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Szubjektíven az objektívvel
A helyi fotós hagyományokat országos, sõt nemzet-

közi kapcsolatai révén határainkon túl is megismer-
tetõ Szentesi Fotókör idén 40 éves. A közösség össze-
tartó ereje és egymás inspirálása minõségi mûhely-
munkát, díjakat, s elismert kiállítások szervezését
eredményezte. A héten nyílt jubileumi tárlatukra a
mai tagok az egykori fotókörösök képeibõl is válo-
gattak.

7. oldal

Mindenekelõtt azonban
térjünk vissza az egy héttel
korábbi mérkõzéshez, ami-
kor is idegenbeli sikerét kö-
vetõen itthon 9-7-re nyert,
majd az elmúlt szombaton,
Dunaújvárosban viszont 8-5-
re kikapott a Hungerit a nõi
vízilabda bajnoki döntõben.
Aztán következett a május 7-
i szerda, és a negyedik mér-
kõzés, ismét a ligeti uszo-
dában…

A büntetõkkel kivívott új-
városi siker után hazai me-
dencében, csodálatos vízi-
labdát játszva nyert 9-7-re a
Hungerit úgy, hogy a mieink
már 6-1-re is vezettek az
összecsapáson. Terefou kapus

ismét kiválóan védett, a hol-
land idegenlégiós, Sabrina
van der Sloot pedig öt gólt
szerzett a találkozón. Kövér-
Kiss Réka szerint végig az
zajlott a medencében, amit
õk szerettek volna, ennek el-
lenére számára is nyilvánva-
ló volt, hogy ellenfelük min-
dent egy lapra tesz majd fel
hazai medencében, és így is
történt. Egy roppant ke-
mény, harcos mérkõzésen
nyert szombaton 8-5-re a
Dunaújváros, életben tartva
ezzel aranyérmes álmait. Az
egyik fél harmadik gyõzel-
méig tartó párharc szerdán
este Szentesen folytatódott,
aztán három perc után úgy

tûnt, be is fejezõdött, hiszen
az újvárosiak villámgyorsan
háromgólos elõnyt szerez-
tek, és hiába lõtt két gólt is
van der Sloot, a hátrány nem
hogy nem apadt, hanem
egyre csak nõtt. Olyannyira
nagy volt a különbség a két
gárda között, hogy a Duna-
újváros már 7-2-re és 9-4-re
is vezetett a mieink ellen. A
Hungerit ment-ment elõre,
de valahogy nem akart ösz-
szeállni a játék, Terefou sem
hozta úgy a bravúrokat,
ahogy kellett volna, ráadásul
a lövések is pontatlanok vol-
tak, nem beszélve az eladott
átadásokról. Aztán a harma-
dik negyed végén Kövér-
Kiss Réka belõtte az ötödi-
ket, majd következett a záró
nyolc perc, valami emberfe-
letti szentesi hajrával. A ven-
dégek ekkor egyetlen gólt
sem tudtak már szerezni, a

Szentes védekezése határo-
zottabb, keményebb lett, fel-
javult a kapusteljesítmény is,
elõl pedig szinte önkívület-
ben pólóztak a több száz ha-
zai drukker által ûzött-haj-
tott lányok. Kövér-Kiss, van
der Sloot, majd Gémes góljai-
val már csak egy gól volt a
hátrány, sõt, egy perccel a
vége elõtt nálunk volt a lab-
da, ám eladtuk, így 38 má-
sodpercet kellett kihúznia
valahogy a vendégeknek,
akik annak rendje és módja
szerint végigjátszották a 30
másodperces támadóidejü-
ket. Maradt nyolc másod-
perc. Tóth László idõt kért,
és mint késõbb kiderült, azt
kérte, hogy takarítsák el va-
lahogy a lányok az utat a
holland játékosunk elõl, aki-
nek kapura kell lõnie.

(folytatás a 6. oldalon)

Szabó Áron, a Horváth
Mihály Gimnázium tanuló-
ja és tanára, Cseh Lajos áp-
rilis 6-án indultak a floridai
Tampába, hogy részt vegye-
nek egy nemzetközi konfe-
rencián. Amszterdam érin-
tésével több mint 13, leve-
gõben töltött óra után ér-
keztek a helyszínre. Az utat
Áron és tanára egy pályázat-
nak köszönhetõen valósít-
hatta meg, melyhez szpon-
zori támogatást is kaptak.

– Egy hetet töltöttünk
Tampában, ahol a konferen-
cia keretein belül részt ve-
hettünk olyan elõadásokon,
melyekre itthon nincs lehetõ-
ség. Nagy hangsúlyt fektet-
tünk a kapcsolatépítésre és
arra, hogy minél több min-
ket érdeklõ elõadásba bele-

hallgassunk. Nagy segítsé-
günkre volt egy csongrádi
úriember, aki feleségével és
gyermekeivel kint él, és je-
lenleg Amerika harmadik
legnagyobb rákkutató köz-
pontjában dolgozik radioló-
gusként – mesélte Áron. –
Amerikai, ázsiai professzo-
rokkal társalogtunk, és részt
vettünk olyan elõadáson,
ahol egy magyar elõadó a
magyarországi hajléktalanok
helyzetét hasonlította össze
más, fejlettebb országokéval.
Ezen kívül több száz külön-
bözõ témát tárgyaltak párhu-
zamosan a konferenciater-
mekben. Érdekesnek tartot-
tam az Észak-Amerika köz-
lekedésfejlesztésérõl szóló
értekezést, ahol kínai mintá-
ra épülõ tervek, vélemények

hangzottak el.  A számunkra
kiemelt témák többek között
a klímaváltozással és telepü-
lésföldrajzzal függtek össze.
Ezek mind olyan témákat
öleltek fel, melyek Magyar-
országon még nagyon gye-
rekcipõben járnak. Szakmai-
lag inspiráló, a nyelvtudá-
som fejlesztéséhez nagymér-
tékben hozzájáruló tudás-
anyaggal gazdagodtam.

A Csongrádról kitelepült
család segítségével Áron és
tanára bejárták a környéket,
ellátogattak a helyi neveze-
tességekhez is. – A Kennedy
Space Centre látogatóköz-
pontjában egy teljes napot
töltöttünk el – részletezte
Áron.

(folytatás a 3. oldalon)

Május 8-án, a Dr. Bugyi
István Kórház Rendelõinté-
zetében tartott Partnerségi
találkozót a szentesi Egész-
ség Fejlesztõ Iroda a Csong-
rád és Békés megyei szerve-
zetek számára. Az elmúlt
három hónap eseményeinek
bemutatása és a tapasztala-
tok megvitatása zajlott ezen
a napon. 

Földesi Irén, a „Kezedben
az életed!” - életmódprogra-
mok a szentesi kistérségben
címû projekt szakmai veze-
tõje elõadásában részletesen
prezentálta a szentesi iroda
megnyitását követõ tevé-
kenységeket a derekegyházi,
a csongrádi, a kiskunhalasi,
és a kisteleki résztvevõknek.

Elsõ alkalommal a szentesi
kórház harminchat dolgozó-
ját vonták be a szájüregi-, ke-
ringési-, érzékszervi-, moz-
gásszervi és dohányzásra
vonatkozó vizsgálatokba.

A rizikószûrési folyamatok
során a felmért dolgozók öt-
ven százalékánál találtak
szájüregi daganatra hajlamos
irritációt. A szûrések éjszaká-
ján ötven résztvevõn végez-
ték el a felmérést. Szentesen,
Derekegyházán és  Szegvá-
ron összesen százhetvenki-
lenc fõ állapotát mérték fel.
Kádár Viktória, az EFI iroda-
vezetõje ismertette a szûré-

sek eredményeit. Az 51-60 év
közötti hölgyek vizsgáltatták
meg magukat nagyobb lét-
számban. A fiatalok aránya
volt a legkisebb. A mozgás-
szervi panaszokat elemezve
az derült ki, hogy a váll,
térd, derék és a hát panaszai
a legkiemelkedõbbek a fel-
mért szemléyeknél. 

Az eddig meglévõ három
egészségmegõrzõ klubon
felül létrehoztak dohányzás-
ról leszoktató és a megfelelõ
étrend és testmozgás kivá-
lasztásában segítõ foglalko-
zást is. 

Az eddigi eredmények rá-
mutattak azokra a hiányos-
ságokra, melyek szerint  az
információk sajnos még nem
jutnak el maradéktalanul a
célcsoporthoz. A kommuni-
kációra elkülönített források
átcsoportosítására van szük-
ség a hatékonyság növelésé-
hez. A kiadványok már szer-
kesztés alatt állnak, így a ké-
sõbbiekben hatékonyan tud-
ják  tájékoztatni a lakosságot.
A partnerségi konzultációkat
hasznosnak tartják, ezért
már most kilátásba helyeztek
egy õszi találkozót.  A követ-
kezõ ingyenes szûrõnapot
május 24-én, Nagytõkén tart-
ja az Egészségfejlesztõ Iroda.

L.É.

Kevesen vettek részt az
ingyenes szûréseken

Floridai konferencián
a gimnazista

Tizennégy év után ismét
magyar bajnokok!

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Káprázatos hajrával egyenlített, majd büntetõdobásokkal
megnyerte a szerdai mérkõzést a Dunaújváros ellen a
Hungerit Szentesi VK nõi vízilabdacsapata, ezzel csodála-
tos közönsége elõtt megszerezte a harmadik, bajnoki címet
jelentõ gyõzelmet Tóth László együttese.

Magyar József klubelnök emeli magasba a bajnoki
kupát a csapat tagjai elõtt, a mérkõzést követõen.
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Az idõs mesternek bizo-
nyára felemelõ sikerélményt
jelentett, hogy mûveinek
díszkötéses kiadása a Révai
Testvéreknek köszönhetõen
1898-ra sikeresen befejezõ-
dött. Ezt követõen hamaro-
san újabb meghatározó él-
ményben volt része: szere-
lemre lobbant egy alig 20
éves kezdõ színésznõ iránt.
Az történt, hogy az ünnepelt
írót – aki ekkor már 74. élet-
évében járt – felkereste egy
Grosz Bella nevû leány, kér-
ve a befolyásos férfiú támo-
gatását a színészi pályán. Jó-
kai Mór közbenjárására az if-
jú hölgyet 1899-ben felvették
a színiakadémiára, és már
kisebb szerepeket is kapott
(fõleg Jókai darabjaiban). Et-
tõl kezdve mûvésznévként a
Nagy Bella nevet használta.
A kölcsönös vonzódásból
hamarosan házasság lett. Az
író rokonsága ellenezte a
szokatlan frigyet, hisz a
menyasszony 54 évvel fiata-
labb volt a võlegénynél, s
amelyet a közvélemény sem
vett jó néven az ország bál-
ványozott hírességétõl. Jókai
Mór vállalva a népszerûség-
vesztést, valamint a családjá-
val való szakítást, 1899.
szeptember 16-án nõül vette

Nagy (Grosz) Bella színész-
nõt.      

Az elkövetkezõ években
Jókai visszavonultan élt, le-
számítva néhány külföldi
utazást. 1903/4 telét Nizzá-
ban töltötte újdonsült csa-
ládjával. 1904. áprilisban tért
haza. Tüdõgyulladást ka-
pott, amelybõl orvosai sze-
rint már-már kilábalt. Éppen
ezért mindenki döbbenten
fogadta a hírt: Jókai Mór
1904. május 5-én este el-
hunyt. A Nemzeti Múzeum
oszlopcsarnokában ravata-
lozták fel. A temetésére má-
jus 9-én került sor. Koporsó-
ját üveghintóba tették, és
azon szállították a Kerepesi
úti temetõbe, ahol ezrek je-
lentek meg. A korabeli sajtó
tudósítása szerint, ilyen sok
embert utoljára Kossuth La-
jos 1894. évi temetésén lát-
tak. Csak a koszorúk és vi-
rágcsokrok szállítására 12
kocsit kellett felfogadni. A
temetõben – Jókai kívánsá-
gának megfelelõen – egy ko-
máromi cigányprímás és ze-
nekara játszotta el kedvenc
nótáit, miközben a földet
szórták a koporsójára. 

A fõvárosi temetés napján
ülést tartott Szentes Város
Képviselõtestülete, amelyet

Mátéffy Ferenc polgármester
a következõkép nyitott meg:
„Tisztelt Közgyûlés! Midõn
a mai napra egybehívott
közgyûlést megnyitom, úgy
vagyok meggyõzõdve, hogy
vétenék e közgyûlés hazafias
érzülete, a haza nagyjai iránt
tanúsítani szokott érzelem-
nyilvánítása ellen, ha – mie-
lõtt a tárgysorozatba felvett
tárgyak elintézésébe fog-
nánk – meg nem emlékeznék
a magyar nemzet ama nagy
halottjáról, aki e hó 5-én este

9 órakor lehelte ki nemes lel-
két, s aki még a mai napon a
ravatalon fekszik, s e nap
délutánján helyezik örök
nyugvóhelyére hazánk fõvá-
rosában. A haza e nagy ha-
lottja: Jókai Mór. »Nagy szel-
lem volt õ. A természet erõi
ritkán tudnak úgy összefog-
ni, hogy hozzá hasonlót al-
kossanak. Hatvan esztendõ
elõtt lett nemzetünk vezér-
költõje. Az õ költészetének
csodálatos varázsa mutatta
meg, mire képes fajunk,
nyelvünk és szellemünknek
õs eredetisége és tisztasága.
S minden alkotásában ma-
gyar. Költészetének egész
tartalma a magyar szellem.
Ez a szellem szülte és nevel-
te õt, s tette remekké, dics-
övé és halhatatlanná!« – Így
jellemzi õt Eötvös Károly, a
magyar parlament egyik leg-
kitûnõbb tagja. Mi tehát,
mint a legmagyarabb várme-
gye legnagyobb városának
képviselõtestülete, a magyar
nemzet dicsõségének eme
kimagasló alakját utolsó út-
jára kísérjük az elismerés és
hála legteljesebb érzetével, s
ennek kifejezéséül indítvá-
nyozom, hogy mondja ki a
közgyûlés, miszerint Jókai
Mór emlékezetét jegyzõ-

könyvében megörökíti s
gyászoló családjához rész-
véttáviratot intéz.”

Az elõterjesztést követõen
Zsoldos Ferenc városi képvi-
selõ indítványozta, hogy a
képviselõtestület mély gyá-
sza jeléül a közgyûlést 5
percre függesszék fel. Bugyi
Antal városi fõjegyzõ meg-
szövegezte az özv. Jókai
Mórnénak küldendõ részvét-
iratot, amely így szólt: „Mél-
tóságos Asszonyom! A mi
gyászunk a költõkirály
eltávoztával egybefoly a
Méltóságod gyászával, mert
a szent hamvak közös kin-
csét képezik a magyar nem-
zet mindenegyes igaz ma-
gyar fiának. A nehéz bánat e
közös fájdalmában a városi
képviselõtestület szívének
õszinte részvétét küldi Mél-
tóságodnak, akit a hitves el-
vesztésével ezerszeresen súj-
tott a mérhetetlen csapás, s
szívbõl kívánja, hogy adjon a
Mindenható Kegyelme Mél-
tóságos Asszonynak vigasz-
talást és megkönnyebbü-
lést.” Özv. Jókainé (Nagy
Bella) a következõ tömör le-
vélben válaszolt: „Megdicsõ-
ült férjem elhunyta alkalmá-
ból fájdalmas részvétének
megnyilatkozásával méltóz-

tatott engem mélységes gyá-
szomban felkeresni. Köszö-
netet mondok a kifejezett
részvétért; kimondhatatlan
bánatomban elviselhetõbbé a
szörnyû csapást az tette,
hogy szomorúságomnak az
egész ország volt osztályo-
sa.”

Jókai Mór halála kapcsán
az Alföldi Ellenzék így fogal-
mazott vezércikkében:
„Emeljük le a kalapot! Omol-
janak könnyeink! Fejedelmi
halottunk van: Magyaror-
szág írófejedelme fekszik a
ravatalon, akinek bûbájos,
mézédes költõi szavát nem-
csak az Adriától a Kárpáto-
kig, hanem mind az öt világ-
részben megértették. Mûvei
25 nyelvre vannak lefordítva
s a British Múzeumban
Shakespeare mûvei mellett
elhelyezve… Õ volt az igazi
második honfoglaló. Vissza-
foglalta és trónusra emelte a
zengzetes szép magyar nyel-
vet. Soha szebben, soha dal-
lamosabban, soha édesebben
nem beszélt nála senki
magyarul… „ Két évvel ké-
sõbb a méltató szavak mel-
lett maradandó emléket is
állított a város Jókainak,
ugyanis 1906-ban a felsõpár-
ti városrész egyik fõutcáját
róla nevezte el. Ez az utca
ma is a nagy mesemondó ne-
vét viseli.

Labádi Lajos

110 éve hunyt el Jókai Mór (III.)

Szentes búcsúja a nagy mesemondótól

Nagy elvárásokkal hittel és bizalommal költöztem néhai
édesanyámmal Szentesre.

A város egyik idõsek otthonába – nevezzük „otthonnak” –
helyeztem el néhai édesanyámat bízva benne, hogy komfor-
tos, szeretetteljes és boldog napokat fog ott tölteni. Sajnos té-
vedtem.

Sem szakmailag, sem empátia tekintetében az „idõsek ott-
hona” az elvárásaimnak nem felelt meg. Pedig funkciójában
evidensnek kellett volna lenni, hogy az idõs ember életminõ-
ségét változtassa az intézmény! Családom és jómagam csaló-
dása határtalan a mai napig. Ugyanakkor szükségesnek ér-
zem hálámat és mélységes tiszteletemet kifejezni a Csongrád
Megyei Dr. Bugyi István Kórház Pszichiátriai és Belgyógyá-
szati osztály orvosainak, ápolóinak és minden dolgozójának!
Õk ápolták, gondozták, maximális tudásukkal, tisztelettel,
óriási empátiával és kedvességgel néhai édesanyámat. Na-
gyon sok vizsgálattal próbáltak segíteni anyukám egészségi
állapotán. Naponta megtapasztalhattam, hogy más betegek
esetében is mindent megtettek a gyógyulás érdekében. Ebben
a kórházban a beteget CSUPA NAGYBETÛKKEL írják ezen
osztályok dolgozói! Pedig nevezett kórház is munkaerõ gon-
dokkal küzd, nyilván aránytalanul irreális a dolgozók fizeté-
se és mégsem gondolnak arra, hogy de jó lenne külföldön! –
fáradhatatlanok. Tisztelettel csodáltam õket, akik alázatot
éreznek a hivatásuk iránt. Megtapasztaltam, hogy hozzátar-
tozókkal a kommunikáció is igazán emberi volt.

Úgy gondolom, hogy büszke lehet a város polgármestere
és a kórház igazgatója a csodálatos dolgozókra, különöskép-
pen ezen a két osztályon. Merjünk hát dicsérni és jókat is
mondani, ne essünk a magyar betegségbe: hogy minden és
mindenki rossz ebben az országban! Számomra õk az ETA-
LON! 

Ha az egész országban az egészségügy ilyen emberköz-
pontú lenne, úgy a beteg emberek amúgy sem könnyû hely-
zetét elviselhetõbbé tennék!

Mészáros Julianna

Huszonegyedik alkalom-
mal rendezi meg a szentesi
Zenebarátok Egyesülete és
az egyházak az Egyházzenei
Találkozót  május 17-én,
szombaton 17 órakor a refor-
mátus nagytemplomban. A
kórushangversenyen fellép a
Bárdos Lajos Vegyeskar, a
nagybecskereki Emmanuel
Kamarakórus, az orosházi
Szokolay Bálint Madrigál
Kórus és a gyulai Erkel Fe-

renc Vegyeskar. A kórus-
hangversenyen Vivaldi, Ko-
dály Zoltán, Scarlatti, Men-
delssohn, Szokolay Sándor,
Bárdos Lajos-Radnóti M.
mûvek csendülnek fel. 

Május 18-án, vasárnap 10
órakor a Szent Anna-temp-
lomban tartandó misén köz-
remûködik az Emmanuel
Kamarakórus és a Bárdos
Lajos Vegyeskar.

Egyházzenei találkozó

Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
a szentesi lakosságot kér-
dezzük olyan, a várost érin-
tõ eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Bartha László (képünkön)
vállalkozó, üzlettulajdonos
mondta el véleményét.

– Az idén 26 sportegyesület
kapott mûködésre 21,4 milli-
ót, rendezvényekre 2 milliót,
további 2 millió forintot az
év közben felmerülõ igények-
re tartalékolt a sportbizott-
ság. A rendelkezésre álló ösz-
szeg többszörösét igényelték
támogatásként a sportegye-
sületek. 

– Talán sokak elõtt nem is-
mert, de az önkormányzat
az államtól nem kap norma-
tív pénzt a sportra, azt ki
kell gazdálkodnia, más terü-
letektõl elvenni. A klubok
vezetõinek tudomásul kellett
venni, hogy támogatókat
kell szerezni a vállalkozói
szférából, menni kell a pénz
után! Több éves tapasztalat
azt mutatja, hogy a valós
igény valahol félúton van a
lehetõségekhez képest adha-
tó és a klubok által igényelt
összeg között.

Sajnos a központi sportági
juttatásokból is nagyon ke-
veset, vagy egyáltalán nem
kapnak a kis egyesületek,
pedig minden fillérre szük-
ségük lenne.

A Nemzet Sportvárosában
jó lenne, ha több pénz jutna
a közvetlen támogatásokra,
de ne feledjük, hogy a léte-
sítmények fenntartása és
üzemeltetése is önkormány-
zati feladat, ami éves szinten
százmilliós nagyságrendû
összeg.

– A Felsõpárton élõk úgy
érzik, hogy az általuk lakott
városrészre nem fordít meg-
felelõ figyelmet az önkor-
mányzat. Leginkább a kis-
gyermekes szülõk panasz-

kodtak, mivel állításuk sze-
rint a környéken nem talál-
ható olyan játszótér, illetve
kulturált szabad tér, ahol a
szabadban eltölthetnének
egy kis idõt a gyerekekkel.  

– Teljesen jogos a felsõpár-
tiak kérése, ha szeretnének
egy jól felszerelt, a mai kor
igényeinek megfelelõ, kultu-
rált és szép játszóteret. Sokat
kerékpározom ebben a vá-
rosrészben, és azt látom,
hogy a városrész lakóinak a
többsége törõdik a környeze-
tével. Látom az elpusztított
játszóteret is, ahol, remélem
nem végleg, gyõzött az okta-
lan vandalizmus.

Mindenesetre egy olyan
helyet kell találni, amelyik
tágas, könnyen megközelít-
hetõ és éjjel-nappal megvéd-
hetõ a barbár rombolástól.
Biztos vagyok benne, a vá-
rosvezetés partner  abban,
hogy a Felsõpárt is fejlõdjön
és szépüljön az ott élõk örö-
mére.

– Megkezdõdött a mûfüves
labdarúgópálya építése. A
bruttó 136 millió forintba
kerülõ beruházás 70 százalé-
kát a labdarúgó szövetség
biztosította.

– Régi vágya teljesül a lab-
darúgóknak a mûfüves pá-
lya megépítésével. A létesít-
mény lehetõvé teszi jó ki-
használtság esetén a folya-
matos szabadtéri edzést. A
pályák közelében lakom és

sokszor láttam, hogy rossz
idõ esetén milyen áldatlan
körülmények között edzet-
tek a focisták. Több méltat-
lankodó véleményt is hallot-
tam, miért kell erre költeni,
hiszen gyenge a szentesi fo-
ci. Lehet, hogy a felnõtt csa-
patra ez jelenleg igaz, de ki-
váló eredményeket érnek el
a különbözõ korú utánpótlás
csapatok.

Színvonalas munka folyik
az utánpótlásnevelés terén a
piciktõl a nagyokig és az õ
fejlõdésüket is nagyban elõ-
segíti az új létesítmény. Kü-
lön szerencse, hogy most je-
lentõs a pályázati támogatás,
ezt nem lett volna szabad el-
szalasztani.

Bízzunk benne, hogy a fel-
nõtt csapatra is jó hatással
lesz a kulturált környezet, nõ
az edzéslátogatottság, és ez
majd az eredményeken is
meglátszik.

– Igazi, rég várt különle-
gesség volt a húsvét elõtti
szombaton a gasztronómiai
és mûvészeti piac a Mûvé-
szetek Házában, melynek
több javaslat közül a Gara-
boly gasztropiac elnevezést
adták.

– Nagyon találó az elneve-
zés, egy garabolyban sok
minden elfér, márpedig egy
igazi piacon széles a válasz-
ték. Egyre többen figyelnek a
táplálkozásukra, igyekeznek
elkerülni a nagyüzemi mó-
don, vegyi anyagokkal telí-
tett élelmiszerek és külföld-
rõl behozott, ismeretlen ere-
detû, silány termékek fo-
gyasztását. 

Jól illik a Mûvészetek Há-
zának tevékenységi körébe a
rendezvény, mert egy kiváló
kézmûves termék elkészíté-
se, legyen az élelmiszer vagy
használati tárgy, sokszor ma-
ga is mûvészet.

– Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan Szentesen és a kör-
nyezõ településeken nehezen

értékesíthetõek az ingatla-
nok. Építési telkekre nem
igazán van igény, mivel ke-
vesen vállalkoznak építke-
zésre. A kínálati oldalon sok
a romos, eladhatatlan ingat-
lan.

– A 2008-as gazdasági
válság, a forint folyamatos
gyengülése és az energiaárak
emelkedése megtette a hatá-
sát, szinte megbénult az in-
gatlanpiac. Családok tízezrei
nem, vagy alig tudják tör-
leszteni a devizában felvett
hiteleiket, ezért ma már sok-
kal óvatosabbak az emberek.
Az utóbbi idõben az állam
többféle módon is próbált
segíteni, de valódi áttörés
még nem történt. A nagy
alapterületû, régi családi há-
zak korszerûsítése, energia-
takarékossá tétele és fenntar-
tása nagyon sokba kerül,
emiatt eladhatatlanok. Fiatal
házasok szülõi támogatás hi-
ányában gondolni sem mer-
nek lakásvásárlásra, ezért
mennek külföldi munkára a
nagyobb kereset reményé-
ben.

A probléma gyökere azon-
ban szerintem régebbi kele-
tû. A hivatalos statisztikai
adatok szerint hárommillió-
an élnek a szegénységi kü-
szöb alatt, rengetegen kap-
nak minimálbért, amibõl ép-
pen csak megélni és vegetál-
ni lehet.  Az elmúlt húsz év
politikai elitjének az egyik
legnagyobb bûne, hogy az
árak már a nyugati szinten
vannak, míg a bérek messze
leszakadtak ettõl. Ráadásul
Szentes az Európai Unió
húsz legelmaradottabb régi-
óinak az egyikéhez tartozik!
A magyar gazdaság jelenlegi
állapotát tekintve belátható
idõn belül jelentõs bérnöve-
kedés nem várható, ezért
ezeket a tényeket is figye-
lembe kell venni, amikor a
lakásmobilitás hiányáról be-
szélünk.

Mit szól hozzá Bartha László? Olvasónk írja

Csalódás és
csodálat

Az idõs mester és ifjú neje
(1901)
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Kun József rendõr õrnagy, a
kapitányság osztályvezetõje
elmondta, hogy Nagyhegy
javuló közbiztonságában a
rendõrjárõrök folyamatos je-
lenléte, a térfigyelõ kamerák
üzembe helyezése és a lakos-
sági fórumok rendszeres tar-
tása is szerepet játszott. 

Csökkent a közterületi
bûnesetek száma, a betöré-
sek esetében nem történt lé-
nyeges változás. Nagyhe-
gyen tavaly az elsõ félévben
több bûneset történt, az elsõ
négy hónapban 8 lopást je-
lentettek. A második félév-
ben már kevesebb bûnesetet
regisztrált a kapitányság. A
Hajnal utca végén felszerelt
kamera üzembe helyezése

óta még kevesebb panasz ér-
kezik a kapitányságra. A tér-
figyelõ kamera kedvezõ ha-
tását a lakossági fórumon
megjelent nagyhegyiek is
megerõsítették. A polgár-
õrök is heti rendszerességgel
járõröznek a területen, tette
hozzá Szabó István, a polgár-
õrség helyi vezetõje.

Kun József elmondta, a
kedvezõ tapasztalatok alap-
ján folytatják az önkormány-
zattal közösen indított tábla-
vadász akciót. Kérte a lako-
sokat, hogy jelezzék a nem
megfelelõen kihelyezett köz-
lekedési táblákat illetve a
közlekedés biztonságát aka-
dályozó növényzetet is. 

Sipos Antal, a városrész ön-

kormányzati képviselõje a
szelektív hulladékgyûjtõk
mellé kihelyezett illegális
szemétre hívta fel a figyel-
met. Kun József kérte, aki
ilyet tapasztal, az minél
elõbb jelezze, mert a közel-
ben lévõ térfigyelõ kamera
felvételeit 5 napra visszame-
nõleg tudják megnézni és ki-
értékelni.

A lakossági fórumon Orosz
Katalin õrnagy, a kapitány-
ság bûnmegelõzési elõadója
beszámolt egy sikeres pályá-
zatról, aminek köszönhetõen
négy újabb bûnmegelõzési
kisfilmet készíthettek el. A
fórumon ezek közül kettõt
vetítettek le, amelyekbõl ki-
derült, hogyan kerülhetõek
el a betöréses lopások.

A fórum végén egy bizton-
ságtechnikai eszközt kapott
minden résztvevõ. Az ajtó-
nyitást érzékelõ riasztót
szintén pályázati forrásból
szerezte be a rendõrség.

BG

Javuló közbiztonság
Nagyhegyen

(folytatás az 1. oldalról)
A hét második felében Wa-

shingtonba látogatott Cseh
Lajos és tanítványa. A neve-
zetességek, köztük a Nemze-
ti Ûrkutatási Múzeum, a Ter-
mészettudományi Múzeum
mind lenyûgözték õket. A
hét végén busszal indultak
tovább New Yorkba. 

–  Azért választottuk a bu-
szos közlekedést, mert az út-
vonala több olyan várost
érintett, ahol a külvárosi ré-
szeken hatalmas háztömbök-
ben megközelítõleg hetven-
millió ember él. Balti-more,
Philadelphia külvárosai
meghökkentõ látványt nyúj-
tottak. New Yorkban a ma-
gyar konzulátuson alud-
tunk, ahol a konzulokkal tár-
salogva kiderült, hogy telje-
sen eltérõen látnak bizonyos
dolgokat, mint mi itthon. Si-
került kapcsolatba kerül-
nünk egy nemzetközi béke-
fenntartóval, aki végigkalau-
zolt minket az ENSZ-székhá-

zán. Közben világpolitikai
kérdésekrõl beszélgettünk,
érintve a Krím-félsziget ak-
tuális problémáját.

Áron elmondta, hogy New
Yorkban az egyes városré-
szek állapotának vizsgálata
volt a céljuk. Nagyon eltérõ
jelenségeket tapasztaltak,
akár pár kilométer megtétele
után is. Útjuk során több ma-
gyarral is találkoztak. Az
utolsó hét második felében
vonattal tették meg a tízórás
utat a Niagara vízeséshez.
Egy több mint húsz éve To-
rontóban élõ barátjuk segí-
tett a további programok
szervezésében. Torontóban a
kínai negyedbe és a termé-
szettudományi múzeumba is
ellátogattak. Eljutottak az
Ontario Tudományos Köz-
pontba is, ahol láthatták,
ahogy látványos kísérletek-
kel, gépekkel modellezik a
tudományos jelenségeket. 

– Rengeteg élménnyel és
tapasztalattal tértünk haza.

Szeretnénk megköszönni a
szponzorainknak a támoga-
tást, hiszen nélkülük mindez
nem jöhetett volna létre. Kü-
lön köszönetet érdemelnek
családjaink és a barátaink is.
Úgy gondolom, hogy érde-
mes volt megvalósítani

mindezt. Azt üzenem a fiata-
loknak, hogy merjenek és te-
gyenek a céljaik érdekében,
hiszen bármi sikerülhet, ha
így állnak hozzá. Kitartás! –
zárta beszélgetésünket Szabó
Áron.

Lantos Éva

Floridai konferencián a gimnazista

Nem szívesen bocsátko-
zik jóslatokba Szarvas Pál,
a Terra Coop Kft. ügyveze-
tõje, de lapunknak elmond-
ta, hogy a téli csapadékhi-
ányt némileg pótló esõsebb
idõjárásnak köszönhetõen
sokat javult az általuk ter-
mesztett kultúrnövények ál-
lapota. Bár még bármi be-
következhet, a termõfölde-
ken tapasztalható jelenlegi
állapotok jó termést jósol-
nak az idei évre.

– Szentes környékére is az
a mezõgazdasági struktúra
jellemzõ, ami általában az
Alföldre. Amiben eltérünk a
szokásostól az az, hogy na-
gyobb az öntözött területek
aránya. Ennek következté-
ben magas a konzervgyári,
öntözött körülmények kö-
zött termelhetõ növények te-
rületének aránya. Ilyen a cse-
megekukorica, a zöldborsó
és a zöldbab – mondta Szar-
vas Pál. 

Az ügyvezetõtõl megtud-
tuk, hogy ami szinte kurió-
zumnak számít, az a cukor-
répa, amelyre az ország
egyetlen megmaradt cukor-
gyára ,  a  kaposvár i  tar t
igényt évrõl-évre. Az elmúlt
év õszén jól keltek az õszi
kalászosok, bár a repcérõl ez
már nem mondható el száz
százalékban, mivel a kora
õsz eléggé csapadékhiányos

volt. Az elmúlt heti 20-25 ml
esõnek köszönhetõen a kalá-
szosok és a megmaradt rep-
ce elég jó képet mutattak az
utóbbi napokban. A korán
vetett apróbb magvú növé-
nyeknél tapasztalható kelési
hiányosság, de a legtöbb nö-
vény szerencsére jól kelt. 

– A korán vetett naprafor-
gó esetében a tõszám lehetne
egy kicsit több, és az aszály-
rizikó még mindig fennáll.
Ha ez változna némileg, és
több esõt hozna a nyár eleje,
akkor akár az átlagosnál
jobb termés is lehet. A kalá-
szosokról elmondható, mini-
mum jó közepes termés vár-
ható. Meglehetõsen korai
aratást helyezhetünk kilátás-
ba, ami már június közepén

is kezdõdhet, de ez még
idõjárásfüggõ – jegyezte meg
a vezetõ.

Hozzátette azt is, hogy a
kártevõk idén magasabb
arányban lesznek jelen. Egy
európai uniós szabályozás
korlátozta a csávázószerek
használatát, így nehezebb
megvédeni a kultúrnövénye-
ket a korai fázisban, ezért a
késõbbi idõszakban is foko-
zott figyelmet igényelnek a
konzervgyári növények. Ez
természetesen többletköltsé-
get jelent. Ezen kívül jégkár-
ral és hirtelen hõséggel is
számolni kell, de mint min-
den gazdálkodó, Szarvas Pál
is bízik a jó idõben és ter-
mésátlagban. 

Lantos Éva

Jó termésben bíznak

Több termelõ és vásárló is
panasszal fordult lapunkhoz
a május 1-jén – a híresztelé-
sekkel ellentétben – megtar-
tott Rákóczi utcai termelõi
piaci nap miatt. Elmondásuk
szerint az önkormányzat
elõre kifüggesztette, hogy az
ünnep alatt nem lesz piac,
majd április 30-án délután
négy órakor értesítették a
kereskedõket az ellenkezõjé-
rõl. Néhány viszonteladóhoz
és a jegyszedõhöz eljutott az
információ, de a visszajelzé-
sek alapján körülbelül hu-
szonöt árusító és néhány lé-
zengõ vásárló jelent meg a

piacon. A kistermelõk és a
vásárlók is felháborodásukat
fejezték ki, választ várnak a
történtekre.

– Úgy gondoltuk, hogy
anyák napjára és a frissen
termelt zöldség-gyümölcs
kiemelt idõszakára való te-
kintettel mégis legyen nyitva
a piac. Ténylegesen szeren-
csétlen helyzet alakult ki,
mivel késõn hoztuk nyilvá-
nosságra az információt –
mondta Kiss Ferenc, a város-
ellátó intézmény mûszaki
vezetõje.

Az eddigi piaci rend sze-
rint munkaszüneti napokon

nem nyitott ki a termelõi pi-
ac, de a mostani tapasztala-
tok alapján a vezetõ úgy
gondolja, hogy egy igényfel-
mérést követõen akár rende-
letben módosíthatják az ün-
nepnapokra vonatkozó nyit-
va tartást.

– Elnézést kérünk a történ-
tekért. Amit biztosan el-
mondhatunk, hogy a közel-
gõ pünkösdkor nyitva lesz a
piac, várjuk a termelõket és a
vásárlókat. A jövõre vonat-
kozóan pedig figyelünk rá,
hogy ez ne forduljon elõ.

Munkatársunktól

Zöldségpiac kistermelõk nélkül

Értesítjük az utazóközön-
séget, hogy a Csongrád me-
gyei Kormányhivatal Közle-
kedési Felügyelõsége hatá-
rozata alapján a 130-as vas-
útvonal Szentes, Téglagyári
úti vasúti átjárójában – an-
nak javítása miatt – május
12-én,  hétfõn 8 órától ideig-

lenes forgalomkorlátozás
lép életbe.

A vasúti átjárót 3,5 t-nál
nagyobb gépjármûvek, me-
zõgazdasági vontatók és las-
sú jármûvek nem használ-
hatják. A személygépkocsik
számára a legnagyobb meg-
engedett sebesség 20 km/óra
lesz. 

A javasolt terelõútvonal:
Ipartelepi út – Vásárhelyi út
– Téglagyári út.

Közlemény

A város fúvószenekarának hangversenyére várják az érdeklõdõket
május 11-én, vasárnap 17 órakor a református nagytemplomban. A ze-
nekari elõadásban felcsendül többek között az Isaszegi induló, az An-
dante-részlet az Üstdob szimfóniából, Sarastro áriája a Varázsfuvola cí-
mû operából, az Ave Maria, az Ír népdal és sok közismert dallam.

Fúvósok hangversenye

Lakossági fórumot tart
Szabó Zoltán önkormányzati
képviselõ május 15-én, csü-
törtökön a Füsti cukrászdá-
ban. A Horváth Mihály u. 9.
sz. alatt 17 órától minden ér-
deklõdõt vár, azokat is, akik
kíváncsiak a város ügyei
iránt vagy személyes segítsé-
get kérnek.

Lakossági fórum

A Hódmezõvásárhely –
Szentes vasútvonalon a Vá-
sárhelyi úti berekháti vasúti
átjáróban végeztek ellenõr-
zést kedden délelõtt. A 3 órás
akciós során a rendõrjárõrök
mintegy 15 gépjármûvet állí-
tottak meg. Egy vezetõ a piros
jelzés ellenére áthaladt a síne-
ken a félsorompó lezáródása
elõtt. Az elkövetõvel szemben
a járõrök megtették a szüksé-
ges intézkedéseket, a többi
igazoltatott személynek meg-
köszönték az együttmûkö-
dést. A vasúti társaság képvi-
selõje egy közlekedési kártyát
adott át a gépkocsivezetõk-
nek, amelyen a vasúti átjárón
való körültekintõ áthaladás

szabályaira hívták fel a közle-
kedõk figyelmét.

A kampány célja a
tragédiával végzõdõ vasúti
balesetek megelõzése.

Magyarországon évente
mintegy 40 súlyos baleset tör-
ténik, közülük 20 esetben ha-
lállal végzõdik a tragédia.
Ezek csaknem 100 százalékát
a gépjármûvezetõk figyelmet-
lensége, agresszivitása okoz-
za. A legtöbb vasúti átjárós
balesetet a gyorshajtás, a veze-
tés közbeni telefonálás okoz-
za.  Kiemelt veszélynek van-
nak kitéve azok a gondatlan
kerékpárosok és gyalogosok,
akik körülnézés nélkül halad-
nak át a keresztezõdéseken.

Ellenõrzés a
vasúti átjáróban

Az enyhe télnek köszönhetõen idén hamarabb kezdõdtek
meg a mezõgazdasági munkák.

Csongrádi ismerõsük (középen) segítette Áront (balról)
és tanárát (jobbról) amerikai útjuk során.

A bûnesetek száma is csökkent, amióta kamera figyel.

Nagyhegyen is javult a közbiztonság az elmúlt idõszak-
ban. A kedvezõ változást a közelmúltban felszerelt térfi-
gyelõ kamerának tulajdonítja a rendõrség. A héten rende-
zett lakossági fórumon a kapitányság munkatársai számol-
tak be a városrészt érintõ ügyekrõl, oktatófilmek vetítésé-
vel hívták fel a figyelmet a betörések megelõzésére és vár-
ták a lakosok észrevételeit is.
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Színes, vidám sokadalom a hosszú hétvégén

A koncerten keresztülhajtó
biciklista is bekapcsolódott a
muzsikába egy-két „tam-ta-
tam“-mal. Idén is sor került
április 30-án a hagyományos
Népzenei Sokadalomra és
Utcabálra a Luther téren. A
lezárt útkeresztezõdésben
Mihály Béla és Pakó Attila ve-
zényletével Szentes Város

Fúvószenekara, a szegvári
Dobbantó Néptáncegyüttes
és szegedi a Rozsdamaró ze-
nekar lépett fel. Majd a soka-
dalom lampionokkal az ifjú-
sági házhoz vonult, ahol a
Neoton Família és a First ze-
nekar koncertjén szórakoz-
hattak.

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub május 1-jén ren-
dezte meg a már hagyomá-
nyos sportmajálisát a Pusztai
László Sporttelepen. A prog-
ram keretében kispályás lab-
darúgótornát bonyolítottak
le 7 csapat részvételével, me-
lyen a Grund FC szerezte
meg az elsõ helyet. A 2. a
Nagymágocs, a 3. a Hungerit

csapata lett. A gólkirályi cí-
met – 9 góllal – Mihály Róbert
szerezte meg. A kulturális és
gyermekprogramokon óvo-
dások és amatõr tánccsoport-
ok léptek fel. A Baromfiipari
Dolgozók Szakszervezete
virslivel, az Árpád-Agrár
Zrt. tejjel és a Rónasági
Gasztro Sütõipari cég kiflivel
kínálta a résztvevõket.

Május 1-én és 2-án az Élet-
jel Kulturális Egyesület "Híd
a Kurcán – Híd az emberek
között" elnevezésû, a város-
központ rekonstrukciós pro-
jekthez kapcsolódó rockfesz-
tivált és civil börzét rende-
zett. Rakk László, az egyesület
elnöke lapunknak elmondta,
hogy a színes felhozatalú
minifesztivál egyik célja az
volt, hogy minél több szente-
si fiatal feltörekvõ zenekar

bemutatkozhasson. A kétna-
pos Rockbook fesziválon fel-
lépett a Gogumo Zamata, a
T-34, a Sicambria, a Zorall és
a maj’beszélünk, másnap az
Ebifish, a Plasmapress, a The
Fly, a The Doors Tribute
band és az Abanda 22 nevû
együttes. A Kurca-híd kör-
nyékén és a Dózsa-ház mel-
letti parkban árusok és kéz-
mûvesek kínálták portékái-
kat.

Ingyen virslivel és sörrel
nosztalgiáztak a résztvevõk
a Kiút 21 egyesületnek a
városrehabilitációs projekt
elemeként szervezett össze-
jövetelén. A fõleg az idõsebb
korosztályhoz tartozó emlé-
kezõk a fehérház emeletén
gyûltek össze, vagyis a tri-
bün közelében, ahol a város-
vezetés köszöntötte a május

1-jei felvonulókat annak ide-
jén. Labádi Lajos ny. levéltáros
a munkásünnep történelmi
hátterét, szentesi vonatkozá-
sait tárta a hallgatóság elé,
majd átadta a szót az emlé-
kezõknek. Többen is felele-
venítették a régi idõk majáli-
sait, s mindegyikükbõl, így
Kádár Józsefbõl is – aki 15
éven át volt a felvonulás be-

A város régi arculatát,
épületeit, tereit ábrázoló ké-
peket lehet megtekinteni a
Kossuth téri napernyõs lány
szobránál, az április  30-án
megnyílt városrehabilitációs
projekthez kapcsolódó kiállí-

táson. A paravánok másik ol-
dalára a város lakói által ké-
szített, a megújult városköz-
pontot ábrázoló fotók kerül-
nek június 1-jén.

Összeállította: Baranyai
Vitália, Darók József

Megnyílt a szentesi pre-
miermozi, nem kell már
más városokba utazniuk a
nézõknek a legújabb siker-
filmekért. A polgármester
indította a vetítést vasárnap
délután, amikor átadták a
Mozaik Mozi Kft. által, az
önkormányzat támogatásá-
val felújított Szentesi Õze
Lajos Mozit.

Százkét éve lesz idén szep-
temberben, hogy Szentesen
beindult a rendszeres film-
vetítés. A filmszínháznak
mindig is helyet adó régi
épületben ma már csak a fa-
lak az eredetiek, minden
más megújult. Januárban
döntött a képviselõ-testület a
mozi továbbélése mellett, az-
az megpályáztatták az üze-
meltetését, feltételül szabva
a korszerûsítést, a digitális
vetítési technikára való átté-
rést. A Mozaik Mozi Kft.,
mint egyedüli pályázó kezd-
hetett hozzá a felújításhoz, a
premierfilmeket már egyál-
talán nem vetítõ Õze Lajos
Filmszínház újjávarázsolásá-
hoz. Március 17-én legördült
a függöny az utolsó mozielõ-
adás után, s május elsõ hét-
végéjén már át is adták a
szentesi nézõközönségnek a
legkorszerûbb technikával

felszerelt, klimatizált létesít-
ményt. A premier elõtti vetí-
tésen tiszteletüket tették a
Star Wars mindenki által jól
ismert figurái: Darth Vader
és rohamosztagosai, vala-
mint a hozzájuk csapódott
Chewbacca az utcákon sétál-
va vezették fel az elsõ vetí-
tést. 

A 157 nézõt befogadó, 13
soros nézõtéren helyet fogla-
lók kíváncsian várták az új
vetítõrendszer debütálását,
mely alkalmas 3D-s filmek
bemutatására is a jelenlegi
csúcstechnikával, a Christie
gépekkel. 

Elõbb Szabó Krisztián, az
üzemeltetõ kft. ügyvezetõje
köszöntötte az átépített, di-
zájnos nézõtéren, kényelmes
mozis fotelekben helyet fog-
laló közönséget. A vállalko-
zó és az önkormányzat ösz-
szefogását jó példának hozta
Szirbik Imre polgármester. A
nézõknek ezentúl nem kell
elutazniuk innen, ha premi-
erfilmre vágynak, hiszen a
szórakozás e formája hely-
ben is megoldható, a korsze-
rûsödött mozi is a városhoz
való tartozást erõsítheti a fia-

talokban, fogalmazott a pol-
gármester. Kruzslicz Pál rövi-
den összefoglalta a helyi mo-

zis históriát, s megemléke-
zett a filmszínház névadójá-
ról, Õze Lajosról, akinek egy

kis emléksarkot is kialakítot-
tak. Egy kényes kérdésre is
kitért, amellyel meg-megál-
lítják az utcán ismerõsei: va-
jon tényleg kell egy mozi a
városnak, lesz rá igény? A
mûvelõdési központ volt ve-
zetõje, akinek a filmszínház
mindig szívügye volt, azt
gondolja, a jó filmekre min-
dig is beülnek az emberek.

Hogy ki mire ülhet be, a
köszöntõket követõen máris
segített az üzemeltetõ: a már
e hónapban is mûsorra kerü-
lõ, illetve a közeljövõben
várható sikerfilmekbõl látha-
tott válogatást a közönség.
Szirbik Imréé volt a megtisz-
teltetés, hogy megnyomja a
gombot a vetítést vezérlõ
laptopon, s csakhamar feldü-
börögtek az elõzetesek zöre-
jei a hangfalakból, peregtek
a képek három trailer erejéig
2D-ben. További néhány be-
mutatót pedig már a térhatá-
sú szemüveget feltéve élvez-
hetett a publikum 3D-ben. 

Keresztlányaival, a 10 éves
Karinával és a 9 éves Adéllal
érkezett a mozipremierre
Vargáné Ágoston Szilvia. A
kérdésre, hogy melyik elõze-

tes tetszett nekik a legjob-
ban, a kislányok nem a Lego
kalandot, vagy az Így neveld
a sárkányod 2. részét emlí-
tették, hanem a Godzillát.
Szilvia rendkívül intenzív él-
ményként élte meg, hogy az
effekteket szinte érinthetõ
közelségbe hozza a térhatású
technika. Egyébként láttak
már 3D-s filmet korábban,
de szerinte ezek az itteni
szemüvegek sokkal jobbak,
mint amiket a plázában ad-
nak, mert nem vihetõk haza,
a moziban vigyáznak rá,
hogy ne sérüljenek. Áttörés a
szentesiek számára, hogy itt
is megnyílt a digitális mozi,
mert egy négytagú család-
nak idõbeli és anyagi meg-
terhelés is beutazni Szegedre
mozizni, lelkesedett a fiatal-
asszony.

A megnyitót követõ napon
a Jurassic Park háromdi-
menziós verzióját láthatták
az interneten feliratkozók,
keddtõl aztán kilencnapos
moziünnep indult, kedvez-
ményes jegyárakkal. A vetí-
tésekre online is lehet jegyet
rendelni a mozi honlapján és
természetesen pattogatott
kukorica is kapható a meg-
újult büfében.

Darók József

Filmünneppel nyitott újra a mozi

mondója – szomorkásan ki-
kívánkozott, hogy bár köte-
lezõ volt a megjelenés a
munka ünnepén, akkor so-
kan nyûgnek érezték, mégis
hiányzik a hangulata az ak-
kori közösségi élménynek, a
felvonulás utáni ligeti pör-

költözésnek. Mosolyt csalt az
arcokra, amikor Oltyán Lajos,
korábbi mûvelõdési osztály-
vezetõ tréfásan megemlítet-
te, hogy 1990-ben, a hivata-
los polgármesteri levélben
szó szerint ez állt: idén nem
lesz május 1. 

(Fotó: Szentesi Gyors)

(Fotó: Szentesi Gyors)
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Bár két góllal vezetett, mégis pont nélkül tért haza az
Algyõ otthonából a Szentesi Kinizsi labdarúgócsapata. A
három pont mellett három játékosát is elvesztette a követke-
zõ fordulóra Bozóki Zoltán vezetõedzõ.

Pontszerzés reményében utazott Algyõre a Kinizsi, és a
bizakodás nem volt alaptalan, hiszen a téli tornán megszoron-
gatta ellenfelét a Szentes. Kezdésnek álmodni sem lehetett
szebbet: már a negyedik percben megszerezte a vezetést a Ki-
nizsi. Mihály Róbert kapu elé csavart szabadrúgásába senki
nem ért bele, így a labda a hálóban kötött ki. Néhány perccel
késõbb újabb szabadrúgás és újabb szentesi gól: a kapusról ki-
pattanó labdát Lajos Máté pofozta az algyõi kapuba a 21. perc-
ben. A házigazdák azonban nem adták fel, és gyakorlatilag öt
perc alatt egyenlítettek, igaz ehhez kellett egy komoly kapus-
baki. Gömöri kapus egy, a rövid sarokra tartó labdát nézett el,
majd nem sokkal ezután egy eredményesen végigvitt kontra-
támadást követõen szedhette ki a hálóból a labdát. Fordulást
követõen felgyorsultak az események, nem mintha unatkoz-
tak volna az elsõ félidõben a nézõk. A 61. percben egy szabad-
rúgást követõen elõbb a sorfalba, majd mellé lõttek a hazaiak,
ám a játékvezetõ sarokrúgást rendelt el, amibõl aztán meg-
született a harmadik algyõi gól. Pár perccel késõbb egy sza-
badrúgás körüli huzavona után Szabó Dániel kapott sárgala-
pot, de mivel ebbõl neki már volt egy, így idõ elõtt mehetett
zuhanyozni. Ennek ellenére három hatalmas lehetõsége adó-
dott a Kinizsinek az egyenlítésre, ezek közül a legkomolyabb
akkor, amikor Mihály Róbert egy az egyben vezethette a ka-
pusra a labdát, ám nem tudott túljárni a hálóõr eszén. – Igye-
keztünk semlegesíteni a magas, jól fejelõ játékosaikat, ennek
ellenére szöglet utáni szituációból kaptuk a harmadik talála-
tunkat – értékelte a látottakat Bozóki Zoltán vezetõedzõ. – Saj-
nos Szabó Dani mellett, a korábban már lecserélt Széll Nor-
bert reklamálásért a kispadról lett kiállítva, ráadásul Lajos
Máté begyûjtötte ötödik sárgalapját, így õk hárman biztos,
hogy nem játszhatnak szombaton, a Szeged ellen. 

Bosszantó vereség

(folytatás az 1. oldalról)
És egy másodperccel a vé-

ge elõtt megtette… Ekkor
rázta meg a sokadik hang-
robbanás az uszodát, hiszen
hihetetlen, de döntetlenre
mentette a meccset a Hun-
gerit, így következhettek a
büntetõdobások, az idegek
harca. Az elsõ hat-hat játékos
után döntetlen volt az állás,
egy-egy hibával, majd követ-
kezett a hetedik páros, neve-
zetesen Kádár Ildi és a ven-
dégoldalon Csabai Dóra. A mi
lányunk értékesítette, a ven-
dégek játékosa talán Terefou
segítségével, a kapufára dob-
ta az ötméterest, és ekkor
már tudtuk: tizennégy esz-
tendõ után újra magyar baj-
nok nõi vízilabdacsapata
van Szentesnek! Tóth László,
a bajnokcsapat vezetõedzõje
csodáról beszélt a kötelezõ
csobbanás után adott rövid
értékelésében. – Tudtam,
hogy nagyszerû társasággal
dolgozom együtt, olyan játé-

kosokkal, akik képesek a
csodára. Ez a mai tényleg hi-
hetetlen gyõzelem volt, hi-
szen ötgólos hátrányból így
nyerni… Szóval elképesztõ!
De megtörtént, hála az ég-
nek velünk történt meg, és
különösen boldog vagyok,
hogy rengetegen szemtanúi
voltak ennek a fantasztikus
gyõzelemnek. Még napokig
hatása alatt leszek ennek az
estének. 

Gémes Alexa szerint retten-
tõ mélységbõl hozták vissza
ezt a mérkõzést, Gyõri Eszter
pedig arról beszélt, hogy hi-
hetetlen tartás volt nem csak
a bajnoki döntõben, hanem
az egész szezon alatt a társa-
ságban. A csapatkapitány,
Hevesi Anita elmondta, ötgó-
los hátrányban sem adták
fel, szó szerint az utolsó pil-
lanatig hittek magukban.
Gundl Diana sem élt még át
hasonló mérkõzést, és boldo-
gan nyilatkozott a nyakában
a bajnoki aranyéremmel,

csakúgy, mint Kövér-Kiss Ré-
ka, aki elmesélte, hogy leír-
hatatlan érzés volt, átvenni
az elsõségért járó díjat. – 14
esztendeje vízilabdázom,
ezért dolgoztam nap mint
nap, és végre beérett a gyü-
mölcse ennek a rengeteg
munkának – mondta a Szen-
tes 11-ese. Dr. Tóth Gyula, a
Hungerit egykori legendás
mestere arról beszélt, hogy õ
maga sem hitte, hogy ez a
mérkõzés még a miénk lehet,
de a lányok fantasztikusak
voltak, ahogy a közönség is,
és a nézõk buzdítása hatal-
mas erõt adott a csapatnak.
Az utolsó másodperces gól-
nál a Dunaújváros mentáli-
san került hátrányba, a Szen-
tes pedig kihasználta ezt az
elõnyét. – Csodálatos ez a
csapat, fantasztikusak voltak
a lányok – tette hozzá Tóth.
Magyar József, a klub elnöke
szerint az egész éves, egyen-
letesen jó teljesítményével a
csapat rászolgált a bajnoki

címre, bár az ötmétereseknél
egy csipetnyi szerencse is
kellett a gyõzelemhez. Ké-
sõbb egy tizennégy eszten-
dõvel ezelõtti újságcikket
emlegetett, az volt az utolsó
bajnoki címrõl szóló tudósí-
tás, amit azóta is otthon õriz.
Mi a magunk részérõl bí-
zunk benne, hogy nem kell
ennyi idõt várni a következõ
aranyéremig.

hv

Tizennégy év után ismét
magyar bajnokok!

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

A szentesi kézilabda alap-
j a i t  2 0 0 8 - b a n  C z e s z n a k
György a hódmezõvásárhelyi
HNKC kihelyezett tagozatá-
nak beindításával tette le.
Utánpótlás nevelõként öt-
nyolc gyerekkel kezdte meg
munkáját a városban, mely-
nek eredményeként a csapat
hamarosan bõvülni kezdett.  

– A fordulópont 2009 vé-
gén következett be, amikor
megszûnt a hódmezõvásár-
helyi klub. Ekkor úgy gon-
doltuk, hogy saját egyesület
alapítására van szükség. Az
addigra 15-20 fõre bõvülõ
létszámra építve, 2010-ben
bejegyezték a Szentesi Pár-
ducok Utánpótlásnevelõ
Sportiskola Egyesületet –
mesélte az edzõ. 

Mint megtudtuk, kezdet-
ben a Kiss Bálint-iskolában,
heti két edzésen vettek részt
a csapattagok, és ezzel egy
idõben – az önkormányzat
sportbizottságának segítsé-
gével – beindult az ovikézi
program a sportcsarnokban.
Idõvel több szakember is
csatlakozott az egyesülethez,

így a kezdeti egy fõt követõ-
en mára hatan foglalkoznak
a fiatalok képzésével. A leg-
nehezebb mégis a kézilabda
köztudatba való bevitele
volt, hiszen ezt megelõzõen
nem volt utánpótlásképzés
városunkban.

– Jelenleg is mûködik a
Sulikézi programunk, ami-
nek az a célja, hogy a kézi-
labda beépüljön a minden-
napi testnevelésbe. Tantervi
keretek között, jelenleg négy
iskolában vagyunk jelen. En-
nek a fõ bázisa a Koszta, az
alsó évfolyam elsõs, máso-
dikos, harmadikos diákjai
vesznek részt. A Kiss Bálint-
ban és a Klauzálban kettõ, a
Szent Erzsébetben pedig egy
osztály ûzi ezt a sportágat
heti rendszerességgel. Ezen
felül, a Nyolcszínvirág Óvo-
dában is van egy csoport,
akikkel foglalkozunk – rész-
letezte Czesznak György.

A legfiatalabb korosztály
hat, a legidõsebb tíz éves. A
mindennapos testnevelésbe
való bekapcsolódásnak kö-
szönhetõen közel háromszáz
gyerek kézilabdázik. 

– Délután kezdõdnek az
edzések, melyek iskolai, de
már klubszintûek, ide ötven
fiatal jár. Késõbbi idõpontok-
ra már azok a fiúk és lányok
járnak, akik megmérettetése-

ken is részt vesznek. Körül-
belül negyvenöt játékosról
van szó. Ez mindig hullám-
zó, hiszen mi is azzal az
alapvetõ problémával küz-
dünk, hogy a gyerekek ván-
dorolnak a különbözõ egye-
sületek között. A kisebbek-
nél jelentkezik, hogy más
sportágat választanak. Nagy-
mértékben függ attól, hogy
hol milyen szigor van, ahol
kisebb, oda húznak inkább a
gyerekek. Huszonöt gyerek-
re vetítve, körülbelül hu-
szonöt százalék azért jár

edzésre, mert tényleg ezt
akarja csinálni, hajlandó
küzdeni az eredményért. Itt
az egyesületen belül sem
egyformák a lehetõségek, hi-
szen megoszlik a versenyek
mennyisége és színvonala. A
háziversenytõl egészen or-
szágos elsõ osztályú meccse-
kig eljuthatnak a csapatok,
ha eredményesen dolgoz-
nak. A fiúk csapata az Erima
Gyermekbajnokságban jelen-
leg az ötödik helyen áll, míg
a lányok az utolsón.

Czesznak György elmond-

ta, hogy a mezõny nagyon
erõs, és egy gyõztes meccs is
nagy eredménynek számít.
Még két forduló van a csapa-
tok elõtt, ráadásul a lányok a
másodosztályban is megmé-
rettetik magukat.

A 2015/2016-os szezonban
az országos bajnokságban
már két évvel idõsebb kor-
osztállyal játszanak a gyere-
kek. Az edzõ véleménye sze-
rint, tudják majd teljesíteni a
színvonalat.

– A kisebbek régiós szin-
ten is versenyeznek, és a já-

téklehetõségnek is nagyon
örülnek. Korosztálytól füg-
gõen egész évben van lehe-
tõségük tesztelni a tudásu-
kat. Egy versenyzõ akár öt-
ven mérkõzésen is részt ve-
het. Igyekszünk többnapos
tornákra vinni õket, aminek
a kötelezõ költségeit szeren-
csére tudjuk finanszírozni.
Két saját busszal rendelkezik
az egyesület, így városon be-
lül is meg tudjuk oldani a
legkisebbek eljutását az
edzésekre.

Az önkormányzattól a
létesítményhasználatra ka-
punk támogatást, és a TAO-s
forrásoknak köszönhetõen
mi is hozzá tudunk járulni a
csapatok eredményes felké-
szüléséhez. Természetesen a
szülõktõl is kell minimális
befektetés, akár csak az ide-
jüket tekintve. Fontos, hogy
biztosítsanak lehetõséget a
gyerekeiknek a sportolásra –
fogalmazott a vezetõ.

Az edzõ elmondása sze-
rint a jövõben szeretnék
megtartani az elért eredmé-
nyeket, és egy felmenõ rend-
szerû utánpótlást kiépíteni a
városban. Egy erõs bázis je-
lenlétére alapozzák azt az el-
képzelést, hogy a késõbbiek-
ben felnõtt kézilabdacsapat-
tal is büszkélkedhessünk,
akik példát mutatnak az
utánpótlás játékosainak.

Lantos Éva

Háromszáz gyerek kézilabdázik

Kettõs gyõzelemmel vívta
ki az osztályozó mérkõzés
jogát az Ybl gárdája ellen,
ezzel pedig esélyt teremtett
magának a Valdor-Szentesi
VK férfi vízilabdacsapata
arra, hogy megõrizze elsõ
osztályú tagságát a követke-
zõ szezonban.

Az egyik fél második gyõ-
zelméig tartó párharc – még
kimondani is furcsa – a 13.
hely megszerzéséért kezdõ-
dött az elmúlt szombaton a
ligeti uszodában. Végre ez
egy olyan mérkõzés volt,
amin sokáig nem kellett iz-

gulniuk a szentesi drukke-
reknek, a mieink jó játékkal,
20-10 arányú gyõzelemmel
vették az elsõ akadályt.
Matajsz Márk vezetõedzõ ért-
hetõen elégedett volt a táma-
dójátékkal, a kapott tíz góllal
viszont nem volt kibékülve,
a kedd esti második össze-
csapásra még fegyelmezet-
tebb, szorosabb védekezést
várt fiaitól. A mester tanácsát
megfogadták a játékosok, és
mindössze öt gólt kaptak, el-
lenben lõttek 13-at, és a
Szentes nyerte az egyik fél
második gyõzelméig tartó

párharcot. Ezzel azonban
még nincs vége, a mieink ké-
szülhetnek az osztályozóra,
ami cseppet sem lesz köny-
nyebb feladat, mint amilyen
a legutóbbi két mérkõzés
volt. Érdekes lehet viszont
az osztályozó idõpontja, hi-
szen az OB I/B-s bajnokság
június második felében ér
véget, értelemszerûen ekkor
kellene lejátszani az osztá-
lyozót is. Úgy, hogy közben
a szentesi játékosok többsé-
gének május végéig szól a
szerzõdése…

hv

Kivívták az osztályozót
Javuló játékkal, két gyõ-

zelmet aratott a Pannon ku-
pa vasárnapi játéknapján
a Szentesi ’91-esek Rögbi
Klub csapata. A mieink
a Debrecen és a Cegléd
együtteseit gyõzték le,
viszonylag könnyedén.
Törõcsik Sándor, a ’91-esek
szakmai vezetõje elmondta,
hogy közel azonos erõsségû
csapatokkal mérkõzött a
Szentes, és bár két mérkõ-
zést nyertek, egyik sem volt
könnyû parti. 

A legjobb teljesítményt a
Debrecen elleni összecsapás
elsõ félidejében nyújtotta a

társaság, a második félidõre
már egy kicsit kiengedett a
gárda. A Cegléd ellen pedig
éppen fordítva teljesítettek,
itt az elsõ játékrészben még
5-5 volt az állás, a második
félidõben viszont jól játszva
nyert riválisa ellen a klub. A
bajnokság május 25-én foly-
tatódik Debrecenben, ahol a
Szentes a házigazdákkal és a
Szegeddel mérkõzik majd
meg. A szegediekkel szem-
ben lenne törleszteni valója a
csapatnak, hiszen a tavaszi
nyitófordulóban kikaptak a
megyeszékhelyen a ’91-esek.
– Ha ilyen teljesítményt

nyújtunk, mint ezen a vasár-
napon, akkor mindkét ellen-
felünket le tudjuk gyõzni –
mondta Törõcsik Sándor. A
klub legfiatalabb játékosai jö-
võ vasárnap két helyszínen
is játszanak mérkõzéseket,
hiszen Kecskemétre és Sze-
gedre is meghívást kapott az
utánpótláscsapat. A vezetõ-
ség végül úgy döntött, hogy
az egyik fiú és a lánycsapat
Szegedre, a másik két fiú
csapat Kecskemétre utazik,
újabb versenyzési lehetõsé-
get biztosítva ezzel a fiata-
loknak.

hv

Szélviharban nyertek a rögbisek

Hungerit-Szentes - Duna-
újvárosi Fõiskola 9-9 (1-4,
2-3, 2-2, 4-0), ötméteresek-
kel: 6:5

Nõi vízilabda OB I, dön-
tõ, 4. mérkõzés, Szentes, li-
geti uszoda, 400 nézõ. Ve-
zeti: Székely, Vogel.

Hungerit-Szentes:
Terefou - Gyõri, Hevesi,
van der Sloot 4, Rácz D.,
Kövér-Kiss 2, Gémes 2.
Csere: Kádár 1, Farkas T.,
Etiebet. Edzõ: Tóth László.

Dunaújvárosi Fõiskola:
Kasó - Szilágyi, Menczinger
2, Gurisatti, Miskolczi 2,
Garda 1, Csabai 2, Horváth
B. Csere: Sós (kapus),
Ziegler 1, Polák 1, Sinka.
Edzõ: Mihók Attila.

A sportiskola U10-es lány és fiú csapata.
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A helyi fotós hagyomá-
nyokat országos, sõt nem-
zetközi kapcsolatai révén
határainkon túl is megis-
mertetõ Szentesi Fotókör
idén 40 éves. A közösség
összetartó ereje és egymás
inspirálása minõségi mû-
helymunkát, díjakat, s elis-
mert kiállítások szervezését
eredményezte. A héten nyílt
jubileumi tárlatukra a mai
tagok az egykori fotókörö-
sök képeibõl is válogattak.

A Szentesi Fotókört 1974-
ben öt fiatal hozta létre a
mûvelõdési központ Móricz
Zsigmond kultúrházában.
Hosszabb idõn keresztül Bu-
gyi István, Sárik Ilona és Du-
nai József vezették, Nagy Ist-
ván 1978 óta tagja, s több
mint 15 éve õ a vezetõje a
csoportnak. Istvánt két or-
szágos mûvészeti egyesület
is felvette tagjai közé, s Szen-
tesen egyedüliként fotómû-
vésznek vallhatja magát. El-
mondta, 18 aktív fotós alkot-
ja most a közösséget, mindig
van változás, de jönnek újak,
a fotósiskoláikból is általá-
ban megmaradnak néhá-
nyan. 

Amikor az elõdeiktõl meg-
örökölt hétfõ esti foglalkozá-
sukon felkerestük õket, a ta-
goktól megtudtuk, bár ma-
gányos mûfaj a fotózás, min-
denki egyéniség, ugyanak-
kor kell egy személyiségfor-
máló közösség, anélkül nem
lehet senkibõl a mûvészetet
magas szinten mûvelõ em-
ber.

A Szentesi Fotókörbe Kis-
kunfélegyházáról, Kunszent-
mártonból, Mindszentrõl,
Szegvárról és Csongrádról is
járnak. Apró Mária 2002 óta
tagja a csoportnak, s azt
mondta, az itt tapasztalt kö-
zösségmegtartó erõ, az ér-

tékközvetítés miatt vállalják
a bejárást, õ például Mind-
szentrõl. Véleményt cserél-
nek más városok fotókörei-
vel, s erõsödnek külföldi
kapcsolataik is: Aradra, Ma-
rosvásárhelyre, Újvidékre,
Lengyelországba járnak kiál-
lításokra.

Megtartó ereje mellett van,
akit „haza is hozott” a szen-
tesi alkotóközösség. Kozma
Anita hét éves angliai tartóz-
kodás után tavaly tért vissza
Szentesre, s csakhamar újra
csatlakozott régi fotókörös
társaihoz. Leginkább régi
rollfilmes kamerával dolgo-
zik, s látásmódja is eltér a
többségtõl: a „tök-életlen”
képeket kedveli, amiknek
nincsenek meg a digitális
technikától elvárható jegyei,
inkább eltorzítják a látványt.

Anitához hasonlóan Králik
Emese is volt már pályázato-
kon díjazott, s bár az alkotó
annak örül leginkább, ami
másoknak is tetszik, az
egyes képekhez köthetõ em-
lékek, a készítésük körülmé-
nyei is befolyásolják, melyik
válik fontossá. A fotóknál a
benyomás a lényeges, kinek
mi jut eszébe róla. Elõfor-
dult, hogy egyik képén lép-
csõházat ábrázolt felülnézet-
bõl, ám egy ismerõse eroti-
kát vélt benne felfedezni. 

A jubileumi tárlatra régi,
meghatározó fotókörösök
munkáit  is  átválogatták
Emeséék, a jelenlegiek képei
mellett néhány elõdjük, köz-
tük Szatmári Imre munkája
is felkerül a falakra. Azt látni
lehet, hogy aki akkoriban

komoly szaktudással készí-
tette képeit, ma is figyelemre
méltó mûvészi értéket te-
remtett, magyarázta Nagy
István. Nem korszerûek, de
ma is élvezhetõek a kézileg
laborált fényképek, a fotós-
társak több, most elõkerült
képet ujjongva fogadtak,
mesélte a kör vezetõje. Ami-
hez régen nagy gyakorlat
kellett, azt ma a modern gé-
pek már tudják, mást kell
hát keresniük a fotósoknak:
a kihívást, a többletet a mû-
vészi igényû képek készítése
jelenti, ezért szívesen kísérle-
teznek például archaikus el-
járásokkal, amik 20-30 éve
még nem élték reneszánszu-
kat.

A Szentesi Fotókör 2000-
ben megkapta a Magyar Fo-
tómûvészeti Alkotócsopor-

tok Országos Szövetségének
fõdíját, egy évvel késõbb a
Csongrád Megyei Közgyûlés
Alkotói Díját, 2012-ben pe-
dig a Szentes Városért Em-
lékérmet. Sikeresen szerepel-
nek hazai és nemzetközi ki-
állításokon. A Szentesi Akt-
fotó Biennálé és az Alföldi
Fotószalon megrendezése az

alkotócsoport tevékenységét
országosan is ismertté tették.
Május 12-én a Galéria étte-
remben nyílik újabb kiállítá-
suk, már készülnek az  Alföl-
di Fotószalon megrendezé-
sére, s õsszel az országos fo-
tóhónap keretében is lesz
egy tárlatuk.

D. J.

Negyvenéves a Szentesi Fotókör 

Szubjektíven az objektívvel

Május 10. 10 óra
„Zöld erdõben jártam…” - mada-
rak és fák napja a múzeumban
Iskolák jelentkezését várják
Csallány Gábor Kiállítóhely

Május 10.
Hagyományõrzõ mesterségek be-
mutatása: nemezelés
Városi Diákpince

Május 10. 14-18 óra
Családi Egészségnap
Dr. Mátéffy F. utcai Óvoda

Május 10.
Rocksuli: a dob
Városi Diákpince

Május 12. 16.30 óra
Mese habbal! - mesés, beszélge-
tõs, kézmûves foglalkozások (nem)
csak felnõtteknek: mesékrõl, csa-
ládról, gyerekekrõl, összetartásról...
Gyermekkönyvtár

Május 12., 18 óra 
Gondolkodók klubja – A fõváros és
a vidék közötti szakadék 
Városi könyvtár

Május 14. 16 óra
Alkotóka – kézmûves foglalkozás
Gyermekkönyvtár

Május 14.,18 óra
Magyarország a török megszállás
idején – Megoldási kísérletek:
Zrinyi Miklós költõ és hadvezér,
Poszler György elõadása
Városi könyvtár

Május 15-16.
„Közös múlt – közös feladat” –
régészeti szakmai konferencia
Koszta József Múzeum

Május 16. 15.30 óra
„Semmibõl valami…” hulladékok-
ból készített tizenéves alkotások
Városi Diákpince

Május 17.
Szentesi Körséta: Szent Miklós
görög-keleti templom és megújult
környezete
„Régi –új Szentes” programsorozat
keretén belül

Programajánló

Május 9., péntek 
14:30 3D  Rio 2
16:30 3D  A csodálatos

Pókember 2. 
19:00 3D  Noé 
21:30 3D  Amerika Kapitány

– A tél katonája 
Május 10., szombat 
10:00 3D  Rio 2 
11:45 3D  Mr. Peabody és

Sherman kalandjai 
13:30 3D  Rio 2 
15:30 3D  Jégvarázs 
17:30  A csajok bosszúja
19:30 3D  A csodálatos

Pókember 2. 
22:00 3D  300 - A birodalom

hajnala

Május 11., vasárnap 
10:00 3D  Jégvarázs 
12:00 3D  Rio 2 
14:00 3D  A Lego kaland 
15:45 3D  Rio 2 
17:45 3D A csodálatos

Pókember 2. 
20:15 3D  Gravitáció 
Május 12., hétfõ 
16:15 3D  Rio 2 
18:15  A csajok bosszúja
20:15 3D  A csodálatos

Pókember 2. 
Május 13., kedd
16:15 3D  A Lego kaland 
18:00 3D  A csodálatos

Pókember 2.

20:30 3D 300 - A birodalom haj-
nala
Május 14., szerda
16:15 3D  Rio 2 
18:15 3D  Amerika Kapitány -

A tél katonája 
20:30 3D  A csodálatos

Pókember 2. 
Május 15., csütörtök
16:00 3D Rio 2 
18:00 3D A csodálatos

Pókember 2. 
20:30 3D Godzilla
Május 16., péntek
16:00 3D Rio 2 
18:00 3D Amerika Kapitány -

A tél katonája 
20:30 3D Godzilla

Szentesi Õze Lajos Mozi

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

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

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

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

Városi könyvtár
„Orgona ága” címû kiállítás te-

kinthetõ meg nyitva tartási idõ-
ben.

Tokácsli Galéria
A 40 éves a Szentesi Fotókör

– 40 éves a Tokácsli Galéria cí-
mû kiállítás május 31-ig tekinthe-
tõ meg.

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
A fotográfia kedvelõi kisebb

kamarakiállítást láthatnak a helyi
fotókörösöktõl, amely Érzékek és
élmények címmel május 12-én,
hétfõn 18 órakor nyílik meg.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Május 9-tõl

- Jean, tegyen a tûzre!
- Székestõl, uram?

Kivánós hangulatban levõ feleség a
férjéhez:
- Ernõ, súgjál valami mocskos dol-
got a fülembe!
- Konyha.

Pistike felel történelembõl. Kérdi a
tanárnõ:
- Hol írták alá a függetlenségi nyi-
latkozatot?
- Hát szerintem biztos a lap alján!

Idõs székely bácsi kimegy az ud-
varra pisilni. Mikor bejön a házba,
az egész gatyaszára csupa víz.
Megkérdezi tõle a felesége:
- Mi az, esett az esõ?
- Nem, fújt a szél!

Egy apáca elhatározza, hogy meg-
próbálja jó útra téríteni a zárda mel-
lett dolgozó építõmunkásokat, mivel
igen zavarja a fülét az állandó ká-

romkodás. Úgy gondolja, hogy a
legjobb módszer, ha az ebédszü-
netben õ is a munkásokkal ebédel,
így nem tartja fel õket. Becsoma-
golja az ebédjét egy zacskóba, és
ebédidõben odamegy a munkások-
hoz.
- Jó napot uraim! - kezdi a mon-
dandóját mosolyogva. - Ismerik
Önök Jézus Krisztust?
A munkások egymásra néznek
döbbenten, majd egyikük odakiált
az építkezés másik végében üldö-
gélõ munkásoknak:
- Hé! Ismeritek ti Jézus Krisztust?
- Mé' kérded? - kiabálnak vissza.
- Mert itt a felesége az ebéddel

Mariska levetkõzik este, s indul a
zuhanyozni. Anyaszült meztelenül
meglátja a papagája, felordít:
- Jaj, mit láttam! Mit láttam! Maris-
ka meztelen!

- Te, ha nem kussolsz, kitépem az
összes tolladat!
De a papagáj folytatja:
- Mit láttam! Mit láttam! Mariska
meztelen!
A nõ erre fogja a madarat, megko-
pasztja, s elmegy fürödni. Közben
megérkezik Mariska kopasz fejû ba-
rátja. Erre a papagáj:
- Mi van haver, te is láttad?

Megy egy ember a sivatagban, ta-
lálkozik egy beduinnal.
- Elnézést, meg tudná mondani
merre van az oázis?
- Persze, menjen itt egyenesen elõ-
re, aztán kedden forduljon balra!

Turisták látogatnak el a Louvre-ba,
és megállnak egy egyiptomi múmia
elõtt.
- Szerinted mit jelent az, hogy
1437. AV. B.C.? - kérdi az egyik.
- Biztosan annak a rendszáma, aki
elütötte.

Pótfûtés

Kos
Nincs annál rosszabb,
mint amikor valaki

folyton csak kritizálja azt, amit
csinál, de neki sincs ötlete ar-
ról, hogyan lehetne jobban csi-
nálni.

Bika
Úgy érezheti, hogy a
széllel szemben har-

col, ráadásul magára is maradt
a küzdelemben. Tartson ki!

Ikrek
Kimerültnek érezheti
magát, mintha a hosz-

szú hétvége csak még fárad-
tabbá tette volna. Ha lehet, tér-
jen vissza a munka világába.

Rák
Régóta nyomasztja
valami, amit szeretne

megosztani valakivel, de nem
tudja, megbízhat-e annyira a
másikban, hogy így kitárulkoz-
zon elõtte. 

Oroszlán
Látszólag csendesen
telik a hét, de csak ön

tudja igazán, hogy milyen egy-
szerû az alvó oroszlánt feléb-
reszteni. 

Szûz
Szeretne most egy ki-
csit elvonulni a világ-

tól, de sem a munka, sem a
magánélet nem teszi ezt lehetõ-
vé. Mindegy, másoknak szük-
sége van önre.

Mérleg
Remek lehetõség adó-
dik, hogy elõrelépése-

ket tegyen egy régi vágya meg-
valósítása érdekében. 

Skorpió
Egy óvatlan pillanat-
ban olyasmit tehet

vagy mondhat, ami az egész
héten hatással lehet, és nem
lesz egyszerû visszaszerezni az
irányítást a dolgok fölött. 

Nyilas
Ideje a tettek mezejére
lépni, mert a tervezge-

tés nem fogja önmagát megva-
lósítani. A héten egy remek le-
hetõség adódik, ne szalassza
el.

Bak
Tele van energiával,
de nem biztos, hogy a

környezete képes lépést tartani.
Közeledik egy nagy esemény,
amire a készülõdés a figyelmét
is leköti.

Vízöntõ
Attól, hogy megpróbál
nem tudomást venni

egy problémáról, az még na-
gyon is létezni fog. Megoldani
azonban nem lehetetlen, még
ha áldozatokat is követel.

Halak
Nem kell minden titok-
nak kitudódnia, de va-

lami nem hagyja nyugodni,
amit pedig nem akarnak az or-
rára kötni. 

Május 10-17.
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Negyvenesek a Tokácsli Galériában

Egykori, illetve a jelenleg aktív tagok – Albert Béla, Ap-
ró Mária, Bakó Ildikó, Gálfalvyné Hilda, Györgyi László,
Kiss János, Kozma Anita, Králik Emese, Levendovics
György, Marton Ferenc, Nagy István, Német Gabriella,
Pusztai Péter Pál, Szaszkó Antal, Tóthné Timafalvi Gizel-
la, Vajda Krisztina és Vörös János – mutatkozott be alko-
tásaival ebben a hónapban a Tokácsli Galériában.
Kruzslicz Pál újságíró ajánlotta a közönség figyelmébe a
fotósok kiállításával párhuzamosan nyílt, idén szintén a
40. évébe lépõ galériáról összeállított tárlatot is. 

Jubileumi kiállításukra is közösen válogatták a képeket a fotókör tagjai.
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Büntetõeljárást indított a
Szentesi Rendõrkapitányság
egy árpádhalmi férfi ellen, aki
május 4-én, Fábiánsebes-tyén-
ben kifosztott egy 83 eszten-
dõs férfit. A gyanúsított
mondvacsinált ürüggyel elõ-
vetette az idõs úr pénztárcá-
ját, majd kitépte azt a kezébõl,
és a benne lévõ 15 ezer forint-
tal elhagyta a tett színhelyét.
Mivel az idõs sértett koránál
fogva korlátozottan képes a
bûncselekmény elhárítására,
ezért az elkövetõ akár 5 év
szabadságvesztésre is ítélhetõ
tettéért.

Garázdaság és testi sértés
miatt indult büntetõeljárás is-
meretlen elkövetõ ellen, aki
május elsejére virradóra az
egyik helyi rendezvényen
bántalmazott egy férfit, aki
ennek következtében nyolc
napon túl gyógyuló sérülést
szenvedett. A rendõrök ké-
sõbb megtalálták a bántalma-
zó férfit, a bûncselekmény kö-
rülményeit pedig még vizs-
gálják a nyomozók.

Május másodikán történt,
hogy egy férfi bántalmazta a
volt élettársát, aminek a híré-
re a rendõrök meg is jelentek
a helyszínen. A férfi késõbb
elhagyta a sértett lakását, de
késõbb visszatért oda, az ajtót
betörte, majd ismét bántotta a
nõt, és annak kiskorú gyer-
mekét is. A verekedõ férfi el-
len magánlaksértés és testi
sértés miatt indult büntetõel-
járás. Ha bebizonyosodik,
hogy úgy követte el a cselek-
ményeket, ahogy azt a rend-
õrség feltételezi, akkor akár 5
év börtönbüntetésre is szá-
míthat.

Május elsején hátizsákkal
indult bulizni egy fiatalember
Szentesen, ám mire haza in-
dult volna, már nem volt meg
a táskája. A férfi lepakolta a
hátizsákot amíg szórakozott,
de mire vége lett a bulinak, a
táska már nem volt meg, és
számos okiratnak is nyoma
veszett.

Állatkínzás miatt indult el-
járás egy kutya tulajdonosa
ellen, aki a rendelkezésre álló
adatok alapján egy bálakötö-
zõ madzaggal kötötte ki ku-
tyáját úgy, hogy a madzag
mélyen belevágott az eb nya-
kába. A kutya késõbb elszö-
kött, de megtalálták, ekkor in-
dult vizsgálat a gazda ellen.

Ellopták a kórház területén

lévõ gázórát és jeladót. A tol-
vaj a berendezést a hozzá tar-
tozó napelemekkel együtt vit-
te el, ez volt az a berendezés,
ami az egész szerkezetet mû-
ködtette.

Elfogtak egy férfit a bizton-
sági õrök az egyik helyi bevá-
sárlóközpontban. A tettes
nem elõször próbálkozott ha-
sonló lopással, korábban több
esetben indult büntetõjárás el-
lene. Ezúttal borotvapengét és
borotvahabot szeretett volna
fizetés nélkül kivinni az üzlet-
bõl.

Ismeretlen tolvaj surrant be
az egyik szentesi magánlakás-
ba, ahonnan táskát, abban pe-
dig készpénzt vitt magával, a
kár kb. 50 ezer forint. Mind-
eközben a tulajdonos otthon
tartózkodott...

Két kerékpáros férfi megsé-
rült, amikor frontálisan üt-
köztek egymással a Szentes
melletti Tisza-gáton. Csong-
rád felõl kerékpárral haladt
az egyik férfi, amikor összeüt-
között a vele szembõl jövõ ki-
világítatlan elektromos kerék-
párral csellengõ férfival, aki
vélhetõen ittas állapotban
volt. Az ütközéstõl mindkét
férfi a kerékpárút aszfaltjára
zuhant. Mindkét férfit kopo-
nyasérüléssel szállították a
szentesi kórházba. Azt, hogy
a vétkes kerékpáros mennyi
alkoholt fogyasztott, még
vizsgálják.

Vádat emelt a Csongrád
Megyei Fõügyészség egy férfi
ellen, aki a hatóságok szerint
eladási céllal termesztett indi-
ai kendert egy szentesi tanya
fóliasátraiban. A vádirat sze-
rint a férfi 2013 tavaszán fölál-
lított két nagyméretû fóliasát-
rat, hogy ott kendert neveljen,
majd jelentõs haszonnal érté-
kesítse. Álcázásul a sátrak
széleihez csemegekukoricát
vetett. A tanyán 2013. július 4-
én tartott házkutatást a rend-
õrség: részben már leszedett,
részben pedig éppen szüret
elõtt álló növényeket foglal-
tak le nagy mennyiségben, és
megtalálták a feldolgozáshoz
szükséges eszközöket is. A
férfi otthonát átvizsgálva más
típusú drogokra, egyebek
mellett amfetaminra is buk-
kantak.

A 32 esztendõs vádlott az
ügyészség szerint emellett -
részben ismerõsei szorult
helyzetét kihasználva rend-

szeresen, éveken keresztül
nyújtott pénzkölcsönöket en-
gedély nélkül, és elõfordult,
hogy - ha nem tudott fizetni -
a vádlott megfenyegette, bán-
talmazta adósát.

A fõügyészség a férfit kábí-
tószer birtoklásának bûntetté-
vel, jelentõs mennyiségre el-
követett kábítószer-kereske-
delem bûntettének kísérleté-
vel, jogosulatlan pénzügyi te-
vékenység bûntettével, súlyos
testi sértés bûntettével, súlyos
fenyegetéssel elkövetett zsa-
rolás bûntettével és felfegy-
verkezve elkövetett önbírás-
kodás bûntettének kísérleté-
vel vádolja, és fegyházbünte-
tést kér rá.

H.V.

Néhány órán belül
elfogták E. Istvánt
A sértett kért rendõri segít-

séget május 4-én 14 órakor,
mert egy ismeretlen személy
Fábiánsebestyén egyik park-
jában kikapta kezébõl pénz-
tárcáját, és elmenekült a hely-
színrõl. A 83 éves idõs férfi el-
mondta az egyenruhásoknak,
hogy nagyon rosszul lát, ezért
a helyi körzeti megbízott a
szentesi rendõrökkel együtt
személyleírás hiányában
eredt a támadó nyomába. A
területen végzett adatgyûjtés
és tanúkutatás eredménye-
ként a rendõrök néhány órán
belül az egyik helyi vendéglá-
tó egység elõtt elfogták és elõ-
állították a Szentesi Rendõr-
kapitányságra a bûncselek-
mény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható 29
éves árpádhalmi lakost. A
megalapozott gyanú szerint a
terhelt azzal az ürüggyel szó-
lította le a sértettet, hogy õ ki-
ejtett egy fontos iratot a pénz-
tárcájából és javasolta, hogy
tegye vissza. Az idõs férfi
nem látta jól a papíron lévõ
írást, ezért a támadó kérésé-
nek eleget téve, elõvette tárcá-
ját. A gyanúsított a pillanatot
kihasználva kitépte a sértett
kezébõl a pénztartót és elme-
nekült. E. István kihallgatásán
részletes beismerõ vallomást
tett.

A 29 éves gyanúsított ellen
kifosztás bûntette elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja
miatt indult büntetõeljárás. A
terhelt szabadlábon védeke-
zik.

Verekedés a majálison

Született: Kovács Zoltán és Csatordai Erikának (Klauzál
utca 8/A) Gergõ Dániel nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Szabó Zoltán Ferenc (Tóth J. u. 36.) és
Molnár Zsóka (Hajnal u. 4.), Mészáros Imre Attila
(Árpádhalom, Székács E. u. 12.) és Kovács Julianna
(Árpádhalom, Székács E. u. 9.),  Józsa György (Ócsa, Kölcsey
u. 48.)  és  Takács Erika Mónika (Szentes, Rákóczi F. u. 19.)

Elhunyt: Abonyi Zsuzsanna (Dr. Berényi I. u. 19/A), Bari
Zoltán (Magyari I. u. 12.).

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), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Május 12-ig Dr. Weiss Patika (Rákóczi u.
71.) hétfõ-péntek 7.30-19, szombat 7.30-12 óráig. Készenléti telefon:
20/618-7020. Május 12-19-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.) hétfõ-
péntek 7.30-18 óráig, szombat 08.00-12 óráig. Készenléti telefon:
70/563-5139

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) május 10-
11-én Buzás Károly, Tavasz u. 10., telefon: 63-313-251

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü május 12—16.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Scsí leves és Minestrone
A menü: Rakott zöldbab
B menü: Görögös csirkemell,

zöldséges rizs
Kedd: Tárkonyos krumplileves és

pórékrémleves
A menü: Mustáros flekken,

sült burgonya, saláta
B menü: Zúzapörkölt, tészta, saláta
Szerda: Makói vágottas és

májgaluskaleves
A menü: Chilis bab, vagy roston

frankfurti virsli, sárgaborsó
fõzelékkel

B menü: Sajttal töltött pulykamell,
rizibizi, saláta

Csütörtök: Húsleves házi tésztával és
rumos szilvaleves

A menü: Húsgombóc,
paradicsommártás

B menü: Rántott zöldségek vagy
cápaharcsa, majonézes
burgonya

Péntek: Jókai bableves és
zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Borsós tokány, tészta, saláta
B menü: Gyros, sült burgonya, saláta
www.galeriakavehaz.hu (X)

Az úgynevezett dizájner
drogok ellepték nem csak a
magyar, de az európai piacot
is. Ezek a szerek nyújták a
legnagyobb kihívást, hiszen
az internetrõl rendkívül
könnyen beszerezhetõek és
törvényileg aligha szabályoz-
hatóak, mert elõállítóik rend-
szeresen változtatják a ható-
anyagtartalmukat, ezért nehe-
zen kimutathatóak. Már a 11-
12 éves korosztályból is kerül-
nek ki napi rendszerességgel
drogot fogyasztó gyerekek,
akik elsõsorban az úgyneve-
zett herbált élvezik, ami a ma-
rihuánához hasonló, ám szin-
tetikus szer. Az ilyen jellegû
drogok fogyasztásának elsõd-
leges színetere az iskola, ahol
a gyerekek is terjesztõkké vál-
nak. 

A fentiek csütörtök délután
hangzottak el a Diákpincében
a Benignus Közhasznú Egye-
sület által megrendezett Kö-
zösségben, Biztonságban cí-
mû, a városrekonstrukcióhoz
kapcsolódó három elembõl
álló miniprojekt záróren-
dezvényén. Elõször Barát
László, a rendezvény szerve-
zõje a szentesi kábítószer
egyeztetõ Fórum által végzett
felmérés adatait mutatta be,
melyekrõl a 2014. március 21-
i lapszámunkban már szól-
tunk. Orosz Katalintól, a szen-
tesi rendõrkapitányság bûn-
megelõzési elõadójától meg-
tudtuk, hogy a rendõrség
azokkal a fiatalokkal kerül el-
sõsorban kapcsolatba, akik
már valamilyen szabálysér-
tést vagy bûncselekményt el-

követtek, többnyire alkohol
vagy kábítószer hatása alatt.
A helyi szórakozóhelyeken a
rendõrség minden héten tart
ellenõrzéseket.

A szegedi Farkasinszky Te-
rézia Ifjúsági Drogcentrum
két munkatársával a gyakor-
latban jól mûködõ, inspiráló
programokat mutatott be,
melyek fõ fókusza a megelõ-
zés, az ártalomcsökkentés és
az alternatív elfoglaltságok
kínálata. Bemutatták a Déli
Party-Service elnevezésû
szolgálatásukat, melynek ke-
retein belül szórakozóhelye-
ken lépnek kapcsolatba a fia-
talokkal. Ismertették a kortárs
segítõ képzésüket, melynek
eredményeképp a kamaszok
egymásnak is tudnak segítsé-
get nyújtani. B.V.

Kábítószerek, nem csak
buliban

Az „Együtt a Véradókért Alapít-
vány Szentesen" számlájára 2013.
évben 196.609 forint érkezett. Az
adózók által felajánlott szja 1 szá-
zalékból a sokszoros véradókat
ismerték el. Az alapítvány a
18457445-1-06 adószámra to-
vábbra is várja a felajánlásokat.

Egy százalék Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzõje
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idegenforgalmi, turisztikai-marketing

valamint
esélyegyenlõségi, ifjúsági és sport ügyintézõi

munkakörök betöltésére.
A pályázati kiírások a www.szentes.hu

és a www.kozigallas.gov.hu honlapokon
megtekinthetõk.

Barát László a szentesi fiatalok szerhasználati szokásairól beszélt,
melyek az új szintetikus drogok felbukkanásával rendkívül gyorsan változnak.

Értesítjük az utazóközön-
séget, hogy a  Horváth Mi-
hály utca Jövendõ és Kígyó
utca közötti szakaszán, má-
jus 16-án, pénteken 8 órától
forgalmi rend változást lép-
tetünk életbe. Az egyirányú
útszakasz forgalmi irányait
megváltoztatjuk, ezért oda
csak a Kígyó utca irányából
lehet behajtani. Kérjük, hogy
ezt követõen az útszakaszon
fokozott elõvigyázatossággal
közlekedjenek.

Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal

Mûszaki Iroda

Változik a
forgalmi rend

Az együttes tagjai fiatal, jól kép-
zett zenészek, akik különbözõ for-
mációkban már több száz alkalom-
mal szórakoztatták a nagyérdemû
közönséget fergeteges bulikon. A
zenekar 1997-ben alakult, a jelenle-
gi felállásban 4 éve mûködik. Má-
jus 9-én, pénteken 22 órától a Fel-
sõpárti sörözõben zenélnek.

Alibi koncert


