
A közbiztonság javulását
is várják a bereklaposi zárt-
kertek tulajdonosai, a vá-
rosrészbe kiköltözõk és a
városvezetés a közvilágítás
bevezetésétõl. A régóta várt
fejlesztésre bruttó 10 millió
forintot szavazott meg a
képviselõ-testület.

Mind a 280 kiskerttulajdo-
nos nevében köszöni Halmai
Béláné, hogy végre fénybe
borulhatnak a bereklaposi
utcák. Mi sem bizonyítja job-
ban, hogy mennyire várták
már a bereklaposi kertek tu-

lajdonosai a közvilágítást.
Az asszony volt az élharcosa
az ügynek, s azért kereste fel
szerkesztõségünket, hogy a
város vezetõinek és a képvi-
selõ-testület tagjainak ez-
úton mondjon köszönetet,
amiért támogatták, s meg-
szavazták a lakók kérését. –
Ez mindnyájunk érdeke –
mondta Halmai Béláné, aki
úgy tudja, 33 éve épültek ki
a bereklaposi zártkertek, õk
a férjével a Szõlõs-közben 20
éve gondozzák kertjüket, s
ideje is volt már, hogy meg-

szûnjön ez az áldatlan álla-
pot. Eddig nem tudtak soká-
ig kint maradni kertjükben,
sötétedés elõtt igyekezni kel-
lett haza, amíg még látni le-
hetett a bereklaposi dûlõkön.
Nekik csak hobbikertjük
van, de nem kevés azoknak
a családoknak a száma, akik
életvitelszerûen kint is lak-
nak, kisgyerekekkel is. El-
képzelni is nehéz, milyen
gondot okozhat a közvilágí-
tás hiánya a közökben. Ko-
rábban más kiskerttulajdo-
nosok is arról számoltak be

lapunknak, a közbiztonság
szempontjából is mennyire
nagy segítség lenne, ha leg-
alább a keresztezõdésekben
világítana egy-egy lámpa,
hiszen jellemzõek a betöré-
sek. A rendõrség, polgárõr-
ség sincs könnyû helyzetben,
hiszen ha fénnyel jönnek, azt
azonnal észreveszik a bûnö-
zõk, ha leveszik a világítást,
akkor pedig õk sem látnak –
magyarázta Halmai Béláné.  

Hátha fellendül ez a kör-
nyék, bár már sikerült né-
hány álmukat véghezvinni –
bizakodik az asszony, aki né-
hány éve kilincselt az illeté-
keseknél annak érdekében is,
hogy beazonosíthatóak le-
gyenek a városrész útjai,
mert nehezen találta meg
célját, bárki is jött, a mentõ-
söktõl a taxisokon át az egy-
szerû látogatóig ( az egykor
erre a részre jellemzõ foglal-
kozásokhoz kapcsolódó el-
nevezéseket kapták végül a
Bereklapos dûlõi). Ugyan a
fõút egy része még kátyús,
de mint mondta, egyre for-
galmasabb a városrész, ide
már pizzafutár is kijár.

Szûcs Lajos alpolgármester
lapunknak elmondta, hogy
az idei költségvetésben brut-
tó 10 millió forintot különí-
tettek el a közvilágítás kiépí-
tésére. 

(folytatás a 3. oldalon)
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Mezei pockok kezdték
az aratást

Megkezdõdött a kenyérgabona betakarítása a tér-

ségben. Az árpa aratása a múlt héten indult el, és ha

az idõjárás is engedi, akkor a jövõ héten a búzát is

vághatják a kombájnok. Több tonna terméskiesést

okoznak az elszaporodott mezei pockok.
4. oldal

Egy el nem tûnõ
fodrászdinasztia

Százötven éves hagyományt visz tovább Biár Edina

és Biár Csaba azzal, hogy folytatták dédnagyapjuk és

a nagyapjuk borbély-fodrász mesterségét. A fiatalok

és édesapjuk, Biár József meséltek felmenõikrõl, fog-

lalkozásuk szeretetérõl.

7. oldal

Szentes ezer arca
az új portálon

Megújult tartalommal, modernebb megjelenéssel

fogadja május óta a város iránt érdeklõdõket az új tu-

risztikai portál. A Szentes Tourinfo oldalt máris meg-

kedvelték a turisták, érkeznek a pozitív visszajelzé-

sek.

5. oldal

A sportág szentesi atyjá-
nak emlékére Lakos Sándor
(1915 – 2003) nevét viseli
mostantól a ligeti teniszlé-
tesítmény. A Dr. Lakos Sán-
dor Teniszcentrumban az
ünnepséget követõen egy
nagyszabású, tíznapos kor-
osztályos vidékbajnokság
küzdelmei kezdõdtek.

Pontosan hatvan évvel ez-
elõtt pattogott elõször labda
az akkor újonnan megnyitott
salakos pályákon, a Szentes
Tenisz Klub pedig 2014-ben
15 éves fennállásához érke-
zett – utalt arra Drahota-
Szabó József klubelnök a Dr.
Lakos Sándor Teniszcentrum
névadó ceremóniáján, hogy
két évfordulót is ünnepelhet
idén a helyi teniszközösség. 

A valamikor „fehér sport-
ág”-nak is nevezett tenisz
szentesi fellendítõjének élet-

útját Geönczeöl Tibor elevení-
tette fel, aki 1958 óta maga is
hódol a labdajátéknak. Be-
szélt arról, hogy Lakos Sán-
dor diákévei alatt a teniszt is
ûzte a Szentesi Tornaegylet
tagjaként a klub, egyúttal a
helyi teniszélet 1940-es meg-
szûnéséig. Abban az évben
bölcsész doktori oklevelet,
1941-ben német-magyar sza-
kos tanári diplomát szerzett,
s '44-ig Budapesten tanított.
Ott ismerkedett meg késõbbi
feleségével, Postits Olgával,
aki szintén teniszezett. 1945-
76 között a Horváth Mihály
Gimnázium megbecsült ta-
nára volt, s mivel szakképe-
sítéseit az akkori viszonyok
miatt nem tudta hasznosíta-
ni, esti egyetemen elvégezte
a kémia szakot. 

Az elhanyagolt tenisz-
pályákra az ötvenes évek

elején már rá sem lehetett is-
merni. A fordulat éve 1953-
ban érkezett el, ekkor Lakos
Sándor megalapította a Pe-
dagógus Fáklya Sportkört,
egyúttal megkezdõdött a ré-
gi agyagos pályák helyén há-
rom új salakos pálya építése.
1954. szeptember 19-én ke-
rült sor a pálya ünnepélyes
megnyitójára. Egy évvel ké-
sõbb hat, '58-59-ben még 3-3
pályát avattak, valamint
klubház és öltözõ is elké-
szült. Ezeket követte újabb 3
pálya és falazó. 2002-ben két
fedett teniszpályával bõvült
a létesítmény. Sanyi bácsi öt-
lete volt a bírói szék és a La-
kos-féle eredményjelzõ tábla
bevezetése is, mesélte
Geönczeöl Tibor.

(folytatás a 3. oldalon)

Aki felvirágoztatta a
szentesi teniszsportot

A vakáció egyben az igazi
strandszezon kezdete is,
mindez azonban nem lát-
szott a nyári szünet elsõ
napján az Üdülõközpont-
ban. Régi és új programok,
strandfesztivál, medence-
diszkó, a nyár végétõl pedig
építkezések várják a közön-
séget a jövõre teljesen meg-
újuló ligeti uszodában. A
jegyárak nem változtak, a
szolgáltatások némileg bõ-
vültek a szezonkezdetre.

A hûvösebb idõ vagy a
hétvégi általános iskolai bal-
lagások okozta fáradtság,
esetleg a még hátralévõ
érettségi és évzárók miatt,
mindenesetre kevesen füröd-
tek hétfõn délelõtt a ligeti
uszodában. Rendhagyó mó-
don idén május 1-jén indult
a strandszezon egy egész na-
pos rendezvénnyel az Üdü-
lõközpontban, az igazi für-
dõidényt azonban a követke-
zõ 2-3 hónap jelenti. A Nép-
egészségügyi Intézet rend-
szeresen ellenõrzi a víz mi-
nõségét a medencékben és
mindig rendben találta. A
nyári szünet ideje alatt több
tábor is zajlik a strand terüle-
tén, a vízilabda klub, az
úszóklub illetve saját szerve-
zésben, valamint a környezõ
települések iskolái is elhoz-

zák a gyerekeket a nyári hó-
napokban. Hétvégén meg-
tartották az elsõ éjszakai für-
dõzést és ezúttal a régi 50-es
medencét is éjfélig használ-
hatták a fürdõzõk. A hagyo-
mányos esti programot ezen-
túl rendszeresen megrende-
zik péntek esténként, kiegé-
szítve az alkoholos és alko-
holmentes italokat kínáló,
Fröccsmegálló nevû bárral a
meleg vizes medencék mel-
lett. 

Jó hírrel szolgált Márton
Mária igazgató, miszerint
minden medence üzemel es-
te 8 óráig, a brûg fél 10-ig.
Terveik szerint, a kánikula
beköszöntével a régi 50-est
és a gyermekmedencéket es-
te 10 óráig tartják nyitva. A
szolgáltatások egy kifõzdé-
vel és egy élelmiszerbolttal
bõvültek, zöldséget, gyümöl-
csöt, lángost és kürtõskalá-
csot is lehet majd vásárolni.
Elõzetesen felmérték a ven-
dégek igényeit. Mayer Helga,
az Üdülõközpont marketing
és programszervezõje diplo-
mamunkájához készített egy
kérdõívet, melyben a fürdõ-
zõk mondhatták el, mit sze-
retnének a strandon. Kide-
rült, melegkonyha és ABC
hiányzott a vendégeknek.

(folytatás a 3. oldalon)

Õszig zavartalan
a fürdõzés

Kivilágítják a Bereklapost

Régi vágyuk teljesül a bereklaposiaknak a közvilágítással.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Hiába keresem a Vallomá-
sok köteteiben, nincs benne
Erzsi néni.

Bár a Budapestrõl Szentes-
re gördülõ buszon, az alatt a
két óra alatt, míg egymás
mellett ülve, hol hallgattunk,
hol kimondtuk néma gondo-
latainkat, ami a puszta meg-
érzés alapján a másikra vo-
natkozott, ismerõsnek véltük
egymást.  Talán soha nem
láttam õt. Lehet, hogy egy
pillanatra tán, mikor frissen
végzett drámatanárként Mis-
ka bácsihoz mentem taná-
csért, megerõsítésért hitem-
ben, hogy a játék sürgõsen
beiktatandó kötelesség az ál-
talános iskolai oktatásba is.
Talán akkor Erzsi néni ho-
zott be nekünk egy pohár in-
nivalót, pogácsát? De az is
lehet, hogy csak elképzeltem
Miska bácsi után, ilyen lehet
élete párja. Mert õ mindig is
az maradt a köztudatban,
Bácskai Miska bácsi felesége. 

Egy bizonyos, õstõl isme-
rõsnek tûnt – nyílt tenger-
kék-tekintetével, máig meg-
õrzött nemes arcvonásaival,
szép beszédével, nyugalmat
árasztó lényével. 

Az igazi Tanárnéni!  
Mondom, úgy volt isme-

rõs, hogy sohasem beszéltem
vele. De ezen az úton csak rá

figyeltem, és õ ugyanolyan
intenzíven rám. Megérezte,
hogy meg akarom szólítani,
és megsegített. Ebbõl az ug-
rásra kész figyelembõl kere-
kedett ki egy olyan beszélge-
tés, amit sohasem fogok elfe-
lejteni. Mert Erzsi néni nem
tanárnéniként beszélgetett
velem, nem Bácskai Mihály-
néként, hanem mint úti társ
elegyedtünk szóba. Nem le-
het véletlen, hogy összeho-
zott a jó sors minket, egymás
mellé ültetett erre a két órá-
ra. Nem csak a buszon, de
pályánkon is egy irányba
tartunk, úgy hiszem.  

És beszélgettünk az égen
gyülekezõ felhõkrõl, az
árokban pompázó pipacsten-
ger kapcsán Koszta József-
rõl, szóba került Bálint Sán-
dor, a szögedi nagy nyel-
vész-néprajzos. János fia, aki
egy kedves tatabányai kollé-
ganõm legeslegnagyobb sze-
relme volt. Az unokái, hogy
reggel kilenckor ugrasztot-
ták a 84 éves ,amát, ugyan
menne délutánra segíteni a
Budapesten élõ unoka felké-
szülésében, mert nyakukon a
német kisérettségi.

Tanítványairól mesélt. Ép-
pen azon elmélkedtünk, mi-
ért van az, hogy Alföldi Ró-
bert így belekeveredett ebbe

a politikai katyvaszba? Õ
egyre csak azt hajtogatta:
– Nem értem! – mikor pont-
ban nyolckor csörgött a tele-
fonja, mint minden vasárnap
este, egyik tanítványa hívta.

Hogy miért is marad meg
egy jó tanárnéni a tanítvány
emlékezetében, miért hívja
évek, lehet, hogy évtizedek
óta minden vasárnap este
nyolckor a volt tanítvány a
tanárát?  Erzsi néni kis törté-
nete magyarázatot ad erre is. 

Tudni kell, hogy a Hor-
váth Mihály Gimnáziumban
a nevelési módszer alapja a
szabadság volt. (Zárójelben
jegyzem meg, hogy ennek
mindenütt így kellene lenni,
mert a jellem és az ész csak
ebben a légkörben tud
szárnyra kapni.) A repülés-
hez szabadság szükségelte-
tik. Mindent szabad, ami
nem életveszélyes - így
hangzott az iskola jelszava.
A történet pedig így: 

„Egyszer egy fiú nyelvtan
órára az ölében felhozott egy
macskát, amit a szünetben
talált az udvaron. Hmm, egy
macska a nyelvtanórán!? No,
én azt mondtam neki: 

– Milyen jó, hogy itt van
ez a macska, akkor most te
ülsz élõ modellt a többiek fo-
galmazásához a macskával,

gyere ki ide elõre, hogy jól
láthatóak legyetek! A macska
nagyon nehezen tûrte a
modellkedést, úgyhogy a fiú
a fogalmazásírás egész ideje
alatt harcolni volt kénytelen
a dühös állattal.” 

Ez a diák jó néhány kar-
molás árán tanulta meg,
hogy a nyelvtanórára nem
érdemes macskával megje-
lenni, így tudatosult benne
szabadságának korlátja -
vontam le a következtetést
Erzsi néni kedves kis törté-
netébõl.  

De minden út véget ér
egyszer. A buszról leszállva
megvárt, hogy elköszönhes-
sen. Én meghatottan néztem
utána, ahogy eltipeg-csoszog
Erzsi néni, és szívbõl sajnál-
tam, hogy nem lehettem a
tanítványa, csak erre a két
órára. Mert tanultam tõle
utunk röpke két órája alatt
is: emberségrõl, tanításról,
emberséges tanításról pél-
dát! 

Isten éltesse õt pedagógus-
nap alkalmából, kívánok ne-
ki jó egészséget és még sok-
sok örömet a gyerekekben,
és ebben a sokszor érthetet-
len, de mégiscsak csodálatos
világban.

Ezt kívánja neki útitársa:  
Marsovszki Viktória

Olvasónk írja

Az igazi Tanárnéni

ÚJSZENTESEN hatodik alkalommal emlékeztek meg
Mihai Eminescu halálának 125. és Petõfi Sándor eltûnésének
165. évfordulójáról. A költõóriások szobrainál megtartott ko-
szorúzási ünnepségen részt vett Móra József önkormányzati
képviselõ, a mûvelõdési bizottság elnöke, Malac Victor

újszentesi polgármester és Miklós Árpád alpolgármester, Dé-

nes Ildikó, a helyi általános iskola aligazgatója, az iskola diák-
jai, az egyházak és a helyi kulturális élet jeles képviselõi.

Végérvényesen és vissza-
vonhatatlanul elkezdõdött a
nyár. Sokan már tervezik,
hogyan töltsék el erre az idõ-
re szánt szabadságukat. Ki-
kapcsolódni, pihenni nagyon
sokféleképpen lehet. Van, aki
elutazik, van aki itthon ma-
rad. Az elfáradt test és lélek
felüdülésére ma már számta-
lan lehetõség kínálkozik,
csak tudjon az ember magá-
ra szabva jól dönteni. Mert a
pihenésre szánt idõ ma már
egyre kevesebb. Pedig ez
mindenkinek jár. Felnõttnek
és gyermeknek egyaránt.

Gyermekkorom óta min-
dig nagyon vártam a nyarat.
Nem kellett korán kelni, so-
kat voltam együtt a baráta-
immal, strandolhattam, ked-
vemre olvashattam és renge-
teget játszhattam. Nem kel-
lett minden nap a sulira ké-
szülnöm és nem stresszelt az
sem, hogy nem készítettem
el a házi feladatomat. Alig
vártam, hogy kiléphessek az
iskola kapuján és magam
mögött hagyhassam a tanu-
lás nyomasztó felelõsségét.
Felnõttként azért már kicsit

másképp látom a dolgokat.
Nem is olyan rossz hely az
az iskola. Mert ott, a tanév
folyamán is történnek a
gyermekek számára nagyon
érdekes és fontos dolgok. Ta-
nulással együtt, a tanuláson
túl.  Kirándulások, színház-
látogatások, sportesemé-
nyek, versenyek, iskolai csa-
patépítõ bulik. Jó pedagógus
szemmel úgy szervezve,
hogy ezek az események a
gyermekek számára érték-
megõrzõk és maradandók le-
gyenek. Az én csimutám egy
ilyen iskolába jár. Olyan suli-
ba, ahol odafigyelnek a gye-
rekekre, ahol nem csak taní-
tanak, hanem nevelnek és
szeretnek is. Igen, szeretnek.
A gyermeket, és azt, amit csi-
nálnak. És a szeretetért cse-
rébe a köszönöm jár. Nem
csak azért mert úgy illik, ha-
nem azért, mert szívbõl jön.

Szeretném szülõként meg-
köszönni a Klauzál Gábor
Általános Iskola összes dol-
gozójának egész évi kitartó
munkáját és kellemes, pihe-
nésben gazdag nyári feltöltõ-
dést kívánni! Olasz Erika 

Olvasónk írja

Üzenet a nyárra

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Gránicz Imre biztonsági
alkalmazottat (képünkön)
kérdeztük.

– Az úgynevezett dizájner-
drogok ellepték hazánkat is.
Az inernetrõl könnyen besze-
rezhetõ szerek már a 11-12
éves korosztályra is veszélyt
jelentenek. Szentesen minden
harmadik fiatal próbált már
ki kábítószert valamilyen
formában.

– Ezt borzasztó nagy prob-
lémának tartom. Nem is iga-
zán lehet kiszûrni, csak ak-
kor szembesülünk vele, ami-
kor már megtörténik a baj.
Én is tudok róla, hogy egyre
újabb, és újabb fajta drogo-
kat fogyasztanak a fiatalok
és remélem, ha lesz unokám,
õt meg tudjuk majd óvni et-
tõl a dologtól.

– Megkezdõdött a városi
hulladéklerakók rekultiváci-
ója. A környezet védelmén és
a vizek szennyezésének meg-
akadályozásán túl a hulla-
déklerakók látványa sem
csúfítja tovább a városképet.

– Jó dolognak tartom,
hogy a szemét nem rondítja
el a várost, bár engem sze-
mély szerint nem érint, mi-
vel a városközpontban la-
kom. Lehet hallani, hogy
mennyi minden kerül ki
ezekre a telepekre még úgy
is, hogy van lehetõség sze-
lektíven gyûjteni a hulladé-

kot. A magam részérõl úgy
gondolom, hogy késõbb is ki
kell majd jelölni sajnos ilyen
telepeket, de lehetõleg olyan
helyen, ahol a föld mezõgaz-
dasági szempontból nem
hasznosítható és kintebb esik
a várostól, hogy a szagok és
a látvány ne vegyék el az ar-
ra élõk kedvét a szabadban
tartózkodástól.

– Szarvas Lajos, nyugal-
mazott cserebökényi tanács-
elnök emlékerdõt telepítene a
második világháborúban el-
hunyt katonák számára. A
Csongrád felõl a baloldalon
a laktanya mellett van egy
terület, melyet alkalmasnak
tart erre. 

– Örülnék egy ilyen kezde-
ményezés megvalósításának,
hiszen a város azon része
eléggé kopár. Ha a telepített
fák megnõnek egyszer, na-
gyon szép környezet lenne a
bevásárlóközpontnak, és a
talán az arra élõket is kicsá-
bítja majd a szabadba. Ha
már parlagon van egy ekko-
ra terület, érdemes hasznosí-
tani, bármirõl is legyen szó.

– Városunkban egyre több
vendéglátóhelyen kínálnak
olyan ételeket, melyek az
egészséges életmódot köve-
tõknek, cukorbetegeknek
vagy allergiásoknak is meg-
felelnek. 

– A családban is van olyan,
aki speciális étrendet követ,
így tudom, hogy milyen ne-
héz alkalmazkodni ahhoz,
hogy meghatározott dolgo-
kat kell együnk.  Szerencsére
sok helyen meg lehet vásá-
rolni azokat az élelmiszere-
ket, amikre a cukorbetegek-
nek, diétázóknak szükségük
van. Ha pedig étterembe sze-
retnének menni, akkor sincs
gond, mert egyre több he-
lyen gondolnak rájuk is.

– Bolt nélkül maradtak a
lapistóiak, akik egyelõre
kénytelenek bejárni Szentes-
re, hogy elintézzék a bevá-
sárlásaikat. Szûcs Lajos al-
polgármester ajtaja nyitva
áll a lakosság elõtt és igyek-
szik minél hamarabb megol-
dással szolgálni a problémá-
ra.

– Sajnálom azokat az em-
bereket, legfõképp, ha arra
gondolok, hogy a télen még
körülményesebb lesz a beju-
tásuk a városba. Jártam kint
pár napja Lapistón, ahol egy
hölgy nekem is elpanaszolta,
mekkora gondban vannak.
Mozgó árusítást, vagy egy
kisebb boltot, büfét el tud-
nék oda képzelni, ami meg-
könnyítené az ott lakók hét-
köznapjait. Még ha nem is
nyit ki újra a talponálló, az
sem baj, de legalább egy
boltra nagy szükség lenne.

Mit szól hozzá
Gránicz Imre?

A 65 évvel ezelõtt, 1949-
ben, Szentesen elsõként
érettségizõ osztály tagjai ta-
lálkoztak a Galéria Étterem-
ben. Korábban csak Szege-
den lehetett érettségi vizsgát
tenni, így tényleg ezek a fia-
talok tehették le záróvizsgá-
jukat városunkban elõször.

Az akkor Állami Kereske-
delmi Középiskolának neve-
zett, a Közgé elõdjének szá-
mító iskolába jártak a diá-
kok. A HMG alagsorában
volt az osztálytermük, ahová
a diákoknak kellett vinni tû-
zifát a fûtéshez. Akkor még
„divat" volt az iskolajelvény!

Tanáraikra is szeretettel
emlékeznek, és érdekes volt
hallani puskázási szokásai-

kat, diákcsínyeket. Tanáraik
szavajárását még  idézik két
emberöltõ után is. Például
Balogh János tanár úr a ha-
rangozáskor azt mondta -
„Húzzák a leves nótáját!"

Tisztelettel emlékeznek ki-
váló tanáraikra, úgy mint Si-
mon Tibornéra, Varga Rózsá-
ra, Böszörményi Antalnéra
és Gyarmatiné Buka Eszter-
re.

Az elsõ érettségizõk találkozója

Egy átlagos nyár eleji szom-
batnak indult, de egy nagyon
szomorú sötét hétvége lett.
Derült égbõl villámcsapásként
jött a hír itt hagytál bennün-
ket, pedig betegséged nehezét
legyûrted, tervekkel tele vár-
tad, hogy kijöhess a kórház-
ból. A sors nem így akarta...
Egyedül hagytad szeretett fele-
séged, Katit és árván maradtak
fiaid, Márk és Koni. Rettenetes
ezt kimondani, feldolgozni a
feldolgozhatatlant. Szentes
egyik legnagyobb szívû embere nincs többé…
Bármivel fordultak hozzád családtagjaid,
munkatársaid, barátaid, ismerõseid kötelessé-
gednek érezted, hogy segíts rajtuk. Kötelessé-
gednek érezted, hogy a városi rendezvények
biztosítását saját költségen végezd, hogy ez-
zel támogasd szülõvárosod. Baráti szálak mi-
att, úgy érezted, kötelességed a vízilabdát tá-

mogatnod ezért 2004 óta in-
gyen biztosítottál minden baj-
noki vagy kupamérkõzést, pe-
dig soha senki nem kérte tõ-
led. Lehetõségedhez mérten
kiemelten kezelted kedvenc
sportágad, a judo támogatá-
sát, hisz fiaid is ezt a sportot
ûzték. De nem feledkeztél
meg soha régi eredeti szak-
mádról, munkatársaidról sem.
Egyszemélyes vállalkozásodat
mára 97 fõs vállalkozássá fej-
lesztetted, munkatársaidat

mindig megbecsülted, van olyan, akivel az
elsõ munkahelyed óta együtt dolgozol. Ön-
zetlenül szerveztél egy AFIT-os találkozót,
ahol mindenki megemelte elõtted a kalapját,
mert ÚR voltál. Soha nem kértél, csak adtál!

Köszönjük, hogy barátaid lehettünk!
Bujdosó Tamás, Pellei Csaba,

Sarusi-Kis András

In memoriam Kondor János
(1961. 04. 03. — 2014. 06. 14.)
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(folytatás az 1. oldalról)
A teniszcentrum névadója

több cikluson keresztül is
tagja volt a megyei (elnök-
ként is) és az országos szö-
vetségnek. Munkássága so-
rán többek között megkapta
az Egyetemes Magyar Te-
niszsportért elismerést, vala-
mint szülõvárosa is kitüntet-
te 1997-ben a Szentes Váro-
sért Emlékéremmel. - Közel
ötven éves tevékenysége
alatt szinte elképzelhetetlen
volt, hogy vele vagy felesé-
gével, netán mindkettejükkel
ne találkozzunk a tenisz-
klubban. Igazi, régi vágású
úriember volt. Megélte még
az állandó fedett teniszpá-
lyák felavatását – hangzott
Geönczeöl Tibortól, aki sze-
rint a tavaly felállt fiatal, di-
namikus vezetõség Sanyi bá-
csi munkálkodásához hason-
ló mentalitással dolgozik. A
mostani vidékbajnokság
egyenes folytatása a Sanyi
bácsi által rendezett orszá-
gos versenyeknek, melyek
ide irányították a sportág ha-
zai elitjét, az 1959-es Alföld
Kupa alkalmával el is nevez-
ték a szentesi teniszközpon-
tot „kis Wimbledonnak”.

Farkas Sándor országgyûlé-
si képviselõ és Szirbik Imre
polgármester is megemléke-

zett Lakos Sándorról, mind-
ketten az utódok felelõsségét
hangsúlyozták, a megkez-
dett munkát folytatni kell az
olyan „magvetõ mohikánok”
szellemében, mint a szentesi
tenisz atyja, és azt kívánták a
következõ generációnak, mi-
nél többen vigyék tovább a

szentesi sport hírét. 
Lakos Sándor emléktáblá-

ját özvegye és a klubelnök
leplezték le. Az egész Lakos-
család kötõdik a teniszhez,
Sanyi bácsinak a sport terén
is egyenrangú társa volt Ol-
ga néni. Lányuk, Bezur
Lászlóné Lakos Olga serdülõ,

ifjúsági és egyetemi bajnok-
ságot is nyert. Apja emlék-
táblája alatt elmondta, sze-
retné elérni, hogy visszatér-
jen a régi nyüzsgés, amikor
7-800 gyerek volt a pályá-
kon.  A dédunoka, Kristóf
egy nyári táborban ismerke-
dik a tenisszel.

Darók

(folytatás az 1. oldalról)
A város eddig rendbe

hozta a fõbb utakat a Berek-
laposban is, a csatorna két
oldalán felhalmozott sze-
metet pedig összeszedték a
lakosok segítségével. Szûcs
Lajos bízik benne, hogy az
elkészülõ közvilágítás javít-
ja majd a közbiztonságot és
a balesetmentes közleke-
dést a városrészben. 

A bereklaposi városrész
teljes területén lesz közvilá-
gítás, kaptuk a tájékoztatást
az önkormányzat mûszaki
irodájától. Czirok Jánosné
irodavezetõ elmondta, a vá-
rosrészben már meglévõ
oszlopok felhasználásával

épül ki a közvilágítás, 87
lámpatestet helyeznek el, 2
és fél kilométeres vezetéket
építenek ki, nettó 3,9 milli-
ós költséggel.

Hogy ez pontosan mikor-
ra valósulhat meg, azt a
mûszaki irodán nem tudták
megmondani, hiszen a há-
lózat kivitelezését a szolgál-
tató, azaz az EDF Démász
végzi, azonban remélik,
hogy az õszi, korábbi söté-
tedés idején már világítani
fognak a  lámpatestek a Be-
reklaposon. Megkerestük
az áramszolgáltatót is, jövõ
hétre ígértek választ.

D.J.

Kivilágítják
a Bereklapost

Mintegy félezer diák tesz
alapszinten 1844, emelt szin-
ten 133 szóbeli vizsgát a vá-
ros öt középiskolájában. A
Boros Sámuel Szakközépis-
kola, Szakiskolában 117, a
Horváth Mihály Gimnázium-
ban 160, a VM ASzK - Bartha
János Kertészeti Szakképzõ
Iskolájában 21, a Zsoldos Fe-
renc Középiskola és Szakis-
kolában 121, a Pollák Antal
Tagintézményében 76 végzõs
érettségizik. Ebben az évben
május 5-én kezdõdött meg
magyar nyelv és irodalom
írásbeli vizsgával a
2013/2014-es tavaszi érettsé-
gi idõszak. A választott tan-
tárgyak közül egy fõ válasz-
totta a középszintû vizsgát

ének-zene, francia, gépészeti
alapismeretek, kémia, oktatá-
si alapismeretek, rajz és vizu-
ális kultúra vagy magyar
mint idegen nyelv tantárgy-
ból. A testnevelésbõl 19, az
utazás és turizmusból 5, a ka-
tonai alapismeretekbõl 6, az
ember- és társadalomismeret,
etikából 14, a belügyi rendé-
szeti ismeretekbõl 11 diák ad
számot tudásáról. A szóbeli
érettségi vizsgák június 27-én
zárulnak a városban.

Ebben az évben elõször
minden végzõs diák státusz-
szal rendelkezik október 31-
ig, ami lehetõvé teszi szá-
mukra, hogy nappali tagoza-
tos diákként alkalmazzák is-
kolaszövetkezeten keresztül.

Még egy hét az
érettségibõl

Június közepén megkez-
dõdött a Szentes-Lapistó ha-
tárában telepítendõ új idõjá-
rási radar szerelése. A pro-
jekt munkái a tervek szerint
év végére fejezõdnek be, az
új radar 2015-ben áll opera-
tív üzembe. A radar mérési
információk az Országos
Meteorológiai Szolgálat hon-
lapján ingyenesen elérhetõk
l e s z n e k  b á r k i  s z á m á r a .
Az Országos Meteorológiai
Szolgálat az Új Széchenyi
Terv Környezet és Energia
Operatív Program keretében
az e-környezetvédelem terü-
letén benyújtott, „A magyar-
országi idõjárási radarháló-
zat bõvítése és csapadékmé-
rési adatainak minõségi javí-
tása” címû pályázatával tá-

mogatást nyert. A projekt
célja egy negyedik meteoro-
lógiai radar üzembe helyezé-
se a szentesi kistérséghez
tartozó Lapistó melletti kato-
nai területbõl leválasztott te-
lekrészen, mellyel lehetõség
nyílik a dél-alföldi régió és a
közvetlen országhatáron kí-
vüli területek lefedettségé-
nek javítására. A projekt fõ
elemének hasznosulása elsõ-
sorban a dél-alföldi régióra,
további elemei pedig az
egész országra kiterjednek.
A fejlesztés eredményeként
európai szinten is kiemelke-
dõ, a legújabb technikai vív-
mányoknak megfelelõ esz-
közökbõl álló rendszer jön
létre.

Megkezdõdött a
radar telepítése

(folytatás az 1. oldalról)
A fürdõvendégeket érintõ

felújítási munkákról is be-
számolt Márton Mária. Jelen-
leg zajlik a fedett uszoda
mûszaki átadás-átvétele, a
szakhatósági engedélyek be-
szerzését követõen, várható-
an augusztus végén, szep-
tember elején megkezdõdhet
a létesítmény próbaüzeme.
Az ügyvezetõ elmondta,
hogy hosszabb nyitvatartási
idõvel, várhatóan reggel 6 és
este 10 óra között tartják
nyitva, így nem csak a spor-
tolók, hanem a vizet szeretõk
is használhatják a fedett
uszodát a próbaüzem alatt
is, külön térítési díj nélkül.
Szeptemberben kezdõdhet
meg – a közbeszerzési eljá-
rást követõen – a wellness
részleg építése alapkõletétel-
lel a fedett uszoda mellett,
egy idõben a kültéri meden-
cék felújításával. A 25 méte-
res, a csúszdás medence és a
brûg kivételével az összes
medence felújítását megkez-
dik egy idõben, mivel az ösz-
szes munka befejezési határ-
ideje 2015. június vége.

Márton Mária kiemelte, az
építkezések ideje alatt igye-
keznek a maximális szolgál-
tatást biztosítani az Üdülõ-
központ vendégei számára,
de számítanak a fürdõzõk és
pihenni vágyók megértésére
és türelmére is a munkák
okozta kellemetlenségek
kapcsán. A felújításokkal
kapcsolatos valamennyi friss
információt kiírják az öltözõ-
épület üvegfalára kifüggesz-
tett táblára. A mellette elhe-
lyezésre kerülõ ládába várják

a fürdõzõk észrevételeit és
kérdéseit, melyekre a „brûg-
híradónak” elnevezett üze-
nõfalon ad választ az üdülõ-
központ vezetése.

Mayer Helga beszélt a nyár
programjairól is. Az év leg-
nagyobb eseménye lesz a
Strandfesztivál július 19-én.
A szokásos belépõdíjjal láto-
gatható egész napos rendez-
vényen fiatalok és családok
számára is kínálnak progra-
mokat. Bemutatók, gyermek-
versenyek, ingyenes egész-
ségfelmérés szûrõbuszban, a
Kurcán különbözõ sportesz-
közök várják a vendégeket.
A régi 50-es felújítását meg-
elõzõen egy éjszakai retro
medencediszkóval búcsúz-
nak a leengedett 82 éves me-
dencétõl.

A jövõ évi vakációra telje-
sen megújult fürdõ várja a
vendégeket. Az üdülõköz-
pont vezetése minden na-
gyobb változtatást, többek
között a jegyáremelését is
akkor vezet be, amikor
együttesen megkezdi az üze-
melést az új wellness részleg,
a fedett uszoda, a megújult
kültéri medencék és öltözõ-
épület. 

Besenyei

Õszig zavartalan
a fürdõzés

A Kiút XXI. Közhasznú
Egyesület, TÁMOP-os pá-
lyázati forrásnak köszönhe-
tõen 2013 szeptemberében
indította el az Egészség-
klub keretében a  Szülõk Is-
kolája elnevezésû kezdemé-
nyezését, melyet a Felsõpár-
ti Óvodában valósítottak
meg havi rendszerességgel.
A program célja az egészsé-
ges életmód megismertetése
a gyermekekkel és szüleik-
kel, kiemelve a gyermekko-
ri elhízás problémáját, a
megelõzés fontosságát. 

Mészáros Ágnes egyesületi
vezetõ lapunknak elmondta,
hogy lassan a végéhez köze-
ledik ez az eseménysorozat.
Számos tapasztalatot szerez-
tek, sõt a folytatásra is lehe-
tõség van a „Közös értékünk
a Kertváros!” – Családi kis-
közösségeket támogató lakó-
közösségi programok Szen-
tesen” elnevezésû pályázat
keretében.  

– Havonta biztosítottunk
foglalkozást az érdeklõdõk-
nek több csoportban tizenöt-
húsz fõ rendszeres részvéte-
lével. A gyermekeknek játé-
kos foglalkozást tartottunk,
az anyukák és apukák elõ-
adásokon vehettek részt. Ké-
sõbb gyermektornát, a fel-
nõtteknek gyógytornát il-
lesztettünk a programba.
Természetesen menet közben
a szakemberek igyekeztek
megválaszolni a feltett kér-

déseket is. A szülõk egymás-
sal is megosztották tapaszta-
lataikat, ami nagyon jó visz-
szajelzést jelentett számunk-
ra – mesélte Mészáros Ág-
nes.

A közös játék és foglalko-
zások során a jelenlévõk az
egészséges táplálkozással, a
pihenés és a mozgás szerepé-
vel kapcsolatos tudásanya-
got sajátítottak el. Elmondá-
suk szerint szívesen jártak a
foglalkozásokra, hiszen jó
közösség alakult ki a tíz hó-
nap során.

– Fontosnak tartjuk az ak-
tív mozgás és a helyes étrend
visszavezetését a  családok
életvitelébe.  Irányított téma-
vezetéssel, mégis kötetle-
nebb formában, egymás ötle-
teit meghallgatva folytak a
beszélgetések. A kertvárost
érintõ pályázat keretein be-
lül lehetõség nyílt elindítani
a Szülõakadémiát, ami két-
hetente várja az érdeklõdõ-
ket – osztotta meg velünk a
vezetõ. 

Ebben az esetben a téma-
választást a szülõk igényei-
hez igazítják. Mészáros Ág-
nes, aki 1997 óta tart szülõi
tréningeket, úgy gondolja,
nem lehet elég hangsúlyt
fektetni a gyermekek egész-
séges fejlõdésére, így remé-
lik, lesz még lehetõségük a
jövõben is hasonló progra-
mok megvalósítására.

L. É.

Szülõk Iskolája –
tanuljunk

gyermekeinkrõl!

Aki felvirágoztatta
a szentesi teniszsportot

Aranyérmes
remények

A teniszcentrum névadó
ünnepsége egyben a Das
Weltauto Korosztályos Vi-
dékbajnokság megnyitója
is volt. Június 14-én star-
tolt el az egyéni és csapat-
versenyekkel június 23-ig
tartó torna, melyrõl a
mintegy 280 versenyzõ és
60-80 vidéki egyesület kö-
zül a legjobb csapatok
kvalifikálhatják magukat
az országos döntõre. A
Szentesi Tenisz Klubban
bizakodóak, több vidék-
bajnokra is számítanak,
árulta el Drahota-Szabó
József klubelnök. A torna
legjobb játékosát a szpon-
zor jóvoltából egy kerék-
párral jutalmazzák. Az
elsõ eredményekrõl a 6.
oldalon olvashatnak.

Eddig 250 kilogramm
mûanyag kupakot gyûj-
tött és szállított el az Üdü-
lõközpont év elején kez-
dett akciójában.  A befolyt
összeget egy elkülönített
számlán kezelik és majd
egy játszóteret építenek
belõle a strand területén.

Lakos Sándor felesége, Olga néni, lányuk, Olga
és a dédunoka, Kristóf az emléktáblánál.

A radar burkolatát állítják össze. Fotó: OMSZ
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Megkezdõdött a kenyér-
gabona betakarítása a tér-
ségben. Az árpa aratása a
múlt héten indult el és ha
az idõjárás is engedi, akkor
a jövõ héten a búzát is vág-
hatják a kombájnok. Több
tonna terméskiesést okoz-
nak az elszaporodott mezei
pockok.

A Terra Coop Kft. már
végzett is az õszi árpa beta-
karításával, a sörárpa 4 ton-
na körüli, a takarmányárpa
5,1 tonna termésátlagot adott
hektáronként, tájékoztatott
Szarvas Pál. Az ügyvezetõ el-
mondta, hogy nagymértékû
mezei pocok kártételt ta-
pasztaltak a sörárpánál. Bú-
zában védekezhettek a rág-
csáló ellen, ami talán mér-
sékli a károk további növe-
kedését, de egyes táblákban
így is jelentõs lesz a veszte-
ségük. A NÉBIH csak május
30. után engedélyezte a
Redentin 75 RB készítmény
alkalmazását teljes felületke-
zeléssel kalászos és repce
kultúrákban a kialakult
rendkívüli mezei pocok gra-
dáció, azaz túlszaporodás

megállításához. Ezért árpá-
ban késõ lett volna alkal-
mazni és így a búza megvé-
désre maradt lehetõségük a
gazdáknak. A Terra Coop
Kft. területén a durum búza
próbavágását szerdán végez-
ték, a hét vége felé kezdhet-
nek a betakarításának. Szar-
vas Pál alacsony átvételi
árakról számolt be, az árpát
36-39 ezer forintos tonnán-
kénti áron veszik át a
felvásárlótelepek és a keres-
kedõk, ezért inkább betárol-
ták. Sörárpánál 30 százalék-
kal magasabb átvételi árat
remélnek, mint a takarmány-
árpa esetében. A szalmát be-
dolgozzák a talaj felsõ réte-
gébe, ezzel is pótolva a szer-
vesanyag-tartalmat, ráadásul
a föld felmelegedését is las-
sítja.

Az Árpád-Agrár Zrt. múlt
héten csütörtökön kezdte
meg az aratást az õszi árpá-
val. A 357 hektáros területen
4 tonna körüli termésátlagot
értek el, de Kovács György ve-
zérigazgató-helyettes szerint
hektáronként az 1 tonnát is
eléri a mezei pocok okozta

veszteség. A szakember el-
mondta, hogy nem csak az
utak mentén, a táblák szélén
rágták le a gabonát, hanem
akár egy 180 hektáros egybe-
függõ tábla közepén is
ugyanakkora a kár. Az eny-
he, hómentes tél elõsegítette
a mezei pocok elszaporodá-
sát. Kovács György az erõs
sárgarozsda fertõzésrõl is be-
szélt, a szakemberek szerint
legalább ötven éve nem ta-
pasztaltak ekkora mértékû
fertõzést. A kártevõk közül
vetésfehérítõ és levéltetû el-
len kellett védekezni, ami to-
vább növelte a növényvédel-
mi kiadásaikat. Az Árpád-
Agrár Zrt. egyelõre nem ér-
tékesíti az õszi árpát az ala-
csony átvételi árak miatt, a
szalmát bebálázzák és saját
szarvasmarhatelepükön
használják fel. A 2410 hektár
búza aratását várhatóan
jövõhéten kezdhetik meg az
idõjárás függvényében hét
kombájnnal, de ott is nagy
mezei pocok okozta veszte-
ségre számítanak. 

Besenyei

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Kapocs Kistérségi Közhasznú Kulturális Egyesület

2014. február 28-án a Szentes Város Önkormányzata és
partnerereinek városközpont rehabilitációs programja kere-
tében 1.300.000 Ft támogatást nyert a „Körforgás” nevû
programsorozat megvalósítására. Ennek keretében valósul-
tak meg a következõ mini projektek:

Városi rajzpályázat „Ébredõ természet, és Otthonunk
Szentes” témában, döntõ „Itt a nyár” témában. A rajzokat a
Petõfi szálló elõtti palánkon állítottuk ki április 10 és június
7 között.

Június 7-én került megrendezésre a Körforgás városi
nagyrendezvény, mely színes színpadi mûsorokkal és a
Kossuth téren számos kísérõ programmal nagy érdeklõdés
közepette zajlott le.

A gépkocsik féktávolságát lerö-
vidítõ, piros színû útburkolatot ala-
kítanak ki a Kossuth utcán, a
könyvtár melletti gyalogátkelõhely
elõtt mindkét sávban. A magyar
szabadalom elõnye, hogy vészfé-
kezés esetén akár felére csökkenti
a féktávolságot, ráadásul színe és
érdessége miatt könnyebben ész-
lelhetõ a kockázatos útszakasz. A
Generali biztosító támogatásával
készült csúszásgátlóval ellátott út-
szakasz országszerte 11 helyen
található. A Living Road elnevezé-
sû, eltérõ színû csúszásgátló bur-
kolatot július 3-án, 14 órakor adják
át ünnepélyesen a forgalomnak.

Living Road
útburkolat

A Magyar Honvédség
egyik legnagyobb vízi szak-
harcászati gyakorlatát tart-
ják ezekben a hetekben a
Tisza szentesi szakaszán. A
mûszaki ezred tiszai gya-
korlóterén 300 katona és 100
harcászati eszköz vízi ki-
képzési, vízi átkelési, vízi
vezetési, víztisztító és híd-
építõ feladatokat gyakorol
több ütemben június 16. és
szeptember 19. között. A
mûveletekben részt vevõ
eszközöket sajtótájékoztató
keretében mutatták be, ahol
az újságírók kipróbálhatták
a vízen közlekedést is.

Böröndi Gábor dandártá-
bornok, az MH Összhad-
erõnemi Parancsnokság Szá-
razföldi Haderõnem fõnöke
arról tájékoztatott, hogy
2009 óta nem rendeztek ek-
kora gyakorlatot. Minden ví-
zi harcjármûvet vezetõ és
vízzel valamilyen formában
kapcsolatba kerülõ katonát
erre a gyakorlatra rendelt a
honvédség. Az egyéni és
csapat felkészítéseket köve-
tõen egy egész század végzi
a Tisza erõszakos leküzdé-
sét, azaz fegyveres támadást
imitálnak vaklõszerekkel. Az

ország katonai védelmének
és a katasztrófahelyzetek
gyakorlása is célja a több hó-
napos kiképzésnek. A kato-
nai jármûvek a közlekedési
utakat is használják, a tábor-
nok ezért kérte a lakosok
megértését és türelmét az
esetleges kellemetlenségek
miatt. Varga István alezre-
des, a MH 37. II. Rákóczi Fe-
renc Mûszaki Ezred parancs-
nok-helyettese elmondta,
hogy a Szentesi Fokos 2014
elnevezésû gyakorlat kereté-
ben a helyi alakulat a szak-
csapatok mûszaki támogatá-
sát biztosítja 200 fõvel és 90
technikai eszközzel. 

Takács Attila ezredes, a MH
5. Bocskai István Lövészdan-
dár parancsnoka a részt ve-
võ különbözõ katonai szer-

vezetek állományának har-
cászati szintû együttmûkö-
dését, a feladatok begyako-
roltatását emelte ki tájékoz-
tatójában. Az elsõ ütemben
kötelék lõgyakorlatot, vízi
átkelést és vízi akadály le-
küzdését és mûszaki biztosí-
tását hajtják végre a katonák.
A Tiszán BTR-80, PTSZ-M
harcjármûvek, csónakok, tu-
tajok is részei a vízi kiképzé-
si feladatoknak. Takács ezre-
des lapunknak elmondta,
hogy kedvelik a katonák
ezeket a kiképzéseket, mert a
megszokott feladatoktól elté-
rõen ilyenkor terepen, való-
ságos körülmények között
gyakorolhatnak.

Besenyei

Országos hadgyakorlat a Tiszán

Mezei pockok kezdték az aratást

Elsõ foglalkozását tartotta
az Eszterág Életmódklub
Szentesen, június 16-án az
Ipartestület Arany János ut-
cai épületében. A klub ne-
véhez a gólya népies elne-
vezése adta az ötletet. Ez a
madár a jó hírek vivõje, így
az alapítók gyorsan meg-
egyeztek abban, hogy a
szervezet jelképe legyen.
Vezetõjüktõl, Gila Róbertné
Magditól megtudtuk azt is,
hogy édesanyja és a család
erdélyi utazása inspirálta
õket életmódjuk és étkezési
szokásaik megváltoztatásá-
hoz. 

– Anyukám és a család né-
hány tagja hallott arról, hogy
Erdélyben természetes mó-
don növényi ételekkel és
testmozgással gyógyítanak
különbözõ betegségben
szenvedõ embereket. Egy
belgyógyász ismerõsünk
ajánlásának hatására, elsõ
magyar csoportként utaz-
tunk ki és pozitív tapasztala-
tokkal, sokkal jobb közérzet-
tel tértünk haza. Ekkor hatá-
roztuk el 2000-ben, hogy az
egészséges ételeket és élet-
módot közelebb hozzuk a
körülöttünk élõ emberekhez,
segítünk beépíteni a min-

dennapjaikba, ha igénylik –
mesélte Magdi.

2005-ig Szentesen is mûkö-
dött az életmódklub, majd
Szegváron folytatták tovább
a tevékenységüket. A tagok
együtt sajátították el a zöld-
ségekbõl készülõ pástéto-
mok, egytálételek elkészítési
módját. 

– Egyre többen fordulnak
hozzánk és kérnek tanácsot
allergiás tünetekkel, vagy
olyan problémákkal, amiket
az étrend megreformálásával
ki lehet küszöbölni. Én évek
óta vegetáriánus vagyok, de
sosem erõltettem rá a csalá-
domra ezt az életformát. A
kisfiam is ezt az étrendet kö-
veti, de a férjem hústartalmú
ételeket is fogyaszt – részle-
tezte a klub vezetõje.

A hétfõi foglalkozáson az
élesztõ és a sárgarépa pásté-
tomok kerültek terítékre. A
résztvevõk készen megkós-
tolhatták az ételeket, megis-
merkedtek az elkészítési mó-
dokkal és jótékony hatásuk-
kal. Magdi édesanyja orszá-
gos elsõ helyezett vega,
vegán szakácsként bárkinek
szívesen nyújt segítséget. A
kóstolást követõen mindenki
kézhez kapta a recepteket,

hogy otthon is elkészíthessék
õket. A késõbbiekben kéthe-
tente szeretnének foglalko-
zásokat tartani, amelyek ke-
retében az igényekhez iga-
zodva közös fõzõcske és
gyógytornász tagjuknak kö-
szönhetõen mozgásklub be-
indítása is megvalósításra
kerül.

Már a mostani találkozás
alkalmával megbeszélték,
hogy két hét múlva padli-
zsánkrémet kóstolnak majd,
a z t  k ö v e t õ e n  p e d i g  a
vegaburgerrel ismerkednek
meg, búzafû- és céklalével
kiegészítve. A résztvevõk el-
mondták, hogy szívesen töl-
tenek egy-egy órát azzal,
hogy változatosabbá tegyék
az étrendjüket, és akár ilyen
módon is megelõzzék a be-
tegségeket.

– Várunk mindenkit szere-
tettel, hiszen minél többen
vagyunk, annál jobb a han-
gulat, mi pedig örülünk, ha
sok emberhez eljut a növényi
alapanyagok sokféle felhasz-
nálásának, fogyasztásának
módszere – mondta Magdi
az egy órás esemény zárása-
ként. 

Lantos Éva

Zöldség-gyümölcs másként –
új életmódklub Szentesen

A mezei pocok kártételét mutatja Kovács György egy aratás alatt álló árpaföldön

Természetismereti matinét tar-
tanak a Csallány Gábor Kiállítóhe-
lyen június 21-én, szombaton 15
és 17 óra között. A múzeum Szé-
chenyi-ligeti kiállítóhelyén Környe-
zetünk természete: újrahasználat
címmel Kispál Gyöngyi geológus-
környezetmérnök elõadására kerül
sor. Hogy a szelektív hulladékok
újrafeldolgozásával mit nyerhe-
tünk, s ez a környezet szempont-
jából mennyire kedvezõ, kiderül a
múzeum következõ matinéján.

Kispál Gyöngyi irányításával a
múzeumi foglalkozáson használt
kerékpárbelsõbõl készíthetnek az
érdeklõdõk dísztárgyakat.

Mire jó a lyukas
kerékpárgumi?

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Kapocs Kistérségi Közhasznú Kulturális Egyesület

2014. február 28-án a Szentes Város Önkormányzata és
partnerereinek városközpont rehabilitációs programja
keretében 1.340.000 Ft támogatást nyert a „Múlt erdejébõl”
fotókiállítás programsorozat megvalósítására. Ennek
keretében valósultak meg a következõ mini projektek:

Szabadtéri Fotókiállítást rendeztünk nyitóünnepséggel
április 30-án, a Kossuth téren a napernyõs hölgy körül
melynek keretében nagyon sokan megtekintették a
városunk régi arculatáról készült képeket.

Fotópályázatot írtunk ki, és a megújult városközpontról
készült, a zsûri által legjobbnak ítélt képek bemutatásával
vált teljessé a kiállítás, június 1-jén.

A kiállítás záró rendezvényén június
6-án átadásra kerültek a díjak és a
közönségdíj is.

Átsétálnak a Balatonon
A víz alatt sétálnak mintegy 5,2 kilométeres távot a mû-

szaki ezred búvárai. A július 5-re tervezett Balaton-át-
úszás ideje alatt a szentesi alakulat és a budapesti tûzsze-
rész ezred 4-4 búvára a Révfülöp és Balatonboglár közötti
távot a víz alatt gyalogolva teszik meg várhatóan 5 óra
alatt. A párok egy kilométerenként váltják egymást, a
légzéshez szükséges levegõt és a kommunikációt egy tûz-
szerész járõrhajójáról és a mûszakiak hozzácsatolt pon-
tonjáról biztosítják.

Gyorsan elkészíthetõ, finom ételekkel bõvül a szakácskönyve annak, aki csatlakozik hozzájuk.



Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzene-
ted.„

Ady közismert sorait álta-
lában ballagásokon szoktuk
a diákok tolmácsolásában
hallani, de most, így pedagó-
gus nap táján, megint külö-
nösen aktuálisnak érezte egy
kis csapat a fenti sorokat. 

Június 13-án, pénteken
délben is ez történt, bár
rendhagyó körülmények kö-
zött. Az egykori Petõfi Sán-
dor Általános Iskola nyugdí-
jas pedagógusai rendeztek
találkozót a bökényi duz-
zasztónál. Egy tantestület
gyûlt össze - immár iskola
nélkül… Négy igazolt hiány-
zót leszámítva teljes volt a
létszám, meghaladta a 30 fõt! 

Kint, a szabadban, az eny-
het adót sátrak alatt indult
meg a régi szép emlékek fel-
idézése, fényképek nézegeté-
se, családról, unokákról, él-
ményekrõl. A fiatalos han-
gok, felcsendülõ kacagások
most a természet lágy hang-
jaiba olvadtak. 

Egy távoli szemlélõdõ ta-
lán egy családi rendezvény-
nek vélte volna a kis csapa-
tot, mint ahogy azok is vol-
tak: egyetlen nagy család
tagjai, akik bizony több évti-
zeden keresztül nevelték
nemzedékek sorát, s most
ugyanúgy összetartanak,
mint egykor diákjaik. Egy
CSALÁD! Az összetartozás
érzése mindvégig megma-
radt, sõt az idõ múlásával, a
megpróbáltatások fokozódá-
sával egyre nõtt. Gyakran
hangzott el a következõ
mondat: „Emlékszel Pistire
(Marira, Jucira, Jóskára stb.),

amikor…” És felidézõdtek
az iskolai események sorról,
sorra. Ami egykor tanár-
bosszantó diákcsíny volt,
most mosolyt keltõ, megbo-
csátó, kedves képként villant
fel. Még mindég nyomon kö-
vetjük sorsukat, tudjuk, ki,
merre folytatta tanulmánya-
it, mi lett belõle az életben. 

Az órák most perceknek
tûntek, s nagyon gyorsan el-
szállt a délután. A találkozók
rendszeresek, bár a helyszín
változó, mégis szívesen jön-
nek az egykori kollégák ide.
Most is a régi képek mellett
mindenki hozott valami fi-

nomságot: gyümölcsöt, salá-
tát, saját készítésû süte-
ményt, de a nap fénypontja a
finom halászlé és sült hal
volt, melyért köszönet illeti a
Nehéz házaspárt, akik már
második alkalommal voltak
házigazdái a rendezvény-
nek. (Aktív korunkban is szí-
vesen látogattunk hozzájuk
több alkalommal is egy kis
halcsemegére.)

A találkozó késõ délután
ért véget, ahol többek közt
ének-zenés pedagógusokhoz
méltón mindég elhangzik
egy szép kis dallam: „Ha
megszólal az estharang, Oly
szépen szól, gilingalang.
Eszembe jut ifjúságom, Oly
régen boldogságom.”

Köszönjük mindannyian
Zsuzsikának és Pistának ezt
a felejthetetlen szép napot,
csak remélni tudjuk, hogy
még nagyon sok alkalommal
lehetünk a vendégeik!

Az egykori Petõfi Sándor
Általános Iskola nyugdíjasai-
nak nevében:

Kis-Rácz Antalné

Rendhagyó pedagógusnap a Bökényben

„Én iskolám, köszönöm most neked”
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A Zene Ünnepét június 21-
én szombaton, 19 órai kez-
dettel üljük az idén a megye-
háza udvarán, a Zene-Világ-
Zene sorozatán belüli, de
bérleten kívüli elõadással. A
fõszereplõ a kecskeméti Bo-
hém Ragtime Jazz Band lesz.

Ragtime Szentesen? Emlé-
keim szerint nem volt még
ilyen, régi újságok mesélhet-
nék, ha mégis. (Labádi Lajos,
tudsz valamit?) A ragtime
ugyanis a jazz legrégebbi
stílusirányzatainak egyike,
amely talán elsõként vált
klasszikussá. Jellegében a di-
xielandhez hasonlít legin-
kább. A különbség szinte
csak annyi, a ritmus-törések
itt hangsúlyosabbak. Ergo:
aki a dixie-t szereti, a rag-
time-ot is kedvelni fogja! An-
nál is inkább, mert a zenei
elemeken túli legfontosabb
összetevõ nem más, mint a
vidámság! A „bohém élet”,
ha úgy tetszik.

És persze a jövõre 30 éves
Bohém Ragtime Jazz Band!
Nos, õk aztán valóban „csi-
nálják a fesztivált”! A sajátju-
két elsõsorban: évrõl évre
Kecskemétre csábítva a világ
ragtime-muzsikusainak
krémjét. (Az ott készült, de
kereskedelmi forgalomba
nem kerülõ CD- illetve DVD
felvételek olyasfajta ritkasá-
got képeznek, mint a paksi
Gastroblues Fesztivál kiad-
ványai.) „Cserében” persze
beutazták a fél (ha nem az
egész) világot. És hogy mi-
lyen minõségû produkcióra
képesek? A válaszom elsõ ré-
sze idézet: „a neurotikus fél
világnak orvosilag kellene
õket felírni" – írta róluk
Matisz László, a magyar

Gramofon szakújságírója. A
második pedig legyen az a
kétségbevonhatatlan tény,
hogy igen szívesen játszott
velük a magyar származású
Joe Murányi, Armstrong „La-
jos” (ahogyan Joe bácsi ne-
vezte) utolsó klarinétosa.

A Bohém-csemegék, érde-
kességek közül kettõt raga-
dok ki csupán, mégpedig
terjedelmi okok miatt. A ze-
nekarvezetõ Ittzés Tamás –
egyéb hangszerei mellett –
tölcséres hegedût is használ
koncerteken, amely a ragti-
me saját korában (késõbb az
erdélyi népzenészek köré-
ben) meghatározó dallam-
hangszer és „hangosító
berendezés” volt egyben.
Ugyanõ lelkes jazzkutató,
aki meglepõ felfedezésekre
jutott. Ezek egyikét „Liszt
Ferenc hatása a ragtime- és a
swing-korszakban” címmel
egy 2001-ben megjelent szak-
könyvben publikálta, ame-
lyet Simon Géza Gábor szer-
kesztett, és ha jól tudom, Ta-
más doktori disszertációjá-
nak is köze van ehhez a té-
mához.

A Bohém Ragtime Jazz
Bandnek eddig (ha jól szá-
molták) 17 önálló albumuk
jelent meg. A különbözõ an-
tológiákon való szereplésük
pedig már-már követhetet-
len. Repertoár-gondjaik alig-
hanem Szentesen sem lesz-
nek, ha csak nem a bõség za-
vara okozta kellemes problé-
mák.

Végül egy „szolgálati köz-
lemény”: esõnap nincs.
Rossz idõ esetén a sportcsar-
nokban zajlik a ragtime-
show.

Olasz Sándor

Bohémek a
Zene Ünnepén

Az amerikai hangverseny-
körútja elõtt, június 29-én,
vasárnap 19 órakor  hallhat-
juk Kuzma Leventét, a fiatal
szegedi mûvészt, aki a nem-
zetközi hangversenyéletben
is komoly helyet vívott ki
magának.

Kuzma Levente 1978-ban
született Göteborgban. Ta-
nulmányait a Szegedi Tudo-
mányegyetem Pedagógiai és
Zenemûvészeti Karain vé-
gezte. 2001-ben ének-zene –
karvezetés szakos diplomát,
2007-ben pedig kitüntetéses
orgonamûvész-tanári okle-
velet szerzett Csanádi László
növendékeként. Számos ha-
zai és nemzetközi fesztivál,
verseny résztvevõje volt,
nagy sikerû koncerteket
adott Európa tíz országá-
ban és az Amerikai Egye-
sült Államokban. A 2009-es
temesvári „Timorgelfest”

Nemzetközi Orgonaverseny
nagydíjasa, a 2011-es moszk-
vai „Alexander Gedike”
Nemzetközi Orgonaverseny
döntõse. Jelenleg a SZTE
Ságvári Endre Gyakorló
Gimnáziumának tanára és
Piarista templom orgonistá-
ja. 2014/2015-ös hangver-
senyévadban a Waltman
Artist’s (USA) szólistája lesz.
Szeged város kétszeres mû-
vészeti díjjal kitüntetett or-
gonamûvésze. A mûsorban,
az orgonairodalmat meg-
határozó szerzõk, D. Buxte-
hude, J.S.Bach, M.Reger,
H.Mulet mûvei mellett, az
elõadómûvész improvizáció-
jára is sor kerül.

Szeretettel várunk min-
denkit. Belépõdíj nincs, de
önkéntes adományokat kö-
szönettel fogadunk.

Nagy János

Orgonahangverseny a
Szent Anna-templomban

Immáron 8. alkalommal
csatlakozik a Múzeumok éj-
szakája  rendezvénysorozat-
hoz a Koszta József Múze-
um, azonban Szentesen egy
héttel az országos progra-
mok után, június 28-án vár-
ják az esti látogatókat. A ma-
gyarázat: 21-én a szórakozta-
tó programok olyan túlkíná-
lata lesz a városban, hogy a
Múzeumok éjszakája rendez-
vény csúsztatásának ötleté-
vel a programot támogató
NKA is egyetértett.

A múzeum programja ez-
úttal is minden kiállítóhelyet
érint, s új állandó kiállítással
tárlatvezetésekkel, kézmû-
ves foglalkozással, koncerttel
és az elmaradhatatlan éjféli
tûzugrással csábítják a kü-
lönlegességek kedvelõit a
nyári napfordulóhoz kapcso-
lódó rendezvényen.

16-18 óra között nyitva tart
a Csallány Gábor Kiállító-
hely és a Péter Pál Polgár-
ház. Utóbbi helyen A nyári
napforduló európai népszo-
kásai címmel lesz elõadás és
kézmûveskedés. 18 órakor
nyílik a Fridrich Fényírdá-
ban Egy szentesi fodrász-
dinasztia – Biár címel állan-
dó tárlat. 19 órától várják a
megyeházán tárlatvezetések-
kel a közönséget. 20 órakor a
Seuso-kincsekrõl kezdõdik
egy érdekesnek ígérkezõ elõ-
adás, 21.30-tól Kass Jánosról,
a digitális grafika úttörõjérõl
tartanak filmvetítést. 23 óra-
kor a polgárház udvara lesz
egy hangverseny helyszíne.
Éjfélkor látványos tánc- és
akrobatikus bemutató kíséri
a hagyományos máglyagyúj-
tást a Kossuth téren.

Múzeumok éjszakája
június 28-án

Megújult tartalommal, mo-
dernebb megjelenéssel fo-
gadja május óta a város iránt
érdeklõdõket az új turisztikai
portál. A Szentes Tourinfo ol-
dalt máris megkedvelték a
turisták, érkeznek a pozitív
visszajelzések.

A közelmúltban megjelent,
exkluzív kivitelû imázskiad-
vány megjelenését követi
küllemében Szentes honlap-
jának turisztikai tartalma,
amely a www.szentes.hu vá-
rosi honlapról közvetlenül el-
érhetõ. – Az új oldalra átül-
tettük az elõzõ felület leg-
népszerûbb tartalmait, így
például a hangos idegenve-
zetést, ám a Tourinfo portál
szerkezetében teljesen új for-
mát kapott és új funkciókkal
is bõvült. A cél a könnyebb
kezelhetõség, az átláthatóság
volt, magyarázta Deim Éva
idegenforgalmi referens.
Hasznosak és már most na-
gyon népszerûek a látogató-
kat az utazásukra felkészítõ
menüpontok (a tervezett
üdülésre idõjárás-elõrejezés-
sel), a különféle programo-
kat, az új attrakciókat és a
legkülönlegesebb látnivaló-
kat bemutató oldalak, az új
tematikus térkép, a szálláske-
resõ és az ingyenesen letölt-
hetõ e-kiadványok. A fõolda-
lon a legaktuálisabb turiszti-
kai vonatkozású információk
éppúgy megtalálhatók, mint
a város látnivalói, kiemelve
az éppen legnagyobb érdek-

lõdésre számot tartó ese-
ményt. A városba érkezés
elõtt a helyi sportolási- és
szálláslehetõségekrõl is képet
kaphat a turista, sõt ingyenes
árajánlatot is kérhet, ezzel is
segítve a szálláshelyeket ven-
dégeik gyarapításában, fogal-
mazott a referens. Hamaro-
san angol, német és szerb
nyelven is hozzáférhetõ lesz
az új felület.

Kellemes színfoltja a por-
tálnak az a három kisfilm,
melyek tradíció, környezet és
sport szempontjából járják
körbe a települést. A Miért
Szentes? címû rovat a híres
„szentesi humormaffia” osz-
lopos tagjainak fényképével
csalogat, oda kattintva Badár
Sándor és Hajdú Balázs szemé-
lyes hangvételû írása olvas-
ható szeretett és azóta is ki-
fogyhatatlan témaforrásként
szolgáló egykori városukról.
Ingyen vállalták Szentes nép-
szerûsítését. Mind a ketten a
kerékpáros városbejárásra
buzdítanak, mert így köny-
nyebb felvenni a ritmust.
Badár meglátása szerint
ugyanis a városnak kivétel
nélkül összes lakója, beleért-
ve az újszülötteket is, min-
den reggel egyszerre rajtol
kerékpárral, ami piacos na-
pokon egy indiai nagyváros
életképét adja. Hajdú Balázst
elsõsorban a város hangulata
fogja meg, szerinte létezik itt
egyfajta energiamezõ.

D. J.

Szentes ezer arca
az új portálon

Az Ebifish Zenekar a 2009-
es és 2010-es év fordulóján
állt össze, egy „közgés” szín-
játszó köri kezdeményezés-
nek köszönhetõen. A kezdeti
felállás az iskola által foga-
dott külföldi delegáció szóra-
koztatására, francia és ma-
gyar dalokkal készült. A
Pádár Zsolt vezetésével alapí-
tott banda tagjai úgy gondol-
ták, hogy jó lenne együtt ze-
nélni a továbbiakban is, így
egy év múlva már saját da-
lokkal rukkolt elõ az Ebifish
zenekar. A Kispál és a Borz
Szõkített nõ címû dalának
egyik sorában szereplõ ebi-
hal angolosított változata ad-
ta az ötletet a névválasztás-
hoz. Saját logójuk is van, me-
lyet Lantos Lehel rajzolt és
annyira jól sikerült, hogy
megtartották. A koncertlehe-
tõségeknek köszönhetõen
Szentes fiataljai lassan megis-
merték és megszerették õket. 

Az alapító tagok – Pádár
Zsolt ének, Borbás Julcsi
vokál, Rakk Dávid ének, Lan-
tos Lehel gitár, Froman Viktor
basszus gitár és Szabadai Csa-
ba, aki (kezdetben hatvan li-
teres benzines kannán do-
bolt) – több helyen is fellép-
tek a városban, de a környe-
zõ településeken is koncer-
teztek már. Késõbb Gálfalvy
György csatlakozott basszus-

gitárjával, és egyben váltotta
Froman Viktort, késõbb Bubla
Bence csatlakozott néhány al-
kalommal, dobszerkójával.
Végül megismerték Szél
Szilárdot, aki jelenleg is a do-
bos szerepét tölti be a csapat-
ban. Borbás Julcsi és Pádár
Zsolt tiszteletbeli tagokként
más úton járnak, de igyekez-
nek segíteni a fiúk munkáját.

– Nehéz fellépõ- és próba-
helyet találni Szentesen. A
pop-rock világában utazunk,
és igyekszünk populárisabb,
élvezhetõbb számokat játsza-
ni. Saját számunk, a Burning
out nagy sikert aratott, de mi
már egy kicsit unjuk, annyi-
szor játszottuk. Nem csak
egy koncertet, hanem elõ-
adást szeretünk adni a kö-
zönségnek, ami összetettebb,
jobb élményt nyújt. A ma-
gánéletben a tagok gimnázi-
umba és egyetemre járnak,
én beleszerettem a vendéglá-
tásba, most ezt csinálom gõz-
erõvel – mesélte Szabadai
Csaba, aki a benzines hordó
után, hamar gitárt ragadott.

Legközelebb július 5-én ta-
lálkozhatunk a srácokkal a
Kertvárosi Napokon, és nagy
valószínûséggel a Lecsófesz-
tivál rockszínpadán is.

L.É.

Úsznak az árral,
mint az ebihal

A zenekar fellépései mindig nagy sikert aratnak, csak a
lehetõség kevés, hogy többször megmutathassák magukat.



66 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001144..  jjúúnniiuuss  2200..

Több mint négyszáz fiatal
labdarúgó részvételével
rendezte meg  a IV. Családi
Futball Fesztivált az elmúlt
hétvégén a Szentesi Junior
FC. Az egyesület remek sze-
zont zárt, jutalmukat most
vehették át a különbözõ
korosztályú csapatok tagjai.

Némethy László szakmai
vezetõtõl megtudtuk, hogy
összesen 37 csapat vett részt
a viadalon, 13-13 az U7-es és
U9-es korosztályban, hét pe-
dig az U11-esek között. A
szentesiek a hét évesek kö-
zött 4. és 5. helyezést értek
el, a gólkirály Tomcsik Zétény,
a legjobb szentesi játékosnak
pedig Homoki Lórántot vá-
lasztották. Az U9-esek között
5. és 11. helyezést értek el, a
gólkirály Papp Pongrác, míg a
legjobb szentesinek Ádám
Szabolcs bizonyult. – A legna-
gyobb sikert a 11 esztendõs
korosztály aratta – mondta
Némethy László. – A mieink

bejutottak a fináléba, ahol 1-
0-ás vereséget szenvedtünk a
szarvasiaktól. A gólkirályi cí-
met is mi hódítottuk el, ne-
vezetesen Nagy Gothárd, a
legjobb szentesi címet pedig
Bárány Gergõ érdemelte ki.

Ezen a tornán hirdették ki
az Interliga bajnokság vég-
eredményét is. – Mindegyik
korosztályunk elõre lépett a
tavalyihoz képest, és bár
nem szeretek kiemelni senkit
sem, mégis el kell monda-
nom, hogy az U8-as csapa-
tunk a 16 egyesület közül a
hetedik helyen végzett, úgy,
hogy négy külföldi csapat,
valamint a Debrecen és a Bé-
késcsaba elõzte meg a miein-
ket – mondta a szakmai ve-
zetõ. 

A labdarúgók majd au-
gusztusban kezdik újra a
munkát, de van, aki addig
sem pihen, hiszen közel
negyvenen táborban is rúg-
ják majd a bõrt. hv

Négyszázan
fociztak

A Dr. Lakos Sándor Teniszcentrumban zajlik az országos vi-
dékbajnokság. A fiúk és a lányok a 12-es, a 14-es, 16-os és a 18-
as korosztályokban mérik össze tudásukat egyéniben, páros-
ban és csapatban egyaránt. Az elmúlt hétvégén a tizenkét éve-
sek csapatküzdelmeivel kezdõdött a teniszmaraton. Bakos Lász-
ló vezetõedzõ elmondta, a lányok – Drahota-Szabó Dorka, Jánosi
Luca, Fehér Ivon – korosztályos vidékbajnoki címet szereztek, a
fiúk pedig – Lindák Zoltán, Csóti Dávid, Gudmon Olivér – a dobo-

gó harmadik fokára állhattak fel. – A fiúk akár elõrébb is vé-
gezhettek volna egy szerencsésebb sorsolás esetén, ennek elle-
nére bízom benne, hogy a korosztályos országos bajnokságra is
kvalifikálják magukat a srácok. A bajnok lány csapatunk ter-
mészetesen ott lesz az országos döntõben, ahol már a fõvárosi
egyesületek is pályára lépnek.

Párosban a Lindák Zoltán, Pál Noel duó bronzérmet, a Jánosi
Luca–Drahota-Szabó Dorka kettõs aranyérmet szerzett. Egyé-
niben a két szentesi versenyzõ döntõjébõl Jánosi Luca került ki
gyõztesen, övé lett a vidékbajnoki cím, de mindketten ott lesz-
nek az országos bajnokságon, egyéniben is. hv

Vidékbajnokok

A bajnoki pontvadászat
már hetek óta véget ért vízi-
labda OB I-ben, azt viszont
még mindig nem lehet tud-
ni, hogy megõrizte-e elsõ
osztályú tagságát a Valdor -
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapata.

A mieink az utolsó elõtti
helyen végeztek a bajnok-
ságban, így osztályozó leját-
szására kényszerülnek. Bár
az sem biztos, hogy lesz osz-
tályozó. A OB I/ B-ben az
UVSE már megnyerte a baj-
nokságot, biztos feljutó, a
második helyezett sorsa
azonban még egyelõre kér-
déses. A legnagyobb esélye
erre a Miskolc gárdájának
van, a csapat még nem bizto-
sította be a második, vagyis
osztályozós pozíciót érõ he-
lyet. Valamikor a hónap vé-
gén kerülne sor a feljutásért
– bent maradásért – vívott
párharcra, de hogy pontosan
mikor, azt sem lehet tudni.
Az utolsó OB I/B-s fordulót
június 28-án rendezik, ezt
követõen valamikor lenne a
ki-ki mérkõzés. Érdekes ver-
senykiírása van a hazai szö-
vetségnek, az biztos. A szen-
tesi játékosok szerzõdése le-
járt május végével, ennek el-
lenére azoknak kell lejátsza-
niuk az osztályozót, akik a
2013-2014-es esztendõben a
klub igazolt vízilabdázói
voltak. Közben az élvonal
gyakorlatilag valamennyi
gárdájáról olvashatóak a hí-

rek, hogy ki, hová igazol,
Szentesen viszont egyelõre
csend van, és csak lassan
csordogálnak az informáci-
ók. Ez érthetõ is, hiszen egy-
elõre az elsõ osztályú tagsá-
got kellene kiharcolni, amint
ez megtörtént, azonnal ki le-
hetne teríteni a lapokat, va-
gyis azt a névsort, akikkel a
következõ szezonban együtt
dolgozhat Matajsz Márk ve-
zetõedzõ. A háttérben már
folynak a tárgyalások az új
játékosokkal, konkrétumok
azonban még nem láttak
napvilágot. Az biztosnak tû-
nik, hogy Horváth Tamás, a
csapat legendás kapusa befe-
jezi pályafutását, információ-
ink szerint Matajsz mellett
segédedzõként ül majd a kis-
padon az õsztõl. 

A nõi csapat, a bajnok
Hungerit Szentesi VK játé-
koskeretének megtartására
tett ígéretet Magyar József, a
klub elnöke, de további erõ-
sítésekrõl is szó volt. Azt
már korábban lehetett tudni,
hogy Pengõ Nikolett Egerbõl
hazaigazol, hozzá csatlako-
zik majd Pócsi Bianka szintén
Egerbõl. Nagy erõsítés lenne
az is, ha a holland Sabrina
van der Sloot és a görög ka-
pus, Stefania Terefou továbbra
is Szentesen vízilabdázna.
Információink szerint továb-
bi, akár válogatott szintû já-
tékosok igazolása is várható.

hv

Két osztály
között a Valdor

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 atlétika több sportág
összessége,  futó és ügyessé-
gi szakágakból áll. Az ügyes-
ségi szakágak dobó-ugró
számokat foglalnak maguk-
ban, mint a diszkoszvetés,
gerelyhajítás, kalapácsvetés
és a súlylökés. Az ugrószá-
mok, a magasugrás, távolug-
rás, rúdugrás és a hármasug-
rás Szentesen nem igazán
terjedtek el, mivel a sporto-
lók technikai lehetõségei
korlátozottak ezen a téren.
Benkõ István, a Maximus
Közhasznú Sportegyesület
vezetõje ezért döntött úgy
hét évvel ezelõtt, hogy a do-
bó szakág fejlesztése jelent-
het kitörési pontot a város
atlétái számára.

– Az elsõdleges szempont
a lehetõségeink kihasználása
volt. A gerelyhajítást, a súly-
lökést és a diszkoszvetést
emeltük ki, így erre a sport-

ágra alkalmas fiatalokat
kezdtünk el keresni. A város-
ban levõ pályákon, és Szege-
den kezdtük el az edzéseket,
melyek hamarosan szép
eredményekhez vezettek –
mesélte az edzõ.

Papp Anita óvodás korától
sportol, ami nagyon jó ala-
pot jelentett ahhoz, hogy
2013-ban országos diákolim-
piát nyerjen. A vezetõ el-
mondása szerint a fiatalok
ráadásul nem csak az atléti-
kában, hanem a tanulásban
is kiemelkedõ teljesítményt
nyújtanak, ami egy részrõl
büszkeséggel tölti el, más
részrõl viszont az elõjele an-
nak, hogy érettségi után el-
hagyják az egyesületet a to-
vábbtanulás miatt. 

– Annyit tehetünk, hogy
addig egyengetjük az útju-
kat, amíg csak lehetséges.
Ha van rá lehetõség, akkor
felvesszük a kapcsolatot an-
nak a városnak az egyesüle-
tével, ahová az illetõ elköltö-
zik, így helyet tudunk neki
biztosítani egy közösségben,
ha folytatni szeretné az atle-
tizálást – részletezte Benkõ
István.

Beszélgetésünk során ki-
derült, hogy mint minden

sportágban, itt is lehet látni
az elsõ pillanattól kezdve,
hogy kibõl válik jó verseny-
zõ. Érdekes mozzanata az
utánpótlás felkutatásának,
hogy Szegvárról érkezik az
egyesületbe a legtöbb tehet-
séges dobó játékos, de a
szentesi általános iskolák ta-
nulói is megfelelõ alapot je-
lentenek. Jelenleg harmincöt
tagot számlálnak, bár itt is
jellemzõ a sportágak közötti
vándorlás.

– A testnevelõ tanároktól
nagyon sok segítséget ka-
punk, ráadásul az általuk
oktatott alapokra is lehet
építeni. Mivel ebben a sport-
ágban nem lehet egyszerre
nagy tömegeket megmoz-
gatni, egy edzõ egyszerre
csak három-négy gyerekkel
foglalkozik. Nagy hangsúlyt
fektetünk a minõségi edzé-
sekre, így minden nap lent
vagyunk a pályán, vagy a te-
remben és a beosztás szerint
soron lévõ gyerekekkel fog-
lalkozunk. Délelõtt erõnléti,
délután technikai felkészü-
lést tartunk. Ez azért fontos,
mivel a versenyek többnyire
délután vannak, így a szer-
vezet könnyebben tud telje-
síteni, ha ugyanazon idõ-

pontban végzünk egy moz-
gásformát. A pályán a spor-
toló egyedül van, magára
utalva kell teljesíteni. Szinte
egy pillanata van arra, hogy
a várt teljesítményt produ-
kálja, vagy éppen lecsússzon
egy nívós verseny lehetõsé-
gérõl – mondta az edzõ.

Az egyesület a támogatók-
nak köszönhetõen saját kis-
buszt vásárolt, ami lényege-
sen megkönnyíti a verse-
nyekre való eljutást. A kü-
lönbözõ korosztályok meg-
mérettetései más-más idõ-
pontokban vannak, így az
edzõk, Benkõ Márta és Ne-

ményi Béla a téli és nyári ver-
senyszezonban is el tudja
juttatni a fiatalokat az adott
helyszínekre.

– Eddig nyolc országos
bajnoki címet szereztünk.
Papp Anita mindezt kétszáz
induló közül érte el. A világ-
hírû szombathelyi csapat já-
tékosai közé állunk második
helyen a dobogón, így az el-
múlt évek alatt elértük azt,
hogy bekerüljünk a köztu-
datba, számon tartsanak
bennünket.

Nyáron több helyen is fel-
mérjük a fiatalok tudását, hi-
szen a régió legeredménye-
sebbjeiként folyamatosan
edzésben kell maradnunk.
Seres Andrással szeretnénk

elérni, hogy a jövõ hónapban
részt vegyen az Európa-baj-
nokságon. Ha pedig minden
a terveink szerint alakul, ak-
kor 2016-ban az olimpiára is
vinnénk a Szentes zászlót –
osztotta meg velünk terveit a
vezetõ.

Feltettük a kérdést ma-
gunk között, hogy mi kell
egy jó versenyhez. Bátran
egyetérthetünk, hogy szur-
kolók nélkül nincs sport.
Eredmények és biztatás kell
ahhoz, hogy ez az egész mû-
ködjön. Az egyesület remé-
nyei szerint, õsszel nem lesz
hiány szurkolókból Szente-
sen, szeptember végén, az új
dobópályán országos, nem-
zetközi meghívottakkal szí-
nesített minõsítõ versenyt
rendeznek a Pusztai László
Sporttelepen, melyet egybe
kötnek a készülõ dobópálya
névadó ünnepségével.

– Úgy van ez, hogy a sze-
zont záró versenyen min-
denki szeretne még utoljára
egy nagyot dobni – tette
hozzá Benkõ István.

A Maximus és egyben
Szentes nagy dobása is lesz,
ha városunkban vendéges-
kedhet a magyar atlétikai él-
vonal, szerb és francia ver-
senyzõk, továbbá egy ameri-
kai súlylökõ kiválóság is.

Lantos Éva

Nagy dobásra készül a Maximus

Eddig nyolc országos bajnoki címet tudhat magáénak az egyesület.

A bajnoki címet egy hétig
ünnepelte, május 19-e óta
viszont a válogatottal edzõ-
táborozik Hevesi Anita, a
Hungerit-Szentesi VK kivá-
lósága. Azóta öt hét telt el,
és még három hét van hátra
a felkészülésbõl, sok ideje a
pihenésre tehát nem volt a
szentesi centernek ezen a
nyáron.

– Hogyan telt a felkészülés
eddigi szakasza és mi vár
még önre a következõ hetek-
ben?

– Az elsõ két hét a ráhan-
golódás jegyében telt, a fõvá-
rosban edzettünk, a harma-
dik héten már a holland vá-
logatottal edzõtáboroztunk
Dunaújvárosban, ahol egy
háromcsapatos tornán szere-
peltünk a junior-válogatott
társaságában. Az elmúlt hé-
ten ismét Pesten készültünk,
nagyon megterhelõ napok
vannak mögöttünk. Szeren-
csére a bajnoki cím elhódítá-
sa nagyon nagy lökést adott
lelkileg, így nem eresztettem
le a finálét követõen, hanem
éppen ellenkezõleg. Úgy ér-
zem, ezekbõl a hetekbõl, az
elvégzett munkából csak
profitálhatok a jövõben.

– Hány fõs kerettel vág ne-
ki a szövetségi kapitány az
Európa-bajnokságnak? Ott
lesz-e ön is a résztvevõk kö-
zött?

– 18 fõvel kezdtük a felké-
szülést, az elmúlt pénteken
már csak 16-an maradtunk,
legnagyobb örömömre nem
kellett hazacsomagolnom.
Gémes Alexa is itt búcsúzott,
õt a vállsérülése hátráltatta a
munkában, nem is tudott tel-
jes értékû munkát végezni. A
jövõ hét végén lesz végleges
kerethirdetés, akkor már
csak a legjobbnak tartott 13
vízilabdázó folytatja a felké-
szülést. Körülbelül három
hete Merész András elmond-

ta, hogy kevés esélyem van
„bent ragadni" a végleges
keretben, de augusztusban
lesz az oroszországi világku-
pa, ahová mindenképpen
szeretne elvinni. Egyelõre
Bujka Barbara és Tóth Ildikó
a két elsõ számú center.

– Nem csalódott emiatt?
– Nem érzek csalódottsá-

got, mégpedig azért, mert a
legjobbakkal, a legjobb kö-
rülmények között készülhet-
tem, végigedzem a nyarat,
biztos vagyok benne, hogy
ennek az elvégzett munká-
nak meg lesz az eredménye a
bajnokságban, és késõbb a
válogatottban is. 

– Mi lesz a további prog-
ram?

– Ezen a héten csütörtökön
15 fõ elutazik Görögország-
ba, bízom benne, hogy én is
köztük leszek, jövõ héten pe-
dig az Egyesült Államok vá-
logatottjával készülünk kö-
zösen Hajdúszoboszlón.

– Idén nyáron elmarad a
pihenés?

– A világkupa augusztus
17-én ér véget, ezt követõen
tervezek egy rövid nyaralást,
medencét ekkor nem szeret-
nék látni, a Balatonnal vagy
a tengerparttal ellenben ki-
egyeznék.

hv

Anita a válogatottal nyaral

Világkupa-tervek
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Százötven éves hagyo-
mányt visz tovább Biár Edi-
na és Biár Csaba azzal,
hogy folytatták dédnagyap-
juk és a nagyapjuk borbély-
fodrász mesterségét. A
szentesi fodrász dinasztia
tagjaiként olyan értékeket
és iránymutatást kaptak,
mely a mai napig segíti õket
abban, hogy sikeresek le-
gyenek a szakmájukban. A
fiatalok és édesapjuk, Biár
József meséltek felmenõik-
rõl, foglalkozásuk szereteté-
rõl.

Biár Emil, a dédapa az
1800-as évek végén született,
és már fiatal korában elsajá-
tította a borbélymesterséget.
Hatvanöt éves pályafutása
során nyolcvan tanuló került
ki a keze alól, miközben a
Damjanich utca 27. szám
alatt megszámlálhatatlan
vendég fordult meg az évek
során. 1921-ben fia született,
akit a dédpapa folyamatosan
tanítgatott.

Nem szakadt meg
a szakmai vonal

Idõsebb Biár József, édes-
apja halála után, 1948-ban
folytatta a munkát az üzlet-
ben. Felmenõjéhez hasonló-
an hatvanhárom évig vágta a
szentesi férfiak és rövid hajú
hölgyek haját a régi falak kö-
zött, amely hamarosan a csa-
ládi élet színtere lett. A hin-
denburg frizura mestereként
gyakran járt Presztóczki Fe-
renccel – a nõi hajvágás ak-
kori szentesi kiválóságával –
versenyekre zsûritagként,
vagy vizsgáztató tanárként

az akkori szalonokba, isko-
lákba. Felesége bolti eladó-
ként dolgozott. Három gyer-
mekük született: 1952-ben
Károly, 1955-ben Ferenc,
majd 1948-ban József. A há-
rom fiú a fodrászattól eltérõ
foglalkozást választott ma-
gának. 

– Bár sokat segítettünk ha-
jat vágni, apánk azt mondta,
hogy ez nehéz munka, álló-
képességet igényel, nem ne-
künk való – mesélte ifjabb
Biár József. Õ közgazdász-
ként végzett, késõbb mér-
nökként dolgozott több mint
negyven évig. Testvérei laka-
tosnak tanultak. Itt mintha
megszakadni látszott volna a
szakmai vonal, viszont Jó-
zsef három gyermeke, József,
Edina és Csaba közül utób-
biak felélesztették a családi
hagyományt.

A nagymama haján
gyakorolt

– Testvéremmel, Edinával
gyermekkorunk nagy részét
a fodrászszékben töltöttük,
nagyapától lestük el a mes-
terséget, miközben a papa
több divathullámot, techni-
kai újítást megélt. A szalo-
non kívül házhoz is kijárt.
Felült a régi Simson motorjá-
ra, így az idõs, mozgássérült
vendégeit sem hagyta cser-
ben. Nagypapám segítségé-
vel én odáig jutottam, hogy
tizenhárom évesen már hajat
vágtam, sõt nagymamám
megengedte, hogy rajta gya-
koroljak.  Ha nagyapám
ment valahová, engem is vitt
magával, ezért kimondhat-

juk, hogy ebben nõttem fel.
Nem is tudtam mást elkép-
zelni magamnak. A másik
szakmám szobafestõ lett vol-
na, de szerencsére felvettek a
szakközépiskola fodrászta-
nulói közé – mesélte Csaba,
aki évekig Szentesen dolgo-
zott, majd 2007-ben, a fõvá-
rosban folytatta munkássá-
gát. Most is telefonon értük
utól, és megosztotta lapunk-
kal, hogy egy munkalehetõ-
ségnek köszönhetõen vissza-
tér a férfi hajvágáshoz, ami-
nek kifejezetten örül, mivel
nagyapja is erre szakosodott
a pályája során. Edina jelen-
leg is Szentesen dolgozik,
nõi fodrászként, így szülõvá-
rosukban is maradt, aki to-
vább viszi a Csaba szerint
ereikben csörgedezõ családi

örökséget. Csaba az embe-
rekhez való hozzáállást, po-
zitív kisugárzást tartja a leg-
fõbb tulajdonságoknak, me-
lyet nagyapjától útravalóul
kapott, és a mai napig meg-
õrizte a százéves borotvát,
amit nagyapja hagyott rá.

– Edinára és rám is igaz a
precizitás, a szakma szerete-
te, bár e nélkül nem is érde-
mes ezzel foglalkozni. A pa-
pa azt mondta, hogy moso-
lyogjunk, mert bármi is tör-
ténjék, a vendégnek mindig
igaza van – mondta.

Fodrászszalon
a múzeumban

A nagypapa 2006-ban vég-
leg magára hagyta szeretett
tanítványait, így ekkor a fod-
rászszalon berendezési tár-

gyai, eszközei a nagymamá-
hoz kerültek. Edina és édes-
apjuk sokat gondolkodtak
rajta, hogyan õrizhetnék
meg ezeket a bútorokat úgy,
hogy ne menjenek tönkre,
továbbra is szerepük legyen
az életükben. Ekkor döntöt-
tek úgy, hogy mintegy emlé-
ket állítva a család történeté-
nek, a százötven éves örök-
séget a múzeumnak adják, s
a Fridrich Fényírdában lesz
kiállítva június 28-tól a Mú-
zeumok éjszakájának egyik
helyszínén. Az édesapa el-
mondása szerint két tükrös
asztallal, forgófotellel, pad-
dal, két üveges szekrénnyel
és számtalan fényképpel já-
rultak hozzá a kiállítás létre-
jöttéhez.

Lantos Éva

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
A szentesi kismesterek újabb

alkotásai címû kiállítás várja a lá-
togatókat az intézmény nyitvatar-
tási idejében.

Tokácsli Galéria
Aranyi Sándor fényfestményei-

bõl és Sejben Lajos plasztikáiból
összeállított kiállítást június 28-ig
nyitvatartási idõben tekinthetik
meg az érdeklõdõk.

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 20-tól

Szõke nõ sírva meséli a barátnõjé-
nek:
- Nem találom a kutyámat! Biztosan
elveszett!
- Adj fel egy hirdetést az újságban!
- Te hülye, a kutyák nem tudnak ol-
vasni!

- Ki az abszolút hülye?
- ???
- Aki bemegy egy régiségkereske-
désbe, és megkérdezi, hogy van-e
valami újdonság.

- Mi a különbség a haha és a hûha
között?
- ???
- Kb. 20 centi.

- Mi az? Fekete a színe, de fehér le-
velei vannak?
- ???
- Néger postás.

- Hogy hívják a kínai kabáttolvajt?
- ???
- Jackie-t Chan.

Ember egy órája vajúdik a wc-ben,
de hiába, még semmi eredmény.
Hallja, hogy a szomszéd fülkébe
valaki benyit, majd a szokásos be-
melegítõ zajokat követõen ssssss,
aztán csobbb. Emberünk nyögve,
kínlódva, vigaszt remélve átszól:
- Jaj de irigylem magát.
Valasz is erkezik:
- Ne irigyeljen: az elsõ a nadrágom-
ba ment, a második a mobilom
volt.

Az éjszaka közepén a kis Oszkár
megszólal a sötétben:
- Anyu, szomjas vagyok!
- Aludj már, Oszi!
- De akkor is szomjas vagyok!
- Oszkár! Ha még egyszer szólsz,
elverlek.
Mire Oszkár:
- Anya, ha már úgy is idejössz el-
verni, hozhatnál egy pohár vizet.

Angliában egy utazó bekopog a
"György és a Sárkány" nevû foga-
dóba. Egy mogorva nõ nyit ajtót:
- Kaphatnék egy kis élelmet és
szállást?
- Nem! - mondja a nõ és bevágja az
ajtót.
Az utazó nem adja fel és újra beko-
pog. Megint a nõ nyit ajtót, egybõl
mondja neki az utazó:
- Nem beszélhetnék inkább György-
gyel?

- Fogadni mernék, hogy kétszer is
meggondolod, mielõtt magára ha-
gyod a feleségedet éjszakára –
mondja az egy férfi a barátjának.
- Igen, elõször azon gondolkozom,
hogy mit mondjak, hova megyek,
aztán pedig azon, hogy miért nem
jöhet velem.

Két autó összeütközik. A vezetõk
egymást szidják:
- Maga vak?
- Már hogy lennék vak, hiszen elta-
láltam magát!

Hõguta

Kos
Állandóan mozgásban
van, nem képes elviselni

a tehetetlenséget, és az unalmat. E
jegy szimbóluma is egyértelmûen
mutatja, hogy „fejjel megy a fal-
nak”, mégpedig úgy, hogy sem
önmagát, sem környezetét nem kí-
méli. 

Bika
Türelmes, kitartó ember,
aki nem szereti életében

a túl nagy változásokat, és csak
nehezen szokik hozzá az új helyze-
tekhez. Általában jó barát válik be-
lõle, bár makacs és gyanakvó ter-
mészete sokszor megrontja a bará-
ti kapcsolatokat.

Ikrek
Segítõkész, jószívû, és
szívesen hoz áldozatot a

környezetében élõkért. Ezek ellené-
re mégis – olykor – határozatlan,
és nehezen éli meg a kudarcokat,
könnyen eshet depresszióba. 

Rák
Fantáziája kifejezetten
élénk, beszéd- és írás-

készsége kiváló. Hangulata mindig
változik, de igazán nagy indulatok-
ra csak nagyon ritkán, vagy egyál-
talán nem képes. Túl érzékeny,
többnyire könnyen befolyásolható,
ezért élete során nagyon sok csa-
lódáson megy át. 

Oroszlán
Hatalmas optimizmussal
és bizalommal viseltetik

minden és mindenki iránt. Fontos
számára, hogy vezetõ szerephez
jusson, és néha hencegõvé és fel-
lengzõssé is válhat. Ez azonban
csak a kisebbrendûségi érzésének
tudható be. Céltudatos, szereti ma-
ga irányítani a dolgokat.

Szûz
Szorgalmas, és fontos
számára, hogy mindig

hasznosan tevékenykedhessen.
Erõs önfegyelemmel és kitartással
rendelkezik. Ha valamit elhatároz,
akkor azt általában véghez is viszi. 

Mérleg
Elsõsorban önmagával,
és saját kényelmével fog-

lalkozik. A vitákat, veszekedéseket,
aggresszivitást egyáltalán nem
kedveli, és kerüli is a konfliktus-
helyzeteket. Nagyon nehezen hoz
döntéseket.

Skorpió
Mindig küzd, és céljai el-
érésében végtelenül ki-

tartó. Fontos számára a hatalom,
és sokszor önfejû, hiszen a végle-
tekig képes ragaszkodni a vélemé-
nyéhez. Hatalmas önfegyelemmel
rendelkezik, és ritkán adódik olyan
helyzet, amibõl ne tudna felállni.

Nyilas
Haragja könnyen fellob-
ban, de nem bosszúálló,

és sérelmeit általában hamar el is
felejti. Hajlamos az óvatosságra,
és a bizalmatlanságra, mégis ne-
hezen feltételezi egy barátról, hogy
hamis.

Bak
Döntéseit igazságosan
hozza meg, ugyanakkor

nem befolyásolható. Képes a bol-
hából elefántot csinálni, még olyan
dolgokban is, ami mások szemé-
ben pusztán apró bosszúság. Sa-
ját, megszokott környezetéhez a
végletekig ragaszkodik.

Vízöntõ
Lételeme a függetlenség,
ezért még házasként is

szüksége van egyfajta szabadság-
ra, különben képes különválni ked-
vesétõl. Ha partnere megérti a füg-
getlenség iránti vágyát, és biztosít-
ja is számára a szabadságot, jó-
ban-rosszban kitart mellette. 

Halak
Nagyon tehetséges, és
saját szorgalmának kö-

szönhetõen kiváló eredményeket
képes elérni. Ennek ellenére önma-
gával sokszor elégedetlen, és ez
könnyen önsajnálkozásba megy át.
Fantáziája igen gazdag, az örökös
álmodozás jellemzi mindennapjait. 

Június 20-27.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPJúnius 20., péntek 
14:30, 16:30 3D Így neveld a

sárkányodat 2.
18:30 Grace - Monaco csillaga
20:30 Hogyan rohanj a

veszTEDbe
Június 21., szombat 
14:30, 16:30 3D Így neveld a

sárkányodat 2.
18:30 Hogyan rohanj a

veszTEDbe
20:30 3D Demóna
Június 22., vasárnap 
14:30, 16:30 3D Így neveld a

sárkányodat 2.
18:30 Grace - Monaco csillaga
20:30 Hogyan rohanj a

veszTEDbe
Június 23., hétfõ
14:30, 16:30 3D Így neveld a

sárkányodat 2.
18:30 Hogyan rohanj a

veszTEDbe
20:30 A csajok bosszúja

Június 24., kedd 
14:30, 16:30 3D Így neveld a

sárkányodat 2.
18:30 3D Demóna
20:30 Hogyan rohanj a

veszTEDbe
Június 25., szerda
14:30, 16:30 3D Így neveld a

sárkányodat 2.
18:30 Hogyan rohanj a

veszTEDbe
20:30 Rossz szomszédság
23:59 3D Transformers:

A kihalás kora
Június 26., csütörtök
13:00 3D Így neveld a

sárkányodat 2.
15:00, 17:45, 20:30 3D
Transformers: A kihalás kora
Június 27., péntek
13:00 3D Így neveld a

sárkányodat 2.
15:00, 17:45, 20:30 3D
Transformers: A kihalás kora

Szentesi Mozi
Az együttes 1990-ben ala-

kult a vajdasági Adán. A re-
pertoár minden korosztály
igényét igyekszik kielégíteni:
a csapat a '60-as, '70-es, '80-
as, '90-es évek és napjaink
legjobb hazai és külföldi slá-
gereit játssza, a rock 'n' roll
zene klasszikusait és a disz-
kó és latin-amerikai slágere-
ket. 

A szervezõk minden ér-
deklõdõt és bulizni vágyó
vendéget várnak június 21-
én, szombaton a Felsõpárti
Sörözõben. A belépés 22 órá-
ig ingyenes.

Minor koncert
és buli

Június 20-22.
IV. Szentesi Szárnyas Napok
gasztronómiai és sörfesztivál
Kurca-part Kalandpark 
Június 21. 19 óra
A Zene ünnepén Szentesen:
Bohém Ragtime Jazz Band
megyeháza, szabadtéri színpad
Június 26. 19–21 óra
Irodalmi életrajzok – Poszler
György 
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Június 28. 22 óra
First koncert
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Június 29. 19 óra
Kuzma Levente
orgonahangversenye
Szent Anna-templom
Június 30. 16. 30 óra
Gyermekklub - Délutáni matiné
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Június 24.
Kenus evezés a Kurcán
Kurca-híd és környéke
Július 14-18.
Kalandtábor
Egészségre nevelõ tábor sporttal,
mozgásfejlesztõ játékokkal 3-7,
valamint 8-14 éves korig.
Táborvezetõ: Gáspárné Csernus-
Lukács Edina (20/933-6237)
Június 22-27. 
Gitár Tábor
Lajtha László AMI
Június 23-27.
„EGÉSZSÉG-KIRÁLYSÁG”-
Hétszínvirág tábor
Szórakoztató egészségnevelõ tábor
5-12 éveseknek.
Kiss Bálint-iskola
Táborvezetõk: Mészáros Ágnes,
Ágostonné Szabó Tünde, Czuczi
Zsuzsanna, Gyõri Gyuláné
(30/482-68-36, 30/310-33-15,
70/387-11-96, 30/793-96-15,
kiut21szentes@gmail.com)
Június 23-27. 
Nemzetközi Gyermektábor
Móricz-ház
Július 28 – augusztus 1. 
Kalandtábor
Sporttevékenységekben,
szabadidõs foglalkozásokban
gazdag napközi jellegû nyári tábor.
(Közösségi tér) 
Június 30 – július 4.
Sakktábor
Móricz-ház

Programajánló

A Biár unokák, Edina és Csaba viszik tovább a nagypapa, Biár József mesterségét.

Egy el nem tûnõ
fodrászdinasztia



Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Telefon: 311-506

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu, szentesielet@gmail.com

Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
Kiadja: Szentes Városi Képviselô—testület, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet
ISSN 0238—9959

A város több pontjáról is
kerékpárokat lopott el isme-
retlen elkövetõ az elmúlt na-
pokban. Bringák tûntek el a
Szabadság térrõl, a Koszta-
iskola elõl – innen kettõ is –
és a Kossuth térrõl. A rend-
õrkapitányság munkatársai
elfogták a tettest, és a kerék-
párok is visszakerültek tu-
lajdonosaikhoz. Az elfogott
fiatalkorú szentesi fiú rová-
sára írható a ligetben talál-
ható padok megrongálása
is. A fiú hat padról szedte le
a rajtuk található fa léceket,
majd az öntöttvas pad-kere-
tet fémhulladékként értéke-
sítette, az így okozott kár el-
éri a 300 ezer forintot. Az
eddigi adatok alapján erõ-
sen valószínûsíthetõ, hogy õ
ment be Deák Ferenc és  Dó-
zsa György utcai házakba,
ahonnan különbözõ érték-
tárgyakat vitt el, de egyéb
kerékpárlopások is a szám-
lájára írhatóak.

Vásárolni tért be egy férfi
az egyik helyi bevásárlóköz-
pontba, ahol az egyik üzlet
polcán felejtette a pénztárcá-
ját. Mire észbe kapott, és
visszament érte, már nem
volt ott a tárca. A férfi iratait
késõbb leadták a vevõszol-
gálati pultnál, ám a tárcában
lévõ 95 ezer forint eltûnt. A
rendõrség jogtalan elsajátí-
tás miatt nyomoz az ügy-
ben.

Ismeretlenek lopták le egy
parkoló személygépkocsiról
a jármû rendszámtábláját,
majd ezt saját gépjármûvük-
re felhelyezve több mint 20
ezer forintért tankoltak az
egyik benzinkúton, ahon-
nan fizetés nélkül távoztak.
A tettesek ellen egyedi azo-
nosító-jel meghamisítása és
lopással elkövetett, tulajdon
elleni szabálysértés miatt in-
dult büntetõeljárás.

Garázdaság miatt indult
büntetõeljárás az egyik ok-
tatási-nevelési intézet fiatal-
korú lakója ellen, aki vitába
keveredett az egyik nevelõ-
vel, majd mérgében egy vas-
darabbal három ablakot tört

be, 30 ezer forintos kárt
okozva ezzel.

Hv
Egy helyi gazdasági társa-

ság két vezetõje ellen indult
büntetõeljárás, miután sor-
ban érkeztek feljelentések ar-
ról, hogy 2013 júliusában ol-
csó tûzifát ígérve megtévesz-
tették a vásárlókat. A nyo-
mozás adatai szerint a cég
elõre kérte a tüzelõanyag el-
lenértékét, de a megrendelt
árut nem szállították le, illet-
ve a vételárat sem fizették
vissza. A rendõrkapitánysá-
gon 32 megkárosított sértett
jelentkezett. A nyomozók
gyanúja szerint egy beszállí-
tót is átvert a kft., nekik kö-
zel tízmillió forint kárt okoz-
tak. A rendõrök gyanúsított-
ként hallgatták ki K-né D.
Zsuzsannát és K. Istvánt,
akik ellen a csalás bûntett-
ének megalapozott gyanúja
miatt folytatott nyomozást
befejezték. Az iratokat vád-
e m e l é s i  j a v a s l a t t a l  a z
ügyészségnek megküldték.

Szombaton 17 óra 48 perc-
kor érkezett a riasztás a tûz-
oltósághoz. Szentes-Lapistó
területén egy kukoricatábla
közepén gyulladt ki egy régi,
elhagyott tanyaépület, mely-
nek maradványait gaz és
akácos lepte el. A tûz más la-
kóépületeket, egyéb ingatla-
nokat nem veszélyeztetett. A
kiérkezõ szentesi tûzoltó
egység a tüzet rövid idõn be-
lül eloltotta, személyi sérülés
nem történt. 

Vasárnap délben a strand-
nál gyulladt meg a szél által
összehordott avar és nyárfa-
pihe. A tüzet a kiérkezõ egy-
ség eloltotta, anyagi kár nem
keletkezett.

Kedden délután fél 5-kor
riasztották a tûzoltókat
Fábiánsebestyénre, ahol egy
pótkocsin 6 darab körbála
gyulladt ki. Az oltásban a
szentesi egység mellett részt
vettek a fábiánsebestyéni ön-
kéntes tûzoltók is és a tüzet
rövid idõn belül eloltották.
Személyi sérülés nem tör-
tént, az anyagi kár jelentõs.

Egy szentesi férfi életét
vesztette és ketten súlyosan
megsérültek a Hódmezõvá-
sárhely és Szentes között tör-
tént balesetben június 19-én
0 óra 45 perckor. A hajnali
órákban lefolytatott helyszí-
ni szemle megállapította,
hogy a lengyel honosságú
kamion sofõrje meg akart
fordulni a 45-ös számú fõ-
úton, ezért tolatott, amikor a
Szentes felõl érkezõ VW
Sharan belecsapódott a nyer-
ges vontatóba. Az ütközés
következtében az autóban
utazó 20 éves szentesi férfi a
helyszínen életét vesztette, a
sofõr és a másik utas súlyos
sérüléseket szenvedett.  A
Hódmezõvásárhelyi Rendõr-
kapitányság a baleset körül-
ményeit büntetõeljárás kere-
tei között vizsgálja. A kami-
ont vezetõ férfit õrizetbe vet-
ték a rendõrök és elõterjesz-
tést tettek, hogy az ügyész-
ség indítványozza a bírósá-
gon a férfi elõzetes letartóz-
tatását.

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság eltûnés miatt körözi
Tirpák Rómeó Antal 14 éves
szentesi lakost, aki otthoná-
ból május 18-án ismeretlen
helyre távozott és azóta nem
adott magáról életjelet. Sze-
mélyleírása: körülbelül 150
centiméter magas, vékony
testalkatú, fekete haja és sö-
tétbarna szeme van. Eltûné-
sekor viselt ruházata: zöld-
fehér színû halásznadrág és
bordó színû pulóver. A Szen-
tesi Rendõrkapitányság kéri,
hogy aki bármilyen informá-
cióval rendelkezik az eltûnt
személlyel kapcsolatban,
hívja a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság Tevé-
kenység-irányítási Központ-
ját a 06/62/562-423-as tele-
fonszámon, illetve névtelen-
sége megõrzése mellett te-
gyen bejelentést az ingyene-
sen hívható 06-80-555-111
„Telefontanú” zöld számán,
a 107 vagy 112 központi se-
gélyhívó telefonszámok va-
lamelyikén.

Eladta a ligeti padokat

Halálos baleset a 45-ös úton

Született: Nédó Attila Antal és Sebestyén Krisztinának
(Brusznyai Árpád stny. 12.) Attila, Karikó-Tóth Bálint és Héja
Boglárkának (Kossuth tér 5.) Jázmin nevû gyermeke.

Elhunyt: Balogh Mihály (Darvas J. u. 18.), Kerekes-Nagy
László (Honvéd u. 10.), Héjja Sándorné Papp Ilona (Rózsa u.
3.), Soós Erzsébet (Zrínyi u. 30.) dr. Szabó Lászlóné Török
Mária (Kováts K. u. 3.).

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 16-23-ig Szent Damján Gyógyszertár
(Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17 óráig. Június 23-3-ig Dr. Bugyi
István Kórház Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) hétfõ-péntek 8-17-ig.  Ké-
szenléti telefon: 70/563-5139

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) június 21-
22-én Hobot László, Kodály Z. u. 15., tel.: 20/311-08-30.

Idén tavasszal a „Közle-
kedj Okosan” címû országos
rajzpályázaton Deák Réka (6
éves) a Rákóczi Ferenc utcai
Óvoda Pillangó csoportjából
„Kirándulás az Állatkert-
ben” címû leporello rajzával
elnyerte a második helye-
zést. Mi határozza meg a
gyermekek rajzolási, ábrázo-
lási kedvét, „tehetségét”?

Annyi egészen bizonyos,
hogy rajzolás nélkül nem tel-
het el  a gyerekkor. Orosz
Imréné és Forgóné Borbás Klá-
ra óvónõk elmondása alap-
ján a gyermekek alkotói fan-
táziáját a játékban, mesében,
zenében, és a kiránduláso-
kon átélt élmények biztosít-
ják. Segíti az önkifejezést a jó
minõségû ábrázolási eszkö-
zök használata és a sokszínû,
változatos technikák elsajátí-
tása és alkalmazása.

A gyerekeknek személyi-
ségük harmonikus kibonta-
koztatása érdekében lehetõ-
séget kell kapniuk önmaguk
szabad kifejezésére. Ennek
sok fajtáját gyakorolják a Pil-
langó csoportban: a szabad
rajzolás, szabad festés, sza-
bad mozgás, zenélés, stb. 

Az óvónõk részérõl soha
nem marad el a pozitív meg-
erõsítés, az elismerés, dicsé-
ret minden apró ötletért,
nem kívánják befolyásolni a
gyermekek belsõ képi vilá-
gát sem szóval, sem tettel.

A tehetségek ápolása
ugyanolyan fontos szá-
munkra, mint a hátrányok
leküzdése a gondjaikra bí-
zott gyermekek körében. A
vegyes életkorú csoportban
a gyerekeknek alkalmuk van
átélni azt, hogy õk a nagyob-
bak, ezáltal képesek tényle-
ges segítséget nyújtani ki-
sebb társaiknak, erõsödik az
önbizalmuk. Toleranciát, se-
gítségnyújtást, felelõsségvál-

lalást és még sok, a késõbbi-
ekben is fontos tulajdonsá-
got sajátítanak el.

A Pillangó csoport az elõ-
zõ években négy országos
pályázaton szerepelt ered-
ményesen.

A „Tomi a róka és király-
lány” címû képekkel nagy
értékû LEGO-t nyertek. Má-
tyás király meséirõl készült
képekkel és a két közlekedé-
si rajzpályázaton készültek-
kel pedig tárgyi és pénzjuta-
lomban részesült a csoport
és az alkotók. Ezen sikerek
létrejöttéhez munkájával
hozzájárult Mészáros Ágnes
óvodapedagógus is.

A közeljövõben tervezik a
megnyert pályázatnak kö-
szönhetõen a budapesti Ál-
latkert meglátogatását.  A
közösen szerzett élmények
pedig még jobban összeko-
vácsolják a kis közösségün-
ket.  Nagyon várjuk a kirán-
dulást.

Földvári N. Zsuzsa

Biztonságos közlekedés gyermekszemmel
címmel hirdetett országos rajzpályázatot az
ORFK-OBB. Óvodás kategóriában a szentesi
Bélteki Teó nyerte meg az elsõ díjat, aki a
Szent Erzsébet Katolikus Óvodába jár.

Nyereményét, egy kerékpárt május 31-én
vehette át a budapesti Vasúttörténeti Emlék-
parkban rendezett ünnepségen. Az esemény-
re rendõrautóval utaztak, és édesapja mellett
Hegyi Katalin óvónõ, valamint Varga Zsolt
közlekedésrendészeti alosztályvezetõ kísérte
el.

Az elért sikerhez Balogh Szabó Imre alezre-
des, a Szentesi Rendõrkapitányság vezetõje
június 17-én gratulált és Teót a helyi kapi-
tányság épületében is végigkalauzolta.

Teó országos elsõ

A Nagyhegyi Nyári Napokat június 20-21-
én rendezik meg a vasutas sportpályán. Az
immár ötödik alkalommal tartandó rendez-
vényen fõként a helyi mûvészeknek és mû-
vészeti csoportoknak nyújtanak bemutatko-
zási lehetõséget. 

Pénteken 18 órakor gyülekezõ és nyitó tá-
bortûz, illetve a nagyhegyiek, felsõpártiak és
a Király István Kertbarátkör találkozóját sza-
lonnasütés követi.

Az egész napos szombati programban fõ-
zõverseny, Tész termékbemutató, kötélhú-
zás, sakk bemutató, lábtenisz verseny, tûzol-
tók játékos-oktató bemutatója, Petõfisek 50
éves osztálytalálkozója, 15 órától zenés ka-
valkád Ágoston Anitával, H. Varga Tamással,
valamint Békési János és Takaró Erika paródiá-
ja várja az érdeklõdõket. A vasúttörténeti ki-
állítást is megtekinthetik ezen a napon.

Buli a Nagyhegyen

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü június 23—27.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Szárazbableves és
jeges gyümölcsleves

A menü: Borsos tokány,
tészta, saláta

B menü: Bácskai rizseshús vagy
cápaharcsa rántva,
petrezselymes
burgonyával

Kedd: Tárkonyos burgonyaleves
és lencseleves virslivel

A menü: Ruzsa Söndör
pecsenyéje,
sült burgonya, saláta

B menü: Töltött cukkini,
párolt rizs

Szerda: Húsleves házi tésztával
és májgaluskaleves

A menü: Vadas sertés vagy resztelt
csirkemáj, sós burgonya

B menü: Csirkemell sokmagvas
bundában,
kelkáposztafõzelék

Csütörtök: Tarhonyaleves és
nyári zöldségleves

A menü: Sonkával-gombával
töltött borda,
tört burgonya,
rebarbaraszósz

B menü: Pulykazúzapörkölt,
tarhonya, saláta

Péntek: Marhahúsleves és
jeges gyümölcsleves

A menü: Fokhagymás sült,
tökfõzelék

B menü: Rántott zöldségek,
burgonyapüré

www.galeriakavehaz.hu (X)

Bélteki Teónak a szentesi rendõrkapitány
is gratulált.

Olvasónk írja

A mi csoportunk


