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Húsz éve áll ki a
szegényekért és

öregekért
Nyolcvan évesen újra indul az önkor-

mányzati választáson Ollai Istvánné. Esztike

néni színpompás rózsái között, múzeummal

felérõ házában fogadta munkatársunkat.

3. oldal

Kínából, Angliából és Ro-
mániából érkezõ diákok
mûsorai emelték a huszon-
ötödik Deák Diák Show
színvonalát. Május 16-án a
Dr. Papp László sportcsar-
nokban több százan várták
izgatottan, hogy megkez-
dõdjön a már hagyománnyá
vált elõadássorozat. 

Varga Sándorné igazgató
nyitóbeszédét követõen Mol-
nárné Tóth Györgyi, a Szentesi
Járási Tankerület igazgatója
köszöntötte a jelenlévõket.
Egyetértését és örömét fejez-
te ki arra vonatkozóan, hogy
a Deák Ferenc Általános Is-
kola diákjai évrõl-évre szín-
vonalas mûsor keretein belül

mutatják be tudásukat. Bízik
abban, hogy a testvérisko-
lákkal továbbra is jó együtt-
mûködés marad fenn, és a
kínai kapcsolat egy egészen
új fejezet kezdete lehet az is-
kola életében. 

A diákok idén is zenés,
táncos produkciókkal ké-
szültek. Kõmûves Kelemen-
né tragikus sorsa mellett
megfért a retro hangulatot
idézõ Kölyök Klub is a 6. A
osztály elõadásban. Az ang-
liai Street városából érkezõ
gyerekek mûsorát ruházatuk
is különlegessé tette, hiszen
kendõjük és a lányok szok-
nyája apró angol zászlókat
mintázó anyagból készült. 

A bajor sörtáncban pofoz-
kodó  f iúk  nem egyszer
megnevettették a közönsé-
get. A kínai vendégek éne-
keltek, táncoltak, hangszeren
játszottak. Kísérõ tanáraik
egy ûrhajóban játszódó, ro-
mantikus dallal koronázták
meg az estét. Az újszentesi
testvériskola és a Deák diák-
jai együtt is felléptek. A most
közönség elé tárt darab attól
is különleges volt, hogy egy
korábbi táborozás ered-
ményeként született. A több
mint két órás programot a
hetedikes és nyolcadikos ta-
nulók keringõje zárta.

L.É.

Másfélmillió lépés
– Szentesen is

Városunkat is érinti a Magyar Televízió

egykori legendás ismeretterjesztõ sorozata,

a Másfélmillió lépés Magyarországon kései

folytatásának útja. A héten már forgatott a

stáb, de még visszatérnek.

5. oldal

Felújítják a Pusztai László Sporttelep öltö-
zõjét. A Kinizsi SZITE Leader-pályázaton
bruttó 9 millió forintot nyert a munkálatok
elvégzésére. A falak külsõ hõszigetelése, a te-
tõ hõ- és vízszigetelése, a nyílászárók részbe-
ni cseréje és a belsõ helyiségek festése várha-
tóan nyár végére készül el. Jelenleg a hõszi-
getelési munkák zajlanak és lebontották a fe-

lesleges kéményeket. A pályázatból sajnos
nem jutott forrás a központifûtés kazáncseré-
jére, ami biztosíthatta volna a használati me-
legvizet is. A hivatalos átadási határidõ szep-
tember 30., addig a sportolók megértését és
türelmét kéri a Szentesi Kinizsi SZITE veze-
tése és a kivitelezést végzõ Unibau-Épszer
Kft.

Elkészült és a képviselõ-
testület jóváhagyta a város
következõ hét évre szóló
fejlesztési terveit a múlt év
végén. A kitûzött célok bõ-
vültek az elmúlt hónapok-
ban, amiket most beépítet-
tek a koncepcióba és így
ütemterv készülhet a terv-
ben megfogalmazott mun-
kák elvégzésére. A legfõbb
cél továbbra is a munka-
helyteremtés, és élhetõ, ki-
számítható, otthont adó, lét-
fenntartást biztosító város
építése.

Új elemekkel bõvült a vá-
ros 2014-2020-as európai ter-
vezési periódusra vonatkozó
beruházási koncepciója. A
tervet bemutatták a Csong-
rád Megyei Iparkamara
Szentes Kistérségi ülésén és
valamennyi középiskolában,
megkapták a város meghatá-
rozó gazdasági szereplõi. A
kistérség településeinek ve-
zetõivel egy koordinációs
megbeszélésen ismertették
az anyagot és egyeztettek a
megyei tervkoncepciót ké-
szítõ csoport szakértõivel is.
Ezen egyeztetések során va-
lamennyi véleményt nyilvá-
nító kiemelte a munkahelyek
fontosságát. A társadalmi vi-
tát követõen a beruházási

koncepcióba került, hogy
Szentes szerepet kíván vál-
lalni a megyei zöldség, illet-
ve kendertermesztési és fel-
dolgozási vertikum megva-
lósításában a megyei terület-
fejlesztési koncepcióhoz kap-
csolódóan. A város idegen-
forgalmi terveinek megvaló-
sítását a térség településeivel
koordináltan, azok attrakció-
ival és fejlesztéseivel össze-
hangoltan kívánja megvaló-
sítani. Elõsegíti, hogy a város
gazdálkodó szervezetei aktí-
van közremûködjenek a kép-
zési struktúra piaci viszo-
nyokhoz való folyamatos
kapcsolódásában. A közleke-
désfejlesztési program terve-
ibe bekerült a fõ közlekedési
utakhoz kapcsolódó városi
utak rekonstrukciója, a Rá-
kóczi Ferenc utca felújítása, a
Csongrádi út hiányzó burko-
latrekonstrukciója, a városi
belsõ utak közül a Vásárhe-
lyi út az Ipartelepi és Tégla-
gyári út között, a Téglagyári
út a vasúti átjáróval együtt
és a Jókai utca hiányzó széle-
sítése.

Az oktatás, közmûvelõdés
és sportprogram részeként
az intézményfejlesztések so-
rán kiemelt figyelmet fordít
a város a Horváth Mihály

Gimnázium épületének fel-
újítására és a tornatermének
bõvítésére, valamint a Boros
Sámuel szakközépiskola re-
konstrukciójára. Az épületre-
konstrukciók során kiemel-
ten kezeli a termálvíz alapú
fûtés kiterjesztését és az
egyéb megújuló energiák fel-
használásának szélesítését. A
vízgazdálkodási programba
került a nagyhegyi ivóvíz-
körvezeték és az Iskola-dûlõ
ivóvízvezetékének kiépítése.
Az egészségügyi és szociális
program a védõnõi szolgálat
épületeinek felújítását is cé-
lul tûzte ki.

Az újonnan indítandó fel-
adatok rendszerében kiemelt
elsõbbséget élveznek a gaz-
daságfejlesztési programban
szereplõ beruházások. Az
önkormányzat minden ren-
delkezésére álló eszközzel
segíti a vállalkozások pályá-
zati tevékenységét azok
eredményessége érdekében.
A tervek megvalósításával
kapcsolatban ütemterv ké-
szül a célrendszerben megfo-
galmazott munkák elvégzé-
sére a következõ években
megjelenõ uniós és hazai pá-
lyázati források függvényé-
ben.

BG

Nagyszabású
fejlesztési tervek

Készül az öltözõ

A Hajléktalan Segítõ Köz-
pont intézményvezetõjének
megbízásáról is döntött a
képviselõ-testület a múlt heti
ülésén. Berki András, Zsiga
István közül kisebb vita után
Berki Andrást választották 5
évre a hajléktalanszálló élére.

Két kft. kivételével elfogad-
ta a gazdasági társaságok be-
számolóját a képviselõ-testü-
let. A Pendola Szentes Kft. és a
Spa és Madical Kft esetében a
kisebbségi tulajdonos önkor-
mányzat képviselõje a nemle-
ges álláspontot képviseli a cé-
gek mérlegbeszámolójának el-
fogadásakor. Problémát jelent,
hogy az elmúlt két évben
mindkét vállalkozás saját tõ-
kéje a jegyzett tõke alá került,
ezért azt a jegyzett tõke mérté-
kére kell emelni valamilyen
formában. A Pendola-Szentes
Kft. kapcsán a polgármester

arról tájékoztatta a képviselõ-
ket, hogy a város átutalta a Pe-
tõfi Szálló  építési engedélyé-
nek megvásárlására megsza-
vazott összeget, csökkentve az
önkormányzat felé fennálló ta-
gi kölcsön tartozás összegével.
A város a héten beadta a szálló
részleges felújítását célzó pá-
lyázatát a Norvég alaphoz,
mivel csak a futó pályázatok
kifizetését függesztették fel, a
beadást nem.

A Szentes SPA & Medical
Kft. beszámolója kapcsán De-
meter Attila kifogásolta, hogy
hiányzik a felügyelõ bizottság
határozata. Bujdosó Tamás sze-
rint is hiányos a beszámoló , a
fõkönyvi kivonatot nem kapta
meg és a mérleg így tárgyalás-
ra alkalmatlan. Szabó Zoltán el-
mondta, hogy az önkormány-
zat õt delegálta a felügyelõ bi-
zottságba, tudomása szerint

nem alakult meg a FEB bizott-
ság. A társaságban az önkor-
mányzat 39 százalékban tulaj-
donos, azonban a tulajdonosi
ellenõrzési jog nem biztosított
a felügyelõ bizottságon ke-
resztül, így minden döntés az
ügyvezetõ felelõssége. Elhang-
zott, hogy az önkormányzat
által a társaság számára nyúj-
tott tagi költsön lejárata 2014
június, a testület döntésén mú-
lik, hogy meghosszabbítja-e a
visszafizetés határidejét. Antal
Balázs Tibor arról érdeklõdött,
vajon elkezdõdhetnek-e a be-
ruházások belátható idõn be-
lül. Horváth István válaszában
felhívta a figyelmet, hogy a
Vitala ügyet zárt ülés kereté-
ben tárgyalják, de õ reményke-
dik a projekt megvalósítható-
ságában.

(folytatás a 3. oldalon)

Nem minden társaságával
elégedett a testület

Több ország kultúrája
a Deák Diák Show-n

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Burián Lajos azon jeles
személyiségeink közé tarto-
zik, aki nem városunk szü-
lötte ugyan, de maradandót
alkotó munkássága révén
neve egybeforrt Szentesé-
vel. Ennek elismeréseként
1945 óta utca viseli nevét,
mégis méltatlanul keveset
tudunk róla. Születésének
170. évfordulóján idézzük
fel életútjának fõbb állo-
másait.

Kecskeméten született
1844. május 15-én; szülei
Burián István és Nagy Teré-
zia. A Boros családhoz fûzõ-
dõ rokoni kapcsolat révén
került Szentesre. (Boros Sá-
muel fõbíró-polgármester
második felesége Burián
Mária volt.) Boros Sámuel
1866 végén bekövetkezett
halála után az egyik örököse
Burián Lajos lett, aki a Bo-
ros-féle házat is megkapta
(ma Hajdú Lajos u. 1.). A jo-
gi tanulmányokat folytató if-
jút 1868-ban városi ügyész-
segéddé választották. 1870
nyarán sikeres ügyvédi vizs-
gát tett. Alig 28 éves, amikor
1872 májusában elnyerte a
tiszti fõügyészi állást, mely
tisztséget 1893-ig folyamato-
san viselte. Széleskörû jogi
ismereteivel hasznosan segí-
tette Kristó Nagy István, Ba-

logh János és Sarkadi Nagy
Mihály polgármesterek vá-
rosépítõ munkáját. A jóvágá-
sú fiatalember 1876-ban fele-
ségül vette Kiss Idát, Kiss
Pál református lelkész leá-
nyát, Kiss Bálint neves espe-
resünk unokáját. 1878-ban
városi képviselõvé válasz-
tották; ettõl kezdve negyven
éven keresztül tagja maradt
a város parlamentjének.      

Az 1891. évi botrányos
polgármester választás al-
kalmával Burián a „minden-
ható vármegyével” szemben
a város jogait védõ ún. „vá-
rosi-párt” mellett foglalt ál-
lást, s ezzel nagy népszerû-
ségre tett szert. A jogi stik-
likkel polgármesterré vá-
lasztott dr. Tasnády Antalt a
közgyûlés 1892 nyarán fel-
függesztette állásából, s a
polgármesteri teendõk ellá-
tását Burián Lajosra bízta.
Tasnády végleges elmozdí-
tása után – 1893 szeptembe-
rében – Buriánt közfelkiál-
tással a város polgármester-
évé választották. A Szentesi
Lap az eseményt egy új kor-
szak beköszöntéseként érté-
kelte. „A törvényesség és a
jogrend, melyet két évvel ez-
elõtt számûzött a közgyûlési
terembõl a szuronyokra tá-
maszkodó önkény és erõ-

szak, most tért vissza teljes
mértékben, midõn az új pol-
gármester személyében az a
férfiú került végérvényesen
a város élére, akit az osztat-
lan közbizalom arra méltó-
nak ítélt…Burián Lajos pol-
gármesterségének korszaka
az alkotások korszaka lesz.”
– írta a lap.

A kortárs jóslata beigazo-
lódott. Burián hivatali ideje
alatt kezdõdött el a kórház
bõvítése, a Felsõpárton fel-
épült a városi kisdedóvoda,
elkészíttette az új városháza
terveit, s õ kezdeményezte a
villanyvilágítás bevezetését.
A városiasodást szolgáló al-
kotások meghaladták a költ-
ségvetési kereteket, hitelek
felvételét tették szükségessé.
Ez a tény lehetõséget adott a
vármegyének a polgármes-
ter és a szentesi tisztikar el-
leni fellépésre. Vadnay An-
dor fõispán 1895-ben „köny-
nyelmû és szabálytalan”
költekezés címén fegyelmi
vizsgálatot indított Burián
Lajos és 14 tisztviselõtársa
ellenen. A város oly módon
fejezte ki tiltakozását, hogy
1896 májusában elsöprõ
többséggel ismét Burián La-
jost választották meg pol-
gármesterré. A sikert azon-
ban beárnyékolta az a körül-

mény, hogy a polgármester
és a tisztikar ellen még min-
dig folyt a fegyelmi vizsgá-
lat. 1896 júliusában végre
megszületett az ítélet. A leg-
fõbb vádpontban – túlmére-
tezett hitelfelvételek – vét-
kesnek mondták ki a tanács
tagjainak többségét. Burián
Lajos polgármestert 500 fo-
rint (a kiszabható legna-
gyobb összeg) pénzbírság-
gal sújtották, aki fellebbe-
zést nyújtott be a belügymi-
niszterhez az elmarasztaló
végzése ellen. Utóbb kide-
rült, hogy nem kellett volna.
A belügyminiszter ugyanis a
polgármestert vétkesnek ta-
lálta, és hivatalvesztéssel
büntette. A személye elleni
hajszát valójában független-
ségi 48-as pártállásának kö-
szönhette, továbbá annak,
hogy pártja 1895-ben õt

akarta jelölni az alispáni
tisztségre. A fegyelmi eljá-
rással a megye ezt sikeresen
megakadályozta.

Félreállítását követõen
ügyvédi irodát nyitott, s ha-
marosan a legkeresettebb
ügyvédek között tartották
számon. Nem hagyott fel a
közéleti szerepléssel sem: fo-
lyamatosan tagja maradt a
megyei és városi képviselõ-
testületnek, 1898–1900 között
a református egyház fõgond-
noka, több társadalmi egye-
sület ügyésze, 1901-tõl 1918-
ig (kis megszakításokkal) az
I. 48-es Népkör elnöke. 

1914 júniusában õ fogadta
a Szentesre látogató gróf
Károlyi Mihály függetlensé-
gi pártelnököt. 1917 szep-
temberében IV. Károly király
– több szentesi vezetõ politi-
kussal együtt – a II. osztályú
polgári hadiérdemkereszttel
tüntette ki. Az 1918-as õszi-
rózsás forradalom gyõzel-
mekor azok között találjuk,
akik sürgették a forradalmi
kormány elismerését. 1918.
november 1-jén a helyi
Nemzeti Tanács ideiglenes
végrehajtó bizottságának el-
nökévé választották, bár
utóbb – eddig ismeretlen ok-
ból – nem erõsítették meg
tisztségében. 

1921. március 23-án bekö-
vetkezett halálakor a városi
közgyûlés jegyzõkönyvileg
méltatta érdemeit. Az Alföl-
di Újság pedig így búcsúz-
tatta: „Márciusban ment el
tõlünk, kinek lelkét a márci-
usi szabadság szellõje lengte
át. Gyönyörû szép, harmoni-
kus egész volt az élete. Nem
vegyült bele egyetlen disz-
szonáns hang sem. Nevét cí-
mek nem ékesítették, és ez
tette a nevét nemessé. Mert
hisz lehetett volna õ is csú-
szó-mászó. Polgár volt; igaz,
becsületes polgára hazájá-
nak, városának. Benne egye-
sült mindaz a nemes tulaj-
donság, amit ez a fogalom:
»magyar polgár« kifejez. A
szabadságot szerette, Kos-
suth Lajos eszméi lelkesítet-
ték. A független és szabad
magyar haza volt minden
szépért lelkesülõ örökifjú
lelkének ideálja. Ezekért a
gyönyörûséges eszmékért
küzdött önzetlenül, kitartó-
an és megtántorodás
nélkül… Igaz ember költö-
zött el Szentes polgárai kö-
zül. Burián Lajost nemcsak
elõkelõ családja, de Szentes
mindenegyes polgára igaz
érzéssel gyászolja.”

Labádi Lajos

170 éve született Burián Lajos polgármester

Igaz, becsületes polgára volt hazájának, városának

Fõleg a Csongrád megyei képviselõjelöltek
kampánybeszédeit figyeltem a sajtóban. Ol-
vastam, Lázár János a makói kórháznak ígért
4 milliárd forintot. Hogy ebbõl mennyit kap
meg, az a jövõ titka.

A mi képviselõjelöltünk, Farkas Sándor sok-
kal becsületesebb volt, õ nem ígért Szentes-
nek semmit, és nem is fogunk semmit sem
kapni. Száznegyvenezer ember a szentesi
kórház vonzáskörzetébe tartozik. A több éve
ígérgetett mûtõtömbbõl már biztos, nem lesz
semmi. 

A tavalyi évben Csongrád és Vásárhely
gimnázium-felújításra több mint 600 ezer fo-
rintot kapott. Szentes a tetõ felújítására kért
100 ezret, de közölték, hogy a keret elfogyott.

Három éve egy hónapot feküdtem a bal-
eseti sebészeten télen. Majd megfagytunk,

mert az ablakokon süvített be a jeges szél.
Azóta is ez a helyzet. Az uniós pénzekbõl ide
nem jut, gondoskodik róla a Fõ Úr, Lázár Já-
nos. Sok milliárd megy Vásárhelyre, pedig 25
kilométerre van a klinikai központ. Szerin-
tem nem kell sok idõ, hogy a nagy múltú,
Európa-hírû (volt) Dr. Bugyi István kórház a
vásárhelyinek alintézménye legyen, mint
Makó. 

Farkas Sándor, gondolom tisztában van
vele, hogy Lázár Jánossal nem szállhat szem-
be, de Fábiánsebestyén úgyis elég sok pénzt
kap, az beszámít a járásba. 

Kíváncsi vagyok, hogy a Norvég Alapból
ígért pénzt megkapjuk-e vagy az is Vásárhe-
lyen landol?

Kis Sándorné

1954-ben érettségizettek
évfolyam-találkozóját ren-
dezték meg május 15-én a
Páterház Étteremben, ahol a
közgében végzett diákok
emlékeztek vissza a hat év-
tizeddel ezelõtti éveikre.

Vajdáné Erzsike néni
könnyes szemmel emléke-
zett vissza a két osztályfõ-
nökre, Gyarmati Lászlóné
Buka Eszterre és Zoltai Ist-
vánra, Pista bácsira, akiknek

máig ható gondolatait ma is
szó szerint emlegetik!

Az évfolyam 1950-ben a
Horváth Mihály Gimnázi-
umban kezdett, majd utána
kerültek át  a Kutas Kerté-
szettel (az IH helyén volt)
szemben lévõ új épületbe.

Sajnos az eltelt évtizedek-
nek köszönhetõ,  hogy a 42
végzõs diákból már csak 22-
en eleveníthették fel a bol-
dog diákéveket.

Az akkori rendszer és a
mostani között a legfonto-
sabb különbség az volt –
hallhattuk a csillogó arccal
mesélõ „lányoktól” – , hogy
az érettségi után szinte vala-
mennyien el tudtak helyez-
kedni a pályán. Most to-
vábbtanulással sem biztos,
hogy mindenki a választott
pályán marad.

60 éves érettségi találkozó

Olvasónk írja

Emlékeim az elmúlt kampányról

Zsoldos Ferenc Amire em-
lékszem c. memoárja érde-
kes, elgondolkodtató, he-
lyenként humoros írás. A
szóbeli közlés stílusában le-
jegyzett emlékek, történetek
láncolata megidézi a 19. szá-
zadi Szentes hangulatát. Be-
pillanthatunk a korabeli
inasévek világába, a megél-
hetési nehézségekbe, a kato-
nai sorozás izgalmaiba, az
egészségügyi viszonyokba, a
párválasztási bonyodalmak-
ba, s nem mellesleg jó képet
kapunk arról az emberrõl,
aki egy egyszerû ács fiaként
hihetetlenül nehéz, de kitar-
tó munkával a szentesi nagy-
ipar megteremtõje lett. 

Hogyan indult ez az élet-
út? A három elemi osztály el-
végzése után 9 évesen lett
inas az ifjú Zsoldos Ferenc.
Apja mellett tanulta ki az
ács, a molnár és a kõmûves
szakmát. 18 évesen útnak in-
dult, hogy a tanultakat a
gyakorlatban tökéletesítse.
Elõször Szolnokon volt hajó-
építõ, innen került a fõváros-
ba, majd Komárom, Gyõr,
Pozsony, Bécs és Debrecen
következett. Leginkább ács-
munkákból élt. A hajóépítés
mellett a vasútnál és a híd-
építésben kamatoztatta tudá-
sát. Egyre több vállalkozó

kereste meg, híre lett a jó
szentesi szakembernek.

Hazatérve apja fakereske-
désében dolgozott tovább.
Kiváló üzleti érzékkel felvi-
rágoztatta a vállalkozást,
majd gõzfûrésztelepet létesí-
tett; felállított egy kályha-
gyárat és kaszakõgyárat is.
Miután felismerte, hogy a
szilárd építõanyagoké a jö-
võ, megépítette téglagyárát,
s ezáltal megalapította a
szentesi téglagyártást. Így
jött létre fokozatosan a Zsol-
dos-féle ipartelep, melynek
egyik emléke ma is látható a
Fábiánsebestyén felé vezetõ
út bal oldalán. A mintegy 30
méter magas, mûemlékvéde-
lem alatt álló 120 éves gyár-
kémény az egykori téglaége-
tõ telephez tartozott. Közel-
rõl szemlélve jól láthatóak a
még ma is megdöbbentõen
ép téglái.

Felesége Fodor Annuska
volt, kitõl 11 gyermeke szü-
letett. Többen közülük a vá-
ros életének meghatározó
személyiségei lettek. Elsõ-
ként hasonló nevû gépész-
mérnök fiát kell megemlíte-
ni, aki elõbb Pesten, majd a
kor legrangosabb intézmé-
nyében, a zürichi mûszaki
egyetemen végezte tanulmá-
nyait. Könnyen világpolgár

lehetett volna, ám hazatért
szülõvárosába, hogy apja
vállalkozásait fejlessze. Õ ve-
zette be Szentesre a villany-
áramot, megismertette a he-
lyi lakosokkal a fonográfot,
távbeszélõ állomást hozott
létre, továbbfejlesztette a he-
lyi vasutat és ártézi kutat fú-
ratott, aminek a századfor-
duló környékén komoly köz-
egészségügyi jelentõsége
volt, s felépítette a kenyér-
gyárat. Az apa és fia vezette
cég európai hírûvé vált, ter-
mékei komoly elismeréseket
nyertek a párizsi és a bécsi
kiállításokon.

Zsoldos Elek szentesi föld-
birtokos és világutazó
ugyancsak figyelemreméltó
tagja volt a családnak. Keleti
útjairól hozott igen értékes
indiai és japán dísztárgyak
tucatjait több száz fotóval
együtt a szentesi múzeumra
hagyta. Naplójának kiadása
tervbe van véve.

Illõ megemlíteni Zsoldos
Ferenc sebész fõorvost is, aki
1997-ben Szentes díszpolgá-
ra lett. Õ dédunokája volt az
iparos Zsoldos Ferencnek.

A könyvre visszatérve. A
Labádi Lajos által szerkesz-
tett Történelem sodrában c.
sorozat 3. darabjáról van szó.
A szép kiállítású, fekete-fe-
hér fotókkal gazdagon il-
lusztrált kiadvány a Szentesi
Levéltár kiadásában jelent
meg. Terjedelme 99 oldal. A
memoárt Labádi Lajos szak-
szerû, precíz Zsoldos-életraj-
za egészíti ki.

Vágvölgyi Zoltán

Új helytörténeti kiadvány

Ifj. Zsoldos Ferenc:
Amire emlékszem

Szentes története bõvelkedik küzdelmes sorsokban, ál-
dozatkész emberek munkálkodásában. Akadnak köztük
olyanok, akik az írás mesterségébe is belekóstoltak. Régi
szentesi újságok, levéltári dokumentumok között kutatva
szép számmal lehet találni régi szentesiek által lejegyzett
érdekes olvasmányokat, melyek nem csupán bemutatják a
múltat, de szerzõjük egyéniségét is feltárják. Irodalmi és
nyelvészeti értékkel bírnak ezek a munkák, de nélkülözhe-
tetlen forrásai a helytörténeti kutatásnak is. 



22001144..  mmáájjuuss  2233.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 33

Ollai Istvánné, vagy ahogy
a városban ismerjük, Esztike
néni az utcán várakozva tett-
vett színpompás rózsái kö-
zött, amikor megérkeztem.
Beinvitált házába, ahová egy
gyönyörû, vörös futórózsa-
özön vezetett. Az 1867-ben
épült parasztház konyhájá-
ban kínált hellyel, ami már-
már múzeum jellegû. A fa-
lon dísztányérok sorakoz-
nak, az asztalon pedig hatal-
mas csokor virágok.

– A testületben mindenki-
nek meg szokták tartani a
névnapját, ezt húsz éve kezd-
tük zsíroskenyérrel. Most sü-
temény készült és Bálint, a
társam hozott egy meglepetés
tortát is, amin rajta volt a 80-
as. Nekem a névnapom és a
születésnapom is májusban
van. A nõk mindig virágot
kapnak. Ezt a szép nagy csok-
rot a polgármester úrtól kap-
tam, a másikat pedig a lá-
nyoktól – magyarázza a virá-
gokra mutatva Esztike néni.

– Meséljen errõl a nyolcvan
évrõl.

– Itt születtem 1934. május
25-én. Öten voltunk testvérek,
három fiú és két lány, édes-
apám gépész ember volt és
huszár. Katona volt a fronton,
ezért hosszú ideig anyuka ne-
velt bennünket, aki eljárt gaz-
dagabb emberekhez takaríta-
ni, mosni. A Bacsó Béla utcá-
ban lettem nagylány: a szom-
szédban lakott a Szépe boltos,
aki mindig azt mondta ne-
kem, hogy „kis Lõrincz, mit
kérsz?“. Amikor már na-
gyobb lány lettem azt mondta
a Szépe, hogy: „Most már
nem lehet Esztike, neked azt
mondani, hogy szervusz,
mostmár nagylány lettél“.
Mondom, „bizony“!

Az elsõ házasságomból egy
lányom és egy fiam van. A
második házasságomban let-
tem Ollainé '69-ben, de nem
született több gyermek. A fia-
mat néha meglátogatjuk Pé-
csen, akinek a gyerekei szana-
szét vannak a világban. Ta-
nultak, aztán elkerültek kül-
földre. Évi lányom Szentesen
él, kitûnõre végezte a kereske-
delmi fõiskolát és most a
Nagyhegyen nevel jószágot.

Összesen tizenegy unokám és
négy dédunokám van.

A Kisérbe 1969-ben kerül-
tem, amikor Ollai megkérte a
kezem. Dolgoztam biztosító-
nál, szövödében, a gabona ik-
tatóban és végül a vízmûtõl
mentem nyugdíjba. Mire kí-
váncsi még, drágám?

– Esztike néni, amikor tele-
fonon beszéltünk említette,
azzal viccelõdnek, hogy celeb
lett...

– Ezelõtt 3-4 héttel felhívott
a megyei lap szerkesztõje,
hogy riportot szeretne velem
készíteni. Kérdeztem miért,
mire azt mondta, „magáról
annyi mindent mondanak“. A
cikket az újságból kiollózta
egy bulvármagazin, onnan
pedig az ATV-be kerültem.
Velük arról beszéltünk, hogy
miért lettem képviselõ. Hát
azért, mert valamikor ez az
utca pocsolyás volt, bokáig
jártunk a sárban, kocsival
nem is lehetett közlekedni. Az
akkori képviselõ nem nagyon
akart segédkezni, hogy az út
befejezõdjön, ezért kézbe vet-
tem a dolgot. A temetõben pe-
dig nem volt ravatalozó és
úgy temettünk, hogy  tapos-
tuk a tyúkszart, a kakas kuko-
rékolt, a tyúkok kotkodácsol-
tak, a disznók pedig röfögtek
és ebbe belefáradtam. Ekkor
azt gondoltam, hogyha egy út
befejezését tudom segíteni és
utána járni, akkor a Bánom-
hátiban a ravatalozót is meg
lehet csinálni.

– Már húsz éve képviselõ...
–  Igen, ez az ötödik ciklu-

som és idén újra  indulni fo-
gok. Az, hogy bejutok-e nem
rajtam, hanem az embereken
múlik. Majd õk eldöntik,
hogy dolgoztam-e annyit,
hogy megérdemlem. Amikor
képviselõ lettem, az elsõ év-
ben már ruhát osztottam ka-
rácsonykor a szegényeknek.
Nagyon hálás vagyok a szen-
tesi közösségnek és Pásztor
Antal képviselõnek, akik év-
rõl-évre segítettek az adomá-
nyok összegyûjtésében, kiosz-
tásában. Most Szerbiában
nagy baj van, hiszen mindent
elvitt a víz. Ha bárkinek van
feleslegessé vált ruhája, gyer-
mekholmija, ágynemûje, az
kérem, hogy hívjon fel a 313-
729-es telefonszámon és el-
megyünk érte.

Ha kell, ma is segítõ kezet
nyújtok annak, aki rá van szo-
rulva és elfogadja. Ha ma kel-
lene elindulni és koldulni egy
temetõ miatt, azt újra megten-
ném. Van aki azt mondja, már
öreg vagyok, minek indulok a
választásokon, de amíg mo-
zogni tudok, teszem a dol-
gom. Úgy érzem, van még
bennem erõ.

Búcsúzóul Esztike néni, aki
a rózsa bolondjának vallja
magát, megmutatta a kertjét.
Kiderült, hogy a csodálatos
rózsaözön még édasanyja
kertjébõl került ide, aki 1971-
ben halt meg. Mindig Eszter
napkor nyílik, így minden év-
ben megköszöni anyukájának
a virágot.

B.V.

Húsz éve áll ki a
szegényekért és öregekért

Vitákba torkolló éves beszámoló közgyû-
lését tartotta a húsz fõt tömörítõ Szentesi
Polgárõr Egyesület múlt héten.

A polgárõrök saját szabadidejükbõl áldoz-
nak a közbiztonság, bûnmegelõzés és kör-
nyezet védelme érdekében. Minden héten
csütörtökön és vasárnap kettõ-négy embert
küldenek a piacokra, a múlt évben összesen
110 alkalommal jelentek meg – kezdte beszá-
molóját Szabó István, az egyesület elnöke. 

Olyan rendezvények biztosításában is
részt vesznek, mint a kerékpárversenyek, ko-
szorúzás, tûzijáték, valamint nagyobb ünne-
pek alkalmával. Forgalomirányításban 8-10
fõvel vannak jelen. Halottak napja idején egy
hétig biztosították a temetõket a délutáni és
esti órákban. Szabó István azt is hozzátette,
hogy minden második, harmadik ember
megköszönte a jelenlétüket. Május 11-én má-
sodjára vettek részt a TeSzedd! elnevezésû,
országos szemétgyûjtési akcióban. A polgár-
õrökbõl és családjaikból álló tizenegy részt-
vevõ összesen húsz zsák szemetet szedett
össze. Havonta egyszer a vendéglátóhelyek
zajszint mérésében is részt vesznek és a lovas
járõrözés lehetõsége is felmerült.

Amint a gazdasági helyzetre terelõdött a
szó, heves vita alakult ki. Gillinger István,

csongrádi polgárõr kifogásolta a közgyûlés
levezetésének, majd a pénzügyi elszámolás-
nak a szabályszerûségét. Késõbb Tódor Zol-
tán, rendõr fõhadnagy kifejtette, hogy a pol-
gárõrök munkájával száz százalékosan elé-
gedett, azonban az egyesületben rendkívüli
fejetlenséget és személyes ellentéteket ta-
pasztal. A tagságnak azt javasolta, hogy szét-
húzás helyett fogjanak össze, az egyesület el-
nöke kérjen segítséget a megyétõl vagy a le-
köszönt elnökségtõl a 2013-as pénzügyi be-
számoló, illetve 2014-es pénzügyi tervezet el-
készítéséhez. 

Szabó István kifejtette, hogy a mûködése
alatt felmerült minden költségrõl részletesen,
számlákkal igazolva el tud számolni. Szabó
Zoltán, a felügyelõbizottság elnöke (aki sze-
retett volna lemondani, ám itt újra megsza-
vazták) azt is hozzátette, hogy a jelenlegi el-
nök egy évvel a kinevezése után még nem
vett át semmiféle okiratot, vagyont az elõzõ
elnöktõl, aki kétes üzemanyagszámlákat és
egy büntetést is hátrahagyott utódjának. 

Mielõtt a közgyûlést berekesztették, két új
tagnak adták át igazolványát: Lengyel
Györgynek, valamint Körösi Imrének, aki
Mórahalomról jelentkezett át városunkba.

B.V.

Heves viták a polgárõr
közgyûlésen

Tõkés László
a példa

Európai parlamenti vá-
lasztási kampánygyûlést tar-
tott a Fidesz-KDNP Szentes
térségi szervezete. Az ifjúsá-
gi házban megjelenteket Far-
kas Sándor országgyûlési
képviselõ köszöntötte, egy-
ben megköszönte a parla-
menti választásokban tevé-
kenykedõ aktivisták munká-
ját és felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy rájuk, illetve segít-
ségükre továbbra is szükség
van a közelegõ a Európai
parlamenti választáson is.
Az eseményen részt vett Tõ-
kés László református püs-
pök, a Fidesz-KDNP EP-
képviselõjelöltje, aki 2010 óta
az Európai Parlament alel-
nöke. Az EP választásokat
megelõzõ országjárás része-
ként Szentesre érkezett kép-
viselõ a fórum elõtt találko-
zott a választókerület politi-
kai, gazdasági, tanügyi és
egyházi vezetõivel, látoga-
tást tett a Horváth Mihály
Gimnáziumban és a Kiss Bá-
lint Református Általános Is-

kolában. Mint mondta, az itt
hallottakat hasznosítani tud-
ja és képviselheti a térség
gondjait az Európai parla-
mentben. Tõkés László a he-
lyi újságíróknak elmondta,
hogy az Európai Unióban
több támadás éri a kereszté-
nyeket mint más vallás kép-
viselõit, mert nincs olyan
szervezet vagy személy ami
megvédené. Ezért célja, hogy
a kereszténység elveit, érté-
keit érvényre juttassa Brüsz-
szelben. A közös nemzetiségi
lista felállítása és az õ jelölt-
sége a méltó példa a határo-
kon átívelõ nemzetegysége-
sítés célkitûzéseire.

Egyetlen Csongrád
megyei jelölt
Ujhelyi István

Csongrád megyét és azon
belül Szentes érdekeit és cél-
jait kívánja képviselni az Eu-
rópai Parlamentben Ujhelyi

István. Az MSZP listáján má-
sodik, vagyis biztos bejutó
helyén álló politikus az
egyetlen Csongrád megyei
EP képviselõ jelölt. Az or-
szággyûlés volt elnöke szen-
tesi fórumán elmondta, már
egyeztette a város fejlesztési
terveit Szirbik Imre polgár-
mesterrel, és rendszeresen
lakossági fogadóórát tart
majd a városban az itt élõk
gondjainak megismerése ér-
dekében. A politikus kijelen-
tette, hogy mezõgazdasági
és élelmiszeripari fejleszté-
sek kérdéseiben bármely po-
litikai erõ partnere lesz, ha
az elõre viszi Csongrád me-
gyét és azon belül Szentest.
A hazai baloldal céljai meg-
egyeznek az európai szocia-
listákéival, minden 25 év
alatti fiatalnak legyen lehetõ-
sége munkahelyhez, gyakor-
lati státuszhoz vagy átkép-
zéshez jutnia uniós forrás-

ból. A megvalósításra több
milliárd forintot kaphat az
ország, ha belép a program-
ba. Lapunk kérdésére remé-
nyét fejezte ki, hogy az Euró-
pai Szocialista Párt és a bal-
oldal többségbe kerül az Eu-
rópai Parlamentben. A leg-
utóbbi választáson az MSZP
4 képviselõje jutott be, most
többet vár. Ujhelyi István ha-
tározott nemzeti érdekképvi-
seletre törekszik egy szolidá-
ris Európában. Véleménye
szerint az a politikai erõ nye-
ri meg a választást, amelyik
jobban megmozgatja saját
szavazóbázisát. Ezért kért
minden baloldallal szimpati-
záló választót, menjen el a
vasárnapi Európai parla-
menti választásra és jelölje
be a lista elsõ helyén az
MSZP-t.

Egy képviselõt vár
Vadai Ágnes

A Demokratikus Koalíció

elkötelezett az európai érté-
kek iránt és erõs képviseletet
kíván a baloldali eszmének
az Európai Parlamentben
Vadai Ágnes országgyûlési
képviselõ. A párt EP listáján
7. helyen szereplõ politikus
szentesi lakossági fórumán
röviden ismertette a DK cél-
kitûzéseit, majd a jelenlévõk
kérdéseire válaszolt.  El-
mondta, hogy pártja javasla-
ta egy európai szintû vizsgá-
ló ügyészség felállítása a po-
litikai korrupció kivizsgálá-
sára, amit a jelenlévõk közül
többen jó és támogatandó öt-
letnek tartottak. Beszélt ar-
ról, hogy uniós forrásból mi-
nél több pénzt kell juttatni
az oktatásba és szorgalmazta
a két tannyelvû oktatás be-
vezetését. Legyen minden is-
kolapadban számítógép és
internet, mert informatika
nélkül ma már elképzelhe-
tetlen a versenyképes tudás

megszerzése. A DK támogat-
ja a diákok külföldön tanulá-
sát ösztöndíjjal, de meg kell
teremteni a feltételeit annak,
hogy a fiatalok számára ér-
demes legyen hazajönni. Saj-
nálatát fejezte ki, hogy nem
jut pénz a gyermekéhezés
felszámolására, miközben a
kormány milliárdokat költ
labdarúgó stadionok építésé-
re. Szeretné, ha több nõ kap-
na szerepet a politikai élet-
ben. A magyar parlamentben
a nõk aránya nem éri el a 10
százalékot, a Demokratikus
Koalíció képviselõi között ez
az szám 25 százalék. Céljuk,
hogy a kötelezõ nõi kvóta el-
érje a 30 százalékot az or-
szággyûlésben. A kedvezõ
változás elérésében az Euró-
pai Parlament is sokat segít-
het. Vadai Ágnes lapunk
kérdésére elmondta, hogy
legalább egy jelöltjük bejutá-
sát várja az Európai Parla-
mentbe, de egyben kétségét
fejezte ki arra nézve, hogy a
szavazáson résztvevõk ará-
nya eléri az öt évvel ezelõtti
36 százalékot. 

B.G.

Európai parlamenti kampány
a vasárnapi szavazás elõtt

(folytatás az 1. oldalról)
A Városi Szolgáltató Kft

2013. évi beszámolója kap-
csán Döbrõssy Iván elmondta,
hogy a szociális bérlakások
közül hármat nem tudnak je-
lenleg lakhatóvá tenni, mivel
5 millió forintba kerülne és
nincs rá forrásuk. A többi la-
kás esetében folyamatosan
végzik a felújításokat és kar-
bantartásokat a lakbérbevé-
telekbõl. Karbantartásra 8
millió, felújításra 12 millió
jut. 

A Szentes-Víz Kft. beszá-
molója kapcsán Horváth Ist-
ván javasolta, hogy a kft.
idén kapja meg a Szentes Vá-
rosért Emlékérmet. A válasz-
tás évében nem szokták ki-
adni az elismeréseket, azon-
ban a testület egyhangúlag
támogatta a felvetést.  A

Szentesi Üdülõközpont Non-
profit Kft., a Szentes Városel-
látó Nonprofit Kft., a Városi
Könyvtár Nonprofit Kft.
2013. évi beszámolóját, a
Szentes Városért Közalapít-
vány 2013. évi tevékenységé-
rõl szóló beszámolót és az
idõközben megszûnt Szentes
Város Közmûfejlesztéseinek
Támogatásáért Közalapít-
vány zárómérlegét is elfo-
gadta a testület. A közmûfej-
lesztés közalapítvány pénz-
maradványát a Szentes Vá-
rosért Közalapítvány kapta
meg. 

A testület határozatban
köszönte meg a közalapít-
vány csatornázásban kifejtett
tevékenységét, elfogadta az
önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladata-
inak ellátásáról szóló átfogó

értékelést és a Szociális Bi-
zottság munkájáról szóló be-
számolót. A szakfeladatok
ellátását az OEP nem finan-
szírozza a Dr. Sipos Ferenc
Parkerdõ Otthonban, ezért a
testület szükségesnek látta
a pénzügyi kiegészítést.
Az „Egészség a Célkereszt-
ben” elnevezésû, a lakosság
egészségi állapotának javítá-
sát megcélzó átfogó program
folytatásával kapcsolatban a
pénzügyi bizottság javasolta,
hogy csak azokat a szûrése-
ket támogassa az önkor-
mányzat, a kórházzal egyez-
tetve, amit nem végez az
idén megnyílt Egészségfej-
lesztési Iroda. A testület tá-
mogatta a javaslatot.

Besenyei

Nem minden társaságával
elégedett a testület

Ollai Istvánné, Esztike néni 80 évesen újra indul a választásokon
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Az Életmód Klub Szeg-
vár-Szentes szervezésében
rögtönzött étterem nyílt má-
jus 17-én, szombaton dél-
után a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban. Gila
Róbertné Magdi, a klub ve-
zetõje elmondta, hogy az
esemény apropóját a nem-
zetközi „Restaurant Day”
adta. A finn kezdeménye-
zésnek megfelelõen egy
elõre meghatározott napon,
bárki, bárhol, bármilyen ét-
termet nyithat és vendégül
láthatja a betévedõ érdeklõ-
dõket. 

A nemzetközi ételkarnevál
varázsa abban rejlik, hogy
egy napra megvalósítható

néhány régen dédelgetett
gasztronómiai gondolat.
Idén még két alkalommal  le-
het ismerkedni az Életmód
Klub tagjai által készített fi-
nomságokkal. Az elmúlt hét-
végén vegetáriánus ételek
komplett sorát kínálta ven-
dégeinek az „A la Céklá” ét-
terem. Italként búzafûlevet,
bodzaitalt vagy gabonakávét
lehetett fogyasztani.  A dió-
kolbász és a kizárólag hús
nélküli alapanyagokból ké-
szült pástétomok nagy sikert
arattak. Az iráni lepény,
vagy a vega-burger mellé
köretként több ízletes salátá-
ból válogathattak a vendé-
gek. A felkínált ételekben a

húsnélküliségen kívül az is
közös, hogy szinte fillérek-
bõl elõállíthatóak, ráadásul
egészségesek is. A segítõ
„szuperséfek“, Szenesné Mag-
di, Gila Ádámné Vera, Bartáné
Gila Veronika, Kertész Eszter,
Bandula Helén, Vigh Imréné
Marika és Gémesné Marika
voltak az alappillérei annak,
hogy az ötlettõl eljutottak a
megvalósításig.  A klub a jö-
võben egyre több foglalko-
zást szeretne tartani Szente-
sen, ahol a tagok megismer-
kedhetnek többek között a
fent említett ételek elkészíté-
sével is.

Lantos Éva

Nyiss éttermet egy napra!

Tizennyolc napot töltött a
norvégiai Bergenben Szur-
mik Zoltán, a Horváth Mi-
hály Gimnázium oktatója
diákjával, Szalay Róberttel.
A Magyar Állam, a Norvég
Oktatási Alap és az Európai
Unió finanszírozásával kiírt
pályázatra az iskola pro-
jektmenedzsere hívta fel a
figyelmüket. Az angol és
német nyelvbõl is felsõfokú
nyelvvizsgával rendelkezõ
Robi számára mérföldkövet
és egyben a jövõre vonatko-
zó terveinek alapjait is je-
lentette a több mint kétmil-
lió forint összköltségû uta-
zás.

– Teljes programtervet kel-
lett leadnunk, ami tartalmaz-
ta, hogy melyik repülõjárat-
tal utazunk, hol lesz a szállá-
sunk és hová szeretnénk el-
látogatni a városban. A világ
leggazdagabb és egyben leg-
tisztább országáról van szó,
így nagy kedvvel álltam neki
a szervezésnek – mesélte Ro-
bi.

Április elsején, hajnali hat
órakor szállt fel a gépük Bu-
dapesten, majd egy amszter-
dami átszállást követõen ér-
keztek Norvégiába. Bergen-
ben a legfõbb programjuk az
egyetem megismerése volt,
ahol kurzusokon, fakultáció-
kon vettek részt. Irodalmi,
természettudományos és a
norvég kultúrát bemutató
elõadásokat hallgattak meg a
magas színvonalú oktatási

intézményben. Egyetemi kö-
rülmények között kaptak in-
formációt a legújabb innová-
ciókról, és kezdeményezé-
sekrõl. 

– Robinak volt lehetõsége
tanulmányozni a norvég és a
német nyelv hasonlóságait,
de szociológiailag is vizsgál-
tuk a várost. Kíváncsiak vol-
tunk, hogyan élnek a norvé-
gok, milyen más népcsoport-
okkal keverednek – mondta
Szurmik Zoltán.

– Eleinte zárkózottak és
nem köszönnek egymásnak,
ami nekünk nagyon furcsa

volt. Ha beszédbe elegyed-
tünk velük, akkor közvetle-
nebbé váltak. Megfigyeltük,
hogy az anyagi biztonság-
nak, a jólétnek köszönhetõen
a nõk nagyon fiatalon szül-
nek. Minden nap új felfede-
zést tettünk a városban. Ösz-
szehasonlítottuk a magyar-
országi viszonyokkal és arra
a következtetésre jutottunk,
hogy bizonyos mintákat,
módszereket átvehetne Ma-
gyarország a norvégoktól, és
itthon is érdemes lenne hasz-
nosítani – tette hozzá Robi.

Szurmik Zoltán és Robi a

város környéki hegyekben is
túráztak. Számtalan kilátóba
látogattak el, miközben a klí-
ma változékonyságát is meg
kellett szokniuk. Több ízben
sikerült elázniuk az akár ne-
gyed óra alatt esõsre forduló
idõnek köszönhetõen. Felfe-
dezték a város épületeit, és a
fjordok szívében fellelhetõ
kikötõt, a világörökség ré-
szét képezõ Hansa kereske-
dõházakat is bejárták.

– Úgy éreztük, hogy be
tudnánk illeszkedni, és szí-
vesen töltenénk el huzamo-
sabb idõt is Norvégiában –
jegyezte meg Szurmik Zol-
tán.

M i n t h a  a  v a r á z s s z ó t
mondta volna ki akkor,
ugyanis két héttel az utazás
után Robi kapott egy felhí-
vást, mely szerint a 2016/
2017-es tanévet Norvégiában
kezdheti el, és középiskolai
tanulmányait követõen a
legjobb norvég egyetemek
valamelyikén szerezhet dip-
lomát. Ezen felül, ott tanuló
diákként megkapná a nor-
vég állampolgárságot is. Mi-
vel Robi diplomáciai pályára
készül, késõbb lehetõséget
kapna a politológia, a gazda-
ság és külkapcsolatokba való
betekintésbe. Ki tudja, lehet,
hogy Norvégia jövõbeni
nagykövetével beszélget-
tem...?

Lantos Éva

Szalay Robit visszavárja Norvégia

Kállay-Saunders András
ingyenes koncertje koro-
názza meg május 30-án,
pénteken a Zenével a Rákos
Gyermekekért Alapítvány
sportnapját  az  If júsági
Parkban. Szûrõvizsgálat és
véradás is lesz a Sportolj a
Gyermekekért elnevezésû
eseményen.

Egy jó ügyért való összefo-
gásra, a rákból gyógyuló
gyermekek nyári és õszi ze-
nei táboroztatásának megva-
lósításáért mozgósít minél
több szentesit, fiatalokat és
idõsebbeket egyaránt egy
egész napos sportrendez-
vényre Seres Antal. Mint az
alapítványt létrehozó ze-
nésztõl megtudtuk, a közel-
múltban egy szegedi szerve-
zettel közösen rendeztek
egészségnapot, ám ezentúl
saját kézbe veszik a prog-
ramjaikat. Hagyományte-
remtõ szándékkal, az önkor-
mányzat támogatásával szer-
vezik jövõ pénteken az ifjú-
sági ház melletti színpad elé
az egész napos sportrendez-
vényt, melynek elsõ felében,
9 órától  „gyerekek sportol-
nak a gyerekekért”, vagyis
elõbb az ovisok, majd az ál-
talános-és középiskolások
futhatnak különbözõ távo-
kat, a nevezési díjjal támo-
gatva az alapítvány céljait. A
gyerekekek sportprogramjá-
ba bekapcsolódik Mezõ Misi,
a Magna Cum Laude éneke-
se is. 

14 és 17 óra között szív-és
érrendszeri szûrõvizsgálatot

tartanak, és véradás is lesz.
Kitelepül a Galéria étterem
is. Délután már a város la-
kosságát is várják közös
sportolásra, melynek kereté-
ben cardio aerobik, futás, bi-
ciklizés, görkorizás és rolle-
rezés között lehet választani.
17 órától várják a nevezése-
ket (ezzel járulhatnak hozzá
a résztvevõk a beteg gyere-
kek zenei táboroztatásához),
a sportprogram pedig este 6-
kor kezdõdik, a bemelegíté-
seket Gáspárné Edina vezény-
li. Mint a beteg, sérült embe-
rek tornáztatásával 15 éve
foglalkozó gyógytestnevelõ
és óvodapedagógus elmond-
ta, a gyógyulást zenével is
lehet segíteni, az alapítvány
rendezvényén a zene és a
sport együtt gyógyít.

Ombodi Csilla, az alapít-
vány kuratóriumi elnöke
szólt terveikrõl, miszerint
egyhetes, nyári és õszi zenei
kurzusokat szerveznek, nép-

szerû mûvészek, mint példá-
ul Dolhai Attila, Szekeres
Adrien, Palya Bea részvételé-
vel. 

Este 8 órakor Szirbik Imre
polgármester adja át a ván-
dorkupát, s az okleveleket.
Este fél 9-tõl Seres Antal ál-
ma valósulhat meg azzal,
hogy a Tavaszi szél vizet
áraszt címû népdalt, melyet
rendszeresen kérnek tõle be-
teg tanítványai a klinikán,
egy tömeg közösen énekelje
el. Úgy gondolja, igazán fel-
emelõ lesz, ahogy a népvise-
letbe öltözött tanítványai,
Bagi Ferenc vezetésével, s az
összegyûlt közönség együtt
dalol a beteg gyerekekért,
miközben három gitáros nö-
vendéke emlékére egy kis-
film pereg le a kivetítõn.

Az est zárásaként Antal
zenész barátja, a dalával ha-
zánkat az Eurovíziós Dal-
fesztiválon képviselõ, s ott
ötödik helyezett énekes,
Kállay-Saunders András
koncertje következik este 9
órától. András és Antal isme-
retsége még a Megasztár ide-
jébõl származik, s a mosta-
nában rendkívül elfoglalt
énekes azonnal igent mon-
dott a felkérésre. Ez a kon-
cert egyfajta köszönetnyilvá-
nítás az embereknek, akik
segítenek az alapítványnak,
fogalmazott az alapító.
Kállay-Saunders közremû-
ködése is egy nagy elismeré-
se a két és fél éve mûködõ
alapítvány tevékenységének.

Darók

Sport a beteg gyermekekért

Másfél millió forintot nyert gyûjte-
ményi fejlesztésére, új könyvek és
egyéb információhordozó könyvtári
dokumentumok beszerzésére a városi
könyvtár az Emberi Erõforrások Mi-

nisztériuma Kultúráért Felelõs Állam-
titkárságától. A támogatás maximum 30
százaléka a könyvtár mûszaki eszköze-
inek, berendezési tárgyainak megújítá-
sára is fordítható. A könyvtáraknak el-

lenõrizhetõ módon kell felhasználniuk
a támogatást, a települési önkormány-
zatnak év végéig kell elszámolnia a
kapott összeggel.

Gyarapszik a könyvtár

Az utolsó simításokat végzik a a Kurca-Part Kalandpark te-
rületén, hogy minden rendben legyen a június 1-jei megnyi-
tóra. A héten egy gyermekcsoport kipróbálhatta a különbözõ
elemeket. Az alkalom lehetõséget adott a 15 fõs személy-
zetnek is a tapasztalatszerzésre. Bertók Róbert, a beruházó L-
Direct Kft. ügyvezetõje szerint a jövõ hét közepén a héliumos
ballont is beüzemeli egy Amerikából érkezõ profi csapat. A
több mint 20 attrakciót a nagyközönség június 1-jén délelõtt
10 és este 8 óra között veheti birtokba a Kováts Károly utcá-
ról megközelíthetõ 1,6 hektáros kalandparkban.

Jövõ hétvégén
nyit a

kalandpark

Hamar fogyni kezdtek a kis költségvetésû, ámde finom falatok.

Szalay Róbert az ELTE-n rendezett Eötvös József Orszá-
gos Középiskolai Szónokverseny kelet-magyarországi re-
gionális megmérettetésén második helyezést ért el, így
tovább jutott a júniusi döntõbe. A versenyre Szurmik
Zoltán készíti fel.
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A Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség és a
Kiss Bálint Református Általános Iskola szeretettel meghív
minden pályán lévõ és nyugdíjas pedagógust  június 1-jén,
vasárnap 10 órakor a református nagytemplomban tartandó
pedagógus-napi istentiszteletre, s az ezt követõ szeretetven-
dégségre, az iskola 4-es tantermébe.

Pedagógus-napi istentisztelet

Bemutatkozik a Szegedi Tudományegyetem Zenemûvésze-
ti Kara Szentesen. Június 1-jén, vasárnap 19 órakor az orgona
tanszékre járó hallgatók hangversenyét rendezik meg a Szent
Anna-templomban. A rendezvényre ellátogatók Radnai Ta-
más, Péter Veronika, Csupor Balázs hallgatók és Csanádi László
orgonamûvész, fõiskolai tanár játékát hallhatják. Belépõdíj
nincs.

Orgonamuzsika

Városunkat is érinti a
Magyar Televízió egykori
legendás ismeretterjesztõ
sorozata, a Másfélmillió lé-
pés Magyarországon kései
folytatásának útja. A héten
már forgatott a stáb, de még
visszatérnek.

1979-ben indult az Orszá-
gos Kéktúra vonalán, a
Zempléni- hegységbõl egy
elszánt csapat, Rockenbauer
Pál vezetésével, „másfél mil-
lió lépésükrõl” filmet forgat-
tak, mely anno a nyolcvanas
évek elején nézõk sokaságát
ültette a képernyõk elé. A
Másfélmillió lépés Magyar-
országon címû sorozatot kö-
vette az … és még egymillió
lépés címû széria, mely egé-
szen Szekszárdig vezetett,
azonban a folytatás elma-
radt, mivel a sors közbeszólt:
az ötlet szülõatyja, Rocken-
bauer Pál elhunyt, a filmes
gyalogtúra megszakadt. 32
évvel késõbb Bayer Zsolt el-
határozta, hogy kamerával
bejárja az egykori csapat út-
vonalát, azért, hogy a három
évtized alatt bekövetkezett
változásokról tévésorozatot
készítsen, az általa forgató-
könyíróként jegyzett pro-
dukciót már láthattuk. Mivel
azonban a Bajától Tokajig
tartó barangolás annak ide-
jén Rockenbauer Pálnak és
társainak már nem adatott
meg, ezt az útvonalat szeret-
né végig követni Bayer Zsolt
és stábja, de már nem a régi-
hez hasonló körülmények
között. A forgatást tavaly
õsszel a Gemenci-erdõben

kezdték, s számos ponton el-
térnek a kéktúra útvonalától,
mert akkor például Szentes
sem szerepelhetne a mûsor-
ban. Azonban ide el kellett
jönni, fogalmazott a mûsor-
készítõ. Barátja, a városból
elszármazott újságíró, Szen-
tesi Zöldi László is segítségük-
re volt, aki saját élményeit
beleszõve kalauzolta a
ministábot a városban, illet-

ve szólal meg a filmben. Be-
szélt a Kossuth tér átépítésé-
rõl, a megyeszékhely egyko-
ri elnyerésérõl, s ellátogattak
az olimpiai tölgyhöz, vala-
mint forgattak a múzeum-
ban is, ahol az édesanyja,
Zöldi Lászlóné tekerõjátékát
vették fel, majd a felvétel
után maga az újságíró is ját-
szott a népi hangszeren (ké-
pünkön).

A várhatóan októberben
vagy novemberben látható,
Mécs Károly narrátorszövegé-
vel kísért 30 perces adásba
igyekeznek minél több helyi
értéket belevenni, ezért eltér-
ve az eredeti elképzelésük-
tõl, a jövõ héten még vissza-
térnek, hogy városunkat ala-
posabban bemutathassák.

D. J.

Másfélmillió lépés
– Szentesen isAz ötödik Országos Szi-

várvány Képzõmûvészeti
verseny második, egyben zá-
ró fordulóját tartották a múlt
héten. Ötven gyermek érke-
zett az ország legkülönbö-
zõbb pontjairól, hogy ellen-
feleivel összemérje tudását.
Miskolcról, Szombathelyrõl,
Badacsonytomajból és Be-
rettyóújfaluból is jöttek ifjú
mûvészek, akiket két korcso-
portra osztottak, majd tizen-
egy órakor kezdhették meg a
munkát a Klauzál-iskolában. 

Kálmánné Szabó Erzsébet, a
Szivárvány mûvészeti iskola
igazgatója megnyitójában ki-
emelte, hogy aki az utolsó
fordulóba bejutott, csak
gyõztesként távozhat, hiszen
325 pályamû közül válasz-
tották ki az elsõ fordulóban
elismert munkájukat.

A már korábban kiírt pá-
lyázatban szereplõ „A család
és hagyományaink” témában

bizonyíthattak a versenyzõk
grafikai és festészeti techni-
kák alkalmazásával. A mun-
ka három órán keresztül
folyt, bár a két korosztály
nem dolgozhatott egyforma
ideig. A kísérõk ezalatt Lan-
tos Imrével tettek barangolást
a városban, és a Mûvészetek
Házában is megtekintették a
kiállítást, melyet a verseny-
zõk elsõ fordulóba beküldött
mûveibõl állítottak össze.
Délután a zsûri elnöke, Roskó
Gábor egyetemi docens adta
át az elsõ három helyezett-
nek és a különdíjasoknak az
emléklapot és az érmet. Az
elsõ korcsoportból tíz, a má-
sodikból hét alkotást díjazott
a zsûri. A szentesi nyertesek:
Héri Kinga, Sõrés Vajk, Kovács
Adrienn és Farsang Anna Mál-
na a Szivárvány Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
ifjú növendékei.

Lantos Éva

Ötven fiatal képzõ-
mûvész alkotott

Kovács Adrienn a négy szentesi versenyzõ közül a második
korcsoport kiváló helyezését érdemelte ki. (Fotó: Vidovics)

Ismét megrendezi hagyo-
mányos kirakodóvásárát a
mûvelõdési központ, mely-
hez már egy évtizede a váro-
si gyermeknap is társul.
1981-ben még a Tóth József
utcán állították fel a vásáro-
zók sátraikat, de az esemény
már abban az évben kinõtte
magát, így a következõt már
a Kossuth téren tartották.
Azóta megszakítás nélkül
minden évben június elsõ
vasárnapján elmaradhatatlan
színfoltja a városközpontnak
a kirakodóvásár zsongása,
ahol minõségi kézmûves és
népi termékek találhatnak
gazdára. – Mivel a vásárt ez-
úttal is a városi gyereknap-
pal közösen rendezzük, min-
den korosztályt szívesen lá-
tunk. Évente egyszer van ez
a vásár, ezért a szentesiek
már nagyon várják, de az
árusok is szeretnek ide járni,
akik meghívásunkra az or-
szág minden szegletébõl ér-
keznek, általában közel ötve-
nen – árulta el Varróné Szabó
Ildikó, a mûvelõdési központ
igazgatója.

A helyi alkotók is képvisel-
tetik magukat a térre kitele-
pülõ a Kapocs egyesület ré-
vén.

A június 1-jén 9 órakor

kezdõdõ színes kavalkád
eképpen alakul: a kirakodó-
vásárral párhuzamosan mû-
vészeti programok zajlanak
a sátrak közelében és a szín-
padon, ezek során 11 órától
Szentes Város Fúvószeneka-
ra muzsikál, 14 órától a Kiss
Bálint iskola kötélugró klub-
jának bemutatója követke-
zik, 15 órától Musicaldalla-
mok gyermekhangra címmel
Endrõdi Ágnes és Tóth Enikõ
színmûvészek, valamint a
Don Bosco gyermektársulat
mûsora szórakoztatja a kö-
zönséget, 16 órakor kezdõ-
dik a Jövõnkért mûvészeti is-
kola néptánccsoportjának
fellépése, majd 17 órától a
Pom-Pom zenekar Vakáció
címû mûsora zárja a rendez-
vényt. Délután 2 órától
egyéb programok is színesí-
tik az eseményt: kézmûves-
kedés az Együtt Szentesért
Egyesület tagjaival, a Fé-
nyesség Táltos Dobkör mû-
sora, Valdor ugróiskola, a
Hunyadiak Örökében ha-
gyományõrzõ egyesület har-
cászati bemutatója és gyer-
mekfoglalkozása, valamint
ugrálóvár, lovaskocsizás, kis-
vonat is várja a családokat.

D. J.

Kirakodóvásár
és gyereknap

Elõre meg nem hirdetett, váratlan ajándék-koncerttel to-
vább folytatódik a Zene-Világ-Zene aktuális évada. Az októ-
beri, kirobbanó sikerû elõadás után május 30-án pénteken, 19
órai kezdettel ismét városunk zeneiskolájának színpadára lép
a zenével gyógyító képességérõl elhíresült, nem mellesleg eg-
zotikus hangszerek arzenálját felvonultató és megszólaltató
Jeszenszky István. Nem kizárt, hogy elkíséri õt hozzánk mexi-
kói zenész kollégája, Pablo Arellano.

Az apropó a Kék ég címû új Jeszenszky-lemez bemutatója.
Hogy miért épp nálunk? Talán, mert a szentesi Debreczeni-
Kiss Helga citerázik és hegedül rajta. Mások is közremûköd-
nek persze, olyanok is, akik nem ismeretlenek a hangver-
senysorozat közönsége elõtt. Földes Gábort (basszusgitár) a
Fabula Rasában (is) láthattuk-hallhattuk, szinte évrõl évre.
Veress Gábor (gitár) szintén több formációban igazolta vitatha-
tatlan tehetségét. Csak azt tudnám, miféle hangszer a morin
khuur, amit Molnár Krisztina szólaltat meg, és hogy õ az a
Molnár Krisztina-e, aki egyébként a Vágtázó Csodaszarvas
hegedûse.

Sajnos, a szóban forgó CD-t még nem volt alkalmam meg-
hallgatni, ezért – kivételesen – egy facebookos fórumozó
(aligha elfogulatlan) véleményét iktatom ide: „Napod va-
gyok, Holdad vagyok, tündérrózsa virág vagyok..." - sok
gyönyörû harmónia, szép, tiszta gondolatok, szívbõl jövõ
szeretet, amiben részünk lehetett ma. Hálás vagyok érte!'

Amiért bizonyosan hálásak lehetünk mi is: belépõdíjat ez
alkalommal nem kell fizetni! Olasz Sándor

Ráadásul, ingyen:
Jeszenszky István

Zöldi Lászlóné és Szentesi Zöldi László bemutatta Bayer Zsoltnak a tekerõt a múzeumban.



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

Az 1999-ben alakult Szen-
tesi Tenisz Klub életében
gyökeres változásokat ho-
zott az idei év. Az egyesületi
formában mûködõ szervezet
januárban összeolvadt a
Szentesi Kinizsi tenisz szak-
osztályával, és a városi köz-
gyûlés döntése alapján a ko-
rábban az üdülõközponthoz
tartozó teniszpálya és klub-
ház üzemeltetési jogát is
megkapta. A hosszú távú –
minimum tíz évre szóló –
üzemeltetési szerzõdést a ta-
valy  írták alá. Az idén tizen-
öt éves sportegyesület veze-
tõjével, Drahota-Szabó József-
fel beszélgettünk.

– Az elmúlt idõszakban a
több mint kétszáz magyaror-
szági teniszklub között is
elõkelõ helyet vívtunk ki
magunknak. Elsõdleges cé-
lunk az utánpótlás nevelése,
emellett az amatõr sportot is
kiszolgáljuk, de verseny-
klubnak tartjuk magukat.
Közel száz gyermek sportol
nálunk, közöttük vannak
olyanok, akik külföldi klub-
ban is edzenek. Szerbiával jó
kapcsolatot ápolunk, Sza-

badkáról, Zentáról is igazol-
nak hozzánk játékosok, ha
Magyarországon szeretné-
nek versenyezni. Ahhoz ké-
pest, hogy 2012-ben negyven
tagunk volt, úgy gondolom,
szép teljesítményt értünk el
– mondta a vezetõ. – Érde-
mes megnézni, hogy mekko-
ra populációból meríthe-
tünk. Egerhez, vagy Nyír-
egyházhoz viszonyítva Szen-
tesen pezsgõ klubélet folyik,
több versenyzõt tudunk fel-
mutatni. Országos szinten
visszaesett a tenisz utánpót-
lás-nevelés, mivel sokkal
több befektetést igényel min-
den téren, mint a felnõttek
versenyeztetése.

Megtudtuk, hogy a cso-
portok életkor és szakmai tu-
dás szerint tevõdnek össze.  

Mindenkinek lehetõséget
adnak a versenyzésre, váro-
si, megyei, régiós és orszá-
gos szinten is. A MOB által
biztosított nemzeti utánpót-
lás sportkeretbõl hét vidéki
klub részesül, ebben a szen-
tesi is benne van. A támoga-
tást az eredmények alapján
adják, amit a vezetõk a jelen-
legi tizenöt versenyzõre for-
dítanak. 

Drahota-Szabó József meg-
osztotta velünk, hogy heti há-
rom órát tréningeznek a gye-
rekek, kiegészítve egy atléti-
kai edzéssel. Kérdésünkre el-
mondta, hogy célszerû nagy-
csoportos óvodás korban el-
kezdeni ezt a sportot. A mini-

tenisz oktatással kezdõdik a
tanulás, ami kisebb pályán,
kisebb ütõvel, könnyebb lab-
dával zajlik. A mozgáskoor-
dináció kialakulásában ennek
nagy szerepe van, sõt aki
ilyen idõs korban sportol,
könnyebben tud koncentrál-
ni, megbirkózni az összetet-
tebb feladatokkal az iskolá-
ban is. Az egyesületben spor-
tolók közül a kisiskolások
korosztálya van többségben.
Három edzõ foglalkozik ve-
lük a pályán. Bakos László ver-
senyedzõként két éve csatla-
kozott a csapathoz,  Varga Pé-

ter szintén versenyedzõként
van jelen, Szegedi Zoltán a mi-
ni-tenisz oktatásért felel.

– Tíztõl tizennyolc éves
korig lenne jó megtartani a
versenyzõket. Ez azért fon-
tos, mivel így tudnak fejlõd-
ni, erõsebb játékosokkal ösz-
szemérni a tudásukat. Tizen-
hat éves játékosunk két fõ
van, ezen szeretnénk késõbb
változtatni, hogy minden
korosztály képviselje magát
a versenyeken. Szeretnénk
egy óvodás-kisiskolás bázist
is kialakítani – részletezte a
vezetõ.

A tenisz lényegesen eltér a
csapatsportoktól. Eléggé ma-
gányos tevékenység, hiszen
a játékosok azon túl, hogy le-
járnak gyakorolni a pályára,
a saját éves versenynaptáruk
szerint utaznak a megméret-
tetésekre. Egy évben öt-hat
elsõkategóriás versenyen is
részt vehetnek. Ezt saját tu-
dásuknak és erõviszonyaik-
nak megfelelõen választják
ki. Több olyan gyerek is van,
aki a tenisz mellett más
sportágat is ûz. Az a jellem-
zõ, hogy idõvel a verseny-
zõk más klubhoz igazolnak,

ahol a tudásuknak megfele-
lõen magasabb szintû part-
nerekkel játszhatnak. 

– Itt egyedül kell megvív-
niuk a csatáikat, küzdeni az
eredményért. Azt be kell lát-
nunk, hogy a klasszisver-
senyzõket nem lehet a város-
ban tartani, de büszkének
kell lenni arra, hogy külföldi
ösztöndíjas játékost is kine-
veltünk. Martfûrõl, Kiskun-
halasról, Szarvasról és Oros-
házáról is járnak hozzánk
edzeni, mivel elégedettek az
itt folyó munka színvonalá-
val és hajlandóak hetente
többször ezért ideutazni –
mesélte Drahota-Szabó Jó-
zsef.

Az egyesületi tagdíj havi
hatezer forint. A klub ebbõl,
és szponzori támogatásból
finanszírozza a mûködését.
Az országos versenyeken és
vidékbajnokságokon részt
vevõ versenyzõk nevezési
díját, útiköltségét és szállás-
díját is igyekeznek kigazdál-
kodni. Tavaly a pályákat és a
klubházat is felújították, így
korszerûbb, szebb környe-
zetben sportolhatnak a gye-
rekek és a kedvtelésbõl lejá-
ró tagok is. Ennek elismeré-
seképp a Magyar Tenisz Szö-
vetség 2014-ben a Szentesi
Tenisz Klubnak ítélte a kor-
osztályos vidékbajnokság
rendezési jogát, melyet júni-
us 14-tõl tartanak 10 napon
keresztül városunkban.

Lantos Éva

Látványos átalakulás a Szentesi Tenisz Klubban
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Az elmúlt pénteken a kép-
viselõ-testületi ülést megelõ-
zõen köszöntötték a nõi vízi-
labdacsapatot a polgármes-
teri hivatalban. A bajnoki
arany ünneplése tehát még
javában tart, valljuk be
õszintén, meg is érdemlik a
lányok. A háttérben azonban
már zajlanak a tárgyalások a
csapat további erõsítésérõl,
sõt, ahogy azt már a megyei
napilap is megírta, az elsõ
fecske már meg is érkezett:
Pengõ Nikolett Egerbõl igazol
a Hungerithez. Peggy Etiebet
viszont távozik a csapattól, a
brit légiós klubszinten befe-
jezi a pályafutását, magyar
bajnoki aranyéremmel teszi
mindezt, vagyis nagy való-
színûség szerint a csúcson
hagyja abba. – Csodálatos si-
ker volt a bajnoki cím, még
ma is csak ámulok, hogy mi-
csoda varázslatos mérkõzé-
sen nyertek a lányok –
mondta lapunknak Dömsödi
József, a Szentesi Vízisportért
2006 Alapítvány elnöke. –
Sajnálom, hogy ezt a mérkõ-
zést nem közvetítette a tele-
vízió, mert hatalmas propa-
gandája lehetett volna a
sportágnak. Amikor eszten-
dõk múlva mesélünk majd
azoknak, akik nem látták ezt
a meccset, akkor azt hihetik,
hogy Münchausen báró
egyik meséjét hallják, de mi,
akik ott voltunk, pontosan
tudjuk, hogy mekkora sport-
élményben volt részünk
azon a délutánon. Egy vala-
mit még feltétlenül hozzá
kell tennem: Sipi! Köszön-
jük! Természetesen nem áll

meg az élet, már a következõ
esztendõre is tervezünk,
egyelõre azonban konkrétu-
mokról még nem tudok be-
számolni sem a férfi gárda,
sem a nõi csapat háza tájáról.  

Így azokat a híreket sem
tudta megerõsíteni az alapít-
vány elnöke, hogy Anasztázia
Kotova visszatér az együttes-
hez, a férfiaknál pedig Pécsre
távozik Kistamás Zsolt és Kiss
Gyula. Martin Kolarikot állító-
lag a Debrecen szemelte ki
magának, Horváth Tamás pe-
dig befejezi játékos pályafu-
tását. Információink szerint a
nõi csapat két húzóembere, a
rájátszásban parádésan telje-
sítõ görög Stefania Terefou és
a holland Sabrina van der
Sloot a következõ szezonban
is szívesen vízilabdázna
Szentesen, sõt Sabrina barát-
ja, a centerposzton bevethetõ
játékos is ideigazolhat. Akár
Vörös Viktor is visszatérhet
Szentesre, õ igazán nagy „fo-
gásnak” számítana. Döm-
södi József elmondta, hogy a
férfiak valószínûleg majd
csak július elején játsszák le
az osztályozó mérkõzésüket
a Miskolc együttese ellen.

Azt már csak mi tesszük
hozzá, hogy roppant érdekes
a helyzet, hiszen addigra
gyakorlatilag az egész csapat
szerzõdése lejár, akár szét is
széledhet a gárda, az osztá-
lyozón azonban újonnan iga-
zolt játékosok még nem sze-
repelhetnek, kizárólag azok,
akik a 2013-2014-es idényben
a Szentes igazolt játékosai
voltak.

hv

Játékosok
jönnek-mennek A szentesi székhelyû

Ferobox Event profi boksz-
istálló ökölvívó gálát szer-
vez június 6-án a Dr. Papp
László sportcsarnokban. Az
eseményt élõben közvetíti
az MTVA tévécsatorna. Szo-
rítóba lép a szentesi Faur
Csaba és Nagy „Lütyõ” Imre
is.

Bertók Róbert, a cég ügyve-
zetõje elmondta, hogy bár az
önkormányzat idén csak ki-
sebb támogatással tudott a
rendezvény mellé állni, min-
denképpen eltökélte, hogy
Szentesre hozza ezt a rendkí-
vüli eseményt.

A gálán több ismert tévés

személyiség, illetve sztár-
sportoló is jelen lesz. Ringbe
lép a WBO Interkontinentá-
lis bajnok Kelemen Balázs, és
Kovács „Vipera” Attila is.
Bedák Zsolt ezen a gálán véd-
heti meg a kecskeméti gálán
megszerzett WBO Európa-
bajnoki címét és ekkor mu-
tatkozik be a Ferobox Event
színeibe frissen leigazolt
Szellõ Imre.

A cirkálósúlyú ökölvívó
2000-ben a budapesti junior
vébén 17 évesen szerzett
ezüstérmet. A pekingi olim-
pián ötödik helyet, egy évvel
késõbb az Európai Uniós
bajnokságon aranyérmet, a

2011-es felnõtt Eb-bronzér-
met szerzett, két évvel ez-
elõtt olasz csapatvilágbajnok
lett. Tervei szerint a Fero-
boxnál egy-másfél év alatt
nemzetközi bajnoki címhez
juthat. Bertók Róbert véle-
ménye szerint Szellõ Imre az
egyik legnagyobb tehetség,
aki itthon a profikhoz igazol.
Óriási közönségkedvenc vál-
hat belõle,  látványos stílusá-
nak és ütõerejének köszön-
hetõen.

A Ferobox Event gálája jú-
nius 6-án, pénteken 17 óra-
kor kezdõdik a sportcsar-
nokban.

B.G.

Sztárok a bokszgálán

Az idény legsúlyosabb
vereségét szenvedte el a
Szentesi Kinizsi labdarúgó-
csapata a Tisza Volán ellen-
feleként. A 9-0-s vereséget
nehéz megmagyarázni, mi
mégis megpróbáljuk: jelen-
leg ekkora a különbség az
NB III-ba igyekvõ, éllovas
szegediek és a megyei elsõ
osztály alsóháza között. 

Egészen más célok vezér-
lik ezekben a hetekben a Ki-
nizsi és a Tisza Volán labda-
rúgóit. A szegediek nem tit-
koltan azzal a szándékkal
lépnek pályára hétrõl hétre,
hogy a következõ szezonban
már egy osztállyal fentebb
szerepelnek majd, míg a mi-
eink célja a megyei elsõ osz-
tályú tagság megõrzése.
Nos, nem ez a mérkõzés volt
az, amin újabb pontokat tud-
tunk volna gyûjteni, erre a
remény négy perc után szer-

tefoszlott, 45 perc játékot kö-
vetõen pedig az is kérdéses
volt, hogy tíz kapott gól alatt
megússza-e a csapat. Meg-
úszta…

– 20-22 fõs kerettel dolgo-
zom együtt a szezon kezdete
óta, most azonban összesen
14-en tudtunk elutazni a Vo-
lán elleni mérkõzésre eltiltá-
sok, sérülések, munkahelyi
elfoglaltságok miatt – mond-
ta Bozóki Zoltán vezetõedzõ.
– Két ifjúsági labdarúgó ült a
kispadon, nagy merítési le-
hetõségem tehát nem volt.
Dolgunkat nehezítette, hogy
tudtuk, fizikálisan és játékin-
telligenciában is nagyobb tu-
dású ellenfél ellen lépünk
majd pályára, ráadásul egy
buta büntetõt ajándékoztunk
nekik már a találkozó legele-
jén. Ezt követõen gyakorlati-
lag tetszés szerint szerezték
a góljaikat, félidõben már

hat góllal vezettek és meg
sem álltak kilencig. Biztos
vagyok benne, ha sokkal na-
gyobb akarattal, hittel, har-
cossággal futballoztunk vol-
na, akkor nem szaladtunk
volna bele egy ekkora vere-
ségbe. Jó csapatok ellen fut-
balloztunk ebben a szezon-
ban, ki is lehet kapni tõlük,
de ezen a mérkõzésen ennél
sokkal többet kellett volna
nyújtanunk. Nem tettük,
nagy pofon lett a vége.

Szombaton, 17 órakor a
Makó együttese látogat a
Pusztai László Sporttelepre,
ekkorra kellene újra össze-
raknia csapatát Bozóki mes-
ternek, elsõsorban mentáli-
san. – Bízom benne, hogy az
eltiltottak, sérültek visszatér-
tével stabilabb lesz a játé-
kunk és a súlyos vereséget
követõen is talpra tudunk
majd állni. hv

Mélyütésbõl kell felállni

A tagok tizenöt százaléka teniszezik versenyszerûen.

A ligeti uszodában immár
18. alkalommal rendez nem-
zetközi úszóversenyt a Szen-
tes Városi Úszó Club. Az
Óvodától az olimpiáig elne-
vezésû kétnapos viadal meg-
nyitóját május 24-én, szom-
baton 13 órakor tartják, ez-
után rajtolnak a futamok,
majd a versenyek másnap
délelõtt fél 10-tõl folytatód-
nak. 

Mint a nagy múltú verseny
címébõl is következik, a leg-
kisebbektõl, az óvodás korú-
aktól a felnõtt korosztályig
rendeznek futamokat, s a
helybeli egyesületen kívül
több hazai, és három határon
túli - marosvásárhelyi, aradi
és temesvári - klub is tisztele-
tét teszi városunkban. 

A pontverseny gyõztese
õrizheti egy évig a Mars Ma-
gyarország vándorserleget,
de több díjért is folyik majd a
küzdelem az uszodában.
Megrendezik a Cserháti
Gyula-emlékszámot, Fekete
András serlege jár a 133 1/3
méteres mellúszás gyõztesei-
nek, illetve a leggyorsabb
férfi és nõi vízilabdázók
úszóversenyét is kiírták a
Hungerit Zrt. serlegéért.

Nem akármilyen élmény
lesz az utánpótlás számára
Jakabos Zsuzsanna jelenléte,
aki nem csak az esemény há-
ziasszonya lesz, de ígérete
szerint minden számban el is
indul, így a gyerekek egy
négyszeres ifjúsági és kétsze-
res felnõtt rövidpályás Euró-
pa-bajnokkal, háromszoros
olimpikon úszóval is ver-
senyre kelhetnek.

(darók)

Versenyzõ és
háziasszony:

Jakabos Zsuzsanna
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Az idei Kihívás Napján is legalább
a címben szereplõ sporttevékenysé-
get kellett teljesíteniük a szentesi
óvodákat és iskolákat képviselõ gye-
rekeknek. Május 21-én a városban
több helyszínen, többek között a Szé-
chenyi ligetben, a sportuszodában és
a játszótereken tehették próbára ma-
gukat a kicsik. A Dózsa-háznál a
Koszta-iskola elsõ, második és har-
madik osztályosaival találkoztunk,
akik az ügyességüket tesztelték. A
diákoknak egyre több rekeszt kellett
maguk alá pakolni, miközben egyre
magasabbra másztak azokon. A mel-
lettük lévõ fára erõsített kötél tartot-
ta õket, amikor a hét-nyolc rekesz
hirtelen leborult alattuk. Magyaror-
szágon 1991 óta rendezik meg a Ki-
hívás Napját. Most a hazai települé-
sek fele nevezett be az ország apró-

ságait megmozgató versenybe. Az
intézmények hét kategóriában indul-
hattak, melyeket a települések lakos-
ságszáma alapján határoztak meg. A
május 22-i sorsolás eredményének
megfelelõen, a résztvevõk pénzjuta-
lomban részesülnek.

Az eseményhez néhány közös tor-
nagyakorlat elvégzésével csatlakoz-
tak a Református Idõsotthon és Sipos
Ferenc Parkerdõ Otthon lakói, vala-
mint a Gondozási központ ellátottai
is.

A Kihívás Napjának honlapján el-
érhetõ legfrissebb információk sze-
rint a Koszta József Általános Iskola
58., a Deák Ferenc Általános Iskola
147., a Koszta József Általános Iskola
Derekegyházi Tagintézménye 148.
helyen végzett a megmérettetésben.

Tizenöt perc aktív testmozgásMájus 27.
Ifjúsági Piknik – a Beat-korszak
Közgé-kert
Május 28. 16.00 óra
Alkotóka – kézmûves foglalkozás
Gyermekkönyvtár
Május 28.,18 óra 
Magyarország a török megszállás
idején címû sorozat befejezõ rész
-  A török kiûzésének katonai
folyamata. Poszler György 
Május 29. 18 óra
Megemlékezés a holocaust
szentesi vonatkozásairól. Elõadó:
Molnár Judit történész, Szegedi
Tudományegyetem. Közremûködik:
Szemerédi Endréné.
Városi könyvtár
Május 29. 18 óra
50 éves a gimnázium francia
tagozata – francia est a HMG
szervezésében
Megyeháza
Május 31.
Rocksuli: zeneszerzés,
dalszövegírás
Városi Diákpince
Május 31.
Szentesi Körséta: Kossuth téri
keresztezõdés történeti
áttekintése a közlekedés és a
közösségi tér fejlõdése tükrében
„Régi –új Szentes” programsorozat
keretén belül
Június 1. 10 óra
Szabadtéri fotókiállítás a felújított
városközpontról készült képekbõl,
a Napernyõs nõ szobor körül
Június 1. 10 óra
Diákmise 
Szent Anna-templom 
Június 7. 15-22 óra 
Körforgás városi nagyrendezvény
a Kossuth téren és környékén
(kirakodóvásár, sportversenyek,
koncertek)

Sport
Május 30.
Közbiztonsági akadályverseny
általános iskolásoknak
Szentes belváros
Május 31.
Birkózó Diákolimpia
Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok
Május 29.
„Ki tud többet a
városközpontról?” közbiztonsági
és városismereti vetélkedõ
általános iskolások és felnõtt
kategóriában
Városi Diákpince

Programajánló

A szemetelés és a természet szennyezése ellen énekeltek a Kiss Bálint Református
Általános Iskola alsó- és felsõ tagozatos diákjai. A Szennyes az Óperencia címû dal
elõadásával hívták fel hallgatóságuk figyelmét környezetünk megóvására május 19-én a
görög saroknál.

Ének az utcán

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 látható kiállí-
tás nyitvatartási idõben.

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 fotókörösök
munkáiból. Megtekinthetõ nyitva-
tartási idõben.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Május 23-tól

Mórickáéknak fogalmazást kell írni
arról, hogy anya csak egy van.
Józsika ezt írja: egyszer elesett,
anyukája ápolta, gondozta, anya
csak egy van!
Sanyika ezt írja: beteg volt, anyuka
gondozta,anya csak egy van.
- Hát te Móricka mit írtál? - kérdi a
tanárnéni.
- Tegnap este hazamegyek és
megkérdem anyát: van valami kaja?
Igen,- válaszolta - van két szendvics
a hûtõben. Odamegyek, kinyitom a
hûtõt: Anya, csak egy van!

Addig röhögtünk a fõnök viccén,
amíg megértettük, hogy az a mai
feladat.

- Uram, egy különleges papagájt
vennék!
- Látja, itt ez a zöld beszél németül,
angolul, kívülrõl ismeri a
telefonkönyvet. 100 dollár. A kék

ismeri az összes játékautomata
kódját. 150 dollár. A sárga 200
dollár. Rokonságban van az Interpol
fõnökének papagájával.
- Fantasztikus! És az a kopasz a
sarokban mit tud?
- Azt én sem tudom, de 500
dollárnál nem adom alább, mert a
többiek csak fõnöknek szólítják.

- Bocsánat uram, ráültem a
távcsövére! 
- Nem tesz semmit, asszonyom.
Látott ez már különb dolgokat is!

Egyik páciens a másiknak: 
- Az orvosom azt mondta, hogy
paranoiás vagyok.
- Igen? Ezt így kijelentette elõtted?
- Hát, igazából nem mondta, de ezt
gondolta...

Pótfûtés

Kos
Bár még mindig jelentõs
akadályokkal kell szá-

molnia, lassan-lassan mozgásba
lendülnek ügyei. Mielõtt teljes se-
bességre kapcsolhatna, még a fel-
halmozódott törmeléket el kell ta-
karítania útjából.

Bika
Szakmai ügyei is moz-
gásba lendülnek. Mindez

azonban nem jelenti azt, hogy a
dolgok varázsütésre javulnak: még
legalább másfél hónapig tart, míg
utoléri magát.

Ikrek
Szakmai, üzleti ügyeire
sem ártana azonban

odafigyelnie a hét közepén: a hul-
lámvasutazást követõen most min-
den esélye megvan, hogy kissé
egyenesbe jöjjön.

Rák
Most érdemes hosszabb
távú tervekbe, vállalko-

zásba, tanulmányokba, alkotó te-
vékenységbe energiát fektetni,
mert évekig fog profitálni a jelenle-
gi kezdeményezésekbõl. 

Oroszlán
Megkönnyebbüléssel ta-
pasztalja, hogy ügyinté-

zéssel, papírmunkával, tárgyalá-
sokkal sokkal eredményesebben
halad, mint az utóbbi idõben bár-
mikor. Azért komoly szerzõdések-
kel várjon még.

Szûz
Pénzügyei mozgásba
lendülnek. A nagy áttö-

rés még valószínûleg jó hónapot
várat magára, de már az is ered-
mény, hogy túljutott a holtponton.

Mérleg
Érdemesebb szakmai,
üzleti témákkal foglalkoz-

nia: ezeken a területeken most ko-
moly eredményeket érhet el és le-
rakhatja a késõbbi fejlesztések
alapjait is. 

Skorpió
Bár a külvilágban még
nem sok jele mutatkozik,

apránként visszanyeri cselekvõ-
készségét.  Tanulmányokkal, uta-
zásokkal kapcsolatos tervei hosszú
távon is sikerekkel kecsegtetnek.

Nyilas
Elakadt tervei mozgásba
lendülnek. Az átmenetileg

köddé vált barátok életjelet adnak,
híreket kap, a megrekedt tárgyalá-
sok újra kezdõdnek. 

Bak
Némi pénz is állhat a
házhoz. Sajnos, egyálta-

lán nem akkora összeg, amekkora
megilletné, de apránként talán kint-
levõségeit is behajthatja.

Vízöntõ
Megvalósítással kapcso-
latos elképzelései is si-

keresen alakulnak, bár elég nehéz
lesz összehangolnia õket a munka-
helyi követelményekkel. Nehezen
szánja rá magát, most elsõsorban
ezekkel kellene foglalkozni.

Halak
Nehezen tudja megma-
gyarázni, de a hét elején

úgy érzi, a titokzatos belsõ fékezõ-
erõk, akadályok oldódóban vannak.
Biztos lehet benne, hogy intuíciói
jók, bár még eltart egy darabig,
míg a külvilágban is zöld utat kap. 

Május 23-30.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Társai és kísérõ tanárai szurkoltak a második osztályos Lakatos Marcinak.

Név: ......................................................

Cím: ......................................................

Városközpont
rehabilitáció kérdõív

1. Milyen funkciókat kellene erõsí-
teni a megújult városközpontban?
(Több választ is megjelölhet)
� több pihenõhely
� több köztéri alkotás
� több kerékpártároló
� kisebb forgalom
� több parkolóhely
� nagyobb zöldfelület
� közösségi terek
� nem hiányoltam

2. Ön szerint a már elkészült fej-
lesztéseknek köszönhetõen Szentes
(Több választ is megjelölhet)
� megõrizte értékeit
� turisztikailag vonzóbbá vált 
� gyalogosbarát központot

alakított ki
� a városközpont közlekedését

biztonságosabbá tette
� elhanyagolta a külterületeket
� parkolóhelyeket szüntetett meg
� nem vette figyelembe az itt

lakók, vállalkozások érdekeit

3. Az Ön véleménye szerint milyen
hatások miatt fontos a városköz-
pont szépsége, attraktív, illetve
funkcionális szerepe?
� Turisztikai vonzerõ
� Jó közérzet, esztétikai hatások

� Emberközpontúság
� Nincs ilyen hatás
� Nem tudom megítélni

4. Honnan tájékozódott a város-
központ rehabilitáció egyes elemei-
vel kapcsolatban?
� Szentes Tv
� Szentesi Élet
� Délvilág/Délmagyarország
� Városi Visszhang
� Rádió 451
� Szentesinfo/Szentesi Mozaik
� Szentesi Gyors
� Egyéb, éspedig:

..........................................................
� nem vagyok tájékozott

5. A több funkcióssá váló Kossuth
téren milyen szolgáltatásokat és
rendezvényeket látna szívesen?
(Maximum 2-õt jelöljön meg, vagy

javasoljon!)
� Szabadtéri kiállítások
� Kis utcazenei és kamarazenei

programok
� Pihenõparki funkciók fejlesztése

(pl.: padok, asztalok, kisebb játék
eszközök)

� Nyílt hozzáférésû informatikai
lehetõségek (pl.: WiFi, Internet
alapú tájékoztató oszlop)

� Idegenforgalmi (Tourinfo) szol-
gáltatás

� Kereskedelmi és vendéglátó ipa-
ri fejlesztések

� Egyéb .............................................
A kérdõív a hátoldalon folytatódik.
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Eljárást indított a Szentesi
Rendõrkapitányság egy
helybeli férfi ellen, aki egy
társával, italozást követõen
került szóváltásba, majd a
hangpárbajt tettlegesség kö-
vette. A vita hevében a férfi
úgy megütötte a késõbbi sér-
tettet, hogy annak eltörött az
arccsontja. A kemény öklû
férfi ellen súlyos testi sértés
miatt folytat vizsgálatot a
rendõrség.

Csalás miatt nyomoz a
rendõrség egy másik szente-
si férfi ellen, aki a részben a
tulajdonában lévõ ingatlant
szerette volna eladni, a má-

sik tulajdonos tudta nélkül.
Annyira belemerült az üzlet-
kötésbe, hogy 700 ezer forin-
tot elõlegként fel is vett a ve-
võtõl, ám arról elfelejtett be-
számolni, hogy az ingatlan
terhelt, így az nem eladható.

Hat zsák kukoricát loptak
el egy helyi ingatlanból is-
meretlenek néhány nappal
ezelõtt. A tolvajok ellen lo-
pás miatt nyomoz a rendõr-
ség.

Jogtalan elsajátítás miatt
indult eljárás ismeretlen tet-
tes ellen, aki egy elvesztett
telefont megtalált, ám azt
nem juttatta vissza a tulajdo-

nosához, és a rendõrkapi-
tányságon sem adta le, ha-
nem megtartotta magának.

Hv
Csaknem 30 ezer doboz

adózatlan cigarettát találtak
a NAV nyomozói egy dere-
kegyházi és egy szentesi in-
gatlanon, a 20 millió forintot
érõ dohányárut lefoglalták.
A vizsgálat során 25.500 do-
boz ukrán eredetû, magyar
adójegy nélküli cigarettát ta-
láltak. Ezután a magyar férfi
szentesi ingatlanán is ellen-
õrzést tartottak, ahol 150 ki-
logramm finomra vágott do-
hányt és mintegy négyezer
doboz adózatlan cigarettát
találtak.

Az ügyben a pénzügyi
nyomozók ismeretlen tettes
ellen, orgazdaság gyanúja
miatt eljárást indítottak.

Szentesen, a Bem utca vé-
gén 40 négyzetméternyi te-
rületen lángolt a nádas hét-
fõn este. A tüzet a kiérkezõ
szentesi egység eloltotta, la-
kóépületeket nem veszélyez-
tettek a lángok.

I ta lozás, csont törés

Született: Balogh János Csaba és Csorba Andreának (Köz-
társaság u. 13.) Dániel Ferenc, Borsos Kund és Hrncsjár Zitá-
nak (Rákóczi F. u. 77/A) Jázmin Léna, Horváth Attila és
Csomán Tündének (Nagyhegy-széli út 8.) Lili nevû gyerme-
ke.

Házasságot kötött: Kis Lajos (Dr. Uhlár I. u. 25.) és Dobsa
Ivett Dalma (Honvéd u. 22.).

Elhunyt: Hajdu Istvánné Piti Erzsébet (Munkás u. 93.), Sip-
ka Gábor (Futó Z. u. 34.), Vass Imréné Bugyi Mária (Jókai u.
111.), Gyarmati Lajosné Csendes Terézia (Váradi L. Á. u. 16.).

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 26-ig Kertvárosi Patika (Köztársaság
u. 29.) hétfõ-péntek 7-18. szombat 8-12 óráig. Május 26-június 2-ig:
Menta Gyógyszertár (Alsórét 258., TESCO) hétfõ-péntek 8-18.30,
szombat 8-13-ig. Készenléti telefon: 70/563-5139

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) május 24-
25-én Hobot László, Kodály Z. u. 15., tel.: 20/311-0830.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü május 26—30.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Sertésraguleves és
csirkebecsinált leves

A menü: Rakott krumpli
B menü: Sonkaropogós, sós

burgonya, kaporszósz
Kedd: Frankfurtileves és

zöldhagymás sonkaleves
A menü: Rántott sertésmáj,

tökfõzelék
B menü: Csirkefalatok sajtmártásban,

zöldfûszeres penne
Szerda: Szárazbableves és

grízgaluskaleves
csirkeaprólékkal

A menü: Bácskai rizseshús v.
káposztás kocka

B menü: Csirkemell sokmagvas
bundában, petrezselymes
burgonya, saláta

Csütörtök: Zöldbableves és tárkonyos
burgonyaleves

A menü: Csabai töltött karaj,
burgonyapüré, saláta

B menü: Bolognai lasagne v.
zúzapörkölt tésztával és
salátával

Péntek: Vegyes gyümölcsleves és
húsgombócleves

A menü: Tüzes sertésfalatok, sült
burgonya, saláta

B menü: Dubarry csirkemell, párolt
rizs, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Egy hónapja ismét hangos
a Bocskai utcai próbaterem,
ami nem is igazán annak ké-
szült, hanem szerszámos-
nak, ahogyan ebben a ban-
dában senki sem zenésznek
készült, még is azzá lettek,
és a szívük mélyén azok is
maradnak. Az Angels tagjai
öt év után döntöttek úgy,
hogy ismét színpadra állnak
és három órán keresztül ze-
nélnek a nagyközönségnek.
Az alapító tagok, – ahogy
magukat jellemzik –, mára
már fateROCK sõt nagyfate-
ri képesítést is szereztek, de
energiájuk és lelkesedésük
töretlen.

1968-ban – amikor az én
generációm még a kanyar-
ban sem volt –, alapították az
együttest, ami formabontó-
nak és hiánypótlónak számí-
tott Szentesen. Istállóban,
tyúkólakban próbáltak, mi-
közben az utcagyerekekbõl
kamaszokká, késõbb dolgos
felnõttekké váltak. A 2007-es,

Tiszti Klubban tartott fellépé-
süket a mai napig emlegetik.
2009-ben zenéltek a nyilvá-
nosság elõtt utoljára, most vi-
szont újra nagy durranásra
készülnek. Gullay Mihály, Gá-
bor István PIMI, Vukovich Sán-
dor VUKO, Szabó Tibor és
Tofán Sándor láttak vendégül
csütörtök délutáni próbáju-
kon. 

– Negyvenhat számot gya-
korlunk gõzerõvel a Stones-
tól a Republicon át a Quim-
by-ig – avatott be Gullay Mi-
hály. – Mostanában hetente
próbálunk, a köztes idõben
szinte ezekkel a számokkal
kelünk, fekszünk.

– Mindig jobbak szeret-
nénk lenni, és nem gyõzzük
hangsúlyozni, hogy a rajon-
gók és a saját kedvünkért ját-
szunk – mondta Tofán Sán-
dor.

– Mit szeretünk? Ezt az
egyet és a mai napig nyom-
juk – tette hozzá Gullay Mi-
hály. Szabó Tibor nevetve

hozzátette:
– Emlékeztek, hogy vártuk

anno, hogy kiszolgáljanak
minket sörrel?

El-elkalandoznak, az ön-
iróniájuk verhetetlen, többek
között ez teszi õket szerethe-
tõvé. A mostani bulira szóró-
lappal, plakáttal készültek,
de az interneten is legalább
ilyen aktívan jelen vannak. 

– Te mennyit facebooko-
zol? – kérdezik Tofán Sán-
dort.

– Amennyi a koromhoz
illik… Egyébként, ha már a
kornál tartunk, azt kívánom
a fiatal zenészeknek, hogy
még hatvannégy évesen is
azon gondolkodjanak, hogy
hol tartsák a próbáikat.

Az együttes Monori Attilá-
val, Sáfár Zsolttal és Berkecz
Dáviddal kiegészülve vár
mindenkit szeretettel jubileu-
mi koncertjükön május 30-án
20 órakor a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban.

Lantos Éva

Öt év után újra
színpadon az Angels!

Múlt heti számunkban té-
vesen jelent meg a május 25-i
Európai parlamenti választá-
son induló pártok és szerve-
zetek listája. A vasárnapi vá-
lasztáson a következõ pár-
tokra lehet szavazni:

1. MSZP (Magyar Szocia-
lista Párt), 2. SMS (Seres Má-
ria Szövetségesei), 3.

FIDESZ-KDNP (Fidesz- Ma-
gyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Nép-
párt közös listája), 4. A HA-
ZA NEM ELADÓ (A Haza
Nem Eladó Mozgalom Párt),
5. JOBBIK (Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom), 6. LMP
(Lehet Más a Politika), 7.
EGYÜTT-PM (Együtt – a

Korszakváltók Pártja és a
Párbeszéd Magyarországért
Párt közös listája), 8. DE-
MOKRATIKUS KOALÍCIÓ
(Demokratikus Koalíció).

A szavazólapon a pártok
logója és neve alatt a pártlis-
ta elsõ öt jelöltjének neve
szerepel.

EP-választáson indulók

Rákász Béla a „legendás dj,
showman”, aki fehér kesztyûjé-
ben már végig pantomimezte a vi-
lágot, Szentes-Siófok-Budapest-

Las Vegas oda-vissza! Szerinte
csak kétféle zene létezik: a jó és a
rossz, de a rosszat nem játssza!
Aki kíváncsi a különbségre, azt
várják május 24-én, szombaton
22 órakor a Felsõpárti Sörözõben.

Rákász Disco

6. Városközpont használata, tér-
használat és közlekedési morál
szempontjából mit tart javítandó-
nak? („X”-szel jelölje meg azokat a vá-
laszokat, amelyeket találónak tart!)
� Közlekedési táblák nem követ-

kezetesek
� A közlekedésszervezés nem ért-

hetõ, ellentmondásos
� Autósok türelmetlensége, relatív

gyorshajtás
� Kerékpárosok közlekedési isme-

reteinek hiánya
� Kulturált magatartás hiányossá-

gai, nevelési problémák

� Egyéb .............................................

7. A Városközpont rehabilitáció
egyes elemeinek kivitelezése meny-
nyire tetszik önnek? (0-3-ig pontozva;
0= nem tudom megítélni, 1 = nem tet-
szik, 2 = fontos volt és jó, 3 = szükséges
volt, hasznos és szép is)
a.) Buszmegálló környéke

biciklitárolókkal ..........
b.) Evangélikus Templom

környezete ..........
c.) Körforgalom

a Kossuth téren ..........

d.) Új pihenõ terület, a „Napernyõs

Hölgy” szoborral ..........
e.) Petõfi utca ..........
f.) Ady Endre utca ..........
g.) Járásbíróság épülete ..........
h.) Kurca-híd ..........
i.) Tokácsli Galéria, a Galéria

terasza körlépcsõvel és
üvegkorláttal ..........

8. Helyesnek és szükségesnek tart-
ja-e azt, hogy Szentes Város Önkor-
mányzata a lakosság véleményének
meghallgatása után kihasználta a
80 %-os Európa Uniós támogatást,
a saját és vállalkozói önerõ bevoná-
sával? 
a.) igen b.) nem
c.) nem tudom megítélni

9. A növekvõ zöldfelület, a több
gyalogos és kerékpáros lehetõség
kompenzálja-e az autósokat érintõ
változásokat?
a.) igen b.) nem
c.) nem tudom megítélni

10. Megfelelõnek tartotta-e a tájé-
koztatást városközpont fejlesztésé-
nek ügyében?
a.) igen b.) nem
c.) nem tudom megítélni

Kedves Olvasóink!
Lapunkban szeretnénk megtudni vé-

leményüket a városközpont megújításá-
val kapcsolatban, ezért arra kérjük
Önöket, hogy legyenek szívesek minél
több kérdésünkre válaszolni. Lehet név-
vel, vagy anélkül kitölteni, a nevüket és
címüket megadó olvasóink között 3
Szentesrõl szóló könyvet sorsolunk ki.

A kérdõív 2014. május 31-ig feladható
postán a Digart-M Kft. 6600 Szentes,
Kossuth tér 5. címre, vagy bedobható a
Szentesi Életnél, a Polgármesteri Hiva-
talban és a Városi Könyvtárban elhelye-
zett gyûjtõbe.

Kérjük, szánjanak rá néhány percet,
mert érdekel a véleményük.

Táblavadászat
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Szentesi Rendõrkapi-

tányság 2014-ben is meghirdeti „Táblavadász” akcióját. A
kezdeményezéssel azt szeretnék kideríteni,  hol találha-
tók a városban olyan közlekedési jelzések, amelyek félre-
érhetõk, eltúlzottak, vagy éppen ellenkezõleg, hiányosak. 

Várják a lakosság véleményét postai úton (Szentes,
Kossuth u. 43.) és elektronikus levélben (ugyelet.
szentesrk@csongrad.police.hu), de személyesen is el-
mondhatják Balogh Szabó Imre rendõrkapitány fogadó-
óráján minden hónap utolsó csütörtökén 14-16 óráig.


