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Ki a magyartól,
ki a matektól félt

az érettségin
Szentesen magyar nyelv és irodalomból

381-en tettek középszintû és csak 12-en
emelt szintû érettségit. Matematikából 390-
en középszinten vizsgáztak, és csak 10-en
tettek emelt szintû érettségit. Két pollákos
és egy HMG-s diák beszélt a részletekrõl la-
punknak.

3. oldal

Állami gáz lesz
Az állami tulajdonú Fõgáz lehet a GDF

SUEZ Zrt. gázszolgáltató utódja. Az átadás-
átvétel több hónapot vesz igénybe, azon-
ban a lakosok ebbõl keveset érzékelnek.
Elsõ lépésben a mérõórákat olvassa le a je-
lenlegi gázszolgáltató június 30-ig. A leol-
vasást a DL Kft. munkatársai végzik, akik
írásos meghatalmazással rendelkeznek,
mely a személyi igazolványukkal együtt ér-
vényes. A gázvezeték hálózatok üzemelte-
tõi az eddigiek maradnának.

3. oldal

A héten zárult a mûszaki
ezred Szentesi Fokos 2015 el-
nevezésû kiképzési gyakor-
lata több száz technikai esz-
köz alkalmazásával. Bár
ezen a néven már hatodik
éve zajlik a katonai felkészí-
tés ellenõrzése, elsõ ízben ta-
valy került sor terepen az al-
egységek tevékenységének
összehangolt gyakorlati
megvalósítására. A három
fázisban végrehajtott felada-

tok elsõ részében április 13-
17 között a vízi átkeléssel
kapcsolatos, a következõ fá-
zisban az anyag-elõkészítõ
és víztisztítási feladatokat
gyakorolták. Akkor került
sor a Visegrádi országok ka-
tonai egységeibõl jövõ évben
felálló  alakulat összeková-
csolására is. A V4 EU Harc-
csoport mûszaki alegységeit
a Magyar Honvédség adja a
nemzetközi haderõbe. A hé-

ten zárult 3. fázisban az al-
egységek egy elképzelt kato-
nai mûveletben hajtottak
végre vízi akadályokon való
átkelést, az átkeléshez szük-
séges faelemek és faszerke-
zetek elõkészítését, víztisztí-
tást, mûszaki felderítést va-
lamint improvizált robbanó
eszközök elleni védekezést.
Az elképzelt feladat szerint a
Tiszai gyakorlótéren egy erõ-
szakos támadó mûveletet
hajtottak végre elõbb de-
szant-, majd kompátkelõ
üzemeltetésével. A gyakorla-
tot tervezõ és gyakorlatigaz-
gató feladatokat is betöltõ
Kállai Ernõ õrnagy elmondta,
hogy a Fokos 2015 gyakorlat
során tapasztaltakat beépítik
a következõ év kiképzési fel-
adatokba. Az elsajátított is-
meretekrõl pedig majd jövõ-
re, a Fokos 2016 gyakorlaton
adnak számot a mûszaki ez-
red katonái.

BG

A Szegedi Járási Ügyész-
ség vádat emelt két, a szen-
tesi kórházban dolgozó szü-
lész-nõgyógyásszal szem-
ben, akiknek többszörös
foglalkozási szabályszegé-
sei egy ikerterhességgel
kapcsolatos szülés során az
egyik újszülött halálához
vezettek – derül ki a Csong-
rád Megyei Fõügyészség tá-
jékoztatójából.

A vádlottak közül az egyik
orvos az ikerterhesség miatt
kórházban fekvõ várandós
nõ választott orvosa, míg a
másik orvos a várandósság
36. hetében, 2012. június 21.
napján 23 óra körül megin-
duló szülés során az ügyelet-
vezetõ fõorvos volt. A szülés
levezetése során a vádlottak
külön-külön, de együttesen
is többszörösen megszegték
az ikerterhesség esetén a szü-
lés levezetésére vonatkozó
orvos-szakmai szabályokat,
melyek oda vezettek, hogy
az élve született újszülöttek
egyike egy hét elteltével el-
halálozott. A vádlottak közül
a várandós anya választott
orvosa annak ellenére a szü-
lés természetes úton történõ

levezetése mellett döntött,
hogy az ikerszülés fokozott
veszélyekkel jár, valamint a
magzati szívmûködés gyen-
gesége és az oxigénhiányos
állapot miatt már a szülés
megindulását követõen rö-
viddel császármetszés elvég-
zése lett volna indokolt. Ezen
túlmenõen a szentesi kórház-
ban az ikermagzatok szív-
mûködése sem volt ekkor fo-
lyamatosan monitorizálható,
ezért a várandós anyát a szü-
lési folyamat megindulása-
kor olyan intézetbe kellett
volna szállítani, amely az
elõírt feltételeknek megfelel.
A szülés során eljáró ügyelet-
vezetõ fõorvosnak kötelessé-
ge lett volna a választott or-
vos tevékenységét felülbírál-
nia, a szakmailag indokolt
császármetszés felõl intéz-
kednie. Ezeken túlmenõen az
ügyeletvezetõ fõorvos a szü-
lés levezetése során szakmai
szabályt szegett akkor is,
amikor fizikai behatással
igyekezett a magzatot világra
segíteni, mellyel egyrészt
mind a magzatok, mind pe-
dig a szülõ anya egészségét
és életét is veszélyeztette.

A vádlottak már csak az
indokolthoz képest több órá-
val késõbb végezték el a csá-
szármetszést, amelynek so-
rán az egyik újszülöttet
olyan súlyos, gyakorlatilag
klinikai halál állapotában
hozták világra, hogy az újra-
élesztést és a szegedi kliniká-
ra történõ átszállítást követõ-
en mintegy egy hetes gyógy-
kezelés ellenére elhalálozott.
Az újszülött halálát a súlyos
agyi, illetõleg belszerveket
érintõ oxigénhiányos állapot,
valamint a szülés során el-
szenvedett fizikai sérülések,
valamint ezek által kiváltott
sokkos állapot okozta. A
vádlottak fenti külön-külön,
és együttesen is elkövetett
foglalkozási szabályszegései
vezettek a sértett halálához.

A Szegedi Járási Ügyész-
ség a vádlottakat halált oko-
zó, foglalkozás körében elkö-
vetett gondatlan veszélyez-
tetés vétségével vádolja. A
vádlottak bûnösségének kér-
désében a Szentesi Járásbíró-
ság fog dönteni.

Dr. Kopasz Zsolt
mb. fõügyész

Vádemelés a kórház két
szülész-nõgyógyásza ellen

Új lakások és nappali foglalkoztatók
épülnek, illetve ingatlanok újulnak meg és
válnak alkalmassá az Aranysziget Otthon
Szentesi Otthona 90 lakójának önálló életvi-
telére.

A csaknem egymilliárd forintos uniós pá-
lyázati forrásból eszközbeszerzés és az új in-
tézményrendszer kialakítását támogató kép-
zések, felkészítések és szervezetfejlesztés is
megvalósul. Az õsszel befejezõdõ beruházás
négy már meglévõ ingatlan felújítását, és to-
vábbi hét új építését jelenti Szentesen és
Nagymágocson. A projekt legnagyobb válla-
lása az új, 25 férõhelyes lakócentrum építése
a Bereklapos utcában.

– Sportolóként tudom, hogy jó körülmé-
nyeket és jól felszerelt helyet sokan tudnak
biztosítani, de otthont kevesen – mondta az
olimpiai és a paralimpiai játékokon is érmet
szerzett Szekeres Pál az új lakóotthon alapkõ-
letételén. A fogyatékos emberek társadalmi
integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásá-
ra kinevezett miniszteri biztos szerint akik itt
kezdenek önálló életet, azok késõbb mások-
nak is tudnak segíteni hasonló helyzetben. 

A pályázat keretében Szentesen 57, Nagy-
mágocson 33 fõ pszicho-szociális fogyatékos-
sággal élõ ember elhelyezését biztosítják min-
den igényt kielégítõ körülmények között. Dr.

Juhász Tünde megyei kormánymegbízott el-
mondta, hogy Csongrád megyében az ellátást
biztosító épületek nem felelnek meg a korsze-
rû követelményeknek. – Az itt lakók lesznek
Csongrád megyében az elsõk, akik részeseivé
válnak a régóta húzódó probléma megoldá-
sának. Az Aranysziget otthon lakói számára
megnyílik a lehetõség az önállóbb, tartalma-
sabb, emberibb életre. 

Farkas Sándor, a térség országgyûlési képvi-
selõje a Sima Ferenc utcában töltötte gyer-
mekkorát, naponta találkozott a fogyatékos
emberekkel, azonban csak felnõttként ismerte
meg a helyzetüket. Kiemelte: fontos, hogy a
települések lakossága is készen álljon az új tí-
pusú otthonok és lakóik elfogadására.

A megürülõ épület további sorsáról késõbb
dönt az önkormányzat, tájékoztatta lapunkat
Szirbik Imre. A polgármester elmondta, hogy
az egykor szegényháznak készült épület álla-
ga nagyon rossz, valószínûleg el kell bontani. 

Az alapkõben dr. Berta Árpádné, a Szociális
és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Csongrád
Megyei Kirendeltség igazgatója, és Kis Tamás
Lászlóné, az Aranysziget Otthon vezetõje he-
lyezte el az alaprajzok mellett, többek között
a Szentesi Élet legfrissebb számát is.

Besenyei

Letették az új
lakócentrum alapkövét

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szekeres Pál miniszteri biztos szerint
komoly feladat az otthonteremtés.

Fotó: Vidovics

Véget ért a Szentesi Fokos 2015
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A legújabb technológiá-
val, mindennapos vetítés-
sel és premierfilmekkel
nyitott újra tavaly május
elején a városi mozi. A vál-
lalkozó úgy látja, az eltelt
egy év alatt a szentesiek
megkedvelték a 3D-s fil-
meket is bemutató mozit, s
szerinte megéri tovább fej-
leszteni. 

1912-ben  kezdõdöt t  a
rendszeres vetítés a szentesi
moziban, melynek nézõszá-
ma sajnos, az ország többi
vidéki filmszínházához ha-
sonlóan a 2000-es évek köze-
pére, végére drasztikusan le-
csökkent. A forgalmazók rá-
adásul hagyományos film-
szalagon már alig bocsátot-
tak ki alkotásokat, így 2012
õszétõl az Õze Lajos Film-
színház sem tudott verseny-
re kelni a plázamozikban al-
kalmazott technikával, már
nem mutathatták be az aktu-
ális sikerfilmeket. Az önkor-
mányzat képviselõ-testülete
tavaly pályázat útján 10 évre
bérbe adta az intézmény
üzemeltetési jogát a Mozaik
Mozi Kft.-nek. Az idén 103
éves filmszínház új formájá-
ban is megtartotta Szentes
híres szülöttének, Õze Lajos-
nak a nevét, s az elnevezésén
és az eredeti falakon kívül
minden megújult:  korszerû-
sítették, klimatizálták a né-
zõteret, melyen több mint
150 széket helyeztek el, de az
elõtér is elõnyére változott.
Az XPAND 3D vetítési tech-
nikának köszönhetõen a leg-
újabb sikerfilmeket is a helyi

nézõk elé varázsolhatják,
tûéles képekkel. 

Egy év tapasztalatai alap-
ján pozitív az összkép Szabó
Krisztán, a kft. ügyvezetõje
szerint. Még talán várakozá-
son felül is teljesített a mozi,
megszerették a nézõk. Hoz-
zájárult ehhez a változatos
kínálat és a rendszeres akci-
ók. Vannak törzsnézõik, akik
éves bérlettel kedvezménye-
sen válthatnak jegyet a fil-
mekre.

További beruházásokba is
megérné befektetni az ügy-
vezetõ szerint: az elõteret is
klimatizálná. Újítás lenne az
interneten való jegyvásárlási
lehetõség, ehhez  saját szoft-
vert akarnak bevezetni idõ-
vel. Elõzetesen foglalni ed-
dig is lehetett, ám ezzel – és
ez országosan jellemzõ – oly-
kor visszaélnek a nézõk,
nem mindig mennek el a le-
foglalt jegyért. 

Szabó Krisztián nézõ- és
bevételi számokról nem be-
szélt, de említett toplistás fil-
meket: a Hobbit 3. része, az

Interstellar – Csillagok kö-
zött kimagaslóan jól teljesí-
tett, s az Így neveld a sárká-
nyodat 2. és a SpongyaBob is
magasan vezet az animációs
filmek terén. Akadnak alko-
tások, melyek csak 1-2 vetí-
tést élnek meg a Nagy Fe-
renc utcai épületben, errõl az
ügyvezetõ azt mondta, meg
kell felelni a forgalmazók el-
várásainak a nézõszámban.
Próbálnak minél több filmet
elhozni, de egytermes mozi
lévén sajnos, a Magyarorszá-
gon hetente átlagosan bemu-
tatott 3-6 film mindegyikét
így is lehetetlen vetíteni.

Szabó Krisztián elmondta,
az elsõ évfordulóra külön
programot nem terveztek, a
gyereknapot viszont szeret-
nék maradandóbbá tenni.
Május utolsó hétvégéjén ki-
nyitják az udvart is, ahol
számos gyerekprogramot kí-
nálnak a filmek mellé: lesz
ugrálóvár, bohócok és arcfes-
tés.

Darók

A premiermozi elsõ éve
Örömmel értesítem, hogy

Paksi Márta felvételt nyert a
szentesi Petõfi Sándor utcai
Általános Iskola 1. ének-zene
tagozatos osztályába...” talán
hasonló sorok állhattak abban
a levélben, amelyet 1957. kö-
zepén hozott hozzánk a pos-
tás. 

Akkor nagyon örültem,
hogy „megfeleltem”, mert
már kisgyermekként éreztem
az óvodában, hogy vannak
ügyesebbek, szerencsésebbek,
mint én. A felvételt követõ 8
év nem volt könnyû (1957-
1965) az iskolában. Szinte
minden nap 6 tanítási óránk
volt (szombaton is volt taní-
tás). A közismereti tárgyak
mellett naponta 1 énekóránk,
hetente 1-2 x karének 2-2 egy-
mást követõ órában. Kóru-
sunkkal sokszor szerepeltünk
az iskolai és a városi ünnepé-
lyek megnyitásán (szovjet ill.
Magyar Himnusz), zárásán
(Internacionálé, Szózat). 

Továbbtanulásom után a
Közgazdasági Technikum-
ban/Szakközépiskolában ne-
kem a 8 év alatt megélt rend-
szeres énekórák hiányoztak
leginkább. Mivel ilyen tantár-
gyunk ott nem volt! Milyen

kár, hogy azóta sincs! Még
most sem lenne késõ bevezet-
ni! Tudományos vizsgálatok
igazolják, hogy az ének, a ze-
ne, és a tánc mûvelése az agy
egyoldalú terhelését már na-
ponta 45 percben is milyen
nagymértékben ellensúlyoz-
za! 

Hamarosan, 2015. június
elején ének-zene tanulmánya-
ink befejezésének 50. évfordu-
lójához érkezünk. A találko-
zón bizony nem leszünk ott
már teljes létszámmal.  

De hol is lesz a találko-
zónk? Az egykori patinás is-
kolánkban? Mi fog ott emlé-
keztetni bennünket a régi –
valóban (!) – szép idõkre az
öreg vastag falakon, a fényes
korlátú lépcsõkön kívül?...
Talán az épület elõtti zomán-
cozott, elrozsdásodott tábla,
rajta a felirat: Petõfi Sándor
Általános Iskola – Szentes. 

Mi, akik 58 évvel ezelõtt itt
kezdtünk ismerkedni a Zene,
az Ének csodálatos, testet-lel-
ket megújító világával úgy
gondoljuk Dóczy Gáborné
osztályfõnökkel együtt, hogy
az aktualitást vesztett táblát,
mivel az épület a 2011/2012.
tanévtõl a Zsoldos Ferenc

Szakközépiskola része, már-
ványtáblára cseréljük le, ami-
vel a Petõfi Sándor Általános
Iskola ének-zene tagozatának
állítanánk emléket.

Mindenképpen szükséges-
nek véljük továbbá, hogy
azok a tárgyi és szellemi em-
lékek, melyek Szentesen a Pe-
tõfi Sándor utcai épületben el-
telt bõ fél évszázad (1957-
2011) ének-zene oktatásával
kapcsolatosak, összegyûjtve
egy állandó kiállító-teremben
a 2017/2018. tanév kezdetén
felavatásra kerüljenek.

Minden volt „ének-zenést”
és „Petõfist” hívunk és vá-
runk, tisztelje meg hozzájáru-
lásával és jelenlétével a május
24-én, vasárnap 15 órakor
kezdõdõ emléktábla avatást
az iskola elõtt álló Olimpiai
Tölgy alatt.

A táblaállítással (Baranyi
László kõfaragó készíti, szin-
tén ének-zenés volt) és a kiál-
lítás szervezésével kapcsolat-
ban információ kérhetõ a
Zoldag2011@gmail.com ill. a
06-30/317 70 94 telefonszá-
mon.

Hankó Györgyné
Paksi Márta

Olvasónk írja

Emléktábla 50 év után

A SZENTES VÁROSÉRT KÖZALAPÍT-
VÁNY köszönetét fejezi ki mindazon ma-
gánszemélyeknek, akik 2013. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-ával a közalapítványt
támogatták. A befizetéseket és egyéb ado-
mányokat a kuratórium – az alapítvány te-
vékenységének megfelelõen – a városszépí-
tés, mûvészeti csoportok, sport- és kulturá-
lis programok, tanulói ösztöndíjak, helytör-
téneti kiadványok támogatására fordítja. A

2013-ban indult Studium Generale tehet-
séggondozó programot Közalapítványunk
mûködteti, amelynek célja a szentesi, ill. a
Szentesen tanuló középiskolások továbbta-
nulásának elõsegítése, valamint a felvételt
nyert hallgatók tanulmányi ösztöndíjban
részesítése. Kérjük városunk lakóit, hogy
támogatásukkal segítsék célkitûzéseink
megvalósítását.

Adószám: 18450046-1-06. 

Sarkadi Nagy Mihály pol-
gármesternek az EMKE fiók-
egyletének megalakítására
közzétett hazafias felhívása
jelentõs visszhangot keltett
Szentesen. Néhány nap alatt
több mint négyszázan írták
alá a belépési nyilatkozatot.
A fiókegyesület alakuló köz-
gyûlése elõtti napon (máj.
14.) megérkeztek az erdélyi
és a fõvárosi vendégek, élü-
kön gróf Bethlen Gábor or-
szágos elnökkel, valamint
Horváth Gyula és Bartha
Miklós alelnökökkel. A vas-
útállomáson hatalmas tömeg
várta õket, zászlók alatt, ze-
neszóval. A vonatról leszálló
elõkelõségeket „az elsõ ma-
gyar banda Hymnussal, a
közönség pedig szûnni nem
akaró éljenzéssel fogadta”.
Sarkadi polgármester kö-
szöntõ szavaira gróf Bethlen
válaszolt. „A bemutatások
után az EMKE gyönyörû
zászlaja bontatott ki, mely-
nek láttára ismételten zajos
éljenzésben tört ki a közön-
ség. Az éljenzés csillapultá-
val sorakozni kezdett a kö-
zönség, s a menet az EMKE
zászlója alatt lassú tempó-
ban megindult. Szebb és lé-
lekemelõbb látványt, mint ez
a menet volt, még nem volt
alkalmunk látni Szentesen.
Minden arcról, minden
szembõl az igaz lelkesedés
tüze ragyogott” – írta a kora-
beli tudósító. 

Az 1890. május 15-re kitû-
zött alakuló közgyûlést ere-
detileg a megyeháza nagy-

termébe tervezték, de a
rendkívüli érdeklõdésre való
tekintettel a helyszínt áttet-
ték a szomszédos református
nagytemplomba, amely 7–8
ezer ember befogadására is
alkalmas. A Szentesi Lap
megjegyezte, hogy: „Isten
igéje helyett ez volt az elsõ
eset, hogy a szentesi ref.
templomban más célért pré-
dikáltak. De nem isteni cél-e
a haza üdvéért, a nemzet
erõsbüléséért imádkozni?
Az!”

Az alakuló ülés megnyitá-
saként Sarkadi polgármester
jelentette, hogy a fiókegylet
megalakítására 70 aláírási
ívet bocsátott ki, melyekbõl
ez ideig 30 ív érkezett vissza,
502 aláírással. Kifejezte azon
hitét, hogy az összes ív beér-
kezése után ez a szám leg-
alább a kétszeresére fog nõ-
ni, ezért kérte gróf Bethlen
Gábor elnököt, hogy az
EMKE szentesi fiókegyletét
alakítsa meg. Bethlen gróf
ennek eleget tett, majd átad-
ta a szót dr. Felméry Lajos
egyetemi professzornak, aki
részletesen ismertette az
EMKE célkitûzéseit. Õt kö-
vetõen Bartha Miklós és
Horváth Gyula alelnökök
mondtak lelkesítõ beszéde-
ket. Az alábbiakban Horváth
Gyula, városunk díszpolgá-
rának gondolataiból idé-
zünk.

Beszéde bevezetõ részében
emlékeztetett arra, hogy õ
évekkel ezelõtt (1881-ben)
munka, kitartás és erély által

kiküzdötte Szentes városá-
tól, hogy annak polgárává
avattatott, s így õ azon ki-
váltságos helyzetben van,
hogy Erdélynek is, Szentes-
nek is polgára, s Szentes né-
pe azáltal, hogy megalkotta
az EMKE fiókegyletét, szin-
tén polgárjogot szerzett ma-
gának Erdélyben, s e polgári
jog szerzeményére Szentes
méltán büszke lehet; mert
ezt magyar hazafiságával
szerezte. „Szentes erdélyi
polgárjoga azonban csak ak-

kor lesz teljes mértékû, ha
annak minden fia meghozza
a hazafias cél oltárára a ma-
ga anyagi erejéhez mért ál-
dozatát. Akkor lesz teljes –
úgymond –, ha midõn e ha-
zafias célról van szó, elné-
mul minden pártszenvedély
s közös egyetértéssel áll min-
den ember egymás mellé
munkálni a kultúregylet ha-
zafias célján, mely nem
pusztán Erdélynek az ügye,
bár ott a baj és a seb, hanem
az egész nemzeté, az egész

országé; mert ha a zöm nem
kel föl a folyton terjedõ seb
orvoslására, akkor az terjed
tovább, tovább pusztításá-
val. Nemzetiségi szempont-
ból az erdélyi viszonyok úgy
állnak a nemzet zömével
szemben, mintha az emberi
test végtagján van egy seb,
mely terjed, halad, s ha nem
gyógykezeltetik, szintén ha-
lad tovább, s pusztításával
megtámadja az egész test-
rendszert. Ezért az erdélyi
magyarság segélykiáltásá-
nak fel kell rázni minden
magyar embert, s ezzel
szemben el kell némulni
minden párttorzsalkodás-
nak! …” 

Horváth Gyula beszédét
hatalmas taps és éljenzés kí-
sérte. Az országos vezérférfi-
ak után Sima Ferenc lapszer-
kesztõ állt fel, s az egybe-
gyûlt közönség nevében vá-
laszolt az elhangzott lelkesí-
tõ felhívásokra. „Az elsõ eset
– úgymond –, hogy a vallás
dolgaitól eltekintve, temp-
lomban gyûlt volna össze a
szentesi közönség tanács-
kozni. E helyrõl, honnan
csak vallási érzelembõl szo-
kott ima és fohász az ég felé
szállni; ez az ima és ez a fo-
hász most az erdélyi
kultúregylet hazafias, szent
célja érdekében emelkedik
fel. Valóban templomhoz
méltó az a cél, melyért szö-
vetkezni, egyezségre kelni
ma itt e közönség egybe-
gyûlt…” 

Ezek után megtörtént a

szentesi fiókegyesület tiszti-
karának és választmányának
megválasztása. Egyhangú
lelkesedéssel elnökké válasz-
tották Sarkadi Nagy Mihály
polgármestert, alelnökökké
pedig Sima Ferencet és Ba-
logh Jánost. Az egyesület tit-
kára lett dr. Filó Tihamér,
ügyésze Szathmáry Ede,
pénztárnoka dr. Szánthó La-
jos.  A 36 tagú választmány-
ban helyet kaptak Szentes
legismertebb polgárai, így:
Burián Lajos, Kiss Zsig-
mond, Szeder János, Aradi
Kálmán, Fekete Márton, Pó-
lya Ferenc, Petrovics Soma,
dr. Lakos Imre, Zsoldos Fe-
renc, dr. Polacsek (Péter) Al-
bert, Gerõcz Lajos, dr. Götzl
Bertalan.

A Szentesi Lap vezércikk-
ben számolt be az EMKE
szentesi térhódításáról: „Bíz-
tunk Szentes város hazafias
közönségének lelkesültségé-
ben, s örömmel, büszkén je-
lentjük ki, hogy nem csalód-
tunk! Az a nép, melynek
mindig nyitva áll szíve, lelke
minden jó ügy számára, lel-
kesültségében példaadólag
képes tüntetni, ha a jó ügyet
még ráadásul hazafias érze-
lem is ajánlja… Soha nem
voltunk büszkébbek Szentes
város népére, mint ma; soha
nem éreztünk igazabb, min-
den valót megreszkettetõbb
örömet, mint midõn május
hó 15-én ezer és ezer ajakról
hangzott fel, hogy: Éljen az
EMKE!”

Labádi Lajos

130 éve alakult erdélyi magyar egyesület (II.)

Az EMKE szentesi fiókegyesületének megalakulása

Horváth Gyula, Szentes díszpolgára

Egy éve Star Wars szereplõk fogadták az elsõ nézõket.
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A május-júniusi érettségi
vizsgaidõszakban több mint
ötezren maturálnak me-
gyénkben. Szentesen ma-
gyar nyelv és irodalomból
381-en tettek középszintû és
csak 12-en emelt szintû
érettségit. Matematikából
390-en középszinten vizs-
gáztak, és csak 10-en tettek
emelt szintû érettségit. A
médiában egyértelmûen el-
hangzott, hogy minden idõk
legnehezebb  feladatsorát
kapták a nebulók matemati-
kából. Paraméteres egyenlet
és statisztikai feladat is sze-
repelt a középszintû mate-
matika érettségin. Két
pollákos és egy HMG-s diák
beszélt a részletekrõl la-
punknak.

Szentpétery Csaba Kado-
csa (Pollák Antal Mûszaki
Szakközépiskola)

– A magyar nekem köny-
nyebben megy – indította a
beszélgetést. – A fogalmazás,
a szövegértés nem volt olyan
könnyû, igazából a matek,
ami nehezebb volt eddig.
Azt mondták tavaly, hogy
nehéz volt, idén könnyebb
lesz, de szerintem meg most
volt a nehezebb. Meg lehe-

tett nézni a megoldásokat és
akkor lehetett csalódni. Nem
emlékszem arra, hogy mit is
írtam pontosan, meglepetés
lesz a végeredmény.

A terveirõl azt mondta,
hogy Szegedre megy tovább.
Gépészmérnök, vagy prog-
ramtervezõ informatikus,
esetleg a  fizika szak, ez a há-
rom van a fejemben –
mondta a lelkes diák és ki-
egészítette: vagy marad itt,
bejelöli az iskoláját.

Dovics Ákos (Pollák An-
tal Mûszaki Szakközépisko-
la)

– Az érvelést választottam
magyarból, nekem elég ne-
hezen megy a fogalmazás,
inkább a természettudo-
mányok állnak hozzám kö-
zelebb – kezdte Ákos. – Ma-
gyarból egy kicsit többet ír-
tam, mint 500 szó, annyi volt
a minimum. Irodalmi említé-
seket kellett tenni, én tettem
is, hármat kellett, azt nagyjá-
ból teljesítettem. Volt benne
idézet, azt is felhasználtam,
csak a szószámom nem lett
annyira jó – tette hozzá egy
kicsit elkeseredve. – Matek-
ból, háát nem tudom. Szóval
visszatekintve például én az

elsõ feladatra már nem is
emlékszem... stressz miatt,
vagy nem tudom – esett gon-
dolkodóba a fiú. – A
próbaérettségim hármas lett,
az nagyon jó lenne most –
vágta rá. Arra a kérdésre,
hogy mi lesz vele az érettsé-
gi után azt felelte, hogy ma-
rad itt, technikusnak készül.

Põsze Alexandra (Horváth
Mihály Gimnázium)

– A magyar? Na, attól is
nagyon féltem – vallotta be a
HMG-s lány. – Voltak kétér-
telmû kérdések, de a matek
az abszolút nem olyan volt,
mint amire sokan számítot-
tunk. Ahogyan megkérdez-
tem a többieket, teljesen ki
voltak rajta akadva – tette
hozzá elkomorodva. – Biz-
tos, hogy sikerült a matek,
mert bízok magamban, de
kérdéses, hogy hányasra,
mert inkább a 4-esre hajla-
nék, vagy még jobb lenne az
5-ös. Irodalomból a novella-
elemzést választottam,  („Ál-
latkertben” címû novella Bo-
dor Ádámtól). Testhezálló
volt, hogy az emberi kapcso-
latok mennyire vannak el-
hanyagolva...és szerintem ez
egy nagyon jó téma.

F.M.

Ki a magyartól, ki a
matektól félt az érettségin Az állami tulajdonú Fõ-

gáz lehet a GDF SUEZ Zrt.
gázszolgáltató utódja. Az át-
adás-átvétel több hónapot
vesz igénybe, azonban a la-
kosok ebbõl keveset érzé-
kelnek. Elsõ lépésben a mé-
rõórákat olvassa le a jelen-
legi szolgáltató.

A GDF SUEZ Energia Ma-
gyarország Zrt. rendkívüli
gázmérõ leolvasást indított
el május 1. és június 30. kö-
zött. A leolvasást a DL Kft.
munkatársai végzik, akik
írásos meghatalmazással
rendelkeznek, mely a szemé-
lyi igazolványukkal együtt
érvényes. Felhívjá a figyel-
met, hogy más személyek
megkeresését ne fogadják el.
A szolgáltató kéri a lakoso-
kat, hogy tegyék lehetõvé a
gázmérõhöz való hozzáfé-
rést a leolvasók számára, hi-
szen a fogyasztás pontos kö-
vetése közös érdekünk.

Amennyiben a számlázási
rendszerrel kapcsolatban to-
vábbi kérdés merülne fel, ak-
kor az ügyfélszolgálati iro-
dát kereshetik fel személye-
sen vagy telefonon a 06-
40/824-825 kékszámon, vagy
az ugyfel@gdfsuez.hu e-mail
címen, személyesen Maróti
Annamária ügyfélkapcsolati
régióvezetõ és Dani Melinda
ügyfélkapcsolati csoportve-
zetõ állnak a lakosok rendel-
kezésére.

A rendkívüli óraleolvasás
oka a várható szolgáltató-
váltás, mivel a GDF Suez be-

fejezi a lakossági gázszolgál-
tatást. Hasonló döntésre ju-
tott az E.ON is. A két gáz-
szolgáltató másfél millió
ügyfelét várhatóan az állami
Fõgáz veszi át és emiatt több
millió embernek kell a kö-
vetkezõ hónapokban rendez-
nie közmûelmaradásait és
esetleges vitatott számla-
ügyeit azért, hogy továbbra
is kapjon – immár állami –
gázt. Szakértõk véleménye
szerint akár éveket is igény-
be vehet, amíg a lakossági
ügyfelek a külföldi hátterû
közmûszolgáltatóktól „átke-
rülnek” az új, várhatóan álla-
mi ellátóhoz. A GDF Suez az
Észak-Dunántúl és a Dél-
Alföld összesen hat megyéjé-
ben több mint 700 ezer, az
E.ON pedig a Dunántúl
fennmaradó hat megyéjében
körülbelül 600 ezer fogyasz-
tót lát el gázzal.

A Népszabadság informá-
ciója szerint az érintett ház-
tartásoknak egyelõre nincs
dolguk. A néhány hete elfo-
gadott szabályok szerint a
közmûhivatal nyilvános fel-
hívásban tudakolja, ki vállal-
ná át a közel másfélmillió fo-
gyasztót. Erre egy pályázó
várható: az immár a Minisz-
terelnökséghez tartozó kö-
rülbelül 800 ezer, zömmel fõ-
városi fogyasztót ellátó Fõ-
gáz, amely nemrég szerzett
országos szolgáltatási enge-
délyt. A jelentkezõ cég meg-
szabhatja, mikortól kész a ki-
bõvült feladatok ellátására.

Ha a közmûhivatal mindent
biztosítva lát, indulhat az
„átadás”.

Az ügyfeleknek, annak ér-
dekében, hogy késõbb is
gázhoz jussanak, rendezniük
kell felhalmozott tartozásait,
ugyanis aki nem képes kifi-
zetni, vagy az óraállása je-
lentõsen meghaladja a szám-
lán szereplõt, akinek vitás
ügye van a szolgáltatójával,
avagy akinek szolgáltatói
státusa feledékenység, a csa-
ládi vagy a tulajdonviszony-
ok változása miatt nincs tel-
jesen rendben, az nem biz-
tos, hogy gázhoz juthat.

Az átadás kapcsán az áta-
dó szolgáltató által kiállított
végszámlán, és az átvevõ el-
sõ számláján lévõ mérõállás-
nak egymással és a hálózat-
üzemeltetõ „elszámolási mé-
rõállásával” is meg kell
egyeznie. Így az érintett me-
gyékben több rendkívüli
óraleolvasás várható, függet-
lenül attól, hogy valaki dik-
tálós vagy átalányt fizet.

A július 1-jén induló „gáz-
évtõl” a közmûhivatal az en-
gedélyt visszaadó társaságot
kötelezheti is az ellátásra a
helyzet rendezéséig, azaz az
ellátás fenntartása érdekében
az érintett cégeknek az új
gázévre is meg kell vásárol-
niuk a fogyasztók kiszolgá-
lásához szükséges gázt. A
gázvezeték hálózatok üze-
meltetõi a váltást követõen is
az eddigiek maradnának.

Munkatársunktól

Ál lami gáz lesz

A két helyszín karnyújtás-
nyira volt egymástól, egyik
eseményrõl a másikra köny-
nyedén át lehetett sétálni. A
színpadon délelõtt színpa-
dán a mûvelõdési központ
szervezésében elõször a Rá-
kóczi utcai óvodásokat lát-
hattuk. A szülõkkel és a
nagyszülõkkel, érdeklõdõk-
kel kezdett megtelni a tér.
Közben a salakpályán már
zajlottak az ügyességi verse-
nyek. Akadt olyan kiska-
masz, aki gyorsan átszaladt,
mert kíváncsi volt Gáspárné
Csernus-Lukács Edina kardió-
aerobik bemutatójára, azt
mondta, jó a zene. A dinami-

kus ritmusok mindenkit fel-
ráztak, a közönség pedig ki-
cserélõdött. Hamarosan tün-
dököltek  a Szilver TSE tán-
cosai, Pásztor Anikó tanítvá-
nyai, de Vass Sanyi diákjai is
taroltak zenés produkciójuk-
kal.  Megcsodálhattuk a Kék
Iringó Tánckört, elvarázsol-
tak minket a Zafir hastánc
csoport tagjai, a Zöldág Ha-
gyományõrzõ Szakkör éneke
pedig  még a Kurca másik
oldaláról is tisztán, kivehetõ-
en csengett. Sokan ámulva
figyelték a Kiss Bálint Refor-
mátus Általános Iskola or-
szágos bajnok sportolóit,
akik villámgyorsan ugráló-

köteleztek. A Táltos Dobkör
szívünk mélyéig hatolt,
csakrákat nyitott ütemes
dobhangjaival. Idõs és fiatal
együtt dúdolt a  többszörös
Aranypáva-nagydíjas Penge-
tõ citerazenekarral, a Pom-
Pom együttes pedig újabb si-
kereket zsebelt be, mert a
gyermekek között töretlen a
népszerûsége.

Az Árpád Szabadidõs SK
sportmajálisán a focié volt a
fõszerep. A sportprogramok,
ügyességi versenyek népsze-
rûek voltak, aki pedig meg-
éhezett, kapott zsíros kenye-
ret zöldhagymával, ha elfo-
gyott, akkor piros paprikát
tettek rá. Ingyen volt a finom
tej és a kifli, sok fiatal a
meccs végén azt majszolta. A
Pusztai László Sporttelepen
férfi- és nõi kispályás „Május
1” labdarúgótorna zajlott.
Taroltak a nagymágocsi
sportolók: a gólkirály és ki-
rálynõ is odavaló. Gila Nóra
és Lakatos Szabina (mindkettõ

a nagymágocsi nõi labdarú-
gócsapat tagja) a nõi nemnek
hoztak sikert, a férfiaknál is
nagymágocsi siker született,
a helyi csapat a Vadkanok
oszlopos tagja Kovács Ferenc
lett a  gólkirály.

Mészáros László segített a
futballmeccsek lebonyolítá-
sában a sportmajálison. Szá-
mára  szép emlék csupán fel-
vonulás, de ahogyan el-
mondta, azt szerette a leg-
jobban, hogy régen összejöt-
tek az emberek, mert a cégek
megszervezték. Akkor fõz-

tek is és az nagyon hiányzik.
Ma már nincs, aki össze-
trombitálja az embereket –
tette hozzá szomorúan.

Béres Mária, a Koszta Jó-
zsef Múzeum igazgatója
kézmûves foglalkozást veze-
tett éppen. Szerinte minden
a legnagyobb rendben van,
gyönyörû az idõ, minden
adott  volt egy jó május else-
jéhez.

Almási Zoltán és családja,
bár jól érezte magát a „gö-
dörben”, vállalja vélemé-
nyét, hogy akár a szomszé-
dos Hódmezõvásárhelyen is
mennyivel érdekesebbek a
programok, így oda is át
szoktak menni. Az idõnek
nagyon örültek, ez volt Zoé
kislányuk elsõ majálisa.

Miklós Bence szinte mindig
dolgozik, ezt tette május el-
sején is.  Feltöltõdni  legszí-
vesebben egy közeli vadas-
parkba menne, a bezártságot
természetközeli pillanatokra
cserélné, mondta.

Fehér Mónika

Családias majál is
Tájékoztatjuk a Tisztelt La-

kosságot, hogy szennyvízle-
vezetõ rendszerünkben jelen-
tõs mennyiségû olajszennye-
zõdést mért az üzemeltetõ.
Felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy az étolaj és egyéb
olajszármazék szennyvízcsa-
tornába történõ ürítését jog-
szabály tiltja. A használt olaj-
hulladékot a benzinkutaknál
lehet díjmentesen leadni. 

Kérjük, tegyünk együtt,
egymásért, környezetünk
tisztaságáért, annak megóvá-
sáért!

Szentes Város
Önkormányzata

Olajat ne!

Az önkormányzat a hagyomá-
nyokhoz híven az idei évben is
meghirdeti a „Virágszínvonala-
sabb Szentesért” Környezetszépí-
tõ Versenyt, melyre nevezni au-
gusztus 7-ig lehet.

A versenyre jelentkezhet min-
denki, aki partner abban, hogy
mindenki örömére a lakókörnye-
zetét szebbé, barátságosabbá va-
rázsolja. 

Nevezni 3 kategóriában lehet:
családi ház, utcafront és a kertnek
az a része, amely közterületrõl lát-
ható; tömbház, közterületrõl látha-
tó erkély, ablak virágosítása és az
épületet övezõ zöldfelületi rész;
munkahelyi kategóriák.

A növényekrõl, kertjeikrõl készí-
tett képeket CD-re írva adják be
Szentes fõkertészének. A CD-re ír-
ják rá a nevet, címet, elérhetõsé-
get és a nevezési kategóriát.

Újra virágos
verseny

Május 1-jén szinte felbolydult méhkassá vált az ifjúsági
ház, ahol öltözködtek és sminkeltek, nyújtottak vagy
éppen melegítettek a fellépõk. Az egészen aprócska
óvodásoktól az idõsebb korosztályon át, mindenkié volt a
színpad. Aki a „gödörbe” érkezett egy színpompás
luftballonokkal és színes szalagokba öltöztetett térbe
csöppent. Az idõ kellemes volt, ezt már a sportmajális
sportolói mondták. – Sem  hideg, sem meleg – ideális volt –
összegezte lapunknak egy apuka.  



44 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001155..  mmáájjuuss  88..



22001155..  mmáájjuuss  88.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 55

Nem állítom, hogy az
Omega nem járt ezelõtt
Szentesen, hiszen részt vet-
tem a bulijukon 1971-ben.
Istenem, mit meg nem tett a
mûvelõdés-szervezés az el-
múlt bõ negyven évben! És
mennyi mindent megtett
mostanság, a cél érdekében!
(A fenti gondolatok a hát-
térmunkák több-kevesebb
ismeretében szabadon értel-
mezhetõk.)

Ezúttal nem egy hagyomá-
nyos értelemben vett koncer-
ten láthatjuk-hallhatjuk a ve-
terán, „vad” rockereket, ha-
nem egy különleges, bensõ-
séges elõadás keretében.
Oratóriumot készítettek-állí-
tottak össze a dalaikból,
amelyet az ország második
l e g n a g y o b b  re f o r m á t u s
templomában, a Kossuth téri
Református Nagytemplom-
ban tekinthetnek meg az ér-
deklõdõk. Legalábbis remé-
lem, hogy így lesz! Hogy
mért vagyok kissé szkepti-
kus? Mert a 2015. május 15-i
dátum (péntek, 20 órai kez-
dés) a harmadik szentesi
idõpont! Az elsõ az elõzõ lel-
kész hitegetése, felelõtlen
ígérgetései miatt hiúsult
meg. A második kapcsán po-
litikai felhangokat véltek ki-
hallani egyesesek, aminek
következtében – meglehetõs
bölcsességrõl téve tanúbi-
zonyságot – maga a zenekar
mondott nemet.

Ugyanakkor komoly okot
ad az optimizmusra a körül-
mény, hogy megvolt az
örömteli eseményt beharan-
gozó hivatalos sajtótájékoz-
tató. Innentõl minden való-
színûség szerint tényleg mi-

énk lehet az Omega együt-
tes, legalábbis azon tagjai,
akik helyet kaptak ebben a
rendhagyó produkcióban!

Ahogyan helyet kap benne
egy kórus is. Az Omega min-
den településen megadja azt
az esélyt, hogy helyi léphes-
sen fel velük. Azt, hogy
Szentesen miként élnek a le-
hetõséggel, meglátja, aki
részt vesz a jeles eseményen.
Nem vagyok érintettje az
ügynek, de el tudom képzel-
ni, mekkora élmény az Ome-
gával együtt énekelni! („Ez
egy életre szól”! – idézhet-
ném a dalcímet, egészen vé-
letlenül az Omegától – nem
mellesleg az Oratóriumból
is.)

Természetes, hogy ez az
oratórium lemezen is rög-
zült. Ahogyan az is termé-
szetes, hogy a lírai hangvéte-
lû dalok vannak benne/rajta
túlsúlyban. Az együttes ko-
rai, Presser Gábor nevével
fémjelzett korszakától kezd-
ve napjainkig. Átdolgozva,
újrahangszerelve, aminek
következtében – némi túlzás-
sal – égi fényben ragyoghat-
nak fel a jól vagy kevésbé jól
ismert Omega-slágerek. Ak-
kora plusz töltetet, egyfajta
emelkedettséget kaptak,
amelynek következtében
nem túlzás kijelenteni, hogy
ennek az elõadásnak való-
ban a templom a legméltóbb
helyszíne! 

Mit mondhatnék még? Re-
méljük, sok erejük és idejük
lesz zenekarként is tenni a
dolgukat, és talán eljutnak
ismét Szentesre ebben a mi-
nõségükben is!

Olasz Sándor

Az Omega Oratórium
végre Szentesen! Egy olyan zenész jött el

hozzánk, aki szentesinek is
érzi magát, ennek ahol csak
tud, hangot ad. Hevesi Ta-
másnak az interneten elér-
hetõ legtöbb életrajzában a
Horváth Mihály Gimnázi-
um és a drámatagozat az el-
sõ helyen szerepel, mint
fontos állomás. 1985-tõl már
kiadásban is meghallgatha-
tó volt a „Csíkos napernyõ”,
ami pályára tette az Auszt-
rália-barát gitárost. Monda-
nom sem kell, Miska bácsi
egyik kedvence volt és nem
csak az elõadó, de a dal is,
akkoriban a drámatagoza-
ton számos helyzetgyakor-
lat alatt ez a zene bömbölt.
A dallamok késõbb a tudat-
alattinkba ivódtak és a pró-
bák után éjjel a véredénye-
inkben dobolt kinek a
koliban, kinek otthon. A
Jeremy c. slágerét álmom-
ból felébresztve is kívülrõl
fújom, de ez természetes. 

Most pedig április 30-án a
szülõvárosomban adott kon-
certet, ahová bármikor elsõ
szóra jön. Velem „üzente”,
hogy a múltkor a drámaisok
elõtt az udvaron nem sike-
rült olyan jól a fellépése,
mint szerette volna, ezért
jön, ahogyan csak a meghí-
vást kapja „javítani”. Még
mindig helyes és nagyszerû-
en osztja be az erejét és az
idejét a koncert alatt, pedig
Ikrek csillagjegyû. Amikor
Louis Armstrongot utánozta
a Kurca édes-mámorosan
visszhangozta  a muzsikát,
mintha csak egy amerikai vi-
lágsztár lépett volna fel vala-
hol, egy luxusvilla kerti par-
tiján.

A mûvész elmondta, hogy
amikor édesapja elindította
otthonról, akkor abba a kis
láthatatlan tarisznyába há-
rom dolgot tett és kérte,
hogy ezeket fogadja is meg,

egy életen át. „Becsületesség,
tisztesség és kitartás”. Ez
csak egy utópisztikus felve-
tés – magyarázkodott a gyu-
lai születésû énekes, de sie-
tett hozzátenni, hogy a mai
napig e sarokkövek mentén
éli a mindennapjait. – Mivel
ezekkel a tulajdonságokkal
rendelkezem, így aki ebben
és bennem hisz, azokkal szí-
vesen dolgozom együtt. Az
elmúlt idõszakról kértem
egy összegzést az egykori
drámaistól. A gondolatok a
koncerten is hallhatóak vol-
tak. – Három mérföldkõ volt
az életemben – kezdte Heve-
si: – 86-ban a „Csíkos naper-
nyõ és a Jeremy idõszaka,
94-ben az „Ezt egy életen át
kell játszani” és a szóló kar-
rierem indulása, majd 2014-
ben a Sztárban sztár címû
mûsorban a szereplésem, és
ennek a farvízén az újjáéle-
désem – szögezte le.  Bár

próbáltam „megszorítani”,
hogy miért nem vállal vala-
mi fontos szerepet a kereske-
delmi tv-nél, hogyan lehetsé-
ges, hogy aki egy ilyen nagy
formátumú show-ban szere-
pelt – nem is rossz ered-
ménnyel – az nem kerül be
az ottani vérkeringésbe, azt
felelte, hogy tökéletesen bol-
dog és nyitott bármiféle
további együttmûködésre.
Sietve hozzátette, hogy az, ki
tûnik el a pop és rock-
szakmában és ki sajnálkozik,
az õt sohasem érdekelte,
ugyanis ha a zene, a sport és
az utazás jelen van az életé-
ben, akkor õ maradéktalanul
boldog. Rápirítottam, hogy
a felesége, Hevesi Krisztina
pszichológus többet van a
szóban forgó médiumban
mint õ, de ezt csak egy kaca-
gással nyugtázta. Valami
mégiscsak beindult, hiszen
egyre többet tart elõadást

például a sikerrõl gimnáziu-
mokban, vagy éppen az új-
ságíróképzésérõl ismert
KOS-ban (Komlósi Oktatási
Stúdió, a szerk.) A beszélge-
tés alatt szinte sorban álltak
a kiváncsiskodók, egykori
barátok, vagy éppen közös
tanárunk, Majtényi András.
Mivel sietett beénekelni és
kicsit az itteniekkel is lenni,
így számos kérdõjellel a fe-
jemben távoztam. Hogyan
lehetséges, hogy a csatorna
„külsõs” sztárcsinálója, Ken-
de-Hofherr Krisztina – aki lát-
ta Tamást az élõ adások alatt
–  nem nyúlt a hóna alá a
mûvésznek? Ha én mene-
dzser lennék, biztosan to-
vábbi feladatokkal bombáz-
nám, hiszen 50 évesen bom-
baformában van a „vega-
sztár“ és ezt meg kellene
csípni egy menedzsernek és
az énekesnek is.

Fehér Mónika

Ezt egy életen át „kellene” játszani

Újabb tapasztalatszerzõ szakmai ki-
ránduláson vannak túl a Bartha János
Kertészeti Szakképzõ Iskola diákjai.
Ezúttal Hamburgban ismerkedtek az
ottani kertkultúrával a Leonardo da
Vinci Grüne Lernlandschaften Partner-
ségek projekt keretében. A tantestület a
szakmai és nyelvi kritériumok jelöli ki
a legjobbakat, akik így „jutalomutakra”
utaznak.

A szakképzõ iskolából a 10. osztályos,
parképítõ - és fenntartó tecnikus képzés-
re járó Mészáros Réka Bianka és Tóth Flóra,
illetve a 11.-es, kertész-növényvédelmi
technikusnak tanuló Luczó Tímea vett
részt, Gál Anikó és Szél Anita tanárnõ kí-
séretével március 24-28. között a német-
országi Hamburgban.

– Amikor megérkeztünk, nem volt
idõnk kipihenni az utat, mert indultunk
is várost nézni egy csodás hajókázással
egybekötve. Odakint körülbelül 15 fok-
kal hidegebb volt, és ezt a hajóúton foko-
zottan észre is vettük – derült ki a  diá-
kok beszámolójából.

A második nap délelõtt a Lorenz von
Ehren faiskolába tettek látogatást lett tár-
saikkal. – Nagyon sok érdekes dolgot
megtudtunk a fák nevelésérõl, szállításá-
ról. Ebéd után a képzési központban vár-
tak minket. Itt a diákok 3 évig tanulják a
kertész- és növényvédelmi technikusi
szakmát, illetve tanulhatnak parképítést
és növényfelismerést is, gyakorlatukat is
itt tölthetik le. Szabadidõnkben ellátogat-
tunk egy festménykiállításra is, vacsora
után a város legrégibb részét néztük meg
– összegezték a diákok.

A harmadik nap reggelén a helyi vi-
rágpiacon rengeteg gyönyörû, színes
virágot láttak, az igazgató bemutatót is
tartott nekik. Ezután múzeumban is-
merkedtek Hamburg történetével. Az
ottani diákokkal közösen kellett felada-
tokat megoldaniuk, melyet elég nehéz-
nek találtak. Délután egy tetõkert he-

lyét nézték meg. – A negyedik nap mi is
tanultunk egy kicsit: egy helyi középis-
kolában beültünk a szakmai angolórá-
ra. Más az ottani oktatási rendszer. Egy
osztályban különbözõ korosztályok ta-
nulnak, 16-30 évesek együtt. Délután
egy hatalmas, 391 hektáros temetõben
tettünk látogatást, ahol 235 ezer sír ta-
lálható, és minden sírhelynek megvolt
a maga szépsége, nem hasonlítható ösz-
sze a nálunk látható temetõkkel – emlé-
keztek a tanulók. 

A tanulmányút utolsó napján a ham-
burgi botanikus kertben – bár még nem
láthatták teljes szépségükben a virágzó
fákat – nagy élményt jelentett a látogatás
számukra. Hatalmas területet jártak be,
sok különleges növényt láttak. 

– Nehéz így átadni az élményt. Bepil-
lantást nyertünk egy teljes más kultúrá-
ba. Tájjellegû ételeket kóstoltunk, láttunk
számos nevezetességet, építészeti jelleg-

zetességeket – foglalták össze a diákok a
látottakat.

A 8 uniós ország 11 partneriskolájával
2013. szeptember 1-jén indult Leonardo-
projekt a végéhez közeledik, idén július
31-én zárul. Addig azonban még két út
vár a mezgésekre: június 12-14. között
Ausztriában országos szakmai versenyt
tekintenek meg, és megismerkednek az
ottani oktatási rendszerrel. Ide nagyobb
létszámmal, 19-en utaznak, míg Belgi-
umba június 24-29. között két tanuló ki-
rándul, akik többek között virágkötészeti
szemináriumra hivatalosak, számolt be
Gál Anikó. A tanárnõ áprilisban kertész-
tanárok számára rendezett nemzetközi
konferencián vett részt, a lengyelországi
Bielsko-Biala és Krakkó városokban.
Mint mondta, szeretnék, ha folytatódhat-
nának a külföldi szakmai kirándulások,
elbírálás alatt van egy újabb pályázatuk. 

D. J.

Hamburgban jártak a kertésztanulók
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2015-ben nyolcadik

alkalommal rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója Ver-
senyt (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyt (OSZTV). Ezek országos döntõjére a VIII. Szakma
Sztár Fesztiválon április 27-29. között Budapesten, a
Hungexpo Vásárközpont G és F pavilonjában került sor. A
végsõ megmérettetésre 195 diák, köztük 12 Csongrád megyei
tanuló jutott be A döntõben öten elsõ, míg hárman harmadik
helyen végeztek.

A szentesi diákok közül szárazépítõ szakmában 1. helye-
zett: Lóczi Gábor, 3. helyezett: Orosházi Márk József, mindket-
ten a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanulója.
Gyakorlati felkészítõjük Muhel János, képzõhelyük a szentesi
MUÉP Építõipari Szakképzõ és Szolgáltató Kft.

A szakmai versenyen a jó eredményt elérõk felmentést
kapnak a tanév végén esedékes szakmai záróvizsga alól.

Szakmakiválók

Különleges zenei élményt ígér a zongoramuzsika kedvelõi-
nek május 16-án, szombaton 17 órakor Dani Imre zongoraest-
je, a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola hangverseny-
termében. 

Dani Imre virtuozitása, zeneisége már a múlt évi hangver-
senyen is meglepte hallgatóit. Örömmel értesültünk, hogy
2014 õszén elsõ díjat nyert Ausztriában, a hallatlan nehéz
pörtschachi Johannes Brahms versenyen. De olvashattunk
fellépéseirõl a Muzsika c. folyóirat  hangverseny kritikáiban
is. Dani Imre a Lajtha mûvészeti iskola zongora szakos nö-
vendéke volt. Középiskolai tanulmányait a kecskeméti Ko-
dály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskolában folytatta,
majd felvételt nyert a budapesti Zenemûvészeti Egyetemre,
ahol ebben a tanévben fog diplomázni.

Hangversenyén elhangzik Beethoven Op. 7. Esz-dúr szo-
nátája, Wagner Tannhauser c. opera nyitányára írt koncertpa-
rafrázis. Liszt, koncertjein ezekkel a káprázatos technikát
igénylõ mûvekkel hódította meg hallgatóit. Majd elhangzik a
romantikus zongorairodalom egyik centrális mûve, a h-moll
szonáta, amely a 19. század legtöbbet játszott és legsokolda-
lúbban elemzett mestermûve.

Minden érdeklõdõt tisztelettel hívunk. Nagy János

Dani Imre
zongoraest je
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Véget ért a Csongrád me-
gyei felnõtt férfi kosárlabda
bajnokság, a Szentesi KK a
negyedik helyen zárta a sze-
zont. A megyei döntõket a
szegedi Városi Sportcsarnok-
ban rendezték május 1-jén. A
Szentesi Kosárlabda Klub je-
lezte elõre, hogy azon a na-
pon nem tud kiállni a csapat
a játékosok más irányú el-
foglaltsága miatt. Végül az
U-18-as fiú csapat utazott el
a bronzmeccsre, ahol tisztes-
ségesen helyt álltak Laczkó

Róbert és Aleksandar Preskar
edzõk vezetésével.

Marossy Arnold, a felnõtt
csapat játékos edzõje is gra-
tulált az utánpótláscsapat-
nak az elért szoros ered-
ményhez. Véleménye szerint
a szövetség elvette a bronz-
érmet a szentesiektõl. Ha
más idõpontban rendezik
meg a döntõt, akkor a felnõtt
csapat biztosan megnyeri a
mérkõzést, hiszen a bajnok-
ság minden meccsén nagy-
arányú gyõzelmet szereztek

a szegedi Freestyle ellen.
A 3. helyért rendezett mér-

kõzésen Szentesi KK -
Freestyle 70-73.

A felnõtt csapat májusban
még edzéseket tart, majd jú-
niustól pihenõre vonul. Az
õszi felkészülést augusztus-
ban kezdik meg. Marossy
Arnold elmondta, hogy a
nyári szünetben különbözõ
kupákon és streetball ren-
dezvényeken szeretnének in-
dulni, amikor idejük engedi.

Megyei negyedikek

Hazai pályán kapott ki 3-
0-ra a Szentesi Kinizsi me-
gyei elsõ osztályú labdarú-
gó-csapata az FK 1899 Sze-
ged együttesétõl. A hétvé-
gén sorsdöntõ mérkõzést
játszanak a mieink Már-
télyon.

A Pusztai László Sportte-
lep füves pályájáról a mûfû-
re „számûzték” a két csapa-
tot szombaton a játékveze-
tõk, hogy pontosan miért, az
a mai napig rejtély. Ez a talaj
egyértelmûen a vendégek-
nek kedvezett, hiszen õk hét-
rõl-hétre mûfüvön játsszák
hazai bajnoki mérkõzéseiket.
Ez meg is látszott a szegedi-

ek teljesítményén, hiszen az
elsõ 45 percet követõen már
két gólos volt a vendégek
elõnye, a második félidõben
pedig még magabiztosabbá
tették a gyõzelmüket. A 3-0-s
vereséget követõen Bozóki
Zoltán érthetõen nem volt,
boldog, hiszen pontokban
nem sikerült közelebb kerül-
ni a Mártély együtteséhez. –
Az elmúlt mérkõzésen vala-
mivel fegyelmezettebben
futballoztunk, sajnos most
nem ment úgy a játék, ahogy
azt elõzetesen elterveztük –
mondta a szakvezetõ. –
Szombaton Mártélyra uta-
zunk, számunkra ez az utol-

só szalmaszál, amibe ka-
paszkodhatunk, mindenkép-
pen nyernünk kell ahhoz,
hogy életben maradjanak az
esélyeink a bentmaradásra. 

A Mártély jelenleg négy
ponttal, 16 pontot gyûjtve
elõzi meg a Kinizsit a táblá-
zaton, így nem véletlenül
említette Bozóki Zoltán,
hogy kizárólag a gyõzelem
lehet a csapat célja az ide-
genbeli mérkõzésen, amely
szombaton 17 órakor kezdõ-
dik Mártélyon.

A Kinizsi ifjúsági együtte-
sének mérkõzését az FK Sze-
ged ellen május 13-ra halasz-
tották. hv

Sorsdöntõ mérkõzés jön

Ahogy a tavalyi esztendõ-
ben, idén is döntõt játszik
a Hungerit-Szentesi VK
nõi vízilabda-csapata. Tóth
László együttese kettõs gyõ-
zelemmel jutott túl a Duna-
újváros csapatán, így már
biztos résztvevõje a finálé-
nak, ahol az UVSE-Centrál
gárdája lesz a mieink ellen-
fele.

Hazai medencében bizony
alaposan megnehezítette a
címvédõ dolgát a Dunaújvá-
ros, a Hungerit nagy csatá-
ban tudott nyerni a félidõ-
ben még vezetõ vendégekkel
szemben. – Jól kezdtünk, de
a védekezésünk nem úgy
mûködött a találkozó elsõ fe-
lében, ahogyan azt eltervez-
tük, és a támadásainkat sem
tudtuk pontosan befejezni –
mondta Tóth László vezetõ-
edzõ. – Késõbb javult a telje-
sítményünk, és úgy érzem,
megérdemelten nyertünk. 

Hasonló ütközetre lehetett
számítani a hétfõi, dunaújvá-
rosi mérkõzésen, ahol a ha-
zaiak a szentesi összecsapá-
son a játékvezetõt inzultáló,
és emiatt eltiltást kapott Mi-
hók Attila nélkül kezdték a
bajnoki elõdöntõ második

mérkõzését. A meccs végül
simább lett, mint a szentesi,
a Hungerit 12-8-ra nyert, így
magabiztosan jutott a bajno-
ki döntõbe. A találkozó nem
kezdõdött jól, hiszen a házi-
gazdák 4-2-re vezettek az el-
sõ nyolc perc után, ám a töb-
bi negyed már a miénk volt,
és a végére négygólos lett a
Hungerit-siker. A kapuban a
pompás formában védõ
Bolonyai Flóra klasszis telje-
sítményt nyújtott, két bünte-
tõt is hárított a találkozó so-
rán, míg támadásban Bujka
Barbara játszott nagyot, egy-
maga hatszor volt eredmé-
nyes. Tóth László a mérkõ-
zést követõen a szövetség
honlapjának nyilatkozva ki-
emelte, hogy a védekezésük
néhány kisebb hibától elte-
kintve rendben volt, center-
ben többen is remekül ját-
szottak, de mindenki hozzá-
tette a magáét a gyõzelem-
hez. – Úgy érzem, mostanra
érett össze a csapat – nyilat-
kozta a vezetõedzõ. 

Folytatás a bajnoki döntõ-
ben, az UVSE ellen, ahol a
Hungerit célja nem más,
mint a címvédés.

hv

Bajnoki döntõt
játszik a Hungerit!

Kettõs gyõzelemmel sze-
rezte meg a bajnokságban a
11. helyet a Valdor-Szentesi
VK férfi vízilabda-csapata.
Lukács Dénes együttese az Új-
pesttel szemben kerekedett
felül, így a sokáig a kieséstõl
fenyegetett Szentes végül
biztos tagja maradt az elsõ
osztálynak. 

Az elsõ, hazai összecsapá-
son a Valdor öt góllal nyert

fõvárosi riválisa ellen, így
elõnnyel utazhatott a szerdai
mérkõzésre a csapat. A bu-
dapesti találkozó végül igazi
gólparádét hozott, elsõsor-
ban a mieinknek köszön-
hetõen. A hat gólig jutó
Weszelovszky László vezette
Szentes 15 gólig meg sem
állt a mérkõzésen, és mind-
össze nyolc gólt kapott a jól
záró védelem. A találkozó-

nak volt olyan idõszaka,
amikor nyolc góllal vezetett
a Szentes, így kétség sem fér-
hetett ahhoz, melyik csapat
végez elõrébb a táblázaton.
Lukács Dénes ismét teljesí-
tette ígéretét, hiszen a veze-
tõedzõ azt mondta, hogy az
alapszakaszt követõen nem
szeretnének mérkõzést ve-
szíteni a rájátszásban. Nem
vesztettek… hv

A tavasz parádés volt
Szentes is segíti a fogat-

hajtó világbajnokság szer-
vezõit. A támogatásról szóló
együttmûködési szándék-
nyilatkozatot Szirbik Imre
polgármester írta alá, a me-
gye többi településének ve-
zetõjével együtt.

A Fábiánsebestyéni Kinizsi
Parkban rendezi meg a
kettesfogathajtó világbajnok-
ságot közösen a nemzetközi
és a hazai lovas szövetség, a
Kinizsi 2000 Zrt. és a Kinizsi
Sportklub. A település olyan
illusztris társaság tagjai közé
kerül mint Párizs, Lyon vagy
Salzburg. A szeptemberi vi-
lágbajnokság az idei év leg-
rangosabb nemzetközi sport-
eseménye Csongrád megyé-
ben, a térség nagy lehetõsé-
ge, kitörési pontja lehet –
mondta Farkas Sándor, a ket-
tes fogathajtó vb szervezõbi-
zottságának vezetõje. Elsõ-
sorban nem anyagi jellegû
támogatást várnak, hanem
szállásolás, szállítás, utazta-
tás lehetõségét, önkéntes
munkák felajánlását. Cseré-
be a települések bemutathat-
ják értékeiket a három napos
esemény rendezvénysátorá-

ban. A rendezõk fellépési le-
hetõséget biztosítanak civil
szervezetek, kulturális cso-
portok számára. 

Farkas Sándor további te-
lepülések csatlakozását is
várja a környezõ megyékbõl
és reméli, hogy még szoro-
sabbá válik kapcsolat a vi-
lágbajnokság szervezõi és
a települések között. Az
együttmûködési szándék-
nyilatkozatot kézjegyével
látta el húsz település veze-
tõje, köztük Szirbik Imre,
Szentes polgármestere, Kakas
Béla, a megyei önkormány-
zat elnöke és Farkas Sándor,

a térség országgyûlési képvi-
selõje, a szervezõbizottság
elnöke.

A szeptember 10-13. kö-
zött rendezendõ 16. Kettes
Fogathajtó világbajnokság
fõpróbájának tekintik a ren-
dezõk az elmúlt hétvégén
megtartott 33. Fábiánsebes-
tyéni Lovas Napokat. A 9 or-
szág 90 sportolóját felvonul-
tató nemzetközi mezõnyben
Lázár Zoltán nyerte a ket-
tesfogathajtók összetett ver-
senyét, míg a négyeseknél
Dobrovitz József bizonyult a
legjobbnak.

BG

Közösen a
vi lágbajnokságért

Jubileumi, 20. alkalommal
rendezték meg a Nemzetkö-
zi Szenior Úszóversenyt
Szentesen, a Szentesi Delfin
Egészségmegõrzõ Sport
Klub, a Magyar Szenior
Úszók Országos Szövetsége,
a Szentesi Üdülõközpont és
a Csongrád Megyei Szabad-
idõsport Szövetség szerve-
zésében. Idén elsõ alkalom-
mal adott otthon a városi fe-
dett uszoda a rendezvény-
nek, amelyen öt ország közel
250 versenyzõje vett részt. A
nemzetközi versenyszabály-
zatban leírt követelmények

szerint megtartott megmé-
rettetésen a szegedi Bánki
Horváth Béla (95 év felettiek)
200 méter mellen illetve a tö-
rökbálinti Kováts Kálmán (75
évesek) 100 méter háton kor-
osztályos Európa-csúcsot
úszott, amit a Nemzetközi
Úszószövetség felé doku-
mentáltak is a szervezõk. –
Furcsa volt a 33 méteres me-
dence után az új 50 méteres-
ben rendezni a versenyt,
még nekünk is szoknunk
kellett az új körülményeket –
mondta Pólyáné Téli Éva, a
Szentesi Delfin ESC titkára. –

A szombat délutánunkat
megmentette a fedett uszo-
da, hiszen korábban ilyenkor
esõben kellett volna verse-
nyeznünk, most viszont a
kinti idõjárás nem számított,
zavartalanul zajlott a ver-
seny. A mostani rendezésbeli
hiányosságainkat igyek-
szünk kijavítani, és jövõre
még gördülékenyebbé tenni
a viadalt.

A Szentesi Delfin SC ver-
senyzõi kiválóan szerepel-
tek, több tucat éremmel gaz-
dagodott az egyesület érem-
gyûjteménye. hv

Nemzetközi úszóverseny
a fedettben

Dunaújváros–Hungerit-
Szentes 8–12 (4–2, 1–4, 2–3,
1–3)

Nõi vízilabda OB I, elõ-
döntõ, 2. mérkõzés. Duna-
újváros, 300 nézõ. Vezette:
Vojvoda, Csanádi.

Dunaújváros: Kasó (5 vé-
dés) – SZILÁGYI 3, GURI-
SATTI 2, Slagter, Garda,
HORVÁTH B. 2, Menczin-
ger 1. Csere: Huszti, Zieg-
ler, Vályi V., Brávik, Vályi
F., Mchunu. Megbízott ed-
zõk: Zsámbok Lili, Uitz
Csaba.

Hungerit-Szentes: BO-
LONYAI (11 védés) – Heve-
si, Van der Sloot 2, MIS-
KOLCZI 3, BUJKA 6, Kö-
vér-Kis 1, Pengõ. Csere:
Gyõri, Pócsi, Rácz, Gémes,
Kádár, Farkas.

Edzõ: Tóth László.
Gól – emberelõnybõl:

18/3, ill. 18/7.
Ötméteresbõl: 3/1, ill.

1/1.
Kipontozódott: Garda,

Ziegler, ill. Gyõri, Rácz,
Kövér-Kis, Pengõ.

Kiállítva cserével: Van
der Sloot.

Fotó: Vidovics Ferenc

(Fotó: Szentesi Gyors)

A bronzmeccset játszó csapat játékosai.
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A testet és a lelket egy-
szerre edzi dr. Fritz Péter,
aki hosszú évek óta segíti a
szentesi sportolókat is. A
Szilver TSE táncosainak
erõnléti edzõjeként került
városunkba, velük még ma
is foglalkozik, majd a Szen-
tesi Vízilabda Klub sport-
táplálkozási tanácsadója
lett.

– Majd meglátod, holnap a
karodban lesz izomlázad –
hívta fel a figyelmét a megle-
põ tényre a 400 méteres
sprint egyik célbaérõjének
dr. Fritz Péter, aki csütörtö-
könként a Pusztai László
Sporttelepen futó-, azt köve-
tõen a Klauzál iskolában erõ-
sítõ edzéseket tart, s a végén
a nagyon fontos nyújtást is
levezényli. A szegedi szak-
ember penzumait elsõsorban
a Szilver kiváló versenyzõi
teljesítik, de legutóbb beállt
a szentesi birkózók egyik
edzõje is. Minden sportág
egyre gyorsul, ezért szüksé-
ges, hogy a sportolók is
mind komolyabb erõnlétre,
robbanékonyságra tegyenek
szert, a technikai képzés és
az erõ egyszerre kell, hogy
fejlõdjön, s ehhez kell minél
több edzéslehetõség. Fritz
Pétert elismert szakember-
nek tartják, aki sok éve segíti
a táncosok felkészülését.
Míg azonban a felnõtt tánc-
versenyzõk tudatosan, az
eredmények miatt tûrik a
„sanyargatást” az edzése-
ken, a birkózóknál fokozato-
san vezetik be az erõfejlesz-
tést, hiszen a gyerekeket

egyelõre jobban leköti a játé-
kos mozgás.

– Meglehetõsen egészség-
központú vagyok – jellemzi
magát a szakember. – Spor-
tolói és egészségügyi családi
modell is állt elõttem, sokat
„meditáltam” azon, melyik
vonalat vegyem fel, végül
három egyetemi szakot vit-
tem egyszerre. Érdekelt a
test és a lélek is – fogalma-
zott Péter, aki elvégezte a
Testnevelési Egyetem edzõi
szakát, mellette Szegeden
mentálhigiénikus és egész-
ségtan tanári diplomát is

szerzett, a Semmelwis Egye-
temen egészségtudomá-
nyokból doktorált. – Sosem
szabad elfelejteni, hogy a
versenyzõ mögött mindig
egy lélek van, és nincs ered-
mény, ha nem értem meg
komplexen az egyén dolgait.
Annak figyelembe vételével
próbálom a mindennapok-
ban felépíteni a munkát,
hogy az ember bal, vagy
jobb lábbal is kelhet. Nem le-
het mindig ugyanazt köve-
telni. Ott vagyok mellettük,
amikor a sikert vagy a ku-
darcot kell feldolgozni,

együtt örülünk, vagy sírunk.
– Minden sportágnak

megvannak az elõnyei és a
hátrányai, ha a táncról be-
szélünk, a deformitás, a talp-
boltozat, a térd, a gerinc sé-
rülései, a standardeseknél az
aszinkronitás a testtartás mi-
att. Ezekre is odafigyelek,
hogy minél kevésbé sérülje-
nek a sportolók.

A táncsportban az erõsítés
és a nyújtás a feladata, a ví-
zilabdában táplálkozási ta-
nácsadónak kérték fel, így a
Hungerit Szentesi VK nõi ví-
zilabdacsapatánál január óta

ténykedik. – Nem volt isme-
retlen terep számomra, hi-
szen Egerben két évig dol-
goztam a nõi csapattal is.
Egerbõl két játékos most a
Hungerit együttesét erõsíti.
Bujka Barbi március óta 8 ki-
logrammot fogyott, miköz-
ben erõsödött is, megõrizte
izomtömegét. Csapatsport-
ágakban minden pozíció
más táplálkozást igényel,
sokszor ezért mosolygom
meg a táblázatokat, amelyek
sportágakra lebontják a
tápanyagfelhasználást. Én
emberre, típusra, elvárások-
ra, adottságokra lebontva
próbálom felépíteni a tervet -
és hosszabb távra. Próbálok
a sérülések rehabilitációs
idejének csökkentésében is
segíteni. A program hátteré-
ben mindig nevelési szándék
áll. A sportoló megtanulja és
igényli, s ha nem vagyok
kéznél, akkor is betartja.

A Ferencvárosi Torna
Clubbal szintén január óta
van szerzõdése, azóta foglal-
kozik a világbajnok birkózó
Bácsi Péterrel, akit ízig-vérig
profi sportolónak tart, min-
dig betartja a tanácsait. A
bajnok esete is példázza, vi-
lágraszóló eredményekhez
egy stáb szükséges: beleért-
ve a versenyzõt, az edzõt, a
masszõrt, a családot, a támo-
gatókat és õt, mint erõnléti
és sportáplálkozási szakér-
tõt.

D. J.

Test és lélek felelõse

Kos
Rendkívül érzékeny, se-
bezhetõ. Túlhajszolta ma-

gát, ezért védelmezõ energiája is ke-
vesebb. Foglalkozzon olyan dolgok-
kal, amelyek boldoggá, elégedetté te-
szik!

Bika
A munkahelyén történõ vá-
ratlan eseményeknek kö-

szönhetõen szerencsésnek érezheti
magát. Ha nincs állása, rövidesen
olyan lehetõséghez juthat, amely egy
idõre elfeledteti a gondokat.

Ikrek
Munkahelyén sok a plety-
ka, a bizonytalanság. Több

mint valószínû, hogy a nem túl távoli
jövõben, egy új helyben kell gondol-
kodni. Ne riadjon vissza tõle!

Rák
Ideje újra gondolni terveit,
mert minden átok elülni

látszik, és az eddigiekhez képest sze-
rencsés idõszaknak néz elébe. Ettõl
függetlenül legyen tisztában
korlátaival.

Oroszlán
Készüljön fel, mert nem
lesz egyszerû menet a

párkeresés, különösen mostanság.
Új szintekre kell helyezni ezt a terüle-
tet, nagyobb mélységeket és több
tartalmat keresni kapcsolataiban.

Szûz
A röpke, futó románcok
már nem keltik fel az ér-

deklõdését. Készen áll arra, hogy va-
lami mélyebb, tartalmasabb kapcso-
latot indítson el, ami hosszú távon
táplálja testi és lelki életét. 

Mérleg
Dilemmába kerülhet, még-
pedig elsõsorban az ott-

honnal, a családtagjaival kapcsolat-
ban. A helyzet lehetséges oka, nincs
tisztában azzal, hogy mennyit tartozik
adni magából másoknak. 

Skorpió
Kiváló a hét tárgyalásokra,
olyan kényes témák meg-

beszélésére, amelyet eddig mindig
csak halasztott. A helyzet magasla-
tán áll, nincs olyan, akit ne tudna
meggyõzni.

Nyilas
Szeret álmodozni, a felhõk
felett járni, a világot a saját

szubjektív szemüvegén keresztül
szemlélni. Az objektivitás és a racio-
nalitás mostanában sem lesz az asz-
tala.

Bak
Nemhogy félszavakból, de
talán még a hosszú mon-

datokból sem értik meg egymást a
kedvesével. A feszültséget az is
okozhatja, hogy nem figyel rá kellõ-
képpen.

Vízöntõ
A munkában, a megélhe-
tésben olyan váratlan hely-

zet alakulhat ki, amely miatt nem is
tudja, hogy ébren van-e vagy álmo-
dik.

Halak
Rossz tulajdonság, amikor
a világ legfontosabb dol-

gának gondolja, hogy mindig önnek
legyen igaza. Próbáljon meg egy ki-
csit lazábban viselkedni.

Május 8-15.
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Városi könyvtár
Május 9., szombat 14 óra 
Nagy Marietta és a Mithrillion Mûhely
„Orgona ága" címû ékszerkiállítás meg-
nyitója.
Május 11., hétfõ 18 óra 
Miért szomorít el a gondolkodás? 
Gondolkodók klubja, vezeti: Berényiné
Papp Erzsébet.
Május 12., kedd 18 óra 
Varga Papi László Babilon folyói mellõl
a Tisza partjáig címû könyvbemutató.
Varga Papi Lászlóval beszélget Poszler
György.
Május 13.,  szerda 18 óra 
Különös esetek a magyar történelem-
ben: Zrínyi Miklós halála. 
Elõadó: Poszler György.
Május 14., csütörtök 18 óra 
A Rocktöri sorozatban. Beat / Classic /
Rockabilly következik. Elõadó: László
Gergely és Sebõk Tamás.

Mûvelõdési és
Ifjúsági Ház

Május 12., kedd fél 5-kor
délutáni matiné gyerekeknek. 
Május 13., szerda 17.30 óra 
Természetes eszközökkel az öregedés
és a betegségek ellen.
Május 14., csütörtök 19-21 óráig
Korok és alkotások az irodalomban:
Gustave Flaubert: Bovaryné címû regé-
nye. Elõadó: Poszler György.
Május 15-21-ig 
Tavasz a természetben kiállítás (óvodá-
sok)

Május 17., vasárnap 7-11 óra
Díszmadár börze

* * *
Május 8., péntek 9 óra 
Sportfesztivál
Sportcsarnok
Május 9., szombat 9-12 óra
Sportszerbörze
Sportcsarnok
Május 9., szombat 10 óra 
RAFISZ-NAP 
(Református Fiatalok Szövetsége láto-
gatása)
Kiss Bálint-iskola
Május 9., szombat 15-18 óra
Családi egészségnap a Mátéffy ovi-
ban
Május 10., vasárnap 10 óra
Családi istentisztelet
Református Nagytemplom
Május 14., csütörtök 17 óra
Áldozócsütörtöki istentisztelet
Református Nagytemplom
Május 16., szombat 16 óra
U8-as kézilabda bajnoki mérkõzés
Sportcsarnok
Május 15., péntek 16 óra
Deák Diák Show
Sportcsarnok
Május 16., szombat
Múzeumok Majálisa
Koszta-múzeum
Május 16., szombat 9-13 óra 
„Kerek nap a gyereknap”
Damjanich utcai óvoda
Május 17., vasárnap 10 óra 
Nõi kézilabda bajnoki mérkõzés
Sportcsarnok

Programajánló

Május 9., szombat
10:00 3D Bosszúállók: Ultron kora
13:00 3D Csocsó-sztori
15:00, 17:45, 20:30 3D Bosszúállók: Ultron kora
Május 10., vasárnap
10:00 3D Bosszúállók: Ultron kora
13:00 3D Csocsó-sztori
15:00, 17:45, 20:30 3D Bosszúállók: Ultron kora
Május 11., hétfõ
15:00, 17:45, 20:30 3D Bosszúállók: Ultron kora
Május 12., kedd
15:00, 17:45, 20:30 3D Bosszúállók: Ultron kora
Május 13., szerda
15:00, 17:45, 20:30 3D Bosszúállók: Ultron kora

Május 14., csütörtök
15:30, 18:00 3D Bosszúállók: Ultron kora
20:30 Csábítunk és Védünk
Május 15., péntek
15:30 3D Bosszúállók: Ultron kora
18:00 Csábítunk és Védünk
20:00 3D Bosszúállók: Ultron kora
Május 16., szombat
14:00 3D Dínó kaland
15:30, 18:00 3D Bosszúállók: Ultron kora
20:30 Csábítunk és Védünk
Május 17., vasárnap
14:00 3D Dínó kaland
15:30 3D Bosszúállók: Ultron kora
18:00 Csábítunk és Védünk
20:00 3D Bosszúállók: Ultron kora

Mozimûsor

Fritz Péter a táncosoknak erõnléti edzést tart, a vízipólósoknak a táplálkozásban segít.

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A zenegépek története. A
szentesi táj – Koszta ecsetjével. 

Idõszaki kiállítás:  Hódolat Bar-
tóknak címmel Prohászka Antal
festõmûvész kiállítása nyílik
május 8-án, 16:30-kor.

Csallány Gábor Kiállítóhely
Régészhallgatók kiállítása,

Drahos István-emlékszoba. Nyit-
va: kedd-péntek 9-13, szombat
13-17 óráig.

Tokácsli Galéria
„Találkozásaim a Kortárs Ba-

lettel” címmel látogatható Dusha
Béla kiállítása május 30-ig.
Keddtõl-péntekig 9-13 és 15-17,
szombaton 9-13 óráig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Vajdasági Fotó-, Film- és

Videoszövetség Meglátások címû
fotókiállítása tekinthetõ meg má-
jus 15-ig az intézmény nyitva tar-
tási idejében. 

Városi könyvtár
Május 9-én, szombaton 14

órakor nyílik Nagy Marietta és a
Mithrillion Mûhely „Orgona ága”
címû ékszerkiállítás. A kiállításon
drágaköves, kézi készítésû drót-
ékszerek mellett megtekinthetõk
a második „Orgona ága” anyák-
napi ékszertervezõ pályázatra be-
érkezett  díjazott rajzok, és az el-
készült ékszerek. 

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás. A mûvészeti is-
kola tanulóinak képzõmûvészeti
alkotásaiból nyílt kiállítás látogat-
ható. Kézmûves mûhelyek: feke-
tekerámia, vesszõ, gyékény,
gyertya és nemez, csipke, szö-
vés-fonás, fafaragás elsajátításá-
ra van lehetõségük az érdeklõ-
dõknek hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Nicolás Muller Fotómûvészeti

Mûhely tagjainak Kaleidoszkóp
címû fotókiállítását július 6-ig te-
kinthetik meg az érdeklõdõk a
Galéria kávéházban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Május 8-tól

Az  „EGYÜTT A VÉRADÓKÉRT SZENTESEN„ Alapít-
vány számlájára 2014-ben 195.176 forint érkezett. Az adó-
zók által felajánlott SZJA 1 százalékából a sokszoros vér-
adókat ismerték el. Az alapítvány  a  18457445-1-06 adó-
számra továbbra is várja a felajánlásokat.

Szemétszedést szervez vizeinek partján a Gerecz Elemér
Sporthorgász Egyesület május 16-án. A horgászokat jövõ
héten szombatons reggel 7 órára várják az egyesület székhá-
zához, ahol felosztják a területet a megjelentek között. Min-
denki vigyen magával védõkesztyût, a  zsákokat az egyesület
biztosítja. A vezetõség felhívja a horgászok figyelmét, hogy a
szemétszedés napján tilos a horgászás mindenki számára az
egyesület vizein 6 és 15 óra között. 

Takar í t ják
a vízpartot

Az akaratlan vizeletvesztés a kor elõrehaladásával egyre
gyakoribb a nõk és férfiak körében egyaránt. A szivárgás, a
kellemetlen szagok és foltok a ruhán jelentkezõ problémák
kezeléséhez nyújt segítséget a Cseppnyi Önbizalom –
Kontinencia Betegedukációs Program. A honlapjukon a meg-
felelõ tájékoztatás, az új lehetõségek bemutatása mellett az új,
fehérnemûhöz hasonló pelenkából ingyenes bemutatótermé-
ket is lehet kérni. A megfelelõ inkontinencia eszköz meg-
szünteti a vizeletvesztéssel járó kellemetlen tüneteket. A nad-
rágpelenka kialakítása nagyon hasonlít a hagyományos fe-
hérnemûhöz, több méretben kapható és a kellemetlen szagok
kialakulását szagsemlegesítõ rendszer gátolja meg.

Az Országos Alapellátási Intézet, a Magyar Általános Or-
vosok Tudományos Egyesülete és a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara szakmai támogatásával megvalósuló
programról további információkat az alábbi weboldalon ta-
lálhat: www.mobilbetegpelenka.hu.

Fehérnemûként
használható pelenka



Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

Szentes, Sima F. u. 21.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 30/9-351-024

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 Város Képviselô—testülete,
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: szentesinfo.hu/szentesielet

Született:
Kunszabó Róbert és Kasik Erzsébetnek (Vecseri u. 50.) Ró-

bert Áron nevû gyermeke.
Elhunyt:
Bánfalvi Miklósné (Apponyi tér A ép.), Pap Imre (Vekerhát

Tanya 2.), dr. Rébeli-Szabó Józsefné (Koszta J. u. 3.), Valkai
Béla Andrásné (Bocskai u. 5.).

Családi események

Ismeretlen tettes ellen
indított büntetõeljárást a
Szentesi Rendõrkapitányság
transzformátor-olaj lopása
miatt. A tolvaj az egyik ha-
társzéli üzemben található,
középfeszültségû transzfor-
mátorból „fejte le” az olajat –
dacolva az életveszélyes sé-
rülés lehetõségével. A lopási
kár nem jelentõs, a transzfor-
mátor megrongálásával vi-
szont kétmillió forint kárt
okozott a tulajdonosnak.

Egy mezõgazdasági vállal-
kozás telephelyérõl lopott el
növényvédõ szereket isme-
retlen elkövetõ. A bûnözõ 1,5
millió forint értékben tulaj-
donította el a vegyszereket.
Azoknak a vállalkozóknak,
akik ilyen összegû növény-
védõ szereket tárolnak telep-

helyeiken, érdemes lenne ko-
molyabban õriztetni ezeket a
szereket vagy kizárólag a fel-
használás napján kivinni a
helyszínre.

Könnyû testi sértés és ga-
rázdaság miatt indított eljá-
rást egy fiatal férfi ellen a
szentesi rendõrség. A férfi a
Sportszálló mögötti görkori-
pályán keveredett szóváltás-
ba egy másik illetõvel, akit
késõbb meg is vert.

Május elsején hivatalosan
is elkezdõdött a strandsze-
zon. Idejekorán szeretnénk
felhívni olvasóink figyele-
mét, hogy értéktárgyakat, fe-
lesleges okiratokat ne vigye-
nek az uszodába vagy a
strandra. A törölközõ és a ta-
karó nem védi meg ezeket a
tárgyakat azok ellopásától,

és a gépjármûvek utasteré-
ben se hagyjunk értéktárgya-
kat. Alapszabály: természe-
tes vizekben kizárólag a kije-
lölt helyeken lehet fürödni.

H.V.
Szombat éjjel egy közúti

balesetnél avatkoztak be a
tûzoltók a Munkácsy utcá-
ban, ahol egy szürke VW az
út menti villanyoszlopnak
ütközött. Az autó sofõrjét a
mentõszolgálat kórházba
szállította. Az EDF Démász
szakemberei vasárnap kicse-
rélték a sérült oszlopot, az
áram- és internet szolgálta-
tás az esti órákra állt helyre.
A múlt héten csütörtökön es-
te egy másik autós a Farkas
Antal utcában okozott 3 órás
áramszünetet hasonló okok
miatt.

Pofonok a görkoripályán

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállo-
más) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Május 11-ig Dr. Bugyi István Kórház Gyógy-
szertár (Sima F. u. 44-58.) hétfõ-péntek 8-17 óráig. Május 11-18. Dr.
Bugyi István Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) mindennap (hétvégén és ün-
nepnapokon is) 8-20 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü május 11-15.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Paradicsomleves és
joghurtos krumplileves

A menü: Csikós tokány, tészta
B menü: Tejszínes-kapros

csirkemell, párolt rizs
Kedd: Lebbencsleves és

tavaszi zöldségleves
A menü: Tüzes sertésfalatok,

sült burgonya
B menü: Rántott csirkemáj,

zöldborsófõzelék
Szerda: Szárazbableves füstölt

ízekkel és frankfurti
leves

A menü: Rakott karfiol
B menü: Grill csirkecomb,

zöldfûszeres rizs
Csütörtök: Zöldborsóleves és

zellerkrémleves
A menü: Karaj tökmagos

bundában,
burgonyapüré

B menü: Holstein csirkemell,
spenót

Péntek: Csontleves házi
tésztával és tárkonyos
szárnyasraguleves

A menü: Mustáros flekken,
sült burgonya

B menü: Gombapaprikás,
nokedli

www.galeriakavehaz.hu (X)

SZENTESI
ÉTELFUTÁR

Rendelésfelvétel:
06-20/529-88-22

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.

Heti menü május 11-17.
Hétfõ: Csontleves
A menü: Mexikói sertésszelet,

kukoricás rizs
B menü: Harcsafilé szezámmagos

bundában, kukoricás rizs
C menü hétfõtõl-péntekig:

Rántott sajt,
sült burgonya

Kedd: Pirított tésztaleves
A menü: Kínai édes-savanyú

csirke, petrezselymes
burgonya

B menü: Rakott zöldbab
Szerda: Fahéjas szilvaleves
A menü: Zúzapörkölt, tésztaköret
B menü: Ketchupos csirkecomb,

hagymás törtburgonya
Csütörtök: Daragaluskaleves
A menü: Húsgombóc,

paradicsommártás
B menü: Rántott sertésszelet,

majonézes
burgonyasaláta

Péntek: Bakonyi gulyásleves
A menü: Káposztás tészta
B menü: Aranygaluska

vaníliasodóval
Szombat: Sárgaborsóleves

virslivel
A menü: Brassói aprópecsenye
Vasárnap: Zöldségleves
A menü: Milánói sertésborda

A megadott ár tartalmazza
a kiszállítás díját is 11-14 óráig,

Szentes területén. 

650 Ft / nyugdíjas menü,
750 Ft / menü,

dobozos csomagolás díja
100 Ft/menü.

Erotikus lehet, de fonto-
sabb, hogy különleges, mû-
vészi, egyedi legyen a kép –
ezt a szempontot követték
a XIII. Szentesi Aktfotó
Biennálé zsûritagjai a hét
közepén tartott válogatáson. 

43 szerzõ összesen 270 fo-
tóval pályázott az idei aktfo-
tó biennáléra, melyet 1982
óta rendez Szentesen a helyi
fotókör és a mûvelõdési köz-
pont. A beküldött alkotáso-
kat a fotókör által felkért há-
romtagú zsûri bírálta el. Ak-
tokat is fotózott régen az
egyikük, az újvidéki Lennert
Géza, aki úgy véli, Szerbiá-
ban bátrabbak az aktfotósok,
a modelleket kitárulkozóbb-
nak ábrázolják a képeiken. A
zsûrizés kezdeti szakaszában
még nagyon vegyesnek érez-
te a beérkezett képanyagot. –
A boldog fényképezõgép-
tulajdonostól kezdve a ko-
moly fotográfusig, aki há-
rom órát gondolkozik, mire
kattint, mindenki jelen van a

pályázók között. Nekünk
egy nézhetõ anyagot kell
összeállítanunk, amibõl akár
tanulni is lehet, méghozzá
azt, hogy nem elég a jó kép-
hez egy szép lány, a fotó mi-
nõsége nem függ össze a
szépséggel és a drága kame-
rával.

A legkritikusabbnak Balla
András tûnt. Az esztergomi
fotómûvész sok esetben a
megvilágítás hiányosságait
tette szóvá, hiszen a mûvészi
fotózás a fény alkalmazásá-
ról szól.

A profi fotózásba is bele-
kóstolt Barta Zsolt Péter, a
harmadik zsûritag, aki a
Playboy legelsõ, hazai szá-
mába is dolgozott. A pályá-
zatokból a kommerszeket
rögtön kivette. Mint fogal-
mazott, az aktnak nem lé-
nyege, hogy erotikus vágyat
keltsen, de mûvészi lehet, vi-
szont fordítva nem mûkö-
dik. A kétbodonyi fotómû-
vész elõnyben részesítette a

kortárs képi világú munká-
kat.

A válogatás az érvek
ütköztetése miatt elhúzó-
dott, de az elsõ három díja-
zottat illetõen azonnal egyet-
értés volt köztük. Mint Nagy
István, a Szentesi Fotókör ve-
zetõje elárulta, ezúttal csak
négyen pályáztak közülük,
de egyik tagjuk, Szaszkó An-
tal képanyagához nagy re-
ményt fûznek. Be is jött: elsõ
díjat nyert az egyébként
kunszentmártoni alkotó a
különleges, fémlemezre
fényképezett munkáival (15
év 1., 2., és 3. címû kollekció-
val). A szintén fotókörös
csongrádi Német Gabriella
különdíjas lett Színezõ- Sár-
ga, Színezõ-Aqua és Színezõ
– Türkiz c. képeivel.

Érdekesség, hogy a június
elsõ hétvégéjén, a Tokácsli
Galériában nyíló tárlaton
megjelenõ 90 képen majd
minden pályázó szerepel,
összesen 39-en. D. J.

Mit tanulhatunk
az aktokból?

Szentesen a Dr. Négyesi László utcai otthonában köszön-
tötte Szirbik Imre polgármester Vincze Györgynét 90. születés-
napja alkalmából. A mindig mosolygós Erzsike nénit a máju-
si hosszú hétvégén ünnepelte  a család, de születésnapja má-
jus 6-án van.

A család valósággal rajong a süteményeiért és büszkén vál-
lalja a mai napig a sütést-fõzést. A családot is megfertõzte a
kézimunka szeretetével, így a falakon gobelinek sorakoznak,
melyek elkészítése több hónapig is tart. Egy-egy idõs köszön-
tésekor mindenki arra kíváncsi, hogy mi a hosszú élet titka,
de Erzsike nénit látva elmondhatjuk, hogy mindenre a mo-
soly a legjobb gyógyír. Õ is ennek a híve.

Fotó: Vidovics

Coctail Party Dj. Balszy-val
A múlt, jelen, és a jövõ zenéivel minden korosztályt várnak

a Center Sörözõben május 8-án, pénteken.

Crazy Blues Band koncert és buli
A zenekar 1992 decemberében alakult, amikor az együttes

vezetõje, Krámli István (Pityesz) több éves külföldi vendég-
szereplésrõl (Norvégia, Svédország, Ausztria, Németország)
hazatért, és létrehozta a csapatot. Az évek során számos vá-
rosban, klubban, színházteremben, fesztiválon nagysikerû
koncertet adott az együttes, melynek repertoárját a blues-
rock zene világának legkiemelkedõbb darabjai alkotják.

Május 9-én, szombaton a Felsõpárti Sörözõben játszanak.
A belépés mindkét bulira 22 óráig ingyenes, a megváltott

belépõ egyben tombola is.

„Fogtuk a kezed, úgy zokogtunk érted.

Hittük, hogy erõnk visszatart Téged.”

TTÖÖRRÕÕCCSSIIKK  LLÁÁSSZZLLÓÓ
67 éves lennél,

de Te már az égbõl vigyázol ránk.

Fájó szívvel emlékezik RÁD
szeretõ Barátnõd

és Édesanyád.

A legjobb gyógyír
a mosoly!


