevékenységeinkhez, munkánkhoz igazítva gyakoroltunk
nap mint nap. Anikóval so-
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Csipkerózsika álomban
a helyi diáksport?

Áprilisban kezdõdik a versenyidõszak dömpingje, de még nem tudni, ki nevezi be a gyerekeket.
kult felelõsi rendszer (intézményi háttérrel és szponzorokkal) szervezte a versenyeket, és az önkormányzat
mindenkor biztosította a
pénzügyi kondíciókat. Jelenleg ez nem látható tisztán.
– Hogyan oldható meg ez
az ellentmondásos helyzet?
– Össze kellene fogni a
tankerületnek a testnevelõi
munkaközösséggel, valamint az intézményvezetõkkel, és meg kellene alakítani
az új VDSB-t. Világossá kellene tenni, hogy ki, mit tud
vállalni, és kinek, mi a dolga
a területen, a versenyeztetésben. Miféle anyagi háttér
biztosított? Mit tud finanszírozni a tankerület? Ki szervezi a versenyeket, hogyan
jutnak el az információk az
intézményekhez?
– Hogyan folynak most a
versenyek?
– 2013-ban lelkiismeretemtõl vezérelve összeállítottuk
a testnevelõkkel az éves versenynaptárat, részt vettem a
megyei értekezleten, ahol a
versenyek rendezési idejét és
helyét konkretizálták. A versenynaptárat, az ehhez kapcsolódó költségvetést a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz is eljuttattam, s minden birtokomban
lévõ információt átadtam.

Szerveztem egy diáksport
regionális értekezletet Szentesen, melyre meghívást
kaptak, és részt is vettek az
érintett tankerületi igazgatók
Szentesrõl és Csongrádról.
– Melyek a legszükségesebb feladatok a diáksport
területén most?
– Áprilistól elkezdõdik a
diáksportban a versenyidõszak dömpingje. A legnépesebb sportágakban versenyeznek a diákok: labdajátékok, atlétika és sulipóló,
melyeknek hagyományai
vannak a körzetben. Szükséges a versenykiírások elkészítése, kiküldése, a rendezõ
felkérése, a helyszín és a játékvezetõk biztosítása a versenynaptár szerint. Például:
labdarúgásban 4 korcsoport
versenyez, 24 csapat, mintegy 300 versenyzõ. Április
11-én megyei elõdöntõk, április 25-én megyei döntõk
lesznek. Sürgõsen össze kellene hívni a testnevelõket
annak érdekében, hogy az
eseményeket le tudják bonyolítani. Remélem az ébredést a „Csipkerózsika álomból”.
Kérdéseinkkel felkerestük
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentesi
Tankerületének igazgatóját.
Molnárné Tóth Györgyi nyilat-

kozatában beszámolt arról,
hogy tervben van a diáksport bizottság létrehozása
az iskolák testnevelés szakos
kollégáinak részvételével.
Arra a kérdésre, hogyan szeretnék összefogni a különbözõ sportágakat, versenyeket,
a következõt válaszolta:
– A központ együttmûködési megállapodást kötött a
Magyar Diáksport Szövetséggel. A diáksporttal kapcsolatban, illetve a diáksporttal kapcsolatos versenykiírások tekintetében koordináló szerepet tölt be a tankerület. Az érkezett versenykiírásokat, az azokban bekövetkezett módosításokat továbbítjuk az intézményvezetõknek, akik természetesen
felhívják a testnevelõ kollégák figyelmét az egyes versenyekre, a határidõkre és õk
bonyolítják a tényleges jelentkezéseket. Minden intézménynek lehetõséget biztosítunk arra, hogy a gyermekeket benevezze a versenyekre.
A KLIK továbbra is szívesen
fogadja a diákolimpiai versenyekkel kapcsolatos segítséget, és támogatásáról biztosította a helyi iskolákat – adta
tudtunkra az igazgató.
Lantos Éva

Orchidea ihlette smink
kat segítettünk egymásnak.
Vannak napok, amikor az
ember annyit gondolkozik a
témán és az ötleten, amit
meg szeretne valósítani,
hogy elveszik benne, és nem
látja egyben az egészet.
Ilyenkor mindig jól jön egy
külsõ hatás. Fontos számunkra a másik véleménye,
sõt elõfordul olyan is, amikor modellek adják meg a lökést a folytatáshoz.
– Mesélnél kicsit a versenyrõl?
– Az én versenyszámomban nagyon szoros lett a végeredmény. Harmadik lettem,
1 ponttal a második és
3 ponttal az elsõ helytõl
lemaradva. Természetesen a
bronzérem is fantasztikus
eredmény, nagyon büszke
vagyok magamra és modellemre, Petrik Debórára akinek
ezúton is szeretném megköszönni a türelmét és munkáját. Megköszönöm még Földi
Anikónak is, hogy a modellemnek készített frizurával
és tanácsaival hozzásegített
a dobogóhoz.
– Milyen sminket készítettél?
– Az idei év trend színe a
lila. Ezért biztos voltam benne hogy ezt a színt veszem
alapjául a sminkemnek. Az

orchidea virága ihlette végül
a színek iránti elhatározásomat. Ezért a kiegészítõ árnyalatok a rózsaszín, a fehér
és az arany lettek. Szerettem
volna hordható, de mégis kicsit feltûnõ sminket készíteni. Úgy érzem, sikerült.
Nagy lépés ez számomra, és
úgy érzem visszaigazolást
kaptam, hogy jó úton haladok. Remélem lesz még lehetõségem indulni verse-

nyen, mielõtt a kisbabám
megszületik.
Szeretnék köszönetet mondani Domján Ilona (Élene
Couture) divattervezõnek és
a Nefertiti ékszerüzletnek támogatásukért. Általuk vált a
kép teljessé és a modell igazán csinossá.
– Gratulálunk Ági! Sok sikert és inspirációt a további
munkádhoz!
B.V.

Bessenyei Ágnes és Petrik Debóra Miskolcon, a
szépségipari nemzetközi bajnokságon
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Bajnokesélyesek Majdnem bravúr Rajt az Interligában
ellen a Kinizsi
Hazai pályán szenvedett
vereséget a bajnoki cím
egyik esélyese ellen a Szentesi Kinizsi megyei elsõ
osztályú labdarúgócsapata.
A Hódmezõvásárhely elleni
meccs az elsõ 25 percben eldõlt, a mieink nem tudták
megnehezíteni a vendégek
dolgát. 29-én újabb kemény
diót kellene feltörni, az ellenfél ekkor a Mórahalom
lesz, ezúttal idegenben.
Esélyeshez méltón esett ellenfelének a Hódmezõvásárhely gárdája szombaton a
Pusztai László Sporttelepen.
A vendégek gyors játéka ellen nehezen vették fel a ritmust a Kinizsi labdarúgói,
így csak idõ kérdése volt,
hogy mikor szerzi meg a vezetést a vendégcsapat. 25
perc telt el az összecsapásból
amikor az ellenfél kihasználta a szentesi védelem bizonytalankodásait, gyakorlatilag eldöntve ezzel a pontok
sorsát. Elõnye tudatában
visszavett a tempóból a
Hódmezõvásárhely, de továbbra is õk irányították a játékot. Kérdés, hogy ha a kevés szentesi lehetõségek
egyike alkalmával a kapura
törõ játékosunkat földre vivõ
ellenfél labdarúgója nem sárgát, hanem piros lapot kap,
akkor alakulhatott-e volna
másképpen a mérkõzés, de
ezen már felesleges elmélkedni. Egy biztos, hogy az
ötödik sárga lapját begyûjtõ

Kovács Norbert, és a kiállított
Polyák Csaba nem léphet pályára hétvégén a Mórahalom
otthonában, pedig az õ játékukra nagy szüksége lett
volna Bozóki Zoltán vezetõedzõnek. Apropó Mórahalom. A Kinizsi következõ
ellenfele már második a tabellán, legutóbb Kisteleken
lõttek egy hetest vendéglátóiknak, gyaníthatóan hazai
pályán sem bunkerfocit játszanak majd. A Kinizsi szerencséje, hogy a legutóbbi
fordulóban a csapat legfõbb
riválisai kivétel nélkül vereséget szenvedtek, így a hátsó
régióban nem változott a
helyzet. – Igyekeztünk lassítani az ellenfél játékát, de tudomásul kell vennünk, hogy
jobb játékerõt képviselõ csapat ellen léptünk pályára. –
mondta Bozóki Zoltán. – Közepes teljesítményt nyújtottunk, és ez egy ennél gyengébb ellenféllel szemben sem
lenne elegendõ a sikerhez.
Nem volt egyetlen olyan játékosom sem ezen a délutánon, aki nagyot tudott volna
alkotni. Szombaton Mórahalomra utazunk, a másik
bajnokesélyeshez, olyan csapathoz, amelynek játékosai
tavaly még NB III-ban futballoztak, de okoztunk már
meglepetést ott, bízom abban, hogy a hiányzóinkat
megfelelõen pótolva most is
okozhatunk kellemetlen perceket ellenfelünknek.
hv

A KSI és a Ferencváros elleni bajnoki mérkõzések
után a Vasas elleni bajnokiját is egy góllal vesztette el
a Valdor-Szentesi VK férfi
vízilabdacsapata. A gárda
most is jól teljesített, pont
azonban most sem járt a jó
játékért.
Emberemlékezet óta nem
szorongatta meg így a Szentes férfi vízilabda-csapata az
angyalföldi gárdát, a bravúr
azonban nem lehetett teljes,
hiszen ha egy hajszállal is,
de a fõvárosiak jobbnak bizonyultak a mieinknél. A
Valdor 4-3-ra nyerte az elsõ
negyedet, míg a második félidõt döntetlenre hozta a csapat, ám a második nyolc
perc kétgólos Vasas-sikere
elegendõ volt ahhoz, hogy
elmaradjon a bombameglepetés. Sajnos sok hibával játszott a Szentes, sorra maradtak ki az emberelõnyök, és
volt egy elhibázott büntetõ
is, ami a végén döntõnek bizonyult. – Gratulálok a Vasasnak, nagy mérkõzés volt –
nyilatkozta a találkozó után
Matajsz Márk, a Valdor vezetõedzõje. – Sajnos az emberelõnyöket nagyon rossz százalékban használtuk ki, bár
rengeteget gyakoroljuk az
edzéseken ezeket a szituáció-

kat. A védekezésünk jó volt,
nekünk a végjátékban kell javulnunk. Kezd unalmassá
válni, hogy mindig egy góllal kapunk ki. Ahhoz, hogy
ilyen mérkõzéseket megnyerjünk, meg kell tanulnunk gyõzni, nem szabad,
hogy mi bizonytalanodjunk
el a végére, és akkor a mi javunkra billen majd a meccs.
A Valdor-Szentesi VK csapata szombaton Pécsen játszik bajnoki mérkõzést.
HV
Valdor-Szentes–LactívVasas 7–8 (4–3, 1–3, 1–1,
1–1)
Vodafone férfi vízilabda
OB I, 23. forduló. Szentes,
Széchenyi ligeti uszoda,
100 nézõ. Vezette: Csanádi,
Vojvoda.
Valdor-Szentes: Horváth
T. – Hegedûs I., Nagy M. 1,
Németh D. 1, KISTAMÁS 2,
Kolarik 1, Szabó Z. 1. Csere: Werner R., Pellei F.,
Józsa, Kiss Gy. 1, Szabó L.
Vezetõedzõ: Matajsz Márk.
Gól – emberelõnybõl:
12/1, ill. 9/3. Ötméteresbõl: 1/0, ill. 1/1.
Kipontozódott: Németh
D. (26.), Takács (32.).
Kiállítás végleg, cserével: Katonás (26.).

Patrícia: 4 ippon
Az UTE csarnokában rendezték meg a cselgáncs junior magyar kupát, amelyen
elsõ helyezést ért el Kalydy
Patrícia (4 ipponos gyõzelemmel, azaz minden küzdelmét idõ elõtt fejezte be).
A bajai Mogyi Pajtás Ku-

pán a 2005/06-osoknál 4. Felföldi Zsombor, 7. Bozsoki Levente, a 2004-esek mezõnyében 4. Balog István, a 2003asok között 2. Német Bernadett, 5. Szabó Máté. A cselgáncsozók a Pollák DSE versenyzõi.

Városunk volt a házigazdája az elsõ tavaszi labdarúgó Interliga-fordulónak. A
Szentesi Junior FC ellenfelei
23-án, vasárnap a Békéscsaba, a Berényi FC és a Szeged
AC U8, U9, U10 és U11-es
korosztályú csapatai voltak.
A szentesi fiatalok két gyõzelem és egy döntetlen mellett
a többi összecsapásukon vereséget szenvedtek aktuális
ellenfeleiktõl. – Nem mentegetõzni szeretnék, de volt
olyan csapatunk, amely idén
elõször futballozott igazi füvön, és a három-négy hónapos, tornatermi, sportcsarnokbeli körülményekhez képest ez teljesen más közeg –
kezdte értékelését Némethy
László, a Junior FC szakmai

vezetõje. – Azt gondolom,
hogy saját magunkhoz képest nem nyújtottunk rossz
teljesítményt, és biztos vagyok abban, hogy játszanak
még ennél is jobban és eredményesebben a srácok. A következõ bizonyítási lehetõség máris itt van a fiatalok
nyakán, 30-án, vasárnap Makóra utaznak a csapatok,
majd az U12-esek és az U13asok bajnoksága is beindul,
utaznak Békéscsabára, Orosházára, Aradra, Hódmezõvásárhelyre is. A 14, 16 és 19
esztendõsöknek is kezdõdik
a bajnokság, ráadásul indul a
Bozsik- tornasorozat a jövõ
héten, így több fronton kell
helytállniuk a szentesi fiataloknak.
hv

Nõi póló: vereség
A nõi vízilabda OB I alapszakaszának zárófordulójában a Hungerit-Szentesi
VK hazai medencében 11–10re kikapott az Újpesttõl. Így
maradt a negyedik hely, az
elõdöntõben pedig az Eger
következik.

Hungerit-Szentesi VK –
Újpest 10–11 (3–4, 1–3, 4–3,
2–1)
Vezetõedzõ: Tóth László.
Gól – emberelõnybõl:
10/2, ill. 3/1.
Ötméteresbõl: 3/2, ill.
2/2.

48-as Honvéd
Tavasz kupa
Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére
rendezte meg a légfegyveres
lövészversenyt a Legrand
Zrt. légfegyveres lõterén a
Legrand lövészklub és az
Árpád Szabadidõs Sportklub. A rossz idõjárás ellenére a versenyre közel 40 induló nevezett, köztük vidéki
csapatok.

A szentesi versenyzõk
több elsõ helyet is szereztek.
Nõi egyéni: 1. Németh
Istvánné (160 kör) Legrand, 3.
Ignácz Ivett (151) Árpád Szabadidõs. Férfi egyéni: 1. Postás László (176), 2. Doktor József (166) mindketten Legrand. Serdülõ fiú: Keller Máté (169) Legrand.

Magyartésre gördültek a generációk
A St. Jupát Sportegyesület tagjai 23-án, vasárnap délelõtt
Magyartésre kirándultak. Közel harmincan vágtak neki a kétórás kerékpártúrának, fiatalok idõsebbek egyaránt. A
magyartési úton a tavaszodó természet szépségeiben gyönyörködve hódoltak a kerékpározásnak. Magyartésrõl rövid pihenõt követõen az út – némi szembe széllel nehezítve – visszavezetett Szentesre. A kétórás kikapcsolódás délben ért véget.

Fotó: Vidovics Ferenc
Városunkban a tehetséggondozás a versenysportok
terén is megmutatkozik.
Cikksorozatunkban arról is
beszámolunk milyen az
utánpótlás csapatok helyzete, mibõl gazdálkodnak a
klubok és hogy a különbözõ korosztályokban összesen hány gyerek sportol.
A Petõfi DSE 1991-ben
húsz fõ részvételével alakult
a Klauzál Gábor Általános
Iskola keretein belül. Ezzel
párhuzamosan az intézményben az elsõ, második és
harmadik osztályos diákok
kaptak cselgáncsképzést. Ez
a foglalkozás a dzsúdós-tesi
elnevezést kapta. Petõfi Diáksport Egyesületként 2003tól szerepeltek a versenyeken. Az elnevezés változott,
a keretek maradtak, a létszám pedig egyre nõtt. Ma a

legfiatalabb tag négyéves, a
legidõsebb túl van a negyvenen.
2012-ben, a Petõfi Sándor
Általános Iskola megszûnése
után felvették a Petõfi Judo
Egyesület nevet. Jelenleg heti három alkalommal, a
MÁV Sporttelepen hétfõn,
szerdán és pénteken tart
edzést Tóth Béla és fia, Tóth
Gellért a gyerekeknek, a felsõ
tagozatosoknak, az ifiknek
és a felnõtteknek. Nem csak
versenyfelkészülés, hanem a
szabadidõ hasznos eltöltése
is a céljuk, hiszen a hatvan
fõs egyesület tagjai közül 12
fõ ûzi a sportágat versenyszerûen. A hobbi szinten
sportolók is számot adnak a
tudásukról bizonyos idõközönként. A tanuló és a mesterfok szintjeinek elsajátítása
komoly felkészülést vesz

A sportegyesület judokái nemrégiben Baján versenyeztek a Mogyi Pajtás Kupán, ahol a magyar klubok mellett
szerb, bosnyák és román egyesületek is képviseltették
magukat. A Petõfi DSE sportolói közül a diák D korcsoportban 2005/06-os születésûek között 1. Tarpai Máté, 5.
Kajtár Kincsõ. A diák C-ben a 2004-seknél 2. Bartucz
László, 5. Harmath Zsombor, diák B-ben 2003-soknál 5.
Szántó Balázs.

Huszonhárom éve harcolnak
igénybe. Tanuló szinten a
legmagasabb tudást a barna
öv jelzi, míg a mesterfok elérését fekete övvel jutalmazzák. Jelenleg három fõ fekete
öves tagja van az egyesületnek, akik versenyszerûen
ûzik ezt a sportot, országos
és nemzetközi versenyeken
mérettetik meg magukat.
Magyar bajnoki címet és az
1996-os évben olimpiai kerettagot is adott a városnak
az egyesület.
Az edzések felépítése mindig a bemelegítéssel kezdõdik, majd az elsajátítani,
gyakorolni kívánt anyagrésznek megfelelõen földharc, esések gyakorlása, gurulás, kúszás veszi kezdetét.
– A versenyzõkkel speciális gyakorlatokat, kombinációkat végzünk. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy a
jobb- és a baloldal arányosan
fejlõdjön, szimmetrikus legyen az izomzat – részletezte az edzõ. – A kezdõkkel az
eséseket gyakoroljuk, majd a
földharc alapjainak az elsajátítása, a leszorítások és fogá-

sok megtanulása következik.
Tóth Béla fontosnak tartja,
hogy a gyerekekben idõvel
kialakuljon, vigyázzanak
egymásra, tiszteljék az ellenfél tudását.
– A rend, a fegyelem, a
rendszeresség, mint minden
sportágban, itt is lényeges
szempont. A sportág alapítója eredetileg nevelési rend-

szernek alkotta meg a dzsúdót, sõt Japánban és Európa
több országában is így alkalmazzák. Az iskolai és az otthoni nevelés megerõsítésében játszik fontos szerepet –
tette hozzá.
Augusztusban edzõtábort
tartanak Salgótarjánban, de
egyelõre önköltséges alapon,
mivel a tagdíjakból ezt nem

tudják finanszírozni. Érdeklõdésünkre a vezetõ elmondta, hogy a múlt évben elmaradt az önkormányzati támogatás, de idén is beadta a
pályázatot, hiszen tavaly az
egyesület több tagja országos bajnokságon érmes helyezéseket ért el.

A Petõfi DSE tagjai büszkék eredményeikre.

Lantos Éva
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Programajánló
Kultúra
Április 1. 16.30 óra
Gyermek klub délutáni matiné
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Április 1. 18.00 óra
A Horváth Mihály Gimnáziumba járó
tanulóink növendékhangversenye
Szentesi Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola hangversenyterme
Április 2. 18.00 óra
Magyarország a török megszállás idején: 1. A török megszállás kezdete és
elõzményei (1526-1541)
Elõadó: Poszler György tanár
Városi könyvtár
Április 3- június 29.
Kiállítás Tornyai János festõmûvész
alkotásaiból
Megnyitó ünnepség: április 03. 15.00
óra
Koszta József Múzeum
Április 3. 19.00 óra
Irodalmi életrajzok elõadássorozat
Poszler György vezetésével
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Április 3. 19.00 óra
„Egy kiállítás képei” - Tornyai
Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárainak koncertje
Koszta József Múzeum
Április 4. 19.00 óra
Bárdos Lajos Vegyeskar hangversenye
Szentesi Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola hangversenyterme

Egyéb
Április 3. 15.00 óra
Újéletfa átadás
Városháza udvara

Szívügy klub
A Szívügy klub tagjai április 2-án, szerdán 16 órakor
tartják összejövetelüket az
ifjúsági házban. A délutáni
találkozón Kotymánné Zsoldos Zsófia tart elõadást a
szívbarát táplálkozásról.

H O L- M I ?
Március 28-tól
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segédek. Festõk, grafikusok, szobrászok. A zenegépek története.
Idõszaki kiállítás: KassMadách: Az ember tragédiája címû kiállítás látható a megyeházán.
Városi könyvtár
Március 29-én, szombaton 15
órakor a Szentesi Mûvelõdési
Központ kézimunka szakkörének
"Zsebkendõm négy sarka" címû
kiállítása nyílik. Megnyitja:
Szemerédi Endréné, közremûködik: a Tilinkó népdalkör.
Tokácsli Galéria
Somoskövi Sándor akvarellmûvész kiállítása március 29-ig
tekinthetõ meg.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Az Aradi Fotóklub „Ellentétek”
címû fotókiállítása látogatható
nyitvatartási idõben.
Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, veszszõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig 9–17 óráig.
Galéria Kávéház és Étterem
Bakó Ildikó és Levendovics
György, a Szentesi fotókör két
tagjának közös kiállítása tekinthetõ meg.

Szentesrõl egy egész delegáció utazott Tápiószelére, a Növényi Diverzitás
Központba (NöDiK) március 25-én, gyümölcsoltó boldogasszony napján. A Gilicze András református lelkész vezette kisbuszt megtöltötték a gyümölcsész
együttmûködés szentesi
képviselõi, Bugyáné Számel
Éva, Hankó Györgyné, Kocsisné Etus és Kozák Anna,
akik részt vesznek a Kárpát
medencében régóta termesztett gyümölcsfajták
megõrzésében.
Az utazás célja egy metszési bemutatóval egybekötött oktatáson való részvétel
mellett 15 naspolya fa átvétele, melyeket a Nagybani
piac melletti, használaton kívüli református temetõ területén ültettek el e hét szerdán.
– 2011-ben jött létre a gyümölcsész megállapodás, melyet jelenleg a NöDiK koordinál. Az egyre több partnert
vonzó programban tavaly 25
bemutató kert létesült országszerte, ahová közel ezer
darab gyümölcsfaoltványt.
Cél a régi fajták megõrzése –
nyilatkozta lapunknak Veres
Emese. Gyümölcsész koordinátor a NöDiK génforrások
hasznosításának osztályáról.
Szabó Tibor, tudományos
tanácsadó elõadásában régi
gyümölcsfajták szerepérõl
beszélt a biodiverzitás fenntartásában. Fajok százairól
tett említést, melyek között
szerepelt a szentesi rózsa
naspolya is. Ezen kívül megannyi cseresznye, meggy, al-
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Régi gyümölcsfákat õriznek
ma, körte, szilva, barack,
birs, naspolya és bogyós
gyümölcs fajt õriznek az ország különbözõ génbankjaiban és kutató intézeteiben.
Közöttük vannak tájfajták,
õshonos fajták, betegségek
ellen rezisztens és kártevõkkel szemben toleráns fajok.
Ezeket a tudományos tanácsadó szembe állította a
nagyipari körülmények között termesztett, vegyszerigényes, küllemre gyarkran
tetszetõs, szállítható, ám
gyenge beltartalmi értékkel
rendelkezõ, alacsony ízélményt nyújtó fajtákkal.
Az esemény nem csak a
gyümölcsfák kiosztásáról
szólt, hanem a NöDiK arról
is gondoskodott, hogy a
résztvevõk megtanulják kiválasztani a számukra leginkább alkalmas metszóollókat, fûrészeket, illetve egy
metszési bemutató keretein
belül ezek használatát is
megismerhették. Talán az
egyik legfontosabb szempont, hogy a metszõolló, legyen az mellévágós vagy rávágós, igazodjon a kéz méretéhez. A nem megfelelõ méretû ollóval hamar elfárad a
kéz, tönkremennek az ízületek. Oláh Gábor kertészmérnök azt is elmonta, hogy a
rozsdamentes acél metszõollókat nem ajánlja, mert azok
nem tartósak. A kemény
szénacél tartósabb, igaz,
rozsdásodásra
hajlamos,
ezért mindig szárazra kell
törölni, idõnként olajozni.

A szentesi fajtamegõrzõ gyümölcsész delegáció Tápiószelén
Szami Zsolt a fenntartható
metszés szabályairól tájékoztatta az egybegyûlteket, különös tekintettel az ifjító
metszésre, hiszen a fókuszban a régi fajták voltak, melyek akár egy-egy faluban és
öreg tanyán még fellelhetõek. Az érdekes tapasztalatcserévé alakult metszési
bemuatót követõen fák elültetését is bemutatták, hogy a
kiosztott gyümölcsfák biztosan jó bánásmódban részesüljenek. Többen hiányolták
az ültetés elõtti beiszapolást.
Bugyáné Számel Éva lapunknak elmondta, hogy
eredetileg a A Jövõ Nemzedékek Országgyûlési Biztosa

Nõi tekesiker

Sakk-siker

Március 23-án játszották le a nõi szuperliga tekebajnokság
18. fordulóját, ahol a Szentesi TE csapata a szolnoki pályán
fogadta a WATT 22 SE csapatát. A szentesiek 3048 fát ütöttek,
négy csapatpontot szervezve Seres Edina (527), Marsi Margit
(512), Dóczi Erzsébet (521),Tóth Andrea (522) révén. A WATT 22
SE 2962 fával kettõ csapatpontot szerzett, a plusz 86 fáért járó 2 pont is a hazai csapaté lett, így 6–2-es gyõzelmet aratott
a szentesiek.
Az ifjúsági versenyzõk 920–952 arányban (pontszerzõ
Barhács Noémi 487), a plusz 32 fáért járó 2 ponttal 1–3-ra vereséget szenvedtek.
A felnõtt és az ifi csapat is a szuperliga utolsó helyén áll a
16 fordulót követõen.
Az NB-II Keleti csoportjában szereplõ Szentesi VTE a
Nádújfalu KSE és az Olajos TK ellen is idegenben gyõzött
6–2 arányban. A csapat a 17 forduló után õrzi 7. helyét a bajnokságban.

Az NB II-es sakkcsapat vasárnap, a 9. fordulóban a
Röszkei SK-val játszott. Szép
siker született, 9–3-ra nyertek
a szentesiek.
Gyõztek: Volosin V., Világos
N., Hajdú I., Sakic L., Fábián
S., Bárdos I., Sakic S.
Döntetlent játszott: Borsi I.,
Balatoni Gy., Radics L., Nagy
V.
A csapat jelenleg a 6. helyen áll a dél-keleti régió 12
csapata közül. Még 2 forduló
van hátra, ezalatt van lehetõség elõrébb lépni.

Feleség:
- Emlékszel arra a napra, amikor
megkérted a kezem, és én igent
mondtam? Olyan meghatott
voltam, hogy egy óra hosszat meg
sem tudtam szólalni.
Férj:
- Igen, emlékszem. Az volt életem
legboldogabb órája.
A tanító néni megkérdezi Mórickát:
- Móricka, mi a hajlékony ellentéte?
- Hajléktalan.
Úszóbajnok
- Ki az abszolút úszóbajnok?
- Aki képes hosszában átúszni a
befagyott Dunát.
Feliratok kutyás házak kapuján:
- Bodrika sem vegetáriánus!
- Jó kutya, de gyenge idegekkel...
- Nem veszünk semmit, nem adunk
el semmit, nem térünk át
semmilyen hitre. És ezt a kutyák is
tudják.
- Én 6 másodperc alatt gyorsulok
százra. És Te?
- Vigyázat! A kutya nem harap, de a
feleségem még nem evett!

Pótfûtés
- Kutya: Betörõ, 15:0
- Vigyázz, csak az eleje harap!
- Amputációt és alakformálást
vállalok. Kérlek, gyere be csengetés
nélkül!
Paranoiás
Egyik páciens a másiknak:
- Az orvosom azt mondta, hogy
paranoiás vagyok.
- Igen? Ezt így kijelentette elõtted?
- Hát, igazából nem mondta, de
biztos ezt gondolta...
Bocika, bocika...
Ül a nyuszika az árokpartnál és
egyre csak azt mondogatja hogy:
- Bocika, Bocika...
Arra megy a medve, megsajnálja a
nyulat, és az árok fölé hajol, mire a
nyuszika egyetlen mozdulattal az
árokba löki:
- Macika, Macika...
A sas és a sólyom azzal lazulnak
befüvezve, hogy leugranak a
sziklafalról, majd amikor már

majdnem földhöz érnének, kiterítik
szárnyaikat, és felemelkednek. Arra
jár a medve:
- Szasztok, megpróbálhatom én is?
- Hát persze....
Medve leugrik... a sas utánaszól:
- Te medve, te tudsz repülni?
- Nem...
- Lazaaaaa, nagyon lazaaa...
Egy elefánt és egy hangya együtt
töltenek egy fülledt éjszakát.
Másnap reggel a hangya holtan
találja az elefántot.
- Basszus. Egy jó éjszaka, most
meg áshatom a sírt életem végéig.
Két kocka szakember beszélget:
- Tegnap megkértem a barátnõm
kezét! - meséli az egyik.
- És, igent mondott? - kérdi a
másik.
- Nem tudom, még nem válaszolt
az email-emre...
- Miért nem kaphat jogosítványt a
gepárd?
- ???
- Mert nem áll meg a zebránál!

Irodájának kezelésében indult a program és egyházi
kerteket vontak be. Gilicze
András megkeresére lépett
be a programba a Teleklub
Ifjúsági Társaság. Késöbb a
Bocskai utcai óvodások Szivárvány Alapítványa és a
gondozási központ jóvoltából a „A mentálisan sérült
szentesi emberek egyesülete“ is csatlakozott a programhoz.
– Ez egy egyedülálló program, mely civil szervezetek,
egyházak és az önkormányzat együttmûködésével valósul meg, - emelte ki a projekt
különlegességét Bugyáné. Bizonyos értelemben felfog-

ható Hankó Györgyné Zöldág Egyesülete által kezdeményezett kiskertész társaság
szerves folytatásaként is,
ahol kertészeti témában tartottak informális elõadásokat. Most pedig egy konkrét
bemutató és gyógyító kert
kialakítása kezdõdik meg.
Baranyai Vitália
A Szentesi Rózsa naspolyát felvette a települési
értéktárba az önkormányzat Bugyáné Számel Éva
javaslatára, aki részt vesz
a tápiószelei Növényi
Diverzitás Központ régi
õshonos gyümölcsfák fajtamegõrzési projektjében.

Március 28-április 4.

HOROSZKÓP
Kos
Szorosabbra szeretné
fûzni a munkakapcsolatait, feladatokat is átvállal, megvan
az energikussága, hogy többet dolgozzon, mint munkatársai.
Bika
Nem jellemzõ önre a
munkakedv, de akkor is
be kell mennie a munkahelyére. Ha
lehetõsége van rá, akkor inkább
egyedül dolgozzon.
Ikrek
Sok odafigyelést vár el
munkatársaitól - akkor
tud hatékonyan dolgozni, ha barátságosnak érzi a légkört. Pozitív jelzéseket is adhat munkatársainak,
így kialakulhat a jó hangulat!
Rák
Lassabban halad a munkahelyi teendõivel, szükségessé válhat, hogy meggondoltabban ossza be az idejét. Érdemes jobban figyelnie a munkára,
mert gondolatai gyakran elkalandozhatnak.
Oroszlán
Kreatívan dolgozik, de
ezt nem díjazzák a felettesei. Jutalmat biztosan nem fog
kapni az ötletességéért, de legalább a saját munkáját meggyorsíthatod. Arra is lesz energiád, hogy
átstrukturáld az idõbeosztásodat,
könnyebbé teheted a napi feladatokat.
Szûz
Több pihenésre van
szüksége, az elmúlt idõszakban kizsákmányolta az erõforrásait. Fáradtnak érezheti magát,
így nem tud maradéktalanul odafigyelni a teendõire.

Mérleg
Jól érzi magát a munkahelyén, de többet törõdik
a friss hírekkel, mint a feladataival.
Lazábban veszi a teendõket, de
szerencsére ezt senki nem veszi
észre.
Skorpió
Úgy tûnhet, hogy rosszkedvû, egész nap morcosan hallgat. Valójában nincs harag, inkább csak elfáradt. Nincs
energiája arra, hogy komolyan
koncentráljon, csak a lényeggel
foglalkozzon.
Nyilas
Alkalma lehet az elõrelépésre, ügyesen mutatja
meg a felkészültségét! Megnyerõ
stílusa segíteni fog az elõrejutásban, de érdemes diplomatikusan
fogalmaznia!
Bak
Szórakozottá válik, ami
máskor nem jellemzõ.
Mindig ön az, aki két lábbal áll a
földön. Most szétszórt lehet, nem
tudja, hogy hová tette a fontos tárgyakat, sõt találkozókat, fontos
idõpontokat felejt el.
Vízöntõ
Népszerû a munkahelyén, elbûvölõen kedvesen viselkedik. Jó hangulatot teremt, könnyebben megbirkózik az
unalmas feladatokkal.
Halak
Több feszültséggel kell
számolnia, s ez nagyon
lelombozhatja. Nem sikerül egymásra hangolódniuk kedveseddel
sem, nem is vágyik arra, hogy
nagy beszélgetések legyenek.

Paprikát loptak
az Alsóréten
Több láda primõr paprikát
loptak el egy termelõtõl az
Alsóréten, egy bekerített fóliateleprõl. A leszedett paprika már ládában volt szállításra elõkészítve, így a tolvaj
még azzal sem veszõdött,
hogy leszedje a zöldséget.
Valószínûleg pontosan tudta, hogy hová és mikor kell
mennie lopni… A tulajdonos
kára kb. 150 ezer forint.
Büntetõeljárás indult egy
szentesi férfi ellen, aki olyan
súlyosan bántalmazta élettársát, hogy annak eltörött
az orrcsontja, és nyolc napon
túl gyógyuló sérüléseket
szenvedett. A bántalmazó ellen kapcsolati erõszak bûntette miatt indult nyomozás.
Mobiltelefont loptak az
egyik helyi tanintézmény
gyakorlati helyérõl. A 13

ezer forint értékû készüléket
még keresik a rendõrök.
És végül az elmúlt hét
„legnagyobb volumenû“ lopásáról. Az egyik nagyhegyi
zártkertbõl egy másfél méter
hosszú PVC-csövet lopott el
valaki. A kár mintegy száz
forint…
hv

Webáruházakat
vert át
Egy fõvárosi cég fordult a
Szentesi Rendõrkapitánysághoz február 26-án. A feljelentésük szerint egy szentesi férfi több alkalommal interneten
rendelt tõlük mobiltelefonokat. A futár az iPhone-okat leszállította, azonban a vételárat nem kérte el, ugyanis valaki a sértett üzlet nevében
arról tájékoztatta e-mailben,

hogy azt banki átutalással
már rendezték. A szentesi
nyomozók másnap egy újabb
csomag átvétele közben tetten értek egy 22 éves helybeli
fiatalembert. R. Tamás kihallgatásán részletes beismerõ
vallomást tett. A férfi különbözõ webáruházakból összesen 12 iPhone-t és 3 televízió
készüléket rendelt. Minden
esetben hamis okiratokat küldött a futárnak arról a szállítók nevében, hogy a vételárat
banki átutalás útján már
megkapták. A szentesi rendõrök elfogták F. Istvánt is. A
42 éves férfi több alkalommal
vette át a csomagokat R. Tamás nevében úgy, hogy valótlanul a gyanúsított nevét
írta a szállítólevelekre. A
Szentesi Rendõrkapitányság
a csalás bûntette és más bûncselekmény miatt folytatott
nyomozást befejezte. A két
gyanúsított március 27-én
gyorsított eljárás keretében
állt bíróság elé.

Egy hét múlva elkészülhet
A héten megkezdte a körforgalom véglegesítését a kivitelezõ. A munkák miatt
megszûnt az eddig sem engedélyezett átmenõ forgalom. Várhatóan két hét múlva megkezdõdhet a városközpont megújult útburkolatainak hatósági mûszaki átadása és pár héten belül hivatalosan is birtokba vehetik
a közlekedõk az utakat és
parkolókat.
A hatósági engedélyek birtokában megkezdték a Kossuth téri körforgalom végleges nyomvonalának kialakítását. A kivitelezõ UnibauÉpszer Kft. ügyvezetõje szerint a jövõ hét végére készülhetnek el a munkával. Mazug

Kicsik, nagyok rámozdultak

Százötvenen mozdultak rá a kardio
fitneszre az idei év elsõ aerobik roadshow
keretében múlt szombaton. Az ifjúsági házban délután három órától várta a mozogni
vágyókat Czanik Balázs, Gáspárné Edina és társaik. Az elsõk között érkezõk ajándékcsomagot kaptak, mely a szponzorok által elhelyezett ásványvizet, müzlit, gyógyteát és
hûtõmágnest tartalmazott. Este hét óráig tar-

Apróhirdetés Kalandpark májustól
Nagyrendezvények megtartására infrastruktúrával rendelkezõ
színpad kiadó.
Teniszpálya üzemeltetésre kiadó. Keresd a lokiszentes.hu honlapot! Telefon: 06 30 637 67 39
VÉRADÁST SZERVEZ a
vöröskereszt szentesi területi
szervezete április 3-án, csütörtökön 8.30-tól 11 óráig a
Terney Béla kollégiumban.

Kiszélesítik a körforgalom torkolatait.
Imre elmondta, módosul a
Petõfi utca, a Kossuth tér és
Ady Endre utcai torkolat, a
megváltozott mûszaki ter-

Szépkorú lett

Kávéház és étterem

Meghívó

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Tavasz a
természetben
Gálfi Antalné Marika nénit köszöntötték 90. születésnapja alkalmából március 24-én. A város nevében Szûcs Lajos
alpolgármester fejezte ki jókívánságát és átnyújtotta Orbán
Viktor miniszterelnök köszöntõ oklevelét. Marika néni
Berekháton született, három leány gyermeke, két unokája
és két dédunokája szerez számára örömöt.

címmel alkotómûvészeti
kiállítást rendeznek felnõtteknek, általános iskolásoknak és nagycsoportos óvodásoknak. A felnõttek és az ifjúsági korcsoportba tartozók
április 16-ig adhatják le alkotásaikat az ifjúsági házban.

FELHÍVÁS PÁLMÁS VÉRADÁSRA

Óraállítás

A Pálmások Szövetsége
tizenötödik véradó akcióját szervezi,

Hazánkban – az Európai
Unió gyakorlatához igazodva – március utolsó vasárnapjától október utolsó vasárnapjáig tart a nyári idõszámítás. Az idén március
30-án, vasárnap hajnalban 2
óráról 3-ra állítjuk óráinkat.
A több évtizede bevezetett
gyakorlattal hazánk egy napi
átlagos villamosenergia-fogyasztását spórolhatjuk meg
évente – tudatta a Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.

április 3-án,
csütörtökön 14–17 óra között,
a Szentes, Kiss Zsigmond utcai Vérellátó Állomáson.
Kérjük a már többszörös véradókat, és akik még eddig
nem voltak, jöjjenek el és adják vérüket embertársaink
egészségéért, életének megmentéséért! Köszönjük!

GALÉRIA

vek alapján részben visszabontják az eddig megépült
közlekedéstechnikai terelõket.

A Szentes Városért Civil
Fórum, az önkormányzat és
a Szentesi Cigány Önkormányzat megemlékezést tart
a holokauszt 70. évfordulója
alkalmából április 1-jén, kedden 15 órakor. A rendezvényre a városi könyvtár fõbejáratánál elhelyezett emléktáblánál kerül sor.

tott az õrületes edzéssorozat, jobbnál jobb zenékkel felpörgetve. Az ifjúsági ház elõterében termékbemutatót tartottak az érdeklõdõknek vagy éppen azoknak, akik két edzés
között szusszanni akartak egyet. A felnõttekkel a gyerekek is próbáltak lépést tartani,
több-kevesebb sikerrel, de láthatóan mindenki mosolygott, jól érezte magát, még ha patakokban folyt is róluk a víz.

Heti menü március 31—
április 4.

Hétfõ:

Lebbencsleves és
paradicsomleves
A menü: Töltött dagadó,
sárgaborsófõzelék
B menü: Rántott csirkemáj,
rizibizi, saláta
Tárkonyos krumplileves és
Kedd:
minestrone hüvelyesekkel
A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta
B menü: Bolognai lasagne
Zöldbableves és
Szerda:
grízgaluskaleves
A menü: Rántott borda, kukoricás rizs
B menü: Fasírt vagy tükörtojás,
spenót
Csütörtök: Tavaszi zöldségleves és
gombakrémleves
A menü: Bakonyi sertéstokány,
tészta, saláta
B menü: Filézetett csirkecomb rántva,
petrezselymes burgonya,
saláta
Gyümölcsleves és
Péntek:
csirkebecsinált leves
A menü: Sült oldalas vagy császár,
sült burgonya, saláta

B menü:

Temesvári csirkemell,
penne, saláta

www.galeriakavehaz.hu

(X)

Égisz 90
Temetkezési Kft.
Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc
Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Telefon: 311-506

Május 1-jén nyílik a Kurca-part Kalandpark a közmûvek
elhúzódó engedélyeztetési eljárása miatt, tájékoztatta lapunkat a beruházó L-Direct Kft. ügyvezetõje. Bertók Róbert elmondta, hogy az élményeszközök megérkeztek, kialakították
az üzemeltetés részleteit és nagyrészt feltöltötték a közel 20
fõs dolgozói létszámot.
A közel 400 millió forintos beruházás 49 százalékát európai
uniós pályázat biztosította. A mintegy 1,6 hektáros területen
öt nehézségi fokú kötélpályarendszer és összesen 300 méter
kötélcsúszda várja a látogatókat a fák lombkoronája között.
Paintball-pálya, íjász- és fúvócsõ lõtér, mászófal, minigolf és
disc golfpálya, rodeó bika, 4 trambulin, euró bungee, 10 méteres óriáshinta, zorblabda, golf gyakorlási lehetõség és egy
100-120 méter magasra engedhetõ héliumos ballon is az élményelemek közé tartozik. A ballon különlegessége, hogy
nem kosárban, hanem hevederbe rögzítve, lábakat lógatva
emelkedhetnek fel a bátrabbak.
A kalandparkban rendezik meg a hagyományos Szárnyas
napokat május 16-18. között, majd a hónap végén gyermeknapra várják a fiatalokat.
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: Március 31-ig Menta Gyógyszertár (Alsórét
258., TESCO) hétfõ-péntek 8-18.30, szombat 8-13-ig. Március 31április 7-ig: Pingvin Patika (Nagyörvény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18,
szombat 7.30-12 óráig. Készenléti telefon: 20/618-7020.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) március 2930-án Petz János, Klauzál u. 21., telefon: 30/549-09-07.

Családi események
Született: Farkas Csaba és Polgár Írisznek (Alkotmány u.
13.) Alexa Hanna, Bugyi János és Pusztafalvi Zsuzsa Ritának
(Nagyhegy 284/A) Nóra Lilla, Lakatos Adalbert és Szûcs
Petrának (Petõfi u. 16.) Zénó Noel, Lévai Ede és Dancsó Laura
Beátának (Dankó P. u. 2.) Letícia Laura nevû gyermeke.
Házasságot kötött: Zeitler Vilmos György (Budapest XIV.,
Kelevez u. 12.) és Kanfi-Horváth Edit (Szabadság tér B ép.)
Lakatos Béla (Dr. Mátéffy F. u. 10.) és Szõke Tünde Hajnalka
(Vásárhelyi út 83.), Virágos Botond András (Aulich L. u. 12.)
és Muzsik Réka (Cseuz B. u. 7.).
Elhunyt: Szöllõssy Gyula Károly (Õze L. u. 15.), Bálint
Jánosné Erdélyi Katalin (Budai N. A. u. 43/A), Lázi József
(Bercsényi u. 135.), Török-Berta Sándor László (Nagyörvény
u. 73.).
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