
XLVII. évfolyam 19. szám 2015. május 15. Városi hetilap Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft)

Lépések az idegenforgalom
növelésére

Több országos lap is foglalkozott Szentes bemuta-

tásával az elmúlt napokban. A szaklapoktól négy új-

ságíró érkezett a városba tanulmányút keretében és

ismerkedett a lehetõségekkel, látnivalókkal. A kez-

deményezés egy tudatos építkezés elsõ fázisa.
3. oldal

A film forog tovább
A mosolya gyermekien õszinte és szívdöglesztõ is

egyszerre.  Aki pedig mögé néz egy kemény sziluet-
tet lát kirajzolódni, aki már az idejét a gyermekei kö-
ré szabja, de a háttérben még villog a LED,  a munka
is fontos. A szakmát kívülrõl-belülrõl ismeri, és õt is
a szakma. A Dónátról származó Osztás Attila vé-
gigdolgozta a kereskedelmi  tv-k reality-showjait. 

7. oldal

Kárenyhítés a kertészeknek
A szabadföldi és fóliás növényekben valamint

köz- és magánépületben is jelentõs károkat okozott
a térségben múlt héten kialakult és végigsöpört vi-
har. A gazdáknak 15 nap áll rendel-kezésükre a
kárenyhítés igénylésére. A térség országgyûlési
képviselõje szerint érdemes mezõgazdasági bizto-
sítást kötni.

3. oldal

Tudják tartani a határidõt
a strand felújítását végzõ
vállalkozók, a 11 -féle kivi-
telezés okoz fejtörést, nem
egyszerû összehangolni a
sokféle munkát. Az Üdülõ-
központ napi mûködésében
várhatók fennakadások a
munkák miatt a hátrelévõ
mintegy két hónap során,
de az üdülõközpont vezetõ-
sége mindent megtesz a
zökkenõmentes mûködés
érdekében. A nyárra telje-
sen megújuló fürdõkomple-
xum szolgáltatása remélhe-
tõleg kárpótolja a vendége-
ket az építkezés idõszaka
alatt tapasztalt kényelmet-
lenség miatt.

A beléptetõrendszer mû-
ködését tervezik az uszodá-
ban, hogy az új és felújított
medencék nyári átadásáig el-
készüljön és mûködjön a

rendszer. A jelenlegi elképze-
lések szerint négy zónára
bontanák a belépést, az elkü-
lönült szektorokba úgyneve-
zett karórás azonosítással le-
hetne bejutni.

Márton Mária, az Üdülõ-
központ ügyvezetõje sajtótá-
jékoztatón ismertette a beru-
házások jelenlegi állapotát.
Elmondta, hogy a TAO-s pá-
lyázatból megvalósult fedett
uszoda garanciális javítási
munkáit végzi a kivitelezõ.
A pályázati ellenõrzés szep-
temberre várható. A „Szentes
Strandfürdõ élményfürdõvel
és wellness központtal törté-
nõ bõvítése“ címû DAOP
2.1.1./J-12-2012-0051 jelû pá-
lyázat munkálatai rendben
haladnak. Már a medencék
burkolása zajlik, a teljes kivi-
telezés 80-85 százalékban el-
készült. Az öltözõk felújítá-

sának kivitelezõjét közbe-
szerzés keretében heteken
belül kiválasztják.

A „Sport, mint a határon
átívelõ turisztikai fejleszté-
sek eszköze“ címû HURO/
1101/172/2.1.3 számú pályá-
zatból újulnak meg a 33 és a
régi 50 méteres valamint a
gyermek medencék. A mun-
kák zavartalanul haladnak, a
33-as mellett elbontották a
támfalat, a melegvíz csöveit
fektetik le. A gyermekme-
dencék mellett a tusolókat
alakítják ki. Az 50-es meden-
cébe vasbetonbélést készíte-
nek, ezért csökken a hossza
és a szélessége, így a szab-
vány mérete megszûnik.
Cserébe teljes vízkeringetés
és feszített víztükör várja
majd az úszókat.

(folytatás a 3. oldalon)

A megszokottól eltérõ idõpont-
ban tartja tanácskozását a képvi-
selõ-testület. A 14 fõs grémium-
nak a polgármesterrel többek kö-
zött arról kell döntenie, hogy az
önkormányzat vállalja-e az iskolák
mûködtetését. A Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ Szen-
tesi Tankerülete fenntartásában
mûködõ 6 intézmény (Deák, Klau-
zál, Koszta iskola, a gimnázium,
Lajtha László AMI, Terney Béla
Kollégium) fenntartása tavaly 1,2
milliárd forintba került. Az önkor-
mányzat az intézmények mûköd-
tetéséhez évente 258 millió forint
hozzájárulást fizet. Mivel a hatá-
lyos jogszabály alapján állami tá-
mogatást nem vehet igénybe a
fenti intézmények mûködtetésé-
hez és a rendelkezésére álló saját
bevételek sem elegendõek, ezért
várhatóan nem képes vállalni az
önkormányzat az intézményi mû-
ködtetést, azt átadja az államnak.

Az önkormányzat 2014. évi
gazdálkodásról szóló zárszám-
adási rendeletben olvasható, hogy
a korábbi években is tapasztalt
szakmai elvárások és lehetõségek
közötti feszültségek állandósultak,
mindezek ellenére a költségvetés-
ben tervezett feladatok összessé-
gében teljesültek, a folyamatos
feladatellátás, az intézmények
alapvetõ mûködési feltételei bizto-
sítottak voltak. Likvidhitel igénybe
vételére - a beruházások finanszí-

rozása miatt - viszonylag rövid
idõre, két hónapra volt szükség.
Ezen a tanácskozáson számolnak
be tavalyi gazdálkodásukról az
önkormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságok is.

A 2015/2016 nevelési évben
indítható óvodai csoportok szá-
máról, valamint a hozzá kapcso-
lódó pedagógus, nevelõ-oktató
munkát közvetlenül segítõ alkal-
mazotti és a technikai létszámról
is döntenek a képviselõk. A követ-
kezõ nevelési évben az önkor-
mányzati fenntartású óvodákban
összesen 924 gyermek vehet
részt óvodai nevelésben a 9 váro-
si óvodában.

Újra a képviselõk elé kerül a Ti-
szai Partfürdõ és Pihenõterület
fejlesztési koncepciója az idõköz-
ben elvégzett kérdõíves felmérés
eredményét figyelembe véve. Elsõ
olvasatban tárgyalja a testület a
város Integrált Településfejlesztési
Stratégiáját, amely a következõ 7-
8 évre nyújt irányvonalat a város-
fejlesztési tevékenységekhez. 

Szó lesz az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról, utcaelne-
vezésrõl és díj alapításáról a köz-
tisztviselõk társadalmi elismeré-
sére. A nyilvános tanácskozás
május 20-án, szerdán 14 órakor
kezdõdik.

Besenyei

Gazdasági beszámolók
a testület elõttNapokon belül elkészül

a Soós dûlõ mellett a térség
belvízének elvezetését
szolgáló csatorna. Az ösz-
szesen mintegy 300 folyó-
méter nyílt- illetve zárt-
szelvényû csatorna kialakí-
tása tavaly decemberben
kezdõdött el a rendkívüli
csapadék hatására kiala-
kult vízelöntés csökkenté-
sére. Hasonló, de méreté-
ben és várható költségeit
tekintve is nagyobb feladat
az Iskola dûlõ vízelvezeté-
sének mûszaki megoldása,
a munkák becsült költsége
meghaladja a 10 millió fo-
rintot.

A rendkívül csapadékos
õsz jelentõs területen oko-
zott belvizet Nagynyomá-
son. A károk enyhítése és a
további belvizek megelõzése
érdekében a Városellátó
Nonprofit Kft. munkatársai
zárt és nyílt csatornát építet-
tek a Soós dûlõ és a 45. szá-
mú fõút mellett. A kivitele-
zés bruttó 5,2 millió forintos
költségét az  önkormányzat
biztosította a költségvetés ál-
talános tartalékának terhére.
A munkák elkezdése elõtt a
helyszínen meghallgatták az
érintett ingatlantulajdonosok
véleményét valamint meg-
történtek a közmûegyezteté-
sek is.

A munkákat tavaly de-
cemberben kezdték meg a
Kunszentmártonra vezetõ
45. számú út alatt egy 300
milliméteres csõ átvezetésé-
vel, amit bekötöttek a kerék-
párút melletti zárt csatorná-
ba. Tavasszal a belvíz levo-
nulását követõen kezdtek
hozzá a fõút melletti árok
mélyítésének, tájékoztatta
lapunkat Lajos János, a Vá-
rosellátó Nonprofit Kft.
munkatársa. A 125 méter
nyílt csatorna mélysége át-
lag 180 centiméter, ami így
gravitációsan biztosítja a vi-
zek szabad elfolyását. A dû-
lõ mellett 30 cm-es átmérõjû

beton csõvel és hat tisztító-
aknával kiépített zárt csa-
torna szakasz hossza 175
méter. Az építésvezetõ sze-
rint az õszihez hasonló mér-
tékû, legnagyobb belvíz-
szint esetén mintegy 70 cen-
timéterrel csökkenhet a víz-
magasság a most kialakított
vízelvezetéssel. Lajos János
felhívta a figyelmet, hogy
elöntések ezek után is elõ-
fordulhatnak a Soós dûlõ
mentén, de a fenti munkák
elvégzésével biztosítottá
vált a csapadék azonnali le-
vezetése a területrõl.

A nagynyomási rész to-
vábbi belvízmentesítéséhez

az Iskola dûlõnél is el kelle-
ne végezni a csatornázást. A
mûszaki megoldás adott és a
terület szintezése is elké-
szült. Közel 600 méter zárt
csatornára lenne szükség,
ami levezetné a vizet a Fábi-
áni út melletti befogadó csa-
tornába. A munka becsült
költsége bruttó 11 millió fo-
rint. Azonban a befogadó ál-
lapotát is rendbe kellene ten-
ni ahhoz, hogy a szabad víz-
elfolyás biztosított legyen. A
Tornyai telepi csatornáig ter-
jedõ 1,2 kilométeres árok ki-
tisztítása további költséget
jelentene.

Besenyei

Új csatorna a Soós dûlõn

Terített asztalok legyenek HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Most Szabóné dr.
Németh Éva (képünkön)
gyógyszerészt kérdeztük.

– Az egyik legeredménye-
sebb régészeti ásatás zajlik a
Vásárhelyi úton. A Koszta
József Múzeum igazgatója
szerint, talán az elõkerült
szarmata elõkelõség leszár-
mazottját találták meg.

– A cikk nagyon érdekfe-
szítõ volt. Én nem hallottam
még a szarmatákról, és nem
tudtam, hogy valamikor
õk is a Kárpát-medencében
„vendégeskedtek”. Bízom
abban, hogy a sok munka
meghozza a gyümölcsét és
dr. Béres Mária múzeum-
igazgató meg tudja majd írni
a szarmaták történetét. Szim-
patikus, hogy nem csak kul-
turálisan, hanem régészeti
vonatkozásban is kiemelke-
dõ Szentes munkássága.

– A kukorica a földbe ke-
rült, most csapadékra vár-
nak a gazdák. Míg tavaly
nyártól az évtizedek óta nem
látott mértékû esõ okozott
gondot, most a csapadékhi-
ánytól tartanak a mezõgaz-
dászok. 

– A mezõgazdasághoz
nem értek, de azt tudom,
hogy sem az árvíz, sem a
belvíz, sem az aszály nem
tesz jót ezen ágazatnak, és ha
problémás évet zárunk ak-
kor valószínûsíthetõ a vég-
termékek áremelkedése. Bár
amíg ilyen profi szakembe-
rek kezében tudhatjuk a me-
zõgazdaságot mint Badár
Imre, nem kell attól tarta-
nunk, hogy nem lesz mit en-
nünk. A precíziós gazdálko-
dás amit végez, segít a ne-
hézségek leküzdésében és

bízunk abban, hogy valóban
van jövõje Magyarországon
a mezõgazdaságnak.

– Ezúttal nem egy hagyo-
mányos értelemben vett kon-
certen láthatjuk-hallhatjuk
a veterán, „vad” rockereket,
hanem egy különleges, ben-
sõséges elõadás keretében.
Az Omega  Oratóriumot ké-
szített, amelyet a Kossuth
téri Református Nagytemp-
lomban adnak elõ.

– Édesanyám szerint jó bu-
li volt az 1971-es szentesi. Én
még nem tombolhattam raj-
ta, a járás gyakorlása lekö-
tött. Most május 15-én vi-
szont együtt bulizhatom
anyukámmal, nagyon vá-
rom, hogy a „régi csibé-
szek”-et élõben is meghall-
gathassam. Szimpatikus,
hogy szentesi muzsikusok is
részt vehetnek a koncerten.

– Egy éve, a legújabb tech-
nológiával, mindennapos ve-
títéssel és premierfilmekkel
nyitott újra tavaly május
elején a városi mozi. 

– Örömmel olvastam a
megújult moziról, igaz en-
nek már az egy éves évfor-
dulója következik. Mivel né-
hány éve már nem meghatá-
rozó életemben a mozi, ezért
nem tudtam arról, hogy fel-
újították. A fiatalságomat vi-

szont behálózta, gyakran
moziztam a barátaimmal. A
gyermeknapi programmal
megismertethetem a mozit
és a varázsát a kislányom-
mal is.

– Ettõl az évtõl már 360
órás nyelvtanfolyamokat is
hirdettek a Diplomamentõ
programban, mely Szentesen
is elindult, még többeknek
esélyt jelentve a sikeres
nyelvvizsgához és az okle-
vélhez. 

– A diploma nyelvvizsgá-
hoz való kötése kb. 20 évre
tehetõ vissza, a mi évfolya-
munk az elsõk között volt,
ahol már kötelezõ volt a
nyelvvizsga. Nehéz volt ösz-
szeegyeztetni az egyetemi
tanulást a profi szintû nyelv-
tanulással, amit csak plusz
órákkal lehetett megoldani,
ami már akkor is drága mu-
latság volt. A diplomamentõ
kezdeményezés sok értelmi-
séginek adott mentõövet,
amit illik kihasználni, fõleg
úgy, hogy mindezt ingyene-
sen lehet igénybe venni. A
kis létszámú csoport, a  pon-
tosság, a szigorúság elenged-
hetetlen a nyelvtanulásnál,
tehát valóban komolyan kell
venni a tanulást.

– A laboratóriumi vizs-
gálatok megerõsítették a
Greenpeace környezetvédõ
szervezet márciusi bejelenté-
sét, miszerint növényvédõ-
szert találtak az egyik áru-
házláncban árult szentesi ét-
kezési paprikában. 

– Paprika botrány ide,
paprika botrány oda, én csak
szentesi paprikát veszek az
áruházláncoknál. A szentesi
paprikának még paprika il-
lata és íze van. Egy kis odafi-
gyeléssel, az adminisztráció
szigorításával kiküszöbölhe-
tõ ez a probléma.

F.M.

Mit szól hozzá Szabóné
dr. Németh Éva?

Megalakulása és mûködé-
se óta nagyon sok jót hallot-
tam és hallok a Szentesi Re-
formátus Idõsek Otthonáról.
Mintegy másfél éve közeli
(nagyon közeli) hozzátarto-
zóm ápolása révén kerültem
szoros kapcsolatba az ott-
honnal. Nagyszerû munkát
végeznek. A mai sokszor „ki-
etlen” és „személytelen” vi-
lágunkban szívet, lelket gyö-
nyörködtetõ, ahogyan dol-
goznak. Az intézetvezetõ Ko-
vács Péter lelkész úrral kez-
dõdõen az intézményvezetõ
fõnõvér, nõvérek, szociális
gondozók, mentálhigiénés
nõvérek, gazdasági ügyinté-
zõk, gyógytornászok, portás,
mind, mind nagy türelem-
mel, hozzáértéssel és alázat-

tal végzik munkájukat.
Többnyire nagyon idõs em-
berekrõl van szó, akik moz-
gáskorlátozottak, nagyothal-
lók és sokszor nagyon türel-
metlenek. Nagyon sokukat
alig, vagy egyáltalán nem
látogatják. Mégsem érzik
egyedül magukat, szeretõ
karok ölelik át õket nap mint
nap többször. Egyszer sem
hallottam türelmetlen szót.
Amikor már nagyon fárad-
tak a nõvérek, akkor is szere-
tettel és békével bánnak a rá-
juk bízottakkal. Nem tudni
honnan veszik az energiát és
a lelkierõt.

Néhány napja nagy volt a
baj. Most jöttem rá, hogy er-
kölcsi és etikai tartásuk mel-
lett hivatásukat is magas

szinten végzik. Nem szak-
mának, hanem életre szóló
hivatásnak tekintik, amit csi-
nálnak. Nem probléma, nem
gond oxigén adása, gyógy-
szerek adagolása, a rendsze-
res betegellenõrzés. Mindezt
kitartással és hittel végzik.
Gratulálok hozzá és köszö-
nöm!

Még egyszer gratulálni és
kalapot emelni szeretnék az
intézet munkatársai elõtt.
Megköszönve Kovács Péter
lelkész úr „alapító” és az in-
tézetet magas szintre emelõ
munkáját. Ez csak együtt,
közösen a munkatársakkal
volt lehetséges, ezt csak kö-
zösen tudták elérni.

Dr. Papp Zoltán

Olvasóink írják

Köszönet a Szentesi
Református Idõsek Otthonának

Erdélyi Ignáczné Hajas Gizella a Dr. Bugyi
István Kórház-Rendelõintézet asszisztensnõ-
je életének 53. évében váratlanul elhunyt.
„Gizike” — mindenki csak így ismerte — egy-
szerû csendes, segítõkész ember volt. 30
évig szolgálta a betegellátást fáradhatatlanul.
Munkatársai a megrendültségbõl felocsúdva
azonnal gyermeke segítségére siettek, pénz-
gyûjtést szerveztek, hogy a felmerülõ költsé-
gekhez hozzájárulhassanak. Így tettek a volt
középiskolai osztálytársak is. Az összefogás

és önzetlen segítségnyújtás példaértékû volt.
A Kórház-Rendelõintézet dolgozói embersé-
güket most is megmutatták. A gyermeke ne-
vében is hálás köszönetünket fejezzük ki
minden támogatónak. 

„Gizike sok-sok évig köztünk voltál sze-
rettünk, jó szívedet, kedves arcod nem feled-
jük.”

Sáfár Antalné
EDSZSZ elnöke

„Elment Gizike”

125 éve: a Szentesi Lap,
1890. május 23-diki számá-
ban egy szörnyû szerencsét-
lenségrõl olvashattak a szen-
tesiek „Öt ember a robogó
vonat alatt” címen. A törté-
net így szól: Nagy szeren-
csétlenség történt május hó
18-án délután fél 3 órakor az
osztrák-magyar államvas-
utak szeged-budapesti vona-
lán, a szegedi belvárosi te-
metõnél levõ 313. számú õr-
ház melletti átjárónál. Tóth
Ferenc alsó-tanyai gazda
ugyanis kétlovas kocsiján öt
szegedi alsó-tanyai emberrel
– jobbára holt részegen –
vágtatva hajtott ki a városból
az alsó-tanyákra vivõ or-
szágúton. Egészen a vasúti
sorompóig mi baj sem esett a
vadul rohanó fogatban, bár a
részeg kocsis már a város vé-
gén annyira neki szilajította
a lovakat, hogy a rémítõ se-
besség miatt majdnem ke-
resztben járt a kocsi az or-
szágúton. Ily õrült hajtásban
ért a könnyû szekér a vasúti
átjáróhoz, melynek sorom-
póját az õr a vonat indulását
tudató jelzéskor gondatlan-
ságból elmulasztotta koráb-

ban lebocsátani a Szeged fele
esõ oldalon. Akkor pedig,
mire a vágtató szekér az átjá-
róra lépett, már nem volt
ideje leereszteni a korlátot,
mert ép abban a pillanatban,
mikor a lovak a vasúti töltés-
re léptek, odaért a Budapest-
re menõ személyvonat is,
melynek gõzgépje a két lovat
derékba kapva, rudastól
együtt elszakította a kocsi
elõl, a kocsit pedig a rajta
ülõ öt emberrel együtt be-
vágta a töltés árkába. Az
iszonyú lökés darabokra
roncsolta a kocsit, melyrõl az
öt ember öt felé zuhant le a
töltés oldalába, hol részint a
nagy esés, részint a kocsi
roncsaitól kapott ütések foly-
tán, a bennülök közül egy
valószínûleg halálos, kettõ
életveszélyes, egy pedig ki-
sebb sérüléseket szenvedett.
Az ötödiknek csodás vélet-
lenbõl legkisebb baja sem
esett. – A lovak közül a robo-
gó vonat az egyiket nyom-
ban agyonvágta, a másikat
pedig 65 méternyire magá-
val cipelve, ezernyi ronccsá
tépdeste.

80 éve: az Alföldi Újság

1935. április 26-án megjelent
száma tudósított egy fiatal
lány haláláról „A kistõkei
öngyilkos leány megrázó bú-
csúlevele” címen: 18 éves
volt Demeter Magda, a kis-
tõkei cselédlány, aki önként
ment a halálba. Megmérgez-
te magát, és amikor még re-
mény volt rá, hogy megmen-
tik, fel is akasztotta magát,
hogy biztosan meghaljon.
Mindenáron meg akart hal-
ni. Mi oka lehetett a fiatal,
viruló leánynak arra, hogy
ilyen elszántan keresse a ha-
lált? Talán mindenki szerel-
mi csalódásra gondolt; a sze-
relem szokta könnyelmû lé-
pésre ragadtatni a fiatalokat.
Demeter Magdának azonban
nem volt szerelmi bánata,
nem csalódott fiatalember-
ben, nem lett hozzá hûtlen
szerelmese, sõt volt komoly
választottja, aki kitartott
mellette. És mégis a halálba
ment. Tettének megrázó ma-
gyarázatát adta édesanyjá-
hoz intézett búcsúlevelében.
„Nem bírtam elviselni a szí-
vem fájdalmát” – írta a szo-
morú üzenetet. „A férjhez
menésben sem találnék örö-

met és boldogságot. Szegény
vagyok, kicsi a keresetem,
nem lehet belõle egy család-
nak megélni, pedig a jöven-
dõbelimet is nekem kellene
eltartani, mert sehogyan sem
tud munkához jutni. – Bo-
csássanak meg, de ezt a nagy
fájdalmat nem bírom
tovább… A halálba megyek,
mert hiába élek. Nagyon
szépen megkérem azt, aki
rám talál, ne mentsen meg.
Nem érne vele semmit, mert
úgyis elpusztítom magamat,
oly nehéz az én helyzetem.
Nem lehet ilyen fájdalommal
élni” – zárult a megrázó le-
vél. 

30 éve: a Szentesi Élet,
1985. májusi számában érde-
kes riportot tett közzé
Kasuba Margit „Aranycsa-
pat" a gimnáziumban címen.
Ismerjünk meg néhány rész-
letet: Városunkban minden
év tavaszán megrendezik az
Országos Diák Napok ki-
emelt programját. A Horváth
Mihály Gimnázium irodal-
mi-drámai osztályos tanulói
különösen szívesen emlékez-
nek rá. Hogy miért, errõl
kérdezem három beszélgetõ

partneremet, Nagy Erikát,
Alföldi Róbertet és Fodor
Mariannt, a 3/D. osztály ta-
nulóit. – Több kategóriában
folyt a verseny: tánc, ének,
versmondás, diákszínpad,
kamarazene, énekkar... – Mi-
lyen szempontok szerint tör-
tént a minõsítés? Pillanatnyi
csend után megindul a szó-
áradat, öröm hallgatni eze-
ket a 17 éves diákokat. Bár
ez a drámai osztályban kö-
vetelmény, nem tudom szó
nélkül hagyni, milyen szép
kiejtéssel, pontos hangsúlyo-
zással és mondatszerkesztés-
sel beszélnek. A kérdésre is-
mét közösen válaszolnak. –
A versmondás kategóriában
például a szép kiejtést, a
versértelmezést, az egyéni-
ségnek megfelelõ versvá-
lasztást értékelték. A diák-
színpadon a vidám darabo-
kat helyezték elõtérbe –
mondja Robi. Erika hozzáte-
szi, hogy nem mindenki ka-
pott minõsítést, csak akinek
a produkciója tetszett a zsû-
rinek. Így az induló 14 cso-
portból csak 6 csoportot mi-
nõsítettek arany, ezüst, vagy
bronzéremmel. – Ti milyen

kategóriákban indultatok? –
A diákszínpad keretében
mesejátékot adtunk elõ.
Ezért kaptuk az egyik arany
minõsítést. Szintén aranyat
kapott a spirituálé kvartett,
melyhez a kíséretet mi írtuk.
Arany minõsítést kapott az
iskola énekkara is, amelynek
oszlopos tagjai szintén a mi
osztályunkból kerültek ki.
Indítványozom, hogy szá-
moljuk össze a minõsítése-
ket. Megkezdik a számlálást.
Csak a 3/D. osztály 5 arany,
egy ezüst és egy bronz minõ-
sítést gyûjtött. Ha még hoz-
zászámítjuk a 4/D-sek kettõ
arany, három ezüst és egy
bronz minõsítését, az ered-
mény csaknem meglepõ... –
Koptatok-e segítséget a fel-
készüléshez? – A versmon-
dók felkészülését Bácskai
Mihály és felesége, valamint
Paál Mária segítette. A diák-
színpadot Perjésné Dózsa
Erzsébet patronálta, a zenei
felkészítõ Majtényi András
volt. Õk is részesei a sike-
rünknek, a többiek nevében
is köszönetet mondunk ne-
kik! ... 

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (68.)

„A kistõkei öngyilkos leány megrázó búcsúlevele”

Utoljára 2010-ben volt
vendége a Kiss Bálint Refor-
mátus Általános Iskolának a
Muzsikás együttes. A népze-
nét játszó négy – betegség
miatt most három – muzsi-
kus akkor is, és most is re-
mek hangulatot teremtett a
református nagytemplom-
ban. 

Sokat járnak iskolákba

rendhagyó énekórákat tarta-
ni, mert Kodály és Bartók
hazájában fontos küldetés-
nek érzik annak bebizonyítá-
sát, zene nélkül nem lehet él-
ni. Európában nálunk van
a leggazdagabb népzenei
gyûjtemény, az akadémián
közel 200 ezer dallam és dal-
lamváltozat található. Ebbõl
szatmári, somogyi és erdélyi

dallamokat mutattak be, az
ismert népdalokat a gyere-
kek velük együtt énekelték.
Még lakodalmas csujogatót
is tanítottak, a gyerekek lá-
bukkal dobogva adták hozzá
a ritmust, s közben olyan né-
pi hangszereket is megis-
mertek, mint például a
gardon vagy a hosszú furu-
lya. Vanó Éva

Muzsikás együttes



22001155..  mmáájjuuss  1155.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 33

(folytatás az 1. oldalról)
A csúszdákat lezárták, mivel nem kapott

üzemelési engedélyt, és elengedhetetlen a
felújítása. Hamarosan megkezdõdik egy ter-
málkút fúrása a Vecseri foki bejárat mellett.
Az ügyvezetõ a vendégek további türelmét
kérte az üdülõközpontban tapasztalható ál-
lapotok miatt okozott kellemetlenségekért és
egyben megköszönte eddigi megértésüket.
Márton Mária szerint lesznek még fennaka-
dások az utolsó két hónapban is a június vé-
gi befejezésig, azonban a lehetõ legtöbbet
megteszik a zökkenõmentes üzemelés érde-
kében. Reméli, hogy az elszenvedett kényel-
metlenséget kárpótolják az új és a megújult
szolgáltatások.  A strandon jelenleg a fedett
uszoda, a brûg és a termálvizes medence
használható.

Zsura Zoltán, a Szentesi Üdülõközpont
Nonprofit Kft. mûszaki vezetõje részleteiben
beszélt a fejlesztésekrõl. Véleménye szerint a

fürdõ legszebb része lesz az új beléptetõ-fo-
gadó épület a fali vízeséssel és csobogó kút-
tal. Itt kapnak helyet a recepciós pult, a be-
léptetõ kapuk és a dolgozói irodák is. Az új
fürdõrészleg megközelíthetõ lesz a Vecseri-
fok felõl és a fõbejáraton keresztül is. A két,
napi töltõ-ürítõs rendszerû élménymedence
egyikébõl a szabadba lehet kiúszni télen is. A
wellness részben szauna infraszauna, gõz-
fürdõ, hûtõmedence, merülõmedence, egy
nagyobb és két kisebb finn szauna, jégszoba,
szolárium, só-kamra várja a fürdõzõket. Az
emeleti galéria részen automatákkal oldják
meg a vendéglátást, de a strand büféihez is
el lehet jutni. Márton Mária felhívta a büfét
üzemeltetõ vállalkozók figyelmét az elvárha-
tó tisztaságra. Az ügyvezetõ szeretné elérni,
hogy a vendégeket tiszta, lehetõleg asztalte-
rítõvel borított asztalok fogadják, mint arra
most is látható példa az egyik büfénél.

Besenyei

Ter í te t t  aszta lok
legyenek

Több országos lap is foglalkozott Szentes
bemutatásával az elmúlt napokban. A szak-
lapoktól négy újságíró érkezett a városba
tanulmányút keretében és ismerkedett a le-
hetõségekkel, látnivalókkal. A kezdemé-
nyezés egy tudatos építkezés elsõ fázisa.

Az újságírók pozitív véleménnyel távoz-
tak, számolt be Torday Henrietta, a Szentesi
Közös Önkormányzati Hivatal kommuniká-
ciós és marketing referense. Többek között a
GOUtazás Magazin, a HTM magazin és leg-
frissebb számában a Nõk Lapja írt írt a vá-
rosról, míg a Szolnok megyei lap jövõhéten
közöl cikket hasonló témában. Az újságíró
szövetség Turisztikai és Gasztronómiai szak-
osztályának elnöke, Elek Lenke is szeretne
néhány kollégájával ellátogatni a Kurca-
partra, mert sok jót hallott Szentesrõl. Mint
Szirbik Imre fogalmazott, más egy szaklapban
olvasni az ismerõs helyekrõl, másképp néz
ki a város a lapokon, mint nap mint nap az
utcákon járva látni ugyanazt. A polgármester
a város idei idegenforgalmi lehetõségeirõl is
beszélt. Elismerte, van még tennivaló szállás-
ügyben, azonban egyre nagyobb a kínálat a
kikapcsolódni szándékozók számára. A to-
vábbi fejlõdés alapjait jelentheti a 2020-ig tar-
tó Európai Uniós költségvetési ciklusban el-
nyerhetõ támogatás, amirõl múlt héten tár-
gyalt a Csongrád Megyei Közgyûlés. A gaz-

daságfejlesztés és azon belül a turizmus  is
azon terület közé tartozik, ahol jelentõs for-
rás állhat majd a városok rendelkezésére. A
rendelkezésre álló 7 éves forráskeret 29,2
milliárd forint (mely nem tartalmazza a két
megyei jogú város forráskeretét) 85 százalé-
kát a 10 ezer lakosszám alatti települések
használhatták volna fel. Azonban Szirbik Im-
re indítványára az elõzetesen beterjesztett
15-85 százalék elosztást erõs szentesi lobbi-
val sikerült módosítani 30 – 70 arányra. Ösz-
szességében közel 9 milliárd forint lehívható
pályázati forrás áll Szentes, Csongrád és Ma-
kó rendelkezésére infrastruktúra, turisztikai
és mûemléki épületfejlesztésre a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program kereté-
ben.

Szirbik Imre elmondta, hogy elsõ lépésben
a sportszálló felújítása és az Üdülõközpont
területén létesítendõ új szállások javíthatnak
az idegenforgalom helyzetén. A sportszálló
felújítása TAO-s forrásból valósulhat meg
kedvezõ döntés esetén. Bár a labdarúgó szö-
vetség nem támogatja szállás létesítését, de
sikeres pályázat esetén szálláshelyek kialakí-
tása is elérhetõvé válhat más forrásból. A
strandon -ugyancsak TAO támogatással léte-
sülhetnek új szálláshelyek a sportolók részé-
re, amit a vízilabda szövetség is elfogad.

BG

Lépések az idegenforgalom
növelésére

A bírósági ülnökök átvet-
ték hivatalos megbízó leve-
lüket Szirbik Imre polgár-
mestertõl május 11-én. A
büntetõtanácsokban szere-
pet kapó, a feladatra önként
jelentkezett ülnökök szemé-
lyérõl a képviselõ-testület
döntött. Most húsz fõ, köz-
tük a fiatalkorúak büntetõ
ügyeiben eljáró öt pedagó-

gus kapta meg a megbíza-
tást. Az eseményen megje-
lent Rózsáné Markó Zsuzsan-
na, a Szegedi törvényszék
elnökhelyettese és Õzéné dr.
Hajdú Mária, a Szentesi Járá-
si Bíróság elnöke. A telepü-
lés és a bíróságok számára
is rendkívül fontos, hogy -
az Alaptörvényben rögzített
társas bíráskodás elvének

megfelelõen – az ítélkezés
menetében megfelelõ szá-
mú ülnököt tudjanak foglal-
koztatni. Az ülnöki munká-
ért tiszteletdíj jár tárgyalási
naponként, megbízatásuk
idõtartama alatt nem lehet-
nek tagjai pártnak, és nem
folytathatnak politikai tevé-
kenységet.

Megbízták az ülnököket

A szabadföldi és fóliás
növényekben valamint
köz- és magánépületben is
jelentõs károkat okozott a
térségben múlt héten ki-
alakult és végigsöpört vi-
har. A gazdáknak 15 nap
áll rendel-kezésükre a kár-
enyhítés igénylésére. A
térség országgyûlési kép-
viselõje szerint érdemes
mezõgazdasági biztosítást
kötni.

Tragikusnak nevezte a
múlt heti vihar nyomán ki-
alakult helyzetet a térség or-
szággyûlési képviselõje. Far-
kas Sándor sajtótájékoztatón
beszélt tapasztalatairól és
hívta fel a gazdák figyelmét
a kárenyhítés beadására ren-
delkezésre álló 15 napos ha-
táridõre. - Csengelétõl Oros-
házáig egy több kilométeres
sávban elektromos hálózat-
ban, épületekben, mezõgaz-

dasági területekben, szabad-
földi és fóliás kertészetekben
okozott ma még felbecsülhe-
tetlen értékû kárt az ítéletidõ
– kezdte tájékoztatóját a kép-
viselõ. Elmondta, hogy a vi-
hart követõen felvette a kap-
csolatot az agrárkamarával,
falugazdászokkal, Czerván
György agrárgazdaságért fe-
lelõs államtitkárral, hogy mi-
elõbb pénzhez juthassanak a
termelõk a kárenyhítési alap-
ból. Sok kertésznek az egész
éves bevétele veszett oda az
ítéletidõben. A termelõknek
15 nap áll rendelkezésükre a
május 6-kai vihart követõen
a káruk bejelentésére a falu-
gazdászoknál. A határidõ el-
mulasztása jogvesztõ, hívta
fel a figyelmet a politikus.
Várhatóan a termésben el-
szenvedett veszteség 30-50
százalékát kaphatják meg a
gazdák, a termesztõberen-

dezésekben keletkezett kárt
nem téríti a kárenyhítési
alap. A mostani eset példa
arra, érdemes mezõgazdasá-
gi biztosítást kötni, mondta
Farkas Sándor, aki maga is
rendelkezett biztosítással,
amikor kertészettel foglalko-
zott.

A kormányzat az összesí-
tett adatok ismerete után
dönt a kárenyhítésrõl. Már
most látszik, hogy több mil-
liárd forint az elszenvedett
kár összege. A pusztító jég-
verés ismét ráirányította a fi-
gyelmet országos jégkárelhá-
rító rendszer kiépítésére. Az
országgyûlési képviselõ sze-
rint uniós forrásból két év
alatt megvalósulhatna a jég-
esõ mértékét csökkentõ be-
rendezésekbõl álló hálózat.
Lapunk kérdésére úgy véle-
kedett, az állami elhárító
rendszer felállítása nem zárja
ki, hogy a gazdák maguk is
pályázhassanak jégesõ-elhá-
rítási rendszer telepítésére,
amennyiben lehetõség nyílik
rá.

BG

Kárenyhítés
a kertészeknek

Minõsítõ gyakorlatot tartott
a Csongrád Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság 11
települési mentõcsoport szá-
mára a volt Esze Tamás lakta-
nya területén. A mintegy 2
órás gyakorlat során tûzoltás-
technikai és mûszaki mentési
feladatokat végzett a megje-
lent mintegy 80 önkéntes. 

Tátrai János tûzoltó alezre-

des, a megyei polgári védelmi
fõfelügyelõ, a gyakorlat egyik
minõsítõje elmondta, hogy az
elméleti felkészítést követõen
kerülhet sor a gyakorlati fel-
készítõ, rendszerbe állító gya-
korlatra, ahol különbözõ fel-
adatokkal ismerkednek meg
az önkéntesek. Ez alkalom-
mal hat, úgynevezett kárhely-
színen többek között  elsõse-

gély nyújtási, vízi mentési, ár-
vízvédelmi felkészítést kap-
tak az adott területhez értõ
szakemberek irányításával. A
fõfelügyelõ kiemelte, hogy az
elvárások nem olyan szigorú-
ak, mint a hivatásos állomány
esetében, azonban a profi ön-
kénteseknek is szükséges a
biztos szakmai ismeret.

BG

Felkészültek az önkéntesek

Olyan, minden korosztály
számára kellemes kikapcso-
lódást nyújtó közösségi
teret avattak Szentesen,
amelynek története csak-
nem három esztendõre nyú-
lik vissza.

A Szabadidõpark a kiséri
idõsek klubja életében ko-
moly változást idézhet elõ,
hiszen akad zárt és nyitott
tér is, ahová csaknem bármi-
lyen program megálmodha-
tó. Ahogyan Szirbik Imre pol-
gármester a köszöntõben el-
mondta, minden településrõl
sokat árul el az, hogyan gon-
dosodnak az idõseikrõl, apá-
inkról, anyáinkról, nagyszü-
leinkrõl vagy a dédikrõl.
Akik a Nagyörvény utca 53.
szám alatti épülethez tartozó
kertbe jönnek, tekézhetnek,
sakkozhatnak és tornázhat-
nak a mûfüvön, de csodás
bogrács-partyt is nyélbe üt-
hetnek a szín alatt. Civilek és
hivatásosak együtt tettek
azért, hogy a több milliós be-
ruházás május 13-án délelõtt
átadható legyen a nyugdíjas
korú szentesieknek.

–  Sok év és rengeteg segít-
ség révén végre befejezésre
került a megálmodott park -
hangzott el a bevezetõ gon-
dolatok között Szatmári Nag-
yné Barna Edit klubvezetõtõl.
Egy karácsonyi ajándékkal
kezdõdött az egész történet,
amikor a városnak sikerült
2012 decemberében a Nagy-
örvény utcai Idõsek Klubja
melletti telket megvásárolni.
Puskásné Halál Ágnes a Gon-

dozási Központ vezetõje la-
punk kérdésére azt mondta,
hogy nehezen kifejezhetõ
mennyibe került a beruhá-
zás, hiszen egy része anyagi
erõforrás, más része eszköz-
berendezés illetve az embe-
rek munkája. A szervezési
feladatok is komoly értéket
képviselnek, de összességé-
ben több millió forintos be-
ruházásról van szó. Szirbik
Imre szerint azok az idõsek
akik itt is jelen vannak, a vá-
rost építették és az utódok-
nak kutya kötelessége, hogy
õket a lehetõ legjobban meg-
becsülje. A polgármester
hozzátette:  most adódott ez
a lehetõség, hogy egy új
elemmel tudtuk bõvíteni  azt
a szociális hálót, amit idõs
gondozásnak hívunk.

A szalag átvágása után
gyönyörû gondolatokkal  és
verssel ajándékozott meg
mindannyiónkat a 95 éves
Kálmán Ferencné Erzsike néni.

Majtényi András igazi dráma-
is énekcsokorral lepte meg
az ünneplõket. A Várnagy
Regina, Gesztesi Alexandra,
Pigniczki Dóra (HMG 11.d.)
énekelte a „New York, New
York”, a Cabaret és az 50-60-
as évek fülbemászó, kelle-
mes slágereit. A dalokat itt-
ott  már dúdolta a közönség,
hiszen akkoriban a rádió
rongyosra játszotta õket –
tudtam meg egy fehér hajú
hölgytõl. A klub gondozott-
jaiból és dolgozóiból álló
tánccsoport fergeteges elõ-
adása szinte táncra perdítet-
te a közönséget. Lassanként
delet kongattak és Sándor
Mátyás szintetizátoros elõ-
adása alatt érkezett a finom
ebéd. Az idõ olyan gyönyörû
volt, mint amilyen a gondo-
zott park, ahol még a gereb-
lye nyomai is vigyázzban
álltak. Aki teheti jöjjön el, én
is viszem a nagyszüleimet
legközelebb. FM

Aki boldog akar lenni,
Kisérbe kell annak menni

Hamarosan kész a sodrófolyosós medence. Fotó: Vidovics
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Jó ízû és minõségû, egész-
séges paradicsommal és
paprikával, megfelelõ faj-
tákkal, hatékony termesz-
téstechnológiával tovább
javulhat a zöldségágazat
helyzete. Az élelmiszerbiz-
tonság kulcsa a nyomon kö-
vethetõség.

A kertészek megmaradá-
sának az alapja a minõségi
árú elõállítása, a folyamatos
technológiai fejlõdés és a
szakemberek közötti párbe-
széd, mondta dr. Csikai Mik-
lós elnök-vezérigazgató az
Árpád-Agrár Zrt. és a Syn-
genta közös szakmai rendez-
vénye kapcsán. A két vállal-
kozás együttmûködése több
évtizedre nyúlik vissza, idén
a harmadik közös szakmai
rendezvényüket tartották
Szentlászlóban. Az Árpád-
Agrár Zrt. piacvezetõ a haj-
tatott zöldségkultúrában az
év egy bizonyos idõszaká-
ban a termálenergiára alapo-
zott termesztésnek köszön-
hetõen. Üvegházban és fóliá-
ban összesen mintegy 76
hektáron termel hajtatott
zöldséget az agrárcég.

A fogyasztó jó ízû, egész-
séges terméket keres, míg a
termelõ sokat termõ, köny-
nyen termeszthetõ fajtát sze-
retne, a piac szép, sokáig el-
tartható zöldséget kíván és
mindezeket az igényeket a
nemesítõnek kellene megol-
dania, mondta lapunknak
Antal Gyula, a zöldség vetõ-
magok nemesítésével és for-

galmazásával is foglalkozó
Syngenta cég zöldség kam-
pánymenedzsere. 

A hazai hajtatott paradi-
csom termõterülete az el-
múlt tíz évben felére – 400
hektárra – csökkent, azon-
ban a termésmennyiség fo-
lyamatosan nõtt a technoló-
giai színvonal emelkedésé-
nek köszönhetõen: az elmúlt
évben meghaladta a 110 ezer
tonnát. Az erõs import elle-
nére a hazai ágazatban van-
nak tartalékok, szögezték le
a szakemberek a szakmai
rendezvényen. A hagyomá-
nyos fóliás termesztés meg-
szûnõben van, felváltja a
modern üvegházakban törté-
nõ intenzív, talajnélküli ter-
melés. Az így elért, akár 50
kilogramm négyzetméteren-
kénti termésátlag már biza-
kodásra adhat okot. Az 1500
hektáron zajló hajtatott
paprikatermesztés esetében

a termésátlag 10-25 kilo-
gramm/négyzetméterre te-
hetõ.

A paradicsomtermelõk ta-
valy a közepesnél jobb évet
zártak. A tavaszi idõszakban
ugyan az árak gyorsan csök-
kentek, nyárra viszont emel-
kedtek, az õsz pedig a sok-
éves átlaghoz képest is ki-
emelkedõ volt termelõi
szempontból. A hagyomá-
nyos fehér paprika esetében
viszont a tavaly tavasszal ki-
alakult alacsony árak az
egész évet jellemezték. So-
kan ennek köszönhetõen
váltottak kápia paprikára
idén. A színes kápia és
pritamin fajtákban lehetne
elõrelépni. A tv és hegyes
erõs lehetõségei korlátozot-
tak. Nagy lehetõsége a hi-
degfóliás tv paprikának a
konzervipari hasznosítás. Az
Európában kedvelt kaliforni-
ai minimális területen terem

itthon, exportálni nem tud-
ják. A nála jobb beltartalmi
értékkel bíró paradicsom-
paprikát pedig a termesztési
technológia miatt 20-30 szá-
zalékkal magasabb áron kel-
lene értékesíteni. Paradicsom
esetében az igazi áttörés len-
ne, ha 100 hektárral bõvülne
a termõterülete és áprilistól
november végéig jó minõ-
séggel jelenhetne meg a kül-
földi piacokon is.

– Most még nehéz követ-
keztetni az idei szezon kime-
netelére, a piacot és az árakat
is boríthatja az import –
mondta Antal Gyula. Az eu-
rópai zöldségtermesztést ko-
molyan érinti az Oroszor-
szág által bevezetett behoza-
tali tilalom. A holland, spa-
nyol zöldség  egy része a ha-
zai piacon jelenik meg. Az
EKÁER is befolyásolhatja az
import zöldségek mennyisé-
gét, hiszen ezzel a rendszer-
rel megszûnhet, de legalább-
is nehézkessé, kockázatossá
válik külföldrõl behozni és
áfa nélkül értékesíteni a
zöldséget. Jelen pillanatban
a legtöbb zöldségfajban jobb
termelõi ár tapasztalható
mint a tavalyi évben, és ez
remélhetõleg kitart az egész
szezonban.

Ledó Ferenc, a Délalföldi
Kertészek Szövetkezetének
elnöke kifejtette: nagyon fon-
tos az élelmiszerbiztonság
szempontjából a szántóföld-
tõl az asztalig tartó nyomon
követhetõség. Ez teszi lehe-
tõvé, hogy célzottan és gyor-
san intézkedni tudjanak a
hatóságok kérdéses esetek-
ben, így óvják a fogyasztókat
és a tisztességes termelõket.
Növényvédelem tekinteté-
ben pedig igen fontos az ok-
szerû szerhasználat. B.G.

A Kurca Vidéke Polgári
Egyesület nyerte el idén is a
jogot a megyei Civil Infor-
mációs Centrum mûködte-
tésére. Az országos hálózat
2012-ben jött létre a civil
szervezetek segítése érde-
kében. 

Az Emberi Erõforrások
Minisztériuma nevében dr.

Deák Imre nemzetiségi és ci-
vil társadalmi kapcsolatokért
felelõs helyettes államtitkára
adta át az együttmûködési
megbízást tartalmazó levelet
Dobosné Fekete Andrea elnök
részére a Dózsa-házban. 

A Civil Információs Cent-
rumok Dél-Alföldi régiós ta-
lálkozóján Bács-kiskun-, Bé-
kés-, valamint a Csongrád
megyei információs centru-
mok vezetõi vettek részt.

A helyettes államtitkár

hangsúlyozta: a kormány
partnerként és szövetséges-
ként tekint a civil szerveze-
tekre és anyagilag is támo-
gatja a mûködésüket vala-
mint szakmai programjukat.
A költségvetés forrásaiból az
eddigi 240 millió helyett évi
300 millió forinttal támogatja
a Civil Információs Centru-
mok munkáját a megyékben
és a fõvárosban. A Nemzeti
Együttmûködési Alaphoz
(NEA) idén már közel 16
ezer pályázat érkezett civil
szervezetektõl, szemben a
tavalyi egész éves 12 ezerrel.
A rendelkezésre álló összeg
5,4 milliárd forintra nõtt.

Dr. Deák Imre felhívta a fi-
gyelmet, hogy május 20-ig
még minden adózó rendel-
kezhet személyi jövedelem-
adójának 1 százalékáról, az-
zal is támogatva a hazai
mintegy 65 ezer civil szerve-
zetet.

A Civil Információs Cent-
rumok 2012. júliusában ala-
kultak országosan a fõváro-
sában és valamennyi megyé-
ben. A megyei irodák segítik
a településeken mûködõ ci-
vil szervezetek forrásterem-
tési, törvényességi és admi-
nisztrációs munkáját, a szer-
vezetek részére képzéseket,
tájékoztató fórumokat szer-
veznek, tanácsadói napokat
tartanak, ahol lehetõség nyí-
lik személyesen is találkozni
a munkatársaikkal. BG

Több pénz jut a civileknek

Szentes város vezetõi

fogadóórát tartanak május

21-én. Szirbik Imre polgár-

mester csütörtökön dél-

elõtt 9-11 óra között, dr.

Demeter Attila alpolgár-

mester délután 2-4 óra kö-

zött fogadja az ügyeiket

intézõ lakosokat hivatali

helyiségében, a városháza

emeletén.

Fogadó-
nap

A Helyi Esélyegyenlõségi Program (HEP) felülvizsgálatával
kapcsolatos megbeszélésre várták a szakembereket a Város-
házára. A témakör felelõse, Vidovicsné Molnár Zsuzsanna egy
összegzõ diavetítésen keresztül adott áttekintést Szentes Város
Esélyegyenlõségi Programjáról és annak jogszabályi hátteré-
rõl. A meghívottak között voltak az egészségügyi, a szociális, a
mûvelõdési bizottság tagjai, a Szentesi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat, valamennyi nevelési-oktatási intézmény, az ön-
kormányzat szociális és közmûvelõdési intézményei, továbbá
a civil szervezetek képviselõi.

A képviselõ-testület 2013-ban fogadta el a város esélyegyen-
lõségi programját, melyet kétévente kötelezõ felülvizsgálni a
jogszabályi rendelkezés alapján. Mivel a két esztendõ letelt,
így szükségessé vált az áttekintés, összegzés és a soron követ-
kezõ feladatok elvégzése. Vidovicsné Zsuzsa elmondta, hogy a
Helyi Esélyegyenlõségi Program elérhetõ az interneten a pol-
gármesteri hivatal és a Türr István Képzõ és Kutató Intézet
(TKKI) oldalán. Az intézet a helyi esélyegyenlõségi programok
elkészítésében mentori szolgáltatás és képzés formájában
nyújt/nyújtott segítséget az önkormányzat számára, velük a
kapcsolat azóta is folyamatos. Hozzátette, az esélyegyenlõségi
mentorhálózatról szóló 2011-ben született kormányrendelet ér-
telmében minden települési önkormányzat öt évre szóló helyi
esélyegyenlõségi programot fogad el, amelyet kétévente felül-
vizsgál. A települési önkormányzatok a hazai és uniós társfi-
nanszírozású vagy egyéb forrásból finanszírozott pályázato-
kon akkor vehetnek részt, ha rendelkeznek hatályos helyi
esélyegyenlõségi programmal.

A Helyi Esélyegyenlõségi Programért Felelõs Fórum öt
munkacsoporton keresztül dolgozik. A szakemberek választ-
hatnak a romák/mélyszegénységben élõk, az idõsek, a gyere-
kek, a nõk és a fogyatékkal élõk esélyegyenlõségével foglalko-
zó munkacsoportok közül.

Dr. Báló Mária, a Felhõcsikó Gyermekfejlesztõ Közhasznú
Egyesület elnöke kevésnek gondolja a felülvizsgálat elvégzésé-
re rendelkezésre álló idõt. A gyermekneurológus hozzátette,
hogy õ is és mindenki más csak a szabadidejében tud ezzel
foglalkozni. A Felhõcsikó Gyermekfejlesztõ Közhasznú Egye-
sület azért jött létre közel 9 évvel ezelõtt,  hogy az oktatásban,
az egészségügyben és a szociális szférában dolgozó, gyerme-
kekkel foglalkozó embereket összefogják és közösen gondol-
kozzanak, cselekedjenek a gyerekek érdekében.

Várhatóan júniusban a képviselõ-testület elé kerül az esély-
egyenlõségi beszámoló, tudtuk meg a témafelelõstõl. Vido-
vicsné Zsuzsa hozzátette, hogy a kormányrendeletben foglal-
taknak megfelelõen a települési önkormányzatok megküldik a
Türr István Képzõ és Kutató Intézetnek a képviselõ-testület ál-
tal elfogadott helyi esélyegyenlõségi programjukat, amelyet a
TKKI közzé tesz honlapján is. F.M.

Esélyt adnak

Idén 5 ezer virágtövet osztottak szét in-
gyen a Nagymamák tavasza akció keretében
a kertbarátok és a nyugdíjas klub tagjainak
segítségével. Szombaton a város öt általános
iskolájában és két magánszemélynél vártak
minden szentesi nagymamát. A részvevõket
arra kérte az önkormányzat, hogy a salvia,

bársonyka, petúnia, pistike virágtöveket
mindenki a háza elé vagy az erkélyére ültes-
se ki az unokákkal és együtt ápolják, nevel-
jék, locsolják mindnyájunk örömére. A ha-
gyományos akcióban az elõzõ évekhez ké-
pest kevesebb palántát osztottak szét, a virá-
gok fél óra alatt elfogytak.

Gyorsan fogyott az 5 ezer virág

Van hova fejlõdni
a kertészetben
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A pillanat mûvészei a balettosok és a fo-
tósok is, csak másképpen. E két mûvészeti
ág a Tokácsli Galériában nyílt tárlaton,
Dusha Béla képein fonódik egybe. 

A Szeged adta fotós lehetõségeket kimerít-
hetetlennek találja Dusha Béla, aki a megye-
székhely építészeti kincseit már több album-
ban megörökítette, s a városhoz való szoros
kötõdését jelzi az is, hogy több éve rendsze-
resen fotózza a Szegedi Szabadtéri Játékok és
a Szegedi Kortárs Balett próbáit és elõadása-
it. A Találkozásaim a Kortárs Balettel címet
viseli a fotókiállítás, mely a mûvelõdési köz-
pont fõtéri galériájában nyílt meg múlt hé-
ten. 

A jelenlévõk találkozhattak a Szegedi Kor-
társ Balett néhány táncmûvészével, akik el-
jöttek a megnyitóra. Róluk szól ez a képsoro-
zat, mely május 30-ig megtölti a kiállítóhely
mindkét termét. Õk a színpadon a testükkel,
arcukkal, míg az õket fotografáló Dusha Béla
fény-árnyék hatásokkal, színekkel játszik.
Mészáros Gábor, a Lajtha László Alapfokú

Mûvészeti Iskola tanára pedig zongorán, az
õ dallamait követték Czár Gergely, Harango-
zó-díjas táncmûvész gondolatai. Mint fogal-
mazott, minden táncos, beleértve õt is, elgon-
dolkozott már azon, ha befejezi pályafutását,
hogyan fognak emlékezni rá? Hogy hogyan,
azt nem tudja, de hogy mi által, azt igen, és
ez gyönyörûen megjelenik a kiállításon,
mondta. Úgy véli, a balett és a fotózás is a
pillanat mûvészete,  csak másképpen. Hiszen
a táncosok a jelenben zajló egy-egy elõadá-
sán a mozdulatok örökké tartó pillanattá
tudnak merevedni Dusha Béla optikájának
köszönhetõen. Kivételes élmény, hogy ilyen
mûalkotásokon saját magukkal találkozhat-
nak, s ez egészen más élményt nyújt szá-
mukra, mint amit elõadás közben megélnek,
hallhattuk a táncmûvésztõl.

A fotómûvész megjegyezte, ilyen szép kör-
nyezetben még nem voltak kiállítva képei, s
a lehetõséget egy kis ajándékkal meg is kö-
szönte Varróné Szabó Ildikó igazgatónak. 

D. J.

Örökké tar tó
táncmozdulatok

Hódolat Bartóknak – a
Koszta József Múzeumban
nyílt legújabb idõszaki ki-
állítás címe jól érzékelteti
Prohászka Antal festõmû-
vész kötõdését a híres zene-
szerzõ munkásságához. A
tárlat absztrakt képeibõl a
két mûvész közös hitvallása
rajzolódik ki a 20. század-
ról. „Képeimet nem megér-
teni, hanem megközelíteni
kell” – vallja mûveirõl az
idén 80 esztendõs mester.

A Bálint Sándor Mûvelõ-
dési Ház vezetõje, Kiss Ernõ
révén került a kiállítás Szen-
tesre, és a megnyitón is õ
mutatta be a közönségnek az
elsõ látásra nehezen értel-
mezhetõ képsorozatot. Szõke
Endre zeneakadémiai hallga-
tóval Bartók-mûveket is he-
gedült, mielõtt tárlatvezetést
tartott. A teljes, 50 képbõl ál-
ló sorozatnak egy része lát-
ható a szentesi múzeumban.
A 18 nagyméretû, 100-szor
140 centiméteres olajfestmé-
nyek Bartók Béla életének és
nagy hatású zenemûveinek
vizuális megjelenítései Pro-
hászka Antal elgondolásá-
ban. – Annak idején annyit
tudtam, hogy minden festõ-
nek kötelessége a saját korát
megfogalmazni – mondta la-
punknak az 1935-ben szüle-
tett Prohászka Antal. – Úgy
éreztem, keresnem kell egy
olyan alkotót, aki a 20. szá-
zad szellemiségét közvetíti.

Így jutottam el Bartókhoz.
Nagyon távol álltam tõle, és
nem hittem, hogy ennyire
meg lehet közelíteni azt, aki-
vel együtt egy világot fel le-
het építeni, megfogalmazni.
Elkezdtem Bartók zenéjét
hallgatni, s megbabonázott.
Nagyon nehéz munka volt,
csak a technikán dolgoztam
10 évet, hogy Bartók zenéje,
a 20. század szelleme és az
én gondolatiságom is benne
legyen.

Az idõs mûvész láthatóan
jól tartja magát, s elárulta,
még mindig alkot. – Egy mû-
vésznek nincs egy pillanat-
nyi ideje, hogy elfáradjon. A
szellemiség kikapcsolhatat-
lan része az emberi tudatnak
– mondta. A 7. és 8. osztályt
városunkban járta az akkori
felsõpárti iskolában, melyrõl
szomorúan hallotta, hogy
megszûnt. Kedvesen emlé-

kezett osztálytársaira, köz-
tük Gera Józsefre, aki késõbb
Amerikában futott be tudo-
mányos karriert.  

A múzeum a képanyagot
helyi vonatkozású doku-
mentumokkal, tárgyakkal
egészítette ki. Sipos Anna, a
tárlat rendezõje, mûvészet-
történész elmondta, nem
közismert, de a zeneszerzõ
1908-ban felhívást tett közzé
az Alföldi Ellenzék hasábja-
in, hogy városunkba érkezik
népzenét gyûjteni, s elsõsor-
ban a tekerõmuzsika érdekli,
s úgy tudják, két ízben
is megfordult Szentesen.
Illusztációként kiállítottak
egy 1930-ban készült gramo-
font korabeli lemezekkel, va-
lamint Bartók-zenemûvek
kottáit a múzeum gyûjtemé-
nyébõl, köztük egy egyedül-
álló 1913-as elsõ kiadást.

D. J.

Bartók ihlette
a festõmûvészt

Nagyon nagy izgalommal
vártuk az erdélyi kirándu-
lást. Április 11-én reggel 5
órakor indultunk neki a
hosszú útnak. Elsõ megál-
lónk Nagyváradon volt, ahol
megismerkedtünk az ide-
genvezetõnkkel, majd utunk
a Király-hágóra és Kolozs-
várra vezetett. Késõbb egy
meglepetés program követ-
kezett, a Tordai-hasadék,
amit félig-meddig, sikeresen
megmásztunk. Mindenkinek
a legjobb élményei között
szerepelt a túra, hiszen min-

denki nagy élvezettel vette
az akadályokat. A kirándulás
további részében rengeteg
csodás helyet láttunk. Megis-
merhettük a Gyilkos-tó törté-
netét, a Parajdi Sóbányában
megfigyelhettük, ahogy a
gyerekek, játszva gyógyul-
nak. Felemelõ érzés volt a
Gyergyószárhegyi Gyermek-
otthon is, ahova mosolyogva
vittük be az adományokat,
és jószívvel adtuk át õket.
Persze túrázásra is jutott idõ.
Az egyik legérdekesebb a
Sószoros volt, ahol kipróbál-

hattuk az iszappakolást.
Korondon és Farkas-lakán a
fazekasvásárban szebbnél
szebb népi kerámiákat lát-
hattunk. Az utolsó napon
a Szászrégeni Református
Templomban tartottuk az
áhítatunkat. Estére fáradtan,
de mosollyal az arcunkon ér-
tünk haza, és természetesen
a szülõk legnagyobb örömé-
re, épségben tértünk vissza
errõl az életre szóló élményt
nyújtó, vidám kirándulásról.
Köszönjük az Emberi Erõfor-
rás Támogatáskezelõnek a
Határtalanul pályázat kere-
tében nyújtott 1.821.600,- Ft-
os támogatását.

Gulyás Réka,
Komár Noémi 

Kiss Bálint Református
Általános Iskola

7.b osztály

Élményeink Erdélyben

Május 24-én, pünkösdva-
sárnap 16 órakor kerül sor a
Református Nagytemplom-
ban az immár hagyományos
kórushangversenyre, ame-
lyen ebben az évben három
kórus lép fel: az Amstetten
Vokál Ausztriából, a Liszt
Ferenc Énekkar Bajáról és a
Szentesi Bárdos Vegyeskar. 

A találkozó indításával az
volt a célunk, hogy az euró-
pai és a magyar zene korsza-
kainak nagyon gazdag egy-
házi kórusmuzsikáját ápol-
juk, újra felfedezzük, amit az
elõzõ évtizedek kultúrpoliti-
kája igyekezett elfeledtetni.

A Református Nagytemp-
lom jó akusztikája, esztétikus
és szakrális környezete  mél-

tó keretet biztosít, a mûvek
lelket emelõ megszólalásá-
hoz. A kórusok mindig vál-
tozatos mûsorát most még
gazdagabbá teszi a más ze-
nekultúrából érkezõ osztrák
kórus programja. 

Ezen a hangversenyen be-
mutatóra is sor kerül. Pintér
Bence – városunk szülötte –
a Zenemûvészeti Egyetem
zeneszerzés mesterképzõs
hallgatója, a Bárdos Lajos
Vegyeskarnak ajánlotta Gár-
donyi Géza: Karácsonyi ének
c. költeményére írt két téte-
les kórusmûvét, amely most
hangzik el elõször.

Mindig nagy élményt je-
lent énekesnek és hallgató-
nak egyaránt, az egyesített

kórus elõadása. Ezen a
hangversenyen elhangzik
Mozart: Ave verum, Halmos
L.: Jubilate c. kórusmûvei
mellett a népszerû Halleluja
tétel Handel Messias c. ora-
tóriumából.

Néhány éve Szentes Város
Fúvószenekara is csatlako-
zott a találkozóhoz, hogy a
komoly hangvételû mûsorát
egy hangverseny keretében
és ebben a fent említett kör-
nyezetben  szólaltassa meg.
A fúvószenekar hangver-
senyének idõpontja: május
27., szerda 18 óra.

Mindkét hangversenyre
tisztelettel hívjuk és várjuk
az érdeklõdõket.

Nagy János

XXII. Egyházzenei találkozó

A Szentesi Mûvelõdési Központ és a Szen-
tesi Fotókör tisztelettel hív minden érdeklõ-
dõt május 18-án, hétfõn 18 órára a Mûvelõ-
dési és Ifjúsági Házba a Lucien Hervé Kame-
ra Klub Fény-képmutatók címû fotókiállítá-
sára A kiállítást megnyitja: Dömötör Mihály
fotómûvész, a klub elnöke.

Érzékelve a hódmezõvásárhelyi aktív fotós
élet hiányát Dömötör Mihály és Török János
kialakította az intézményi feltételeket egy fo-
tóklub részére. Õk ketten elindították vala-
mint tíz alapító taggal megalapították a
Lucien Hervé Kamera Klubot 2014. július 10-
én. A névadó (eredeti nevén Elkán László
Hódmezõvásárhelyi születésû fotómûvész)
az ötvenes-hatvanas években Le Corbusier
„sztár” építész házi fényképésze volt és fõ-
ként az építészeti témájú képei tették a nevét
világszerte ismertté.

A klub célja az, hogy Lucien Hervé mûvé-
szi, emberi példájára, szellemi örökségére

építve, a város fotómûvészeti kultúráját ma-
gas szinten tovább építse, országos, nemzet-
közi szinten meg- és elismertesse, ezzel
együtt Hódmezõvásárhely mûvészeti rangját
emelje. A klub tagjai fontosnak tartják a
szomszédos városok (testvérvárosok) klubja-
ival a jó kapcsolat fenntartását, a fotós alko-
tóik és alkotásaik bemutatását más települé-
seken is.

A kiállító fotósok névsora: dr. Kõhegyi Fe-
renc, Bozó Tünde, Vári Dénes, Juhászné Fajka
Cecília, Megyesi Anett, Bánfi Dávid, Pásztor
András, Bozó Tünde, Dömötör Mihály, Varga
András, Török Erika, Eötvös Csaba, Gyõri Zol-
tán, Dormanns Marcel, Moldován Attila, Török
János, Görbe Anita, Gaál Györgyi, Kis Ilona, Ko-
vács Henriett.

A kiállítás megtekinthetõ június 19-ig az
intézmény nyitvatartási idejében.

Nagy István 
fotómûvész

Vásárhely i  fo tósok
bemutatkozása

Fotó: Lantos Imre

Fotó: Vidovics
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A 20. jubileumi rendezvé-
nyét a fedett, 50 méteres
uszodában tartotta a Szente-
si Delfin Egészségmegõrzõ
Sport Club. Ez egyben a
sportlétesítmény elsõ nagy
úszóversenye is volt.

Sokan készültek az ese-
ményre, többek között dr.
Bánki Horváth Béla, aki a víz-
beszállása elõtt bejelentette,
hogy Európa csúcsot szeret-
ne úszni a 95 év feletti férfi-
ak 200 méteres mellúszó szá-
mában. Az elsõ verseny-
szám, elsõ futamában a né-
zõk és versenyzõtársak tapsa
mellett érkezett be a célba
Béla bácsi, aki egyben a leg-
idõsebb versenyzõnek járó
különdíjat is átvehette Ko-
vács Imréné családjától. A
legidõsebb hölgyet Magdalé-

na Kapcarovat, az SKP
Kosice versenyzõjét a család
szintén megajándékozta. Az
örökifjú, egyébként korosz-
tályában világbajnok hölgy
88 évesen a fiatalokat meg-
szégyenítõ tempóban szelte
a vizet, s a táncparketten is
ragyogóan helytállt. 

Még az elsõ napon újabb
szép eredménynek tapsol-
hattak a résztvevõk. Kováts
Miklós a Törökbálint úszója
100 méteres hátúszásban
döntötte meg a 75 év feletti-
ek Európa csúcsát. 

Az elsõ napi versenyek
után közös vacsorán vehet-
tek részt a sportolók, ahol
együtt fogyaszthatták el a ju-
bileum alkalmából készített
hatalmas, uszoda formájú
tortát. A rendezõk a verseny-

zõket egyenpólóval, emlék-
lappal, tombolával ajándé-
kozták meg.

A Szentesi Delfin ESC ver-
senyzõi nemcsak a szervezé-
si, rendezési munkából vet-
ték ki részüket, de a meden-
cében is bizonyítottak. 22
rajthoz álló versenyzõje 43
alkalommal állhatott fel a
dobogó legmagasabb fokára. 

Eredmények: Pászti Edit: 1.
100 gyors, 100 hát, 50 gyors,
50 hát, 50 pille. Berezvainé Vi-
rágos Éva: 1. 100 gyors, 100
hát, 50 gyors, 50 hát, 200 ve-
gyes, Pengõ Erzsébet: 1. 100
mell, 100 hát, 50 mell, 200
vegyes, Pólyáné Téli Éva: 1.
200 mell, 200 pille, 50 mell,
50 pille. Melkuhn Dezsõ: 1.
200 mell, 100 pille, 200 pille,
2. hely 100 mell, 50 pille, 200

vegyes. Debreczeni Beáta: 1.
100 mell, 100 pille, 50 mell, 2.
hely 200 pille. Szakács Ernõ:
1. 100 gyors, 100 mell, 50
mell, 2. hely 50 gyors. Mun-
kácsi Sándor: 1. 50 hát, 50
gyors, 3. hely 50 pille, 4. 50
mell. Rozgonyi Eszter: 1. 100
gyors, 50 mell, 2. 50 gyors,
100 mell. Lukátsy Katalin: 1.
200 mell, 100 mell, 2. 100
gyors, 100 hát. Bocskay Zsó-
fia: 1. 200 pille, 200 vegyes, 2.
100 pille, 4. 100 gyors. Varga
Kis Kata: 1. 100 mell, 50 mell,
3. 100 hát, 4. 50 hát. Bodnár
Istvánné: 1. 100 mell, 2. 50
gyors, 3. 50 mell. Szabó Imre:
1. 100 mell, 2. 50 mell, 4. 100
pille. Kovács Attila: 1. 100
gyors, 2. 100 hát, 3. 50 gyors,
50 hát, 4. 50 pille. Ferke
Gáborné: 1. 100 mell, 3. 50

mell, 6. 50 hát. Takács Sándor:
1. 200 vegyes. Lucz Imre: 2.
100 gyors, 100 mell, 50 mell,
50 hát, 3 100 hát, 4. 50 pille,
50 gyors. Vidovics Zoltán: 2.
50 gyors, 200 vegyes. Gálfi
László: 3. 50 mell, 5. 50 hát.
Tõke Beatrix: 4. 50 pille. Tánc-
zos Zoltán: 6. 100 mell, 50
mell, 7. 200 mell.

4x50 m férfi gyorsváltó III.
kcs 2. Szentes (Munkácsi Sán-
dor, Kovács Attila, Szabó Imre,
Takács Sándor). 4x50 m nõi
gyorsváltó III. kcs 1. Szentesi
„Vízi tündérek” (Debreczeni
Beáta, Pászti Edit, Pengõ
Erzsébet, Rozgonyi Eszter).
VI. kcs. 1. Szentes (Bodnár
Istvánné, Ferke Gáborné,
Lukátsy Katalin, Bocskay Zsó-
fia). 4x50 MIX vegyes váltó
III. kcs 2. Szentesi „Ifjak” (Ta-

kács Sándor, Pengõ Erzsébet,
Szabó Imre, Pászti Edit). VI.
kcs 1. Szentesi „Kamaszok”
(Gálfi László, Bodnár Istvánné,
Bocskay Zsófia, Lucz Imre).
4x50 m nõi vegyes váltó III.
kcs 1. Szentesi „Vízi tündé-
rek” (Debreczeni Beáta, Pászti
Edit, Pengõ Erzsébet, Rozgonyi
Eszter). VI. kcs 1. Szentesi
„Ebihalak” (Bodnár Istvánné,
Ferke Gáborné, Lukátsy Kata-
lin, Bocskay Zsófia). 4x50 m
férfi vegyes váltó III. kcs 1.
Szentesi „Ebihalak” (Kovács
Attila, Szabó Imre, Takács Sán-
dor, Boldizsár Béla).

A versenyt a Nemzeti Erõ-
források Minisztériuma,
Nemzeti Együttmûködési
Alap mellett nagyon sokan
támogatták. A verseny ren-
dezõi köszönetet mondanak
mindenkinek, akik valami-
lyen módon hozzájárultak a
20. jubileumi verseny sikeré-
hez.

Pólyáné Téli Éva

Két korosztályos Európa-csúcs
a 20. Nemzetközi Szenior Úszóversenyen

Maratoni büntetõpárbajt
követõen vesztette el a nõi
vízilabda-bajnokság döntõ-
jének elsõ összecsapását a
Hungerit-Szentesi VK nõi
gárdája. A rendes játékidõ-
ben 9-9 lett az eredmény, az-
tán jöttek az ötméteresek,
amiben az UVSE Centrál
gárdája bizonyult szeren-
csésebbnek, így végül 18-
17-re (!) a fõvárosiak nyer-
tek.

Mindössze két gól szüle-
tett a bajnoki döntõ elsõ
mérkõzésének elsõ nyolc
percében, egyenlõ elosztás-
ban, a folytatásban aztán fo-
kozatosan ellépett a mieink-
tõl a fõvárosi együttes, és a
két- háromgólos elõny állan-
dósult az újpestiek javára.
Egészen az utolsó negyed el-

sõ feléig úgy tûnt, a meccs
elúszott a Szentes számára,
ám ekkor hihetetlen hajrába
kezdett Tóth László csapata,
Kövér-Kis és Bujka 2-2 illetve
Gémes góljaival 5-2-re nyerte
ezt a negyedet a Hungerit,
így következhettek a bünte-
tõdobások. Sajnos a rendes
játékidõ vége elõtt nem sok-
kal kipontozódott Bujka és
van der Sloot, így õk már nem
lõhettek büntetõt, a többiek
viszont igen, és nem is hi-
báztak a játékosok, egészen
az utolsó körig. Ekkor a már
elõnyben lévõ Szentes gyõ-
zelme Gyõri Eszteren múlott,
de Dédé rontott, így folytató-
dott a párbaj. Aztán nem
sokkal késõbb újra hibáztak
a hazaiak, de az esélyt ezút-
tal Kövér-Kis Réka nem tud-

ta kihasználni, majd a legvé-
gén ismét õ hibázott, így az
Újpest gárdája örülhetett. –
Nem hibáztattunk senkit, a
büntetõpárbaj tulajdonkép-
pen lutri, bárki hibázhatott
volna – mondta Hevesi Anita,
a csapat kapitánya. – Sike-
rült talpra állnunk a végére,
a büntetõket elbuktuk, de
megyünk tovább, messze
még a bajnoki döntõ vége.

Ahogy a tavalyi bajnoki
döntõben a szerencse a mie-
inket segítette, úgy állt most
az UVSE mellé, így a csütör-
töki második, szentesi mér-
kõzés elõtt Keszthelyi Ritá-

éknál volt az elõny. A párharc
az egyik fél harmadik gyõ-
zelméig tart.

HV

Elképesztõ izgalmak
és vereség az elsõ meccsen

Az Óvodától az olimpiáig
nemzetközi úszóverseny
immár a 19. felvonásához
érkezik jövõ hétvégén. Má-
jus 23-án és 24-én a ligeti
uszoda 50 méteres fedett
medencéjében rendezik a
Mars Magyarországért Ku-
páért zajló eseményt, me-
lyet jövõre, a jubileumi év-
ben a tervek szerint igazán
rangos viadallá tennének.

Két megmérettetés elõtt
állnak a Szentes Városi Úszó
Club utánpótlás korú ver-
senyzõi. Ezen a hétvégén a
12. Marosvásárhely Kupán
hét úszóval vendégesked-
nek. Az ottani egyesülettel
már évek jó kapcsolatot
ápolnak, évrõl-évre részt
vesznek egymás versenyein,
így eljönnek jövõ hét végén a
ligeti uszodába is. Mint
Paulovics Tamás, a klub veze-
tõje elmondta, az 50-es fedett
medence fõpróbájának tekin-
tik a 19. Óvodától az olimpi-
áig versenyüket. A jövõ évi,
20. alkalmat szeretnék nagy
nemzetközi versennyé fej-
leszteni. Aradról, Temesvár-
ról most is várnak csapato-
kat.

A szentesi úszókkal két új
edzõ is foglalkozik, korábbi
eredményes, váltóban vidék-
bajnok versenyzõk szemé-
lyében, mert a cél  kinevelni
egy fiatal edzõgárdát is a vá-
roshoz kötõdõ sportolókból.
Kurucz Anikó január óta ve-
zet edzéseket, Mizere Flóra
fõleg a nyáron fog segíteni,
késõbb ahogy a tanulmányai
engedik.

A majd két évtized alatt a
magyar úszósport nagyjai
közül már többen megfor-
dultak versenyzõként vagy
díjátadóként. Várhatóan Eu-
rópa-bajnok úszók most is
tiszteletüket teszik a szentesi
nemzetközi kupán. A rende-
zõ klub egyik legeredménye-
sebbje Kondorosi Gréta lehet.
Legalábbis lapunknak edzé-
se után azt mondta, szeretne

korosztályában a verseny
legjobbja lenni. A hétvégi
Marosvásárhely Kupán fõ
számában, 100 méter háton
célja eddigi legjobb eredmé-
nyének megjavítása, azaz
megúszni az 1:10-et. A hazai
megmérettetésen minden
úszónemben indul, de elsõ-
sorban mellen és pillangón
reménykedik a javításban.
Kellemes emlékeket õriz a li-
geti uszodából, hiszen elsõ
érmei egyikét éppen ezen a
versenyen nyerte, még úgy
4.-es korában. A nyáron 16.
évét betöltõ sportoló jelenleg
a klub legidõsebb versenyzõ-
je. Korábban felnõtt bajnok-
ságon 20. lett 100 háton, s
nemzetközi viadalon is vá-
lasztották már a legeredmé-
nyesebbnek korcsoportjában.
A Horváth Mihály Gimnázi-
um 9.-es matematika-fizika
tagozatos diákja az úszásban
inkább közeli célokat szeret
maga elé állítani: nyáron a
korosztályos bajnokságon
döntõbe, azaz a legjobb 8 kö-
zé akar kerülni. Az ered-
mény érdekében heti négy
reggeli, s még öt délutáni
edzéssel készül. (darók)

Óvodások
és olimpikonok

az 50-esben

A Szentesi Dobóversenyt követõen a
Maximus SE dobóatlétái Szombathelyre
utaztak a Savaria-kupára, amely Ma-
gyar Szuper Liga verseny is volt egy-
ben. A meglehetõsen mostoha körülmé-
nyek között, szélben és esõben megren-
dezett viadalon több szentesi érem is
született. Összesen hat versenyzõ uta-
zott Szentesrõl a szombathelyi megmé-
rettetésre, közülük Váradi Krisztina
diszkoszvetésben és súlylökésben is
második helyezést szerzett, Csordás
Cintia súlylökésben nyolcadik lett, Papp
Anita diszkoszvetésben szintén a nyol-
cadik helyen végzett. A férfiak mezõ-
nyében Seres András diszkoszvetésben –
mindössze negyven centiméterrel lema-
radva – a második helyen végzett. Az
elmúlt szombaton, Zentán megrende-
zett Magyar Szó-kupára hat fõs
Maximus-küldöttség utazott, és három
éremmel tért haza a csapat. – Nagyon
jól szervezett versenyen vehettünk
részt, és azt gondolom, hogy jól teljesí-
tettek atlétáink A diszkoszvetést And-
rás nyerte, az eredménye 58 méter 83
centiméter volt, aminél valamivel job-
bat vártunk tõle. Nagyon sokat dolgo-
zott András az alapozás során, rengeteg
munka van benne. Most a felkészülésé-
nek az a szakasza következik, amikor a
technikát kell csiszolnunk és akkor 60
méter felett dobhat – értékelt lapunk-

nak Benkõ István, a Maximus SE elnöke.
Papp Anita a nõi diszkoszvetésben

egyéni csúccsal, 44 méter 14 centiméter-
rel szerzett ezüstérmet, Csordás Cintia
negyedik, Kocsis Alexandra az ötödik
helyet szerezte meg. Nõi súlylökésben
Cintia begyûjtött egy bronzérmet, míg
szintén ebben a versenyszámban Albert
Violetta negyedik lett. 

– A szerb élvonal mellett orosz, uk-
rán, szlovák versenyzõk is voltak, egé-

szen kiváló versenyzõk és olimpiko-
nok, remek eredményekkel – mondta
Benkõ István. – Ami a folytatást illeti
Seres András és Váradi Krisztina Fran-
ciaországban szerepel egy hat állomá-
sos versenyen, ahol egy héten belül bo-
nyolítják le a viadalt. Lesz olyan nap,
amikor két versenyen is részt vesznek
majd atlétáink.

HV

Érmek Szombathelyrõl és Zentáról

UVSE–Hungerit-Szentes
18–17 – büntetõkkel (1–1,
3–1, 3–2, 2–5,,9–8)

E.ON nõi vízilabda OB I,
döntõ, elsõ mérkõzés, Bu-
dapest, 400 nézõ. Vezette:
Petik, Németh.

UVSE: GANGL (10 vé-
dés) – Kisteleki 1, SZÛCS 4,
Sikter 1, KESZTHELYI 2,
TÓTH I 1., Csabai. Csere:
Kuna, Azumah, Kövesdi.
Vezetõedzõ: Áts Bertalan.

Hungerit-Szentes: BO-
LONYAI (6 védés) – Heve-
si, Van der Sloot, Miskolczi
1, Pengõ, KÖVÉR-KIS 3,
BUJKA 3, Gyõri. Csere:
Pócsi, GÉMES 2, Rácz,
Pócsi. Vezetõedzõ: Tóth
László.

Emberelõny – gól: 5/2,
ill. 6/1

Ötméteres – gól: 1/1, ill.
–

Kondorosi Gréta több számban is javítani akar. Fotó: Vidovics

A Zentán járt szentesi atléták.
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A mosolya gyermekien
õszinte és szívdöglesztõ is
egyszerre.  Aki pedig mögé
néz egy kemény sziluettet
lát kirajzolódni, aki már az
idejét a gyermekei köré
szabja, de a háttérben még
villog a LED,  a munka is
fontos. A szakmát kívülrõl-
belülrõl ismeri, és õt is a
szakma. A munkatársakból,
közös ismerõsökbõl annyit
lehetett kiszedni, hogy a há-
tán fát lehet vágni, a hu-
morérzéke pedig olyan jó,
hogy a leghisztisebb  soro-
zatsztárt is megnevetteti és
munkára bírja. Õ Osztás At-
tila, innen Dónátról, aki vé-
gig dolgozta a kereskedelmi
tv-k reality-showjait, majd
levezetésként híradókat is
rendez. Nincsenek mûfaji
határok, olyan mint a hi-
gany, mindenhová talál utat
magának, ha kell.

– Egy olyan személy, aki
híradótól a valóság-showig
rendezett már mindent mi-
nek készült gyermekkorában,
otthon volt erre indíttatás?
Mi vitt a Horváth Mihály
Gimnáziumba?

– A HMG-rõl csak olyat
tudok mondani, amit az on-
nan jövõk szoktak mondani
vagy még olyanabbat. Tény-
leg fontos pont, nagyon sok
olyan embert ismertem meg
ott, akik akkor hatással vol-
tak rám és olyanokat, akik a
mai napig hatnak rám. Sze-
rintem az lesz a legjobb, ha
nem írok egy nevet sem,
mert vagy csak abból állna
az egész vagy úgy érezném,
hogy kihagytam valakit, és
ez igaz a késõbbi évekre is.
Azt a mai napig félig csodá-
nak tartom, hogy felvettek  –

kissé gátlásos voltam és be-
szédhibás, a túljelentkezés
meg nagy. Az elsõ érettségi
találkozón visszakaptuk a je-
lentkezéshez mellékelt kis
bemutatkozót, azt írtam,
hogy soha nem akartam szí-
nész lenni, viszont érdekelne
a rendezés. Nem tudom
honnan vettem ezt, olyan
sok rendezõt nem láthattam
addig. Talán olvastam vala-
mit, nagyon szerettem olvas-
ni. Egészen kis koromban
szerettem volna traktoros is
lenni, mondjuk ez Dónáton
nem volt olyan valóságtól el-
rugaszkodott ötlet, a családi
legendárium szerint késõbb
nyomozó lettem volna, de
nem így lett. 

A 4 év olyan jó volt, hogy
igazán azóta sincs vége, drá-
mais marad utána az ember. 

– Budapest az álmok váro-
sa, ahol ha egy karrier bein-
dul... de hogyan indult be?  

– Érettségi után Pestre köl-
töztünk a barátnõmmel, ez

valahogy nem is volt kérdés,
sokan ezt láttuk jó ötletnek.
A szüleimnek köszi, hogy el-
hitték: az lesz a jó nekem,
amit szeretnék meglépni.
Egy évet kellett várni, hogy
bekerülhessek a Magyar Te-
levízióba. Persze egy Szente-
sen végzett barátom beszélt
egy tévés rendezõvel, hogy
volna itt egy gyerek, aki sze-
retné megpróbálni. Ügyelõ
voltam magazinmûsorok-
ban, utána rendezõasszisz-
tens már egyéb mûsorokban
is. Késõbb jöttek a saját for-
gatott anyagok meg a techni-
kai rendezés stúdiómûsorok-
ban, végül úgy 5-6 év múlva
a rendezés. Szóval úgy tû-
nik, hogy sikerült a klasszi-
kus szamárlétrás módszert
alkalmazni, aminek szerin-
tem elõnye a nagyobb rálá-
tás minden szintre, hátránya
az idõigényesség, de ki lehe-
tett bírni.

– Biztosan volt egy mû-
vész-tanár, aki nagy hatás-

sal volt rád, vagy aki elindí-
tott az úton? Hogyan képzel-
jük el a pályádat, például
voltál belsõs?

– Soha nem voltam belsõs,
bár olyan többször is volt,
hogy egy mûsor vagy csator-
na hosszabb ideig foglalkoz-
tatott. Az eredeti gondolat az
volt 1993-ban, hogy mennyi-
vel érdekesebb lesz tévézni,
mint ugyanabban az irodá-
ban vagy mûhelyben dol-
gozni. Ez nagyrészt igaz is,
bár néha egy hosszabb ideig
tartó mûsor már nem olyan
izgalmas, mint az elsõ adás.
Szerencsére sok mûfajt sike-
rült kipróbálnom, mindenfé-
le stúdiómûsorokat, régen
elõfordultak videoklipek is,
dokumentum jellegû mun-
kák meg a reality több fajtá-
ja. Aztán minden együtt állt
ahhoz, hogy elkészüljön két
kisjátékfilm. A Közjegyzõi
Kamara Színjátszó Köre fel-
kérésére adott irodalmi for-
gatókönyveket kellett meg-
valósítani adott, klasszikus
értelemben amatõr szerep-
lõkkel. Ez óriási lehetõség
volt, úgy értem egy kosztü-
mös film rendelkezésre álló
feltételekkel. Televíziós kere-
tek között ez a lehetõség
szinte már nem is létezik.
Persze szentesi barátok
mondták a gyártásvezetõ-
nek, hogy volna itt egy figu-
ra, aki megpróbálná. 

– Annyi produkcióban
megfordultál, hogy nehéz
lenne felsorolni. Akadhat
olyan sorozat is, amire már
nosztalgiával tekintesz

– A régebbiek közül ko-

moly nosztalgiával gondo-
lunk a 2002-ben a Viasat3-ra
forgatott Farm címû realityre
és örülök, hogy dolgoztam a
Való Világ összes eddigi szé-
riájában. Az igaz, hogy meg-
lehetõsen vitatott, de szak-
mailag nagyon érdekes és
rendesen összerakott mûsor.
Szerintem egész jó lett a Tv
Paprikára készített Bódi
Margó ízvilága is, nagyon jó
volt forgatni. 

Örülök annak, hogy min-
denfélét csináltam a televízi-
ózásban és hogy nem na-
gyon van olyan produkció,
hogy a stábtagok egy részét
ne ismerném – ez persze azt
is jelenti, hogy nem olyan
óriási a szakma.

– Szándékodban áll-e taní-
tani diákokat, vagy akár
Szentesre jönni, elõadást
tartani?

– Még nem nagyon gon-
dolkodtam ilyesmin, nem
került szóba. Emlékeim sze-
rint annak idején szerettük,
ha találkoztunk valakivel,
aki olyasmit csinál amit
majd mi is szeretnénk. Tehát
persze, szívesen beszélgetek
bárkivel, akinek újat vagy
valamennyire érdekeset tu-
dok mondani. De nem hi-
szem, hogy tudnék olyat,
amit klasszikusan tanításnak
lehet nevezni.

– Mi lesz veled 5-10 év
múlva?

- Nem vagyok igazán ter-
vezgetõs típus, szóval nem
tippelnék mi lesz akárhány
év múlva. Talán kevésbé fog
mellé az ember, ha nincse-
nek túl részletes tervei. 

Éldegélünk öten a család-
ban.

F. M.

A film forog tovább

Kos
Új szelet hoz ez a hét az
Ön életébe és ez öröm-

mel tölti el. Munkahelyén az eddigi
megrekedések elhárítására új ötle-
tei támadnak, melyek zseniálisak-
nak bizonyulnak. 

Bika
Ez egy olyan periódus,
amikor kedvezõ változta-

tásokat indíthat el, melyek munká-
ját és a privát életét is érintik. Fi-
nanciálisan kedvezõek a csillagál-
lások.

Ikrek
Minden új ötletét jegyez-
ze fel. Az átvonuló boly-

gók felerõsítik, és ötletei is napvilá-
got látnak, melyek jól prosperálnak
karrierjében és gazdasági fronton
is.

Rák
Sok energiát fektet az el-
képzelései kivitelezésébe.

Olykor vegyes érzések ébrednek
önben az ügyei kapcsán. Ne hagy-
ja magát megingatni, megérkeznek
a megerõsítõ jelek.

Oroszlán
Most a munkahelyén

egy kicsit lelassulhat a
haladás tempója. Alig magad ideje
a személyes dolgai intézésére. A
párjának valamilyen váratlan bevé-
tel áll a hét során.

Szûz
Ez a hét végre elhozza
azokat a jó lehetõsége-

ket, melyekre hónapok óta várt.
Emlékezzen régebbi elképzeléseire,
melyekkel életminõsége javítására
tervezett.

Mérleg
Ne hagyja, hogy átragad-
jon önre a borús hangu-

lat. Valakinek tartania kell a frontot,
míg elül a vihar. Párjával aprósá-
gok miatt viták merülhetnek fel. Le-
gyen elõvigyázatos és türelmes.

Skorpió
Új ötletei látnak napvilá-
got a hét elején, melyet

érdemes a gyakorlatban is elindíta-
ni. Több életterületre is kedvezõ
hatásokat indíthat el vele.

Nyilas
Fontos döntései megho-
zatalához új információk

kerülnek elõtérbe, melyek hatéko-
nyabbá teszik a tervei kivitelezését.
A régebbi stratégiáiban talál elõny-
telen pontokat, ezen érdemes vál-
toztatni. 

Bak
A munkahelyén sokat
dolgozik, de ez nem fog-

ja lemeríteni, mert a kihívások fel-
pörgetik. Egy régebbi elképzeléseit
most meg tudja valósítani. 

Vízöntõ
Több hasznos ötlete is tá-
mad. Meggyõzi a környe-

zetében lévõket egy új stratégia al-
kalmazásának elõnyeirõl. Lehetsé-
ges, hogy elsõre nem lesz minden-
ki fellelkesedve tõle. 

Halak
Egy új projekt elõkészü-
letein fáradozik. Azonban

egy részletesebb tervre szüksége
lenne a sikeresebb kivitelezéshez.
A hét közepe felé tárgyalásokat
folytat.

Május 15-22.
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Május 16., 10-17 óra
Garaboly – gasztro- és kézmû-

ves piac
Mûvészetek Háza
Május 18., 16.30 óra
Múzeumok világnapja
Koszta-múzeum
Május 18., 18 óra
Csehov: Dráma a vadászaton

címû rádiójátékos felolvasó est.
(Krúdy Gyula Baráti Kör)

Városi könyvtár
Május 17-22., 8-15 óra
„Pünkösdölõ”
Koszta-múzeum
Május 19., 9-15 óra
Múzeumok világnapja, ingyene-

sen látogathatók a kiállítások
Koszta-múzeum
Május 19., 18 óra 
Filmklub
Van ott valaki? - angol film
Városi könyvtár
Május 20., 18 óra
Magyarország a 20. század-

ban. Magyarország az I. világhá-
borúban (II. rész), elõadó Poszler
György.

Városi könyvtár
Május 22-29.
Tavasz a természetben kiállítás

általános iskolások
Mûvelõdési és Ifjúsági ház
Május 23., 14-19 óra
Családi nap
Százszorszép óvoda
Május 23., 10 óra
Szilver TSE táncverseny
Sportcsarnok

Programajánló

Május 18., hétfõ
15:30 3D Bosszúállók: Ultron

kora
18:00 3D Bosszúállók: Ultron

kora
20:30 Csábítunk és Védünk
Május 19., kedd
15:30 3D Bosszúállók: Ultron

kora
18:00 Csábítunk és Védünk
20:00 3D Bosszúállók: Ultron

kora
Május 20., szerda
15:30 3D Bosszúállók: Ultron

kora
18:00 3D Bosszúállók: Ultron

kora
20:30 Csábítunk és Védünk
Május 21., csütörtök
15:30 3D Bosszúállók: Ultron

kora
18:15 3D Mad Max - A harag

útja

20:30 3D Mad Max - A harag
útja

Május 22., péntek
15:30 3D Bosszúállók: Ultron

kora
18:15 3D Mad Max - A harag

útja
20:30 3D Mad Max - A harag

útja
Május 23., szombat
14:00 3D Dínó kaland
15:30 3D Bosszúállók: Ultron

kora
18:15 3D Mad Max - A harag

útja
20:30 3D Mad Max - A harag

útja
Május 24., vasárnap
14:00 3D Dínó kaland
15:30 3D Bosszúállók: Ultron

kora
18:15 3D Mad Max - A harag

útja
20:30 3D Mad Max - A harag

útja

Mozimûsor

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. 

Csallány Gábor Kiállítóhely:
Régészhallgatók kiállítása, Dra-
hos István-emlékszoba. Nyitva:
kedd-péntek 9-13, szombat 13-
17 óráig.

Idõszaki kiállítás:  Hódolat Bar-
tóknak címmel Prohászka Antal
festõmûvész kiállítása.

Tokácsli Galéria
„Találkozásaim a Kortárs Ba-

lettel” címmel látogatható Dusha
Béla kiállítása május 30-ig.
Nyitva 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
Nagy Marietta és a Mithrillion

Mûhely „Orgona ága” címû ék-
szerkiállításon drágaköves, kézi
készítésû drótékszerek mellett
megtekinthetõk a második „Or-
gona ága” anyák-napi ékszerter-
vezõ pályázatra beérkezett  díja-
zott rajzok, és az elkészült éksze-
rek. 

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 15-tõl

SZENTESI
ÉTELFUTÁR
Rendelésfelvétel:
06-20/529-88-22

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.
Heti menü május 18-25.
Hétfõ: Brokkoli krémleves

gyönggyel
A menü: Dónáti sertésragu,

tésztaköret
B menü: Resztelt szárnyasmáj,

petrezselymes rizs
C menü hétfõtõl-péntekig:

Rántott sertésszelet,
sült burgonya

Kedd: Tejfölös burgonyaleves
A menü: Sült oldalas,

paradicsomos káposzta
B menü: Bakonyi csirkeragu,

galuskaköret
Szerda: Lencseleves
A menü: Svájci sertésborda,

burgonyapüré
B menü: Paprikásburgonya

kolbásszal,
paradicsomsaláta

Csütörtök: Csurgatott tojásleves
A menü: Rántott csirkecomb,

sárgarépafõzelék
B menü: Rakott karfiol
Péntek: Tejfölös-citromos

csirkeraguleves
A menü: Parajos penne
B menü: Mákos guba
Szombat: Rizsleves
A menü: Töltött sertésszelet,

petrezselymes burgonya
Vasárnap: Májgaluskaleves
A menü: Mustáros szelet pirított

hagymával, rizibizi
Pünkösd hétfõ: Pacalpörkölt, fõtt

burgonya, mignon
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.

Jani és Marci futballmeccsre men-
tek. Egy üveg pálinkát is vittek ma-
gukkal és megbeszélték, hogy ami-
kor gól esik a meccsen, lehajtanak
egy-egy kupicával. 
A meccs befejezõdött, a végered-
mény 0:0. Nagy csend után Marci
leverten megszólal:
- Jani, legközelebb menjünk el in-
kább kosárlabda meccsre.

- Képzeld öregem, tegnap 6 má-
sodperc alatt futottam le a 100 mé-
tert!
- Ne hülyülj már, hogy csináltad?
- Találtam egy rövidebb utat!

- Ha egy férfi egy kupac tányért 1
óra alatt tud elmosni, akkor hány
kupac tányért tud 4 férfi 3 óra alatt
elmosni?
- Egyet sem, mert összeülnek és
focit néznek a tv-ben!

Móricka forró vizet akar adni a ba-
romfinak itatásnál.

- Miért forró vizet viszel neki? - kér-
di tõle az édesanyja riadtan.
- Hogy fõtt tojást tojjanak!

- Mi az: hét feje van, repül, és csak
a mesékben létezik?
- ???
- A hét törpe helikopteren.

Vádlott:
- Bíró úr, én nem részeg voltam,
csak ittas.
Bíró:
- Ebben az esetben nem egy hó-
napra ítélem el, csak harminc nap-
ra.

- Jean, szaladjon elõttem egy égõ
gyertyával.
- Miért, uram?
- Fényûzõ szeretnék lenni.

Hõguta



Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacs� 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: Polyák Norbert és Orovecz Szabinának (Honvéd
u. 21.) Zsombor nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Valkovszki Alex János (Csabacsûd, Pe-
tõfi Sándor u. 100.) és Bajczár Beatrix (Nagyhegy 437/D),
Potor János ésMolnár Edit (Gergely utca 16/A).

Elhunyt: Makai Istvánné (Nyíri-köz 5.), Szunyi Mihályné
(Kossuth Lajos u. 28. fsz. 3.).

Családi események

Elloptak egy mobiltelefont
egy szentesi fiatalembertõl,
aki maga is lopta a készülé-
ket. A Szentesi Rendõrkapi-
tányság lopás vétsége miatt
indított nyomozást, miután
egy pultos május 9-én beje-
lentette, hogy ellopták az
õrizetlenül hagyott telefonját
a sörözõbõl. A nyomozók
már másnap elõállították a
21 éves B. Zsoltot, aki beis-
merte a bûncselekmény el-
követését. A rendõrök azon-
ban nem tudták lefoglalni tõ-
le a készüléket, mert azt a
gyanúsítottól is ellopták.
Mint kiderült, nála töltötte
az éjszakát egy barátja, aki
kihasználta, hogy a férfi al-
szik, és közben elemelte a

mobiltelefont. A Szentesi
Rendõrkapitányság B. Zsol-
tot lopás vétségének, D. Gá-
bort kifosztás bûntettének
megalapozott gyanúja miatt
hallgatta ki gyanúsítottként.
A rendõrök a telefont lefog-
lalták és visszaadták a sér-
tettnek. Érdekessége a törté-
netnek, hogy még mielõtt ki-
fosztotta volna barátját, D.
Gábor lopásba is keveredett.
A rendelkezésre álló adatok
szerint szombaton egy, a
Kiss Bálint utcában parkoló
kisteherautóból, amelynek le
voltak engedve az ablakai,
elemelt egy övtáskát, abban
pénztárcával és okiratokkal.
A rendõrség munkatársai eb-
ben az ügyben is eredmé-

nyesen jártak el, és beazono-
sították a tettest.

Egy 100 ezer forint értékû
Iphone mobiltelefont loptak
el egy József Attila utcában
parkoló személygépkocsiból.
A telefon memóriájában pó-
tolhatatlan, és kizárólag a tu-
lajdonosa számára felhasz-
nálható adatok voltak, illetve
olyan orvosi publikációk,
melyek nagy valószínûség
szerint a tolvaj számára sem-
mit nem érnek. 

Két kerékpárt tulajdonítot-
tak el az elmúlt héten váro-
sunkban, az egyiket a Sza-
badság térrõl a másikat pe-
dig a Széchenyi ligetbõl.

hv

Kétszer lopták el
a te le font

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 18-ig Dr. Bugyi István Gyógyszertár
mindennap (hétvégén és ünnepnapokon is!) 8-20 óráig. Május 18-25-
ig Dr. Weiss Patika (Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 7.30-19, szombat 7-
12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü május 18—22.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Magyaros gombaleves
és sajtos hagymakrém-
leves

A menü: Pacalpörkölt,
köményes burgonya

B menü: Szecsuani csirkefalatok,
currys rizs

Kedd: Grízgaluskaleves és
tojásos leves

A menü: Sült debreceni vagy
császár roston,
sült burgonya

B menü: Csirkepörkölt, tészta
Szerda: Lencseleves virslivel és

csípõs-savanyú leves
A menü: Karaj ropogós

bundában, tökfõzelék
B menü: Dónáti csirkemell,

párolt rizs
Csütörtök:Szentesi gombócleves

és gyümölcsleves
A menü: Fokhagymás sertéssült

barnamártásban
B menü: Zöldséges-csirkés

rakott tészta
Péntek: Lestyános raguleves és

csirkegulyás
A menü: Bugaci aprópecsenye,

sült burgonya
B menü: Óvári szelet,

zöldséges rizs
www.galeriakavehaz.hu (X)

Remek hangulatú mérkõzésen, közel telt ház elõtt egyenlí-
tett a Hungerit-Szentesi VK nõi vízilabda-csapata az Újpest
ellen a bajnoki döntõben. Kimaradt lehetõségekkel kezdõ-
dött az összecsapás mindkét oldalon, a gólcsendet végül
Kövér-Kis Réka találata törte meg, majd Gémes duplázat meg a
mieink elõnyét az elsõ nyolc perc végére. A második negyed-
ben tovább remekeltek Tóth László tanítványai, hiszen a fél-
idõben már 6-2 volt a Hungerit javára. A négygólos elõnybõl
három megmaradt az utolsó negyed kezdetére, de két találat-
nál közelebb nem tudott zárkózni a fõvárosi együttes. A mér-

kõzés végére a szenzációsan védõ Bolonyai vezérletével átha-
tolhatatlan falat húzott kapuja elé a Szentes, ráadásul Kövér-
Kis és Hevesi is gólt szerzett, így végül 10-6-os Hungerit gyõ-
zelemnek örülhettek a szurkolók. Az egyik fél harmadik gyõ-
zelméig tartó párharc állása 1-1, folytatás vasárnap este 19
óra 5 perckor a fõvárosban, majd a negyedik mérkõzésen is-
mét Szentesen.

NÕI VÍZILABDA OB I DÖNTÕ
MÁSODIK MÉRKÕZÉS
Hungerit-Szentes–UVSE-Centrál 10–6 (2–0, 4–2, 1–2, 3–2)

Pazar játék, egyenlített a Hungerit!

Nagy vágya teljesülhet
Nagy Imre Lütyõnek a május
22-én, a Ferobox Event soron
következõ bokszgáláján,
ugyanis a szentesi profi bu-
nyós magyar bajnoki övért
száll ringbe. Nem lesz köny-
nyû dolga, de sok barátja,
munkatársa szurkol a hely-
színen, Kecskeméten.

A jövõ pénteki küzdõsport
eseményen városunkból két
öklözõ is ringbe lép a Messzi
István Sportcsarnokban. A
gála egyik felvezetõ mérkõ-
zésén a cirkálósúlyú, 91 kg-
os Faur Csaba küzd meg
a szintén a Ferobox által
promotált versenyzõvel, a
nigériai származású Uba
George-val. Az utóbbi idõ-
ben Csaba foglalkozott Lü-
tyõvel az edzéseken, ezért is
került a rendezvény elejére
az õ meccse, hogy aztán le-
gyen ideje a magyar bajnoki
címért ringbe szálló klubtár-
sának segédkezni a ringsa-
rokban, árulta el Bertók Ró-
bert. A Ferobox ügyvezetõjé-
tõl megtudtuk, a „bokszistál-
ló” összes jól ismert és kiváló

mérleggel büszkélkedõ ver-
senyzõjét láthatja bokszolni a
publikum ezen az estén. Rá-
adásul a Duna World jóvoltá-
ból a tévénézõk is élõben kö-
vethetik figyelemmel a vár-
hatóan izgalmakat bõven tar-
togató mérkõzéseket.

A fõmeccsek között 21 óra
körüli idõben kerül sor Nagy
Imre, azaz Lütyõ és Laki Ró-
bert találkozójára, a tét a pe-
helysúlyú magyar bajnoki
cím. Utána az eddig veretlen,
s az összecsapásait többnyire
kiütéssel nyerõ Szellõ Imre 8
menetesre tervezett mérkõ-
zést vív, majd a nehézsúlyú-
ak  csatájával ér véget a prog-
ram, Jean Marc Monroe és
Bogdán „Golyó” Zsolt között
10 menetben.

Bár Csabát is elkísérik
szurkolói Kecskemétre, Szen-
tesrõl valószínûleg Lütyõt
fogja buzdítani a nagyobb tá-
bor. A Hungerites Rocky-
ként is elhíresült csupaszív
fiút a helyszínen szeretnék
gyõztesként látni munkatár-
sai és barátai legalább 40-en,
akik biztosan jó hangulatot

teremtenek.  A riválisa az a
veretlen Laki Róbert, aki
legutóbb az Európa-bajnok
Bedák Zsoltnak szánt spa-
nyol fiú ellen hat menetben
döntetlent ért el. Nem lesz
egyszerû dolga a szentesiek
nagy reménységének, ismer-
te el Bertók Róbert. Ám ha
már kockáztat valaki, inkább
házon belül tegye, utalt arra,
hogy Laki is feroboxos spor-
toló. Az ügyvezetõ szerint a
mérkõzés elsõ felében Laki
bizonyulhat jobbnak, a má-
sodik felében viszont a hosz-
szú meccsek tapasztalatával
felvértezett Lütyõ az esélye-
sebb. 

A magyar bajnoki öv jelen-
tõségérõl úgy fogalmazott,
aki azt elnyeri, rögtön a ha-
zai ranglista élére kerül (Laki
pillanatnyilag ott van), s tu-
lajdonosát az európai rang-
listán is jegyzik, ami hosszú
távú karrierlehetõséget je-
lenthet. Egyébként pedig az
olyan bokszolóknak, mint
Lütyõ, élete álma a bajnoki
cím, tette hozzá Bertók.

D. J.

Lütyõ magyar bajnoki
címért bokszol

A helyi ipartestület örökös
elnökének választották meg
a tagok egyhangú szavazás-
sal Bõhm Sándort, aki mint-
egy két évtizedig vezette a
szervezetet A Szentes és Vi-
déke Ipartestület évzáró köz-
gyûlésén Kis Rácz Antal (ké-
pünkön jobbról) és Dömsödi
Zoltán 25 éves vállalkozói
munkája elismeréseképpen
emléklapot vett át Kádasi
Zoltán elnöktõl. A közgyûlés
elfogadta az elnöki beszámo-
lót, a gazdálkodásról szóló
elõterjesztést és a felügyelõ
bizottság jelentését, majd
módosította az alapszabályt.

Kádasi Zoltán elmondta,
hogy felvették a kapcsolatot
a vajdasági Magyarkanizsa
iparos kamarájával, melytõl
gyümölcsözõ kapcsolatok ki-
alakulását várják.

Az elnök bejelentette,
hogy az I. világháborúban
hõsi halált halt kisiparosok
emlékére május 27-én, 14

órakor emléktáblát avatnak
az ipartestület Arany János
utcai székházánál. A Hõs
Iparosok emléktáblájára dr.
Mód László néprajzkutató
hívta fel a figyelmet lapunk-
ban. A cikk hatására vette fel
a kapcsolatot Varróné Szabó
Ildikó igazgatóval Kádasi
Zoltán és kérte el a táblát a

mûvelõdési központtól. A
Szentesi Ipartestület saját ha-
lottainak a neveit és foglal-
kozását 1939-ben vésette fe-
kete márványtáblába, ame-
lyet székházának folyosóján
helyeztek el, majd valószínû-
leg a 60-as években eltávolí-
tották onnan.

Rákász diszkó
Rákász Béla, a legendás dj-

showman retro bulijára várják
a szórakozni vágyókat május
16-án, szombaton 20 órakor a
Felsõpárti Sörözõben.

Örökös elnök

2015. mÆjus 15.
BAM Investor Kft.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Alternat�v napk�zbeni ellÆtÆs lØtrehozÆsa
0-3 Øves korœ gyermekek szÆmÆra Szente-
sen T`MOP-2.4.5-12/1-2012-0020

A BAM Investor Kft. pÆlyÆzatot nyœjtott be
2012. jœniusÆban az �j SzØchenyi Terv, TÆr-
sadalmi MegœjulÆs Operat�v Program �Alter-
nat�v nappali gyermekellÆtÆsi szolgÆltatÆsok
lØtrehozÆsÆnak tÆmogatÆsa� tÆrgyœ felh�-
vÆsra. A pÆlyÆzatot a Nemzeti FejlesztØsi
�gyn�ksØg, mint tÆmogat� 2013. mÆrcius
13-Æn kelt levelØben tÆmogatÆsban rØszes�-
tette 100%-os tÆmogatÆsi intenzitÆssal. A
projekt �sszk�ltsØge 22 173 278,- Ft, mely-
bıl az Eur�pai Uni� Øs a Magyar `llam Æltal
nyœjtott tÆmogatÆs �sszege 22 173 278,- Ft.

A projekt kezdete: 2013. mÆjus 01.

A projekt fizikai megval�sulÆsÆnak napja:
2015. mÆjus 26.

A pÆlyÆzat eredmØnyekØnt alternat�v napk�z-
beni ellÆtÆs, mint œj szolgÆltatÆs jelent meg a
tØrsØgben, 10 fØrıhellyel, 0-3 Øves korœ gyer-
mekek szÆmÆra. A projekt keretØben 2 œj mun-
kahelyet teremtett�nk Øs 2 fı kØpzØse val�sult
meg.


