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Külföldre is komponál
a szentesi zeneszerzõ
Balázs Árpád óta Pintér Bence az elsõ szentesi ze-

neszerzõ. 22 évesen egyedüliként vesz részt a Zene-
akadémia mesterkurzusán. Mûvei iránt külföldön is
érdeklõdnek. Svédországban, Ukrajnában és Szlová-
kiában is bemutatják szerzeményeit.

7. oldal

Hagyományos húsvéti
eledelek egészségesen
Hagyományosan ilyenkor bõségesen kerül sonka,

fõtt hús, kocsonya, fõtt tojás, sõt fõtt kolbász is az ün-
nepi asztalra. Dömsödi Imre, a Szentes Séf Kft. veze-
tõje osztotta meg lapunkkal, miként tehetnénk a ha-
gyományos ünnepi ételeket egészségesebbé.

5. oldal

Álellenõrök a piacon
Kétszázezret kértek zsebbe a magukat adóellen-

õröknek kiadó férfiak a piacon. Információink sze-
rint azért kértek pénzt, hogy ne büntessék nagyobb
összegre az árusokat. Az adóhatóság tájékoztatója
szerint hasonló esetben értesíteni kell a rendõrséget.
A kapitányság nyomozást indított az ügyben csalás
miatt.

3. oldal

Az önkormányzat pályáza-
tot kíván benyújtani a Petõfi
Szálló utcai homlokzatainak
felújítására valamint „Szen-
tes Szecessziós Ház“ kulturá-
lis közösségi rész kialakításá-
ra a volt szálló Petõfi utcai
részén. A napirendi pont tár-
gyalása elõtt Antal Balázs Ti-
bor képviselõ elmondta, hogy
az önkormányzat rendszere-
sen zárt ülésen tárgyalta a
Petõfi Szállóval kapcsolatos
elõterjesztéseket, véleménye
szerint nem lett volna akadá-
lya a nyílt ülésen történõ tár-
gyalásra. Ráadásul közérde-
kû adat, a zárt ülésen hozott
döntés is nyilvános, mégsem
tudja a lakosság, mennyit
költött a város a szállóra a je-
lenlegi állapot eléréséig. A
Petõfi Szállóval kapcsolatos
közérdekû adatok titkosítása
miatt a Fidesz frakció a Nem-
zeti adatvédelmi információs
hatóság intézkedését kéri.
Ezen túlmenõen, a tapasztalt
visszásságok miatt az állami
számvevõszék elnökéhez for-
dult, kérve a beruházás szö-
vevényes ügyletének kivizs-
gálását. Azoknál a szerzõdé-
seknél, ahol bûncselekmény
megvalósulása nem zárható
ki megnyugtatóan, a nyomo-
zóhatóságok eljárását kezde-
ményezi a frakció. Ezek mi-
att a Petõfi Szállóval kapcso-
latos napirend tárgyalásán
nem vettek részt.

Szirbik Imre emiatt sajnála-
tát fejezte ki. Elsõsorban az
épület felújítása a cél és nem
vesznek részt a kínálkozó
megoldási lehetõségében.

Most egy pályázat beadásá-
ról van szó, segítségével nem
egy külsõ vállalkozó révén,
hanem az önkormányzat
maga kezdhetne az épület
rendbehozatalához. Ez más
Petõfihez kapcsolódó beru-
házásokat nem befolyásol. A
város a Norvég alaphoz pá-
lyázna 1 millió euró támoga-
tásra, mintegy 300 millió fo-
rintra 5 százalék, 15 millió
forint saját erõ mellett. Az el-
képzelés szerint 90 fõs sze-
cessziós irodalmi kávéház,
kiállítóterek, mûtermek,
többfunkciós terek és a szük-
séges kiszolgáló helyiségek
valósulnának meg, egyúttal
megújulna a Kossuth téri és
a Petõfi utcai homlokzat a
nyílászárókkal együtt. A ter-
vezett „Szentes Szecessziós
Ház“ mûködése mellett za-
vartalanul megvalósíthatók
a szállórész kereskedelmi
egységei. Mivel azonban
csak a tulajdonos pályázhat,
az önkormányzatnak nettó
45 millió forintért meg kell
vásárolnia az épületrészre
vonatkozó jogerõs építési en-
gedélyt, ami jelenleg a Pen-
dola Szentes Kft. nevére szól.

Wittek Krisztina fõépítész
szerint a szálló homlokzat-
felújítását mindenképpen
meg kell valósítani, és ha el-
készül az épületrész, akkor
sokkal könnyebb befektetõt
találni.  Elsõ ütemben tervez-
né meg a szecessziós házat
és a színház részt az önkor-
mányzat és második ütem-
ben valósulna meg a szálló
és vendéglátó rész megújítá-

sa az önkormányzat és a
Pendola Szentes Kft. közös
beruházásában. A jelenleg
érvényes építési engedély
módosítása szükséges a pá-
lyázat beadásához. Színját-
szókörök és a drámai tago-
zat fellépéseire, helyi alkotók
bemutatkozására, modern-
és társastánc bemutatókra
adna helyet az épületrész.

Szabó Zoltán kérdésére Sza-
bó János tervezõi elmondta,
hogy szerinte a komplett ter-
vezési és engedélyeztetési
költsége 250 millió forint. Az
építési engedélytervet vásá-
rolta meg a Pendola Szentes
tõlük, a tovább felhasználás
jogát azonban nem. Mûszaki
vonatkozásban a tetõhöz
most nem szabad hozzá-
nyúlni, a bádogos rész és a
tetõzet kisebb javításaival a
beázás megakadályoztató. A
beruházás költségeibõl 80
millió a homlokzat felújítása,
140 millió a belsõ kialakítás a
födémmel, a teljes építési
költség 280 millió forint.

Horváth István arról be-
szélt, hogy a Vitala projekt
egyik eleme a Petõfi Szálló
komplett felújítása, azonban
bizonytalanságok vannak a
finanszírozás körül. Vélemé-
nye szerint a most felújítható
rész illeszkedik a Vitala
programjába. A terveket el-
küldték Szentes SPA és Med-
ical Kft. felé és az ügyvezetõ
Katos Zsolt további egyezte-
téseket és tájékoztatást kért.
Alapvetõ kifogást nem emel-
tek, leírták, hogy továbbra is
szeretnének együttmûködni,
de anyagi vonzata lehet a
tervezett változtatásnak. A
képviselõ-testület végül tá-
mogatta a pályázat beadását
a május 21-ikei határidõre a
Petõfi Szálló részleges felújí-
tására.

(folytatás a 3. oldalon)

A lakosok véleményét is várták a tervezõk a
Kiss Zsigmond utca felújításával kapcsolatban
összehívott fórumon. Moldován Attila úttervezõ
tájékoztatóból kiderült, hogy az utca teljes széles-
ségében megújul, a rendelõintézetnél lévõ Kurca
hidat elbontják és helyébe egy szélesebb, 1,6 mé-
terrel magasabban átívelõ átkelõt építenek fel
mintegy 8 hónap alatt. Az elképzelések szerint a
híd útszintje a Sima Ferenc utcával azonos ma-
gasságba kerülne, alatta pedig sétány lenne. A la-
kossági fórumon résztvevõ mintegy félszáz ér-
deklõdõ a házaik és a bejáróik miatt aggódott.
Mint mondták, az elmúlt 5-6 évben megnö-
vekedett forgalom miatt repedeznek a 100 éves
házak falai, a zaj miatt nehezen tudnak pihenni.
A tervezés során végeztek zajszint számítást, és
sehol nem haladta meg a határértéket. Moldován
Attila tervezõ megnyugtatásul hozzátette, vala-
milyen aktív vagy passzív zajvédelmet alkalmaz-
nak majd. Minden kapubejárót átépítenek a szab-

vány méretre, vagyis 4,5-szer 2,5 méteresre. Az
árkokat befedik, az elektromos vezetékeket a föld
alá helyezik. Kerékpárút épül a rendelõintézet ol-
dalában végig a Kiss Zsigmond utcán. A Batthyá-
ny utcai csomópontnál körforgalmat alakítanak
ki, amihez több ingatlant elbontanak, így a sar-
kon önállóan álló volt trafik épületét és a vele
szemben lévõ húsboltot is. Várkonyi Adrienne táj-
építész elmondta, hogy megszûnik a vadnarancs
fasor a Hõsök erdeje mellett és a mogyoróbokrok
az SBO mellett, a platánokat és az ezüst juharokat
azonban meghagyják. Elhangzott vélemény a
platánok kivágása mellett is, mondván balesetve-
szélyesek az elszáradt ágak valamint akadályoz-
zák néhol a közlekedõk kilátását. A javaslatokat
lehetõség szerint beépítik a tervekbe és várhatóan
õsszel újabb lakossági fórumon mutatják majd
be. A mintegy egymilliárd forintba kerülõ elkép-
zeléseket a következõ 7 év alatt szeretné megva-
lósítani az önkormányzat uniós forrásból.

A Kiss Zsigmond utca jövõjérõl

Látványos külsõségeket
nélkülözve adták át a forga-
lomnak a megújult város-
központot. Múlt hét szomba-
ton délután Szirbik Imre a
helyszínen jelentette be a saj-
tó képviselõinek, hogy az
ideiglenes forgalomba helye-
zéshez minden engedélyt
megkapott a város és így
megszüntetik a forgalmi kor-
látozásokat. A bejelentést kö-
vetõen a kivitelezõ emberei
megkezdték a közlekedési
tiltótáblák leszerelését. Az el-

sõ hét még a megszokásé, fo-
kozott figyelmet várnak a
közlekedõktõl, és a parkolá-
sért sem kell fizetni április
20-ig. 

Az átépítés alapvetõ célja
a városközpont rendezetteb-
bé, szebbé tétele és a gépjár-
mûforgalom csökkentése
volt. A pályázat beadásakor
még remény volt arra, hogy
elkészüljön a Petõfi Szálló is,
amihez méltó környezetet
szeretett volna teremteni a
város. A szálló nem, a város-

központ azonban megújult.
Szirbik Imre elmondta, a ter-
veknek megfelelõen egyirá-
nyú közlekedést vezettek be,
de a mûszaki kialakításnak
köszönhetõen a kétirányú
forgalom számára is megma-
radt a lehetõség. A kivitele-
zés a vállalt határidõnél ké-
sõbb fejezõdött be, azonban
a polgármester reményét fe-
jezte ki, hogy jól érzik magu-
kat a város lakói a megújult
városközpontban.

(folytatás a 3. oldalon)

Elkészült a városközpont
útvonalainak átépítése
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A Petõfi Szálló részleges felújítására valamint 10 térfigye-
lõ kamera beszerzésére nyújt be pályázatot a város, döntött
a képviselõ-testület. A Petõfi Szállóval kapcsolatos elõter-
jesztés tárgyalása elõtt a Fidesz frakció kifogást emelt és fel-
jelentéseket helyezett kilátásba majd kivonult az ülésrõl. A
képviselõk elfogadták a tavalyi év költségvetési zárszám-
adását, egyben a megmaradt 246 millió forint felhasználásá-
nak céljait. Az üdülõközpont üzleti tervének kapcsán a
strandon megvalósuló beruházások is szóba kerültek.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



Közeledik a „nagy hábo-
rú” kezdetének 100 éves év-
fordulója. Az egész világra
kiterjedõ öldöklõ háború-
ban sok ezer szentesi férfi
is részt vett, szent köteles-
ségnek tartva a haza védel-
mét. Ezek közé tartozott
Csák Béla orvos is, aki több
mint három évet a harctere-
ken töltött, a legvéresebb
küzdelmek elsõ vonalában.
Tanult hivatásánál fogva
emberi életeket mentett,
amiért ezer és ezer magyar
baka imába foglalta nevét.
Személye és humanizmusa
régen feledésbe merült, pe-
dig követésre méltó lenne
élete és munkássága.   

Csák Béla szentesi izraelita
családban született 1881. feb-
ruár 11-én; szülei Czukker-
mann Ignác kereskedõ és
Hacker Róza. Alsó- és kö-
zépiskolai tanulmányait szü-
lõvárosában végezte; orvosi
diplomáját a budapesti egye-
temen szerezte 1903-ban.
Gyakorló éveit a fõvárosi
Szent Rókus és Szent István
kórházakban töltötte segéd-,
majd alorvosként. 1905-ben

tisztiorvosi vizsgát tett.
1906-ban került haza Szen-
tesre, ahol a Munkás Beteg-
biztosító Pénztár orvosává
nevezték ki. 

Az elsõ világháború kitö-
résekor nyomban behívták
katonának. Elõbb zászlóalj
orvosként, majd a szolnoki
68. gyalogezred vezetõ ez-
redorvosaként a harctéren
szolgált; több mint negyven
ütközetben vett részt. A
harctéren tanúsított vitéz
helytállásáért számos magas
katonai kitüntetésben része-
sült: Károly Csapatkereszt;
Vöröskereszt Díszjelvény
(1916); Vitézségi Érem hadi-
szalagon (1916); Koronás
Arany Érdemkereszt hadi-
szalagon, kardokkal (1917.
nov.). Ezeknél bizonyára
többre értékelte bajtársai el-
ismerését, amelyet 1916 ta-
vaszán egyik megmentett
katonatársa költõi levélben
közvetített felé. A terjedel-
mes írás bevezetõ mondata
így szólt: „Csák Béla dr. ez-
redorvosnak küldöm, kit
ezer és ezer vérzõ hõs imába
foglalt, s ki nékem is elsõse-

gélyt nyújtott az északi harc-
téren.”

Frontszolgálata idején
Szentesen megüresedett a
városi tiszti fõorvosi állás,
amelyet több kollegájával
együtt õ is megpályázott.
Otthoni népszerûségét jelzi,
hogy fiatal kora ellenére
1915 júniusában nagy fö-
lénnyel õ nyerte el az állást.
„Örömmel üdvözöljük dr.
Csák Béla ezredorvost, mint
a város új tiszti fõorvosát,
mert megválasztásával nem-
csak jó és biztos kezekbe ke-
rül Szentes város oly fontos
közegészségügye, hanem
egyúttal bizonyítéka annak,
hogy e város független kép-
viselõtestületének többsége
honorálni akarja azokat a
nagy áldozatokat, melyet
hõsiesen küzdõ fiai életük
feláldozásával hoznak a ha-
zának. Csák ez idõ szerint is
az északi harctéren van, s
csak annyit tudunk róla,
hogy a tábori postájának
száma 111.” – írta a helyi új-
ság. Városi fõorvossá történt
megválasztásáról Lemberg-
ben értesült, ahová néhány

nappal korábban vonult be
alakulatával. A fõispán köz-
bejárása ellenére nem kapott
felmentést a harctéri szolgá-
lat alól, így csak 1917-ben
foglalhatta el új hivatalát.
1918/19 folyamán a várme-
gyei fõorvos helyetteseként
mûködött ,  és  csak 1919
õszén került vissza a város
szolgálatába.

Tiszti fõorvosi munkáját
nagy szorgalommal, hivatás-
tudattal végezte. Nevéhez
fûzõdik az anyák és csecse-
mõk védelmét ellátó Stefánia
Szövetség szentesi fiókinté-
zetének megalakítása 1922-
ben, valamint a Bábaegylet

szentesi és Szentes környéki
fiókjának létesítése. E jelen-
tõs védõintézetek vezetését
1938-ig õ látta el. 1921–1937
között a Csongrád Várme-
gyei Orvosszövetség elnöke,
az Orvosi Heti Szemle mun-
katársa, az 1930-ban alakult
Szentesi Önkéntes Mentõ-
egylet ügyvezetõ igazgatója.
Éveken át tartott iskolán kí-
vüli népmûvelõ elõadásokat
az 1921 óta mûködõ népfõis-
kolai tanfolyamon; az 1928-
ban megjelent Szentes mo-
nográfiában õ írta meg a vá-
ros közegészségügyérõl szó-
ló fejezetet. Sokirányú szak-
mai és társadalmi tevékeny-
ségének e l i smeréseként
1936-ban tiszteletbeli várme-
gyei tiszti fõorvossá léptet-
ték elõ.

Évek óta betegeskedett,
ennek ellenére példamutató-
an ellátta munkáját. 1939.
április 13-án is beteghez hív-
ták. Bekötözte ápoltja sebét,
jobbulást kívánva. „Munká-
ját végezvén, átment a másik
szobába, leült egy székre, s a
következõ pillanatban egy
hang nélkül lefordult a föld-

re: meghalt. Orvosi köteles-
ségét teljesítette s azután jött
érte a halál” – tudósított a
helyi újság Csák Béla tragi-
kus haláláról. Özvegye,
felsõboldogfalvi Szõllõsy
Irén, és két árvája (Gida és
Mária) siratta el a megboldo-
gultat. A református egyház
szertatása szerint temették el
április 15-én, amelyre társa-
dalmi különbség nélkül ren-
getegen gyûltek össze. A
Kiss Bálint utca 12. sz. alatti
gyászháznál Sebestyén Béla
lelkész, a temetõben pedig
Böszörményi Jenõ lelkész
végezte a gyászszertartást. 

Kanász Nagy Sándor pol-
gármester az 1939. április 20-
diki közgyûlésen méltatta
Csák Béla munkásságát, ki-
emelve, hogy: „Közszolgála-
tát mindég hivatásszerûen
fogta fel és teljesítette. Nagy
tudással és nemes szívvel
igaz hasznára volt a város
közegészségügyének, és hû-
séges orvosa az arra rászoru-
lóknak és szegényeknek egy-
aránt. Elhunyta nagy veszte-
ség a városra, a tisztviselõ-
karra, a szentesi orvosi karra
és a város társadalmára is.”
A képviselõtestület jegyzõ-
könyvében megörökítették
Csák Béla elévülhetetlen ér-
demeit.

Labádi Lajos

75 éve hunyt el Csák Béla városi fõorvos

A harctereken kitüntetett ezredorvos
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120 éve: a Szentesi Lap
1894. március 29-én megje-
lent számában megjelent egy
fontos értesítés „Különvonat
Szentesrõl” címen, amelynek
lényege: Kitûnõ eszmének
megvalósítása foglalkoztatja
Burián Lajos polgármeste-
rünket, – amint magánúton
értesültünk. A városi köz-
gyûlés ugyanis tudvalevõleg
elhatározta, hogy Kossuth
Lajos szent hamvai hazaszál-
líttatása esetére Budapestre
népes gyászoló küldöttséget
meneszt, melynek összeállí-
tásával a polgármestert meg-
bízta, illetve elõre felhatal-
mazta. – Természetes, hogy
ez a polgármester úr által
összeválogatandó díszes
gyászoló küldöttség nem a
maga költségén, hanem a vá-
ros pénzén ment volna fel
Budapestre. Számos városi
képviselõ erre azt mondta,
hogy õk készek akár egész
családjukkal együtt saját
költségükön – a városi köz-
pénztárnak a legkisebb meg-
terheltetése nélkül – a gyá-
szoló küldöttség tagjaiként
Budapestre felutazni a nagy
temetésre. – Ekkor polgár-
mesterünk azon kitûnõ gon-
dolatra jött, hogy a város
közpénztárát terhelõ kül-
döttség helyett egy egész kü-
lönvonatot indíttat útnak
Budapestre, a gyászszertar-
táson résztvevõk saját költ-
ségére. Így nemcsak 8–10
ember mehet, hanem fölme-
het az összes városi képvise-
lõ, családjaikkal, kicsinyek és
nagyon szegények, és gazda-
gok; sõt az egész városi la-
kosság közül rang- és osz-
tálykülönbség nélkül min-
denki, aki csak akar, a nem-
zet nagy gyászünnepélyére.
Ez lesz a legszebb küldöttség

Szentesrõl, mert így felmegy
a különvonaton a Kossuthot
eszméiben épp úgy, mint
szent hamvaiban is imádó
szentesi nép közül ezernél is
bizonyára több, – és ami leg-
szebb leend, valamennyi a
maga pénzén. – Igen, ez lesz
Szentesrõl várhatólag a leg-
szebb küldöttség a nagy
számûzött koporsójához.
Polgármesterünk – ha jól ér-
tesülünk – már érintkezésbe
is tette magát a vasúti igaz-
gatósággal a különvonat tár-
gyában, s mint tudjuk: ez a
különvonat Budapestig és
vissza nem kerülne többe
800 forintnál, s így – ha csak
800 ember akadna is (pedig
több is lesz) – nem kerül
egy-egy embernek az oda- és
visszautazás díja többe, mint
1 forintba. – A különvonat
szombaton este indulna s va-
sárnap hajnalban Budapestre
érkezne; az utasok részt ve-
hetnének az egész gyászün-
nepélyen s annak végeztével
hétfõn hajnalra hazaérkezné-
nek; tehát még szállásra sem
kellene egy krajcárt sem ki-
adniuk. – Gratulálunk a pol-
gármester úrnak ezen kitûnõ
eszméhez.

40 éve: a Szentesi Élet,
1974. márciusi számában tu-
dósított az Országos honis-
mereti találkozóról, amely
így szólt: Az elmúlt napok-
ban 20 város és 4 tanárképzõ
fõiskola képviselõinek rész-
vételével országos honisme-
reti találkozó volt Szentesen.
Ez elõkészítõje annak a hon-
ismereti vetélkedõsorozat-
nak, amire hazánk felszaba-
dulásának 30. évfordulója
tiszteletére kerül sor a közel-
jövõben, a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsa, a
Mûvelõdésügyi Minisztéri-

um és a Magyar Televízió
rendezésében. Az elsõ napi
bemutatók alkalmával Csor-
ba György, a városi tanács el-
nöke köszöntötte a megjelen-
teket, hangsúlyozva, hogy a
szûkebb pátria „felfedezésé”
elvezet a hazaszeretet meg-
erõsödéséhez, a fokozott tár-
sadalmi kötelességtudathoz,
más népek megbecsülésé-
hez. A honismereti körök és
csoportok – diákokból, tanu-
lókból, felnõttekbõl, brigá-
dok tagjaiból állnak – nagy
sikert arattak, amikor felvo-
nultatták eddigi gyûjtõmun-
kájuk eredményeit. Elisme-
rõleg szólt errõl Pék Jó-
zsefné, a Hazafias Népfront
szentesi városi bizottságának
titkára. A helytörténeti doku-
mentumok éppen úgy nap-
világra kerültek, mint a
szentesi zöldségtermesztés
vagy a kubikos talicskakészí-
tés elõzményei. A találkozó
második napján a tanácsko-
záson részt vett  Ágoston Jó-
zsef, az MSZMP Csongrád
megyei bizottságának titká-
ra, a Magyar Televízió részé-
rõl Vitray Tamás és Liszkai
Tamás. A zárszót Labádi
Sándor, a Szentes városi
pártbizottság titkára tartotta.
Elmondta, hogy a honisme-
ret a várospolitika része, és
az effajta találkozók köze-
lebb hozzák egymáshoz a
magyar városokat, elmélyí-
tik a szocialista hazaszerete-
tet. „Városunk minden ol-
dalról nyitottá vált, kitárta
kapuit az ország, a sokágú
fejlõdés elõtt. Örülünk, hogy
ezt – ha kis mértékben is – be
tudtuk mutatni Önöknek” –
hangsúlyozta zárszavában
Labádi Sándor.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (49.)

Küldöttség Kossuth
Lajos temetésén

Tehettett-e volna frappánsabb, aktuálisabb
verset az elsõ oldalára a nagy múltú pécsi iro-
dalmi és mûvészeti folyóirat a Jelenkor? A vá-
laszt az olvasó, aki naponta néz tv- híradót, hall-
gat rádiót, olvas újságot vagy ha az interneten
szerzi be a napi híradagját, megadja önmagá-
nak. Ezzel a Szabó T. Anna verssel nem a végére
értünk a Jelenkor áprilisi verseinek, csupán az
elejére. Verssel jelentkezik Kiss Judit Ágnes, Ko-
vács András Ferenc, Meliorisz Béla, Gellén-Miklós
Gábor, de egy konkurens folyóirat (Nagyvilág)
szerkesztõje, Lackfi János is. Ha már Szabó T.
Anna versének témájáról elmondom, napi poli-
tikai aktualitása van, akkor meg kell említeni,
hogy Lackfi verseinek témáját viszont a napi
bulvársajtó adta. Lackfi verset szentel a lehetsé-
ges betegség elõl elõre, a melleltávolító mûtétbe
menekülõ filmcsillagnak és az egykor jobb na-
pokat látott hazai lantmûvésznek. (Bár a lant-
mûvész ma már mindent inkább, de lantot sem-
miképp nem penget.) Regényrészlet, novella, el-
beszélés és esszék teszik még izgalmassá, olvas-
mányossá az áprilisi lapszámot. 

A horvát Neven Usumovic prózaíró, Mák-
szem címû novelláját érdemes elolvasni már a
folyóirat elsõ kézbevételekor. Nem hagyható ki
a Kolozsvárott élõ Selyem Zsuzsa Tárgynak len-
ni, alanynak lenni címû tanulmánya sem, õ Ker-
tész Imre munkáin keresztül, az önkénynek, a
modern világnak a személyiségre gyakorolt
romboló hatását boncolja.

Az idei folyóiratok slágertémája Csontváry
festészete és elméletgyártó tevékenysége is.( Ko-

rábban a Holmi közölt nagy jelentõségû, nagy
terjedelmû tanulmányt errõl.) A pécsi folyóirat
sem marad le errõl a témáról. Az áprilisi szám:
Képcímek és képelemzések címmel közli Tímár
Árpádnak ebben a tárgyban írott érdekes tanul-
mányát.

Meghatározó része a folyóiratnak a megemlé-
kezés. Egykori fõszerkesztõjére, Szederkényi Er-
vinre (1934–1987) emlékezik a szerkesztõség, ér-
tõ szeretettel. Olyan levelek, fotók kerülnek
most bemutatásra a valaha volt fõszerkesztõ fi-
ókjából, amelyeket az olvasóközönség nem na-
gyon ismerhet. Angyal Endre, Lakatos István,
Nemes Nagy Ágnes, Somlyó György, Tatay
Sándor, Várkonyi Nándor, Weöres Sándor, Kár-
olyi Amy és mások, köztük a valaha nagy hatal-
mú miniszterhelyettes levele Szederkényihez,
ma már rendkívül izgalmas olvasmány. (A mi-
nisztériumi fejléces Tóth Dezsõ-levél valóságos
kor- és kórtünet!)

Mándy Iván, Mészöly Miklós, Csoóri és Rad-
nóti Sándor, Weöres és Károlyi Amy, Pákolitz
István és Hallama Erzsébet, Csorba Gyõzõ, a fi-
atal Parti Nagy, a fiatal Esterházy... fotók sokasá-
ga, megfagyott pillanatok Szederkényi gépébõl.
Ez és még több várja a Jelenkor olvasóját.

Végezetül, de nem utolsó sorban: Vári György,
Kálmán C. György, Gyürki Katalin, Szilágyi Zsófia
írásai a kritika rovatban. Zárásnak egy beszélge-
tés az irodalom, a szellemi életbõl csak rövid
ideje távozott Borbély Szilárdal. (2012-bõl) Az
utolsó írás Borbély Szilárd nekrológja Takáts Jó-
zsef tollából. Becsei Sándor

Olvasóink írják

A nárcizmus emlékmûve

Egykor dübörgõ, sivító motor hang zúgott
bele a szentesi éjszakába, leponyvázott menet-
oszlop szelte át a várost. Gyakorlatra mennek a
rakétások – mondták a Petõfi utcai borozó ven-
dégei. Bár a rendszer szigorúan titkos volt, a
hozzátartozók, a leszerelt katonák tudták a vá-
rosban, mit is rejt magában a rezsimes technika.
Számos szentesi és környékbeli fiatal tett eleget
a behívó parancsnak és tudta le sorkatonai ide-
jét az 1964-ben rendszerbe állított alakulatnál. 

1990 márciusában, a rendszerváltoztatást kö-
vetõen felszámolták az alakulatot. A technikai
eszközöket kivonták a fegyverzetbõl, megszûn-
tek a rakétaosztályok, köztük az MN 5980. Az
alakulat ez évben lenne 50 éves. E jeles alka-
lomból ezúton is nagy tisztelettel meghívunk és
elvárunk minden az alakulatnál szolgálatot tel-
jesítõ katonát és hozzátartozót. Ünnepségünket
május 24-én tartjuk.

A program: 8.30-tól Derekegy-házon a volt
bázison kopjafát szentelünk az alakulat elhunyt
katonáinak emlékére, 9.30-tól gyülekezõ a

Damjanich lakatanya alakulóterén, 10.30-tól
emléktábla-avatás a volt körlet falán. Ezt köve-
tõen „nosztalgikus” laktanyabejárást terve-
zünk, 14-tõl ebéd, beszélgetés, emlékezés, fotó-
zás.

Az étkezési létszámot május 9-ig, a résztve-
võk névsorát, lakcímét és személyi igazolvány-
számát pedig május 16-ig kell leadni. A részvé-
teli díj: 2000 Ft/fõ, amely magában foglalja a
kopjafa, az emléktábla készítéséhez való hozzá-
járulást, valamint az ebédet. Az összeget a Raif-
feisen Bank 12067008-00403930-00200003 szám-
laszámára szíveskedjenek befizetni. Kérjük to-
vábbá, hogy az egykor készült fényképeket
hozzák magukkal vagy töltsék fel a Facebook
MN 5980 oldalra. Kérünk mindenkit adja to-
vább a hírt, hogy minél több katonatárssal tud-
junk találkozni május 24-én.

Jelentkezni lehet: Hronyecz Mihály: 30/207-
3374, Kuna József: 20/977-0706, Mészáros
György: 70/702-5021. E-mailen: aranytolgybt
@invitel.hu Mészáros György 

Rakétások találkozója



(folytatás az 1. oldalról)
A kivitelezõ Unibau-

Épszer Kft. ügyvezetõje hoz-
zátette, a feldúlt állapotok
után egy kulturált városköz-
pontot alakítottak ki, sok
zölddel. Mazug Imre szerint
az elvégzett munka tartóssá-
gát az eltelt idõ minõsíti
majd.

A megújult Ady és Petõfi
utcát gyorsan birtokba vet-
ték az autósok, az elsõ hét-
ben a parkolásért sem kellett
fizetni. 

A városközpont fejleszté-
sére közel 700 millió forint
támogatást nyert az önkor-
mányzat. Az összegbõl meg-
újult a Kossuth utcai diák-
pince, a Kurca-híd, a
Tokácsli Galéria, az evangéli-
kus templom, valamint a
Szent Miklós-templom kör-
nyezete, a fehérház homlok-
zata az elsõ két szinten, vala-
mint az épület elõtti tér a
parkolókkal, az Ady Endre
és Petõfi Sándor utca a busz-
állomás torkolatától a Boros
szakközépiskoláig a körfor-

galommal. Zajlik az Ady
Endre u. 1. számú épület
homlokzat- és portálfelújítá-
sa, valamint a Közgé-kert ki-
alakítása. Hamarosan elkez-

dõdhet a Kossuth tér 5. szám
alatti volt vállalkozói köz-
pont belsõ részének alapfel-
újítása. A munkálatok végsõ
befejezési határideje május

31., a kivitelezõ szerint vár-
hatóan korábban átadják az
épületet.

Besenyei

Elkészült a városközpont
útvonalainak átépítése

Fokozott figyelmet követel
a kerékpárosoktól az újon-
nan átadott körforgalom a
Kossuth, Ady, Petõfi utcák
találkozásánál. A megszokot-
tól eltérõen egyáltalán nem
hajthatnak át a gépjármûfor-
galom számára biztosított
úttesten. A kapitányság köz-
lekedésrendészeti alosztály-
vezetõje elmondta, hogy az
úttestre felfestett jelek és a
közlekedési táblák mutatják
a közlekedési rendet. – A Pe-
tõfi és Ady utcán, a buszállo-
mástól a közgéig az autósok
számára egyirányú közleke-
dés engedélyezett a kórház
irányába. A kerékpárosok
azonban mindkét irányban a
saját menetirányuk szerinti
jobb oldalon kerekezhetnek
az úttestre felfestett jelzés

nyomvonalán és irányában –
magyarázta a biciklisekre
vonatkozó szabályokat Varga
Zsolt. Ami újdonság, az a
körforgalomban való közle-
kedés. A kerékpárosok is az
óramutató járásával ellenke-
zõ irányban hajthatnak a
körforgalomban, kizárólag a
gépjármûforgalom számára
kialakított úttest mellett
jobbra elhelyezkedõ sávon.
Így például az Ady Endre ut-
cáról a posta felé kanyarodni
vagy a városháza felõl az
Ady utcára fordulni is csak a
körforgalom megkerülésével
lehet. Az elkövetkezõ idõ-
szakban  a rendõrség segítõ
jellegû ellenõrzéseire számít-
hatnak az új körforgalomban
a közlekedõk.

Biciklivel az új
körforgalomban

A Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Szervezete április
11-én rendezte meg hagyományos versenyeit. 

A csecsemõgondozási versenyen az alábbi szentesi ered-
mények születtek:

Gyermek kategória: 3. Deák Ferenc Általános Iskola. Ifjúsá-
gi: 1. Bartha János Kertészeti Szakképzõ Iskola Napsugár, 2.
Bartha János Kertészeti SzKI Csipet-csapat csoport, 3. Boros
Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola két csoportja között
holtverseny alakult ki. 

Az országos versenyen, amelyet Szentesen rendeznek meg,
a két elsõ helyezett csapat képviseli megyénket. 

Elsõsegélynyújtó verseny, gyermek kategória: 1. Kiss Bálint
Református Általános Iskola. Ifjúsági kategória: Boros Sámu-
el Szakközépiskola és Szakiskola.

A megyei versenyen, Ásotthalmon városunkat az elsõ és
második helyezett  képviseli.

Vöröskeresztes
versenyek
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Kétszázezret kértek zseb-
be a magukat adóellenõrök-
nek kiadó férfiak a piacon.
Lapunk információja sze-
rint az álellenõrök fizettet-
tek azért, hogy ne kapjon
nagyobb büntetést az árus.
Az adóhatóság tájékoztatója
szerint hasonló esetben
azonnal értesíteni kell a
rendõrséget.

Az adóhatóság munkatár-
sának adta ki magát a piacon
két eddig ismeretlen férfi és
úgymond „próbavásárlást”
tartottak az egyik kereskedõ-
nél. Az árus megbukott ezen
a próbán, emiatt 200 ezer fo-
rint bírságot szabott ki rá az
álellenõr, amit a gyanútlan
kereskedõ ki is fizetett. A

csalók papírokat is kiállítot-
tak a bírságról, átvették a
pénzt és távoztak a helyszín-
rõl. Szerkesztõségünk az
esettel kapcsolatban felvilá-
gosítást kért az adóhatóság-
tól, mit tehet a kereskedõ az
álellenõrök ellen. Várkonyi

Zita fõosztályvezetõ válaszá-
ban leírta, hogy „Amennyi-
ben az adóellenõrként bemu-
tatkozó személyek helyszíni
bírság címén készpénz át-
adására szólítanak fel, kérjük
haladéktalanul értesítsék a
rendõrséget.” Arra is kíván-
csiak voltunk, a kereskedõ
ellenõrizheti-e az adóellenõr
valódiságát. Megtudtuk,
hogy a Nemzeti Adó és
Vámhivatal adóellenõrei ön-

arcképpel ellátott szolgálati
igazolvánnyal igazolják ma-
gukat, valamint több oldalas
jegyzõkönyvben rögzítik a
helyszínen tapasztaltakat. 

Lapunk úgy tudja, a szen-
tesi esetben az árusnak a ne-
vére helyszínen kitöltött egy-
oldalas Jegyzõkönyv elneve-
zésû papírt adtak át az álel-
lenõrök, amit mindketten
aláírtak mint a NAV 8. szá-
mú mozgó mobilcsoportjá-
nak ellenõrei, pecsét azon-
ban hiányzott a lapról. A 200
ezer forint átvétele után ezt a
papírt a kereskedõ elõtt szét-
tépték.

Az adóhatóság tájékoztató
levele szerint az adóellenõre-
ik nem alkalmaznak mozgó

mobilcsoportot, mindig pár-
ban járnak, azonnali helyszí-
ni bírságot semmilyen körül-
mények között nem állapíta-
nak meg, és a helyszínen
készpénzt nem vesznek át.
Az általuk kiszabott mulasz-
tási bírság összegét a NAV
számlájára vagy a határozat-
hoz mellékelt csekken kell
befizetni.

A rendõrség csalás miatt
indított büntetõeljárást isme-
retlen tettes ellen az ügyben
és felhívja a figyelmet, hogy
érdemes ilyen esetben az
arcképes igazolvány felmu-
tatását kérni, és „igazoltatni”
az ellenõröket.

B. G.

Álellenõrök a piacon

(Folytatás az 1. oldalról)

Fejlesztések a strandon

Jelentõs fejlesztések határozzák
meg Szentesi Üdülõközpont Non-
profit Kft. idei üzleti tervét. Május
végére elkészül az új 50 méteres fe-
dett uszoda taó-s támogatásokból,
és az év második felében megkez-
dõdik egy 900 milliós wellness- és
élményfürdõ építése DAOP pályá-
zatból illetve a régi 50 méteres és a
gyermekmedencék felújítása 168
millió forintból. A beruházásokhoz
szükséges pénzügyi önrészt az ön-
kormányzat biztosítja hitelbõl. A
stranddal kapcsolatban Szabó Zol-
tán többek között a dolgozói lét-
számról és az esti uszodahasználat-
ról érdeklõdött. Márton Mária ügy-
vezetõ elmondta, az 50 méteres
medence megnyitását követõen
várhatóan lesz dolgozói létszám az
esti fürdõzõk, úszók felügyelet-
éhez. Májustól több kollégát foglal-
koztatnak a munkaügyi központ
támogatásával. Az most megoldha-
tatlan, hogy este bárki a 33-as me-
dencében úszhasson vagy a brûgöt

használhassa saját felelõsségre. Az
ügyvezetõ reményét fejezte ki,
hogy fejlesztések nyereségessé te-
szik az üdülõközpont mûködését.

Horváth István szerint a bevételi
és forgalmi tervek alacsonyak. Vé-
leménye szerint a testületre tarto-
zott volna a teniszpályák mûködte-
tésének átadása a teniszklub részé-
re. Márton Mária az újabb építke-
zés miatt annak is örül, ha a tavalyi
bevételt tartani tudja az üdülõköz-
pont. Magyar József szerint ma még
senki nem tudja megbecsülni egy
el nem készült beruházás költsége-
it, ráadásul az év második felében
induló beruházások zavarják majd
az üdülõket és vendégkiesést jelent
a fürdõzõk és szállóvendégek ese-
tében is. Felhívta a figyelmet a
strand megfelelõ melegvíz ellátásá-
nak biztosítására és kérte az önkor-
mányzatot termálkút vásárlására.
Magyar József javasolta 3 darab 4
lakásos konténerlakás beszerzését.
A 16 ágyas blokkok lehetõséget ad-
nának vízilabdacsapatok szálláso-
lására. Példaként említette a BVSC-

t, a klub egész nyárra kivette volna
a strandot,ha nem folyna építkezés.
Magyar József kért mindenkit az
uszoda építéséhez még hiányzó 70
millió forint tao-s támogatás elõte-
remtéséhez. A testület elfogadta az
üdülõközpont üzleti tervét, egyben
megerõsítette szándékát a wellnes
rész megépítését és a medence-
felújításokat célzó pályázatok be-
adásáról. Horváth István javaslatá-
ra felmérés készül a strandfejlesz-
tést követõ energiaszükségletrõl.

Felosztották a tavalyról
maradt pénzt

A képviselõ-testület elfogadta az
önkormányzat 2013. évi költségve-
tési beszámolóját és egyben döntött
a tavalyi 246 millió forintos pénz-
maradvány felosztásáról. Így 2
mikrobusz vásárlására pályázattal
5,3, a Kiss Zsigmond utca tervezé-
sére, kisajátításokra 77, a Berekla-
posi kiskertek közvilágításának
megvalósítására 10, a Horváth Mi-
hály utca 4-6. körüli belsõ tér és a
Rózsa Gábor tér közvilágításának
kivitelezésére 11, az Apponyi téri

óvoda udvar bõvítésére 3, a Balogh
udvar Rákóczi óvodához csatolásá-
ra 6,5, a Lázár Vilmos utca aszfalto-
zására a Wesselényi és Munkás ut-
ca között 10, a Kossuth utca kör-
nyezetében lévõ utcák rendezésére,
járdafelújításokra 10, a Széchenyi
liget közvilágítás fejlesztésére 5, az
I. világháborús emlékmû felújításá-
ra 2, a Mátéffy óvoda energetikai
felújítására 1, az Õze Lajos Film-
színház tetõfelújítására 4, a sport-
csarnokban menekülõajtók besze-
relésére és a tetõlemezek festésére
7,5, a Pusztai László sporttelep ke-
rítésének rekonstrukciójára 5,5, a
Gólyásház tornác megerõsítésére 3,
mûfüves labdarúgópálya építés ön-
részére 41,5 millió forint jut. Hor-
váth István szerint köszönet és
anyagi elismerés illeti a mûködési
költségvetés egyensúlyának bizto-
sításában szerepet vállaló dolgozók
munkáját.

Bõvülhet a
kamerarendszer

Az önkormányzat pályázatot
nyújt be 10 kamerából álló kamera-

rendszer kiépítésére a rendõrkapi-
tányság javaslata alapján. A térfi-
gyelõ központ fejlesztése, a 10
megfigyelõ és egy tartalékkamera
vásárlása a tervezés és kivitelezés
költségeivel együtt 28,6 millió fo-
rintba kerül. A fejlesztést teljes egé-
szében támogatná a pályázat. Az
elkészülõ rendszer üzemeltetésé-
nek költsége az önkormányzatot
terheli, ami mintegy 75 ezer forint
havonta. 

A felszólaló képviselõk egysége-
sen támogatták a kamerák számá-
nak bõvítését. Ollai Istvánné
keveselte a Felsõpártra tervezett
kamerát, Chomiak Waldemar a
Cseuz Béla-Köztársaság utca sarká-
ra javasolta elhelyezni a Széchenyi
Liget bejáratához tervezett megfi-
gyelõeszközt. Szabó Zoltán a Jókai
utcán a játszótér, élelmiszerüzlet,
szórakozóhely környezetébe kérte
az elhelyezést. A felvetett módosí-
tásokat a rendõrség véleményezi
majd és a javaslata alapján szerelik
fel nyertes pályázat esetén.

Besenyei Gábor

Saját kézbe vette a város a Petõfi felújítását

A városközpont forgalomba helyezése a sajtó jelenlétében történt meg.
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Az MH 37. II. Rákóczi Fe-
renc Mûszaki Ezred a hagyo-
mányainak megfelelõen
idén is megrendezi a Mûsza-
kiak Napját a Rendõrség
Napjával. Április 25-én, pén-
teken 8.30-15 óráig színes, iz-
galmas és tartalmas progra-
mokkal várják egész nap a
mûszaki katonákat, az érdek-
lõdõket és a szórakozni vá-
gyókat, a Damjanich lakta-
nyába. 

A programok 9 órakor ün-
nepélyes ezredsorakozóval
kezdõdnek, majd 10 órakor a
Mûszaki katonák a Tisza
partján címû könyv bemuta-
tóján vehetnek részt az ér-
deklõdõk. 10.30 órakor a
GRIMM-BUSZ színház szó-
rakoztató elõadását láthatják.

A rendezvény egyik külön-
leges látnivalója 11.50-kor a
STIHL TIMBERSPORTS csa-

patának bemutatója, hogyan
bánnak a fûrésszel és a fej-
szével a sportág legjobb fellé-
põi.

A katonai program a hód-
mezõvásárhelyi katonazene-
kar elõadásával kezdõdik,
majd keresés-kutatás, béke-
mûveleti feladatok, tûzsze-
rész-, búvár bemutató, mû-
szaki technikai eszközök, ka-
tonai tábor bemutatása és ka-
tonai toborzás szerepel. A
társszervezetek, a rendõrség,
a tûzoltóság és a mentõk be-
mutatói színesítik a mûsort.

A „Vörös Bika” mûszaki
erõpróbákon küzdhetnek
meg a  csapatok a vándorser-
legért. A diákok a „Hétpró-
ba” katonai  sor- és váltóver-
senyen mérhetik össze
ügyességüket. A kényelme-
sebbek Nippon Zengo és tö-
réstechnikai-bemutatót te-

kinthetnek meg. A kulturális
rendezvényeken a középkor
és az elsõ világháború ha-
gyományõrzõinek  bemuta-
tója, makettkiállítások, a kép-
zõmûvészeti kiállításon aktív
és volt katonák mûvei tekint-
hetõ meg. Az alakulat csapat-
múzeuma vadonatúj tárlattal
várja az érdeklõdõket, akik
Bese László feketekerámia
gyûjteményébõl csodálhat-
nak meg gyönyörû alkotáso-
kat.

A gyermekek szórakozását
különbözõ bemutatók, gye-
rekprogramok, paintball,
airsoft, íjászat, kalandpark,
lovaglás és kézmûves foglal-
kozás biztosítják.

Az ezred katonáiból ala-
kult Kanálgép együttes ígére-
tes koncerttel szórakoztatja
majd a közönséget.

Fotó: Archív

Jön a Mûszakiak Napja Sokan állítják, az egész-
séget fõként akkor tanulja
meg kincsnek tekinteni az
ember, mikor megtapasz-
talja a betegséget. Hasonló
a helyzet a szabadsággal is.
Ezért is fontos, hogy a fel-
nõtt kor küszöbén a diá-
kok lássák, milyen élet-
utakra sodródnak sokan,
ami a szabadság elveszté-
séhez vezet.

A Horváth Mihály Gimná-
ziumban évtizedes hagyo-
mány, hogy a 18 év körüli
korosztály lehetõséget kap a
gyulai börtön megtekintésé-
re. Nem csak az etika és az
állampolgári ismeretek okta-
tása szempontjából fontos
ez. Hasznos a látogatás
azoknak, akik a jogi karra
vagy a rendõrtiszti fõiskolá-
ra, szociális munkás, pszi-
chológia szakokra jelentkez-
nek, ezen felül magánember-
ként is elgondolkodtató a
társadalomnak ezzel a jelen-
ségével szembesülni.

Március 31-én 35 diák uta-
zott Gyulára, börtönlátoga-
tásra. 

Komoly biztonsági intéz-
kedésekkel „ léptettek be”,

majd két nevelõtiszt, egy
biztonsági tiszt és egy bör-
tönlelkész fogadott minket.
Egy alapos tájékoztatás után,
amely közben természetesen
sok feltett kérdésre is vála-
szoltak, körbevezették a cso-
portot az épületben. A ki-
sebb zárkától a nagyobbakig
(természetesen csak az üre-
sen állóakat), a magánzárká-
tól a könyvtárig és sporttere-
mig, a gumiszobától a séta-
udvarig sok mindent meg-
mutattak.

Ezután újabb beszélgetés
következett. Már nem csu-
pán az elõbb említett szolgá-
latot teljesítõkkel, hanem egy
rabbal is, aki gazdasági bûn-
cselekmény miatt sok évi
szabadságvesztését tölti ott,
s közben kultúrszervezõként
segíti a rabok sorsát és a bör-
tön dolgozóinak munkáját.

Mesélt arról, milyen szoci-
ális különbségek vannak ra-
bok között (analfabétizmus-

tól a diplomásig, milliomos-
tól a hajléktalanig sokan ke-
rülhetnek ide), s arról is, mik
a legnehezebb lelki problé-
mák, amiket a raboknak el
kell viselniük, s amiken a ne-
velõ és a lelkész enyhíteni
próbál. Megtudtuk, hogy a
legnagyobb feszültségek a
dohányzó zárkákban van-
nak, hiszen a nikontin-
függõség biológiailag is fo-
kozza a bezártság kínját.

Végül arról is esett szó,
milyen segítségeket próbál
és tud megadni a börtön (fõ-
ként a TÁMOP által támoga-
tott szakmák oktatásával),
hogy kikerülve minél na-
gyobb esélye legyen valaki-
nek beilleszkedni a társada-
lomba.

Hazafelé ki magában, ki
beszélgetve kezdte feldol-
gozni a látottakat, hallotta-
kat.

A HMG diákjai

Börtönlátogatás
diákszemmel

A város egyik legnépsze-
rûbb és legfelszereltebb
tanintézményévé vált az el-
múlt húsz évben a Kiss Bá-
lint Református Általános
Iskola. Két évtizeddel ez-
elõtt adta vissza a város az
egyház tulajdonába az épü-
letet. Az akkori pedagógu-
sok egy része a változástól
félve elhagyta az iskolát,
kezdetben az igazgatók is
gyorsan váltották egymást,
mára azonban duplára nõtt
gyermeklétszámmal zajlik
az oktatás egy stabil nevelõ-
gárda irányításával. A fenn-
tartó egyház is elégedett a
református iskolában folyó
munkával és a látványos
fejlõdéssel.

– Növekedéshez nem kell
zaj – nyilatkozta Bölcskei
Gusztáv a 20 éves jubileum
kapcsán. A Magyarországi
Református Egyház Zsinatá-
nak lelkészi elnöke, a Tiszán-
túli Református Egyház püs-
pöke örül, ha minél keve-

sebbszer hall a szentesi  is-
koláról, mert az azt jelenti,
hogy minden rendben zajlik
az intézményben. – Az isko-
la légköre jellemzi a nevelés
légkörét is, szükséges a ter-
mészetesség és a krisztusi
emberség is – mondta a püs-
pök, aki szerint érvényre kell
juttatni az egyházi iskolák
sajátosságait az átalakuló
közoktatási rendszerben. Vé-
leménye szerint a jó egyházi
iskolákra mindig lesz pénz.

– Az iskolában már a 80-as
évek végén indultak próbál-
kozások az alacsony gyer-
meklétszám növelésére, ez a
munka Karikó-Tóth Tibor
igazgatói kinevezése után
vett új lendületet – mesélte
Mokbelné Bacsa Éva, aki több
évtizede tanít az iskolában. –
Nem egyik napról a másikra
jöttek az eredmények. A Kiss
Bálint iskolát jellemzõ szám-

talan kezdeményezés, prog-
ram, új utak keresése, a ha-
gyományostól eltérõ tanítási
mód a régi iskolában is felfe-
dezhetõ volt. Az egykori kol-
légák, Sutka Rozália, Kozák
Lászlóné, Muzsik Jánosné ko-
rukat megelõzve találtak ki
vonzó programokat a diá-
koknak. A kihívások vittek
elõre bennünket és én ezért
szeretek ebben az iskolában
dolgozni – mondta az igaz-
gatóhelyettes, akit többször
is hívtak más intézménybe,
mégis maradt elsõ munkahe-
lyén.

A református iskolában
kevesebb a tanár, mint az ál-
lami intézményekben. Ami-
kor az egyház átvette, a 260
tanulóra 27 pedagógus ju-
tott, ma a 450 diákot 33-35
tanár oktatja, neveli. - Több
munka hárul a kollégákra,
de többet is keresnek az átla-
gosnál a plusz órák miatt.
Nem jellemzõ a tanárváltás,
esetleg nyugdíjazás vagy
költözés miatt keresünk új
kollégát – mondta Karikó-
Tóth Tibor. Az igazgató az
iskola népszerûségét több
okban látja. Egyrészt a pá-
lyázatoknak köszönhetõen
sok fejlesztés történt az isko-
lában mind az épületen,
mind a felszereltségben.
Másrészt a szakmai színvo-
nalat mutatják a gyerekek
versenyeken elért eredmé-
nyei és a középiskolákból
kapott pozitív visszajelzések
a továbbtanulók felkészült-
ségérõl. – Igyekszünk a tan-
anyagon túl is odafigyelni a

gyerekekre. A végzõs nyol-
cadikosok szóbeli és írásbeli
záróvizsgát tesznek és egy
év múlva meghívjuk õket él-
ménybeszámolóra a középis-
kolai indulásukról. Most van
olyan osztályunk, amelyhez
két osztályfõnök tartozik. A
templomban rendezett ün-
nepségeken minden osztály
elfér kulturált körülmények
között, látjuk egymást és
nem kell a tûzõ napon tarta-
ni például az évzárót. Az is-
tentiszteleteknek nem csu-
pán nevelõ-, hanem közös-
ségformáló ereje is van. A
szülõk számára bált szerve-
zünk és saját ingyenes újsá-
got készítünk. A beiratkozó
elsõsök szüleivel tanévkez-
dés elõtt elektronikus levél-
ben is felvesszük a kapcsola-

tot. Az évente 3-4 alkalom-
mal megjelenõ Suliinfó az is-
kola és a diákok eredménye-
it mutatja be. A városban ez
az iskola készítette el elsõ-
ként internetes honlapját és
kezdte el az óvodákban a
suliváró programot – sorolta
Karikó-Tóth Tibor. Az igaz-
gató kiemelte a gazdasági
vezetõ Hódi József munkáját a
nyertes pályázatok lebonyo-
lításában. A pedagógusok is
pályázhatnak, a szakmai
önállóság segíti az eredmé-
nyes pályázatokat. Mokbel-
né Bacsa Éva elsõ sikeres pá-
lyázata egy ingyenes infor-
matikai képzés lehetõsége
volt a pedagógusok számá-
ra. Az igazgatóhelyettes sze-
rint ez is segített a tanári kar
szemléletformálásában az új

technológia, a modern világ
felé. - Ebben az iskolában
mindig volt egyfajta törek-
vés az innováció, az újdon-
ságok felé. A jó közösséghez
kihívások, jó feladatok kelle-
nek, ahol tudunk együtt dol-
gozni, amiben közösen és
egyenként is megmutathat-
juk, mire vagyunk képesek.

A hagyományok folytatá-
sát tervezi Karikó-Tóth Ti-
bor. A parókia mellett egy
nagyobb gyakorlókertet sze-
retnének kialakítani, tovább
építik nemzetközi kapcsola-
taikat és újabb pályázatok-
ban vesznek részt.

– Egy nagy család va-
gyunk, ma már egykori Kiss
Bálintos szülõk hozzák gyer-
mekeiket hozzánk beiratkoz-
ni – tette hozzá az igazgató.

Besenyei

Megérkezett az a 10 má-
zsa hal, amit a Király és
Társai Halászati Kft. aján-
lott fel a horgászegyesület
részére az év eleji halpusz-
tulás okozta károk mérsék-
lésére. A kármentesítõ 2 és 3
nyaras pontyokat a Kurca
városi szakaszán, a ver-
senypályán engedték a víz-
be szerda délután. A tele-

pítés miatt nem vezettek
b e  h o rg á s z a t i  t i l a l m a t .
Kalamusz Endre, a Gerecz
Elemér Sporthorgász Egye-
sület elnöke elmondta, a vá-
rosi szakaszon 41 mázsa hal
pusztult el tél végén. A ka-
pott ajándék pontynak na-
gyon örülnek és reményeik
szerint a Horgász Egyesüle-
tek Csongrád Megyei Szö-

vetségétõl további halat
kapnak az õsz folyamán. A
most vízbe engedett szállít-
mány értéke mintegy 650
ezer forint. Az elnök szerint
érzékelhetõen  csökkent a
halállomány a Kurcában, a
tavaszi versenyek alkalmá-
val sokkal gyengébb ered-
ményeket értek el a horgá-
szok. Az egyesület a bevéte-
lei függvényében májusban
tervez halvásárlást és tele-
pítést.

Kármentõ halak

Két évt ized egyházi oktatás

Változások

Az egyházak a rendszerváltás környékén kaphatták visz-
sza egykori intézményeiket. A Kossuth Téri Általános Is-
kola visszaadásáról 1993-ban döntött a képviselõ-testület
és az iskola újra a szentesi református egyházközségek tu-
lajdonába került. Az igazgató Licsicsányi Mihály maradt,
az igazgatótanács elsõ elnöke Bubla László lelkész-tanár
volt, aki késõbb megbízott igazgatóként is irányította az
iskolát egy rövid ideig.  Leköszönését követõen az addigi
igazgatóhelyettes, Karikó-Tóth Tibor lett megbízott, majd
egy év múlva kinevezett igazgató a mai napig. Az igazgató-
helyettes Mokbelné Bacsa Éva. Az egykori orosz tagozatos
iskolát a bezárás fenyegette a rendszerváltás utáni évek-
ben, az egyház mentette meg. Az átvételkor 260 diákot ok-
tató intézmény ma a maximális 450 fõs létszámmal mûkö-
dik. Vagyona az utóbbi 10 évben 80 millióról 360 millió fo-
rintra nõtt a szigorú gazdálkodásnak és a sikeres pályáza-
toknak köszönhetõen.
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Szem nem maradt szára-
zon, a rekeszizmok tornája
garantálható volt az este fo-
lyamán. A legnépszerûbb
közösségi oldalon az elõ-
adás közben is jelentek
meg bejegyzések: „Kiss-
Beliczai fergetegesek. El
tudnám viselni õket akár
hetente” – írta egy hölgy a
közönség soraiból. 

Április 14-én, hétfõn este a
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház-
ban a Dumaszínház és a
Szentesi Mûvelõdési Köz-
pont szervezésében Kiss
Ádám és Beliczai Balázs szóra-
koztatta a közönséget. A sza-
kadó esõ nem jelentett aka-
dályt, több mint kétszázöt-
venen voltak kíváncsiak a
fellépõkre. 

Kiss Ádám vasárnap tért

haza Európa-turnéjáról. Lon-
doni, amszterdami, zürichi
magyarokat szórakoztatott,
miközben stábjával felvették
a turnét bemutató sorozat
anyagát. Szereplõként és
producerként is kivette a ré-
szét a forgatásból, az utó-
munka pedig még most kö-
vetkezik. Õsszel szeretnék a
nyilvánosságnak bemutatni
a kisfilmsorozatot. Jövõ hé-
ten Debrecenben szerepel-
nek Kovács András Péterrel,
Dombóvári Istvánnal és Benk
Dénessel ROAST elnevezésû
mûsorukkal.

– Szeretem több mûfajban
kipróbálni magam. Azért
kezdtem bele a filmezésbe, a
könyvírásba hogy karban
tartsam az agyam. Motivál,
hogy a nulláról építsek fel

valamit. A filmrendezés, az
írás az alkotómunka jelent
ilyenkor mindent, ami én va-
gyok – árulta el Kiss Ádám.

Beliczai Balázs tíz éve pró-
bálta ki magát elõször élõ kö-
zönség elõtt a stand up
comedy újdonságnak számí-
tó világában. A népszerû te-
hetségkutatók érdeklik, nem
kis forrást biztosítva poénjai-
hoz. Ebbõl az itteni közönség
is kapott ízelítõt az este fo-
lyamán. Beliczai Balázs Szen-
tesrõl is mondott pár szót:

– Ez a város nagyon sok
humoristát adott az ország-
nak és eszembe jut általános
iskolai tanárnõm, Balázs
Árpádné. Gondolom a szente-
sieknek, mond valamit ez a
név…

Lantos Éva

Fergeteges volt Kiss
Ádám és Beliczai Balázs

A szombat délután moz-
galmas volt a szentesiek szá-
mára. Még javában zajlott a
Zengo fesztivál a sportcsar-
nokban, miközben egy má-
sik helyszínen, a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház-
ban a Horváth Mihály Gim-
názium mustragálájának fel-
lépõi fogadták a vendégeket.
Tóth Tamás, az intézmény ve-
zetõje elmondta, hogy az iro-
dalmi-drámai tagozattal egy-
idõs hagyomány, hogy a
mustragálát megelõzõen a
kilenc, tíz, tizenegyedik év-
folyamosok bemutatják tu-
dásukat az intézményben
rendezett mustra keretein
belül, majd a legjobban sze-
replõ diákok a gálán adják
elõ a produkciót.  A hagyo-
mány szerint a végzõs évfo-
lyam színdarabbal búcsúzott
az iskolától és Szentestõl.

L.É.

Kiváló
mustrázók
szerepeltek

A Szentesi Keresztény Pe-
dagógus Társaság szervezé-
sében április 24-én, csütörtö-
kön 18 órakor a Képmás ki-
advány fõszerkesztõje be-
szélget Szabó T. Anna Petõfi-
díjas, kolozsvári származású
költõvel a Mûvelõdési és If-
júsági Házban. A Képmás
családmagazin verseket, no-
vellákat és az aktuális ese-
ményekre, így most a hús-
vétra vonatkozó cikkeket tar-
talmaz.

Vendég:
Szabó T. Anna

Ének-zongora duó? Le-
gyinthetnénk, hallottunk
már ilyet. De ezt a párost
még biztosan nem! Emléke-
im szerint az énekes Berki Ta-
más és a jazz-zongorista Sárik
Péter együtt még nem járt
Szentesen. Éppen ideje volt
eljönniük hozzánk!

Április 25-én, pénteken 19
órától lépnek fel a Zeneisko-
lában, a Zene-Világ-Zene so-
rozat aktuális évadjának
utolsó elõtti könnyûzenei
eseményeként. Az pedig,
hogy esemény-számba megy
kettejük fellépése, aligha ké-
pezheti vita tárgyát!

Kettejük közül alighanem
Berki Tamás neve ismertebb
(nem tévesztendõ össze a
celeb B. Krisztiánnal). Neki
ugyanis múltja van, kérem
(és persze jelene és jövõje is)!
Õ is játszott a pol-beates Ge-
rilla együttesben, Vámos Mik-
lóssal. (Utóbbi szentesi fellé-
pése kapcsán már kifejtettem
a tárgyban képviselt állás-
pontomat.) 1975-ben Gonda
János Sámánének c. lemezén
hallatta hangját, vagy ha úgy
tetszik, aggatta oroszlánkör-
meit, nagy (szakmai) siker-
rel. A nyolcvanas években
két nagylemeze jelent meg
jazzes hangvételû, finom iró-
niával átszõtt dalaival, ame-
lyekbõl 1995-ben válogatás
CD készült, amit 2004-ben,
valamint 2009-ben egy-egy
újabb, hasonló formátumú
kiadvány követett. Hosszú
idõn át a Benkó Dixieland
Band-koncertek állandó ven-
dége volt (amelyrõl négy kö-

zös lemez tanúskodik), és
persze énekelt a magyar jazz
legnagyobbjaival, Vukán
Györgytõl Kõszegi Imréig, de
volt idõszak, amikor pl. a
rock-gitáros Mohai Tamással
is dolgoztak együtt. Érdekes-
ség, hogy egyszer duettet
énekelt Bobby McFerrinnel. A
dolog szépséghibája annyi
volt, hogy õ a nézõtérrõl...

A róla elnevezett triót ve-
zetõ Sárik Péter a középnem-
zedékhez tartozik. Ez a for-
máció a „fõállása”, mert aho-
gyan a mai jazz-muzsikusok
többsége, õ is számtalan pro-
jektben és lemezfelvételeken
vett/vesz részt (amelyekbõl
a Fábián Julival készült mû-
vet emelem ki önkényesen),
és nem csak ímmel-ámmal,
hanem szívvel-lélekkel.
Érzelemgazdag játékát a
Szentesen jól ismert orgonis-
ta, Rákász Gergely is méltatta
egy interjúban.

A két mûvész együttmû-
ködése egy évtizedes múltra
tekint vissza. Duóban azon-
ban csupán 2012. óta muzsi-
kálnak. Hogy mi várható így
kettõjüktõl? Nyilván a régi
Berki-dalok (amelyekbõl né-
hányat a Magyar Rádió is
mûsorára tûzött annak ide-
jén, ezért sokan emlékezhe-
tünk rájuk), és persze az
újabbak, amelyek csupán
azokhoz a jazz-kedvelõkhöz
juthattak el, akik kiemelten
érdeklõdnek Berki Tamás
munkái iránt. Ismerkedjünk
hát meg mi is velük!

Olasz Sándor 

A Berki-Sárik Duó

A Tavasz a természetben címû kiállításra május 6-ig adhat-
ják le alkotásaikat az általános iskolák tanulói, a nagycsopor-
tos óvodások munkáit május 20-ig várják a Mûvelõdési és If-
júsági Házban munkanapokon 9-16 óra között. Az általános
iskolások kiállítása május 9-én, az óvodásoké május 23-án 15
órakor nyílik ugyanott.

Kiállítás gyerekeknek

Mindannyiunk számára
jól ismertek azok a nagy-
szülõk által megszokott és
húsvétkor elengedhetetlen
receptek, amiket öreganyá-
inktól, dédanyáinktól ta-
nultunk. Az emberek élet-
vitele ma azonban teljesen
más, mint amilyen fél év-
százada volt, ám a kialakult
szokásokat mégis visszük
tovább. Dömsödi Imre, a
Szentes Séf Kft. vezetõje
osztotta meg lapunkkal, mi-
ként tehetnénk a hagyomá-
nyos ünnepi ételeket egész-
ségesebbé.

Húsvétkor célunk a böjt
utáni bõséges ételbevitel a
szervezet számára. Fontos a
nagyon erõs, magas kalória-
tartalmú, zsíros ételeket és
édességeket visszafogása.
Az ételekhez köretként rost-
ban gazdag, friss zöldségfé-
léket kell társítani, melyek
elengedhetetlenek az im-
munerõsítés, az emésztõ-
rendszer karban tartása és a
tavaszi fáradtság leküzdése
szempontjából.

Hagyományosan ilyenkor
bõségesen kerül sonka, fõtt
hús, kocsonya, fõtt tojás, sõt
fõtt kolbász is az ünnepi asz-
talra. A kocsonya fõleg a kö-
vér húsrészekbõl és köröm-
bõl készül, ami tulajdonkép-
pen egyfajta koleszterin
bomba. Nem egy rossz étel,
de a tömény húslé elfo-
gyasztása a benne lévõ bõ-
rökkel, zsíradékokkal, igen
komoly megterhelést jelent a
szervezet számára. Annak

érdekében, hogy kevésbé le-
gyen megterhelõ, fõzhetünk
bele szárazabb húsféléket is:
egy kis marhahúst, baromfi-
lábat, vagy füstölt karajt. Tá-
laláskor a tányérba helyez-
hetünk egy ketté vágott fõtt
tojást is, ami nem csak köny-
nyebbé, de mutatóssá is te-
szi. Nagyon fontos, hogy fo-
gyasszunk a kocsonyához
zöldségeket, újretket, új-
hagymát, jégsalátát. Annak
érdekében, hogy könnyeb-
ben emészthetõ legyen a
sonka és a kocsonya, ajánlott
valamilyen savas bázisú ki-
egészítõt fogyasztani, példá-
ul ecetes tormát, kevéske
majonéz mártást vagy egy
kis savanyúságot.

– Ami a salátákat illeti, el-
sõsorban a majonézes alapú-
ak elterjedtek, amitõl én óck-
odnék. Nagyon jó saláta ke-
veréket lehet készíteni fejes-
salátából, jégsalátából, ká-
posztából egy kis sárgarépa
hozzáadásával, joghúrtos
öntettel. Emellé oda lehet
tenni az egy szelet fõtt son-
kát, tarját vagy tojást –
mondta a mesterszakács.

Ebédre olyan hagyomá-
nyos ételeket szoktunk csi-
nálni a család számára, mint
a gyöngytyúk vagy tyúkhús
leves. Ebbõl a fõtthúst elké-
szíthetjük hírtelen sütve, fû-

szerezve. Adhatunk hozzá
egy zöldséges puliszkát kö-
retként, ami nem zsíros, de
mégis kellemes ízû, táp-
anyagban gazdag étel. Ha
valaki diétázik, súlyfelesleg-
gel küzd, vagy netán cukor
problémái vannak, ilyenkor
sem lehet megengedni, hogy
az ünnepre fogva „vétkez-
zünk“. A húslevesnél egész-
ségesebbek a spárgából vagy
póréhagymából készült
krémlevesek, amiknek rá-
adásul most van szezonja.
Sokkal könnyebben emészt-
hetõ, ha a pörkölt mellé fe-
hér lisztbõl készült galuska
helyett hajdinát, árpagyön-
gyöt vagy kölest adunk. Eze-
ket áztatással készítjük elõ,
majd a rizshez hasonlóan
pároljuk.

Húsvéthétfõn a locsolókat
kínálhatjuk egy kis szend-
viccsel. Semmiképpen ne
használjunk fehér lisztbõl
készült kenyérfélét, hanem a
korpás és teljes kiõrlésû
lisztbõl készült kenyeret
kenjünk meg margarin he-
lyett vajjal. Tegyünk rá egy
szelet fõtt sonkát, zöldséget.
Ha sajtot is szeretnénk, ak-
kor olyat használjunk, ami
valódi tehén vagy kecsketej-
bõl hagyományos technoló-
giával készült. Ne vásárol-
junk növényi származékú

alapanyagból készült beazo-
nosíthatatlan sajtokat. Üdítõ
helyett teát is lehet fogyasz-
tani, pláne, ha hûvös az idõ.
Egy kis mézzel és egy friss
citromkarikával tehetjük
még finomabbá. Az alkoholt
nem kell kizárni, de kerüljük
a tömény szeszt. Inkább kok-
télt, esetleg egy kevés bort
vagy sört igyunk.

Hagyományos sütemé-
nyek készítésénél a fehér
lisztet helyettesítsük teljes
kiõrlésûvel és adjunk hozzá
zablisztet is. Ha a kalácsot
szeretjük fehéren, akkor tön-
köly fehér lisztet célszerû
haszálni. A cukrokat kerül-
jük: kiválthatjuk mézzel, xil-
littel, vagyis nyírfacukorral.

Minden évben növekszik
azoknak a száma, akik a be-
vitt tápanyagokra allergiá-
sok, ezért mindenképpen ke-
rülni kell az ipari elõállítású
alapanyagokat. A hangsúly
az, hogy minél természete-
sebb eredetû legyen az alap-
anyag. Ezért semmiképpen
ne használjunk mesterséges
színezõket és aromákat. A
kertekben megjelent már a
snidlig, zeller, petrezselyem,
lestyán; használjuk ezeket a
húsvéti ételek ízesítésére –
osztotta meg tanácsait  Döm-
södi Imre mesterszakács.

B.V.

Hagyományos húsvéti
eledelek egészségesen

Telt ház várta a humoristákat az ifjúsági házban.

A Szivárvány Alapfokú
Mûvészeti Iskola alapmisszi-
ójának tekinti, hogy felkarol-
ja a tehetséges fiatalokat, le-
hetõséget teremtve arra,
hogy a képzõmûvészet min-
den területét magas színvo-
nalon elsajátítsák. Fontosnak
tartja, hogy a fiatalok lehetõ-
séget kapjanak a bemutatko-
zásra, a megmérettetésre.
Ennek az egyik módszere, az
Országos Képzõmûvészeti
Versenyek szervezése, lebo-
nyolítása. Ebben a sorozat-
ban az ötödik pályázaton ve-
hetnek részt a diákok. A ver-
seny egyik megingathatatlan
alappillére a szakmaiság.
Kálmánné Szabó Erzsébet, az
iskola igazgatója elmondta,
hogy ezt az eseményt szeret-
né megkülönböztetni a szak-
mai háttér nélküli, többnyire
reklámcélokat szolgáló rajz-
versenyektõl. Elmondta,
hogy hiánypótló a rendez-
vény, ugyanis nincs a Dél-
Alföldön évente megrende-
zésre kerülõ, országos
lefedettségû képzõmûvészeti
verseny. Az elõzõ tanévben
sikerrel megrendezett „Kár-
pát-medence természeti kin-
csei” címû pályázat folytatá-
saképpen idén tavasszal „A
család és hagyományaink”
kiírásra érkezõ pályamûve-
ket elbíráló zsûri elnöke

Roskó Gábor, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Rajzmûvészet
Tanszékének vezetõje. Az in-
tézmény társrendezõként is
jelen van a pályázat szerve-
zésében és lebonyolításában.

Ez a verseny a technikai
tudás mellett a nevelést he-
lyezi elõtérbe azzal, hogy
olyan feldolgozandó témá-
kat jelölnek meg, melyek
alapértéket kell, hogy képvi-
seljenek az oktatásban.  Idén
kétfordulós lesz a verseny.
Elsõ körben beküldik a pá-
lyamûveket a diákok, majd
ezeket minõsíti a zsûri. Két
korcsoportot határoznak
meg, akikbõl húsz-húsz fõt
hív meg Szentesre a Szivár-
vány Alapfokú Mûvészeti is-
kola, hogy május 17-én a má-
sodik fordulón dõljön el, kik
az adott mûvészeti ág kivá-
lóságai. 

Mint megtudtuk, a ver-
senyre egyénileg is lehet je-
lentkezni, és az eredetileg
meghirdetett technikai költ-
séget nem kell megfizetni,
mivel az iskolának sikerült
külsõ forrást bevonni a költ-
ségek finanszírozására. Min-
den alkotni vágyó fiatalt sze-
retettel várnak a versenyre.
A versenykiírás megtekint-
hetõ az intézmény honlap-
ján: www.muveszetekhaza.
szentes.hu

V. Országos Szivárvány
Képzõmûvészeti Verseny
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Április 12-én a Dr. Papp
László sportcsarnokban ren-
dezték meg a III. Országos
Nippon Zengo Gigafeszti-
vált. Nem sokkal tizenegy
óra után Szûcs Lajos alpolgár-
mester és Brezovai Sándor a
küzdõsport-aerobik megala-
pítója tartottak nyitóbeszé-
det. Szûcs Lajos örömét fe-
jezte ki, hogy Szentes sport-
városként a központja lehet
egy ötszáz embert megmoz-
gató országos rendezvény-
nek. Elmondta, hogy vissza-
várja az ide látogató sporto-
lókat más rendezvények, al-
kalmak kapcsán is. Örül,
hogy ilyen hagyományok, és
ehhez hasonló hagyomá-
nyokkal gazdagodik a város.

Brezovai Sándor ebbõl az al-
kalomból serleggel jutalmaz-
ta az országban legeredmé-
nyesebben mûködõ négy
klub vezetõjét. 

A délelõtti zengo és zumba
edzések több mint három-
száz embert mozgattak meg.
A 28 éves Edó kíváncsiságból
vett részt az edzéseken. La-
punknak elmondta, hogy bár
egyedül érkezett és általában
nem ezeket a sportágakat
ûzi, jó ötletnek tartja, hogy
ilyen rendezvénynek is he-
lyet ad a csarnok.

– Nagyszerû, hogy a pálya
szélén vizes ballonok van-
nak, így bárki, bármikor ihat,
sõt szendvicset is kaptunk!
Remélem, legközelebb eljön-

nek velem azok is, akik most
otthon maradtak. 

A rendezvény ideje alatt
bárki részt vehetett ingyenes
zsírszázalék és fittségi szint
felmérésen. A gyerekek szá-
mára külön kalandparkot
alakítottak ki a szervezõk. A
kardio kick-box edzések és a
zumba alkalmával a tréne-
rek, Borsos Péter és Niki a
résztevõk közé beállva tartot-
ták a tréninget. A csongrádi
Veres Irén új alakformáló
módszerrel ismertette meg a
résztvevõket. Bár idõvel so-
kan elfáradtak, még délután
is fergeteges volt a hangulat
a sportcsarnokban.

Lantos Éva

300 ember, egy ritmus

A bravúros, büntetõkkel
megnyert egri mérkõzést és
a hazai egygólos sikert hozó
összecsapást követõen har-
madjára is legyõzte az Egert
a Hungerit-Szentesi VK nõi
vízilabda-csapata, így beju-
tott a bajnoki döntõbe, ahol
a Dunaújváros lesz a mie-
ink ellenfele. Az elsõ mér-
kõzést jövõ szombaton
játsszák a lányok, idegen-
ben.

Az elmúlt szombaton – a
korábbi, ötméteresekkel
megnyert elsõ összecsapás
után- a ligeti uszodában 9-8-
ra, két nappal késõbb Eger-
ben gyõzött 9-6-ra a Hun-
gerit-Szentesi VK együttese,
ezzel a mieink nyerték az
egyik fél harmadik gyõzel-
méig tartó párharcot az idei
bajnoki elõdöntõben. Az elõ-

zetes eredmények alapján ki-
sebb meglepetés, hogy a
Szentes ilyen simán gyalo-
golt be a fináléba, bár ha a
mérkõzéseket nézzük, akkor
azért nem volt ilyen egysze-
rû a feladat. Az elsõ össze-
csapás a rendes játékidõben
döntetlennel zárult, a bünte-
tõket viszont a mieink lõtték
jobban, illetve Terefou hárí-
tott három büntetõt, orosz-
lánrészt vállalva a gyõzelem-
bõl. A második összecsapást
egy góllal nyerte a Hungerit,
a görög hálóõr ebbõl a siker-
bõl is remek bravúrokkal
vette ki a részét, és ezzel
még nem volt vége… A hétfõ
esti, harmadik összecsapás
az egriek szempontjából volt
élet-halál kérdése, hiszen ki-
zárólag gyõzelemmel tart-
hatták életben döntõs álmai-

kat. A mieink a találkozó ele-
jén 2-0-ra, majd 3-1-re is ve-
zettek, innen egyenlített az
Eger, majd ezt követõen fej-
fej mellett haladtak a csapa-
tok, de szerencsére a mieink
jól tartották magukat, és
nem engedték, hogy a házi-
gazdák komoly elõnyre te-
gyenek szert. A remekül ját-
szó Kövér-Kiss és van der
Sloot vezérletével aztán is-
mét kétgólos elõnyhöz jutott
a Szentes, sõt, a végén még
Hevesi is betalált, végképp
eldöntve ezzel a találkozó, és
a párharc sorsát. Tóth László
vezetõedzõ a sportnapilap-
nak adott, mérkõzést követõ
nyilatkozatában kiemelte,
hogy bár sokan nem gondol-
ták volna, hogy sikerülhet a
bravúr, õ végig bízott és hitt
a lányokban. A Magyar Vízi-

labda Szövetség honlapjának
a szakvezetõ úgy nyilatko-
zott, hogy „ az elsõ meccs
második negyede után fej-
ben és játékban is olyan ha-
tározottságot mutattunk,
ami jó alapot adott a késõb-
biekre. Az utolsó két ne-
gyedben nagyon jól ment, és
ha a döntõben is így lesz,
bármi lehet. Pedig most az-
tán tényleg mindenki azt
mondja, eldõlt a bajnokság…
Az esélyesség terhe nem
nyom bennünket, pszichikai
akadály nem lesz elõttünk,
és megvannak a képessége-
ink is ahhoz, hogy a sok
ezüst után szerezzen a klub
egy aranyat.” A bajnoki dön-
tõ elsõ mérkõzését április 26-
án, szombaton 17 órakor
rendezik Dunaújvárosban.

HV

Döntõbe jutott a Hungerit

Életmentõ gyõzelmet ara-
tott a Szentesi Kinizsi lab-
darúgócsapata a megyei el-
sõ osztályú bajnokág leg-
utóbbi játéknapján Kistele-
ken. A mieink 3-2-re nyer-
tek, ezzel fontos lépést tet-
tek a bentmaradás felé. 

Pontért, de leginkább pon-
tokért utazott a 22. forduló
elõtt a 13. helyen álló Kinizsi
a 15. helyezett Kistelek ott-
honába. Az elsõ félidõ csen-
desen csordogált, a kapuk
nem forogtak veszélyben, az
események a második játék-
részben pörögtek fel igazán.
A 63. percben Lekrinszki Ariel
révén megszerezték a veze-
tést a mieink, majd nem sok-
kal késõbb Mihály Róbert is
betalált. A Kinizsi azonban
nem nyugodhatott meg, hi-
szen a második találat után
négy perccel szépítettek a
hazaiak, de egy percre rá is-
mét visszaállt a kétgólos dif-
ferencia a két csapat között,
újra Mihály volt eredmé-
nyes. A gólok tovább po-
tyogtak, a 78. percben ismét

egy találatra zárkózott fel a
Kistelek, egyenlíteniük azon-
ban már nem sikerült, így a
mieink három ponttal gazda-
gabban térhettek haza. – A
végén kissé magunkra húz-
tuk az ellenfelünket, de a
gyõzelmünk nem forgott ve-
szélyben, a helyzetek alapján
mindenképpen megérdemel-
tük a sikert – értékelte a mér-
kõzést Bozóki Zoltán, a Kini-
zsi vezetõedzõje. 

Az ifjúsági csapat is reme-
kül teljesített, a fiatalok 5-1-
re verték ellenfelüket, így õk
már a táblázat harmadik he-
lyén állnak. A felnõttek is
elõrébb léptek, a Szentes je-
lenleg 12. helyen áll 17 pont-
tal. A csapatra április 19-én,
szombaton újabb idegenbeli
túra vár,  Ásotthalmon lép-
nek pályára 17 órától.

A közelmúltban  félbesza-
kadt Kinizsi – Csanádpalota
mérkõzést még nem tárgyal-
ta a megyei labdarúgó szö-
vetség fegyelmi- és verseny-
bizottsága.
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Gyõzelem
Kisteleken

A 12. helyen, hazai vere-
séggel zárta az alapszakaszt
a Valdor - Szentesi VK férfi
vízilabdacsapata. A mieink
szombaton 18 órakor kezdik
a rájátszást hazai medencé-
ben az OSC ellen.

Ünnepélyes pillanatokkal
kezdõdött a Kaposvár elleni
találkozó, a kezdõ sípszót
megelõzõen Dömsödi József, a
Szentesi Vízisportért 2006
Alapítvány elnöke köszön-
tötte a 80. születésnapját ün-
neplõ egykori remek kapust,
Zentai Tibort, aki az ellenfél
edzõjétõl, Fekete Szilvesztertõl
egy Szécsi Zoltán által dedi-
kált egyes számú sapkát ve-
hetett át.

Igazi tétje nem volt a
szombat délelõtti mérkõzés-
n e k  a  m i e i n k  s z á m á r a ,
Matajsz Márk vezetõedzõ
éppen ezért felszabadult,
önbizalomerõsítõ játékot kért
csapatától, de a találkozó vé-
gén csalódnia kellett. Pedig
jól kezdte a mérkõzést a
Szentes, aztán visszaesett a
csapat, olyannyira, hogy a
második negyedben egyálta-
lán nem, a harmadik nyolc
percben is csak egyszer lõtt
gólt a Valdor. Pedig a fiatal
Pellei Frank remek napot fo-
gott ki, csapata legjobbjaként
háromszor vette be Szécsi
Zoltán kapuját. – Jól kezd-
tünk, vezettünk, aztán szá-
momra érthetetlen módon
túlzottan elkezdtük tisztelni

Szécsit – értékelte a mérkõ-
zést Matajsz Márk. – Nem
lõttünk kapura, gyámoltala-
nok voltunk elõl, és bár a vé-
dekezésünk nem volt rossz,
a lövéseink nem sikerültek, a
végére pedig fejben is szétes-
tünk. 

A hét elején ezeket a hibá-
kat elemezték a játékosokkal
a vezetõk, keddtõl aztán már
kizárólag az OSC elleni mér-
kõzéssel foglalkozott min-
denki. A 9-14. helyért zajló,
az egyik fél második gyõzel-
méig tartó viadal szombaton,
18 órakor kezdõdik a ligeti
uszodában, majd jövõ héten
szerdán, a fõvárosban rende-
zik a második összecsapást.

HV

Szombaton
kezdõdik

a rá játszás

Április 13-án játszották a
nõi szuperliga tekebajnokság
21. fordulóján, ahol a Szentesi
TE szolnoki pályán fogadta a
Balatoni Vasas SE csapatát. A
Szentesi TE 3114 fát ütött és
két csapatpontot szerzett.
Pontszerzõk: Marsi Margit
(542), Molnár Jánosné (559). A

Balatoni Vasas SE 3141 fát
ütött, négy csapatpontot sze-
rezve a 27 fáért járó kettõ
pont is a vendégcsapaté lett,
így 2–6-ra vereséget szenve-
dett a Szentes.

Az ifjúsági versenyzõk 940,
illetve 918 fát gurítottak.
Pontszerzõ Barhács Noémi
(474), a plusz 22 fáért járó ket-
tõ ponttal 3–1-re nyertünk.

Teke

770 település, 58 ország,
több mint 20 ezer futója vett
részt az elmúlt hétvégi, 29.
városvédõ futáson, a Vivi-
cittán a fõvárosban. A ren-
dezvényen szentesi sporto-
lók is rajthoz álltak. 

„Éljen a város, szeresd a
várost!” Ezzel a szlogennel
indult el 29. alkalommal a
Vivicittá futóverseny, amely
a tavasz legtöbb embert meg-
mozgató sporteseménye, és
amelyet idén nemzetközi
versennyé bõvítettek a szer-
vezõk. A külföldiek el is jöt-
tek Budapestre: több mint
ezer vendégfutó rótta a kilo-
métereket vasárnap. A ver-
senyzõk félmaratonon, 10
km-en és kisebb távokon in-
dulhattak a viadalnak, kü-
lönbözõ korosztályokban.
Lõrincz Gábor, a Honvéd Rá-
kóczi SE elnöke lapunknak
elmondta, hogy 24 szentesi
futó vágott neki a félmara-
tonnak, közülük a legjobb
eredményt Csendes Zoltán ér-
te el, aki a népes mezõnyben
az elõkelõ 70. helyen végzett
1 óra 26 perces futással, ami
remek eredménynek számít.
Tõle mindössze két perccel
maradt el Õze László, Benedek
Henrik pedig a harmadik leg-
jobb szentesi lett. Kilenc
hölgy is rajthoz állt, közülük
25. helyen ért célba Jani Éva,
1 óra 37 perccel, õt követte
Virágos Kis Krisztina és Ádám
Olga. A 10 kilométeren há-
rom versenyzõ indult, õk a
középmezõnyben végeztek. 
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Szentesiek
a Vivicittán

Eger–Hungerit-Szentesi
VK 6–9 (0–2, 3–1, 2–3, 1–3)

Nõi vízilabda OB I, elõ-
döntõ, 3. mérkõzés. Eger,
Bitskey-uszoda, 200 nézõ.
Vezette: Székely, Füzesi.

Eger: Gangl – Ráski,
Pócsi, Czigány 1, Clayton,
SOMHEGYI 3, Pengõ. Cse-
re: Vályi, Zajácz 2, Veréb.
Edzõ: Kelemen Attila.

Hungerit-Szentesi VK:
Terefou – Gémes, Hevesi 2,
Kövér-Kis 2, VAN DER
SLOOT 4, Gyõri, Rácz.
Csere: Kádár 1, Farkas T.
Etiebet. Edzõ: Tóth Lász-
ló. Gól – emberlõnybõl:
8/3, illetve 4/0.

Ötméteresbõl: –, illetve
2/2.

Valdor-Szentesi Vk-Ka-
posvári VK 6-10 (3-2, 0-3,
1-2, 2-3)

Férfi vízilabda OB I, 26.
forduló. Szentes, Széchenyi
ligeti uszoda, 150 nézõ. Ve-
zette: Vogel, Csizmadia.

Valdor-Szentesi VK:
Horváth T. - PELLEI 3,
Józsa, Nagy, Kistamás 1,
Martin , Szabó I. Z. 1. Cse-
re: Hegedûs B., Kiss, Hege-
dûs I., Werner, Németh 1,
Csuka. Vezetõedzõ: Ma-
tajsz Márk.

Gól - emberelõnybõl:
6/0, ill. 6/2.

Gól - ötméteresbõl: -, ill.
1/1.

Kezek, lábak százait mozgatta meg a Nippon Zengo a megtelt sportcsarnokban.



- Kivel beszélgetsz?
- Csak magamban beszéltem.
- Mondtam már, hogy ne állj szóba
minden hülyével!

Egy férfi a házassági évfordulóra vesz
a feleségének egy aranygyûrût gyé-
mántberakással. A haverja megkér-
dezi:
- Te, a feleséged nem egy terepjárót
szeretett volna?
- De igen, csak sajnos hamis terepjá-
rót nem tudtam szerezni.

A milliomos épít egy kastélyt, három
úszómedencével, az egyikben meleg
víz, a másodikban hideg, a harmadik
üres. Barátja kérdi, hogy minek.
- Tudod, vannak napok, amikor jól-
esik a meleg medencében úszkálni, a
forró napokon viszont a hideg me-
dence esik jól.
- De minek az üres medence?
- Vannak napok, amikor nincs ked-
vem úszni.

A skót fia öt pennyt kér az apjától, mi-

re az apa:
- Négyet kértél? Minek neked három?
Elég neked kettõ. Nesze, itt van egy!
Dobjuk fel, ha fej, akkor a tiéd lehet!

Hajtja a székely bácsi komótosan a
szekerét. Egyszer csak lelassít mellet-
te egy kocsi és kiszól a sofõr:
- Bácsi, nem tudná megmondani,
merre van a makarónigyár?
- Nem tudom, fiam.
A kocsi továbbhajt, a székely bácsi
elgondolkozik, aztán utána kiált:
- Jóember, nem a tésztagyárat kere-
si?
A sofõr örömmel tolat vissza:
- De igen, tudja hol van?
- Dehogy tudom, fiam.

- Mondja, mennyi ideig tart az út Bu-
dapestrõl Gyõrig?
- Körülbelül két óra.
- És azt megmondaná, hogy Gyõrtõl
Budapestig meddig tart az út?

- Jaj, ilyen hülyeséget, hogy lehet
kérdezni? Természetesen az is
ugyanannyi ideig, két óráig tart!
- Nana, ez nem olyan egyértelmû! -
Hiszen karácsonytól újévig csak egy
hét telik el, de újévtõl karácsonyig
már jóval több...

A repülõ az Atlanti-óceán fölött száll,
amikor megszólal a kapitány:
- Kedves utasaink, szélcsendes idõ-
ben utazunk, az út felét már megtet-
tük. Ha kitekintenek a jobb oldali abla-
kon, láthatják, mindkét motor mûkö-
dik. Ha balra néznek, láthatják: a bal
oldali két motor lángokban áll.
Kérem, ne essenek pánikba! Nézze-
nek le, s az óceán mozdulatlan tükre
felett egy kis fehér foltot láthatnak. Az
egy ejtõernyõ. Én innen beszélek...

Tiszthelyettes a katonához:
- Papp honvéd, mit gondol, miért a
maga nevét jegyeztem meg elõször?!
Papp honvéd vigyázzba vágja magát:
- Jelentem, mert csak négy betû!

Pótfûtés
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A szentesi zeneiskolából
mára a zeneakadémia mes-
terképzéséig jutott Pintér
Bence, aki Balázs Árpád óta
az elsõ városunkból indult
zeneszerzõ. A mesterkép-
zõn egyedüliként tanuló,
mindössze 22 éves fiatalem-
ber mûvei iránt érdeklõd-
nek külföldön is, Svédor-
szágban, Ukrajnában és
Szlovákiában is bemutatják
szerzeményeit.

A Lajtha László mûvészeti
iskolában tanult Pintér Ben-
ce, aki, mint mesélte, csak
késõbb jegyezte el magát tu-
datosan a komponálással. –
Nehéz dolgom volt, mert bár
teleírtam füzeteket, sokáig
mégsem gondoltam arra,
hogy zeneszerzõ legyek.
Zongorista szerettem volna
lenni, nem is foglalkoztatott,
hogyan lehetne a zeneszer-
zést tanulni, ezeket a készsé-
geket fejleszteni. Késõn,
15–16 évesen jött az elhatá-
rozásom – emlékezett vissza.
Nem ment minden egysze-
rûen, mert Szegeden nem
volt zeneszerzés tanár, így
zongoratanára segítségével
keresett egy karmestert, akit
viszont éppen Bence érettsé-
gije elõtt Bécsbe szólított a
munkája, így a fiú sok erõfe-
szítéssel készült fel a zene-
akadémiai felvételire. A
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem felvételijén a zene-
szerzéshez való tehetséget a
régi mesterek nyomdokán
írt stílusgyakorlatokkal mér-
ték fel. Öten–hatan próbál-
koztak, végül hárman vág-
hattak neki a három éves
alapképzésnek, de a mester-
képzésre már egyedül Bence
ment tovább.

– Igaz, hogy zongoristá-

nak készültem, de már vagy
három éve nem komponál-
tam erre a hangszerre. Azért
nem, mert félek, hogy elvin-
né a kezem, és esetleg egy
neoromantikus valami fog
kijönni a végén, s azt általá-
ban szeretném elkerülni. Jö-
võre diplomázok, s arra ze-
nekari darabot kell írni. Azt
mindig nagyon szívesen te-
szem, mert szeretek zenekar-
ban gondolkodni, ebben az
irányban fejlesztem magam.
A kisebb kamaraegyüttesek,
az ensemble–k manapság
nagyon divatosak, de én úgy
érzem, megkötik a kezemet.
Most szeretnék indulni tudo-
mányos diákköri konferenci-
án, oda egy cimbalom – zon-
gora – cselló triót írok.

– Egy zeneszerzõnek fon-
tos tudni, milyen adottsága-
ik vannak a különbözõ
hangszereknek, mit hogyan
lehet megszólaltatni. Ho-
gyan születik egy mû?

– Mindenképpen fejben
születik meg. A hangszer tel-
jesen szabad választás. Van-
nak, amelyek nagyok jól
szólnak együtt, például a fu-
vola és a klarinét, mások na-
gyon elütnek egymástól. A
szándék a fontos: ha igazán
összeillõ dolgot akarok elér-
ni, akkor például hegedûdu-
ót írok, ha széthúzó hatást
szeretnék, akkor pedig fuvo-
la–tuba duót. A darab célja
határozza meg, milyen
hangszert választok.

– Milyen lehetõségei van-

nak egy fiatal komponistá-
nak? Hangversenytermekben
képzeli el magát vagy in-
kább az alkalmazott zene-
szerzés érdekli, például fil-
mekhez?

– Az alkalmazott zene na-
gyon jó dolog, én is csinál-
tam már, rengeteg olyan öt-
letet meg lehet írni, amit
egyébként nem engednénk
ki a négy fal közül. Nem azt
kell nézni, ki mit vár el, ha-
nem, ha komponál az ember,
azt úgy tegye, hogy szeresse,
amit csinál. És ha szereti, ak-
kor talán másnak is tetszeni
fog. Hogy én hogyan képze-
lem el magam? Szerintem
ma a zenei mûvek elsõdle-
ges terjedési formája az
internet, a szerzõi weboldal.
Mindenképpen szeretnék
majd tanítani, mert nekem
eléggé rögös volt az út, min-
dig hiányoltam magam mel-

lõl egy igazi tanárt. Nagy-
szüleim, szüleim is pedagó-
gusok voltak, így ezt én is
szívügyemnek érzem. A ta-
nári diploma megszerzése
után tovább szeretnék menni
doktori képzésre – fogalma-
zott a fiatal mûvész, akinek
már külföldi tanítványa is
van. Egy Balassi–ösztöndíjas
vietnami lány útját egyenge-
ti: a kecskeméti Kodály Inté-
zet felvételijére készíti fel
népzene, szolfézs, zeneelmé-
let és zongora tárgyakból.
Tanítványával angolul kom-
munikálnak, emellett Bence
még három nyelven beszél.

– Mit tudhatunk az ered-
ményekrõl, sikerekrõl? Hal-
lottam külföldi bemutatko-
zásról is.

– Viccesen azt szoktam
mondani, hogy engem kül-
földön sokkal többet játsza-
nak, mint itthon – mosolyo-

dott el Bence. – Adódtak sze-
rencsés helyzetek, amikor
kapcsolatokat tudtam kötni.
Például Svédországban ala-
kult ki nagyon jó szakmai vi-
szony egy ottani egyetem
egyik zeneszerzés tanárával.
Rendeltek tõlem egy ütõ du-
ót, júniusban játszani is fog-
ják, még Pozsonyban is. Egy
budapesti koncerten még
dolgozunk. Ukrajnában is si-
került jó kapcsolatokra szert
tennem egy kijevi vonósze-
nekar egyik magyar szárma-
zású csellistája révén. Õk is
rendeltek darabot, egy fuvo-
lára és vonós zenekarra írott
fuvolaversenyt, azt október-
ben mutatják be Kijevben.
Nics kizárva, hogy a nyáron
megyek Ljubljanába egy
kurzusra. Ott is játszották
már korábban darabomat.

– Nehéz örökség a nagy
elõd, Balázs Árpád nyomába
lépni?

– Itt lehet még említeni
Szánthó Lajost is. Nekik tel-
jesen más volt a helyzetük,
sokkal könnyebb volt zene-
szerzõként megtalálni a he-
lyüket a társadalomban: ak-
kor nagyon sok rádiós, tele-
víziós, színpadi zenei bemu-
tatkozásra volt lehetõség.
Ma ez nincs, mindenki a ma-
ga szerencséjének a kovácsa,
ez a szorgalmasabbaknak
kedvez. A kérdésre válaszol-
va, igen, bizonyos szem-
pontból nehéz, de úgy gon-
dolom, nekem más feladata-
im lesznek, mint neki voltak.

D. J.

Külföldre is komponál
a szentesi zeneszerzõ

Városi Diákpince
Április 19.
Rocksuli – az elektromos gitár
Április 26.
Hagyományõrzõ mesterségek
bemutatása – fazekasmesterség
Április 26.
Rocksuli – az elektromos gitár
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Április 21. 10-17 óra
IV. Szentesi Kézmûves Ízek Fesztiválja
Április 22. 16.30 óra
Gyermek klub – kézmûves foglalkozás
Április 24. 19 óra
Irodalmi életrajzok elõadássorozat
Poszler György vezetésével
Városi könyvtár
Április 22. 18 óra
Filmklub: Berlin felett az ég (német-
francia filmdráma)
április 23. 18 óra  
Ottlik Géza: A Valencia-rejtély
rádiójátékos felolvasóest
Közremûködik: Horváth György,
Mészáros Zoltán, Tóth Sándorné
Április 26. 15 óra
„Orgona ága” ékszerkiállítás
megnyitó
Április 25. 19 óra
Berki Tamás és Sárik Péter koncertje
Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola 
Április 26. 15 óra
Szentesi Körséta: Az Evangélikus
templom történelmi környezete
„Régi - új Szentes“ programsorozat
Április 27. 17 óra
Ökumenikus kórushangverseny
Evangélikus templom
Sportcsarnok
Április 26-28. 9 órától
Hungerit Kupa országos fiú és lány 18
éves korosztályú I. kategóriás
teniszbajnokság
Szentesi Tenisz Klub
Április 26. 17 óra
Szentesi Kinizsi TE - Nagymágocs
labdarúgómérkõzés
Pusztai László Sporttelep

Egyéb
Április 23-24.
Óvodai beiratkozás
A város óvodáiban
Április 25. 8.30 óra
Mûszakiak Napja
Damjanich laktanya
Április 20. 7-11 óra
Díszmadár Börze
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház

Programajánló

Kos
Munkájában igyekszik
megújulni, ötleteivel le-

mossa végre magáról az „egyhan-
gú” jelzõt. Azok, akik eddig inkább
legyintettek önnel kapcsolatban,
most figyelnek, s isszák szavait.

Bika
Nem kizárt, hogy barát-
ságból, ismeretségbõl

szerelem lesz. Különösen, ha új
környezetbe, vagy új társaságba
kerül. Ott összetalálkozhat valaki-
vel, akibe az elsõ pillantásra bele-
szerethet.

Ikrek
Ha így kommunikál a hé-
ten, akkor olyan kapcso-

latokat ápolhat, illetve alakíthat ki,
amelyekrõl késõbb kiderülhet,
hogy életének, mindennapjainak
alappilléreit képezik.

Rák
Tiszta és éles ész, vala-
mint jókora optimizmus

lesz jellemzõ önre. Ha mindehhez
önfegyelem társul, a legnehezebb
problémákat is megoldhatja.  

Oroszlán
A héten semmiféle ígé-
retre ne vegyen mérget,

és fontos, hogy ön se mondjon
olyat, amirõl már eleve tudja, hogy
halálra van ítélve! Felettesével ki-
sebb kommunikációs problémák
adódhatnak. 

Szûz
Fegyelmeznie kell magát
és lakatot tenni a szájá-

ra, különben olyasmit mondhat,
amivel maga alatt vágja a fát. A
munkában jó lehetõsége adódik,
amit célszerû elvállalni.

Mérleg
A munkahelyén hallott
hírnek köszönhetõen sze-

rencsésnek érzi most magát. Ez a
hét egyébiránt nem alkalmas arra,
hogy szerelemben, vagy anyagiak-
ban meghozzon bármilyen komo-
lyabb döntést. 

Skorpió
Elfoghatja a kétség vala-
mivel kapcsolatosan,

amirõl csak ön tud egyedül. Ne
hagyja elbizonytalanodni magát, ne
üljön föl mindenféle híresztelésnek!
Ha nincs munkája, olyat találhat,
amelyért nem nyíltan kell nyomulni. 

Nyilas
A héten megfigyelheti,
hogy a szerencse for-

gandó. Aki tegnap kevesebb volt
egy porszemnél, az ma a csúcsra
emelkedhet. Igyekezzen továbbra
is szerényen viselkedni elért ered-
ményeivel. 

Bak
Ne keseredjen el, ha
egyelõre nem kerül fel a

hipergazdagok listájára! Jusson
eszébe, hogy a dúsgazdag embe-
reknek ugyan sok a pénze, ám a
„gyomorsava” is 

Vízöntõ
Senki nem tudja önnél
jobban, hogy a vagyon-

szerzéshez nem tudás kell, hanem
gátlástalanság. Így aztán bármit
tesz, nem akar arannyá változni,
amihez nyúl. 

Halak
Ha cége, munkahelye
változások elõtt áll, akkor

ön a lehetõ legjobb pozícióból kép-
viselheti saját érdekeit. A héten
próbáljon jobban takarékoskodni! 

Április 19-25.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPA bajnokcsapattól kapott ki hazai pályán a Szentesi Kinizsi
SZITE asztalitenisz együttese. A bajnokságot Kisújszálláson
zárja a Kinizsi, ha a Szentes nyer, nagy lépést tesz a bronz-
érem felé.

A bajnokságot toronymagasan vezetõ, már bajnok Kecske-
mét együttesét fogadta a Szent Erzsébet iskola tornatermében
a Kinizsi csapata az NB II Dél-keleti csoportjának legutóbbi
játéknapján. Bár az elsõ páros mérkõzés után még a Kinizsi
vezetett, az ezt követõ ötöt a vendégek nyerték. Bár 5-1-rõl
még 5-3-ra visszakapaszkodott a csapat, innen újabb öt mér-
kõzést nyert a Kecskemét, gyakorlatilag eldöntve ezzel a ta-
lálkozót. A vége 7-11 lett, de szégyenkezésre semmi ok. A Ki-
nizsi szerdán elmaradt mérkõzést pótolt a BVSC ellen, majd
május 11-én Kisújszállásra utazik a csapat, akkorra már kide-
rül, hogy az elmaradt mérkõzések végeredményei hogyan
alakulnak, és a csapat továbbra is versenyben marad-e a do-
bogóért? Két gyõzelem esetén nagy esély van rá, hogy bronz-
érmes lesz idén a Szentes az NB II-ben.

hv

A bronzérem a tét
A Dr. Papp László Birkózó

Egyesület 25 diákversenyzõ-
vel vett részt Orosházán a
Dr. Sándor László Nemzet-
közi meghívásos versenyen,
ahol négyen elsõ, hatan má-
sodik, heten harmadik, és
hárman ötödik helyezést ért
el. A csapatversenyben az
FTC és az Orosháza mögött a
harmadik helyen végzett az
egyesület. Ez az eredmény
bizakodásra ad okot a május
31-én, a szentesi sportcsar-
nokban megrendezendõ or-
szágos diákolimpiai döntõ
elõtt.

17 birkózóérem

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.

Városi könyvtár
A Kurca-parti Foltvarró Klub

"Alkotó kezek" címû kiállítása lá-
togatható az intézmény nyitvatar-
tási ideje alatt.

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 18-tól

Pintér Bence nagy elõdök nyomdokain halad.



Szentesi ÉletÉgisz 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

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon az
alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok.

Tojás 35-40 Ft/db, vöröshagyma 170-180 Ft/kg, fok-
hagyma 1400-1600 Ft/kg, lilahagyma 450 Ft/kg, petrezse-
lyem-, zellerzöld 50 Ft/csomó, zeller 150 Ft/db, karfiol
450 Ft/kg, bab 700-900 Ft/kg, fehérpaprika 800-900 Ft/kg
vagy 120 Ft/db, erõs paprika 70-120 Ft/db, kaliforniai
paprika 250 Ft/db, paradicsom 450-650 Ft/kg, kígyóubor-
ka 480 Ft/kg, ófejeskáposzta 150 Ft/kg, újkáposzta 200
Ft/db, ókelkáposzta 280 Ft/kg vagy 250 Ft/db, lilaká-
poszta 450 Ft/kg, spenót, sóska 200 Ft/zacskó.

Medvehagyma 150-300 Ft/csomag, zöldhagyma 80-150
Ft/csomó, piros retek 60-180 Ft/db, karalábé 80-200
Ft/db, ókrumpli 130-140 Ft/kg, újkrumpli 450 Ft/kg, sa-
láta 80-150 Ft/db, gyökér 450-500 Ft/kg, répa 140-160
Ft/kg, gomba 450-600 Ft/kg.

Alma 180-250 Ft/kg. Dióbél 2000 Ft/kg, mák 1800
Ft/kg, csíramálé 200-250 Ft/doboz. Citrom 450 Ft/kg, ba-
nán 450 Ft/kg, mandarin 290-380 Ft/kg, narancs 280
Ft/kg, Méz 1500 Ft/üveg.

Vetõkrumpli 120 Ft/kg, dug- és fokhagyma 1400-1800
Ft/kg.

PPPP iiii aaaa cccc oooo llll jjjj uuuu nnnn kkkk

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

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

Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
Kiadja: Szentes Városi Képviselô—testület, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

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

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet
ISSN 0238—9959

A Szentesi Mûvelõdési
Központ és a Szentesi Fotó-
kör szervezésében április 14-
én, hétfõn este nyitotta meg
Kruzslicz Pál újságíró Szabó
Béla fotómûvész „Az én vilá-
gom- Szabó Béla 50 –„címû
fotókiállítását. Az öttevényi
alkotó már több alkalommal
sikeresen szerepelt a képei-

vel Szentesen az Aktfotó Bi-
ennálén és az Alföldi Fotó-
szalonon is. Az utóbbi kiállí-
táson 2012-ben I. díjat, az el-
múlt évben II. díjat érdemelt
ki a mûvészi alkotásaival.
Régebben is több kiállítási
anyagát láthatta már a szen-
tesi közönség, 2010-ben a
Gyõri Balett elõadásairól ké-

szített Tánc címû kiállítási
anyagával mutatkozott be
nálunk. A kiállításon nagy-
méretû fekete-fehér tájké-
pekkel találkozni, a letisztult
képi és formai világ a színek
nélkülözésével is magával
ragadó. 

A kiállítás megtekinthetõ a
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház-
ban május 30-ig az intéz-
mény nyitva tartási idejében.

Nagy István

Az én világom

Két vendég verekedett
össze az egyik helyi sörözõ-
ben az elmúlt hétvégén. A
dulakodás szóváltással kez-
dõdött, majd jött a lökdösõ-
dés, mely során a sörözõ szé-
kei is összetörtek, sõt, a hara-
gos felek, miután elhagyták
a szórakozóhelyet, betörték
annak ablakát is. A Szentesi
Rendõrkapitányság mindkét
férfi ellen garázdaság miatt
indított vizsgálatot.

Ismeretlenek törtek be egy
szentesi lakásba április 2-a és
12-e között. A lakásból kész-
pénzt és aranyékszereket vit-
tek el a tolvajok 260 ezer fo-
rint értékben. 

Lopás miatt indult bünte-
tõeljárás egy fiatalkorú és
egy felnõtt korú személy el-
len, akik egy osztatlan, kö-

zös udvarból eltulajdonítot-
ták szomszédjuk 60 kg-os
kovácsüllõjét. 

Élettársak vesztek össze
Szentesen, a vita vége az lett,
hogy a nõ a nála lévõ késsel
egy alkalommal megszúrta a
lakásban a férfit. A rendõr-
ség szakértõk bevonásával
vizsgálja a sérülés pontos
gyógyulási idõtartamát és a
bûncselekmény pontos kö-
rülményeit.

Több nagy értékû szer-
számgépet loptak el egy par-
koló személygépkocsiból. A
tolvajok betörték a jármû
szélvédõjét, és a közel félmil-
lió forintot érõ szerszámgé-
peket magukkal vitték.

Hv
Egy táncesten vitatkozott

össze két helyi lakos 2014

februárjában. A megalapo-
zott gyanú szerint az 57 éves
N. Zoltán egy korábbi sérel-
mét tette szóvá a sértettnek,
majd a veszekedést tettleges-
ség követte és a gyanúsított
egy alkalommal arcon ütötte
a férfit. A bántalmazott érte-
sítésére kiérkezõ rendõrök
elfogták és elõállították N.
Zoltánt a Szentesi Rendõrka-
pitányságra.

A terhelt ellen garázdaság
vétsége elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt in-
dult büntetõeljárást a rend-
õrök a napokban befejezték
és az ügy iratait vádemelési
javaslattal megküldték a
Szentesi Városi Ügyészség-
nek.

Megszúrta az élettársát

Született: Rácz József és Pintér Borbála Juditnak (Horváth
M. u. 4.) Dorka nevû gyermeke.

Elhunyt: Takács Sándor (Gaál I. u. 4.), Berényi Lászlóné
Pulai Margit (Dr. Uhlár I. u. 10/A), Szabó Imréné Angyal Ro-
zália (Bálint u. 24.), Fehér László Józsefné Vincze Erzsébet
Franciska (Táncsics M. u. 32.).

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 (mentõállo-
más) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

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

Gyógyszertári ügyelet: Április 21-ig Szent Damján Gyógyszertár (Si-
ma F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17 -ig. Április 21-május 5-ig Dr. Bugyi
István Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) mindennap (hétvégén és ünnep-
napokon is) 8-20 óráig. Készenléti  telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) április 19-20-
21-én Hobot László, Kodály Z. u. 15., telefon: 20/311-08-30.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü április 21—25.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Húsvét hétfõ: Zárva
Kedd: Tavaszi zöldségleves és

tojásos leves
A menü: Brassói aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
B menü: Gombapörkölt, nokedli,

saláta
Szerda: Legényfogó leves és

cherry meggyleves
A menü: Magyaros rakott tészta vagy

lapocka roston, kelkáposzta
fõzelék

B menü: Sült hekk, petrezselymes
rizs, citrommártás

Csütörtök: Zöldbableves és tárkonyos
burgonyaleves

A menü: Bakonyi töltött borda,
burgonyapüré, saláta

B menü: Csirkepökölt, tészta, saláta
Péntek: Lestyános csorba és

csirkebecsinált leves
A menü: Vadas sertésszelet, sós

burgonya, saláta
B menü: Saslik, sült burgonya,

saláta
www.galeriakavehaz.hu (X)

Változások
a parkolásban
Ingyenes a parkolás a vá-

rosban Húsvéthétfõn. A
nemrégiben átadott Petõfi és
Ady Endre utcán valamint a
Kossuth tér 5. szám elõtt – az
egy hetes türelmi idõt köve-
tõen – április 22-tõl már fi-
zetni kell. Az ellenõrök utó-
lag vetetnek jegyet, illetve fi-
gyelmeztetõ cédulát raknak
a jármûre, április 28-ától
azonban pótdíjat fizettetnek
azon a területen is.

Két parkolóórát áttelepít
április 18-án a Városellátó
Nonprofit Kft. Egy berende-
zés a Petõfi utca 4. szám elé a
Gólyás házhoz, egy pedig az
Ady Endre utca 7. szám alá
kerül az OTP és az IBUSZ
elõtti parkolóból.

A rendkívüli tavaszias tél után korán eljött
a kikelet. A jó idõ kicsalogatta a növények
közé az embereket is, akik a szép napok adta
lehetõségeket kihasználva újra szépítik há-
zuk táját, erkélyeiket. Az önkormányzat  ha-
gyományt õrzõ módon ismételten meghirde-
ti a Virágszínvonalasabb Szentesért környe-
zetszépítõ versenyt, amelynek keretében kí-
vánja elismerni azoknak a munkáját, akik so-
kat tesznek az igényesebb környezet kialakí-
tásáért, mely által a város a virágosabbá, zöl-
debbé, élhetõbbé válik. 

A jelentkezni az alábbi kategóriákban le-
het:

– egyéni kategória /családi házak elõtti
közterület és a közterületrõl látható ma-
gánkerti rész!/

– munkahelyi kategória /intézmények,
vállalkozások /

– lakóközösségi kategória /tömbházas
épületek homlokzatai, épület elõtti
részek/

Nevezhet bárki, aki partner velünk abban,
hogy városunk egyre üdébb, virágosabb le-
gyen. Az elmúlt évekhez hasonlóan minden
nevezett a saját maga által készített fotóit
CD-re írva július 30-ig nyújthatja be a polgár-
mesteri hivatal mûszaki osztályára. A CD bo-
rítón jól látható módon fel kell tüntetni a ver-
senyre jelentkezõ nevét, címét, telefonos elér-
hetõségét és azt, hogy mely kategóriába sze-
retne jelentkezni. A versenykiírással kapcso-
latos bõvebb információt a városi fõkertész-
tõl kaphatnak az érdeklõdõk.

Virágszínvonalasabb
Szentesért

Pollák judo
A szentesi Pollák DSE

dzsúdósai két versenyen is
eredményesen szerepeltek az
elmúlt hétvégén.

Junior országos rangsor-
verseny válogatón elsõ he-
lyezést ért el Kalydy Patrícia -
78 kg-ban. A paksi regionális
bajnokságon diák C-ben (
2004) 5. Balog István, diák A-
ban (2002) 5. Tóth Bálint, 4.
Szabó Máté. A serdülõk kö-
zött (2000-2001) 5. helyezett
Szijjártó László. 

A támogatásokat és a szü-
lõk segítségét ezúton is kö-
szönjük.

Sakk NB II:

döntetlen
A sakk NB II-es bajnokság

Tóth László csoport 10. for-
dulójában aTóth László SE II.
-t fogadta a Szentesi Sakk SE.
A Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központban zajló
játszmák 6:6-os döntetlent
hoztak a bajnoki tabellán egy
hellyel elõrébb álló kecske-
métiekkel szemben. A hazai
együttesnél gyõzött: Sakic Ló-

ránd, Sakic Simeon, és Udvardi

Zalán. Remizett: Volosin Vla-

gyimir, Borsi Imre, Hajdú Ist-

ván, Radics László, Csipai Le-

vente és Nagy Viktor.

A zenekar 2011 nyarán alakult, hogy magas színvonalú, igé-
nyes zenével szórakoztassa a közönséget. Mindemellett reperto-
árja mindenki zenei ízlését tükrözi.

Fontosnak tartják, hogy a közönség minden koncerten és ren-
dezvényen átélje az élõ zene varázsát. A szervezõk minden ér-
deklõdõt várnak április 19-én, szombaton 22 órakor a Felsõpárti
Sörözõben a Black Five koncertre. Belépõ 22 óráig ingyenes.

Black Five koncert

Farkas Sándor országgyûlési képviselõ április 23-án,
szerdán 9 órakor a polgármesteri hivatal konferencia
termében veszi át mandátumát. Az április 6-i országgyûlési
választáson a szavazatok mintegy 46 százalékát megszerezve
végzett az elsõ helyen a Fidesz-KDNP jelöltjeként.

Átveszi mandátumát


