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Zöld gondolkodás, zöld energia
Stratégiai partnerségi megállapodást kötött a

holland BKC céggel az önkormányzat a zöldenergia
felhasználására és népszerûsítésére. A város területet
biztosít az energianövény termesztéséhez és az intéz-
ményei fûtésére felhasználja a megtermelt aprítékot.
A zevenaar-i kft. részt vesz a város zöld programjá-
hoz kapcsolódó fejlesztések elõkészítésében.

3. oldal

Dobogós fúvósok
Az ifjúsági fúvószenekar áprilisban harmadik he-

lyezést ért el Dunaújvárosban a zeneiskolai zenekar-
ok országos versenyén. Olyan zenekarokkal osztoz-
tak a dobogón, melyek kifejezetten zenei tagozatos
középiskolákból érkeztek. A megmérettetésen három
komolyzenei darabot vezényelt Mihály Béla karnagy.
Pakó Attila, az iskola harsona mûvésztanára pedig a
könnyedebb mûfajt képviselte.

5. oldal

Legnépszerûbb a Koszta
Az elmúlt hetekben a legtöbb alapfokú oktatási in-

tézményben befejezõdött a beiratkozás, így az isko-
lák számára kiderült, hogy szeptembertõl hány elsõs
kisiskolás kezdi meg a 2014/2015-ös tanévet. Az intéz-
ményvezetõktõl megtudtuk, hogy átlagosan két osz-
tályt indítanak. Idén a Koszta József Általános Iskola
bizonyult a legnépszerûbbnek.

3. oldal

A DAREH Önkormányzati
Társulás képviselõje, Bene-
Botyánszki Dóra tájékoztatta
lapunkat. Elmondása szerint
a projekt célja a környezet
védelme, elsõsorban a felszí-
ni és felszín alatti vizek to-

vábbi szennyezésének meg-
akadályozása. A Rákóczi ut-
cai beavatkozás költsége kö-
zel másfél milliárd forintba
kerül, de a telekhatárokon
átnyúló hulladék kezelése-
kor további költségekkel kell

számolni. Jelen becslések
szerint a „Termál” szemétte-
lep munkálatai tartanak
majd a legrövidebb ideig. A
berki regionális hulladékle-
rakó esetében egy átmeneti,
mintegy tíz éves idõszakra
tervezett állapotot szeretné-
nek elérni, amely alatt lezaj-
lik a lerakott hulladék szer-
ves anyag tartalmának jelen-
tõs mértékû lebomlása. Tíz
év után lehetséges a folya-
mat véglegesítése, a felszín
és záró szigetelés kialakítá-
sával. Ennek a záró folya-
matnak a költségét a jelenle-
gi pályázat nem tartalmazza.

A berki hulladéklerakó ese-
tében biogáz kinyerését is
tervezik. Megfelelõ mennyi-
ség és minõség esetén a bio-
gáz hasznosítása a városellá-
tó intézmény feladata lesz.
Az átalakítás során a terepet
rendezik, szigetelõréteggel
és földdel takarják be, majd
füvesítik, és õshonos növé-
nyeket telepítenek bele. Szá-
mítások szerint a szeméttele-
peken közel háromszázezer
köbméter anyagot kell meg-
mozgatni. A teljes munkálat-
tal 2014 végéig kell végeznie
a kivitelezõnek.

(folytatás a 3. oldalon)

A hónap eleji hosszú hét-
vége sokakat csábított a víz-
partra, vidékrõl is érkeztek
szép számmal a Kurca mellé
horgászni. Invitálására elkí-
sértem a horgászegyesület
ellenõrét körútjára egy na-
pos délutánon. A tapaszta-
latok változatosak, a fogás
gyér, a horgászengedély há-
rom esetben hiányzott. 

Sóti Szilárd hivatásos halá-
szati õrrel indulunk a Felsõ-
Kurcára ellenõrizni. A hiva-
talos megfogalmazás szerint
a halászati õr rendészeti fel-
adatot ellátó személy, és azo-
nosító jelvénye igazolja,
hogy jogosult elkérni a hor-
gászati engedélyt és a sze-
mélyi okmányokat. Ezúttal
egy szokásos kört teszünk a
Bikaistállótól a Lavórig terje-
dõ 15 kilométeres vízszaka-
szon. A Kurca mindkét part-
ján, a földutakon ez mintegy

40 kilométeres autózást je-
lent. Az elsõ horgászt a ket-
tõs zsilipnél találjuk. Az idõs
férfi papírjai rendben van-
nak, törpeharcsát fogott az
áramló vízben. A vízügy fris-
sítõ vizet engedett napköz-
ben a Körösbõl a csatornába,
ilyenkor érdemes próbálkoz-
ni süllõhorgászattal. Útköz-
ben megtudom, hogy békés
hely a vízpart, ritka a hangos
szóváltás ellenõrzéskor és
egyre kevesebb, tilosban járó
orvhorgásszal találkoznak.
Napközben a partról, éjszaka
a vízrõl, elektromos motorral
felszerelt csónakból figyelik
a horgászokat az ellenõrök. 

Feljebb egy helyi horgász
próbálkozik halat fogni profi
felszereléssel, kevés sikerrel.
Engedélye egész évre szól,
az ellenõr mindent rendben
talál. Szemünk elõtt fog ki
egy kisméretû pontyot, amit

azonnal visszaenged a vízbe.
Pár méterrel arrébb népes
társaságot találunk, akik két
autóval, sátorral érkeztek
Kecskemétrõl. Napijegyeket
váltottak, pár napot töltenek
itt. Kiderült, elõször járnak a
Kurca mellett, de most még
nem fogtak semmit. Húsvét-
kor Tiszaalpáron horgásztak,
szeretik a változatosságot.
Az ellenõrzés után Sóti Szi-
lárd egy-két tanáccsal látja el
õket, majd elköszönünk. - Jó
reklám, ha fognak halat a
vendégek, az egyesületnek
pedig jó bevétel a minél több
eladott napijegy. A strandon
megszállók kedvezményes
ezer forintos áron vásárol-
hatnak napijegyet, ami a
kemping melletti partszaka-
szon jogosítja az üdülõket
horgászatra – mondja már az
autóban Szilárd.

(folytatás a 7. oldalon)

Olvasónk, Szarvas Lajos,
nyugalmazott cserbökényi
tanácselnök, aki a második
világháborúban szolgált,
egy nem mindennapi felve-
téssel fordult lapunkhoz. A
második világháborúban el-
esett katonák számára sze-
retne emléket állítani egy
erdõ telepítésével. 

– Gondolkoztam a város
életérõl és eszembe jutott a
Hõsök erdeje. Az egy elsõ vi-
lágháborús emlék, a máso-
dik világháborúról ilyen
nincs – fejtette ki az ötlet ere-
detét. – Igaz, emlékmû van,
de csak olyanok nevek van-
nak feltüntetve, akiket is-
mertek, akikrõl tudtak. Na-
gyon sok név elmaradt ám,
akikrõl nem tudunk semmit.
Õket is megilletné egy méltó
emlék. 

A helyszínrõl is van egy el-
képzelése Szarvas Lajosnak:
– Csongrád felõl bal oldalon,
a laktanya mellett van egy
igen csúnya terület, ami al-
kalmas lehetne erdõtelepítés-
re. A Csongrádi út és a Hon-
véd utca mentén egy örök-
zöld sávot képzeltem el, ben-
tebb pedig tölgyerdõt, me-
lyet közadakozásból lehetne
létrehozni. Igaz, az a terület
a város bõvítésére van fenn-

tartva, de ahogy most szapo-
rodunk, ott ötven év múlva
sem lesz ház. Olcsón és egy-
szerûen be lehet telepíteni
magról vetett tölggyel, ami-
nek karbantartása könnyen
gépesíthetõ. Több célt is
szolgálna egy ilyen erdõ: az
emlék mellett tisztítaná a le-
vegõt, szépítené a környeze-
tet és parkosítva a pihenést
is szolgálhatja.

Szarvas Lajos javaslatára
megkerestük Barta Mihályt,
aki 1969 és 1973 között mag-
ról telepített közel 40 hektár
kocsányos tölgyet és csertöl-
gyet Cserebökényben a Szar-
vasi út mellett.

– Én végtelenül tudok
örülni ennek az ötletnek –
osztotta meg véleményét a
nyugdíjas erdész. – A csere-
bökényi tölgyerdõ telepítése-
kor az elsõ körben, '69-ben
100 mázsa makkot vettünk,
ami 26 hektárrra lett elegen-
dõ. A maradékot '73-ban ve-
tettük el. Afféle házi ültetés
volt, a traktor kihúzta a ba-
rázdát és mi kézzel szórtuk a
makkot nyakba akasztott
zsákokból, a következõ me-
netben pedig a traktor beta-
karta azokat.

(folytatás a 3. oldalon)

Emlékerdõ a második
világháború névtelen

hõseinek

Nappali portya a halõrrel

Még idén eltûnnek
a szeméttelepek

Értesülésünk szerint ténylegesen megkezdõdött a városi
szilárdhulladék-lerakókat is érintõ térségi szintû rekultivá-
ciós program kivitelezése. Információnk alapján a
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rend-
szer által benyújtott pályázat alapján Szentesen két ütem-
ben, a „Termál” szeméttelep, a Rákóczi utcai „régi” szemét-
telep, a Szentes-berki Hulladéklerakó és a nagytõkei lerakó
rekultiválása történik meg. Egy kivitelezõ több alvállalko-
zó bevonásával valósítja meg a pályázatban szereplõ fel-
adatokat. A két ütem egymással párhuzamosan zajlik az
érintett területeken.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



22 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001144..  mmáájjuuss  1166..

100 éve: a Szentesi Lap
1914. május 14-én megjelent
száma a helyi mozimûsorra
hívta fel a figyelmet a követ-
kezõképp: „Izgalmas jele-
net” c. Ma délután izgalmas
jelenet fog lejátszódni a Tu-
dományos Mozgószínház-
ban – cigányzene kísérettel.
A mûsor, mely délután 6 és
este fél 9 órakor lesz lejátsz-
va, egyike a legjobbaknak. –
A mai elõadás slágerdarabja:
Felhõk között c. dráma, ami
léghajón történik. A mûsor a
következõ: Mexikói forrada-
lom; Duci bácsi hadilábon;
Gyula fél az élettõl; Házas-
ság a háztetõn. – A mai elõ-
adás kitûnõnek ígérkezik,
mert már tegnap este több
hely le lett foglalva. A mai
elõadásra külön is felhívjuk
olvasóink figyelmét.

75 éve: az Alföldi Újság
1939. május 16-diki számá-
ban olvashatták a szentesiek
a következõ lírikus hangvé-
telû írást, amelynek címe:
„Akácvirágos, csöndös, hol-
das éj…”. Íme a közlemény.
Valahonnan a messze múlt-
ból muzsikál ide egy bûbájos
keringõ édesbús melódiája:

Akácvirágos, csöndes, hol-
das éj; még illatodból most is
hord a szél… Igen, ide mu-
zsikál a múltból az édesbús
zene, de azt a muzsikát nem
értik meg a fiatalok. Mert
más volt az akácvirágzás is
valamikor, aminthogy más
volt a nóta, más volt a má-
mor, a vágy, a gond, a mo-
soly és a könny… Mikor az
ember ezelõtt harminc-negy-
ven esztendõvel megállt a
szentesi piac közepén /a
Kossuth téren/, zöldleveles,
fehérvirágos gömbakácfák
mosolyogtak rá s a levegõ te-
le volt illattal, mintha meg-
mámorosodott volna az
egész természet, és illatözön-
nel akarta volna egy szebb,
egy jobb, egy boldogabb vi-
lágba ragadni azt az embert,
aki még »gondok közt is ráér
mosolyogni, és ha kevés volt
is, de mégis mindig volt elég
kenyere és vágott dohánya«.
S mikor ment az ember éjnek
idején a májusi holdvilág
alatt, valamint csodálatosan
gyönyörû fehérség villogott
mindenütt, a zöld lombok
között s a hold ezüst fénye
mintha egybeömlött volna

az akácvirágok fehérségé-
vel… Rég volt, most már
csak úgy a bágyadt emléke-
zés vetíti elõ a régi Szentes
akácvirágos, csendes, holdas
éjszakáit, amelynek illatából
még most is hord ugyan a
szél, de gyorsan elillantak az
órák s »nem jõ vissza a bol-
dog perc soha« …

45 éve: a Szentesi Élet,
1969. májusi száma új szol-
gáltatásról számol be „Szen-
tesi sétahajók a Tiszán” cí-
men. A tudósításból kiderül:
Az Alkotmány Termelõszö-
vetkezet újfajta szolgáltatást
valósít meg a nyári hóna-
pokban. Kiránduló és séta-
hajót közlekedtet – a szentesi
tiszai kikötõbõl kiindulva –
Szegedtõl, egészen Szolno-
kig. A Fecske és a Gabi nevû
hajókat hamarosan Szentes
alá vontatják, és azok elfog-
lalják helyüket a régi komp-
járat melletti kikötõben. A
Fecske nevû hajó körülbelül
hatvan személyes, a Gabi ne-
vû pedig mintegy 20, és eb-
ben néhány hálófülke is ta-
lálható. Mivel a strandfürdõ
nincs messze a hajóállomás-
tól, a közönség könnyûszer-

rel igénybe veheti a járato-
kat, amelyek Szentes és a
csongrádi Körös-torok kö-
zött is közlekednek. A terme-
lõszövetkezet a hajók kiköté-
si pontjainak szomszédságá-
ban – a Tisza szentesi és
csongrádi partján – csárdát,
illetve falatozó büfét nyit. A
Szentesrõl induló séta- és ki-
ránduló hajójárat az iskolai
és üzemi csoportok részére
is lehetõvé teszi a vízi uta-
zást, a megye eddig nem na-
gyon forgalmas „kék ország-
útján". Ugyanakkor a szente-
si és csongrádi közönség a
Szegedi Szabadtéri Játékokra
is eljuthat a tervek szerint az
új hajójáratokkal. Az Alkot-
mány Tsz hajói nemcsak a
szövetkezetnek, hanem a vá-
rosnak is elõnyt jelentenek,
elsõsorban idegenforgalmi
szempontból. Remélhetõleg
a közönség pártfogása nem
marad el, ami a tiszai hajójá-
ratokat illeti. A nyári szezon-
ban autóbuszok mennek
majd a hajóállomásig és a
strandhoz, akárcsak az el-
múlt évben.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták…(51.)

„Akácvirágos, csöndös, holdas éj…”

Már elöljáróban megvallom, hogy nem vagyok képzett
szakértõje a kereskedelmi áruk árképzésének. De annyit min-
denesetre értek hozzá mint vásárló, hogy nem minden áru
ára feltétlenül kilencesre kell, hogy végzõdjön! Amennyiben
az árakat nem mesterségesen alakítják kilences számú végzõ-
désre, valamilyen ok miatt. Vajon mi okból? Meglátásom sze-
rint azért, mert így a kereskedõ minden ilyen árunál egy fo-
rinthoz úgy jut hozzá, hogy azért nem szolgáltat semmit! En-
nél fogva így vagy úgy, a vásárló van megrövidítve. Még ak-
kor is ha tudjuk, hogy a kormányzat a kereskedelmi szakem-
berekkel – az egy és két forintosok híján – megegyezett bizo-
nyos kompenzációban, kerekítési szabályban. 

Ha figyelemmel kísérjük naponta a kereskedelmi egységek
által kiadott, az árukat kínáló úgynevezett reklám szórólapo-
kat, akkor azt tapasztaljuk, hogy az áruk kalkulált árai csak-
nem minden esetben kilencesre végzõdnek, a kerekítési sza-
bály szerint végül is a vevõ minden esetben egy forinttal töb-
bet fizet a reklámban megjelölt árnál! Ha egy kicsit utána
gondolunk akkor látjuk, hogy országosan naponta hányszor
egy forint kerül a kereskedõ zsebébe szolgáltatás nélkül. Ez
még ha legálisnak tûnik, akkor is jogosan sérti a vásárlók ér-
dekeit, nem beszélve a pénztárcájáról. Egyébként ezeket a fö-
lösleges kiadásokat nyugodtan értelmezhetjük a már sokféle
adó bõvítésének! Bár az állam takarékossági okokból szüntet-
te meg az egy és kétforintosokat – ugyanakkor akarva – nem
akaratlanul ennek terhét ráterhelte a vásárló állampolgárok-
ra, amit a kereskedelem jól ki is használ! 

A reklámmal kapcsolatos másik bosszantó tényezõ az,
hogy ma már fulladozunk a minket, állampolgárokat napon-
ta elöntõ reklámözöntõl. Nálunk nincs olyan hírközlõeszköz,
melyben ne a reklám lenne az elsõdleges. Híreket, filmet és
minden, a nézõnek fontos dolgot szakítanak meg emiatt, bár
erre szerzõdése senkivel egyetlen állampolgárnak sincs. Ak-
kor miért? Mert mi állampolgárok ismét ki vagyunk szolgál-
tatva egy magasabb érdekû haszonszerzésnek! Itt vetõdik fel
a kérdés, ha már ránk erõltették a többletterheket, nem lehet-
ne hasznosabb célra fordítani? Mindannyian halljuk, olvas-
suk, szinte naponta, hogy nagybeteg gyermekek, felnõttek
élete azon múlik, hogy a szülõknek, hozzátartozóknak van-e
több millió forintjuk az állam által támogatott vagy csak rész-
ben támogatott mûtétek költségeinek fedezésére. Rendszerint
nincs! Ekkor következik be az országos gyûjtögetés, ismét az
állampolgároktól. Ezt elkerülendõ, lenne alkalmas a kereske-
delemben összegyûlt egy forintok ilyen célból történõ fel-
használása. Megítélésem szerint ez egy módosító kormány-
rendelettel megoldható lenne. Úgy, hogy az egyes kereske-
delmi egységeknél lecsapódó egy forintokat meghatározott
idõszakonként egy gyûjtõszámlára utalnák és ebbõl rászo-
rultság esetén fedezhetõek lennének a sok esetben életmentõ
mûtétek, kezelések milliós összegei! Ennek mechanizmusát
illetékes szervek kidolgoznák, a felhasználás jogosságát el-
lenõriznék. Jó lenne, hogy a most frissen megválasztott or-
szággyûlési képviselõk, mint javaslatot az országgyûlésben a
kormány elé terjesztenék megvalósításra. Ha ez valamilyen
formában is megvalósulna, azon túl, hogy a rászorulók nagy
tehertõl mentesülnének, ezzel életeket mentenének meg. A
beterjesztõ képviselõt, képviselõket a választók úgy bírálnák
el, hogy érdemes volt arra, hogy megválasszák!

Soós János

A felsõpárti városrészben
található; a Damjanich János
és a Vörösmarty Mihály ut-
cákat köti össze. 1903-ban
Hosszú utcaként emlegették.
Az 1906. évi városrendezés-
kor Csongrád vármegye alis-
pánjáról, Cicatricis Lajosról
(1862–1953) nevezték el, aki
1902-ben egyik kezdeménye-
zõje volt a munkásház-építé-
si akciónak, amelynek ered-
ményeként 130 olcsó házhe-
lyet mértek ki a szentesi
munkáscsaládoknak. 1910–
1917 között õ volt a várme-
gye fõispánja, királyi taná-
csos, késõbb örökös felsõházi
tag, a helyi konzervatív jobb-
oldal prominens képviselõje.
Az 1945. évi rendszerváltás-
kor az utca felvette Árvai Bá-
lint (1875–1919) cipész nevét,
aki a korai szentesi szociál-
demokrata munkásmozga-
lom egyik legfelkészültebb,
legtevékenyebb vezetõje
volt. 1899-ben egyik alapítója
és szerkesztõje a Szabad Szó
címû munkáslapnak. Társai-

val 1901-ben megalakította a
Szentesi Általános Népkört,
amelynek 1905-tõl õ volt az
elnöke. Végigharcolta az elsõ
világháborút. 1918 õszén tért
haza; a novemberben meg-
alakított helyi Nemzeti Ta-
nács alelnökévé választották.
1919. július 26-án a román
megszálló csapatok lefogták,
s többórás kegyetlen ütlege-
lés után brutálisan kivégez-
ték, tetemét meggyalázták. A
mártírhalált halt munkásve-
zetõtõl 1990-ben elvették ut-
cáját. Egykori betegei és tisz-
telõi kezdeményezésére az
utcát Dr. Udvardi László bel-
gyógyász fõorvosról nevez-
ték el, akit 1951-ben helyez-
tek át Debrecenbõl a szentesi
megyei kórházba. A köztisz-
teletnek örvendõ orvospro-
fesszor 1983. április 15-én
hunyt el 81 éves korában. A
budapesti Farkasréti temetõ-
ben nyugszik. (Kátai Ferenc
adatai nyomán.)

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (133.)

Dr. Udvardi
László utca

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a május 9-i szám-
ban „Csalódás és csodálat” címmel megjelent olvasói levél
írója, Mészáros Julianna, nem azonos régi levelezõnkkel: Mé-
száros Júlia középiskolai tanárnõvel, nyugalmazott mûvelõdé-
si osztályvezetõvel.

Jó esetben a költõ is csa-
ládban él. Még jobb esetben
boldog családban él költõ és
olvasója, de még a költõt és
költészetét hírbõl sem isme-
rõ tömegpolgár számára is
kívánatos a boldog család.
Ez az idealizált és kívánatos
boldogság egyre inkább ki-
vételes jelenség sajnos.

A szentesi keresztény pe-
dagógusok egy ilyen kivéte-
lesen boldog költõt hívtak
vendégül. Szabó T. Anna,
amellett, hogy sikeres költõ,
regény, esszé, dráma és
hangjátékszerzõ, mûfordító,
emellett nagyon sikeres két-
gyermekes anya és ez ha
még fokozható boldog fele-
ség is. Szabó T. Anna számos
más elfoglaltsága mellett
dolgozik a „Képmás” címû
katolikus családi magazin-
nak is. Ezért nyilván kézen-
fekvõ és praktikus oka van
annak, hogy az ilyen estek-
nek a narrátora a családi ma-
gazin fõszerkesztõje, Szám
Kati. (Beszédes név. Bejára-
tott, patinásra koptatott, már
ezerszer feltett jó hosszú, de
nagy izgalmat nem okozó
kérdéseket tesz fel a költõ-
nek és közben próbál elõfize-
tõket toborozni a magazinjá-
nak.) Jó és kockázatmentes
forma. A narrátor tudja, mire
kíváncsi a hallgatóság, még
jobb, hogy apróbb intimitá-
sokat is ismer a költõ családi
életébõl és azt meg is osztja a
költõvel és hallgatóságával.
Így, aki soha egy betût sem
olvasott a kortárs irodalom-
ból (sem), de most elérke-
zettnek látta az idõt az új is-
meretek szerzésére és beült
Szabó T. Anna estjére, az
megtudhatta, hogy a költõ
házastársa az olvasók köré-
ben közismert Dragomán
György író. Férj és feleség
egyaránt Erdélybõl szárma-
zik. A férj írói minõségében
ösztöndíjas idejét tölti a nem
éppen macskaugrásnyi tá-
volban lévõ Finnországban.
A család, bár ideiglenesen
nélkülözi a férjet és apát, de
már a feleség és a két kiska-

masz fiú meglátogatta õt
Helsinkiben. Eközben persze
esett szó költészetrõl is, iro-
dalmi tervekrõl is, mert az
élet azért bonyolultabb an-
nál, ahogy azt egy családi
magazin szerelem, család,
gyerekek hármasságába
igyekszik besuszterolni. Meg-
lehetõsen nehéz egy mester-
szakács ételeihez úgy étvá-
gyat csinálni, hogy beszél
valaki az ételekrõl, de látvá-
nyukat, illatukat gondosan
elrejtik a vendégek elõl. Egy
költõ legfeljebb nyolc-tíz ma-
radandó verset alkot életé-
ben, mondta Szabó T. Anna.
Õ a saját értékítélete szerint
két maradandó verset alko-
tott. Ám sajnos ezen az esten
egy sorát sem hallhatta az er-
re szomjas közönség. Bízva
abban, lesz még költõi estje
Szabó T. Annának, amikor
legalább egy maradandó
versét hallhatjuk. Addig is
álljon itt egy részlet, a legjob-
bak közül.

Becsei Sándor
Szabó T. Anna

Fény a mestereknek
Úgy mentem át a fényes
csarnokon
a csarnokon dúdolva mentem át.
Sugárban dõlt be a reggeli nap,
kezemben teltvirágú orgonák.
Bárányt akartam venni. A húsok
élénkvöröse odacsábított
a hentespulthoz, ahol a csúszós
májak,
nehéz marhaszívek halomban
álltak,
a csipkefehér pacal és a bõ,
nyálkásrózsaszín, dagadó tüdõ
színkontrasztjában, s köztük,
középre téve,
ott tekergett egy szinte karnyi
vastag
marhagége.
Ámulva néztem õket,
a szíveket, a májakat, tüdõket
lám, szépek így a szervek, épp
kitépve,
elrendezve, felárazva, kitéve.

A gyász újra meg újra be-
köszönt a Fradi-családba. El-
temették Mátrai, Páncsics,
Varga, Albert, Novák a baj-
nokcsapat tagjait. 

Nyolcvanéves korában el-
hunyt Orosz Pál az FTC örö-
kös bajnoka, aki 1934. január
25-én Szentesen született. A
szentesi MÁV (1948-1950), a
Szentesi TE (1950-1952), a
Szegedi Petõfi (1952), a Bp.
Kinizsi (1952-1956), az FTC
(1956-1966) labdarúgója, fe-
dezet csatára. 1960-ban a ró-
mai olimpia, majd a tokiói
olimpia utazó kerettagja.

Amikor 2009. május 30-án
az 1950-es évek szentesi lab-
darúgói találkoztunk a régi
sok csatát látott sportpálya
melletti sportszálló emeletén
felemelõ érzés volt megölelni
azokat a sportbarátokat, akik
között Orosz Pali is itt volt. 

Amikor elköszöntünk
megfogadtuk, hogy a Petõfi
Szálló avatásán találkozunk,
ha az Úr is úgy akarja. Az
élet közbeszólt. Elment egy
nagyszerû sportember, akire
mindig büszkék voltunk, aki
mindig szentesinek vallotta
magát és ittlétekor könnyes
szemmel énekeltük, hogy
„Házunk elõtt vén eperfa áll,
engem anyám mindig haza-
vár...” Mi is mindig vártuk,
amikor jött.

Búcsúzunk Tõled régi ját-
szótársak szentesi zöld-fehér
szurkolók Szakács Ernõ,
Gyenes Feri, Zöldi Jocó, Tóth
Pista és akik tisztelték és sze-
rették.

Nyugodj békében, soha
nem feledünk.

Bagi Imre

Búcsú Orosz Páltól

Tizenkettedik alkalommal
rendezik meg a Dobos And-
rás-közlekedési, országúti
gyermek és családi kerékpár-
túrát május 23-25-én. Az úti
cél a szarvasi ifjúsági tábor. 

Az indulás napján, május
23-án 14.45-15 óráig gyüleke-
zõ a Kiss Bálint iskola elõtt.
15 órakor indulás. Védõsisak
és láthatósági mellény hasz-
nálata ajánlott. A programok

között lesz városnézés, mú-
zeumlátogatás, arborétumi
séta, KRESZ-teszt, kerékpár
ügyességi verseny, stb. A tú-
rára jelentkezhetnek általá-
nos iskolások a saját iskolá-
jukban vagy az Árpád Sza-
badidõs SK Kiss Bálint u. 3.
sz. alatti helyiségében szer-
dánként 15–17 óra között
személyesen vagy a 314-995,
20/378-3840 számon.

Országúti túra

Olvasónk írja

Segítség a
bajban

Olvasónk írja

Költõ és család
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(folytatás az 1. oldalról)
Barta Mihály azt is el-

mondta lapunknak, azért ve-
tettek magról fákat, mert eh-
hez kisebb talajelõkészítés is
elég volt és lényegesen keve-
sebbe került, mintha cseme-
téket ültettek volna. Azon-
ban ezt a megoldást manap-
ság nem szokták annyira
szeretni, mert a kelési arány
jóval kisebb, mint a csemete-
kertben, kontrollált körülmé-
nyek között és ha ráadásul
pockos a terület, akkor azok
képesek kienni az összeset.
Cserebökényben a nyulak
ugyan lerágták a kis tölgye-
ket az elsõ években, de a
harmadik évtõl már nem
volt ilyen probléma, a fák
gyökere megerõsödött és az
erdõ még ma is pompázik.

Lapunknak nyilatkozott
Barát Endre, a kertvárosi kö-
zösségeket támogató Kiút
XXI. Egyesület alelnöke. –
Szívesen bekapcsolódunk és
közösségi gyûjtés keretében
összeszedjük a szükséges
makkot, akár az ország több
pontjáról is. Az összeszedett
vetõmagokból erdészeti se-
gítséggel létrehozhatunk egy
csemetekertet, amiben felne-
velhetjük a facsemetéket.
Úgy tudom, hogy a liget te-
lepítésekor is létrehoztak egy
csemete nevelõt a szomszéd-
ságában. Ezzel komoly költ-
ségeket lehet spórolni. Ezt az
ültetvényt nem úgy képzel-
ném, mint amilyen a Hõsök

erdeje, ahol egyenes sorok-
ban állnak a fák, hanem szá-
mos fajból álló, ligetes, ter-
mészetesebbnek ható erdõt
látnék szívesen.

Traj Lajos erdésztõl, a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Erdészeti igazgatóság
Szeged körzeti osztály jogo-
sult erdészeti szakemberétõl
az erdõtelepítés jelenlegi
gyakorlatáról tájékozódtunk.
Egy erdõ telepítéséhez szük-
ség van az erdészeti hatóság
hozzájárulására. Mindenek-
elõtt azonban meg kell vizs-
gálni, hogy az adott terület
alkalmas-e. Ehhez egy ter-
mõhelyfeltárási szakvéle-
ményt kell készíttetni, amely
talajvizsgálatot is magában
foglal. A szakvéleményben

meghatározott és a termõ-
hely talajviszonyaihoz legin-
kább illeszkedõ fafajt kell az
adott területre telepíteni. Az
erdészeti hatóság az elkövet-
kezõ években nyomon köve-
ti, hogy az erdõ a szakmai
terveknek megfelelõen léte-
sült-e. A telepítés kizárólag
államilag ellenõrzött szapo-
rítóanyagból történhet, mely
európai uniós nyövényút-
levéllel rendelkezik. Traj La-
jos azt is hozzátette, hogy er-
dõt telepíteni közösségileg
összegyûjtött makkból hiva-
talosan nem lehet. 

Szirbik Imre polgármester
nyilatkozatában kifejtette,
hogy a második világháború
hõsi halottairól történõ meg-
emlékezés még nincs lezár-

va, hiszen a mai napig kerül-
nek fel új nevek a liget bejá-
ratánál elhelyezett emlék-
mûre. Közel 2000 névrõl van
ismeretük, amely ugyaneny-
nyi fát igényelne és legalább
kétszer akkora, közel húsz
hektár területre lenne szük-
ség, mint a Hõsök erdeje ese-
tében. Ekkora egybefüggõ
terület pedig önkormányzati
tulajdonban nincsen.

– Én azt mondom, a gon-
dolattal foglalkozni kell, na-
gyon szép kezdeményezés,
de a feltételei nehezebbek
lesznek, mint a Hõsök erdeje
esetében –  mondta a polgár-
mester.

Baranyai Vitália

Emlékerdõ a második
világháború névtelen hõseinek

Az elmúlt hetekben a legtöbb alapfokú
oktatási intézményben befejezõdött a be-
iratkozás, így az iskolák számára kiderült,
hogy szeptembertõl hány elsõs kisiskolás
kezdi meg a 2014/2015-ös tanévet. Az intéz-
ményvezetõktõl megtudtuk, hogy átlagosan
két osztályt indítanak. Idén a Koszta József
Általános Iskola bizonyult a legnépsze-
rûbbnek. 

A Kiss Bálint Református Általános Iskola
igazgatójától, Karikó-Tóth Tibortól megtudtuk,
hogy náluk két osztály indul, huszonkilenc-
huszonnyolc fõvel. Az összes jelentkezõt fel-
vették az intézménybe, bár a keretszámok
túllépését a fenntartónak engedélyeznie kel-
lett. A jelentkezõk számáról így elmondható,
hogy még túl is lépte a tervezettet. Karikó-
Tóth Tibor elmondása szerint egy fõ halmo-
zottan hátrányos helyzetû tanulót vettek
fel.A Klauzál Gábor Általános Iskola vezetõ-
je, Dévay István kérdésünkre elmondta, hogy
két elsõs osztállyal kezdik  a következõ tan-
évet. Várhatóan huszonegy-huszonkét fõs
létszámmal. A Petõfi Sándor Általános Isko-
lával való összevonás miatt idén négy balla-
gó osztály van, ami a felvettek létszámával

összevetve huszonöt fõs tanulói létszám-
csökkenést eredményez. Az igazgató nem ta-
pasztal kiemelkedõ változást az elmúlt évek-
hez képest. A Szent Erzsébet Katolikus Álta-
lános Iskola igazgatóhelyettesének informá-
ciói szerint, esetükben is két osztály indítha-
tó õsztõl, huszonhat és harminc kisdiákkal.
Horváth Miklósné elmondta, hogy az elõzõ
évekhez mérten megnõtt az érdeklõdés az
intézmény iránt. Mivel nem tartoznak kör-
zethatárok beosztása alá, a kistérségbõl is fo-
gadtak jelentkezõket. A szülõi nyilatkozatok
alapján elmondható, hogy a hátrányos, illet-
ve halmozottan hátrányos helyzetû diákok
létszáma viszonylag alacsony. 

A Deák Ferenc Általános iskolában az osz-
tályok szervezése folyamatban van, de Varga
Sándorné, az intézmény vezetõje ennél több
információt nem kívánt megosztani velünk.
Szemerédi András, a Koszta József Általános
Iskola igazgatója nyolcvanegy diák felvételé-
rõl tájékoztatta lapunkat. Õsztõl három osz-
tályt indítanak, huszonhét fõs létszámokkal.
Elmondása szerint az elõzõ évekhez mérten
idén több diák kezdi meg a tanévet a
Kosztában. L.É.

Az egyházi és állami iskolák iránt is nõtt az érdeklõdés 

Legnépszerûbb a Koszta Lapunk megjelenésével egy
idõben tanácskozik a képvise-
lõ-testület. Várhatóan  igazga-
tót választanak a Hajléktalan
Segítõ Központ élére. Az in-
tézményvezetõi állására kiírt
pályázati felhívásra hatan ad-
ták be jelentkezésüket. A bírá-
ló bizottság a jelenleg megbí-
zott vezetõ, Berki András ki-
nevezését javasolta a posztra.
A testületet rendeletet alkot-
hat a közösségi együttélés
alapvetõ szabályairól, ame-
lyek a békés együttélést és a
lakosság nyugalmát biztosít-
ják. Többek között a vendég-
látóhelyekhez tartozó terasz,
kerthelyiség éjjel 24 órától
reggel 6 óráig zárva tartásá-
ról, a járdákon történõ gör-
deszkázás tiltásáról, a lakóin-
gatlan elõtti zöldterület rend-
ben tartásáról és a közterüle-
ten történõ szeszes ital fo-
gyasztásról is rendelkezik a
szabályozás. A testület tár-

gyalja az önkormányzati tu-
lajdonú gazdasági társaságok
tavalyi évre szóló üzleti be-
számolóját. A képviselõk
meghallgatják az önkormány-
zat gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatainak ellátásá-
ról készült átfogó értékelést
valamint a szociális bizottság
munkájáról szóló beszámolót.

A parkerdõ otthonban
szakorvosi, kórházi ellátásra,
valamint szakápolási felada-
tok elvégzésére augusztustól
1,5 millió forint szükséges,
amit az önkormányzatnak
kellene biztosítania. Szintén
pénzt igényel a lakosság
egészségi állapotának javítá-
sát célzó  szûrõprogram, a
folytatására 2,5 millió forint
támogatást kérnek a szerve-
zõk.

Elkészült a város következõ
5 évre szóló környezetvédel-
mi programja valamint a
2014-2020-as európai tervezé-

si periódusra vonatkozó be-
ruházási koncepciója is, ame-
lyek most kerülnek a képvise-
lõ-testület elé.

A grémium még áprilisban
határozott a költségvetési
egyensúly megtartásában
közremûködõk anyagi elis-
merésérõl. A most napirendre
kerülõ javaslat szerint jutal-
mat kaphatnak az önkor-
mányzati intézmények, a pol-
gármester, az alpolgármester,
a jegyzõ, az önkormányzati
költségvetés végrehajtásáért
felelõs, az önkormányzati
gazdálkodást segítõ és az ön-
kormányzati bevételek besze-
désében közremûködõ sze-
mély. Ezen túlmenõen a hiva-
tali dolgozók esetében szemé-
lyenként 20 ezer forint fordít-
ható csapatépítésre. A testüle-
ti ülésen meghozott döntések-
rõl következõ lapszámunk-
ban számolunk be.

BG

Személyi döntés a testület elõtt

(folytatás az 1. oldalról)
Kiss Ferenc, a városellátó

intézmény mûszaki vezetõje
lapunknak elmondta, hogy
tudomása szerint a lakossá-
got a kivitelezõ még nem ér-
tesítette a közelgõ munkála-
tokról. A DAREH képviselõ-
je a témában úgy nyilatko-
zott, hogy a munkálatok
megindulásáról a lakosok a
helyi médiából, a társulás
honlapjáról, illetõleg szóró-
lapokról is értesülhetnek. Az
önkormányzatok tájékozta-
tása szintén megtörtént a
sajtónyilvános projektnyitó
rendezvények alkalmával is.

A Rákóczi utcai „régi” sze-
méttelep környékén a legma-
gasabb a lakosság száma,
ezért arról is megkérdeztük
a kivitelezõt, hogy mire szá-
míthat a lakosság. 

Megtudtuk, hogy a mun-
kavégzés során a lerakó kö-
zelében megnövekvõ forga-
lommal, zajjal és porszeny-
nyezéssel kell számolni. Elsõ
lépésként a növényzet irtásá-
ra kerül sor. Ezután követ-
kezhetnek a bontási mun-
kák, melynek során az egyes
hulladéklerakók esetében a
funkciójukat vesztett létesít-
ményeket, berendezéseket

számolják fel. Szükség ese-
tén a lerakó megközelítésé-
hez az út helyreállítására ke-
rül sor, hogy a nehéz gépjár-
mûvek akadály nélkül a
helyszínre juthassanak. A
hulladék rendezésének meg-
kezdése elõtt rágcsálóirtás
elvégzése szükséges. A kivi-
telezõ természetesen min-
dent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a lakosságot a
munkák a lehetõ legcseké-
lyebb mértékben zavarják.
Ezen átmeneti kellemetlen-
ségek után azonban egészsé-
ges, szép környezetnek örül-
hetnek a lakosok. L.É.

Még idén eltûnnek a szeméttelepek

Stratégiai partnerségi
megállapodást kötött a hol-
land BKC céggel az önkor-
mányzat a zöldenergia fel-
használására és népszerûsí-
tésére. A város területet biz-
tosít az energianövény ter-
mesztéséhez és az intézmé-
nyei fûtésére felhasználja a
megtermelt aprítékot. A
zevenaar-i kft. részt vesz a
város zöld programjához
kapcsolódó fejlesztések elõ-
készítésében, segíti a nem-
zetközi kedvezõ megítélést,
támogatja a  kulturális, ok-
tatási és sportéletét. Az
együttmûködést aláíró
Alfred Hakvoort a helyi ci-
vil szervezetek és vállalko-
zások számára bemutatja és
elõsegíti a zöld szemlélet
kedvezõ hatásait. 

A cég tavaly mutatkozott
be a nyilvánosság elõtt, ami-
kor közel 8 hektáron ültettek
el elefántfüvet Cserebökény-
ben. Az energianád – Mis-
canthus sinensis 'Giganteus'
– egy olyan fûféle, amely
nagyszerûen használható
b iomassza  növényként ,
gyorsan nõ, magas az ener-
getikai értéke és évente arat-
ható, 20 éven keresztül. A
BKC tevékenyen támogatja
az energianád termesztését,
a legkülönbözõbb ügyfelek,
köztük települések számára
dolgoznak ki és indítanak be
energianád-projekteket.

Az aláírás elõtt Szirbik Imre
elmondta, hogy a gazdaság
erõsítése mellett újabb szállal
gyarapodott a város holland
kapcsolata a zöld gondolko-

dással. Külön megtisztelte-
tés, hogy Szentes úttörõsze-
repet kap az energiatudatos
innováció terén. 

A növény termesztéséhez
szükséges területet biztosító
Móra József képviselõ kiemel-
te, hogy az elefántfû a papír-
gyártás alapanyagául is fel-
használható. Az agrárszak-
ember arról számolt be, hogy
a tavalyi aszályos év ellenére
is fejlõdött a növény, átvé-
szelte a telet és jelenleg 18-20
hajtás fejlõdik tövenként,
ami nagy hozamot ígér. Az
optimális tõszám elérése ér-
dekében mintegy 3 hektáron
szükségessé vált a növény
pótlása. A lombhullató cser-
jés fûféle 2-3 méter magasra
nõ egy év alatt, igénytelen a
talajra és az ápolásra, nincs
szükség növényvédelemre
sem, ezért olcsó a termeszté-
se. A jövõbeni tervekkel kap-
csolatban elhangzott, elkép-
zelhetõ egy papírgyártó ma-
nufaktúra telepítése az ipari
parkba. Felvették a kapcsola-
tot helyi iskolákkal, ahol al-
kalmaznának aprítékkazá-
nokat fûtésre. A BKC Kft.
képviselõje, Solymos Tibor el-
mondta, hogy a cég szakem-
bere hamarosan bemutatja
az intézményekben a finn
biomassza kazánok telepíté-
sének lehetõségét. Újabb te-
rületek bevonása a termesz-
tésbe a város hosszú távú fej-
lesztési terveivel összhang-
ban történhet meg, mivel az
elefántfû 20 éves termesztési
ciklusú.

Besenyei

Zöld gondolkodás,
zöld energia

Lakótelep bõvítésre szánt területre, a Csongrádi út mellett
álmodott emlékerdõt Szarvas Lajos.

A nyílt napokon eldõlt, hogy hol kezdik meg iskolás éveiket a kicsik. (Fotó: Vidovics)
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A külföldinél jobb minõ-
ségû áru, a hazai fogyasztás
növelése az itthoni paradi-
csom- és paprikatermelõk
megélhetésének kulcsa,
hangzott el a Syngenta és az
Árpád-Agrár Zrt. szakmai
rendezvényén. A több mint
száz paradicsom és paprika-
termelõnek szakmai elõadá-
sokon vázolták az ágazat
helyzetét, a technológiai le-
hetõségeket.

Az Árpád Zrt. több évtize-
de kapcsolatban áll az egyik
legjelentõsebb vetõmagfor-
galmazó céggel és elõdeivel,
üvegházaiban jelenleg is
több paradicsom- és paprika
fajtáját tesztelik. A szakmai
napot tavaly rendezték meg
elõször és hosszútávra terve-

zik a bemutató-sorozatot
Szentlászlóban. Csikai Miklós
elnök-vezérigazgató szerint
fontos, hogy a termelõk
megismerjék és elfogadják
az újdonságokat. A modern
termesztés-technológia jelen-
ti a legnagyobb költséget és
kihívást a kertészek számá-
ra, a fejlesztés azonban elen-
gedhetetlen a biztos jövõ ér-
dekében.

Antal Gyula zöldség ter-
mékmenedzser elmondta: az
idei esztendõ a kedvezõnek
mondható idõjárási viszo-
nyok ellenére nem indult jól
a paradicsomtermelõk szá-
mára, az árak estek és április
végére nehezen értékesítet-
ték. A paprika piaci viszo-
nyai jobbak, a tavalyihoz ha-

sonló az eladási ára. A para-
dicsom exportja elenyészõ a
megtermelt mennyiséghez
képest, paprikából a kápia
adja az exportra kerülõ áru
zömét. – Ezzel szemben az
importtal szinte egész évben
számolnunk kell. A tudatos
magyar fogyasztó a hazai
terméket keresi, ha az elérhe-
tõ a polcokon, azonban ha
olcsóbb terméket kínálnak
Hollandiából vagy Lengyel-
országból, akkor azt árusít-
ják az áruházak, még ha az
gyengébb minõségû is a ha-
zainál – mondta Gulyás János
szaktanácsadó.

Hazánkban a hajtatott pa-
radicsomtermesztés megkö-
zelítõleg 410 hektáron, pap-
rikatermesztés pedig 1000
hektáron történik. A termés-
átlag a paradicsom esetében
10-55 kilogramm, paprikánál
10-25 kilogramm négyzet-
méterenként, függõen a ter-
mesztés technológiai színvo-
nalától. A mediterrán orszá-
gokban évente átlagosan el-
fogyasztott 30 kilogrammnyi
paradicsomhoz és papriká-
hoz képest itthon alig a felét
esszük meg.

Besenyei

Fejleszteniük kell
a kertészeknek

A Kiss Bálint Református
Általános Iskola 7. évfolya-
mos diákjai a Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt. pályázatá-
nak köszönhetõen Erdély-
ben tölthettek el 5 felejthe-
tetlen napot. 

Már hónapok óta izgatot-
tan vártuk az indulás napját,
április 26-án hajnalban hagy-
tuk el városunkat, hogy a dél-
elõttöt már Nagyváradon
tölthessük. Itt csatlakozott
hozzánk kedves idegenveze-
tõnk, Sebestyén Zita, aki az út
során sosem hagyott bennün-
ket unatkozni. Megismertette
velünk a székelyek humorát,
és mesélt sok-sok székely
mondát. 

A következõ úti cél a Ki-
rály-hágó volt, ahonnan gyö-
nyörû kilátás tárult elénk. Jár-
tunk Kolozsváron Mátyás ki-
rály szobránál és szülõházá-
nál, valamint a házsongárdi
temetõben. Megismerked-
tünk Gyergyószentmiklós tör-
ténetével, és jártunk a Böjte

Csaba által alapított szárhegyi
gyermekotthonban is. Ado-
mányokat is vittünk az ott élõ
gyerekeknek, akiknek sorsa
egyáltalán nem irigylésre
méltó.

Érdekesnek találtuk a Gyil-
kos-tó legendáját, elképedve
sétáltunk a Békás-szoros ma-
gas sziklái között és egy kilá-
tóból is rácsodálkoztunk a
Szent Anna-tó szépségére. A
tóhoz másfél kilométert gya-
logoltunk, de nagy bánatunk-
ra az ott élõ medvékbõl egyet
sem láttunk. Három medve-
család 8 boccsal él a mohos
tõzegláp vidékén, így a helyi-
ek szerint nem ajánlatos az er-
dõben egyedül sétálni. 

Csíkszeredán a Nagy Imre
festõrõl elnevezett magyar is-
kolában ismerkedhettünk a
velünk egykorú tanulókkal,
és az iskola melletti Erõss
Zsolt arénába is bemehet-
tünk. A Makovecz Imre ter-
vezte angyalkás templom
egyedisége meghökkentett

bennünket, nem ilyen épület-
re számítottunk. 

Hosszú túrát tettünk a
parajdi só vidéken, ahol só
iszapot is kentünk a kezünk-
re. A só barlangban 120 mé-
terre voltunk a felszín alatt,
szinte egy föld alatti város fo-
gadott bennünket. Korondon
a szép kerámiákban gyönyör-
ködtünk, Farkaslakán Tamás
Áron, Szejkefürdõn, a székely
kapuk gyûrûjében Orbán Ba-
lázs erdélyi író, Marosvécsen
pedig Wass Albert sírjánál he-
lyeztünk el egy-egy koszorút.
Székelyudvarhelyen és Ma-
rosvásárhelyen a városnézés
közben fagyiztunk is. Közben
a Gyergyói Hírlap is megírta
utazásunk történetét, izgatot-
tan olvastunk a rólunk írt cik-
ket. Igazán fárasztó utazás
volt, de egy életre szóló él-
ménnyel gazdagított bennün-
ket. Fájó szívvel intettünk bú-
csút Erdélynek. 

Dudás-Szabó Kata, Bozó
Roberta és Jóna Viktória

Erdélyben jártunk…

Nemzetközi állatorvosi
szemészeti konferenciát ren-
dezett a Kiséri Állatorvosi
Rendelõ a megyeházán. A
rendezvényre 130 állatorvos
és orvostanhallgató érkezett
Romániából, Szerbiából,
Szlovákiából és hazánkból.
A konferenciát Mudri György,
európai parlamenti képvise-
lõjelölt,  Farle Csaba, megyei
fõállatorvos és Mottl Kornél,
a Medicus Partner Kft. ügy-
vezetõ igazgatója nyitotta
meg. A fõvédnök, Szirbik Im-
re,  polgármester köszöntõ
beszédében kifejtette, örö-
mére szolgál, hogy az elõzõ
konferenciák beváltották a
hozzájuk fûzött reményeket,
hiszen ez már a negyedik al-
kalom. Említést tett a konfe-
rencia keretein belül megren-
dezett Tudományos Diákkö-
ri Konferenciáról is, melynek
fõdíjához az önkormányzat
is hozzájárult.  A legjobb
eredményt elérõ orvostan-
hallgató  a Kiséri Állatorvosi
Rendelõben töltheti majd

egy éves szakmai gyakorla-
tát teljes fizetéssel és ezen
felül 50 ezer forint pénzjuta-
lomban is részesült.

A konferencia elõadásai
széles palettát öleltek át: a
különbözõ szemproblémák,
mint szaruhártya fekély,
überreiter szindróma, szaru-
hártyák öröklõdõ betegségei
és glaucoma diganosztiká-
jától kezdve a mûtéti kezelé-
seken át, szó volt gyógyásza-
ti készítményekrõl és esz-
köztárakról is.

Dobos András, a Kiséri Ál-
latorvosi Rendelõ vezetõje, a
konferencia szervezõje la-
punknak elmondta, hogy a
szemünk az egyik legfonto-
sabb szervünk, nem csak
számunkra, hanem a kutyák
számára is, hiszen a környe-
zeti információk 80-90 száza-
lékát ez biztosítja. Annak el-
lenére, hogy ez az egyik leg-
érzékenyebb és legsérüléke-
nyebb szervünk, kutatásával
meglehetõsen mostohán
bántak az állatorvostudo-

mányban az elmúlt húsz év-
ben. Annak érdekében, hogy
az állatorvosi szemészet
méltó figyelmet kapjon, ne-
gyedik éve rendezik meg a
konferenciát, rengeteg isme-
retanyagot tesznek közre a
honlapjukon és egy könyv
írása is folyamatban van.
Meglehetõsen szokatlan mó-
don került Dobos András
kapcsolatba ezzel a szakág-
gal. – Egy évtizede volt egy
balesetem, ahol megsérült a
lábam és bizonytalan volt,
hogy rendbe jön-e valaha –
emlékezett vissza a kezde-
tekre az állatorvos. – A
szomszédunkban lakik Gye-
nes Ágota doktornõ, akinek a
javaslatára elkezdtem sze-
mészetet tanulni, hiszen azt
ülve is lehet végezni. Azóta
egy korszerû, lézeres szem-
mûtéteket is lehetõvé tevõ
klinikát épített ki és egyete-
mekkel együttmûködve aktí-
van hozzájárul a szakiroda-
lom bõvítéséhez.

B.V.

Állatorvosi szemészeti
konferencia

Cikksorozatunkban hó-
napról hónapra merítünk az
éppen idõszerû kerti teen-
dõkbõl. Ezúttal Horváth
Margittal beszélgettünk az
éppen aktuális tennivalók-
ról.

Margit évtizedekkel ez-
elõtt fóliás paprikatermesz-
téssel foglalkozott, majd
hosszú szünet után fogott új-
ra a kertészkedésbe, immár
kizárólag kemikáliák mellõ-
zésével. Az elmúlt négy év-
ben a tökéletes pázsitból egy
élettõl duzzadó, színes vi-
rág- és zöldségözönné ala-
kult a kertje, ahol a különbö-
zõ ehetõ és hasznos növény-
fajok száma mára megköze-
líti a százat.

– Aki nem nevel palántát,
az is bátran belefoghat az ül-
tetésbe, hiszen a Rákóczi ut-
cai piacon is temérdek pa-
lántát lehet ilyenkor kapni.
Én is úgy kezdtem évekkel
ezelõtt a kertészkedést, hogy
a pázsitba lyukakat vájtam
és oda ültettem a piacon vá-
sárolt palántákat. A növé-
nyek köré fûkaszálékot és
szalmamulcsot tettem, hogy
visszafogjam a pázsit növe-
kedését és megtartsam a
nedvességet – emlékszik

vissza a kezdetekre Margit.
Számos különleges nö-

vény is megtalálható a kert-
jében. Például a gyönyörû
türkízkék virágokba borult
fekete nadálytõ, más nevén
forrasztófû, aminek egy vad
változatát az ártereken is
megtaláljuk. Ennek a gyöke-
re és levele is gyógyhatású.
Belsõleg használata nem
ajánlott, de borogatásként
zúzódásokra, ízületi fájdal-
makra kiváló gyógyír fris-
sen, szárítva és tinktúraként
elkészítve is. Gyógyhatása
mellett a kertre is számos
úton gyakorol jótékony ha-
tást: odavonzza a növényi
kártevõk ragadozóit és a be-
porzó rovarokat, mélyre ha-
toló gyökereinek köszönhe-
tõen pedig esszenciális táp-
anyagokkal gazdagítja a talaj
termõrétegét. A nadálytõ le-
veleket egy hónapig vízbe
áztatva kioldódnak ezek a
tápanyagok, így egy remek
folyékony trágyát kapunk,
amit ötszörösére higítva ki-
locsolhatunk a kertbe.

Napkollektoros aszalójá-
ban a fekete nadálytõ mellett
sok egyéb gyógynövényt is
szárít Margit. A pitypang vi-
rágzat, tyúkhúr, kamilla már

kiszáradtak. Most követke-
zik a csalán, menta, citrom-
fû, bodzavirágzat, késõbb
pedig fûszerek, gyömölcsök
és zöldségek aszalódnak az
olykor 60-70 Celsius fokra is
felmelegedõ berendezésben.

Májusban már igazán be-
indul kertünkben az élet. Bõ-
séggel szüretelhetünk retket,
rukkolát, salátaféléket. A re-
tek levelét vagy a kiegyelt
növényeket sem érdemes el-
dobni. Adhatjuk salátához,
de pesztót is készíthetünk
belõle. Aprítsuk a retek leve-
lét, diót, mandulát, fokhagy-
mát, zöldhagymát finomra,
öntsünk hozzá annyi olajat,
hogy kenhetõ állagú legyen,
sózzuk és kész is a kenyérre
kenhetõ vagy tésztába kever-
hetõ mennyei finomság.

Május elsõ felében kiültet-
hetjük szabadföldbe a kara-
lábé, káposzta, bimbós kel és
zellerpalántákat. Ügyeljünk
arra, hogy a zellert ne érje
fagy, mert akkor nem nö-
veszt nagy gumót. Egy fá-
tyolfóliával letakarhatjuk
fagyveszély esetén. Kiültet-
hetõek továbbá a paradi-
csom, paprika, uborka és ba-
zsalikom palánták is.

Baranyai Vitália

A vegyszermentes kertért...

Palántaültetés és a
gyógynövények szárítása

Horváth Margit házilag készült napkollektoros berendezésben szárítja a gyógynövényeket.

Újabb üvegház épül
A héten megkezdõdött egy 2,6 hektáros üvegház építé-

sének elõkészítése az Árpád-Agrár Zrt. volt 5-ös üzem-
egységében. Jelenleg egy 1,5 hektáros üvegházat bonta-
nak. A több mint 50 éves üvegházat megvásárolta a beru-
házó Paradicsom Kft. és részben a helyén építteti fel a
korszerû termesztõberendezést. Katona Magdolna ügyve-
zetõ elmondta, a 650 millió forintos beruházás 90 százalé-
kát hitelbõl fedezik, a munkák befejezési határideje no-
vember 30.
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Negyven éve adták át a
fehérház emeletén a kiállí-
tóhelyet, mely az évtizedek
során számos helyi és orszá-
gos hírû mûvésznek adott
helyet, és látogatók tízezrei-
nek kínált színvonalas kí-
nálatot. A mûvelõdési köz-
pont galériájának elnevezé-
se változott az évtizedek so-
rán, míg 2010-ben a szentesi
festõmûvész, Tokácsli Lajos
nevét vette fel. 

A jubileumot  a szintén 40
éves fennállását ünneplõ
Szentesi Fotókör gyûjtemé-
nyes, visszatekintõ tárlatával
tette emlékezetessé.

Kruzslicz Pál szintúgy
négy évtizede kötõdik a ga-
lériához, köszöntõjében el-
mondta, egyik elsõ feladatá-
ul a pályakezdõ népmûvelõ
egy kiállítás szervezését kap-
ta. Kérdésére kiderült: néhá-
nyan itt voltak 1974. április
4-én az új kiállítótermek elsõ
kiállításán. Pogány O. Gábor,
a Magyar Nemzeti Galéria
fõigazgatója – aki beleszere-
tett a kiállítóhelybe - nyitotta
meg a Szentesiek Tárlata cí-
mû kiállítást, melyen Arató
János, Göbölyös Gyula,
Csúcs Ferenc, Sinoros Sz.
György, Tokácsli Lajos és
Zsille Gyõzõ alkotásai sok
érdekõdõt vonzottak a galé-
riába. A Kossuth utcán 1974-
ben felépült, akkor modern-
nek számító épületóriás
emeletén a városi galéria át-
adásával olyan – kifejezetten
kiállítóhelynek épült – intéz-
ményhez jutott Szentes,
melyre országos szinten is

kevés példa volt. A nagyobb,
12-szer 12 méteres, és a ki-
sebb, 6-szor hat méteres ter-
mek a sok ablakkal, a négy
tetõvilágító kupolával és a
késõbb felszerelt világosító
rendszerrel irígyeltté tették a
galériát. Egy-egy tárlatot át-
lagosan 1500-3000 nézõ te-
kintett meg, 22 ezren keres-
ték fel az elsõ évben a galéri-
át. 

Az 1976-os esztendõ iga-
zán emlékezetes a históriájá-
ban, hiszen az év kiállítási
szenzációját jelentette, hogy
Derkovits Gyula emlékkiállí-
tást rendezhettek itt.  Milá-
nóból tért haza a különleges
összeállítás, mely Borbély
László, a Magyar Nemzeti

Galéria osztályvezetõje se-
gédletével „megállt” váro-
sunkban néhány hétre. A lát-
ványos tárlatot persze bizto-
sítani kellett (volna), ám az
idõ rövidsége átírta a sza-
bályzot, s az éjszaki õrzést
két felfegyverzett munkásõr-
rel oldották meg, mesélte
Kruzslicz Pál. Nappal pedig
özönlött a tömeg a kiállítás-
ra, nem volt ritka a sorban
állás a bejáratnál.

Másik érdekességként
ugyanebben az évben Besse-
nyei Ferenc színmûvész ér-
ces hangja nyitotta meg Ke-
leti Éva fotómûvész képeit. 

Nem volt hiány minõségi
kiállításokban a késõbiekben
sem, ezek sorába tartozik a

Magyar csendéletfestészet a
XIX.-XX. században címû
tárlat, melynek alkalmával a
legnevesebb magyar festõk
alkotásai látogattak el Szen-
tesre. 

1982-ben nagy sikert ara-
tott az aktfotó kiállítás,
melynek nyomán a követke-
zõ évtõl országos pályázatot
hirdettek, s évente-kétévente
nívós anyagból válogathatott
a zsûri. Az aktfotózásnak az-
óta szinte fõvárosává vált
Szentes. A Katona Kiss Fe-
renc és neje, Túri Júlia által
létrehozott képzõmûvészeti
alapítvány is kétévente
újabb színvonalas tárlatok-
kal örvendezteti meg a
kiállításlátogató közönséget,
az ösztöndíjat elnyerõ fiatal
mûvészek révén. Több mint
20 éves az együttmûködés
a Topolyai Mûvészteleppel,
rendszeresek a cserekiállítá-
sok.

A fõtéri galéria az elmúlt
négy évtizedben lehetõséget
biztosított a helyi alkotók
(festõk, szobrászok, fotósok)
bemutatkozásának, és ha-
gyományos tárlatoknak,
mint az alkotó pegagógusok
Rejtelmek, ha zengenek cí-
mû pályázata, de az orszá-
gos hírû mûvészeknek is
rangot jelent itt kiállítani.

D. J.

Tízezreket vonzott
a fehérházi galéria

Mihály Bélával, Pakó Atti-
lával és két növendékükkel
Pataki Petrával (klarinét) és
Nagy Leventével (baritonkürt)
az ifjúsági zenekar mûködé-
sérõl, jelenérõl és jövõjérõl
beszélgettünk. 

Az interjú erejéig össze-
verbuválódott társaság elõ-
ször a versenyre és fellépé-
sekre való felkészülésrõl me-
sélt. Pakó Attila kiemelte,
hogy a Dunaújvárosban elért
sikerben hatalmas szerepe
van a zeneiskola többi fúvós
tanárának is, hiszen õk egyé-
nileg az órákon is átnézték a
darabokat a fiatalokkal. Ez-

zel megkönnyítik a szólam-
próbákat, ahol a rézfúvósok,
fafúvósok és ütõsök próbál-
nak kisebb csoportokban.
Péntekenként tartják  a teljes
zenekari próbát, ahol már az
összhangzást csiszolják.
Ahogy közeleg egy-egy fellé-
pés, gyakran a szólampró-
bák helyett is teljes zenekari
próbákat tartanak, hogy a
hangzás minél jobb legyen.
Ez év januárjától összevon-
ták a felnõtt és az ifjúsági fú-
vósokat, így már együtt pró-
bálnak és készülnek a fellé-
pésekre. 

Mihály Béla hangsúlyozta,

hogy a zenekar nem csak a
zenélésrõl szól, de fejleszti
az empatikus készséget és a
közösségi érzést. A zenélés-
hez és a fejlõdéshez pedig a
tehetségen kívül legalább
ugyanennyi szorgalomra is
szükség van.

– Szeretnék egyszerû zene-
kari tag lenni – osztotta meg
a jövõre vonatkozó álmát a
karnagy. – Tíz év múlva já-
rok majd a zenekarba és fú-
jom a harmadik klarinétszó-
lamot, a jelenlegi munkámat
pedig a fiatalabb generáció
végzi. 

– Én annak örülnék, ha a
fiatalok egy évtized múlva,
felnõttként is itt játszanának,
hiszen csak így lehet jövõje a
fúvószenének – fejtette ki
Pakó Attila. 

Petra, aki tizenegy éve ze-
nekari tag, idén érettségizik
a Horváth Mihály Gimnázi-
umban, nagyon szeretné az
egyetemi évei alatt folytatni
a zenélést és nagyon bízik
benne, hogy késõbb a város-
ban talál majd munkát. A ki-
lencedikes Levente tíz éve
játszik és az érettségiig bizto-
san a zenekar tagja marad.
Egyetemet úgy szeretne vá-
lasztani, hogy mellette haza
tudjon járni zenélni. Mindkét
fiatal számára nagyon meg-
határozó a zenekari élet. Pet-
ra elmondta, hogy a baráti
körének legnagyobb része a
fúvósokból tevõdik össze,
így a zenekari próbák nem
csak munkát jelentenek, ha-
nem a barátokkal való talál-
kozást is.  Mihály Béla hoz-
zátette, hogy nem csak szo-
ros barátságok kötõdnek a
zenekarában, de jó néhány
házasság is született és szá-
mos testvérpár is van tagjaik
között.

B.V.

Dobogós fúvósok

Alapi István zenekarának szentesi koncertjén
Banai Szilárd – „fõállásban” a Djabe tagja - a
közönség tapsát is beleszõtte ihletett-improvi-
zált dob-szólójába. A Djabe legfrissebb DVD-
jén pedig hatalmasat küzdött duóban az izlan-
di jazz-ikon Mezzoforte dobosával, Gulli
Briemmel. Ezért is kértem a legilletékesebb,
Szilu segítségét a Djabe soron következõ szen-
tesi vendégének bemutatásához. 

– Elõfordult-e már, hogy valaki a vendég, pl.
Steve Hackett miatt ült be Djabe-koncertre és
Djabe-rajongóként távozott?

– Igen, úgy tudom, vannak páran. A ked-
venc történetem: az Egyesült Államokban ját-
szottunk Rochesterben, szabadtéri színpadon.
A koncert után odajött hozzám egy fiatal
hölgy, gratulált. Rövid beszélgetés után kide-
rült, hogy James Brown koncertjére igyekezett
a már megvásárolt jegyével, de leragadt ná-
lunk, és ott is maradt.

– A koncepció, hogy a Djabe zenéjébõl egy-
értelmûen levehetõ a magyarság, mennyire ad-
ható el külföldön?

– Errõl inkább a koncertszervezõket kellene
megkérdezni, de melyik magyar jazz-zenekar
játszik annyit külföldön, mint a Djabe?

– A legutóbbi Djabe-DVD-n (Dawn Und Up
a címe) a Mezzoforte dobosa, Gulli Briem az
egyik vendég. A Mezzoforte merõben más stí-
lust képvisel, mint ti. Gulli miért vállalta
mégis a Djabe-vel való együttmûködést?

– Gullit egészen pontosan én hoztam a kép-
be. Solcrastiban játszott elõttünk, ami után
több évig leveleztünk, barátkoztunk. Játszot-

tunk is együtt pár nagyobb dobfesztiválon. A
Djabe csak ezután jött. Elhívtam egy koncert-
re: gondoltam, ha már eljön, játsszon is ve-
lünk. Természetesen a zenekar nem nagyon
tiltakozott... Egyébként nagyon komoly mun-
ka finisében vagyunk éppen Gullival. Készí-
tünk egy dob duett DVD-t, ami új formáció is
egyben, DrumEmotion néven.

– Milyen dolgozni vele – dobosként?
– Fantasztikus ember - fantasztikus zenész.
– Az említett DVD alapján azt várom, hogy

május 23-án dupla dinamit robban Szentesen.
(Aki jelen volt március 7-én az Alapi István
Band koncertjén, sejtheti, mirõl beszélek.) Így
lesz ugye? 

– Nagyon remélem! Azt azért el kell monda-
nom, hogy talán az eddigi legkülönlegesebb
Djabe-lemez lesz a Forward. Nagyon várom,
hogy élõben játsszuk! Végig közremûködik
rajta a Miskolci Szimfonikus zenekar. Sokat
dolgoztak a fiúk: Égerházi Attila, Barabás Tamás
(BassMonster), és a hangszerelõ hiper-virtuóz
Kovács „KO“ Zoltán. Természetesen Kovács Feri
barátom is hozza a jó kis Öcsi-ízt a hegedûjén
és a trombitáján, ami nélkül elképzelhetetlen a
zenekar. Három vendégmûvészünk is van a
lemezen: Malik Mansurov, John Nugent, és
Mótyán Tibor.

Ami pedig az Alapi Band-koncertet illeti:
valóban jó kis buli volt! Nagyon jól éreztem
magam, teljesen elvarázsolt a hely légköre, sok
régi barátommal találkoztam. Szóval hajrá
Szentes!

Olasz Sándor

A Djabe igazán ütõs estje
– a Mezzoforte dobosával

A Kossuth- és József Attila díjas költõt, Buda Ferencet látta
vendégül a városi könyvtárral közösen a Krúdy Gyula Baráti
Kör. A múlt heti író-olvasó találkozón szóba került a szerzõ
közéletisége és magánélete is, s természetesen több verse is
elhangzott.

Paulovics Tamás egy Buda Ferenc-költeménnyel indította az
estét, majd Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének
alapító elnöke mutatta be a fõszereplõt, aki „a magyar költé-
szet megkerülhetetlen alkotója”. Nemrégiben választották
meg a Magyar Versmondók Egyesületének tiszteletbeli elnö-
kének is. A költõvel folytatott beszélgetésbõl megtudhatták a
jelenlévõk, hogy Buda Ferencnek 1955-tõl jelennek meg ver-
sei. 1957-ben három, kéziratban terjesztett verse miatt (Rend,
15-20 éves halottak, Pesten esik a hó) egy évre elítélték. Tö-
rölték az ország összes tanintézményébõl, évekig segédmun-
kásként dolgozott Budapesten. Késõbb folytathatta tanulmá-
nyait, s képesítés nélküli tanárként vállalt munkát. Az akkori
idõk politikai légkörében szülõvárosában, Debrecenben meg-
hûlt a levegõ, mint fogalmazott, ezért a fõvárosba költöztek
családjával, úgy, hogy szállásuk sem volt. Juhász Ferenchez, az
ismert költõhöz kopogtatott be segítségéért Buda Ferenc. Az-
tán szépen lassan beindulhatott pályája: elsõ verseskötete
1963-ban jelent meg a Szépirodalmi kiadónál. Nagy László is
segítette.  Az idõ elõrehaladtával egyre hangulatosabbá váló
beszélgetésen szóba került, hogyan jöttek létre a 7-ek, a nagy
költõtársaság. Buda Ferenc úgy véli, sok dologról tudtak
együtt gondolkozni, s az egyetértést segítette mindannyiuk
vidéki származása is. A hasonló világlátás oka szerinte az
volt, hogy valamilyen szolgálatnak tekintették hivatásukat. –
Elég közel álltunk „a föld népéhez, és senki sem szakadt el
onnan, ahonnan vétetett – mondta a költõ. – Csata után min-
dig megsokasodik a hõs – utalt egy kirgiz mondással arra,
hogy õk – ellentétben sokakkal – mindig ugyanazt a nézetet
képviselték, nem a gyõztes mögé sorakoztak fel. A közéleti-
ség elõ-elõ került az író-olvasó találkozón, akkori is, amikor a
költõ nagy sikert aratva olvasta fel az MR1 címû versét, me-
lyet a Kossuth Rádió átnevezésérõl írt. Bevallotta, néha úgy
érzi, fékeznie kellene az indulatait.

Nagy családjával ritkán tudnak összejönni teljes számban,
mert olyankor 23 embert kell összeszervezni. Mint megtud-
hattuk, hat gyermeke közül a legidõsebb és legfiatalabb kö-
zött generációs különbség van, 19 év telt el születésük között.

D. J.

A megkerülhetetlen költõ

Tanárok és növendékek: Pakó Attila, Nagy Levente, Pataki
Petra és Mihály Béla (balról jobbra)

Az ifjúsági fúvószenekar áprilisban harmadik helyezést
ért el Dunaújvárosban a zeneiskolai zenekarok országos
versenyén. Különleges elismerés ez a tizenkét és húsz év
közötti ifjú fúvósaink számára, hiszen olyan zenekarokkal
osztoztak a dobogón, melyek kifejezetten zenei tagozatos
középiskolákból érkeztek Debrecenbõl és Budapestrõl. A
megmérettetésen három komolyzenei darabot vezényelt
Mihály Béla karnagy, köztük Balázs Árpád, Szentes város
szülöttének Régi magyar táncok Gömöbõl címû mûvét.
Pakó Attila, az iskola harsona mûvésztanára pedig a köny-
nyedebb mûfajt képviselve John Williams, a Star Wars ze-
neszerzõjének három darabját vezényelte.
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Kisújszálláson játszotta
utolsó bajnoki mérkõzését a
Szentesi Kinizsi SZITE férfi
asztalitenisz-csapata az NB
II-es pontvadászat dél-keleti
csoportjában. A mieink si-
mán nyertek 12-6-ra, amely
azt jelenti, hogy a feljutást
követõen azonnal ezüstér-
met szereztek a másodosz-
tályban.

A sajátjukon kívül a Kar-
cag mérkõzésére is figyeltek
a szentesi asztaliteniszezõk,
hiszen a karcagiak veresége
azt jelentette volna, hogy egy
esetleges szentesi gyõzelem
ezüstöt érhet a Kinizsinek.
Szerencsére minden a koráb-
ban eltervezettek szerint ala-
kult, a Karcag kikapott a már
korábban bajnoki címet szer-
zõ Kecskeméttõl, így Bunda
Szabolcséknak egyetlen dol-
ga maradt, hozniuk kellett a

saját mérkõzésüket. A csapat
teljesítette a kötelezõt, és re-
mek játékkal 12-6-ra nyert
idegenben, így a bajnokságot
a dobogó második fokán zár-
ta a Szentes. – Fontos volt ez
a mérkõzés a számunkra ab-
ból a szempontból is, hogy
szerettünk volna visszavágni
a Kisújszállásnak az õszi, ha-
zai pályán elszenvedett vere-
ségért – mondta Hegedûs Gá-
bor, a Kinizsi szakosztályve-
zetõje. – Decemberben ki-
kaptunk tõlük itthon 10-8-ra,
ez külön motivációt jelentett
a csapatnak, de természete-
sen az ezüstérem megszerzé-
se volt a legfontosabb. Az el-
sõ NB II-es szezonunkban a
másodikok lettünk, így jogo-
san jár a gratuláció a csapat
valamennyi játékosának.

hv

Ezüstérmes
asztaliteniszezõk

A szentesi Dr. Papp László Birkózó Egyesület is részt vett a
Skultéty Sándor emlékversenyen Abonyban. 273 versenyzõ
nevezett, több mint 15 egyesületbõl, ahol a mieink a követke-
zõ eredményeket érték el. Gyermek korcsoportban 2. Csáki
Milán, diák I-es korcsoportban 2. Balogh-Szabó Anna, 3. Zilcsák
Richárd, diák II-ben 2. Kuczora Attila, 3. Csáki Zénó. Az egye-
sületbõl mindenki jól birkózott, többen pontszerzõ helyen
zártak, a csapat a 4. helyen végzett.

Diákok birkóztak

A magyar versenytáncosok ezúttal is jól szerepeltek
Olaszországban. Riminiben a Világjátékok-résztvevõ Lász-
ló Csaba-Páli Viktória standard kettõs a profik mezõnyé-
ben ezüstérmes lett. A duónak ez volt az elsõ profi nemzet-
közi versenye.

Szolnokon rendezte meg az év elsõ ranglistaversenyét a
Szilver TSE, amelyen a felnõttek és az ifik tíztáncban, a junio-
rok standard táncokban léptek parkettre. A profik számára
elõször írtak ki ranglistaversenyt, standardban két páros
mérte össze tánctudását. A szolnoki versenyen egyben diák-
olimpiát is szervezett az egyesület a Magyar Táncsport Szak-
szövetséggel együtt.

Felnõtt-Ifjúsági Tíztánc ranglista (15 induló): 1. Hegyes Ber-
talan János, Kis Violetta (képünkön).

2. Filotás Márk, Barkóczi Zsófia, 3. Kósa András, Prozlik Anna.
Junior Standard ranglista (11): 3. Mészáros Bence Levente,

Balanescu Liliána, 5. Rischák Balázs, Dajka Csenge.
Profi Standard ranglista (2): 1. László Csaba, Páli Viktória, 2.

Kósa István, Lucz Lejla.
A formációs és kûr magyar bajnokságnak Szombathely

adott otthont. A standard-mix kategóriát immár hetedik alka-
lommal a Szilver TSE nyerte meg. Az egyéni kûr verseny-
számban (standard) Budai Attila és Barna Lilla állhatott a do-
bogó legfelsõ fokára.

Hattánc, nyolctánc országos bajnokságon és az U21 Tíztánc
Magyar Bajnokságon is sikeresnek bizonyultak a szilveres
táncosok. Sok páros most indult el elsõ versenykönyves ver-
senyén, ez azonban nem látszódott az eredményeken. 

Gyerek I., hattánc: 1. Kiss Zoltán, Pinka Ramóna. Gyerek II. E
standard, latin, hattánc: 1. Urbán István, Urbán Lilla. Gyerek II
hattánc: 2. Papp Ádám, Gál Dalma. Gyerek II nyolctánc: 1.
Kohon Patrik, Kávási Éva.

Junior I E latin 2. Kávási Lajos, Kisfalvi Andrea. Junior I stan-
dard 1., latin 2., nyolctánc 3. Hegyi Dániel, Nagy Fanni. Junior
II E standard: 2. Halmai Dániel, Józsa Vivien. Junior II B stan-
dard: 1. Kiss Tamás Bence, Lucz Laura. 

Moszkvában rendezték meg a standard Európa-bajnoksá-
got, amelyen Magyarországot és a Szilver TSE-t a Hegyes
Bertalan, Kis Violetta és a Budai Attila, Barna Lilla kettõs
képviselte. Attila és Lilla a 45. helyen végzett, míg Berci és
Letti a Redance-bõl továbbjutva a 35. helyen zárta a versenyt.

Riminitõl Moszkváig

1-1-es döntetlenre végzett
a Szentesi Kinizsi megyei
elsõ osztályú labdarúgócsa-
pata az FK Szeged gárdája
ellen a bajnokság legutóbbi
játéknapján. A hazai pályán
szerzett egy pont még sokat
érhet a bent maradásért ví-
vott harcban, hiszen négy
fordulóval a szezon zárása
elõtt a Kinizsi hat ponttal
elõzi meg a kiesõ helyen ál-
ló Kistelek gárdáját. 

Az elsõ félidõben nem úgy
teljesített a Kinizsi, ahogy azt
elõzetesen Bozóki Zoltán ve-
zetõedzõ elképzelte, hiány-
zott a tûz a játékból, talán en-
nek köszönhetõ, hogy a lefú-
jás elõtt nem sokkal a vendég
szegediek szereztek vezetést.
A második félidõben már
harcosabban játszott a Szen-
tes, és az 52. percben Mihály
Róbert révén egyenlített a
gárda. – Úgy gondolom,
hogy ilyen középcsapat el-
len, mint az FK Szeged még
határozottabban, bátrabban
kellett volna futballoznunk –
mondta Bozóki Zoltán a lefú-
jást követõen. – Az elmúlt
héthez képest a két belsõ vé-
dõnk hiányzott, de a most
pályára lépõk mindent meg-
tettek a sikerért, szerencsére
ezúttal Gömöri Zoltán is jól
teljesített a kapuban, kellet-
tek az õ bravúrjai is a pont-
szerzéshez. El kell ismerni
azt is, hogy szerencsénk is
volt, a szegedieknek kapufá-
ik is voltak. Ezt az egy pon-
tot ezúttal a küzdeni tudá-
sunknak köszönhetjük, nem
a jó játéknak.

A Kinizsi jelenleg a táblá-
zaton a 13. helyen áll 21
ponttal, de a Csanádpalota
elleni, elsõ fokon megítélt há-
rom pont ebben még nincs
benne. 24 ponttal már nyu-
godtabban tekinthetne a csa-
pat a hátralévõ négy mérkõ-
zés elé, bár leereszteni egyet-
len pillanatra sem szabad,
hiszen a mögöttünk álló
Sándorfalva három, a Kiste-
lek pedig hat ponttal van le-
maradva a Kinizsitõl. A
Szentesre ráadásul a szezon
legnehezebb mérkõzése vár
szombaton, hiszen a listave-
zetõ, eddig 68 pontot gyûjtõ,
113 gólt szerzõ, és mindösz-
sze 11 találatot összeszedõ
Tisza Volán vendégei le-
szünk. A Tisza Volán egy hét-
tel ezelõtt idegenben rúgott
tizenkét gólt a Kisteleknek.

A Kinizsi ifjúsági együtte-
se továbbra is a harmadik
helyen áll, annak ellenére,
hogy a fiatalok a hétvégén

3-2-re kikaptak az FK Sze-
gedtõl.

Hv

A listavezetõ vár a Kinizsire

Valdor Nippon Zengo né-
ven folytatja hódítását a
szentesrõl indult mozgásfor-
ma. A Kyokushin Karatéra
épülõ küzdõsport aerobicot
kitaláló Brezovai Sándor a
Hungerit Zrt. támogatását
maga mellett tudva népsze-
rûsítheti tovább az „Építsd
újra önmagad” jelszavát hir-
detõ Nippon Zengot.

A névadó támogatással
kapcsolatban Brezovai Sán-
dor elmondta, hogy a szen-
tesi polgármester, Szirbik Im-
re ajánlása alapján kezdtek
tárgyalásba a Hungerit Zrt.
vezérigazgatójával. Magyar
József 5 éves együttmûködést
írt alá a tömegsport további
népszerûsítésére, a Valdor
márkanév használatán ke-
resztül. Ezentúl az ország-
ban mûködõ közel 100 klub
és azok rendezvényei Valdor
Nippon Zengo márkanéven
futnak. A közös munka fõ
üzenete: „ A hosszú és bol-
dog élet titka: a sport, egész-
ség és helyes táplálkozás –

Építsd újra Önmagad!”
A Valdor Nippon Zengo

csapata legutóbb Budapesten
tartott egy 50 perces edzést
Közép-Európa legnagyobb
fitnesz és életmód expóján.
A Fitbalance rendezvényen
egyszerre 26 színpadon és
helyszínen próbálhatta ki a
több ezer látogató az ország-
ban jelenleg elérhetõ szinte
összes edzõtermi mozgásfor-
mát. A Valdor Nippon Zengo
a nagyszínpadon kapott le-
hetõséget és mintegy félezer
fõt tornáztattak meg a szen-
tesiek. A rendezvény szerve-
zõje, Bara Csaba már jelezte,
hogy a szeptemberi Fitba-
lance programjára is a nagy-
színpadra várja a Valdor
Nippon Zengo csapatát.

Brezovai Sándor lapunkon
keresztül is köszönetét fejezi
ki Id. Magyar Józsefnek,
a Hungerit Zrt. elnök-ve-
zérigazgatójának, valamint
Szirbik Imre polgármester-
nek.

B.G.

A Nippon Zengo
és a Hungerit

együttmûködése
A Maximus KSE diszkosz-

vetõje, Seres András egy öt
versenybõl álló sorozaton
vett részt Franciaországban,
ahol már a második napon
re m e k  e g y é n i  c s ú c c s a l
gyõzött.  Az ezt követõ
versenyen Abbeville-ben
62,26 méteres eredményével
ugyancsak második lett, de
végre teljesítette az Európa-
bajnoki kiküldetési szintet.
Ami az elmúlt években nem
sikerült, most egy versenyen
igen, ötször is túldobta a hat-
vanegy métert. A remek so-
rozat azt jelzi, hogy jó formá-
ban van, és a hét végéig még
három versenyen bizonyít-
hat. Franciaországi munkáját
óriási lelkesedéssel segíti a
már korábban Szentesen
edzõtáborozó Ferdinando
Nicotra és edzõje, a szegvári
származású Katona Sándor.
Augusztusban Zürichben ke-
rül sor az Európa-bajnokság-
ra és komoly esély van arra,

hogy Seres András is ott lesz
a válogatottban.

Egy arany, három ezüst,
két bronzérmet nyertek a
szentesi atléták az 54. alka-
lommal megrendezett Ma-
gyar Szó Kupán Zentán. A
nagyon jól megszervezett
versenyen meglepõ kedves-
séggel fogadták a versenyzõ-
ket a zentai rendezõk. A
szerbiai, montenegrói, bosz-
niai versenyzõk mellett a
szombathelyi Hudi Ákos és a
Maximus KSE dobói vettek
részt, az indulók között több
világbajnoki, olimpiai helye-
zett is volt.  Ebben az erõs
mezõnyben egy gyõzelmet
szerzett Nánai Lilla gerelyha-
jításban. A nõi súlylökésben
a szerb Sefcics Diana mögött
második helyezett Albert
Violetta, harmadik Csordás
Cintia. A nõi diszkoszvetés-
ben Papp Anita és Kocsis Ale-
xandra 2. illetve 3. helyen
végzett.

Csúcsot dobott

1-1-es döntetlenre végzett a Szentesi Kinizsi az FK Szeged ellen. (Fotó: Szentesi Gyors)

Seres András, Ferdinando Nicotra és Szikszai Róbert
Franciaországban edzõtáboroztak.

Megfelelt a Kinizsi
Elfogadta a Szentesi Kinizsi licensz-kérelmét a Csong-

rád Megyei Labdarúgó Szövetség. Az új rendelkezések
szerint a megyei elsõ osztálytól felfelé minden klubnak a
következõ esztendei bajnokságok elõtt érvényes
licensszel kell rendelkeznie, ha ezt megkapta az adott
klub, akkor nevezhet az adott osztály küzdelemsorozatá-
ra. Az egyéb feltételek mellett megfelelõ minõségû léte-
sítménnyel és játéktérrel, a mûködtetéshez szükséges
anyagi feltételek meglétével, az utánpótlás csapatok meg-
felelõ létszámával, korosztályaival, és képzett szakembe-
rekkel kell rendelkeznie egy adott egyesületnek. A Kini-
zsi ezeknek a feltételeknek megfelelt, így megkapta a
klub a 2014-2015-ös bajnoki szezonban való induláshoz a
licenszet, de ez nem egyenlõ a nevezéssel. Mivel úgy tû-
nik, hogy a Kinizsi bent marad az elsõ osztályban, így
semmi akadálya nem lesz annak, hogy a csapat benevez-
zen a következõ bajnoki évadra.
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(folytatás az 1. oldalról)
Pár méterrel távolabb két

fiatal horgászik, szintén
sátorból, napijegyesek. A
nagymágocsiak haltartójá-
ban pár darab törpeharcsa fi-
cánkol. Az ellenõr javasolta,
maradjanak kint éjszakára is
a jobb fogás reményében.

Eddig mindent rendben
találunk, az autóban kérde-
zem, miért lett ellenõr. - Van
benne egyfajta mánia, közös-
ségi tevékenység, az ellenõri
csapat is jó, és a család is el-
fogadja – válaszolja Szilárd,
aki öt éve ellenõr társadalmi
munkában. – Úgy szervez-
zük a beosztást, hogy ne le-
gyen megterhelõ egyikõnk-
nek sem. Haltelepítés után,
karácsony és húsvét elõtt, ti-
lalom idején fokozottan el-
lenõrzünk, olyankor min-
denki járja a vizeket. A má-
jus 1-jei hétvége azért is sze-
rencsés, mert a rablóhalfogá-
si tilalom véget ért, a ponty-
fogási pedig majd csak 5-én
lép érvénybe.

Tovább haladva a föld-
úton, idõs házaspár autója
zárja el az utat. Horgászhe-
lyet keres a férfi, aki 25 éve
nem horgászott és most vizs-
gázott le újra. Friss engedé-
lye birtokában szeretné fel-
eleveníteni régi fogási élmé-
nyeit. Késõbb még találko-
zunk velük, megtalálta az
ideális vízpartot, ahol kipró-
bálhatja a felszerelését. 

Három fõs társaság ül a
parton, egyikük horgászik, a
másik éppen botot szerel.
Engedélyük nincs, de felhá-
borodás igen. Mi az, hogy
meg akarja büntetni az el-
lenõr, amikor õ nem is hor-
gászott, csak a botot szerelte.

Amíg készül az írásos jegy-
zõkönyv folyik a vitatkozás,
eredménytelenül. Már az is
szabálysértés, ha valaki hor-
gászatra alkalmas felszere-
léssel ül a víz partján, sõt az
odavezetõ úton a gépjármû-
vet is átvizsgálhatja az ellen-
õr. Ez esetben sem tehet
mást, feljelentést tesz a zava-
rosban horgászóról a megyei
halászati felügyelõnél, aki
kiszabja majd a bírságot.
Egyikük elfogadja a feljelen-
tést, a nagyhangú azonban
nem írja alá a jegyzõköny-
vet. Megteheti, a pénzbírság
azonban nem marad majd el.
Nem úszhatja meg a befize-
tést sem, mert az összeg adó

módjára behajtható. A felsze-
relést is lefoglalhatná a hely-
színen az ellenõr, most azon-
ban maradhat a két bot. Kis-
sé feldúlva indulunk tovább,
Szilárdot dühíti az egyértel-
mû horgászati szándék leta-
gadása.

Tovább autózva találunk
szegedi napijegyes horgá-
szokat, akik pontyot és har-
csát szeretnének fogni regge-
lig. A stégsoron zajlik az élet,
orosházi fiatalok áztatják a
zsinórt, egyikük engedély
nélkül. Elismeri a szabály-
sértést, a jegyzõkönyvet is
aláírja az ifjú, akin látszik,
nem csupán evett a nap fo-
lyamán. Néhány stéggel ar-

rébb szintén orosházi házas-
pár a gyenge fogásra pa-
naszkodik. Jövõre talán már
az engedélyt sem váltják ki a
kevés hal miatt. Szilárd sze-
rint van hal, mert ezen a ré-
szen rendre szép fogások
születnek. Ismerõse 100 kilo-
gramm feletti mennyiséget
fogott tavaly ugyanott. Mo-
solyogva teszi hozzá, a vé-
dõnõi szolgálat is kijár, mert
sok év után újra született ba-
ba a Felsõ Kurca víkendhá-
zaiban. Közben találkozunk
az egyesület elnökével, Kala-
musz Endrének is ott van a fa-
háza. Szilárd beszámol a dél-
utáni ellenõrzés tapasztala-
tairól és megyünk tovább. A

Lavórnál újabb horgászt ta-
lálunk, aki a papírjainak be-
mutatása közben ugrik a
botjához és fog ki egy mére-
ten aluli süllõt. A hal mehet
vissza a vízben, a pecás a
botja mellé, mi pedig tovább
a másik parton. Meglepeté-
semre az egyesület horgász-
mesterét és édesapját talál-
juk a parthoz kötött csónak-
jukban ülve. Darabos János
szabadnapján sem szakad el
a víztõl, csalihalakra vadász-
nak az éjszakai süllõzéshez.
Gyors beszámoló után indu-
lunk a város felé, útba ejtve
az egykori fahidat. Jó sül-
lõzõhelynek számít amikor
folyik a víz a Kurcában,
most azonban üres a hely.
Míg fotókat készítek, befut
az egyesület titkára, szervez-
ni sem lehetett volna jobban.
Gergely Gábor a május végi
maratoni bojlis csapatver-
senyre készülõ gádorosi hor-
gászhoz jött a nevezéséért. A
speciális versenyt évek óta
megrendezik, az ideit május
22-25. között tartják a Ge-
recz-tavon.

A város felé autózva arról
beszélgetünk Sóti Szilárddal,
mennyire szép a Kurca. So-
kan nem is tudják, mekkora
természeti érték található a
közelükben. Érdemes rövi-
debb-hosszabb túrát tenni a
Felsõ Kurca mellett egyedül
és családostól is. A távolabb-
ról érkezõk vízparti szállást
is találnak, és ha váltanak
engedélyt, akkor sok horgá-
szati élményben lehet ré-
szük.

Besenyei Gábor

Nappali portya a halõrrelMájus 17. 10-15 óra
„Garaboly” szentesi gasztro- és
kézmûves piac
Mûvészetek Háza
Május 17. 16 óra
XXI. Egyházzenei Találkozó kórus-
hangversenye
Református Nagytemplom
Május 17.
Hagyományõrzõ mesterségek be-
mutatása: nemezelés
Városi Diákpince
Május 18. 10-16 óra
Múzeumi Világnap alkalmából in-
gyenesen látogathatók a kiállítá-
sok
Koszta József Múzeum
Május 18. 7-10 óra 
Díszmadár és kisállat börze
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
Május 19. 16.30 óra
Agyra gyúrj! – játékos indirekt ta-
nulásfejlesztés
Gyermekkönyvtár
Városi könyvtár
Május 19., 18 óra 
Az I. világháború kitörése, elõadó:
Poszler György tanár.
Május 20. 18 óra 
Filmklub: A Hannah és nõvérei cí-
mû színes amerikai filmvígjátékot
vetítik.
Május 21. 18 óra  
Bazsa Mári Kör Múltõrzõ Nyárkö-
szöntõ címû mûsora 
Május 22. 18 óra
Szaladják István kinematográfus
Május 24.
Szentesi Körséta: Petõfi utca fel-
újított szakasza régen és ma
„Régi –új Szentes” programsorozat
keretén belül

Programajánló

Május 19., hétfõ 
16:00 3D  Rio 2 
18:00 3D A csajok bosszúja
20:30 3D Godzilla
Május 20., kedd
16:00  3D Rio 2 
18:00  3D Amerika Kapitány - A
tél katonája 
20:30  3D Godzilla
Május 21., szerda
16:00  3D Rio 2 
18:00  3D A csodálatos
Pókember 2. 
20:30  3D Godzilla
Május 22., csütörtök
16:15 3D A mogyoró-meló 
18:00 3D Godzilla
20:30 3D X-Men - Az eljövendõ
múlt napjai

Május 23., péntek
16:15 3D A mogyoró-meló 
18:00 Rossz szomszédság
20:30 3D X-Men - Az eljövendõ
múlt napjai
Május 24., szombat
14:30 3D Visszatérés Óz
birodalmába
16:15 3D A mogyoró-meló 
18:00 3D Godzilla
20:30 3D X-Men - Az eljövendõ
múlt napjai
Május 25., vasárnap
14:30 3D Visszatérés Óz
birodalmába
16:15 3D A mogyoró-meló 
18:00 Rossz szomszédság
20:30 3D X-Men - Az eljövendõ
múlt napjai

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
Szaszkó József és Takács Haj-

nalka festményeibõl nyílik kiállí-
tás május 17-én, szombaton 15
órakor. A kiállítók munkáit Sziklay
Sándor megyei alkotódíjas festõ-
mûvész ajánlja az érdeklõdõk fi-
gyelmébe.

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
Érzékek és élmények címmel

nyílt fotótárlat a helyi Fotókörö-
sök munkáiból. Megtekinthetõ
nyitvatartási idõben.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Május 16-tól

A vadász betér a kocsmába, és el-
mondja, hogy õ a legnagyobb va-
dász, bármely vadat felismer a szõ-
rérõl, sõt, ha a sebet is megmutatják
neki, akkor egy italért cserébe meg-
mondja a fegyver típusát is, amivel
megölték.
Hozzák az elsõ vadbõrt, a vadász
bekötött szemmel megmondja,
medve, 0.3-as kaliberû vadászpus-
ka.
Hozzák a másikat, a vadász rögtön
tudja, hogy nyúl, és sörétes puská-
val lõtték meg.
Így megy ez egész éjjel, a vadász
rengeteg italt nyer, jól berúg, de
azért valahogy hazatámolyog a fele-
ségéhez. Másnap reggel a tükör elõtt
látja, hogy az arcán egy óriási mo-
nokli van. Kérdezi a feleségét:
- Drágám, tegnap éjjel berúgtam, de
ki vert meg?
Mire az asszony:
- Én. Éjjel 3-kor mellém bújtál, betet-
ted a kezed a bugyimba, és azt
mondtad, ez egy vadászgörény és
fejszével verték agyon.

A Mátra lábánál lerobban egy Volán-
busz. Megáll mellette egy Trabant, a
sofõr kiszól.

- Nem megy?
- Nem, a fene enné meg, pedig a
Kékesre kéne feljutnom.
- Oda se neki! Kösse utánam, én is
oda megyek!
- Na ne szórakozzon velem!
- Sose aggódjon, veszteni nem veszt
semmit.
Rá is akasztják a Volánbuszt a Tra-
bantra, az meg hatvannal feltép a
Kékes parkolójába. A sofõr ámul, de
nem bírja megállni.
- Hát, szó se róla, felhúzott, de azért
igencsak füstölt menet közben.
A trabantos rémülten néz be a kocsi-
jába:
- Az istenit, már megint behúzott ké-
zifékkel jöttem fel!

Öreg bácsika elmegy az életbiztosí-
tóhoz, hogy szerzõdést kössön ve-
lük, de az ott lévõ hölgy megkérdezi:
- Hány éves, bácsika?
- 102 éves vagyok.
- 102?! És a maga korában életbiz-
tosítást akar kötni? Tudja mit? Jöj-
jön vissza holnap.
- Holnap nem jó. Akkor lesz az apám

születésnapja.
- Az apja születésnapja!? Hány éves
az apja?
- 139.
- Akkor jöjjön vissza a jövõ héten.
- Jövõ héten végképp nem jó. Akkor
lesz a nagyapám esküvõje.
- A nagyapja esküvõje!? Hány éves
a nagyapja?
- 164.
- És az õ korában meg akar háza-
sodni?
- Nem akar, de a szülei erõltetik....

Egy kanyarban beesik az árokba egy
limuzin, az amerikai vezetõje kiszáll,
rágyújt egy szivarra, és így szól:
- A fenébe, egy heti keresetem oda-
lett!
Két perccel késõbb ugyanott beesik
egy Mercedes, a német vezetõje ki-
száll, rágyújt egy Davidoffra és így
szól:
- Egy havi keresetem veszett oda!
Kicsit késõbb beesik a magyar is a
Trabantjával, kiszáll, veri a fejét az
aszfaltba, és iszonyatosan sír:
- Egy élet munkája! - mondja.
Mire az amerikai: – Látja, ezért nem
szabad drága autót venni!

Pótfûtés

Kos
Nagyon vágyik arra,
hogy minden úgy alakul-

jon, ahogyan azt pontosan elter-
vezte, s éppen ezért néha azon
kaphatja magát, hogy "utasításo-
kat" osztogat másoknak. Azt ta-
pasztalhatja, hogy az önben rejlõ
rejtett képességek kezdenek fel-
színre jönni.

Bika
Változékony hangulatban
lehet a napokban, s talán

nehezebben megy az is, hogy elen-
gedje egy kicsit magát, s megélje a
saját örömteli szórakozásait. Cit-
rusfélék, fahéjas, mézes forró ita-
lok fogyasztásával  visszanyerheti
energikusságát.

Ikrek
Ha a munkája során se-
gítségre van szüksége,

akkor pontosan tudja, hogy kihez
kell fordulnia azért, hogy hatékony
segítséget kapjon. Tervezett ügyei-
nek egy részénél nem biztos, hogy
a végére tud járni,

Rák
Szükségét érezheti a na-
pokban annak, hogy egy

kicsit elvonuljon a világtól, hiszen
fel kell dolgoznia az önt ért ingere-
ket, benyomásokat. Valakinek az a
gondolat fészkelõdött be az agyá-
ba, hogy ön nem igazmondó.

Oroszlán
Rájön, hogy egy kis sza-
badságra lenne szüksé-

ge, amit, ha lehetséges valósítson
meg olyan formában, hogy elutazik
néhány napra, s kiélvezi, hogy ezek
úgy telnek, ahogy elgondolta. Így
pillanatok alatt talpra tud állni.

Szûz
Lehet, hogy körül kellene
néznie a munkaerõpia-

con, hiszen most olyan ajánlatra
bukkanhat, mely igazán szimpati-
kus lehet önnek. Egy új személy
léphet be az életébe, aki igen ha-
mar elnyeri a bizalmát.

Mérleg
Munkaidõben ne kalan-
dozzon el folyamatosan,

hiszen könnyen elfolyik az idõ.
Nem a hatékonyságával van gond,
hanem azzal, hogy elbeszélgeti az
idõt a munkatársaival. Ne hallgas-
son másokra.

Skorpió
Gyorsabban kell dolgoz-
nia, hiszen akadhat né-

hány munkája, amelyek határidejé-
vel csúszásban lehet egy kissé.
Ügyeljen arra, hogy ne kapkodjon,
mert akkor több hiba is becsúsz-
hat.

Nyilas
Szeretné biztonságban
tudni pénzügyi helyzetét,

s ennek érdekében sok mindenre
hajlandó. A napokban ehhez segít-
séget is kaphat.

Bak
Általánosságban véve
kellemesen alakulhatnak

napjai, bár igaz, hogy a kommuni-
káció nem mindig lesz az erõssé-
ge. 

Vízöntõ
Energikus lehet a napok-
ban – úgy érezheti, mint-

ha egész lénye új energiával telt
volna meg. Nyitottabb a világ felé,
s még jobban megerõsödhet kom-
munikatív hajlama. 

Halak
A munkáját a napokban
a pénzügyek tükrében

láthatja leginkább, vagyis elsõsor-
ban az érdekli, hogy mennyi jöve-
delemre tehet szert a közeljövõben.

Május 16-23.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Az Árpád Szabadidõs Sportklub
június 29-én, vasárnap nemzetközi
kispályás amatõr labdarúgótornát
szervez Szentesen.

Jelentkezni lehet június 18-ig
szerdánként 15 és 17 óra között a
klub Kiss Bálint u. 3. szám alatti he-
lyiségében. Részletes felvilágosítás:
63/314-399, 30/468-87-69.

Kispályás focitorna

Takáts Tamás rock- és blu-
es-énekes, gitáros, aki többek
közöt a Karthago, a Senator
és az East zenekarok tagja
volt, 1990-ben Gál Gábor gi-
tárossal megalakította a
Takáts Tamás Dirty Blues
Bandet, amellyel azóta is
rendszeresen koncertezik. A
május 16-án, pénteken 21.30
órakor kezdõdõ koncertre
mindenkit szeretettel várnak
a Felsõpárti Sörözõbe. A be-
lépõ 21.30 óráig ingyenes.

Takáts Tamás és
Tonic koncert

Darabos Jánosék csalihalra horgásztak a Felsõ-Kurcán.
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Büntetõeljárást indított a
Szentesi Rendõrkapitányság
ismeretlen elkövetõ ellen, aki
elvitte egy férfi leejtett tele-
fonját. A férfi az egyik cirku-
szi elõadás alatt ejtette le a te-
lefonját a nézõtéri széksor
alá, és az elõadás végeztével
szerette volna onnan felven-
ni, de a készülék már nem
volt ott.

Egy fiatalkorú fiú lopta
meg saját társait az egyik he-
lyi intézményben úgy, hogy
az egyik ablakon bemászott a
raktárhelyiségbe, majd onnan
tízezer forintot, késõbb pedig

további ezerötszáz forintot
vitt magával. 

Természetkárosítás miatt
indult eljárás egy személy el-
len, aki nemzetközi védelem
alatt álló állatok, egerészölyv
és vörösgém preparátumait
tartotta lakásában. 

Lopás miatt indult eljárás
egy férfi ellen, aki május 10-
én, az ifjúsági ház melletti
Kurca hídnál egy arra kerék-
pározó férfi kosarából kikap-
ta annak táskáját, benne mo-
biltelefonnal és okiratokkal.

Rendszeresen verte élettár-
sát egy szentesi férfi, ezért a

rendõrség kapcsolati erõszak
bûntette miatt eljárást indított
ellene.

Hv
Hétfõn éjfél után néhány

perccel kigyulladt egy tanya
melléképülete. A mûhely tel-
jes terjedelmében égett. A
szentesi és a csongrádi tûzol-
tók a tüzet eloltották, szemé-
lyi sérülés nem történt. 

Több, mint ezer embert
kellett kitelepíteni és három
iskolát kilakoltatni Kiskunfél-
egyházán, miután egy torzí-
tott hangú férfi bombával rio-
gatott. Hétfõn délelõtt 10 óra
19 perckor, egy szentesi nyil-
vános telefonfülkébõl érke-
zett a bejelentés a rendõrség-
re, egy torzított férfihang azt
állította: bomba fog robbanni
a helyi mezõgazdasági szak-
középiskolában. A rendõrség
kiürítette az iskolát és a köz-
vetlen szomszédságában ta-
lálható a közgazdasági szak-
középiskolát és a Constan-
tinumot is. Összesen 1380
embernek kellett elhagynia a
területet, amíg tíz bombake-
resõ kutyával vizsgálták át a
helyszínt, de robbanószerke-
zetet nem találtak. A rendõr-
ség eközben elkezdte kutatni,
ki lehetett a rejtélyes bejelen-
tõ, a szentesi nyilvános fülke
helyszínét vizsgálták, begyûj-
tötték a térfigyelõ kamerák
felvételeit.

Keresik a bombával fenyegetõt

Született: Faur János és Halmai Krisztinának (Lavotta u.
4.) Ketrin Pénelopé, Skoumal István Sebestyén és Kotvics-
Varga Juditnak (Alsórét tanya 167.) Levente, Tary Levente és
Molnár Eszternek  (Lázár V. u. 28.) Ádám, Nagy Rusztem Zol-
tán és Bujtás Katalinnak (Ady E. u. 16.) Regina nevû gyerme-
ke.

Elhunyt: Piti Péter Pál (Alkotmány u. 2.), Borbola
Györgyné Bereczki Mária (Vásárhelyi út 125.), Nagy Antalné
Csizmadia Erzsébet (Kereszt u. 16.),  Posztós Károlyné Orosz
Mária (Dr. Berényi I. u. 36.),  Somogyi Zoltán (Rákóczi F. u.
38.), Soós Lászlóné Zsoldos Julianna (Koszta J. u. 1.), Kiss
Bálintné Palotai Erzsébet (Munkás u. 15.), Keller János (Ba-
logh J. u. 29.), Szegi István (Gógány u. 51.).

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 19-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál u.
6.) hétfõ-péntek 7.30-18 óráig, szombat 8-12 óráig. Május 19-26-ig
Kertvárosi Patika (Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18. szombat 8-
12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) május 17-
18-án Hobot Gábor, Darvas J. u. 32., telefon: 30/324-83-26.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü május 19—23.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Karfiolleves és
eperkrémleves

A menü: Töltött dagadó,
kelkáposztafõzelék

B menü: Csirkés-zöldséges lasagne
Kedd: Pirított tarhonyaleves és

vegyes zöldségleves
A menü: Brassói aprópecsenye, sült

burgonya, saláta
B menü: Bolognai spagetti
Szerda: Csontleves cérnametélttel és

csípõs-savanyú leves
A menü: Sonkás kocka v. sült oldalas

petrezselymes burgonyával
és salátával

B menü: Dónáti csirkemell, tészta,
saláta

Csütörtök: Bazsalikomos
paradicsomleves és
csiperkés
burgonyakrémleves

A menü: Sonkával-gombával töltött
karaj, petrezselymes rizs,
saláta

B menü: Dónáti csirkemell, tészta,
saláta

Péntek: Sárgaborsógulyás és
tyúkhúsleves házitésztával

A menü: Csikós tokány, tészta
B menü: Rántott csirkemáj, tört

burgonya, szilvaszósz
www.galeriakavehaz.hu (X)

Hat évvel ezelõtt rendez-
ték meg elõször a Születés
hetét városunkban. A kez-
deményezés célja felhívni a
közvélemény figyelmét a
szülésre, a születésre, az
emberi méltóságra, a dön-
tésszabadság tiszteletben
tartására és a korszerû
egészségügyi ellátáshoz va-
ló jogra. Május 21. és 23. kö-
zött ismét részt vehetnek az
érdeklõdõk a megyeházán
szervezett ingyenes progra-
mokon.

Rideg Róbert természet-
gyógyász fitoterapeutával
beszélgettünk, aki a Bach-vi-
rágterápia szerepét mutatja
be a jövõ héten.

– Mi a véleménye a ren-
dezvényrõl?

– Fontos és pozitív ered-
ménynek tartom a magam
részérõl. A kezdeményezés
országos méretûvé nõtte ki
magát, amelyhez települések
közösségei és szakembere
csatlakoztak. Elõnynek tar-
tom, hogy nagy központi
megmozdulások helyett a
helyi igények, sajátosságok
alapján szervezõdnek az ese-
mények.

– A huszonegyedik szá-
zadban a modern nõkép, a
karrierépítés fokozódó jelen-
tõsége sokszor nehezen
egyeztethetõ a tradicionális
nõi szereppel. Fontosnak tar-
tom, hogy a helyszínre láto-

gatók számos program közül
választhatnak.

– Kérem, foglalja össze
pár mondatban a Bach-vi-
rágterápia lényegét.

– A gyógyító esszenciák az
adott virág/növényekben je-
lenlévõ rezgést tartalmaz-
zák. Mindegyik esszencia
egy bizonyos kedélyállapot-
nak felel meg. Alkalmazhat-
juk õket külön-külön, vagy
összeállíthatunk egy a jelen
érzelmi állapotnak megfelelõ
kombinációt. Megelõzésként
is alkalmazható aggodalom
és stressz esetén. 

– Mi különbözteti meg a
homeopátiától?

– Bár részben hasonlóak,
mégsem tekinthetõk homeo-
pátiás szereknek, hiszen már
elõállításukban is különböz-
nek, nem is számítva az
alapelveket. A homeopátia
alaptételének számító „ha-
sonló a hasonlót gyógyítja”
elv ugyanis nem érvényesül
a Bach-virágterápia esetén.

– Kinek ajánlja?
– Minden életkorban alkal-

mazhatóak az újszülött kor-
tól öregkorig és a várandós-
ság idõszakában is. Nem tar-

talmazzák a virág/ növé-
nyek fizikai szintû részeit,
ezért bármelyik virágra vagy
növényre allergiás ember is
élvezheti a Bach-virágterápia
áldásos elõnyeit. 

– Kismamák és kisgyerme-
kek esetén hogyan alkal-
mazható?

– Kismamáknál a válasz-
tott esszencia/esszenciák
mindegyikébõl 3-3 cseppet
egy pohár vízbe cseppen-
tünk és megisszuk. A nyelv-
re is cseppenthetünk napon-
ta többször ebben az adag-
ban. Az esti fürdõt Bach-vi-
rágokkal mellékhatások nél-
kül alkalmazhatjuk csecse-
mõk és kisgyermekek fürde-
tésénél.

Rideg Róbert elõadása
mellett, három napon ke-
resztül közel több mint húsz
elõadó és program várja az
érdeklõdõket, a legkülönbö-
zõbb témakörökben. Többek
között a Hipno Szülés mód-
szerével, az együtt szülés fo-
lyamatával és a csecsemõk
non-verbális kommunikáció-
jával kapcsolatban is tájéko-
zódhatnak a résztvevõk.

Lantos Éva

A családdá
válás ünnepe

A májusi európai választá-
sokon a kontinensen élõk
megválasztják a következõ
öt évre a 751 európai parla-
menti képviselõt. Magyaror-
szágon május 25-én adhatják
le voksukat az állampolgár-
ok a 21 magyar európai par-
lamenti képviselõjelöltre.
Nincsenek helyi jelöltek, így
egész országban mindenki
egyforma szavazólapot kap,
rajta az induló pártok listájá-
val. A Magyar Szocialista
Párt, a Magyar Republiká-
nus Politikai Párt, az Együtt
– A Korszakváltók Pártja, a

Modern Magyarország Moz-
galom Párt, a Párbeszéd Ma-
gyarországért Párt, a Ma-
gyarországi Munkáspárt
2006 – Európai Baloldal, a Fi-
desz Magyar Polgári Szövet-
ség és a Kereszténydemokra-
ta Néppárt szerepel a nyil-
vántartásban. A pártok köz-
zétették listájukat arról, hogy
kiket akarnak az EP-be kül-
deni. A kapott szavazatoktól
függ majd, hogy arról a listá-
ról hány jelöltjük jut mandá-
tumhoz.

Szentesen - a 19. szavazó-
kör kivételével – a megszo-

kott helyen adhatják le vok-
saikat a szavazásra jogosul-
tak. A mozi üzemeltetõje
nem tudja biztosítani a sza-
vazás lebonyolítását, ezért az
Ady Endre utca 10. szám
alatti családsegítõ központ
ad helyet a szavazókörnek.

A választás napján, május
25-én a szavazóhelyiséget
magában foglaló épületnek a
szavazóhelyiség megközelí-
tését szolgáló bejáratától szá-
mított 150 méteres távolsá-
gon belül - közterületen - vá-
lasztási kampánytevékeny-
ség nem folytatható. Aznap
választási gyûlés nem tartha-
tó és politikai reklám  nem
tehetõ közzé.

EP-választás 25-én

A hétvégén megkezdõdik
a megyei bajnokság rájátszá-
sa a kosárlabdásoknak. Az
elsõ kettõ csapat kiemeltként
nem játszik az elsõ körben,
hanem majd a 3-6. és a 4-5.
helyezettek közötti párharc
gyõztese ellen lépnek pályá-
ra. Az 5. helyen álló Szentesi
KK szombaton 16.30-kor fo-
gadja a 4. helyezett Bodrogi
Bau csapatát a sportcsarnok-
ban. A két mérkõzésen jobb
eredményt elérõ gárda játsz-
hat majd az éllovas MITT
Szeged ellen a jobb helyezés
reményében.

Kosárlabda
rájátszás

Május 20-án, kedden 9–11
óra között Szirbik Imre pol-
gármester, 14–16 óra között
Szûcs Lajos alpolgármester a
városházán, hivatali helyisé-
gükben fogadják az ügyeiket
intézõket.

Fogadónap

Két ország, egy cél, közös siker!

Lakossági értesítõ
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház ér-

tesíti az ellátási területhez tartozó lakosságot,
hogy a Magyarország — Románia Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 2007-2013 keretében
létrejött, HURO/1101/189/2.4.1. projektazonosító
számú, „Szervezett emlõszûrés infrastruktúrájá-
nak megteremtése Hódmezõvásárhelyen, Szente-
sen és Aradon” címû, Európai Uniós támogatással
megvalósuló pályázat eredményeként a Klinikai
és Mammográfiás Szûrõközpont 2013. november
18-tól korszerû technikai felszereltséggel és meg-
újult környezetben a Központi Diagnosztikai
Tömb I. emeletén mûködik tovább.  

A szûrõvizsgálatra behívó levéllel és anélkül is
lehet jelentkezni az érintett korosztály (45-65 év
közötti, 2 éven belül nem szûrt hölgyek) számára
minden hétköznap, rendelési idõben. A kórház
biztosít rendkívüli, szombati szûrési napokat is
azok számára, akik hétköznap nem tudnak az el-
látásban részesülni. A következõ rendkívüli szûré-
si napra 2014. május 17-én kerül sor.

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

Otthon végezhetõ internetes
munkához keresek munkatársa-
kat. 200-5000 dollár a havi kere-
set. 20/287-3772

Apróhirdetés

A Sportközpont
pályázatot hirdet
PROGRAM-
SZERVEZÕ
munkakör betöltésére.
A pályázat beadási

határideje:
2014. május 26.
Pályázati kiírás a

www.szentes.hu honlapon
megtekinthetõ.

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, nagymama,

dédnagymama

öözzvv..  GGyyaarrmmaattii  LLaajjoossnnéé  CCsseennddeess  TTeerréézziiaa
szentesi lakos életének 89. évében elhunyt.

Búcsúztatása május 19-én, hétfõn 12 órakor

lesz a Kálvária temetõ kápolnájából.

A gyászoló család

A MÚZEUMI VILÁGNAP alkalmából május 18-án, vasár-
nap ingyenesen látogatható a Koszta József Múzeum, vala-
mint kiállítóhelyei.

A múzeumnak egészen 2006-ig a Széchenyi-liget adott ott-
hont, abban az évben az egykori megyeháza épületébe költö-
zött. Az emeleten láthatók a történeti, a néprajzi és a képzõ-
mûvészeti állandó kiállítások, valamint az idõszaki tárlatok,
jelenleg Kass János, illetve Tornyai János alkotásai. A liget-
ben, a Csallány Gábor Kiállítóhelyen található a múzeum fo-
tó-, és adattára, a régészeti tömörraktár és látványtár, a kerá-
miarestaurátor mûhelye, valamint a Drahos István és a Szal-
va Péter emlékszoba. A Péter Pál Polgárház az egykori Úri
utca egyik legszebb polgárháza, 1830 körül épült. A ma a Pe-
tõfi utca 9. szám alatt található házban korabeli orvosi rende-
lõ, szalon, szülõi háló- és gyermekszoba található, s egy szá-
zadfordulós gazdasági udvar tekinthetõ meg.

Fridrich János Fényírdája az egyetlen megmaradt napfény-
tetõs fényképész mûterem. Sajnos jelenleg felújítás miatt nem
látogatható egy épülõ új kiállítás miatt, a látogatókat ezzel a
hamarosan megnyíló fodrásztörténeti tárlattal igyekeznek
majd kárpótolni.


