
Szerdán, tizenhét perces
buszozást követõen érkez-
tem Lapistóra, ahol Vida Mi-
hály kíséretében ellátogattam
Kollár Istvánnéhoz és férjéhez,
akik otthonukban fogadták
Horváth Erzsébetet, Lázár Gá-
bort, és Fazekas Antalnét.
Együtt elmesélték, hogy em-
lékezetük óta mûködött ve-
gyeskereskedés az út mellett.
Már annyira megszokták,

hogy elképzelni sem tudják,
ezentúl hogyan oldják meg
azt, hogy senki ne maradjon
élelmiszer és alapvetõ ház-
tartási cikkek nélkül. 

– A legtöbb dolgot itt vet-
tük. Kenyeret, felvágottat,
mosószert – sorolta Lázár
Gábor. 

– A másik nagy probléma,
hogy a buszok ritkán járnak,
így a nap felét Szentesen kell

töltenie annak, aki bemegy.
Így nem lehet beteg gyere-
ket, vagy szülõt otthon
hagyni. Több tíz kilókat kell
hazacipelnünk, és kétszer
egy héten kénytelenek va-
gyunk bemenni, ha nem sze-
retnénk hiányt szenvedni
semmiben. Havonta ötezer
forintot tesz ki csak az, hogy
beutazunk a központba –
mondta Fazekas Antalné.

A volánbuszok járatainak
száma és menetrendje tény-
leg nem nyújt segítséget. He-
lyi járat elindításához az ön-
kormányzat és a Tisza Volán
Zrt. megállapodása és tõke
bevonása szükséges, melyre
a város vezetésének korábbi

nyilatkozata szerint nincs
keret.

– Gyakran a berekháti
ABC-ben próbálunk meg ke-
nyeret venni, de volt rá pél-
da, hogy mire kijutottunk,
nem kaptunk. Aki nem jár be
a városba dolgozni, az már
hiába indul el munkaidõ
után, nincs busz, amivel el-
jutna bárhova és haza is tud-
na jönni – mesélte Horváth
Erzsébet.

Vida Mihály felkereste az
ügyben Szûcs Lajos alpolgár-
mestert, akirõl úgy gondolta,
hogy lapistói származása ré-
vén, szívén viseli a sorsukat.
Mihály elutasító válasz kísé-
retében tette le a telefont, mi-
vel az alpolgármester egy-
elõre nem tud mit tenni az
ügyben.

Szeretnék a lakók, ha
Szûcs Lajos kilátogatna hoz-
zájuk, fogadóórát tartana a
lakosságnak, ahol feltehetik
neki kérdéseiket. Állítólag
eddig azért nem látogatott
ki, mivel a helyi vendéglátó
egységben nem kívánt fóru-
mot tartani. A Terra Coop
Kft. tulajdonában azonban
van egy épület helyben, me-
lyet az ottaniak elmondása
szerint Szarvas Pál, a cég ve-
zérigazgatója szívesen a ren-
delkezésükre bocsát, hogy
kulturált körülmények kö-
zött megvitassák ügyes-ba-
jos dolgaikat.

(folytatás a 3. oldalon)

Hiába várnak a vásárlók, ez az üzlet most nem nyit ki.
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„Csókolom, Sakk tanár néni“
Így köszöntik a mai napig Kõhalminé Forrai Julian-

nát, aki három évtizede meghatározó alakja a szente-
si sakkozásnak. Munkáját a hazai szakszövetség az
idei évben a Magyar Sakkozásért Díjjal ismerte el,
melyet május 31-én Budapesten vehetett át a tanárnõ.
Fontolgatta, hogy abbahagyja a sakkozást, de ezzel
most megint kapott erõt, és most már nyolcvan éves
koráig is mûvelni szeretné.

7. oldal

Másodszorra sikerült
megtartani a közgyûlést

A szentesi polgárõr egyesület két héttel korábbi
közgyûlésére a vezetõség nem kellõen készült fel és
heves viták szakították félbe az ülést. Most azt java-
solták, hogy téríttessék meg az elõzõ elnökkel az
okozott kárt, válasszanak egyesületi pénztárost és
szolgálatszervezõt.

3. oldal

Saját erõbõl bõvítette
bérlakásállományát az ön-
kormányzat. A Damjanich
utcai volt pártházban most
átadott két 1 szobás és egy
1,5 szobás lakás átadóján
Szirbik Imre polgármester
elmondta, hogy a város pá-
lyázati forrásból utoljára
2006-ban tudott kialakítani
szociális bérlakásokat. A la-
kossághoz mérten három la-
kás nem sok, de sokat jelent
a beköltözõ családok szá-
mára. 

Dezsõ Sándor és felesége
(képünkön) 10 éve várnak
szociális bérlakásra, az utób-
bi három évben már sürgõs-
ségi listán szerepeltek. Mind-
ketten rokkantnyugdíjasok,
ezért különösen örülnek a
zuhanyzós fürdõszobának,
mivel nehezükre esik belépni
kádba. Fazekas Renáta 4 éves
kislányával költözik hó vé-
gén a két és fél éve várt egy-
szobás lakásba. Az asszony a
kórház krónikus belgyógyá-
szatán dolgozik ápoló-nõ-

vérként. Kunszabó Antal és
Rekettyés Enikõ szombaton
költöznek át eddigi 25 ezer
forintos albérletükbõl az új,
másfél szobás lakásukba. A
fiatal pár két gyermeket ne-
vel, mindketten dolgoznak, a
férfi a Hungeritnél, a nõ egy
kertészetben. 

Az összkomfortos, köz-
ponti fûtéssel ellátott lakások
bérleti díja 12 ezer forint kö-
rüli összeg havonta. Az át-
építést a Városellátó Non-
profit Kft. végezte, az ingat-
lan kezelõje a Városi Szolgál-
tató Kft. Döbrõssy Iván ügy-
vezetõ elmondta, hogy
a közmûvek kiépítésével
együtt 12 millió forintba ke-
rült az átalakítás. A költsége-
ket a kezelésükbe tartozó la-
kások bérbeadásából befolyó
összegbõl fedezték, azonban
felújítási alap kimerült, így
további felújítások nem vár-
hatóak. A lakáskérõk szemé-
lyérõl a szociális és lakás-
ügyi bizottság döntött, a bér-
leti idõ 2 évre szól. BG

Új bérlakások

XXII. Pius Pápa szobrát ti-
tokzatos köd övezi. Egy, a
Népszavában megjelent má-
jus 6-i cikk nyomán indul-
tunk útnak, hogy kiderítsük
mi igaz a leírtakból, mely sze-
rint a Szentesi Keresztény Pe-
dagógus Társaság megrende-
lést adott le Máté István szob-
rásznak a szobor elkészítésé-
re. Állítólag a városba érkezõ
Hoffmann Rózsa államtitkár-
nak kellett volna felavatnia,
viszont ez nem valósult meg,
mivel Beján Topsi Valentin, a
Szent Anna Plébánia plébá-
nosa nem engedélyezte.

Felvettük a kapcsolatot a
keresztény pedagógus társa-
ság több tagjával is. Horváth

Miklósné, egyeztetett társasá-
guk vezetõjével, Koválcsik

Magdolnával, aki elmondta,
hogy nem rendeltek ilyen
szobrot. Utoljára Wass Al-
bertnek és Mindszenty bíbo-
rosnak állítottak emléket, eh-
hez nyilvános gyûjtést is
szerveztek. Kerestük Beján
Topsi Valentin plébánost is,
aki nem kívánt a témában
nyilatkozni. Máté István
szobrászt telefonon értük el,
aki elárulta, hogy  XXII. Pius

Pápa szobra félkész állapot-
ban van csongrádi mûter-
mükben. Jelenleg nem tud-
ják, mi lesz a sorsa, õk tartják
magukat a szerzõdésben
foglaltakhoz, de azt hajlan-
dóak voltak megosztani ve-
lünk, hogy nem a keresztény
pedagógus társaság, hanem
egyéni keresztény civil kez-
deményezés áll a háttérben.
A pápa szobra egyelõre
Csongrádon várja, hogy va-
lamikor, valamilyen formá-
ban méltó helyére kerüljön.

L.É.

Függõben a pápa szobra

Bolt nélkül maradtak
a lapistóiak

Május utolsó hetében már nem üzemelt Lapistón a ve-
gyesbolt, melyet korábban a Hunor Coop Zrt. üzemeltetett.
Az ott élõk elkeseredetten fordultak lapunkhoz, mivel már
nincs lehetõségük helyben beszerezni a mindennapi ellátá-
sunkhoz szükséges fogyasztási cikkeket. A száz-százhúsz
fõbõl álló, javarészt elidõsödött  lakosságnak nem kevés
gondot okoz, hogy ezentúl rendszeresen be kell járniuk
Szentesre, ha vásárolni szeretnének.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Kossuth Lajos kormány-
zó-elnökrõl már többször ír-
tunk lapunkban, hisz korá-
ban nagy népszerûségnek
örvendett Szentesen. Ennek
tulajdonítható, hogy 1887-
ben városunk díszpolgárá-
vá választották, és még éle-
tében, 1892-ben róla nevez-
ték el Szentes fõterét és fõ-
utcáját. A szabadságharc öt-
ven éves évfordulóján –
1898-ban – mellszobrot,
1934-ben pedig egészalakos
szobrot állítottak emlékére.
Azt már kevesebben tudják,
hogy Ferenc nevû fia szin-
tén városunk díszpolgára
volt, tehát illõ, hogy halálá-
nak 100 éves évfordulóján
róla is megemlékezzünk.

Õsi magyar nemesi család-
ból származott. Pesten szüle-
tett 1841. november 16-án;
édesapja Kossuth Lajos kor-
mányzó-elnök, édesanyja
Meszlényi Terézia, kereszt-
apja Deák Ferenc volt igaz-
ságügyi miniszter. Gyermek-
kora igen viharos volt. Az
1848/49-es szabadságharc
leverése után testvéreivel
együtt az anyai rokonoknál
bujkált a Dunántúlon, majd
nyolc hónapon keresztül a
pozsonyi várban rabosko-

dott. 1850 júniusában Hay-
nau engedélyével a törökor-
szági emigrációban élõ apjá-
hoz utazhatott.

Felsõbb tanulmányait test-
vérével, Lajos Tódorral
együtt a párizsi polytechni-
kumon és a londoni egyete-
men végezte, ahol mérnöki,
vegyész és bölcsész diplo-
mát szerzett.  1861-ben
Olaszországba ment, és mér-
nökként részt vett a liguriai
vasútépítésben. 1864-ben a
montcenisi alagút fúrásánál
és a susai vasútnál mûkö-
dött, ahol kinevezték a mû-
szaki hivatal fõnökévé. A
munkák végeztével Genová-
ban telepedett le, és a génuai
vasutak kormánybiztosaként
felügyelte az alta-italiai háló-
zat jelentõs részét. 1873-ban
a cesenai bányatársaságnál
vezérigazgatói állást vállalt.
Cesenában megházasodott;
1876-ban nõül vette Hoggins
Emiliát (aki 1887-ben fiata-
lon elhunyt). 1877-ben a ná-
polyi Improsa Industriale

Italiana vezérigazgatója lett.
Utóbb elnyerte a nílusi acél-
hidak terveire és építésére
kiírt pályázatot, és az itt vég-
zett munkásságával jelentõs
szakmai hírnévre tett szert a
vasútépítés, alagútfúrás és
hídépítés terén. Számos
korábbi kormánykitüntetés
mellett, 1885-ben elnyerte az
olasz commendatore címet.

Az 1867. évi kiegyezésig
tevékenyen rész vett a ma-
gyar emigrációs mozgalmak-
ban. Egyike volt azoknak,
akik az európai sajtóban írt
közleményeikkel fenntartot-

ták az érdeklõdést a magyar
ügy iránt. A Magyar Nemze-
ti Igazgatóságon belül –
amelynek 1859-tõl a titkára
volt – az õ feladata volt az
olasz kormánnyal való tár-
gyalás, folyamatos kapcso-
lattartás (úgy is, mint olasz
állampolgárnak). A kiegye-
zés után Magyarországon
két alkalommal is ország-
gyûlési képviselõvé válasz-
tották, de ekkor még nem fo-
gadta el a mandátumokat. 

1894. március végén haza-
kísérte apja holttestét Ma-
gyarországra, és még ez év
õszén véglegesen hazatele-
pült. 1895-ben a tapolcai,
majd a ceglédi választókerü-
let országgyûlési képviselõ-
jévé választották (a ceglédi
mandátumot haláláig meg-
tartotta). Családi kötõdésé-
nél fogva a Függetlenségi és
48-as Párthoz csatlakozott,
amelynek elnökévé válasz-
tották (1895). Hazatérésétõl
kezdve jelentõs hírlapírói te-
vékenységet folytatott: az

Egyetértés c. újság fõmunka-
társa, a Kossuth Lapja alapí-
tó-szerkesztõje, a Magyaror-
szág és a Budapest c. lapok
rendszeres cikkírója. Ma már
kevesen tudják, hogy Kos-
suth Ferenc kiváló táj- és arc-
képfestõ, szobrász és zenész
is volt. A Mûvészeti Lapok-
ban elemzéseket közölt
Munkácsy Mihály festmé-
nyeirõl (1896).

Politikai téren kezdetben
követte pártja radikális füg-
getlenségi nézeteit, utóbb
azonban hajlott a kompro-
misszumokon alapuló en-
gedményekre, a kormányzó
pártokkal kötendõ paktu-
mokra. A Tisza-kormány
házszabály-revíziójának 1904.
november 18-án történt
erõszakos keresztülvitele
(az ún. zsebkendõszavazás)
után jelentõs szerepe volt az
ellenzéki pártok összefogá-
sában. A Szövetkezett Ellen-
zék Vezérlõ Bizottsága elnö-
keként tevékenyen részt vett
a Fejérváry-kormánnyal

szembeni „nemzeti ellenál-
lás” irányításában. 1905-ben
közremûködött az ún. áprili-
si paktum megkötésében,
amelyben az uralkodó a köz-
jogi követelések felfüggesz-
tése fejében kormányra en-
gedte az országgyûlési vá-
lasztásokon gyõzelmet arató
a Függetlenségi és 48-as Párt
vezette koalíciót. 

Kossuth Ferenc 1906. ápr.
8. és 1910. jan. 17. között a
második Wekerle-kormány
kereskedelemügyi miniszte-
reként tevékenykedett. Hiva-
tali mûködése alatt új ala-
pokra fektette az útügyet,
megalkotta a vasutasok szol-
gálati pragmatikáját, kiadta
az új vasúti üzleti szabályza-
tot, elõkészítette az új viciná-
lis vasúti törvényjavaslatot.
Minisztersége idején 44 új
helyi érdekû vasút épült ki.
Megalkotta a tengeri szabad-
hajózásról szóló törvényt,
valamint a lejárat nélküli au-
tonóm magyar vámtarifát.
Érdemei elismeréseként az
uralkodó 1907-ben titkos ta-
nácsossá nevezte ki, 1908-
ban pedig a Lipót-rend
nagykeresztjével jutalmazta.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

100 éve hunyt el Kossuth Ferenc függetlenségi politikus (I.)

Városunk díszpolgára volt

Május 10-én tartották 55 éves érettségi találkozójukat az
1959-ben végzett Közgazdasági Technikum diákjai. A
szentesi összejövetelen 22 fõ vett részt. (Fotó: Böbe)

A tiszakürti juniálisra szer-
vez kirándulást az Árpád
Szabadidõs SK június 15-én,
vasárnap. A program iránt
érdeklõdõk június 11-éig ke-
reshetik fel a klub irodáját a
Kiss B. u. 3. sz. alatt.

Ugyancsak a sportklub
szervezi a június 29-ei nem-
zetközi kispályás labdarúgó-
tornát a Kinizsi-pályán. Ne-
vezni június 18-áig lehet.

Június 23-27-éig tart a
nemzetközi alkotótábor. Ér-
deklõdni lehet június 11-ig
Janóné Kispál Katalinnál (ifjú-
sági ház).

A programokról részletes
felvilágosítást adnak a
30/468-87-69 és a 63/314-399
számokon.

Árpád SK
programjai

Takaró Mihály irodalomtörté-
nész tartott elõadást a Kiss Bá-
lint iskola és a Szentesi Keresz-
tény Pedagógus Társaság
szervezésében. Elõadónk a
XX. század elfelejtésre ítélt iro-
dalmának kutatója, magyarta-
nár és magyar tanár. Az õ kez-
deményezésére került be az új
tantervbe Herczeg Ferenc,
Tormay Cécile, Szabó Dezsõ és
Nyirõ József. 2014 márciusá-
ban Magyar Örökség Díjban
részesült. 

Elõadásán azon nemzeti-
konzervatív írók, költõk élet-
mûvének rövid ismertetését
hallhattuk, akiket az 1948-as
fordulat (kommunista ha-
talomátvétel) után politikai
szándékból elhallgatásra,
számûzetésre ítéltek, indexre
tettek. 1920 után hárompólu-
súvá vált az irodalmi élet: a
Nyugat, az Új Idõk folyóirat
köré gyûlt alkotók és az erdé-
lyi írók köre. Elmondta: nem
az a baj, hogy a Nyugat költõi
(Ady, Babits, Kosztolányi, Ju-
hász Gyula stb.) benne vannak
az irodalmi kánonban, hanem

az, hogy csak õk vannak ben-
ne. Az iskolákban elenyészõ
azon tanárok száma, akik egy-
általán megemlítik a kis pél-
dányszámban (fénykorában
900, késõbb 340 példány) meg-
jelenõ Nyugat címû folyóirat
mûvészei mellett az Új Idõk
heti rendszerességgel megjele-
nõ újságban (heti 30-40 ezer!
eladott példány) publikáló író-
kat, költõket. Az írófejedelem
Herczeg Ferencet, hazánk elsõ
Nobel-díjra jelölt íróját (jelölõi
között volt a szentesi születésû
Négyesy László, a budapesti
egyetem stílustan tanára),
Gyóni Gézát, a világháború
Petõfijét stb. 

A nemzeti-konzervatív
irányzat legjelesebb írónõje a
többször Nobel-díjra jelölt
Tormay Cecile, aki a Népszö-
vetség egyik bizottságának el-
nöki tisztét közfelkiáltással
nyerte el Marie Curie halála
után. Õt a Bujdosókönyv miatt
tették félre, melyben 1918-
1919-rõl írt. A hivatalos iroda-
lomban szintén elhallgat-
ták/elhallgatják az erdélyi ma-

gyarok megmaradását szolgá-
ló irodalmi irányzat, a transz-
szilvánizmus alkotóit: Wass,
Nyirõ, Dsida Jenõ, Kós Károly
(Kiáltó szó c. röpirat), Remé-
nyik Sándor: „Egyetlen fegy-
verünk maradt, a toll”. Ki-
emelkedõ modern történelmi
regények születtek ennek ölé-
bõl; Makkai Sándor: Sárga vi-
har, Bánffy Miklós Erdély-tri-
lógiája, Wass Albert: Farkasve-
rem, Kuncz Aladár: A fekete
kolostor (ez utóbbi regénynek
szentesi vonatkozása is van,
hiszen az egyik szereplõje Sol-
tész Gyula szentesi gimnáziu-
mi latin-történelem szakos ta-
nár). Három közös tulajdonsá-
ga van mindegyiküknek: való-
di nemzeti sorskérdésekrõl ír-
tak, patrióta szemmel (vagyis
soha nem nézték le magyar
nemzettársaikat) és mindany-
nyian keresztények. Az elõ-
adás végén felhívta a figyel-
mét a magyartanárok felelõs-
ségére: mit, hogyan tanítanak.

Horváth Miklósné
magyar szakos tanár,

a társaság tagja

Számûzött magyar irodalom

Három héttel ezelõtti szá-
ma a heti újságunknak, hoz-
ta a nagy hírt!

Stratégiai partnerség jött
létre Szentesen, hollandok
hozzák a szisztémát! Kö-
szönjük, örülünk!

Örültünk a tulipánhagy-
máknak, tetszik, szeretjük,
elismerjük. A holland növé-
nyi kultúrák, fûszerimportok
világméretû jelentõségét elis-
merjük, tetszik, számunkra
is elfogadott. Bár tudjuk a
néhai bajai szabólegény,
Jelky András titkos tanácsos
úr jóvoltából, a Holland Ke-
let-India eredeztetése révén,
e haza fiának, egy magyar-
nak is jócskán köszönhetik a
ma élõ hollandok a sikerei-
ket, gazdagságukat. Ezt is is-
merjük. Azonban kérdés ma-
rad megválaszolandó bõven,
ezután is!

Zöld energia témájában
elég ismeretanyag áll rendel-
kezésünkre a maga számta-
lan területével? Körültekin-
tõen jártunk el, amikor elkö-
telezõdünk hivatalosan is e
témában? Kell nekünk, bizo-
nyosan a Kárpát-medencé-
ben a hibrid kínai elefántfü-
vet vagy másként szólva egy
hibrid energianádat (egyol-
dalú kiszolgáltatottságot,
számos nem ismert ökológiai
hatást magunkra vonva) ter-
mesztenünk? Ott, ahol a ha-
tárainktól is messze híres
londoni tõzsde méltán volt
hangos egykor a magyar bú-
zakészletek árfolyamától?
Véletlenül nem itt, a Tisza-
menti gabonaháromszögben
termettek meg azok a cso-
dált minõségû „acélos” mag-
vak a történelmi Magyaror-
szágon?

Cserebökény, ha nem is
tündöklõ, de foltjaiban érté-
kes példánya e földeknek,
közel a gabonaháromszög-

höz, minimum huszonegy-
néhány aranykoronás minõ-
ségi besorolásával nem fel-
tétlenül a tájidegen és hibrid
energianád vagy másként kí-
nai elefántfûnek is titulált
Miscanthus x giganteus új
hazája szeretne lenni!  

Hol termelje meg az itt élõ
lakosság akkor a maga ha-
szon-, takarmány- és gabo-
nanövényeit?

Segítse a geotermikus
energia jobb hasznosítását,
mondjuk, a holland tõke is,
és adjon, de jó tanácsot, ahol
kell, és tud, segítünk is, de
ez esetben mi hadd kételked-
jünk!

Végiggondolta bárki is e
blõd ötletet? Kell-e újra e föl-
dön gyapot vagy gumipity-
pang termesztési história?
Amikor a magyar agrárium
annyi agyonveretés után,
végre kezdhetne észhez tér-
ni? A Földhöz hasonlóan a
hazai termõföld is jogosan
igényelhetné a józan paraszti
észre, évszázados növény-
termesztési tapasztalatra és a
napjainkra megerõsödött
ökológia tudományára tá-
maszkodó módon a korunk-
nak megfelelõ vívmányokkal
hatékonnyá tett és fenntart-
ható környezetgazdálkodási
technológiákat. A gazdálko-
dót, valamint elsõsorban a
helyi társadalmi környezetet
szolgálja a fenntartható gaz-
daság. A mi esetünkben a
geotermikus energia által
biztosítható páratlan lehetõ-
ségek gazdaságos kiaknázá-
sa felveti a kérdést, hogy eb-
ben az egyedülálló termál-
hõ-tengerben való lubickolás
helyett, miért is kellene e
tenger csuprokkal és rostával
erõltetett duzzasztásán fára-
dozni?! Miért is nem világos
az, hogy a környékünkön
szinte kimeríthetetlen, a

földbõl (nemcsak termálhõ-
ként) nyerhetõ hõenergia?
Ez egy olyan munkavégzõ
képesség, amely a gazdasá-
gaink földterületén megter-
melhetõ, olyan magas jöve-
delem szolgálatába állítha-
tunk, amit csak e munkavég-
zõ képesség birtokában érhe-
tünk itt el. 

Minden esélyünk adott te-
hát arra, ha az átgondolt ter-
melés-fogyasztás szolgálatá-
ba szeretnénk állítani földje-
inket, a kalandorkodást ke-
rülve, a talajt nem kizsigerel-
ve, rajta az életet nem a tájba
nem illõ módon egyoldalú-
sítva pillanatnyilag vonzó-
nak tûnõ monokultúrákkal,
amelyek ráadásul már telepí-
tésükkor megkezdik kiszol-
gáltatottá avatásunkat.  Dol-
gainkon úgy fordíthatunk
csak, ha felfigyelünk arra,
hogy a már-már járhatatlan-
ról merre térve lesz járható
az út. Most ami legalább
„végre” divattá vált, abban
hozunk döntéseket, mert tá-
mogatják...?! Attól még így is
kárt tehetünk, okozhatunk,
ha nem nézünk kellõ idõben
és mértékben szét!

Az üvegszemen is túl! Tu-
dom, ha a divat diktál, min-
denki ugyanazt nézi, de azt
is hallottam, hogy mégsem
ugyanazt látja. Szólok hát
lelkiismeretem szerint, hogy
látható, meglátható és belát-
ható legyen, amirõl nem be-
szélni vétek, és könnyen le-
het sunyin eljövõ bajok for-
rása. Tudom azt is, ha a lehe-
tõségeidet idõben meglátod,
megléped – mert most meg-
teheted – akkor: „A távolsá-
got, mint üveggolyót, meg-
kapod, óriás leszel, csak…”
ne „hunyd le kis szemed”,
ne „aludj el szépen”, és
megint, mint annyiszor!

Vidovics László

Olvasónk írja

Zöld a divat, meg
a zöld üvegszem?
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A KAPOCS Kistérségi
Kulturális Közhasznú Egye-
sület a városközpont rehabi-
litációs  projekt kapcsán „A
múlt erdejébõl…” címmel fo-
tópályázatot hirdetett. A be-
érkezett anyagot a Szentesi
Fotókör tagjai nézték át,
kiválogatták a kiállításon
nagyméretben történõ meg-
jelenésre alkalmas képeket
így a Napernyõs lány szobra
körül felállított paravánok
másik oldalán – a régi Szen-
test ábrázoló fotókhoz – fel-
kerültek a megújult város-
központ ihlette képek. A há-
romtagú zsûri (Albert Béla,
Marton Ferenc és Vidovics
Ferenc) 14 szerzõ,  34 fotográ-
fiát fogadta el.

Gálfalvyné Hilda (Szentes)
– Csigalépcsõ c. képéért,

Sarusi István (Csongrád) –
Fõtér c. munkájáért, illetve
Szemerédi Ágnes (Szentes) –
Bicikliút a felújított Petõfi ut-
cán címû fotójáért kapta a
megosztott 1. díjat. A június
1-jén nyílt tárlaton képeivel
szerepel: Bakó Ildikó, Chemez-
né Fekete Alexandra, Gálfalvy-
né Hilda, Kozma Anita, Králik
Emese, Levendovics György,
Miskolczi Éva, Molnár Gábor,
Német Gabriella, Ráfi Dénes,
Sarusi István, Seres Márk Dá-
niel, Szazánczki Katalin, Sze-
merédi Ágnes.

A szabadtéri kiállítás a hét
végéig látható, még keresik a
késõbbi helyét.

* * *
A városközpont rehabilitá-

ciós programjának keretében

megvalósult Ifjúsági Fotópá-
lyázat eredményhirdetésére
kedden este került sor a
Tokácsli Galéria teraszán.
Három korcsoportban lehe-
tett pályázni a felújított vá-
rosközpontról készült fotók-
kal. A célja legfõképp az
volt, hogy a fiatalok szem-
szögébõl lássuk, hogyan lát-
ják az új belváros értékeit. 

Szlobodan Vukoszavlyev, a
DARKSZ Szociális Szövetke-
zet elnöke ismertette az
eredményeket. Az elsõ kor-
csoport elsõ helyezettje Taba-
jdi Zétény, második Tabajdi
Kornél és harmadik  Bugyi
Réka. A második korcsoport-
ban az elsõ díjat Kiss Szonja,
a másodikat Halmai Klaudia,
a harmadikat Besenyei Laura
érdemelte ki. A harmadik
korcsoport díjazottjai: elsõ
Csókási Márk, második Ko-
vács Édua, harmadik Szabó
Dániel. Külön díjat érdemelt
Kiss Alexandra, aki elsõként
küldte be pályamûvét, Szõke
Ivett, aki a legötletesebb
szemszögbõl készítette a ké-
pét, Besenyei Dorottya, aki a
legmûvészibb alkotás tulaj-
donosa, Urbancsok Evelin, aki
a legszebb színeket örökítet-

te meg és Döme Dorka, aki
éppen versenyben maradva,
utolsóként küldte el mûvét a
zsûrinek. Bugyi Katát és Se-
bõk Tamást önzetlen segítsé-
gükért emelte ki a szövetke-
zet elnöke. Õk versenytársa-
iknak is segítettek a like-ok
gyûjtésében. A díjakat június
7-én, szombaton fél 6-kor ad-
ják át a tehetséges pályázók-
nak a Kossuth téren megren-
dezendõ téravató ünnepség-
sorozaton.

Néhány érdekesség is el-
hangzott az eredményhirde-
tésen, többek között az is,
hogy közel harmincezer sza-
vazat érkezett a pályamû-
vekre, ebbõl huszonegyezer
Magyarországról. Japánból,
Izraelbõl, Indonéziából is ér-
keztek voksok. Kíváncsiak
voltunk, hogy mi lesz a ké-
pek és a szenteslike.hu hon-
lap sorsa. Barát Endre el-
mondta lapunknak, hogy a
fényképek nagy részét archi-
válják, a honlapot pedig to-
vább mûködtetnék; a szente-
si fiataloknak szóló tartalom-
mal, programajánlóval tölte-
nék meg. A képek a Dózsa-
ház közösségi térben tekint-
hetõk meg.

(folytatás az 1. oldalról)
– Félünk, hogy mi lesz a

télen, ha akkora hó lesz,
hogy napokig nem lehet
megközelíteni a falut – fejez-
te ki aggodalmát Kollár Ist-
ván. – Régen a termelõszö-
vetkezetek támogatták a ke-
reskedéseket, jöttek a nagy
gépek, el-eltakarították a ha-
vat. Akkor is volt áru az üz-
letben, mikor nagyon nagy
telünk volt. Most se TSZ, se
áru.

A körülöttem ülõk el-
mondták, hogy jár arra moz-
gó húsárusító, aki az üzlet-
helyiségbõl vette az áramot.
Bõ kínálata és jó minõsége
miatt szeretik, és rendszere-
sen onnan vásárolnak nyers
húsárut. A kisbolt helyettesí-
tésére is hasonló megoldást
tudnának elképzelni. 

– Szerettük Piroskát. Õ ve-
zette harmincöt éve a keres-
kedést. Tudta, hogy milyen
árut kérjen a központból, mi
az, ami biztosan elfogy. Az
utóbbi idõben kávét is fõzött
a mezõgazdasági munkások-
nak, akik reggelit, ebédet
vettek a boltban. A gyerekek,
mielõtt iskolába indultak,
szintén itt vettek uzsonnát –
mondta Vida Mihály.

Megtudtuk azt is, hogy az
elmúlt idõszakban, már mi-
nõségileg kifogásolható ter-
mékeket is szállítottak az üz-
letbe, ráadásul az áruk is
magasabb lett.

Egy másik háznál Imrével
és két idõsebb hölggyel talál-
koztam.

– Hatszáz forintot fizetünk
egy útra a buszon Szentesre.
Ha veszünk két kenyeret, ak-
kor ezer forintot költöttünk
és még sehol sem vagyunk.
Ásványvizet kell hozzunk,
mivel az ivóvíz minõsége
nem a legjobb. Gyakran kiér-

zõdik a tisztítószer. Akinek
van szûrõje, az mondja, hogy
gyakran barna lerakódásos a
víz – panaszkodott Imre.

A két hölgy hozzátette, ha
megkérnek valakit, akinek
autója van, hogy vásároljon
be nekik, az sem megy el in-
gyen, ráadásul kellemetlen is
állandóan szívességet kérni. 

– Szerettük volna, ha a Mé-
száros úr kijön hozzánk és ér-
tesít minket arról, hogy mi-
lyen változás lesz… A felme-
rült problémával kapcsolat-
ban felkerestük a Hunor
Coop Zrt.-t is, ahol Csatordai
Lajos, kereskedelmi igazgató
tájékoztatásul elmondta,
hogy a MiniCoop Lapistón
már jó ideje veszteséggel
mûködött.

– Próbáltuk a végsõkig ha-
lasztani a bezárást. Még az
intõ jelek ellenére sem tet-
tünk lépéseket. A bolt mellett
üzemelõ kocsma bezárása és
a dohánytermékek árusításá-
nak tilalma visszavetette a
forgalmat. Piroska, az üzlet-
vezetõ egészségi állapotának
megromlására hivatkozva
nem tudta tovább ellátni a
tevékenységét – részletezte
Csatordai Lajos.

A cég keresi azt a vállalko-
zót, akinek kiadhatnák az
üzlethelyiséget. A kereske-
delmi igazgató kiemelte,
hogy az üzlet újraindításá-
ban szakmai, sõt elképzelhe-
tõ, hogy anyagi segítséget is
biztosítanának. A termékek
árfekvését illetõen úgy nyi-
latkozott, hogy a szentesihez
képest eddig sem volt elté-
rés. 

– Arra törekszünk, hogy
Lapistón ismét kinyisson egy
üzlet, ami a lakosságnak, a
vállalkozónak és nekünk is
elõrelépést jelent.

Lantos Éva

Bolt nélkül
maradtak

A szentesi polgárõr egye-
sületnek május 30-án, má-
sodszorra sikerült megtarta-
nia a beszámoló, évzáró köz-
gyûlését. Két héttel korábban
a vezetõség nem kellõen ké-
szült fel és heves viták szakí-
tották félbe a közgyûlést. A
levezetõ elnöki teendõk ellá-
tásával Gránicz Pál titkárt
bízták meg, majd Szabó Ist-
ván elnök beszámolt a 2013-
ban végzett feladatokról. Ki-
emelte, hogy az önkormány-
zat kérésére hetente kétszer,
éves viszonylatban 110 alka-
lommal, négy fõvel jelentek
meg a piacon. Rendszeresen
biztosították a városi rendez-
vényeket, a halottak napján
járõröztek mind az öt temetõ
környékén és részt vettek a
„TeSzedd” hulladékgyûjtési
akcióban. Idén a lovas pol-
gárõr csoport elindítását ter-
vezik kellõ jelentkezõ esetén.
Az elnök a pénzügyi hely-
zetrõl elmondta, hogy a múlt
évben 620 ezer forinttal gaz-
dálkodtak. Azonban az elõzõ
elnök felelõtlensége miatt
220 ezer forint biztosítási bír-
ságot és az elmaradt gáz-

számlát kellett megfizetniük. 
Szabó Zoltán, a felügyelõ

bizottság elnöke javasolta a
közgyûlésnek, hogy téríttes-
se meg az elõzõ elnökkel az
okozott kárt, válasszanak
egyesületi pénztárost és szol-
gálatszervezõt. Elmondta,
hogy az elõzõ elnököt nem
számoltatták el, a vezetõség
megosztott, magára maradt
az elnök és az okmányokban
is vannak hiányosságok. 

Magyari Béla, a megyei
szövetség tiszteletbeli elnöke
szerint az egyesület elnöke
mindenben magára maradt,
vezetõtársai nem segítettek
neki, vagy nem igényelte a
segítségüket. Javasolta a köz-
gyûlésnek, hogy Gilinger Ist-
vánt, a megyei szövetség el-
nökségének tagját fogadják
el az egyesület segítõjének.

Az egyesület közgyûlése
döntött az elõzõ elnök elszá-
moltatásáról,  megválasztot-
ta pénztárosnak Tóth Máriát
és szolgálatszervezõnek Ujj
Ferencet, valamint elfogadta
Gilinger Istvánt az egyesület
segítõjének és tanácsadójá-
nak.

Másodszorra
sikerült megtartani

a közgyûlést 

Az elsõ napok kedvezõ ta-
pasztalatairól számolt be
Bertók Róbert a Kurca-part
Kalandpark látogatottságá-
val kapcsolatban. A nyitás
napján is többen kipróbálták
a különbözõ elemeket és jól
érezték magukat a kedvezõt-
len idõ ellenére. A hétfõi
szünnap után, kedden gyen-
gébb látogatottsággal mû-
ködtek, szerdán már nyitás-
kor egy másodikos osztályt
fogadtak a Klauzál iskolából.
A 2.b. osztálykirándulás ke-
retében próbálta ki a kaland-
parkot. Ugyanekkor várták a
gádorosi Kisboldogasszony

Katolikus Általános Iskola
diákjait is. Bertók Róbert el-
mondta, hogy a jövõ hétre
több csoport már bejelentke-
zett, lesz olyan nap, amikor
nem  tudnak más vendéget
fogadni. Elõzetesen minden-
képp érdemes tájékozódni
a Kurca-part Kalandpark
kurcakaland.hu honlapján a
foglaltság mértékérõl, ne-
hogy a helyszínen szembe-
süljenek azzal, hogy telt ház
miatt várakozni kénytelenek.
A tanítási idõ utolsó hetei-
ben iskolai és óvodai csopor-
tok, a vakáció alatt inkább
családok látogatására számí-
tanak. Minden hétfõn zárva

tartanak. A kalandpark árai
barátságosak, Csongrád me-
gyei és szentesi vendégek
külön kedvezményt kapnak.
Bérlettel több elem is hasz-
nálható, de vásárolható önál-
lóan egy-egy élményelemre
is jegy. Az úgynevezett sétá-
lójeggyel igénybe vehetõ a
gyerek kalandterep és a
builder mászótér, így 200 fo-
rintért felügyelet mellett,
biztonságos körülmények
között, árnyas helyen játsz-
hat a gyerek.

Az üzemeltetõ L-Direct
Kft. ügyvezetõjétõl azt is
megtudtuk, hogy a paint ball
pálya a hétvégétõl használ-

ható, a crazy ball óriáslabda
a jövõ héttõl próbálható ki. A
héliumos ballon üzemelési
engedélyeire még várnak, a
pontos használatbavételei
idõpontot még nem tudta
megmondani Bertók Róbert.

A Kurca-part kalandpar-
kot mintegy 400 millió fo-
rintból valósította meg a
szentesi L-Direct Kft., közel
50 százalékos uniós támoga-
tással. A Kováts Károly utca
melletti 1,6 hektáros, közel
két tucat élményelemmel fel-
szerelt kalandpark 15 ember-
nek ad munkát.

BG

Megnyílt a kalandpark

A központ akkor és most

Szerencsés helyzetben
van az újságíró, amikor
olyan dolgokat láthat és
próbálhat ki, amit a nagy-
közönség csak késõbb te-
het meg. Ilyen alkalom
volt a Kurca-part Kaland-
park vasárnapi megnyitá-
sa elõtti sajtónap, amikor
Bertók Róbert kalauzolása
mellett próbálhatták ki a
különbözõ elemeket az
újságírók. A bemutató ele-
jén Szirbik Imre polgár-
mester az íjászattal ismer-
kedett, majd rohant to-
vább a sportcsarnokba,
ahol a birkózó diákolim-
piát tartották éppen. A
sajtósok kedvükre mász-
kálhattak a kötélpályá-
kon, eshettek le a rodeó
bikáról vagy retteghettek
az óriáshintán. 

Tabajdi Zétény nyertes fotója
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Hagyományosan a városi
pedagógus ünnepségen kö-
szönti az önkormányzat a
kiemelkedõ tevékenységet
végzõ tanítókat, tanárokat
és óvodapedagógusokat.
Szép számban vehettek át
díszdiplomákat a jogutód
intézményektõl a diplomá-
juk jubileuma alkalmából.

A Megyeháza Konferencia
és Kulturális Központban
Szirbik Imre polgármester kö-
szöntötte a megjelent peda-
gógusokat, akik munkájának
igazi elismerése, mint fogal-
mazott, az általuk oktatott fi-
atalok pályája, az õ eredmé-
nyeik.

A díjátadó ünnepség dísz-
diplomák átadásával vette
kezdetét. Márvány díszokle-
velet kapott: Gilicze Lászlóné
sz. Várady Erzsébet gépírás-
és gyorsírástanító. Vas dísz-
oklevélben részesült: Gerecz
Elemér tanító. Gyémánt dísz-
oklevelet adományoztak a
következõk részére: Antal
Istvánné sz. Békési Aranka ál-
talános iskolai tanár, Böször-
ményi Istvánné sz. Horváth
Rózsa óvónõ, Dancsó János ál-
talános iskolai tanár, Faragó
Péter Pálné sz. Bujdosó Mária
óvónõ, Kálmán Dezsõné sz.
Dömsödi Terézia tanító, Mol-
nár Lászlóné sz. Horváth Juli-
anna óvónõ, Turai József taní-
tó és Vörös Jánosné sz. Hor-
váth Mária óvónõ. 

Arany díszoklevéllel is-
merték el: Balogh Jánosné sz.
Makó Terézia tanító, Bácskai
Józsefné sz. Molnár Éva óvó-
nõ, Berta Ferencné sz. Fülöp
Jolán tanító, Füsti Molnár
Jánosné sz. Jenei Julianna taní-
tó, Lóczi Jánosné sz. Lauró Má-
ria tanító, Medgyesi Istvánné
sz. Fazekas Gizella tanító,
Toókos Ferencné sz. Sinóros
Szabó Edit középiskolai tanár.

Emléklapot kapott: Németi
Istvánné sz. Dóbé Ibolya általá-
nos iskolai tanár.  

Az önkormányzat képvi-
selõ-testülete által alapított a
„Tehetséggondozás területén
végzett kiemelkedõ mun

kásságért“ elismerést idén
Dudás-Szabóné Deák Juditnak,
a Boros Sámuel Szakközépis-
kola, Szakiskola tanárának
és Tóthné Hlavács Máriának, a
Koszta József Általános Isko-
la tanárának adományozták.

„Kiemelkedõ pedagógiai
munkájáért" kitüntetést ka-
pott:

Bartuczné Józsa Anikó (Bo-
ros Sámuel szakközépisko-
la), Hajós Jánosné (Horváth
Mihály Gimnázium), Hegyi
Katalin (Szent Erzsébet ált.
isk.), Kerekesné Török Mária
(Klauzál Gábor ált. isk.),
Kováts Kornél (Deák F. Ált
Isk.), Pakó Attila (Lajtha mû-
vészeti iskola), Péter Erika
(Pollák szakközépiskola),
Ráczné Miskolczi Erzsébet

(Kiss Bálint ált. isk.),
Sánthá-né Deim Alíz (Koszta
J. ált. isk.), Varjúné Déló-
Nagy Gabriella (Bartha J.
szakközépiskola) és Vincze
Adrienne (Kertvárosi óvo-
da).

„Kiemelkedõ közszolgálati
munkájáért” kitüntetésben
részesültek:

Fekete Sándorné, Mészáros
Ferencné, Mészáros Zoltánné.

Szakszervezeti kitüntetés-
ben részesült:

Eötvös József Emlékérem
Ezüst fokozat: 

Csíziné Magyar Ildikó, Ladá-
nyiné Lõrincz Ildikó, Szabó
Sándorné, Vargáné Õze Tímea.

Eötvös József Emlékérem
Bronz fokozat:

Madarász Ildikó, Nagy And-
rea, Rozmanné Szarka Katalin ta-
nárnõk, Udvardi Ildikó óvónõ.

Pedagógusokat köszöntöttek

A holtak megbocsáthat-
nak, az élõk nem feledhet-
nek, mondta Erdélyi Miklós,
a Hódmezõvásárhelyi Zsidó
Hitközség ügyvezetõ elnö-
ke az izraelita temetõben
tartott holokauszt megemlé-
kezésen vasárnap délelõtt.

A 70. évforduló tiszteletére
rendezett nyilvános alkal-
mon Erdélyi Miklós az akko-
ri magyar állam és a magyar
zsidó vezetés felelõsségét is
hangsúlyozta a holokauszt-
tal kapcsolatban. Elvi ellen-
tétrõl beszélt a mai kormány
és a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége kö-
zött a holokauszt megemlé-
kezések kapcsán.

Az a feladatunk, hogy em-
lékezzünk. Ez nem vallási
kérdés, ez a magyar társada-
lom egészét érintõ kérdés,
mondta köszöntõjében Stern
Sándor. Szirbik Imre polgár-
mester visszaemlékezett
1990-re, amikor tanácselnök-
ként rátalált a szentesi gettó
iratállományára a titkos ügy-
kezelési iroda egyik szekré-
nyében. A dokumentumokat
átadta Stern Sándornak,
majd az izraeli Yad Vashem
intézethez került.

Markovics Zsolt szegedi fõ-
rabbi szerint 70 évnek sok
mindenre elégnek kellett
volna lennie, többek között.
Az elmúlt idõszakban felnõtt
két generáció nem ismeri a
tiszteletet, a toleranciát és a
szeretetet. A fõrabbi sajnála-
tosnak tartja, hogy a mai ál-
talános iskolásoknak fogal-
muk sincs arról, mi is volt a
magyar holokauszt.

A holokauszt több mint
félszáz szentesi és szegvári
áldozatának 1947-ben állított
emlékfalán olvasható: „Zsi-
dók voltunk. Ez volt a bû-
nünk csupán.“ Markovics
Zsolt szegedi fõrabbi felhívta
a figyelmet: ápolnunk kell
ami fennmaradt, legyen az a
szentesi zsinagóga, a temetõ,
legyen bármi, ami hirdeti, itt
egykor egy virágzó közösség
élt és mûködött, aminek már
csak az emléke létezik. 

A szertartás végén az Em-
lékezés Fája alapítvány nevé-
ben a holokauszt áldozatai-
nak emlékfáját ültette el
Niedermüller Péter, a szegedi
holokauszt alapítvány egyik
alapítója, megválasztott eu-
rópai parlamenti képviselõ. 

BG

70 év sem volt elegendõ

Holokauszt
megemlékezés

Megkegyelmezett az esõ a
június 1-jei kirakodóvásár-
nak és a városi gyereknap-
nak, így mindenki jó hangu-
latban, zavartalanul sétálgat-
hatott a sátrak között. A mû-
velõdési központ 1981 óta
minden évben június elsõ
vasárnapján megrendezett
kirakodóvásárára megtelt a
Kossuth tér.  Az ország min-
den szegletébõl érkeztek ke-
reskedõk, s változatos porté-

kákat kínáltak. Sokan meg-
álltak a papucsosnál, a kéz-
zel festett kerámiáknál, de
nem hiányozhattak a fából
készült régi (és újabb, példá-
ul robot, vagy fát rakodó da-
ru) gyerekjátékok, hangsze-
rek, játékkardok, faragott tá-
lak, s ami a régi búcsúkat
idézte, a mézeskalács, mely-
re, ha kérték, személyes szö-
veget is felírt az árus. A
gasztroínyencségek kedvelõ-

it vonzotta  Lekvárfalva sát-
ra, de a leghosszabb sor a
kürtõskalácsos bódéja elõtt
állt. Városunk alkotóit a KA-
POCS egyesület gyûjtötte
egybe, többüket munka köz-
ben is megnézhették az
érdeklõdõk. A családokat ze-
nés mûsorszámok ültették a
színpad elé, a Pom-Pom ze-
nekar koncertje zárta a na-
pot, címében is már a vakáci-
ót idézve. D.J.

Megunhatatlan portékák

Miniszteri elismerések
A gyermekek harmonikus személyiségformálása terén

végzett kiemelkedõ oktató, nevelõ munkája elismerése-
ként Németh László-díjban részesült Balogh Terézia, a
Koszta József Általános Iskola tanára, munkaközösség
vezetõje és Mihály Béla, a Lajtha László Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola címzetes igazgatója, klarinéttanára. Kiemel-
kedõ hatású oktató, nevelõ munkája, a pedagógiai gya-
korlatot segítõ  tudományos tevékenysége elismerése-
ként a pedagógusnap alkalmából Apáczai Csere János-
díjban részesült Homoki-Nagy Mária, a Szegedi Tudo-
mányegyetem oktatási rektorhelyettese, Szentes díszpol-
gára. Az elismeréseket Balog Zoltán, az emberi erõforrás-
ok minisztere adta át Budapesten, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemen.

A szentesi Pengetõ Citera-

zenekar 8. alkalommal kapta

meg a legrangosabb arany

minõsítés mellett az Arany-

páva-díjat. Az Országos Mi-

nõsítõ Hangversenyt két

évente rendezik meg, s bár a

Pengetõ tavalyi évben el-

nyerte az Aranypáva-nagy-

díjat is, két évente újra és új-

ra meg kell méretnie magát,

mint azt tették a múlt hétvé-

gi hangversenyen, Dabason

is. Birinyi József népzenekuta-

tó, a KÓTA társelnöke,

Gerzanics Magdolna népzene-

kutató és Dévai János népze-

nekutató, a Magyar Rádió

népzenei fõszerkesztõje al-

kották a zsûrit.

A zenekar tagjai: Vinczéné

Földesi Márta, Petes Zsuzsan-

na, Debreczeni-Kis Helga, Petes

Krisztina, Petesné Trupulai Er-

zsébet, Komár Viktor, Németh

Bence, Baranyi Imre, Laczkó

Péter és Mélykútiné Németh

Kornélia (mûvészeti vezetõ).

Aranypáva
nyolcadszor

a Pengetõnek
Fotó: Vidovics 

Fotó: Vidovics Ferenc
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Szomszédvárak labdarú-
gó-csapatai csaptak össze az
elmúlt szombaton, Csongrá-
don. A megyei elsõ osztályú
Csongrád és a Szentesi Ki-
nizsi mérkõzésén a hazaiak
nyertek 4-1-re, a Kinizsi az
utolsó fordulóban hazai pá-
lyán a Sándorfalva ellen
zárja a szezont. Eldõlt az is,
hogy a gárda jövõre is az el-
sõ osztályban folytathatja.

Helyezéstõl függetlenül
mindig rangadónak számít a
Szentes és a Csongrád össze-
csapása, olyan ez, mint vízi-
labdában a Szentes- Szeged
derbi. Ezúttal Csongrádon
néztek farkasszemet egy-
mással a felek, ahová szép
számú szentesi szurkolóse-
reg is elkísérte a mieinket. A
21. percig tartotta magát a

Kinizsi, ekkor egy védelmi
figyelmetlenséget követõen
megszerezte a vezetést a
Csongrád. Helyzetei ugyan
akadtak a Szentesnek, ám
nem sikerült a kapuba talál-
ni. Nagyon rosszul kezdte a
második félidõt Bozóki Zoltán
együttese, hiszen két percnyi
játék után második találatát
érte el a hazai gárda, és a gól
érezhetõen megrogyasztotta
a mieinket. A gól után két-
szer is bravúrral hárított Bí-
ró, a Csongrád kapusa, de a
helyzeteket mégis a csongrá-
diak használták ki, még két
alkalommal vették be Gömöri
kapuját. A végén Martók ta-
lálata már csak a szépségta-
paszt jelentette. – Egyéni hi-
bákból kaptuk a második és
a harmadik gólunkat, ezt kö-

vetõen megadtuk magunkat
– értékelte a mérkõzést
Bozóki Zoltán. – Tudtuk,
hogy gyors játékosaik van-
nak, sajnos nem sikerült õket
semlegesíteni. Középrõl hi-
ányzott Lajos Máté játéka, je-
lenléte stabilitást adott volna
a védelmünknek, de nem ez
volt a vereségünk oka. 

Egy forduló van még hátra
a bajnokságból, a Kinizsi a
Pusztai László Sporttelepen
fogadja a Sándorfalva együt-
tesét szombaton, 17 órakor.
A csapat jelenleg a 14. helyen
áll, 24 ponttal, 5 ponttal elõz-
ve meg a kiesõ helyen tanyá-
zó Kistelek gárdáját. Az el-
múlt hétvégén az ifjúsági
együttes is vereséget szenve-
dett, a fiatalok 2-1-re kaptak
ki Csongrádon. hv

Labdarúgás, záróra

Május 24-én 49. alkalom-
mal rendezték meg a Savaria
táncversenyt Szombathe-
lyen. Ebben az évben Latin
World Open, Junior Latin
Open, Ifjúsági Standard
Open szerepelt a mûsorban
az Agóra Mûvelõdési és
Sportházban. 

A Szilver TSE  párosainak
eredménye:

Latin World Open (51 in-
duló): 30. Hegyes Bertalan, Kis
Violetta, Ifjúsági Standard

Open (13): 4. Rónyai Zoltán,
Farkas Boglárka, 7. Sági István
Balázs, Forgó Éva Patricia, 10.
Mészáros János, Bagóczki Ra-
móna, 11. Kiss Tamás Bence,
Lucz Laura.

Junior II. Latin Open (10):
7 - 8. Mészáros János, Bagóczki
Ramóna.

Hajdúböszörményben tar-
tották az év második felnõtt-
ifjúsági tíztánc, valamint a
junior latin ranglista ver-
senyt, ahol a Szilver Tánc-

sport Egyesület párosai
mindkét kategóriában elõke-
lõ helyen végeztek. 

Az ifjúsági-felnõtt korosz-
tályban elsõ Hegyes Berta-
lan, Kis Violetta, második a
Budai Attila, Barna Lilla ket-
tõs, a bronzérmet pedig a
Rónyai Zoltán, Farkas Bog-
lárka szerezte meg.

A junior ranglista 3. helye-
zettje Mészáros Bence, Bal-
anescu Liliána. A döntõrõl  le-
csúszva 7.-ek Mészáros Já-
nos, Bagóczki Ramóna, 8.-ok
Rischák Balázs, Dajka Csenge.

Szilver-sikerekEgy tanéven keresztül
volt a Szentesi Párducok
Kézilabda Utánpótlásne-
velõ Sportiskola U10-es
korosztályú lányainak az
edzõje Miklósné Kocsis Éva.
A tavaly szeptemberben
Algyõrõl Szentesre „igazo-
ló” edzõnõ nem csak dél-
után tartott tréningeket a fi-
ataloknak, hanem a délelõt-
ti, az általános iskolák test-
nevelés óráiba illeszkedõ
kézilabda oktatásban is sze-
repet vállalt. Múlt pénteken
tornagyõzelemmel búcsú-
zott a hazai pályától.

– Az utolsó hazai mérkõ-
zéseit játszotta a lányokkal
hazai pályán, milyen érzé-
sekkel búcsúzik Szentestõl?

– Nagyon örülök, hogy a
2001-2002-es korosztályú lá-
nyoknak kiírt Koszta-kupán
gyõzedelmeskedtünk a 10-11
esztendõs lányaimmal, más-
részt nagyon fáj a szívem, és
rossz érzés megválni ettõl a
társaságtól. Hozzám nõtt ez
a csapat, kilenc hónapot dol-

goztunk együtt és nagyon
megszerettem õket. Nem egy
esztendõre terveztem az itte-
ni munkát, szerettem volna
hosszabb idõre maradni és
felépíteni a nõi ágat Szente-
sen. Sajnos külsõ körülmé-
nyek miatt ez nem fog sike-
rülni.

– Hogyan búcsúzik a lá-
nyoktól?

– Ezen a héten még csütör-
tökön edzettünk, majd ezt
követõen volt egy kis össze-
jövetel, aztán hétvégén el-
utazunk a csapattal az Oros-
háza kupára, itt játszik
együtt utoljára ez a társaság.
Lesz nálam papírzsebkendõ,
az biztos…

– Viszi magával az algyõi
lányokat a következõ állo-
máshelyére? Szétesik ez a
korosztályú gárda itt Szen-
tesen?

– Jelen pillanatban nem tu-
dom, hogy hol fogok
edzõsködni, egyelõre pihen-
ni fogok, ez biztos, mert fizi-
kálisan és emberileg is leme-
rített ez az esztendõ. Igyek-
szem a fiaimmal is több idõt
együtt tölteni, annál is in-
kább, mert ha a nagyobbik
utazhat a junior kézilabda
Európa-bajnokságra Ausztri-
ába, akkor mindenképpen
szeretném megnézni a mér-
kõzéseit.

HV

Búcsú – gyõzelemmel

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

Szentesen 1920-ban indí-
totta útjára a birkózó sport-
ágat  Papp László, aki  Euró-
pa-bajnoki aranyéremmel és
olimpiai ezüstéremmel is
gazdagította hírnevünket.
Az 1930-as évektõl fellendü-
lõben volt a helyi birkózás,
ami olyan jeles eseményeket
adott a városunknak, mint
1936-ban az olimpiai tölgy
elültetése a Petõfi Sándor is-
kola elõtt. 1991 és 2008 kö-

zött – a szakosztály fõváros-
ba delegálása miatt – nem
volt olyan személy, vagy
szervezet, aki a sport fenn-
maradását elõsegítette vol-
na, ezért ekkor nem volt le-
hetõség birkózást tanulni. 

2007-ben kezdeményezés
indult a sportág újraéleszté-
sére, melynek eredménye-
ként 2008-ban megalakult a
Klauzál DSE birkózó szak-
osztálya, 2011-ben pedig a
Dr. Papp László Birkózó
Egyesület, melyet a város
vezetése a kezdetektõl nap-
jainkig is támogat.

Az egyesület elnökével,
Kis-Tóth Tihamérral és Rónyai
Zoltán alelnökkel beszélget-
tünk.

A szentesi szervezet a
csongrádi szakosztállyal

együtt jelenleg közel száz
sportoló gyermeket számlál,
ebbõl aktívan huszonnyolc-
harminc fõ ûzi a sportot ver-
senyzõként. Mindkét város-
ban jelen vannak az óvodák-
ban és iskolákban, ahol egé-
szen kicsi kortól szoktatják a
gyerekeket ehhez a mozgás-
kultúrához. Kezdetben játé-
kos formában, késõbb tech-
nikai, erõnléti gyakorlatok-
kal bõvítve sajátítják el a ver-
senyeken alkalmazható fo-
gásokat.

A sportág bázisát alkotó
kisiskolásoknak hetente két-
három alkalommal tartanak
edzést a Klauzál Gábor isko-
lában és két csongrádi tanin-
tézményben.

Megtudtuk, hogy hétéves
korosztályból sokan lemor-
zsolódnak az iskolakezdés
miatt. Többek között ez is in-
dokolja az egyesület állandó
toborzó tevékenységét. A ta-
valyi eredményekhez képest
idén már megduplázták az
olimpiai pontjaikat és még
fél évnél sem járunk. Ezzel
párhuzamosan a gyereklét-
szám nõtt. Az elnökhelyettes
véleménye szerint a szakmai
tudásra, az edzések minõsé-
gére nagyobb hangsúlyt kell
a jövõben fektetni. 

– A veteránokból álló csa-

patunk is részt szokott venni
bajnokságokon, ami látható-
an ösztönzi a fiatalabbakat –
mondta az elnök. – Arról
nem is beszélve, hogy ez a
sport egyéniséget, jellemet
fejleszt, hozzájárul a fegye-
lem, a helyes viselkedés
m e g t a r t á s á h o z .  C é l u n k
egészséges felnõtteket kine-
velni. Mint kiderült, havi
ezer forintot fizetnek a szü-
lõk tagdíjként. Ezen felül õk
állják a versenyek utazási
költségeinek egy részét. 

– Ha országos bajnokság-
ról van szó, akkor az egyesü-
let igyekszik támogatni a

versenyzõket. Amennyiben
testvérek járnak az edzések-
re, akkor csak az egyik gyer-
mek költségeit kell befizetni
– részletezte Rónyai Zoltán.
– Itt is nagy szerepe van a
szülõk helytállásának, hi-
szen õk erõsítik meg a gyere-
keket, hogy jók abban, amit
csinálnak, eljuttatják õket
edzésekre. 

– Az önkormányzat min-
den évben támogatja a mû-
ködésünket, továbbá az álta-
lunk rendezett versenyhez is
hozzájárul. Ezen kívül a
sportágfejlesztési koncepció-
nak köszönhetõen is kapunk
támogatást – tette hozzá Kis-
Tóth Tihamér.

Az egyesület vezetõi la-
punknak azt is elmondták,

hogy a jövõben szeretnék
több iskolában is bevezetni a
birkózást, ha lehetõség nyíl-
na rá, akár a tantervbe be-
építve, testnevelésórák kere-
tein belül. A tömegsportbá-
zis megtartása mellett meg
szeretnék valósítani, hogy
fõállású edzõk dolgozzanak
a sportolókkal.

– Ennek az anyagi vonzata
elég számottevõ, viszont
amíg ezen dolgozunk, igyek-
szünk pályázati források be-
vonásával fejlõdni, népsze-
rûsíteni az egyesületet. Hét-
végén gyereknapot szerve-
zünk, nyáron pedig edzõtá-
borba visszük a gyerekeket a
Balatonra – fejtette ki Rónyai
Zoltán.

L.É.

A jövõt építik a birkózó gyerekek

Éva és csapata a Koszta kupa elnyerése után.

A DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖN-
TÕJÉT rendezték meg a 4-5. korosztály-
ban versenyzõ atlétáknak Budapesten.
Az Ikarus Sporttelepen tartott versenyen
elhangzott, hogy ebben az évben több
mint százezer diáksportoló vett részt az
atlétika különbözõ számaiban és 93 ér-
met osztanak ki a gyõztesek között. 

Ebben a népes mezõnyben szerepeltek
a Maximus SE dobóatlétái. Több akadály
merült fel a felkészülés során, a szentesi
pályán folyó munkálatok miatt nem tud-

ták használni a dobókört és felkészülé-
sük alatt többen is érettségiztek. 

Csordás Cintiától edzõje, Benkõ Márta
súlylökésben és diszkoszvetésben is a
nyolcas döntõbe jutást várta, amelynek a
versenyzõ eleget is tett. Jó versenyzéssel
mindkét számban egyéni csúcsered-
ménnyel a 6. helyen zárt. Papp Anita az
elõzõ évi bajnoki címét nem tudta meg-
védeni, de nagy küzdelemben a 2. he-
lyen végzett,  a tavalyi ifi  világbajnok
mögött.

Az elmúlt pénteken a Dr. Papp László sportcsarnokban
rendezték meg a Koszta Kézilabda Kupát. A rendezvé-
nyen öt lány és három fiú csapat vett részt. A torna vég-
eredménye: 

Lányok: 1. Párducok (Szentes), 2. Kondoros, 3. Hódme-
zõvásárhely, 4. Csongrádi Tigrisek, 5. Koszta (Szentes).

Fiúk: 1. Koszta (Szentes), 2. Kondoros, 3. Párducok
(Szentes).

Huszonnyolc-harminc fõ ûzi aktívan a birkózást.

Érdemérmek
A Birkózó Diákolimpia országos döntõjén május 31-én

a Magyar Birkózó Szövetség elnöke Elismerõ Diplomát
adott át Farkas Sándor országgyûlési képviselõnek a
sportágért végzett tevékenységének honorálásaként. A
Magyar Birkózósport Érdemérem arany-, ezüst- és
bronzfokozatát a sportág helyi szintû támogatásáért
Szirbik Imre, Szûcs Lajos és Rónyai Zoltán kapták.

Az egyesület szeretné megköszönni a birkózó diák-
olimpia támogatását az önkormányzatnak, a Magyar Bir-
kózó Szövetségnek, Szûcs Lajos alpolgármesternek,
Sziva Péter és Sebesy Attila egyéni vállalkozóknak és a
csongrádi borvidék borászainak.
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Így köszöntik a mai napig
Kõhalminé Forrai Juliannát,
aki három évtizede megha-
tározó alakja a szentesi sak-
kozás életének. Munkáját a
Magyar Sakkszövetség az
idei évben a Magyar Sakko-
zásért Díjjal ismerte el, me-
lyet május 31-én Budapes-
ten vehetett át. 

Nagyapja és nagybátyja
profi szintû tudásától ösztö-
nözve kezdett gyermekkorá-
ban sakkozni, de emlékezete
szerint édesanyjával is sokat
gyakorolt. Eredetileg nép-
táncot szeretett volna oktat-
ni, de az akkori lehetõségek
mellett ezt nem tudta meg-
valósítani. Ekkor feltette ma-
gának a kérdést: mit tudok
még átadni a fiataloknak? 

- A nagybátyám a Szentesi
Spartacus NB II-es verseny-
zõje volt. Én 1980-ban, a mai
Koszta József Általános Isko-
lában, szakkör keretein belül
kezdtem sakkozásra tanítani
a gyerekeket. A matematika-
fizika szakom mellé jól illett
a sakk oktatása.  Hamarosan
bekapcsolódtunk a mostani
diákolimpiák elõdjébe, az
akkori úttörõ versenyekbe,
majd 1984-ben a Klauzál Gá-
bor Általános Iskolában foly-
tattam tevékenységemet. Ez
olyan jól sikerült, hogy az is-
kolát a városi diáksakk bázi-
sává sikerült tenni – mesélte
Kõhalminé Forrai Julianna. 

A 90-es években, rendkí-
vüli tantárgyként egész osz-
tályokat oktatott, diákjai az
országos versenyeken is
szép eredményeket értek el.
Késõbb, az utánpótlás kine-
velésével kezdett foglalkoz-
ni, melynek köszönhetõen if-
júsági versenyzõk felmutatá-
sa sosem okozott problémát.
1999-ben kezdte a nyári
sakktáborok szervezését,

melyek olyan sikeresek let-
tek, hogy végigkísérték
egész pályafutását.

– Egy darabig a saját tudo-
mányomat próbáltam átadni
a diákoknak, de késõbb úgy
éreztem, hogy az elmélettel
komolyabban kell  foglalkoz-
nom. Középfokú sakkedzõi
képesítést szereztem. Tanme-
netet készítettem, oktattam,
versenyre készítettem fel a
gyerekeket – részletezte.

– Tavaly elvégeztem az
alapszintû versenybírói kép-
zést, melyhez megszereztem
egy kiegészítõ minõsítést is,
így a másodosztályú ver-
senybírói képesítéssel NB II-
es mérkõzést is vezethetek.
Emellett 2010-ben átvettem a
szentesi szakosztály vezeté-
sét, mely 2012-ben a Sparta-
cusból kiválva Szentesi Sakk
Sport Egyesületként mûkö-
dik tovább. Nagyon örültem,
hogy Kozák János elnök se-

gítségével sikerült mindezt
megvalósítani, hiszen így
fenn tudtuk tartani a száz-
éves hagyománnyal rendel-
kezõ sakkéletet a városban.
Kõhalminé Forrai Julianna
jelenleg az egyesület alelnö-
ke és a felnõtt csapat vezetõ-
je is egyben, akikkel elérték
az NB II-be való bejutást is.
A feladatokat, ügyintézést is
társadalmi munkában végzi.
Úgy érzi, hogy ezzel a díjjal
elismerték eddigi munkáját.  

– Az átadón eszembe ju-
tott, hogy mennyi mindenen
vagyok túl. Fontolgattam,
hogy abba kellene hagyni,
de ezzel most megint kap-
tam egy kis erõt. Az jutott
eszembe, hogy a sakkot
nyolcvan éves koromig is
mûvelhetem. Akkor meg mi-
ért ne folytassam? – tette
hozzá mosolyogva.

Lantos Éva

„Csókolom, Sakk tanár néni!”

A mûszaki katonák képes-
ségeikre szükség van és
szükség lesz a jövõben is –
nyitotta meg a MH
Összhaderõnemi Parancs-
nokság mûszaki szakmai
konferenciáját Szentesen
Böröndi Gábor dandártábor-
nok, a szárazföldi haderõ-
nem fõnöke. Az elõadások
után a dinamikus és a stati-
kus bemutatókon a Magyar
Honvédségben rendszeresí-
tett szinte valamennyi mû-
szaki technikai eszközt kö-
zelrõl is megtekinthették. A
fegyvernem képességeinek
hasonló méretû bemutatása
utoljára 1992-ben volt. 

Nyers József ezredes több
mint egy éve gondolt elõször
ilyen rendhagyó konferencia
megszervezésére, a „végsõ
lökést” pedig a lövészek ta-
valyi tanácskozása jelentette.
Már az elõkészületek kezde-
tekor elhatározta, hogy a leg-
modernebb eszközök kiállí-
tása mellett bemutatják a
„feledésbe merülteket” is.
Nyers József kiképzési szem-
pontból is eredményesnek
ítélte a konferenciát: az ez-
redtörzs tagjai részt vehettek
a tanácskozáson, a kéthetes
felkészülés pedig kemény
szakkiképzést jelentett. A
rendezvénnyel kívánták fel-
hívni más fegyvernemeket
képviselõ parancsnokok fi-
gyelmét olyan technikai le-
hetõségekre, mint például az
ezred fûrésztelepe. A pa-
rancsnok szeretne Szentesen
egy „erõs” mûszaki ezredet.
Nagyon örülnének például
út- és állásépítõ gépeknek.

Böröndi Gábor dandártá-
bornok szerint meghatározó
jelentõsége van annak, hogy
a Magyar Honvédség más
alakulatainak parancsnokai
is pontosan tisztában legye-
nek a mûszaki csapatok fel-
adataival, szervezeti felépíté-
sükkel, technikai felszereltsé-
gükkel. Erre pedig több mint
húsz év után nyílt ismét le-
hetõség. Böröndi tábornok
számára is nagyon tanulsá-

gos volt ez a konferencia. A
lövészparancsnok ugyanis
bármikor elrendelheti egy
híd megépítését, egy átjáró
létesítését, de a harcfeladat
megtervezésekor óriási segít-
séget jelent számára, ha tisz-
tában van azzal, hogy mi-
lyen technikai eszközökkel,
felkészültséggel rendelkez-
nek a mûszaki alakulatok,
mennyi idõ alatt és milyen
feltételek között képesek
végrehajtani az általa kiadott
parancsot. 

* * *
A Nemzeti Közszolgálati

Egyetem felsõfokú vezetõ-
képzõ tanfolyam hallgatói
tettek látogatást a 37. MH
Rákóczi Ferenc Mûszaki Ez-
rednél. A 14 fõs  csoportban
magyar, kínai, német, olasz,
orosz hallgatók vettek részt.

Varga István alezredes, ez-
redparancsnok-helyettes
megismertette a vendégeket
az ezred rendeltetésével,
szervezetével, a NATO-n be-
lüli nemzetközi szerepválla-
lásával, valamint legfonto-
sabb feladataival. Megtekin-
tették az ezred búvárbázisát,
látták a búvár kiképzés fo-
lyamatát, kihívásait, a szak-
mai feladatok végzéséhez
szükséges eszközöket, tech-
nikai berendezéseket.

A gyakorlótereken az állo-
mány mozgalmas, sokrétû
kiképzési feladatait figyel-
hették meg. Felállítva láthat-
ták a terrorista megfigyelés
elleni kerítéshálót és a híd-
építés egy különleges formá-
jával is megismerkedhettek,
valamint megszemlélhették
az elemekbõl összeállítható
fémszerkezetû híd építésé-
nek mozzanatait. 

Balogh Péter ezredes, a ve-
zetõképzõ tanfolyam pa-
rancsnoka elmondta, nagyon
hasznos volt a látogatás,
mert rendkívüli profizmus-
sal találkoztak. A fiatal szá-
zadosok hihetetlen elkötele-
zettséggel, „fanatizmussal”
látták el a feladatukat, irá-
nyították állományukat.

Fegyvernemi
„bemutatkozó”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
Június 7-én, szombaton 15

órakor  A szentesi kismesterek
újabb alkotásai címû kiállítás nyí-
lik. Megnyitja: Szirbik Imre pol-
gármester, közremûködik Balla
Tibor Aranypáva-díjas népze-
nész.

Tokácsli Galéria
Június 6-án, pénteken 17 óra-

kor nyílik Aranyi Sándor fényfest-
ményeibõl és Sejben Lajos
plasztikáiból összeállított kiállítás.
Mgnyitja: Szuromi Pál mûvészeti
iró, közremûködik Csák László
hangász. A tárlatot június 28-ig
nyitvatartási idõben tekinthetik
meg az érdeklõdõk.

Dózsa-ház Közösségi Tér
A városközpont rehabilitációs

programjához kapcsolódva hir-
dettek Ifjúsági Fotópályázatot. A
nyertesek kiállított fotóit nyitva-
tartási idõben lehet látogatni.

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????
Június 6-tól

Mosópor reklám:
– Nézze milyen ragyogóan fehér lett
ez az ing!
– Szép, szép de nekem kockásan
jobban tetszett...

- Apu! Nem láttad a könyvemet a
hosszú élet titkáról?
- Elégettem.
- Micsoda? Mégis, hogy képzelted?

- Az anyósom nagyon olvasgatta
mostanában...

- Mi a távcsöves?
- ???
- Messzirõl jött hajléktalan.

- Mi a kannibálok kedvenc
gyorskajája?
- ???
- A pizzafutár.

- Jean, hallott arról, hogy már az
állatok is lövöldöznek?
- Nem uram, de miért kérdezi?
- Azt írja az újság, hogy agyonlõtte
a menyét.

Pótfûtés

Kos
Több olyan elképzelése van,
ami megvalósításra vár.
Tartson ki, mert meg tudja

oldani. Való igaz, hogy több erõfeszí-
tést igényelnek a kivitelezések attól,
mint amire számított. 

Bika
Ha teheti, halassza el egy-
két nappal a pénzügyeit

érintõ döntéseit. Így lényegesen jobb
döntéseket fog tudni hozni a saját elõ-
nyére a hét többi napjain. Otthoni fron-
ton békés együttlét, jó megértés és
gyengédség köszönt önre.

Ikrek
Megérkezhet az a várva várt
fordulat, ami élete több terü-
letére is nagyon kedvezõen

kihat. Szellemileg és érzelmileg is él-
vezheti a bolygók kedvezõ támogatá-
sát. Régen dédelgetett ötletei szabadte-
ret kapnak a kibontakozásra. 

Rák
Az anyagiak életterületére
hoznak kedvezõ fordulatot.
Több esetben is tapasztal-

hatja, hogy Fortuna a kegyeibe vette.
Fogadja el és használja az élet adta jól
megérdemelt ajándékokat. Régi és új
terveit is megvalósíthatja.

Oroszlán
A magánjellegû pénzügyei
nem alakulnak jól. Ezért a
lehetõ legóvatosabban te-

gyen ilyen irányú lépéseket. Ez a hatás
a hét vége felé kezd majd alábbhagyni.
Addig is vigyáznia kell a túlköltekezés-
sel. 

Szûz
Az átvonuló bolygók meg-
változtatják a szemléletét és
viselkedését. Határozottab-

ban védi az érdekeit, és akarva-akarat-
lanul is sok mindent megváltoztat maga
körül ebbõl kifolyólag. Egy korábbi ál-
lásajánlat újra napirendre térhet.

Mérleg
Elege van abból, hogy a szí-
ve választottja mostanság

sûrûn felemlegeti a múltat. Ez könnyen
az idegeire mehet. Ezért célszerû leülni
vele és megbeszélni a dolgokat, míg
jobban el nem mérgesedik a helyzet. 

Skorpió
Dinamikus és energikus,
szellemileg felpörgöttnek
érezheti magát. A felmerülõ

kihívásokat szépen meg tudja oldani.
Amennyiben valamilyen vizsga elõtt,
vagy nagy döntések elõtt áll, kövesse
belsõ vezérlését és ne térjen el tõle, az
eredmény briliáns lesz.

Nyilas
Sokat foglalkoztatja anyagi
helyzetének jelenlegi állása.
Óvakodjon a spekulációktól.

A jól bevált utat követve nem fog hibát
véteni. A családi fronton kisebb idõre
feszültség érzékelhetõ.

Bak
Akkor is jónak és sikeresnek
mondható ez az erõszak, ha
olykor úgy érzi, hogy a csõd

kerülgeti. Egyetlen problémában sem
marad magára, remek szövetségesekre
és támogatókra talál. Idegen, ismeret-
len emberek is igyekeznek a segítségé-
re sietni.

Vízöntõ
Egy kicsit zaklatott, és úgy
érzi, hogy semmihez sincs
kedve. Szerencsére ez a ha-

tás hamar alábbhagy. Való igaz, hogy
mindent alaposan szemügyre kell ven-
nie, ami iratokkal és kommunikációval
kapcsolatos. 

Halak
Egy jól sikerült üzlet megkö-
tése, egy nemrég beindított
vállalkozás elkezd igen jól

prosperálni. Minden lehetséges, ami a
javát szolgálja, nagy szerencse moso-
lyog önre. Érdemes nyitott szemmel
járnia.

Június 6-13.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Tavaszi Sportnapot tarta-
nak utcaavatóval egybekötve
június a 11-én, szerdán dél-
elõtt 9 órától 16 óráig a Szen-
tesi Párducok Utánpótlás-
nevelõ Sportiskola Egyesület
szervezésében a felújított
Ady Endre utcában. A ren-
dezvény amolyan „mini
sportágválasztóként“ funkci-
onál, hiszen a kézilabda, a
streetball, a tájfutás, a kerék-
pározás, a falmászás, az íjá-
szat, a wing-tsun kung fu, a
BMX, a labirintus és a rögbi
vár kipróbálásra, de lesz ún.
mozgássérült akadálypálya
is. 14 órától rendhagyó ke-
rékpártúra kezdõdik a város-
rehabilitáció által érintett te-
rületen. Az eseményre a
szervezõk várják valamennyi
korosztály képviselõit a leg-
kisebbektõl a legnagyobba-
kig.

A rendezvény az önkor-
mányzat és partnereinek vá-
rosközpont rehabilitációs
programja címû városreha-
bilitációs projekt keretében
elkülönített Programalap fel-
használásával „Miénk itt a
tér“ témakörben megvalósu-
ló mini-projekt.

Utcaavató
sportnappal

Június 9., hétfõ
14:00 Isten Fia
16:30 3D Demóna
18:30 3D Demóna
20:30 3D A holnap határa
Június 10., kedd
9:30 3D A mogyoró-meló
16:30 3D Demóna
18:30 3D Demóna
20:30 3D A holnap határa
Június 11., szerda
9:00 3D Amazónia
14:00 3D Jégvarázs
16:30 3D Demóna
18:30 3D Demóna
20:30 3D A holnap határa
Június 12., csütörtök
16:15 3D Demóna
18:00 3D X-Men - Az eljövendõ

múlt napjai
20:30 Hogyan rohanj a

veszTEDbe
Június 13., péntek

14:30 3D Rio 2 
16:30 Hogyan rohanj a

veszTEDbe
18:45 3D Noé
21:00 Hogyan rohanj a

veszTEDbe
Június 14., szombat
12:00 3D A Szörny mentõakció
13:45 3D Jégvarázs
15:45 Violetta - A koncert
17:30 3D Demóna
19:15 Hogyan rohanj a

veszTEDbe
21:30 Az elnémultak
Június 15., vasárnap
12:00 3D Visszatérés Óz

birodalmába
13:45 3D A Szörny mentõakció
15:30 3D Gru 2
17:30 A csajok bosszúja
19:30 Hogyan rohanj a

veszTEDbe

Szentesi Õze Lajos Mozi

Június 13-án, pénteken 10-18,
14-én, szombaton 9-13 óráig az
ünnepi könyvhét könyveit és a he-
lyi kiadványokat vásárolhatják
meg az érdeklõdõk a könyvtár
elõtti téren. Mindkét napon Kruzs-

licz Pál dedikálja könyveit.

Ünnepi könyvhét

A zenekar 2009 õszén ala-
kult, igényes szórakoztatás
céljából. Repertoárjuk legin-
kább nagysikerû slágerekbõl
tevõdik össze a 60-as évektõl
napjainkig.

A Mr. Shame több, mint
egy átlagos partizenekar.
Tagjai képzett, professzioná-
lis zenészek, több évtizedes
múlttal és minõséggel a há-
tuk mögött. Mindenkit szere-
tettel várnak a Felsõpárti Sö-
rözõbe június 7-én, szomba-
ton. Belépõ 22 óráig ingye-
nes.

Mr. Shame
koncert és buli 

A tanárnõ a Magyar Sakkszövetség csikót formázó díjával.
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Kóros szenvedélykeltés
miatt indult büntetõeljárás
egy szentesi férfi ellen, aki fi-
atalkorú személynek - az el-
sõdleges adatok szerint -
pénzért árult kábítószernek
és új pszichotikus szernek
nem minõsülõ, de bódultsá-
got okozó anyagot. Ez a kó-
ros szenvedélykeltõ anyag
elõfordulhat például gyógy-
növényben, gyógyszerben,
zsályában is, ami még nem
minõsül kábítószernek, de
vegyi úton elõállított olyan
anyag, amellyel megpróbál-
ják kijátszani az aktuális ká-
bítószeres anyagokat tartal-
mazó listát. A Szentesi Rend-
õrkapitányság munkatársai
jelenleg szakértõ bevonásá-
val folytatják az eljárást.

Eltûnt egy szentesi hölgy
folyószámlájáról 150 ezer fo-

rint. A sértett tranzakciót
nem hajtott végre a kártyájá-
val, ezért lepõdött meg na-
gyon, amikor észrevette a le-
nullázott bankszámláját. A
rendõrség információs rend-
szer felhasználásával elköve-
tett csalás bûntette miatt
nyomoz az ügyben.

Gépkocsija ülésén hagyta
övtáskáját egy férfi, majd le-
takarta egy mellénnyel, az
ajtót azonban nem zárta be.
Természetesen ellopták a tás-
kát, ami figyelmeztetõ lehet
a közelgõ strandszezon elõtt
is, hiszen a törölközõvel,
pléddel letakart értéktárgya-
ink nem lehetnek biztonság-
ban a tolvajoktól.

Két fiatalember ellen in-
dult büntetõeljárás garázda-
ság miatt, akik május 28-ról
29-re virradóra az egyik bel-

városi sörözõben hangos-
kodtak, erõsködtek a virág-
ágyással, és a pultoslánnyal
szemben.

Büntetõeljárás indult egy
külföldi állampolgár ellen,
aki sertéseket szeretett volna
szállítani külföldre, ám nem
rendelkezett a vásárláshoz
szükséges bizonylatokkal,
állatorvosi igazolással, és
sertésfõszámmal, a vásárlás
tényét pedig egy áprilisban
kiállított papírokkal próbálta
igazolni. A sertéseket az eset
pontos tisztázásáig, Békés
megyében karanténba he-
lyezték.

Ismeretlen tettesek hatol-
tak be egy szegvári magánla-
kásba, ahonnan háztartási
gépet, mikorhullámú sütõt
és hûtõt vittek magukkal.
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Karanténban a malacok

Született:
Liszkai Tamás János és Csizmadia Évának (Bacsó B. u. 5.)

Lehel, Kovács Antal Attila és Pap Ibolyának (Bacsó B. u. 11.)
Bence, Török Antal és Tóth Tündének (Farkas A. u. 25.) Leven-

te.
Házasságot kötött:
Kis Csaba és Baranyi Edina (Csongrád, Pacsirta u. 6/A).
Elhunyt:
Kõrösi Lászlóné Gajda Katalin (Temetõ u. 3/A), Dabis Ist-

ván József Szabadság tér A ép.), Vas Lászlóné Kövér- Kiss Te-
rézia (Munkás u. 16.), Pitiné Négyesi Erzsébet Mária (Sarkadi
N. M. u. 18.), Gulyás János (Fekete M. u. 12.), Lakatos
Sándorné Szilágyi Mária (Wesselényi 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: Június 9-ig: Pingvin Patika (Nagyörvény utca
59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12 ig. Június 9-16-ig Pingvin
Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõ-kedd-szerda 7.30-18.30, csütörtök 7-
18.30, szombat 7.30-12-ig.  Készenléti telefon: 70/563-5139

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) június 7-8-9-
én Bikádi Péter, Bem u. 21., telefon: 30/248-44-94.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü június 9—13.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Pünkösdhétfõ.
Menü nincs, de az
étterem nyitva.

Kedd: Paradicsomleves
betûtésztával és
kertészleves 

A menü: Pacal vagy csikós
tokány, köményes
burgonya, saláta

B menü: Rántott sajt,
petrezselymes rizs,
tartár

Szerda: Halászlé és
májgaluskaleves

A menü: Túrós csusza vagy
rántott velõ
krumplifõzelékkel

B menü: Olaszos csirkemell,
zöldfûszeres penne

Csütörtök:Sárgaborsóleves és
brokkolikrémleves
fokhagymás krutonnal

A menü: Házi cordon-blue,
rizibi, saláta

B menü: Csirkepörkölt tésztával
és salátával v. rakott
túrós-tejfölös puliszka

Péntek: Csontleves
cérnametélttel és
gyümölcsleves

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

B menü: Kapros túróval töltött
gombafejek petr.
burgonyával és
salátával vagy
mákos nudli

www.galeriakavehaz.hu (X)

Az Erzsébet tér északnyu-
gati sarkában, egy lelõhelyen
ásott munkagödörben elõke-
rült eredeti helyén Szentes
elsõ 11-12. századi kemencé-
je, boltozattal és ép sütõfelü-
lettel, melyet csak a csator-
naárok rongált meg. Június
4-én reggel a Koszta József
Múzeum régészei megkezd-
ték a kemence leletmentését,
valamint a kidobott föld át-
rostálását, mert nagy való-
színûséggel összeállítható
lesz az a cserépüst, melynek
darabjait a sütõfelület alá he-
lyezték a jobb hõtartás vé-
gett.  – A lelet Szentes korai
(Árpád-kori) története szem-
pontjából nagyon fontos, a
település elsõ eredeti helyén

megtalált építménye, ékesen
bizonyítja a korai megtelepe-
dést, valamint pontosan
meghatározható az a réteg,
amelyen a városközpontban

ezt a korszakot keresnünk
kell. Nyitva áll az út a város
középkori múltjának felfedé-
sére – tudtuk meg Béres Má-
ria igazgatótól.

A szervezõk értesítik a la-
kosságot, hogy a városi ren-
dezvények miatt teljes útle-
zárás lesz az alábbi idõpont-
ban és útszakaszon: június 7-
én, szombaton 12 és 23 óra
között nem közlekedhetnek
az autósok a posta elõtti zeb-
rától a polgármesteri hivatal
zebrájáig, valamit az Ady ut-
cán a Lipóti Pékségtõl a Petõ-
fi utcai SzVSz nyomdáig.

Június 11-én, szerdán 6 és
16 óra között nem használ-
hatják a gépjármûvek a Szar-
vasi Húsbolttól a Lipóti Pék-
ségig terjedõ szakaszt.

Megértésüket és türelmü-
ket köszönjük! 

Útlezárás

Kemence a munkagödörben

Rákbeteg gyerekek nyári zenei táborozásá-
hoz járulhattak hozzá a szentesiek múlt pén-
teken, sporttevékenységükkel, illetve a neve-
zési díjjal. Minden óvoda képviseltette magát
a rendezvényen, míg a távolmaradó Damja-
nich oviban pénzt gyûjtöttek a nemes célra, a
Rákóczi ovié lett a vándorkupa, számolt be
örömmel Ombodi Csilla, az eseményt elsõ al-
kalommal, de nem utoljára meghirdetõ Ze-
nével a Rákos Gyermekekért Alapítvány el-
nöke. Mintegy kétszáz kisgyerek futott,
azonban iskolások  meglehetõsen kis szám-
ban érkeztek, mondta Seres Antal alapító. A
középiskolák részérõl csupán a Bartha szak-
képzõt illeti dicséret, onnan 110 diák ment
sportolni az ifjúsági házhoz, így a mezgének
is járt a vándorkupa. A gimnáziumból pedig

– amely Antalt öt éve befogadta zenei óráira
– saját tanítványain kívül mindössze tízen
vettek részt a sporteseményen, szerinte ez el-
gondolkodtató. Végül mégis megvalósul két
nyári kurzus, egyrészt mert délután, a hideg
idõ dacára sok felnõtt nevezett, így Gáspárné
Edina vezénylésével összesen ötszáz embert
sikerült megmozgatniuk, s a MetalCom Zrt.
is hozzájárult a bevételhez. Zenei mûsor-
számokkal – gyógyulófélben lévõ gyerekek
közremûködésével – köszönték meg a rész-
vételt, Tolvai Renáta koncertje zárta a progra-
mot. A befolyt összeget pedig – Szirbik Imre
polgármester ígéretéhez híven – megdupláz-
za a város. 

D. J.

Ötszázan sportoltak a zenei táborokért

250 méter hosszú székely
és magyar zászlót húztak ki
szentesi közép-és általános
iskolások a Kossuth téren jú-
nius 4-én. A Nemzeti Össze-
tartozás Napján megrende-
zett rövid, de annál látvá-
nyosabb megmozdulásra a
két zászlót a Horváth Mihály

Gimnázium testvériskolai
kapcsolata révén a sepsi-
szentgyörgyi Líceum diákjai
hozták Szentesre. Március
15-én  ottani vendégeskedé-
sük alkalmával csodálták
meg a kifeszített lobogókat,
így jött az ötlet, hogy a Ha-
tártalanul! Program kereté-

ben megvalósítsák ezt a
szentesi eseményt, nyilat-
kozta Tóth Tamás, a gimnázi-
um igazgatója. A Kossuth
szobor mellett kétoldalról
húzták ki a zászlókat, me-
lyek – igaz, nem teljes hosz-
szúságukban – a körforga-
lomnál összeértek.

Zászlók kígyóztak a Kossuth téren

Pályaavató versenyre vár-
ta a helyi fogathajtó egyesü-
let kettes fogatait Horvát
Zoltán (képünkön) a hétvé-
gén. Az alsóréti tanyája kö-
rül kialakított akadályokat
11 fogat 17 hajtója igyeke-
zett minél rövidebb idõ
alatt, lehetõleg hibátlanul
leküzdeni. A hivatalosan hi-
baidõs akadályhajtásnak
nevezett versenyre a szer-
vezõ is nevezte fogatát,
amit maga hajtott. Horvát
Zoltán elmondta, ma már
hobbija és hivatása is egy-
ben a lótartás és a fogathaj-
tás. A Petõfi cukrászda egy-
kori vezetõje 60. születés-
napját ünnepelte a most el-

készült pályaavató verseny-
nyel, amire meghívta bará-
tait és a környék fogatosait.
Érkeztek versenyzõk Derek-
egyházáról, Tompahátról,
Magyartésrõl és Szegvárról
is. A cél elsõsorban a fogat-
hajtó egyesület összefogása
volt a jó hangulaton kívül.
A több mint félszáz résztve-
võ és érdeklõdõ nem unat-
kozott a nem szokványos
pályán zajló versenyen. A
természetes anyagokból,
szénaboglyából, homokból,
fából készült akadályok egy
részét kisebb lankán helyez-
te el a házigazda, Ágoston
Gábor versenybíró segítsé-
gével. Horvát Zoltán el-

mondta, hogy minõsíttetés
után a pálya alkalmassá
válna C kategóriás hivata-
los verseny rendezésére is.

A Szentesi Fogathajtó
Egyesület háziversenyét vé-
gül Boldizsár János nyerte
saját fogatával, második lett
Kiss János, harmadik helyen
ifj. Kurucz Imre végzett Kiss
János fogatával. Díjakat
most nem osztottak, de az
eredmény beszámít a pont-
gyûjtõ háziversenybe, amit
az évzárón értékelnek és dí-
jaznak.

A pályaavató egyben fõ-
próbája volt a szeptember
20-án sorra kerülõ 3. Pál-
más fogathajtó versenynek.

Szülinapi pályaavató verseny

„Azok a barátaink, akiket elveszítettünk,
nem a földben pihennek,

hanem bent lakoznak a szívünkben.”
(Alexandre Dumas)

Fájó szívvel búcsúzunk

PPIITTIINNÉÉ  NNÉÉGGYYEESSII  EERRZZSSIIKKEE
kisgyermeknevelõtõl

Kedves lényét,
emlékét

örökké szívünkbe zártuk.
Erzsike nyugodj békében!

Bölcsõde nyugdíjas

és jelenlegi dolgozói.


