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Szemtelen a The Fly
zenéje, mint a légy

Szentesi fiatalok zenekara a The Fly, amelynek tag-

jai nemrég videoklipet forgattak egyik dalukhoz.

Névválasztásuk utal a dalszövegek szókimondó stí-

lusára: kellemetlenek, akár egy szemtelen légy.

4. oldal

A csoda ma
folytatódhat

Drámai csatában, ötméteresekkel gyõzedelmeske-
dett a Szentes a Dunaújvárosi Fõiskola nõi csapata
felett a bajnoki döntõ elsõ mérkõzésén, így 13 – 14
lett a végeredmény. A ma esti visszavágót 18 órakor
játsszák a ligeti uszodában.

5. oldal

Meszépül a Felsõpárti
Református Templom

A 100 évvel ezelõtt felszentelt Felsõpárti Reformá-
tus Templom 40 millió forintot nyert felújításra
Leader-pályázaton. A munkálatok megkezdése elõtti
utolsó istentiszteletet május 4-én, vasárnap 9 órakor
tartják, majd elkezdõdik a felújítás, amely várhatóan
õsszel fejezõdik be.

3. oldal

Az elmúlt évekhez hason-
lóan Szentesen és a környe-
zõ településeken nehezen
értékesíthetõek az ingatla-
nok. Építési telkekre nem
igazán van igény, mivel ke-
vesen vállalkoznak építke-
zésre. Inkább az igényesen
kialakított, korszerûbb in-
gatlanokat keresik a vevõk.
Többnyire megtakarításból,

meglévõ ingatlan eladásá-
ból finanszírozzák a vásár-
lást. A kínálati oldalon sok
a romos, eladhatatlan ingat-
lan, melyek között számos
korszerûtlen, nagy alapterü-
letû családi ház található. 

Szentesen az egyszobás la-
kások átlagára 3-4,5 millió, a
1,5 - 2 szobásoké 4-6,5 millió
forint között mozog. A több-

szobás lakásokat 5-9 millió
forint között lehet megvásá-
rolni, tudtuk meg Balázs Eri-
ka ingatlanértékesítõtõl. A
családi házak, sorházak vo-
natkozásában nagy a szórás,
ezek esetében átlagárat nem
lehet kimondottan megálla-
pítani.

(folytatás a 3. oldalon)

Ritka alkalom, amikor ci-
vilek szabadon járhatnak ki-
be a laktanya kapuján, rá-
adásul olyan helyekre is be-
juthatnak, ahová máskor
nem. A minden évben meg-
rendezett Mûszakiak Napja
ilyen alkalom az MH 37. II.

Rákóczi Ferenc Mûszaki Ez-
red életében. Ilyenkor nem
csupán a volt nyugállomá-
nyú hivatásos és sorkatoná-
kat, más mûszaki alakulatnál
szolgálókat, hanem a város
és a térség lakóit is várják
különbözõ programokkal.

Idén az esõs idõjárás ellenére
másfél ezren látogattak el a
Damjanich laktanyába a Mû-
szakiak Napja és a Szentesi
Rendõrkapitányság Rendõr-
ség Napja programjaira.

(folytatás a 3. oldalon)

Kilenc napos filmünnep-
pel, nyitási akciókkal, pla-
kátkeresõ játékkal várja né-
zõit az újjávarázsolt szente-
si mozi. Az épületben a fa-
lakon kívül minden meg-
újul, modern környezetben,
és csúcstechnikával indul
be a régóta várt szolgáltatás
május 6-tól.

Az évszázados múltra
visszatekintõ moziépületben
szinte csak a falak maradnak
a  régiek, minden más meg-
újul. Korszerûsítésre szükség
van, csak így lehet megfelel-
ni a 21. századi nézõk igé-
nyeinek, vallja az Õze Lajos
Filmszínházról Szentesi Mo-
zira keresztelt intézmény
üzemeltetõje. Szabó Krisztián,
a Mozaik Mozi Kft. ügyveze-
tõje arról számolt be kedden

a helyszínen lapunknak,
hogy korábban sor került a
tetõ szigetelésére, valamint
klimatizált nézõteret alakí-
tottak ki, melyben már he-
lyükre kerültek a kényelmes
plázamozi székek, s kifeszí-
tették a hatalmas, 45 négy-
zetméteres vásznat is, az elõ-
térben a büfé a megszokott
helyen mûködik majd, de
egyben itt lesz a pénztár is.
Tudva, milyen tisztelet övezi
városunkban Õze Lajost,  be-
rendeznek egy emlékhelyet
installációkkal a Szentesi
Moziban. 

Május 6-a a hivatalos nyi-
tónap, elsõként délután fél
öttõl fõleg a kisebbeknek
kedvezve a Lego kaland cí-
mû animációs filmet vetítik.
Ezt már 3D-ben élvezhetik a

nézõk, csakúgy, mint a má-
jusban mûsorra tûzendõ fil-
mek túlnyomó részét. Kilenc
napon át kedvezményes, 790
forintos jegyárakkal tekint-
hetõk meg a sikerfilmek. A
csodálatos pókember 2. lesz
az elsõ premier. A mozi
weboldalán két héttel elõbb
mindig lehet tájékozódni az
aktuális mûsorról. Május 4-
tõl, vasárnaptól él az online
jegyelõvétel.

Az ügyvezetõ említett egy
nyereményjátékot: Szentesen
és Csongrádon 500 összete-
kercselt moziplakátot rejte-
nek el, s minden megtaláló,
aki eleget tesz a mozi
Facebook oldalán leírt felté-
teleknek, nyer, a fõdíj egy
húszfõs belépõ.

D. J.

Finisben a csúcsmozi

Az esõ sem akadályozta
a mûszakiakat

Sok az
eladhatatlan ingatlan

A robbanószer-keresõ kutyát sem zavarta az esõ a Mûszakiak Napján.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Az esti színházi elõadás
után Jókai nyugovóra tért,
de párthívei hamarosan
fáklyás zenével tiszteleg-
tek a hírneves vendég abla-
kai alatt. Jókai kijött a
Jurenák-ház elé (amely a
mai városháza helyén állt),
és rövid beszéddel köszön-
te meg a megtiszteltetést.
Elmondta, hogy ezelõtt 26
évvel volt utoljára Szente-
sen, akkor egy nagy férfiú-
nak kíséretében jött, „ki
Magyarország kormányán
állva – a fiatal szabadság-
nak bajnokokat gyûjteni
jelent volt meg; bajnoko-
kat, kikkel a haza önállósá-
gát kivívni szándékozott”.
Majd azzal folytatta: most
õ is azért jött, hogy bajno-
kokat keressen, kiknek élé-
re állna és vezérelné õket.
A kortárs újságíró megje-
gyezte: „Sajnáljuk, hogy
Kossuth nevét, kire beszé-
dében célzott, fel nem
említé, rövid beszéde na-
gyobb lelkesültséget kel-
tett volna.” 

A következõ napon (1875.
jún. 14.) Jókai megtartotta
programbeszédét a piacté-
ren. A délután folyamán
meglátogatta a kaszinót, az
olvasókört és a gyönyör-
ködtetõ Széchenyi-ligetet.
(A népkertben tett sétája
emlékére a Széchenyi-liget
egyik fõútját utóbb „Jókai

útnak” nevezték el.) Az est
folyamán ismét színielõadá-
son vett részt. Ezt követõen
díszes társasvacsorát ren-
deztek tiszteletére a Ram-
bovszky-féle új vigadóte-
remben. A vacsoránál –
amelyen a nõk nagy szám-
mal voltak jelen – nem hiá-
nyoztak a szebbnél szebb
tosztok. Jókai a nõket felkö-
szöntve, kedélyesen emléke-
zett meg arról, midõn a 40-
es évek egyik telén, mint fi-
atalember e vidéken járt és a
bálokban, mint táncrendezõ
szerepelt. Azon idõ óta – ál-
lította Jókai – nagyon keve-
set változott Szentes: a férfi-
ak és õ megvénültek, meg-
õszültek, de a nõk éppoly
szépek, mint akkor voltak!  

Szomorú intermezzo za-
varta meg a kedélyes ban-
kettet. Tíz óra tájban ugyan-
is tûz ütött ki a város alsó
szélén, melynek egy ház lett
a martaléka. Ez némi zavart
okozott ugyan, de egyúttal
alkalmat szolgáltatott Jókai
Mórnak egy szép gesztusra.
Nyomban gyûjtést rendezett
a tûz által károsult polgár
részére, melyet önmaga 10
forintos adománnyal kez-
dett meg. (Összesen 90 frt

gyûlt össze, amelyet átadtak
a károsultnak.) 

A jeles író június 15-én
reggel Szentesrõl Hódmezõ-
vásárhelyre utazott, ahol
szintén jelöltként léptette fel
a Szabadelvû Párt.

Jókai Mór szentesi tartóz-
kodásáról Buday József lap-
szerkesztõ – aki egyben a
helyi függetlenségi 48-as
párt elnöke is volt – részle-
tesen beszámolt a Szentesi
Lap hasábjain. Terjedelmes
tudósítását a következõ
megállapítással zárta: „Ha
Jókai pusztán mint író jelent
volna meg, nagyobb lelke-
sültséggel folyt volna le az
ünnep, de nagyobb fénnyel

aligha. A távozó emléke so-
ká fog fennmaradni, hisz
párthívei, mint jelöltjüket,
de mint írót mindnyájan
õszintén tiszteljük!” 

Az elõcsatározásokból sej-
teni lehetett, hogy az 1875.
július 5-én megtartandó vá-
lasztáson szoros eredmény
várható. Mindkét párt igye-
kezett mozgósítani híveit. A
választójogosultak közül
1033-an adták le szavazatu-
kat (vagyis a jogosultak 76
százaléka). Ebbõl Simonyi
Ernõ 524-et, Jókai Mór pe-
dig 509-et nyert el, tehát mi-
nimális szavazattöbbséggel
ugyan, de a 48-as Függet-
lenségi Párt jelöltje került ki
gyõztesen. A népszerû író
tehát ismét vereséget szen-
v e d e t t  v á ro s u n k b a n .  A
rendkívül szoros eredmény
mégis a kormánypárt elõre-
törését jelezte, hiszen ilyen
közel Szentesen még sosem
került kormánypárti jelölt a
gyõzelemhez. Jókait egyéb
kerületekben képviselõvé
választották, így 1896-ig fo-
lyamatosan tagja maradt a
magyar országgyûlésnek,
1897-tõl pedig a fõrendiház-
nak. 

A rendkívül termékeny

író hihetetlen népszerûség-
nek örvendett az Osztrák-
Magyar Monarchia terüle-
tén. 1894 januárjában nagy
pompával ünnepelték meg
50 éves írói jubileumát. A
kitüntetések egész özönével
árasztották el. Ebbõl az al-
kalomból határozták el ösz-
szes mûveinek nemzeti
díszkiadását 100 kötetben.

Szentes is csatlakozott az
50 éves évforduló megün-
nepléséhez. A jubileum hi-
vatalos napján (1894. jan. 6.)
a Szentesi Lap a következõ
méltatással hódolt Jókainak:
„Fejedelmi ünnepély folyik
le ma az ország fõvárosában
fejedelmi dísszel. Az ünne-
pély pompáját és fényét
nem az arany és a drágakö-
vek csillogása adja meg, ha-
nem az ércnél nemesebb, a
gyémántnál drágább kincs:
egy nemzet hálás elismeré-
se. Nem szolgalelkek üres
tömjénezése, nem képmuta-
tó udvaroncok álnok hódo-
lata, hanem a szívbõl faka-
dó szent lelkesedés övezi
körül azt a magas piedesz-
tált, melyen egy igazi szüle-
tett fejedelem, a költõk kirá-
lya, egy kimagasló szellem-
óriás dicsõségtõl sugárzó
alakja foglal helyet. Jókai
Mórt ünnepli ma a magyar
nemzet. Azt a Jókait, aki ra-
gyogó szelleme fényével be-
világította az egész mûvelt

világot, s nemzetének méltó
büszkesége lett. Akitõl mi,
törpe nemzedék minden
szépet és nemeset tanul-
tunk. Megtanultuk becsülni
az erélyt, szeretni a hazát, és
lelkesedni a múlt dicsõ ha-
gyományain. Ezt a férfit ün-
nepli ma a nemzet apraja
nagyja; palotákból és kuny-
hókból zeng feléje az üdvki-
áltás, s akik ott nem lehete-
tünk közelében testileg, ott
vagyunk mindnyájan lelki-
leg, s az éljen-riadalba,
melytõl visszahangzik ma a
fõváros, belevegyül a mi fo-
hászunk is: Magyarok Iste-
ne, sokáig éltesd Jókai
Mórt!” 

A szentesi fõgimnáziumi
ifjúság január 13-án Jókai-
bált rendezett a Kass ven-
déglõben, elõre megjósolva,
hogy „ez a bál az idei far-
sang fénypontja lesz”. A
Szentesi Polgári Olvasókör
január 27-én Jókai ünne-
pélyt tartott az író 50 éves
mûködésének tiszteletére.
Az irodalmi est táncviga-
lommal zárult. A rendezõk
tudatták, hogy a belépõdí-
jak tiszta jövedelme „Jókai
díszkiadású összes mûvei-
nek beszerzésére fordíttatik,
amely célra felülfizetések
köszönettel fogadtatnak”.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

110 éve hunyt el Jókai Mór (II.)

A szentesi nõk dicsérete

115 éve: a Szentesi Lap
1899. április 30-án megjelent
száma a „Munkásnõk gyûlé-
se” címen tett közzé egy hírt,
amelynek lényege: Nálunk
már nemcsak a férfiak, ha-
nem a nõk is beleavatkoznak
a politikába, népgyûlést tar-
tanak, hogy ott a munkások
ügyeit megbeszélvén, hely-
zetükön javítsanak. Elsõ
gyûlésüket ma délután 3
órakor akarták megtartani a
Kossuth téren. Ezt Szilágyi
Istvánné, Fenyvesi Eszter,
Rácz Nagy Eszter és Keresz-
tes Nagy Zsuzsanna helybeli
munkásasszonyok be is je-
lentették a polgármesternél.
A gyûlés programja: 1. Mun-
kások és munkásnõk helyze-
tének tarthatatlansága. 2. Ál-
talános választási jog. 3. Szo-
cializmus és hazaszeretetrõl.
Azonban a gyûlés nem lesz
megtartva, mert Dr. Lakos
Imre polgármester a bejelen-
tést nem vette tudomásul, és
azt betiltotta. Indokolásában
azt mondja, hogy a kérelem
nincs okmányszerûen kiállít-
va, sem a szónokok nevei be-
jelentve. Az aláírások pedig
azon gyanú keltésére alkal-
masok, hogy még a bejelen-
tõk nevei is azok tudta és be-
leegyezése nélkül íratott a
bejelentés alá. Különben is
azt mondja Dr. Lakos Imre
polgármester: A nõnek fõzõ-
kanál meg orsó és nem a po-
litika való! Azt hisszük eh-
hez sem kell kommentár.

86 éve: a Szentesi Hírlap
1928. május 26-án krimibe il-

lõ történetet adott elõ „Tit-
kos szövetkezést lepleztek le
a Földmunkások Szövetségé-
ben” címen. A május 1-jén
végrehajtott hatósági rajta-
ütésrõl a következõket olvas-
hatták a szentesiek. Hetekkel
ezelõtt bizalmas úton a rend-
õrség tudomására jutott,
hogy titkos szervezkedés és
agitáció folyik Szentesen. A
jelentés szerint vezetõ szere-
pet vivõ földmunkások és bi-
zalmi férfiak a Földmunkás
Szövetség helyiségében izga-
tó nyomtatványokat és gya-
nús eszperantó írásokat ter-
jesztenek. Széleskörû nyo-
mozás indult meg, amelynek
eredményeként néhány nap-
pal ezelõtt leleplezték a szer-
vezkedés minden részét.
Olyan váratlanul történt a le-
leplezés, hogy az agitátorok
védekezni sem tudtak ellene.
Rajtaütésszerûen ment a
nyomozás. Amikor legbizto-
sabban érezték magukat a
szervezkedõk, akkor ütött
rajtuk a rendõrség. A nyom-
tatott izgató kiáltványokat és
hasonló tartalmú eszperan-
tista iratokat épp akkor osz-
togatták, amikor a detektí-
vek váratlanul betoppantak
a helyiségbe. Az iratokat a
detektívek lefoglalták és a
házkutatás alkalmával talált
egyéb iratokkal magukkal
vitték a kapitányságra… A
nyomozás megállapítása
szerint a Földmunkás Szö-
vetség helyisége volt a szer-
vezkedés központja. Külön-
féle címeken feladott csoma-

gokban több ízben érkeztek
kommunista szellemû felhí-
vások és hasonló tartalmú
eszperantista iratok. Ezeket
terjesztették a földmunkások
között. A rendõrség kellõ
eréllyel lépett fel a szervez-
kedõk ellen, és még idejében
rátette a kezét a kiáltvány
terjesztõire. Több egyén ellen
megindult az eljárás tiltott
szervezkedés miatt… (A túl-
hajtott hatósági fellépés
ügyében interpelláció hang-
zott el a képviselõházban.)

45 éve: a Szentesi Élet,
1969. május havi száma is-
mertette a „Május elsejei
programot”. Eszerint: A ta-
valyi évtõl eltérõen – amikor
az építkezések miatt nem a
Kossuth utcáin volt a felvo-
nulás –, most május elsején
ismét a fõutcán halad a me-
net. A dolgozók a Marx téren
gyülekeznek, és innen vo-
nulnak a Kossuth tér irányá-
ba. Az itt felállított dísztri-
bünön foglalnak helyet a vá-
ros vezetõi, az üzemek, tsz-
ek, intézmények kiváló dol-
gozói. Az elõkészületekbõl
ítélve a felvonuló üzemek és
vállalatok érdekes és újdon-
ságnak számító makettekkel,
az eredményes munkát kife-
jezõ jelképekkel köszöntik
május elsejét. A Vendéglátó
és Éliker Vállalat a ligetben
és a Kossuth téren több sza-
badtéri vendéglõt és ételt,
italt árusító sátrat állít fel.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (50.)

Titkos szövetkezést
lepleztek le május elsején

Április 26-án, szombaton
nyílt meg a Szentesi Fotókör
„SZEM” címû tárlata Újvidé-
ken, a Vajdasági fotó-, film-
és videoszövetség újvidéki
(Novi Sad) Fotógalériájában.
Zsivkity Dusán MFFSJ fotó-
mûvész, a VFFVSz elnöke és
Lennert Géza EFIAP fotómû-
vész, a Szerbiai Fotószövet-
ség mûvészeti tanácsának
tagja mondott beszédet. 

A szentesi alkotócsoport
már 2010-ben is kapott meg-
hívást az Újvidékrõl, most
egy részben szakmai, rész-
ben baráti felkérésnek tesz-
nek eleget a szentesi fotósok. 

Még 2013 szeptemberében
nagy sikere volt a „SZEM”
kiállítási anyagnak Lengyel-
országban, £ódz városban,
az ottani fotóklub galériájá-
ban volt látható a képanyag.
A néhány szerzõ alkotásával
kiegészített tárlatot novem-
berben Aradon is sikerült be-
mutatni. A lengyelországi és
az aradi visszajelzésekbõl is
kiderült: a fotográfiát kedve-
lõ közönség szereti a szente-
siek olykor meghökkentõ,
esetleg humoros, de sokszor
rendhagyó látásmóddal ké-
szült alkotásait. A szem té-
makört szó szerinti, illetve

átvitt értelemben járták kö-
rül, a képek egyetlen apró
részlettõl eltekintve kizáró-
lag fekete-fehérek, így erõsít-
ve a képi mondanivalót. A
tárlaton Albert Béla, Apró Má-
ria, Bakó Ildikó, Gálfalvyné Hil-
da, Györgyi László, Kiss János,
Kozma Anita, Králik Emese,
Levendovics György, Marton
Ferenc, Nagy István, Német
Gabriella, Pusztai Péter Pál,
Szaszkó Antal alkotásai látha-
tóak.

A városban és a környéken
kétnapos fotós kiránduláson
vettek részt a két fotóklub al-
kotói.

A Szentesi Fotókör kiállítása Újvidéken

Kapusné Piroska február vé-
gén egy esés következtében
mindkét karját eltörte. Tizen-
négy napig feküdt a baleseti
sebészeten, ahol bal karját egy
huszonnyolc centiméteres
platina implantátummal és
huszonöt csavarral rögzítet-
ték, a jobb kezébe pedig vas-
lemezt ültettek be öt csavarral
rögzítve. Ottléte alatt és az el-
lenõrzõ látogatások során ki-
tûnõen bántak vele, amirõl
szeretne a Szentesi Élet olva-
sóinak is beszámolni: 

– Szeretném megköszönni
a baleseti sebészet mind a ti-
zennégy munkatársának
kedvességét. Olyan aranyos
volt mindenki. Mindig rend-

ben és tisztán tartottak. Fi-
gyeltek arra, hogy mozogjak,
nehogy felfekvéseim legye-
nek. Lajos, az egyik ápoló

etetett, mosdatott és Sza-
bolcs, a gyógytornász is na-
gyon aranyos volt. Külön
szeretném kihangsúlyozni
köszönetemet Tomcsik Tibor
doktor úrnak és segítõinek,
akik mûtöttek. Tomcsik dok-
tor mindig nagyon barátsá-
gos, közvetlen volt velem és
rendszeresen benézett hoz-
zám a kórterembe hogylé-
tem felõl érdeklõdve –
emlékezett Piroska.

– Pénzt senki nem foga-
dott el. Az egyik ápolónõ
úgy fogalmazott, hogy ami-
kor erre a pályára jött, akkor
tudta, hogy ebbõl nem fog
meggazdagodni. Õk a bete-
gek gyógyulásáért vannak.

Példás bánásmód a baleseti sebészeten

címmel anyák-napi családi matinét tarta-
nak a Koszta József Múzeumban. A kézmû-
ves foglalkozással egybekötött program má-

jus 3-án, szombaton 10 órakor kezdõdik,
gyerekeket és felnõtteket is várnak a megye-
házán.

Orgona ága...

Piroska néni nagyon
elégedett a kórházban

tapasztaltakkal.
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(folytatás az 1. oldalról)
A Mûszakiak Napját 1993

óta rendezi meg az alakulat
minden évben. Ez alól kivé-
tel csak a 2006. év volt mikor
a tiszai árvízi védekezés
nem tette lehetõvé az ünnep-
lést. Az alkalom emlékezés
azokra a mûszaki katonákra,
akik 1849. április 25-re virra-
dó éjszaka, a komáromi csa-
tában Török Ignác honvéd
tábornok vezetésével hidat
építettek a Dunán bárkák-
ból, csónakokból, pallókból.
A megfeszített munkával
összeállított híd kimagasló
teljesítmény volt a mûszaki
katonáktól, hídépítõ mester-
emberektõl, akik a tettükkel
nagyban hozzájárultak a
szabadságharc kivívásának
sikeréhez.

A rendezvények keretén
belül a vendégek betekint-
hettek a katonák életkörül-
ményeibe, megismerhették
a rendszeresített technikai
eszközeiket. A rendezvény
adott alkalmat a 2009-ben
létrehozott csapatmúzeum
új kiállítóterme, a Bese terem
ünnepélyes átadására, ahol

Bese László nyugállományú
alezredes fekete kerámiáiból
látható tárlat. A „Szentes,
mûszaki helyõrség a Tisza
partján, A város katonatörté-
nete 1848-2009” címû állan-
dó kiállítás 3 teremben, idõ-
rendi sorrendben mutatja be
az alakulat és Szentes hely-
õrség történetét. Az egykori
múzeum épületében a csa-
patünnep alkalmából az ala-
kulathoz kötõdõ amatõr mû-
vészek alkotásai voltak lát-
hatóak. Kun Rezsõ, Kõrösi Ár-
pád és Kaszanyi Sándor fest-
ményeit, Mezei Gábor karika-
túra szobrait, Pálfia Anikó Be-
áta és Ráfael Péterné gobelin
munkáit állították ki ez alka-
lommal.

Az esõ ellenére 10 órától
folyamatosan zajlottak a
programok, mûszaki techni-
kai eszközök bemutatása,
búvárbemutató, katonai kö-
zelharc bemutató, a katonai
tábor bemutatása és katonai
toborzás,  rendõrségi kutyás
és kommandós bemutató,
valamint a tûzoltóság és a
mentõk közös bemutatói, a
középkor, az 1848-49-es sza-

badságharc és az elsõ világ-
háború hagyományõrzõinek
korhû öltözet- és fegyverzet-
bemutatója, katonazenekari
gyepshow, néptánc, modern
tánc, hip-hop, Nippon Zen-
go, ugrálóköteles csoportok
mûsorai, paintball, íjászat,
lovaglás, kalandpark, kéz-

mûves foglalkozás, karate
törésbemutató, a Stihl Tim-
ber-sports csapatának látvá-
nyos favágó bemutatója vár-
ta a mintegy 1500 érdeklõ-
dõt. Az egész napos prog-
ram a Kanálgép koncertjével
zárult.

BG

(folytatás az 1. oldalról)
Több oka is van manap-

ság, hogy ennyi eladó ingat-
lannal találkozunk. Balázs
Erika meglátása szerint mos-
tanra lefutott a kényszerbõl
eladóvá vált ingatlanok ide-
je, az emberek apatikussá
váltak a problémával szem-
ben. A bankok nem igazán
találták még meg az adósok
számára is korrekt megol-
dást, így egy helyben járnak
az ügyek. A hagyományos
okok közé tartozik a fiatalok
otthonteremtése, az idõseb-
bek igénye kisebb ingatlanba
való költözésre, de a válás,
és az öröklés is ide tartozik.
A jobb élet reményében még
mindig rengetegen próbál-
koznak külföldi munkaválla-
lással, mivel nem tudják a hi-
teleket, a rezsijüket, gyerme-
keik továbbtanulását finan-
szírozni, így sok ingatlan áll
üresen.

– Tavaly és idén is a kor-
szerû, minimális rezsibõl
fenntartható, felújított, vagy
újabb építésû lakásokat és
családi házakat keresik. Még
mindig vezetõ szerepet tölt
be a központhoz közeli fek-
vés. A legkeresettebb jelenleg
családi házak vonatkozásá-
ban a 3 szoba plusz nappalis,
földszintes, korszerû családi
ház 15-22 millió forint érték-
ben, vagy téglaépítésû, jó
mûszaki állapotú, de nem
korszerûsített családi házak
esetében ugyanez a méret, 6-

10 millió forintért. Lakások
között a standard I-II. emele-
ti, 1,5 - 2 szobás, erkélyes,
panelprogramban felújítot-
tak vezetik az eladási listát,
állapottól függõen 5-6,5 mil-
lió közötti áron. A jó elhe-
lyezkedésû téglablokkos la-
kások, amennyiben központi
radiátoros fûtéssel, vagy fû-
téskorszerûsítési lehetõség-
gel rendelkeznek, igen kelen-
dõek. A vásárlás során fenn-
álló legfontosabb szempont
már évek óta a rezsiköltség.
Régebben maga a lakás volt
a kérdés. Szinte a rezsi fon-
tosságával azonos az a tuda-
tos vásárlás, hogy a lakás
mûszakilag korszerû legyen.
Legyen hõszigetelt, a nyílás-
zárók újak legyenek. Manap-
ság a vevõk megnézik az in-
gatlan vételárát, szemrevéte-
lezik szakemberrel, majd
költségvetést végeznek arra
vonatkozóan, hogy a korsze-
rûsítés végén mennyi lesz az
ingatlan bekerülési értéke, és
ettõl teszik függõvé az aján-
latukat, ami teljesen érthetõ
a jelenlegi energia-, és építõ-
anyag árak mellett – mondta
a szakértõ.

Ami nagyon kiemelkedõ
változás az ingatlanpiacon,
hogy a vásárlók nagy többsé-
ge mára rendkívül tudatosan
választ, nem kapkodják el a
vételt, megkeresik a számuk-
ra legideálisabb megoldást,
mert a jelenlegi kínálati piac
ezt lehetõvé teszi. L.É.

Sok az eladha-
tatlan ingatlan

1914. május 24-én szentel-
ték fel a Szentes-Felsõpárti
Református Templomot,
mely Dobovszky József Ist-
ván tervei alapján készült. A
jubileum apropóján – a sike-
res Leader-pályázatnak kö-
szönhetõen – közel 40 milli-
ós felújítással ünnepelnek.

Külsõ tatarozás, szigetelés,
járólap-csere és belsõ festés is
hozzájárul Isten házának
megszépüléséhez.

A pályázati összegen túl
más felújításokat is végezné-
nek a templomon, melyhez
saját finanszírozásra van
szükség, és a jelenlegi áll-
ványozással költséghatéko-
nyabban oldhatóak meg ezek
a munkálatok. A gyülekezet a
támogatások gyûjtése érdeké-
ben téglajegyeket bocsátott ki
1000, 5000, 10 ezer forintos
címletekben, de a Felsõ-
párti Református Egyház
11735043-200009757-es szám-
laszámán keresztül is támo-
gatható az egyházközség
szolgálata, valamint a Gilicze
László Emlékalapítvány
Felsõpártért közhasznú
alapítványnak (adószám:
18466319-1-06) felajánlott 1
százalékot is hálásan fogadja
a gyülekezet.

A munkálatok megkezdése
elõtti utolsó istentiszteletet
május 4-én, vasárnap 9 órától
tartják a templomban, Horkay
László nyugalmazott kár-
pátaljai püspök szolgálatá-
val, melynek témája: légy hû

Istenedhez, népedhez és csa-
ládodhoz! Szeretettel várnak
mindenkit az alkalomra, akár
azért, hogy késõbb össze tud-
ják hasonlítani a felújítás elõt-
ti és utáni állapotot, de lelke-
sen  ajánlják a határon túli
püspök szolgálatát is, hiszen
a gyülekezet több szállal kap-
csolódik a külhonban élõ ma-
gyarokhoz.

A gyülekezet lelkipásztora
évente több alkalommal szol-
gál határon túli Nõszövetségi
konferencián, cserkészekkel
táboroztak már Visken, az
egyházközség két alkalom-
mal is vendégül látott gyer-
mekcsoportokat Bulcsúból. A
kárpátaljai püspök meghívá-
sa különös jelentõséggel bír a
feszült politikai helyzetben,

hiszen az Ukrajnában dúló
harcok a magyarokat is bi-
zonytalanságba sodorták, így
mind az imatámogatásra,
mind a gesztusjellegû támo-
gatásra és tevékeny segítségre
is szükségük volt és van.
Horkay nyugalmazott püs-
pök szolgálata után lehetõség
nyílik  beszélgetésre is, így
szeretettel ajánlják azoknak is
az alkalmat, akik szívesen ér-
tesülnének a püspöktõl az ott
élõ magyarok jelenlegi hely-
zetérõl.

A május 4-i istentiszteletet
követõen elkezdõdik a temp-
lom felújítása, melyet várha-
tóan õsszel fejeznek be. Az
idén százéves templomban,
novemberben hálaadó alkal-
mat tartanak az elmúlt évek
áldásaiért, és Isten házának
megújulásáért. A munkálatok
befejeztével a méltóképpen
megszépült templomról kiad-
ványt is terveznek megjelen-
tetni. Ezzel kapcsolatban azt
kéri a gyülekezet, ha az olva-
sóknak van a felsõpárti temp-
lommal vagy a gyülekezettel
kapcsolatos szép emléke, te-
gyék számukra elérhetõvé,
hogy azt – szerkesztett válto-
zatban – közkinccsé tehessék. 

Gilicze Andrásné

Megszépül a Felsõpárti
Református Templom

Ötezer virágtövet osztanak szét hat helyszínen a Nagyma-
mák tavasza programban. Május 10-én, szombaton 8 órakor a
Deák Ferenc, a Klauzál, a Koszta, a Szentes Erzsébet, a Kiss
Bálint általános iskolákban, valamint Ollai Istvánné Mentõ u.
32. sz. alatti házánál várják a nagymamákat a bársonyka, pe-
túnia, begónia, pistike és a paprikavirág-palántákért.

Virágosztás
a nagyiknak

...május 5-én, hétfõn 18 órakor Nagyváradtól Szentesig
címmel Szalay László fõorvos tart elõadást.

Május 7-én, szerdán 18 órakor a könyvtár és a Krúdy
Gyula Baráti Kör közös rendezvényének vendége Buda Ferenc
Kossuth-, József Attila-, Balassi Bálint emlékkard díjas költõ.

A május 8-án, csütörtökön 18 órakor kezdõdõ filmklubban
A furcsa pár címû színes amerikai vígjátékot vetítik.

A városi könyvtárban...

AAAAzzzz    eeeessssõõõõ    sssseeeemmmm    aaaakkkkaaaaddddáááállllyyyyoooozzzzttttaaaa
aaaa    mmmmûûûûsssszzzzaaaakkkkiiiiaaaakkkkaaaatttt

Elismerések
A Honvéd Vezérkar fõnöke zászlószalagot adományo-

zott az alakulat részére valamint elismerésben részesítet-
te Nyers József ezredest, az ezred parancsnokát beosztásá-
ban huzamos idõn át végzett szakmai munkája elismeré-
séül. Fucsku Sándor vezérõrnagy, a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság Parancsnoka a Magyar
Honvédség kötelékében, beosztásaiban huzamos idõn át
végzett, kiemelkedõ munkája, szakterületen végzett
eredményes tevékenysége, helytállása elismerésekén a
Mûszakiak Napja” alkalmából emléktárgyat adományo-
zott Seres József õrnagynak.

Hagyományainkhoz híven az „Év embere” címeket is
odaítélték a MH. 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezreden
belül. Az év tisztje Tóth Csaba fõhadnagy, az év altisztje
Udvardi Tibor Dénes õrmesternek, az év legénységi állo-
mányú katonája Tóth Ferenc szakaszvezetõ, az év közal-
kalmazottja Sárdinecz Ágnes.

Szentes város és a honvédség együttmûködése érdeké-
ben kifejtett önzetlen munkájáért Szirbik Imre polgár-
mester a Honvédségért és Városért” elismerõ oklevelet
adta át Mosonyi Borbála közalkalmazottnak.

(Fotó: Vidovics)
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Robert Schumann ismert
dalciklusát is hallhatjuk má-
jus 8-án, csütörtökön 19 óra-
kor a hangversenyközpont-
ban Andor Csilla elõadásában
azon a kamaraesten, melyen
három fiatal mûvésztanár
lép a  közönség elé.

Andor Csilla, Takács Gabri-
ella és Vágó Veronika is a
szentesi zeneiskolában kezd-
te zenei tanulmányait, ma
pedig már az iskola elismert,
koncertezõ mûvésztanárai.
Rendszeres közremûködõi a
jótékonysági hangversenyek-
nek, kiállításmegnyitóknak,
múzeumi zenés tárlatvezeté-

seknek. Színes, változatos
mûsort hallhatunk tõlük,
Johann Sebastian Bach kan-
tátarészletei, Henry Purcell
dalai után a romantika érzel-
mi gazdagságát mutatják
meg a hallgatóságnak az
ének, az oboa,  a fuvola és  a
zongora hangján.

Az est zongorakísérõje Csi-
kós Szelezsán Beáta, a SZTE
Zenemûvészeti Karának  ta-
nára lesz.

Szeretettel ajánlom a Zene-
Világ-Zene sorozat követke-
zõ koncertjét mindenkinek.

Kocsis Györgyi

„Asszonyszerelem,
asszonysors”

Szentesi fiatalok zenekara
a The Fly, amelynek tagjai
nemrég videoklipet forgat-
tak egyik dalukhoz. Névvá-
lasztásuk utal a dalszövegek
szókimondó stílusára: kelle-
metlenek, akár egy szemte-
len légy.

A csapatot 2012 õszén egy
városi rendezvény hozta
össze: utcazenélésre szólt a
felkérés, az ismerõs fiúk ak-
kor zenéltek elõször együtt,
mesélte Sebõk Tamás. A szer-
vezõktõl a végén kapott aján-
dék borocska társaságában a
fellépés után is folytatta még
a zenélést a három fiú, így
még aznap össze is hoztak
egy számot. A légy egy ide-
gesítõ kis rovar, senki sem
szereti, s mivel nekünk ke-
mény, odaszólós szövegeink
vannak, így jött a The Fly, az-
az a légy elnevezés – árulta
el Sebõk Tamás. A késõbbi
dalok már e név alatt szület-
tek. – Levi, azaz Balogh Le-
vente írja a szövegeket, fõleg
a csajozás témában, s elvétve
vannak bennük kisebb oda-
szólogatások, tulajdonkép-
pen a tapasztalatainkat rejt-
jük el metafórákban – ma-
gyarázta az együttes  szóló-
gitárosa. Tamás és Levente
mellett még Szabó Dávid,
Roki alapította a csapatot, a
zenekarban õ ül a doboknál.
Korábbi gitárosuk, Túri
Ádám helyére érkezett év ele-
jén Székely Kornél. A basszus-
gitáros már a csapat elsõ le-
mezének megjelenése után
jött, s e hét pénteken, a
Rockbook Fesztiválon lesz az
elsõ fellépése is. Mindezek-
rõl Tamástól azt tudtuk meg,
hogy május 2-án 21 órakor
áll színpadra a The Fly a
szentesi Rockbook fesztivál
második napján, s 14 számuk
között hallható lesz az a hét
szerzemény, amit januárban

felvettek, kiegészülve egy új
dallal, melynek ezúttal lesz a
premierje, valamint feldolgo-
zásokat játszanak még az in-
gyenes rendezvényen. A le-
mezanyag letölthetõ a The
Fly Facebook oldaláról. 

CD-formátumban egyelõre
még nem hozzáférhetõek a
dalok, de tervezik a megje-
lentetését, s mivel érettebbek
lettek azóta a dalok, azokat
átdolgoznák az albumra. 

Addig is, elkészítettek egy
klipet a Semmitõl se félsz cí-
mû dalukhoz. Bekamerázták
a Graffiti Klubban lévõ pró-
batermüket, ott vették fel egy
délután alatt, saját magukat
rendezték, majd Roki és Kor-
nél vágta az anyagot. A vég-
eredmény egy tipikus, és
hangulatos próbatermi vi-
deó, zenélés közben láthatjuk
a tagokat, a népszerû video-

megosztón is megtekinthetõ.
- Ez a dal volt a legelsõ szá-
munk, ezt ismerik a legtöb-
ben, hozzánk is ez áll a leg-
közelebb – mondta Tamás,
aki a maga alig 24 évével a
legidõsebb a csapatban. A
legifjabb, Kornél idén lesz 20
éves, a zenekar egyben baráti
társaság is.

Kedvezõ visszajelzéseket
kaptak a kliprõl, több rock-
magazin is írt róluk. Feszti-
válokra és klubkoncertekre
járnak megyeszerte, s bár ra-
jongótáborról még nem be-
szélnek, de egy néhány fõs
mag szinte mindenhová elkí-
séri õket. Legemlékezetesebb
koncertjükként említi Tamás
a szép emlékû Buffalóban, a
Paddy and the Rats elõ-
zenekara voltak. – Nagyon
sokan eljöttek, s hasonlóan jó
élmény volt a tavalyi Rock-

bookon is fellépni.
– Hobbizenélésnél több,

amit csinálunk, komolyan
odatesszük magunkat. De ez
nem azt jelenti, hogy elsõ-
sorban pénzért játszunk, in-
kább a zene szeretetéért –
hallhattuk Tamástól. 

A punk rockot játszó ban-
da egyébként Levi német-
országi munkája miatt hama-
rosan új frontember után
nézhet. A nyár így arról szól,
hogy valakivel betanulják a
repertoárt, s talán õszre újra
koncertképesek lehetnek. Az
énekes keresés menetérõl
annyit tudtunk meg, hogy
elõször csak (zenész) baráti
körben néznek szét, második
körig, azaz hirdetésig eddig
még nem jutottak el.

D. J.

Szemtelen a The Fly
zenéje, mint a légy

A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola végzõs évfo-
lyamainak ballagása május 3-án, szombaton 9 órától zajlik, az
ünnepség 9.30 és 9.45 között kezdõdik a virágátadás és a ter-
mek végig látogatása után. A Boros Sámuel Szakközépiskola
és Szakiskolában szombaton 9 órakor kezdõdik, elõtte 8.30-
tól van lehetõség a virágokat átadni. A Pollák Antal Mûszaki
Szakközépiskola, Szakiskolában 10 órakor kezdõdik a balla-
gás. A Horváth Mihály Gimnáziumban szerdán 14 órától
tartják a végzõs osztályok búcsúzóját. Múlt héten ballagtak el
a Bartha János Kertészeti Szakképzõ Iskolában.

Ballagások

Nemzeti érték lett a szentesi feketekerámia és a szentesi ró-
zsa naspolya. Egy 2012-es kormányrendelet szerint nemzeti
értéknek minõsül „a magyar alkotótevékenységhez, termelési
kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élõvilág-
hoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt
során felhalmozott és megõrzött minden szellemi és anyagi,
természeti, közösségi érték, vagy termék. A nemzeti értékek
adatait agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód,
épített környezet, ipari és mûszaki megoldások, kulturális
örökség, sport, természeti környezet illetve turizmus és ven-
déglátás kategóriában azonosítják és rendszerezik.

Magánszemélyek javaslatára a települési értéktárba vette fel
az értéktár bizottság a szentesi feketekerámiát kulturális örök-
ség kategóriában, valamint a szentesi rózsa naspolyát agrár-
és élelmiszer gazdaság kategóriában. A nemzeti érték felvétel-
ét bárki írásban kezdeményezheti az önkormányzat polgár-
mesteréhez benyújtott javaslat alapján. A települési értéktár
bizottságra vonatkozó feladatok ellátásával a Mûvelõdési,
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot bízta meg a képviselõ-
testület tavaly májusban. A bizottság idén márciusban döntött
a feketekerámia és a rózsa naspolya felvételérõl, más javaslat
nem érkezett a grémiumhoz. A szentesi feketekerámiát a
Csongrád Megyei Értéktár Bizottság felterjesztette a Magyar
Értéktárba, ugyanígy a tekerõ dél-alföldi hagyományát és a
kubikos tevékenységet is.

A Csongrád Megyei Értéktár 31 megyei nemzeti értéket tar-
talmaz, Így többek között agrár- és élelmiszer gazdaság kate-
góriában a hízott libából készült termékeket, a csíramálét, és a
csongrádi kadarkát. Épített környezet között a csongrádi ha-
lászházak és az Ellés-parti monostor,  kulturális örökségek kö-
zött a tanya mint tradicionális gazdálkodási létforma, a szege-
di papucs, és a Szegedi Szabadtéri Játékok is megtalálható. A
Csongrád Megyei Értéktár természeti környezetben szerepel a
Körös-torok, a Serházzugi Holt-Tisza, míg sport kategóriában
Csongrád megye kajak-kenu sportélete.

A megyei értéktárba javaslatok egyrészt az olyan települé-
sekrõl érkeznek, ahol nem hoztak létre települési értéktárat,
de vannak akár megyei viszonylatban is megbecsülésre méltó
értékeik, másrészt azoktól a települési értéktár bizottságoktól,
amelyek az általuk felvett nemzeti értékeket megyei szintû el-
ismerésre is alkalmasnak tartják. BG

Értékké váltak
„Orgona ága“ címmel címmel nyílt

a Mithrillion Mûhely ékszerkiállítása
szombaton a városi könyvtárban.
Nagy Marietta és kislánya egyedi ötle-
te alapján hét és tizennyolc év közötti
diákok pályázhattak egy-egy olyan
ékszer tervének beküldésével, melyet
édesanyjuknak álmodtak meg anyák
napja alkalmából. A hetven beérkezett
pálymûbõl egy országos szakmai zsûri
választotta ki azokat, melyek alapján
Marietta elkészítette a színes kövek-
kel és kacskaringós formákkal kiala-
kított drótékszereket.

Hankó Györgyné dalokkal tarkított
nyitóbeszédét követõen Szenczy Nóra
játszott gitáron, majd Marietta kihirdet-
te a pályázat díjazottjait. A zsûri dönté-
se alapján Koncz Tímea, Tóth Hanna,

Molnár Dóra, Bubori Boglárka és Sápi Ta-
mara által megálmodott ékszerek ölt-
hettek formát. Annak érdekében, hogy
ne csak az igazán tehetséges gyerekek
anyukái számára készüljön ékszer, Ma-
rietta úgy döntött, hogy minden kor-
csoportból kiválasztanak egy-egy tervet
véletlenszerûen is, sõt a Facebookon
közönségszavazást is rendeztek.

– Annyira gyönyörû, hogy szívesen
hordanám minden nap - mondta boldo-
gan az egyik díjazott, a 12. osztályos
Sápi Tamara anyukája. 

– A Facebookon láttam a pályázatot,
nekiültem és ez jött ki belõle. Szerintem
gyönyörû lett az ékszer - tette hozzá Ta-
mara.

– Nagyon elfáradtam. Szûk egy hó-
napom volt arra, hogy megvalósítsam a

terveket. Az ékszerek vonalvezetésében
és színvilágában igyekeztem megfogni
azt, amit a gyerekek megálmodtak. Az
egyikhez az utolsó utáni pillanatban ér-
keztek meg a hozzávalók, ami egy ki-
csit stresszessé tette a végét – avatott a
részletekbe Marietta. – A családom se-
gítsége és türelme nagyon sokat jelen-
tett. Édesanyám pedig, akinek a kiállí-
tást ajánlom, meglepetésként szintén el-
jött a megnyitóra, úgyhogy most na-
gyon boldog vagyok.

Az alkotások május 15-ig láthatóak a
könyvtárban, ahol a pályamûvek mel-
lett Marietta egyéb munkáit és az alko-
táshoz használatos eszközöket is meg-
tekinthetik az érdeklõdõk.

B.V.

Varázslatos anyák-napi meglepetés

Ékszertervekkel pályázhattak a gyerekek.

Balogh Levente, Sebõk Tamás, Székely Kornél és Szabó „Roki“ Dávid

Takács Gabriella, Andor Csilla és Vágó Veronika
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Nagyszerû szentesi gyõ-
zelemmel kezdõdött a nõi
vízilabda-bajnokság döntõ-
je. A mieink a rendes játék-
idõben 10-10-es döntetlent
értek el a Dunaújváros el-
len, büntetõkkel pedig a
gyõzelmet is sikerült meg-
szerezni. Második felvonás
ma este 18 órakor a ligeti
uszodában.

A Dunaújváros otthoná-
ban rendezték szombaton
délután a bajnoki finálé elsõ
felvonását. A mieink a talál-
kozó elején 3-1-re, majd 4-3-
ra vezettek, innen szorosan
haladt egymás mellett a két
csapat – váltott vezetéssel –

9-9-ig. 5 és fél perccel a talál-
kozó vége elõtt – ki más? -
Miskolczi Kitti szerzett újfent
vezetést a hazaiaknak Ettõl
kezdve hiába próbálkozott a
Szentes, a lövések nem sike-
rültek, de szerencsére a fõis-
kolások is idegesek voltak,
hálóõrünk, Terefou pedig új-
fent pompásan védett így
újabb gól nem született, egé-
szen az utolsó másodpercig.
Ekkor az addig is jól játszó,
és három gólt szerzõ Gémes
Alexa lövése utat talált a ka-
puba, ami azt jelentette,
hogy következhettek a bün-
tetõdobások. A Hungerit eb-
ben már-már rutinosnak
mondható, hiszen az Eger
pályaelõnyét is így vették el
Gyõri Eszterék, és ezúttal is

mi lõttük jobban az ötméte-
reseket. – Korábban többször
is elõfordult, hogy a találko-
zó elején elengedtük az el-
lenfelet, és csak szaladtunk
az eredmény után, most ez
nem történt meg, vezettünk,
majd egymás mellett haladt
a két gárda – értékelte a lá-
tottakat Tóth László, a csapat
vezetõedzõje. – A végén a
sírból mentettük meg a
meccset, a büntetõket jobban
bírtuk idegekkel, és Terefou
is védett egy ötméterest, így
most nálunk az elõny. Igazi
finálé volt, és a többi mérkõ-
zés is ehhez hasonló lesz.
Aki jobban bírja az idegek
harcát, az nyerhet. Aprósá-
gokon múlhat egy-egy siker,
mi mindent megteszünk,

hogy szerdán ismét mi örül-
hessünk, de nagyon nehéz
lesz. Még semmi nem dõlt el,
remek együttes a Dunaújvá-
ros, maximális koncentráció
és figyelem szükségeltetik
erre a két hétre. Most azon-
ban kizárólag az elõttünk ál-
ló feladatra összpontosítunk.

A csapat vasárnap óta a
második mérkõzésre készül,
elemezték az elsõ meccset,
igyekeztek finomítani a tak-
tikát, kijavítani a hibákat, de
tovább gyakorolták azokat a
játékelemeket is, amik jól
mûködtek Dunaújvárosban.

Az egyik fél harmadik
gyõzelméig tartó párharc ál-
lása 1-0 a Hungerit-Szentesi
VK együttese javára.

A csoda ma folytatódhat
Ha nem is gördülékeny

játékkal, de összességében
megérdemelt gyõzelmet
aratott a Szentesi Kinizsi
megyei elsõ osztályú labda-
rúgó-csapata a Nagymágocs
ellen a Pusztai László Sport-
telepen. Így egy lépéssel kö-
zelebb kerül a bentmara-
dáshoz a Kinizsi, de hátra-
dõlni még korai lenne.

Unalmas elsõ fél órát kö-
vetõen pörgött fel a Szentes a
Nagymágocs ellen, addig
leginkább a mezõnyben folyt
a küzdelem. Az elsõ félidõ
zárásaként aztán végre hazai
helyzeteket láthatott a publi-
kum, ezek a lehetõségek
azonban ekkor még kima-
radtak, nem a fordulást kö-
vetõen, amikor elkezdtek po-
tyogni a gólok. Elõbb Mihály
Róbert jobboldali beadását
követõen Lajos Máté lõtt a
nagymágocsi kapuba, majd
becserélését követõen Szabó
Dániel szerzett gólt, már-már
eldöntve a pontok sorsát. A
szentesi védelem azonban
gondoskodott arról, hogy ne
fulladjon unalomba az utol-
só 25 perc, hiszen egy kiug-
ratást követõen az ellenfél
csatára kapufára lõtte ugyan
a labdát, de a kipattanót La-
jos olyan szerencsétlen moz-
dulattal találta el, hogy az a
saját kapujába vágódott. Mi-
hály Róbert szerencsére ki-
fogyhatatlan maradt a gól-
passzokból, harmadjára is

remekül tálalt játékostársa,
ezúttal Kovács Norbert elé, aki
ismét kétgólosra növelte a
szentesi elõnyt. Ezzel azon-
ban még egyáltalán nem volt
vége, a nagymágocsiak ismét
„kaptak” egy gólt a hazai vé-
delemtõl, így az utolsó má-
sodpercig izgulni kellett,
hogy nehogy pontot vigyen
el a Kurca-partról a sereghaj-
tó, de szerencsére az ered-
mény már nem változott.

– Sokkal agresszívabb fut-
ballt kértem játékosaimtól –
mondta Bozóki Zoltán vezetõ-
edzõ a lefújást követõen. –
Az elsõ fél órában tompán
játszottunk, majd magunk-
hoz tértünk és gólokat sze-
reztünk, sajnos védelmi hi-
báinkat azonnal gólokkal
büntették a nagymágocsiak.
Ennél sokkal fegyelmezet-
tebb, koncentráltabb játékra
lesz szükségünk szombaton
Algyõn, ha pontot szeret-
nénk szerezni ellenfelünktõl.

Sajnos nem segíthet a csa-
paton Vincze, aki begyûjtötte
ötödik sárga lapját, így nem
léphet pályára szombaton. A
Kinizsi 20 pontjával a 12.
helyrõl várja az Algyõ elleni
bajnokit. 

Az ifjúsági együttes gólpa-
rádéval, 18-1-es gyõzelem-
mel vette el kedvét a nagy-
mágocsi fiataloknak ettõl a
sportágtól.

hv

Egy fontos
lépés elõre

Fiú 18-as, I. kategóriás te-
niszversennyel hivatalosan
városunkban is elkezdõdött
az idei teniszszezon. A ver-
senynaptár zsúfolt, bõven
lesz faladatuk a Szentesi Te-
nisz Klub versenyzõinek
2014-ben is.

A szervezõk szerettek vol-
na egy I. kategóriás, 18-as
lány versenyt is megrendez-
ni, de ez végül elmaradt.
Szerencséjük is volt a teni-
szezõknek, mert amíg Szen-
tes környékén esett, addig a
városban nem, így szabad té-
ren pattoghatott a labda. –
Március 20-a óta már kint
játszanak versenyzõink, em-
lékeim szerint nagyon régen
volt, hogy ilyen hamar sza-
badtéren lehetett edzéseket
tartanunk – mondta Drahota-
Szabó József, a Szentesi Tenisz
Klub elnöke. – Összesen 32
versenyzõ állt rajthoz, hat fõ-
városi klubból érkeztek teni-
szezõk, de jöttek Szegedrõl,
Kiskunhalasról is, klubunk
pedig két fiatallal képvisel-
tette magát. A versenyt egy
16 esztendõs teniszezõ nyer-
te – a 18-as korosztályú me-
zõnyben –, míg a szentesiek
közül kellemes meglepetésre
a 15 esztendõs Szeri Dávid
a harmadik helyen végzett
egyéniben. Ez azért volt
meglepetés, mert a verseny-
szám második kiemeltjét óri-
ási, közel három órás csatá-
ban verte 7-6, 7-6-ra, és csak
az elõdöntõben tudták meg-
állítani.

A másik szentesi tenisze-
zõ, Beke Donát 14 esztendõ-
sen indult, kifejezetten azzal
a céllal, hogy szokja az ilyen
hangulatú versenyeket, csa-
tákat. Egyébként is jellemzõ
a klubra, hogy lehetõséget
adnak a fiatalabbaknak arra,
hogy idõsebbek ellen verse-
nyezzenek. Nem utolsó sor-
ban, mivel I. kategóriás ver-
senyrõl van szó, pontokat is
lehet szerezni, ami a ranglis-
ta- helyezéseknél lesz fontos,
hiszen nem mindegy, hogy
ki, milyen pozícióból startol
majd a nagy versenyeken.

Szentesen minden idõk
legsûrûbb versenyprogram-
ját kínálják, így a hazai teni-
szezõknek bõven lesz alkal-
muk itthon pályára lépni.
Ezen a hétvégén Szombat-
helyre és a fõvárosba utaz-
nak a klub teniszezõi. Mészá-
ros Lotti az elmúlt hétvégén
egy nemzetközi, U16-os tor-
nát nyert meg egyéniben, pá-
rosban pedig a fináléig jutott
egy másik magyar lánnyal
az oldalán, Drahota-Szabó
Dorka pedig Prága mellett
volt egy nemzetközi viada-
lon, idén már ez volt a máso-
dik ilyen rendezvény, és
Dorka a vigaszágon a máso-
dik helyen végzett.  Vele
most kezdték el a nemzetkö-
zi rutinszerzést, és nagyon
pozitív tapasztalatokkal tér-
tek haza, pénteken pedig
már indul is tovább Horvát-
országba, egy újabb nemzet-
közi versenyre. hv

Szentesi bronzzal
kezdõdött

a teniszszezon A skót vendégségben van. A házi-
asszony kedvesen megkérdezi:
- Hány cukorral issza a teát?
- Otthon hárommal, vendégségben
öttel. - hangzik a válasz.
- Akkor érezze magát otthon ná-
lunk!

- Az orvos azt mondta, hogy leve-
gõváltozásra van szükségem -
mondja a skót felesége.
- Szerencséd van! Megfordult a szél
- válaszol a férj.

A skót bemegy a városházára, mert
meg szeretné változtatni a nevét.
- Van rá oka? - kérdezi az ügyinté-
zõ.
- Hogyne! Találtam egy köteg név-
jegykártyát.

Megszólal az ügyvédi iroda telefon-
ja, szipogva felveszi a titkárnõ:
- Halló, tessék? Ügyvédi iroda.
- Jó napot kívánok, Kovács ügyvéd-
úrral szeretnék beszélni.
- Már megint maga telefonál? - zo-
kog a titkárnõ - Most mondom el
ötödször magának, hogy Kovács
ügyvéd urat tegnap autóbaleset ér-
te, és meghalt.
- Tudom-tudom, de olyan jó ezt
hallani!

Két zsebtolvaj beszélget:
- El sem tudod képzelni, mennyire
megromlott a közerkölcs.
- Mi történt veled?
- Tegnap óvatosan benyúltam egy
egészen intelligens kinézetû ember
zsebébe. Képzeld, ez a gazember
olyan óvatosan lehúzta a kezemrõl
a gyûrût, hogy észre sem vettem!

Egy matektanár megy az úton.
Megtámadja egy bûnözõ, de hirte-
len a bokorból elõbukkan egy fekete
köpegyes, maszkos ember és meg-
menti.

Ekkor a tanár megszólal:
- Ki vagy te?
A megmentõ nem válaszol, csak
egy nagy Z betût vés a falba a kard-
jával.
- ÁÁÁ! Köszönöm, hogy megmen-
tettél, egész számok halmaza!

- Apa, az ott egy halászhajó?
- Nem kisfiam, az egy yacht.
- És hogy kell írni, j-vel vagy ipszi-
lonnal? És h-val vagy ch-val?
- Tudod kisfiam, így jobban meg-
nézve mégiscsak egy halászhajó.

- A vakond naponta annyit eszik,
mint amennyi a testsúlya - magya-
rázza a tanárnéni.
Mire Pistike közbeszól:
- És honnan tudja a vakond, hogy
mennyi a súlya?

Földrajzórán szakfelügyelõi látoga-
tás van - a diákok a földgömb elõtt
felelnek. A felügyelõ rábök a föld-
gömbre, és az egyik diákhoz fordul.
- Na, meg tudod-e mondani, miért
ilyen lapult az északi és a déli sark?
A diák megszeppen, és ügyesen
"kivágja" magát:
- Én hozzá se nyúltam, nem is lát-
tam senkit és semmit!
A szakfelügyelõ arca elsötétül, nem
szól semmit, de óra után négy-
szemközt kioktatja a tanárt, aki kín-
jában mentegetõzni kezd.
- Tessék elhinni, a diák igazat mon-
dott! Mi is így kaptuk a minisztéri-
umtól.
A szakfelügyelõ szó nélkül elrohan,
azonnal ír egy felháborodott hangú
levelet az "illetékeseknek". A válasz
nem sokat késik.
"Nem érdemes az ügyet felfújni!
Azonnal küldetek egy új földgömböt
az iskolának."

Pótfûtés

Kos
Most végre teljesülhet:
a projekt miatt, illetve

akármivel kapcsolatban is, de
annyi szinte biztos, hogy elisme-
rést kap a héten a munkában. 

Bika
Bár kemény munka-
napok állhatnak ön

elõt, utána jöhet a jól megérde-
melt pihenés.

Ikrek
Végre meghozhatja
gyümölcsét fáradsá-

gos munkája, amivel már jó
ideje sok-sok idõ elment. 

Rák
Rosszul viseli az állan-
dó kötelezettségeket,

legyen szó munkáról, magán-
életi vonatkozású dolgokról. Pi-
henjen egy kicsit.

Oroszlán
Hallgasson a hatodik
érzékére, az ugyanis

jót mond! Ha nincs párkapcso-
lata, megpillanthat valakit.

Szûz
Lehet egy borsos
számla, de az is lehet,

hogy egy nélkülözhetetlen ház-
tartási gép vagy a kocsi mond-
ja fel a szolgálatot. Le kell nyel-
ni a békát.
Mérleg
A héten pénz állhat a házhoz,
ugyanis az az álma amit anyagi

megfontolásból már
egy ideje dédelget,
most elhozhatja a vár-

va várt sikert.
Skorpió

Melankolikus lehet a
hangulata, a tavasz
valóban elhozza a tes-

ti-lelki fáradtságot. Épp ezért ne
tervezzen programot,  pihenje
ki magát. 
Nyilas

Lehet egy feladat a
munkahelyén, amivel
még soha nem talál-

kozott, és eleinte úgy érezheti,
nem is boldogul vele. Hite és a
kitartása  elhozhatja a sikert.
Bak

Energikusabb és pozi-
tívabb lehet, és ezt
mások is észrevehetik.

Környezete  szívesen tartózko-
dik a napokban a társaságában. 
Vízöntõ

Nagyon kíváncsi vala-
mire, ám mégsem
meri feltenni a dologra

vonatkozó kérdést annak az il-
letõnek, akirõl szó van. 
Halak

Anyagi gyarapodás
ígérkezik a héten.
Emellett felébredhet

önben a kreativitás iránti vágy,
és belefoghat egy nagyobb vo-
lumenû munkába.

Május 2-9.
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Dunaújváros–Hungerit-
Szentes 13–14 (2–3, 3–2,
3–3, 2–2, ötméteresek: 3–4)

Vodafone nõi vízilabda
OB I, döntõ, elsõ mérkõzés.
Dunaújváros, 400 nézõ.

Vezette: Petik A., Csiz-
madia.

Dunaújváros: Kasó –
Szilágyi 1, Menczinger K.,
GURISATTI 4, MISKOLCZI
3, Garda, CSABAI 4. Csere:
Ziegler, Horváth B. 1, Po-
lák. Vezetõedzõ: Mihók
Attila 

Szentes: TEREFOU –
Gyõri, HEVESI 3, VAN
DER SLOOT 3, Rácz 1,
Kövér-Kis 1, GÉMES 4.
Csere: Etiebet, Kádár 2, Far-
kas . Vezetõedzõ: Tóth
László 

Gól – emberelõnybõl:
9/5, ill. 12/5. Ötméteres-
bõl: 2/1, ill. 2/2.

Kipontozódott: Kövér-
Kis (20. p.), Garda (26. p.).

(Fotó: Facebook)



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

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 Rendõrkapi-
tányság indított büntetõeljá-
rást egy helyi férfi ellen, aki
húsvét hétfõn az egyik belvá-
rosi üzlet elõtt megverte az
élettársát. Késõbb megjelent a
helyszínen a megvert nõ test-
vére, aki többször is felszólí-
totta a férfit, hogy hagyja ab-
ba a bántalmazást, de mivel
az nem tett eleget ennek a ké-
résnek, ezért a tesó „elkala-
pálta” a bántalmazót. Ez a
kedves családi történet attól
lett igazán kerek, hogy ké-
sõbb bekapcsolódott a dol-
gok folyásába az elsõ pofont
kiosztó férfi testvére is, aki a
könyvtár elõtt rugdosta és
ütötte meg a korábban már
felpofozott nõt. Azért az asz-
szonyt sem kell félteni, õ volt
az, aki néhány héttel ezelõtt
egy késsel szúrta combon a

párját… A mostani történet
három férfi szereplõje ellen
garázdaság miatt indult eljá-
rás.

Zaklatás miatt tettek felje-
lentést egy helyi férfi ellen,
aki imádottját az elmúlt egy
hónap alatt több százszor hí-
vogatta telefonon. A nõ több-
ször is világosan közölte,
hogy nem szeretne kapcsola-
tot a férfival, aki azonban
nem tágított. Amikor világos-
sá vált elõtte, hogy a nõ való-
ban nem akar foglalkozni ve-
le, megfenyegette, hogy bán-
tódása esik.

Újabb internetes csaló ellen
nyomoz a rendõrség. Az is-
meretlen tettes a világhálón
árúsított egy személygépko-
csit, amit a gyanútlan vevõ
kiválasztott magának, el is
utalta a pénzt, az autót azóta

sem kapta meg. Ilyen esetek-
ben leginkább a személyes át-
vétel javasolt, de nem árt leel-
lenõriztetni a jármû forgalmi
engedélyét, okiratait. Ha az
eladó elzárkózik a személyes
átadástól, akkor az már gya-
nút keltõ lehet. 

Egy kórházba szállított
idõs nõ húszezer forintját
lopták el néhány nappal ez-
elõtt. A nõ bement a mosdó-
ba, a táskáját kint hagyta a
mosdó elõtt, és mire vissza-
ment, már nem volt benne a
pénz.

Vasat akart lopni egy férfi,
de tetten érték, ezért a rend-
õrség büntetõeljárást indított
ellene. A nyomozók nem elõ-
ször fogták el a férfit, aki ko-
rábban is fémet lopott a
Nagyhegyen.

hv

Egymást ütötték a családtagok

Született: Vig Péter és Iglódi Katalinnak (József A. u. 18.)
Áron, Szûcs Zoltán és Kiss Annának (Honvéd u. 21.) Bernát,
Sajtos Róbert és Takács Évának (Bocskai u. 35/A) Róbert Ba-
lázs, Szolláth Gábor és Kolenyák Katalinnak (Városföld-
Szentes) Gergõ nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Nagy Zoltán Gyula (Muskátli u. 4.) és
Bojtor Ibolya (Deák F. u. 43.), Molnár Nándor (Árpád u. 28.)
és Kovács Petronella (Hetes, Petõfi S. u. 57.),  Vass Gábor és
Héjja Ágnes Katalin (Vadaskert u. 14.), Tóth László és Szabó
Csilla Nóra (Kisér u. 78.).

Elhunyt: Virágos Imréné Horváth Mária Erzsébet (Nagy S.
u. 22.), Szarvas Lajosné Ambrus Ágnes (Darvas J. u. 22.),
Gyenes József György (Árpád u. 30.), Fejes Antalné Fábián-
Nagy Piroska (Mezõ u. 4.).

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

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) május 1-2-án
Petz János, Klauzál u. 21., telefon: 30/549-09-07; május 3-4-én Bikádi
Péter, Bem u. 21., telefon: 30/248-44-94.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü május 5-9.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Bakonyi gombaleves és

csirkeraguleves
A menü: Marhapörkölt,

pirított tarhonya, saláta
B menü: Rántott sajt, rizibizi, tartár
Kedd: Lencseleves füstölt ízekkel

és vegyes zöldségleves
A menü: Stefánia vagdalt,

krumplifõzelék
B menü: Holstein csirkemell,

sült burgonya, saláta
Szerda: Paradicsomleves

betûtésztával és sajtos
fokhagymakrémleves

A menü: Fokhagymás sertéssült,
hagymás törtburgonya,
párolt káposzta

B menü: Édes-savanyú csirkefalatok,
párolt vagy currys rizs

Csütörtök: Lebbencsleves és karfiolleves
A menü: Frankfurti tokány,

tészta, saláta
B menü: Csirkemell sokmagvas

bundában, finomfõzelék
Péntek: Palócleves és vegyes

gyümölcsleves
A menü: Tüzes sertésfalatok,

sült burgonya, saláta
B menü: Hortobágyi töltött

palacsinta, burgonyapüré
www.galeriakavehaz.hu (X)

Szívügy klub

Tarajossy Zsuzsanna fõor-
vos tart elõadást a szívügy
klub tagjainak május 7-én,
szerdán 16 órakor az ifjúsági
házban.

Az egykori szentesi múze-
umigazgató, a neves régész,
Szabó János Gyõzõ könyv-
gyûjteményével gyarapodott
a közelmúltban a Koszta Jó-
zsef Múzeum.

Amióta városi fenntartásba
került a múzeum, sokkal in-
tenzívebb a felajánlási kedv a
szentesi lakosság részérõl, így
szépen gyarapszik is a hely-
történeti, néprajzi és képzõ-
mûvészeti gyûjteményük,
mondta Béres Mária igazgató.
Mûtárgyak vásárlására ha
szerény mértékben is, de van
lehetõségük. Más kategóriába
tartoznak azok a felajánlások,
ajándékok, amelyek a váro-
sunkkal valamilyen kapcso-
latban lévõ muzeológusok,
kutatók vagy családjuk révén
kerülnek a múzeum birtoká-
ba. Méltó emléket állíthatnak
azzal, ha továbbadják hozzá-
tartozójuk dolgait, de jelentõs
részben indíték a múzeum-
nak való ajándékozásra az,
hogy szeretnék gyûjteményü-
ket olyan helyen tudni, ahol
azt tudományosan rendszere-
zik. Így Zsíros Katalin helytör-

téneti kutatótól is érkeztek
ajándékba szakkönyvek, de
itt említhetõ a növénynemesí-
tõ Szalva Péter könyvtára is.
Ami igazán fontos, ha bizo-
nyos szakirányokat elõrevivõ,
ma már nem beszerezhetõ
könyvekhez juthat hozzá egy
múzeum, melynek speciális,
ún. zárt könyvtárában szak-
emberek tanulmányozhatják
a szakirodalmat.

A Szabó János Gyõzõ özve-
gyétõl kapott felajánlás is eb-
be a körbe tartozik, mintegy
800 kötetet leltározott be a
múzeum könyvtárosa. A ha-
gyatékot nem véletlenül fo-
gadták nagyon szívesen a
Koszta-múzeumban. Komoly
emlékek köthetõk alakjához:
az elsõ munkahelyét jelentette
egykoron a múzeum, 1953-
’54-ben volt igazgatója a helyi
közgyûjteménynek. Azt köve-
tõen az egri múzeum vezetõ
régészeként, a régészeti osz-
tály vezetõjeként, a honfogla-
lás kora, az Árpád-kor és a
késõ középkor jeles kutatója-
ként lett ismert, tanulmánya-
in régészgenerációk nõttek

fel. Nagy megtiszteltetés te-
hát, hogy értékes gyûjtemé-
nye a  szintén megajándéko-
zott egri intézmény mellett a
szentesi múzeum könyvtá-
rának polcaira kerülhetett,
fogalmazott Béres Mária.
Szabó János Gyõzõ személyes
könyvgyûjteményébõl a kö-
rülbelül 800 kötet között ott
sorakoznak publikációi is.
Azonban nem csak régészeti
szakkönyvekkel gazdagodott
az intézmény, hanem több
nyelven íródott, általános tör-
ténelmi, filozófiai vagy mûve-
lõdéstörténeti háttéranyaggal
is. Munkásságára és tanulmá-
nyaira vonatkozó számos tár-
gyi emlék is a múzeumot
gyarapítja ezentúl, így az is-
kolai dokumentumai, szak-
mai elismerései is idekerül-
tek. Szabó János Gyõzõ laká-
sának faláról származó képe-
ket is mutatott Lukács Nikolet-
ta könyvtáros (képünkön), s
azok között egy kuriózumot,
a képzõmûvész tehetségérõl
is közismert legendás régész-
professzor, László Gyula ön-
arcképét. D. J.

Hétfõn hozott határozatot a Csongrád Me-
gyei Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága
a Szentesi Kinizsi–Csanádpalota mérkõzés 1-
1-es állásnál félbeszakadt végeredményét il-
letõen. A határozat szerint: „A VB  megálla-
pítja a  Csanádpalota FC versenyügyi felelõs-
ségét, ezért a mérkõzés pályán elért eredmé-

nyét törli és a mérkõzés 3 bajnoki pontját 3-0
gólkülönbséggel, a vétlen Szentesi Kinizsi TE
csapata javára igazolja.” Ha a csanádpalo-
taiak nem fellebbeznek, akkor a Kinizsi
újabb fontos három ponthoz juthat, ami dön-
tõ lehet az elsõ osztályú tagság megõrzése
szempontjából.

A Kinizsié a 3 pont

Nemzetközi Állatorvosi
Szemészeti Konferenciát
szervez a Kiséri Állatorvosi
Rendelõ május 9-én a me-
gyeházán. A pénteki szak-
mai összejövetelen hazai és
külföldi elõadók beszélnek
többek között a kutyák és lo-
vak leggyakoribb szaruhár-
tya betegségeinek diagnosz-
tizálásáról és gyógykezelésé-
rõl. 

A házigazda képviseleté-
ben Berényi Adrienn a kiséri
rendelõben végzett szemé-
szeti kutatásokról és azok
gyakorlati alkalmazásáról,
Dobos András tulajdonos a lé-
zeres diagnosztika és mûtéti
lehetõségekrõl tart elõadást.
A legjobb Tudományos Diák-
köri elõadást a Kiséri Állat-
orvosi Rendelõ ösztöndíjjal
jutalmazza.

Az állatok gyógyászatáról

Megtisztelõ hagyaték Diákpincében

...április 30-án, szerdán 16-18 óráig a bûn-
megelõzési programsorozat részeként a fel-
újított városközpont közlekedési rendjérõl
hallhatnak tájékoztatót az érdeklõdõk.

...május 8-án, csütörtökön 16-18 óráig Biz-
tonságos szórakozás címmel Orosz Katalin,
bûnmegelõzési elõadó (Szentesi Rendõrkapi-
tányság) és Farkasinszky Terézia, az ifjúsági
drogcentrum munkatársa tart elõadást. 

Körséta

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület kör-
sétára hívja az érdeklõdõket május 3-án,
szombaton 15 órakor. A „Régi-új Szentes”

programban az Ady Endre utca felújított sza-
kasza régen és ma címmel kalauzolja a láto-
gatókat Labádi Lajos, ny. levéltárigazgató. Ta-
lálkozó az Ady Endre utca elején. Rossz idõ
esetén a Tokácsli Galériába tartják meg a
programot. 

Tücsök majális

A Szív-Hang Egyesület és a Tücsök Zene-
kar május 4-én, vasárnap 9-11 óráig vár min-
den érdeklõdõt a Közösségi térnél (Dózsa-
ház). A két órás programban készítenek aján-
dékot anyák napjára, PET-palackból pedig
ablakdíszt varázsolnak, majd a zenekar kon-
certjével ért véget a majális.

TTÖÖRRÕÕCCSSIIKK  LLÁÁSSZZLLÓÓ
Most lennél 66 éves,

de Te már 1 éve
a csillagok közül
vigyázol reám.

Kérlek figyeld lépésem,
ha indulok, gyere elém.

Szeretõ Barátnõd
és Édesanyád

A 33-as medence felújított
régi lelátóját is igénybe vehe-
tik a szurkolók a szerdai
Hungerit-Szentes – Dunaúj-
város nõi bajnoki döntõ mér-
kõzésen, ami 18 órakor kez-
dõdik. Sok szeretettel várunk
minden kedves szurkolót!

Szentesi Vízilabda Klub

Több
szurkoló

A Kurca-Part Kalandpark nyitása június 1-jére tolódik technikai okok miatt. A Szárnyas
Napok idõpontja június 20-22-re változott, a helyszín a kalandpark területe.

A Kakaspörköltfõzõ versenyre június 1-ig jelentkezõk 1000 forint kedvezményt kapnak
a nevezési díj összegébõl.


