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Szentesre 12 világbajnoki
érem vándorolt

Másik szakág más szabályrendszerében is bizonyí-
totta felkészültségét a Musashi Team. A szentesi
Honkyokushin Nemzetközi Karate Szervezet 12 fõs
csapata a Shidokan Világbajnokságon 4 arany, 4 ezüst
és 4 bronzérmet szerzett, egyben a világbajnokság
legeredményesebb csapata és a legtechnikásabb ver-
senyzõje címet is elnyerte.

6. oldal

Reflektorfényben a fõvilágosító
Díjakkal elismert filmek stáblistáján szerepel a ne-

ve, és hollywood-i produkciókban is dolgozik a
Szentesre nõsült Molnár Miklós. Speciális a feladata:
világosítóként a filmek képi „hangulatfelelõseként”
az õ munkája is hozzájárul az alkotások hatásához. A
Zeneakadémiáról készített imázsfilm Chicagóban
nyert szakmai díjat. 

7. oldal

Életveszélyes fákat
vágnak ki a Tiszán

A szentesi Tiszai strandhoz vezetõ úton a matuzsá-
lem korú fák recsegnek-ropognak, ha viharos az idõ-
járás. A munkások azért vágják ki a fákat, mert  élet-
veszélyesek. Pontos útmutatás alapján dolgoznak, a
korhadt, beteg fákat távolítják el az út mentén, meg-
elõzve egy esetleges balesetet.

4 oldal

Szinte vita nélkül zajlott
a képviselõ-testület szerdai
tanácskozása. A megszo-
kott pénteki naptól eltérõ
idõpontot az okozta, hogy
több képviselõ is tagja an-
nak a nagyszámú küldött-
ségnek, amely a német
testvérváros Sank Augus-
tin pünkösdi tornájára uta-
zott.

A képviselõk elfogadták
az önkormányzat zárszám-
adási rendeletét. Szirbik Im-

re hullámzó évnek nevezte
2014-et, amely a 2007-2103-
as uniós gazdasági ciklus
zárása is részben. A felada-
tokat a város teljesíteni tud-
ta, fõképp az iparûzési adó-
ból származó többletbevéte-
leknek köszönhetõen. A
polgármester megköszönte
a vállalkozóknak a jó telje-
sítményt, valamint a pozitív

egyenleg okán mindenki
munkáját és hasonlókat kí-
vánt erre az évre is. Dömsödi

Mihályné a közmunkaprog-
ram adataira volt kíváncsi,
és egy 8,3 millió forintos
veszteségre. Balogh Imre, a
hivatal számviteli irodájá-
nak vezetõje elmondta,
hogy Városellátó Nonprofit
Kft. hulladékgyûjtési tevé-
k e n y s é g é b õ l  s z á r m a z ó
veszteségének pótlására
fordított összeg a kérdéses
tétel. A közmunkaprogram-
ban résztvevõk bérét és an-
nak járulékait megkapja a
város a központi költségve-
tésbõl, de 8 milliót költött
az önkormányzat is. A nem
megfelelõen teljesítõ köz-
munkásokkal szemben egy-
részt megszüntették a köz-
munkás jogviszonyt, más-
részt 98 fõt kizártak a szoci-

ális segélyezésbõl Az Ipar-
telepi úti kerékpárút minõ-
ségi kifogásával kapcsolat-
ban peres eljárás van folya-
matban a kivitelezõvel
szemben. Móra József szerint
a pozitív számok köszönhe-
tõek a költségvetési intéz-
mények megfelelõ gazdál-
kodásának is. Hozzátette
még, hogy a város lakói
számára az önkormányzat
biztosította az európai kom-
fortot.

A testület vita nélkül elfo-
gadta az önkormányzati tu-
lajdonú gazdasági társasá-
gok  pénzügyi beszámoló-
ját. Az Üdülõközpont Kft.
esetében a felügyelõbizott-
ság mintavételezéses ellen-
õrzést tart a tavalyi év gaz-
dálkodásáról, jelentette be
Szabó Andrea.

(folytatás a 3. oldalon)

„A további jó kapcsolat re-
ményében ezúton szeretnénk
Önt tájékoztatni, hogy a
Raiffeisen Bank a 6600 Szen-
tes Kossuth Lajos utca 13.
alatt található bankfiókjából
az ügyfélkiszolgálást áthe-
lyezi a 6800 Hódmezõvásár-
hely Kossuth tér 6. alatt talál-
ható bankfiókjába. Az áthe-
lyezés pontos dátumáról a
késõbbiekben tájékoztatni
fogjuk.” A fenti szöveg a
Raiffeisen Bank ügyfeleinek
küldött levelében olvasható.
A pénzintézet a hazai 112 fi-
ókjának számát harmadával,
a jelenlegi 2530 fõs dolgozói
létszámát közel 15 százalék-
kal csökkenti. A megyében
Makón jövõ hónapban zár be
a bankfiók, de elképzelhetõ,
hogy hasonló sorsra jut a tér-
ségben az orosházi, szarvasi
és félegyházi fiók is.

Levelében leírta: A Raif-
feisen Bank a bankszektort
érintõ változásokhoz, vala-
mint ügyfelei módosuló igé-
nyeihez igazodva a jövõben
új koncepció szerint nyújt
teljes körû pénzügyi szolgál-
tatást. Bankunk továbbra is
ügyfelei megbecsülésére, ki-
váló színvonalú kiszolgálás-

ra és testreszabott szolgálta-
tások nyújtására törekszik,
ugyanakkor az online ügyin-
tézés elterjedése és ügyfele-
ink bankhasználati szokásai-
nak megváltozása szüksé-
gessé tette, hogy fiókhálóza-
tunkat a megváltozott igé-
nyekhez igazítsuk.”

Banki körökbõl származó
információnk szerint szep-
temberben várható a Raif-
feisen Bank szentesi fiókjának
bezárása. A városban mûkö-
dõ pénzintézetek készülnek
az ügyfelek átvételére.

Az önkormányzat számlá-
ját 2000. év óta vezeti a
Raiffeisen Bank Zrt. A képvi-
selõ-testület áprilisban tár-
gyalta a bankváltás elõkészí-
tésére vonatkozó elõterjesz-
tést és arról döntött, hogy a
számlavezetõ pénzintézet
megváltoztatására meghívá-
sos pályázatot ír ki azon
pénzintézetek számára, ame-
lyek a településen mûköd-
nek, illetve az önkormányza-
tot az elmúlt idõszakban
számlavezetési szándékkal
megkeresték. A pályázati ki-
írást a pénzügyi és tulajdo-
nosi bizottság készíti el.

BG

Bezár a
Raiffeisen Bank

Lezárult az elsõ fokú eljá-
rás a Szentes Spa&Medical
Kft. felperes és Szentes Vá-
ros  Önkormányzata alperes
között. Mivel további bizo-
nyítási indítványt egyik fél
sem tett, négy tárgyalás
után ítéletet hirdetett a Sze-
gedi Törvényszék. Az elsõ
fokú, nem jogerõs ítéletben
a törvényszék elutasította a
projektcég keresetét, mivel
nem volt megállapítható
szerzõdésszegés az önkor-
mányzat részérõl. 

Az önkormányzat törvé-
nyes képviseletét ellátó dr.
Demeter Attila a város alpol-
gármestere tájékoztatta la-
punkat a részletekrõl.

A Spa&Medical Kft. a ke-
resetében 180,7 millió forint
tényleges kár és a járulékos
költségek megfizetésére kér-
te kötelezni az önkormány-
zatot, elsõdlegesen a kötele-
zett késedelmére, másodla-
gosan biztatási kárra hivat-
kozással. A projekttársaság
szerint az önkormányzat
nem szolgáltatta idõre per,
teher és igénymentesen azo-
kat az ingatlanokat (Petõfi
Szálló, kutató területe, Well-
ness Colosseum, az Üdülõ-
központ melletti terület),

ahol megvalósította volna a
tervezett nagyberuházását.
A kereseti kérelmét a felpe-
res a második tárgyalás elõtt
módosította, 12,7 milliárd fo-
rintra felemelte és elmaradt
haszon jogcímén kérte ennek
az összegnek a megfizetésére
kötelezni az önkormányza-
tot. Véleménye szerint eny-
nyi hasznot hozott volna
számára a Vitala Group által
tervezett és finanszírozott
projekt, amennyiben azt
megvalósíthatja és mûköd-

tetheti. A felperes folyamato-
san azt hangsúlyozta, hogy
az önkormányzat magatartá-
sa jogellenes volt és szerzõ-
dést szegett. A per során hi-
vatkozott az EFE Italy nevû
olasz cégre, mint a projekt
egyik lehetséges finanszíro-
zójára. Az önkormányzat ré-
szérõl viszont egyértelmû
volt, hogy ez a cég nem köz-
vetlenül finanszírozta volna
a beruházást, hanem közve-
títõ lett volna a felperes és
egy esetleges hitelezõ között.

Az önkormányzat számá-
ra  lényeges lett volna a be-
ruházás megvalósulása,
ezért is finanszírozta a pro-
jekttársaságot, amelyben 39
százalékban tulajdonos. Tagi
kölcsönöket nyújtott, ezáltal
biztosította a társaság mûkö-
déséhez szükséges pénzesz-
közt és kifizette a megvalósí-
táshoz szükséges tanulmá-
nyokat.

(folytatás a 3. oldalon)

Dr. Szalva Péter utca

Nem szegett szerzõdést
az önkormányzat

A Wellness Colosseum épülete is része lett volna a projektnek, de a Spa&Medical szerint
a város nem tudta tehermentesen biztosítani határidõre.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



Túl a Kurcán, az alsóréti
városrészben található; a
városközpontból kivezetõ
Csongrádi út jobb oldalán.
A sporttelep elõtörténet-
éhez tartozik, hogy a városi
képviselõ testület 1899 feb-
ruárjában elhatározta: az
1898-ban meggyilkolt Er-
zsébet királyné emlékének
maradandó megörökítésére
Erzsébet-ligetet létesít. He-
lyéül a Széchenyi-ligettel
szembeni területet, a mai
sportpálya környékét jelöl-
ték ki. Meghagyták, hogy a
jelzett területet leboruló ko-
ronájú fákkal (szomorúfûz,
kõris, szomorúbükk), vala-
mint Erzsébet királyné ked-
venc fáival (tölgy és fenyõ)
kell beültetni. A fásítást kö-
vetõen a helyi gimnázium
engedélyt kapott arra, hogy
az Erzsébet-ligetben egy
tornázó- és játszóteret ala-
kítson ki, és ott szabadtéri
tornaórákat, atlétikai bemu-
tatókat tartson. Az 1913
õszén megalakult Szentesi
Torna Egylet (SZTE) –
amelyben már mûködtek
torna-, vívó-, atlétikai-, lö-
vész- és futball szakosztály-
ok – vezetõi kérvényezték a
várostól, hogy az Erzsébet-
ligetben lévõ torna- és ját-
szóteret sporttelep kialakí-
tása céljából engedje át a
sportegyletnek. Az átalakí-
tási munkálatokat és költsé-
geket az egyesület magára
vállalta. Az Erzsébet-liget-
ben kialakított új futballpá-
lya ünnepélyes felavatására
1914. április 12-én került
sor. A létesítmény ettõl
kezdve az Erzsébet Sportte-

lep nevet viselte. Utóbb az
egész létesítményt Kinizsi
pályaként emlegették. 2004-
ben a helyi labdarúgás pár-
tolói kezdeményezték, hogy
a sportcentrum vegye fel a
„Pusztai László Sporttelep”
nevet, amelyet Szentes
Város Képviselõ-testülete
2004. május 28-án tartott
ülésén elfogadott. 

A névadó személyérõl
tudni kell, hogy Szentesen
született 1946. március 1-
jén; szülei Pusztai László és
Süli Franciska. 1952–60 kö-
zött a szentesi Petõfi Sándor
Általános Iskola tanulója.
Labdarúgói pályafutását út-
törõként a Szentesi Kinizsi
labdarúgócsapatában kezd-
te. Középiskolai tanulmá-
nyait Szegedi Építõipari
Technikumban végezte
(1964), majd ennek befejez-
tével visszatért szülõváro-
sába és anyaegyesületében
játékra jelentkezett. Ekkor
lett igazolt játékos a szente-
si megyei elsõ osztályú csa-

patban. Edzõi Dukai Imre
és Tóth István voltak. 1966-
tól a Szegedi Atlétikai Club
(SZEAC), majd 1968-tól a
Budapesti Honvéd labdarú-
gója, ahol 1968–74 között
játszott. Elsõ válogatott sze-
replése még innen történt
1970-ben. 1974-tõl az FTC
játékosa.

A zöld-fehér klubcsapat-
nál ívelt fel pályafutása:
1974/75-ben KEK 2. helye-
zett; 1975/76-ban magyar
bajnok; 1976-ban és 1978-
ban magyar kupagyõztes,
az argentínai világbajnoksá-
gon szereplõ csapat tagja.
Az FTC-nél összesen 283
mérkõzésen szerepelt; gólja-
inak száma 83. 1970 és 1979
között huszonötszörös ma-
gyar válogatott, 6 gól szer-
zõje.

1981-ben a burgenlandi
Kismarton (Eisenstadt) csa-
patához szerzõdött egy év-
re. Az aktív pályafutása
befejezése után haláláig
(1981–1987 között) az FTC
labdarúgó szakosztályának
vezetõje. (Az FTC örökös
bajnoka.) 1987. július 6-án a
családjával balatoni nyara-
lásból tért haza, mikor az
M7-es autópályán Polgárdi
térségében súlyos autóbal-
esetet szenvedtek. A bal-
esetben Pusztai László és
felesége azonnal meghalt. A
sporttelep ünnepélyes név-
adó ünnepségére 2005. júni-
us 19-én került sor, amelyen
az FTC és Szentes labdarú-
gói emlékmérkõzést játszot-
tak.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (147.)

Pusztai László Sporttelep
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A Terney Béla Kollégium
kiemelt helyen kezeli a testi-
lelki egészségre nevelés té-
makörét, melyhez kapcsolód-
va több program is indult az
elmúlt hónapokban és indul
a közeljövõben. Ennek része-
ként már 3 kollégiumi cso-
port, azaz 80 fõ látogatást tett
a szentesi légimentõ-bázison.
További csoportok is beveze-
tést kaptak a mentési terület
több témakörébe a Magyaror-

szágon egyedülálló mentési
feladatokat ellátó légimentõk
segítségével – tudtuk meg
Kertész Ildikótól.

Az intézményvezetõ el-
mondta, hogy a diákok a
kint töltött 2 óra alatt egy-
részt megtekintették a bázist
és  a mentõhelikoptert, vala-
mint a légimentõk elsõse-
gélynyújtási ismereteket osz-
tottak meg velük, interaktív
módon. Az újraélesztési

technikák mellett egészség-
ügyi szituációs gyakorlato-
kat is átvettek a középisko-
lásokkal, melyek kiterjedtek
a közlekedési balesetek vagy
az esetleges nyári balesetek
kapcsán teljesítendõ feladat-
ellátásra. Szó volt reanimáci-
óról, a mentési egységek ér-
tesítésérõl, a különbözõ kö-
tözési technikákról, de a sta-
bil oldalfekvési helyzetet is
elsajátították.

A légimentõknél kezdték a programot

Egészségfejlesztés
a kollégiumban

Igen sok olyan jeles sze-
mélyrõl tudunk, akik Szen-
tesen születtek vagy mû-
ködtek, és valamilyen terü-
leten kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtva, országos-
vagy nemzetközi ismertség-
re, hírnévre tettek szert. Jó-
val kevesebben vannak
azok, akik tehetségük és
munkájuk révén saját ko-
rukban világhírnévre jutot-
tak. E kevesek közé tartozik
dr. Károlyi Mór, aki Szente-
sen született, a helyi gimná-
ziumban szerezte alapisme-
reteit, és a kisvárosi ismert-
ségtõl a világhírig jutott.
Kettõs évfordulója kapcsán
ismerjük meg életútját és
munkásságát, kiemelve õt a
feledés homályából. 

Szentesi zsidó családban
született 1865. március 1-jén;
eredeti neve Czukkermann
Móric volt. Õsei Csehország-
ból települtek át Magyaror-
szágra. Az 1848-ban készült
szentesi népösszeírásban
(amelyben 92 zsidó családfõ
neve szerepel) a nagyapjáról
– Czukkermann Mózesrõl –
megtudható, hogy 42 éves
szabó, a csehországi Reslav
községben született, „becsü-

letes, telepedési engedélye
van”; a felesége Goldner Jo-
hanna 41 éves, Bánát-
Szentmiklóson született. Ki-
derül az is, hogy gyermekeik
már Szentesen születtek.
Ezek közül a legidõsebb
Károly (Kálmán), aki 1836-
ban született; 1861-ben nõül
vette Sonnenfeld Mária 19
éves hajadont, akitõl eddigi
ismereteink szerint 8 gyer-
meke született. Móric máso-
dikként jött a világra. Az
édesapja tekintélyes kereske-
dõ volt, megyei és városi
képviselõ, 1896–99 között a
szentesi izraelita hitközség
elnöke. Szentesen hunyt el
1899. május 23-án.

Czukkerman Móric az
1859-ben alapított szentesi
négyosztályos református al-
gimnázium jogutód intéz-
ményében kezdte meg kö-
zépiskolai tanulmányait.
Tudni kell, hogy az egyházi
gimnázium fenntartását az
1871/72. tanévtõl a város
vette át, egybekötve a polgá-
ri fiútanodával. Az intéz-
mény 1874-re hatosztályosra
fejlõdött, 1878-tól pedig az V.
és VI. osztályok tisztán gim-
náziumi képzést adtak. Való-

színûleg ezzel magyarázha-
tó, hogy Károlyi (ekkor még
Czukkermann) Mór neve
csak az 1877/78. tanévrõl
szóló Értesítõben bukkan fel
a III. osztályosok között. (Az
elsõ két osztályt valószínû-
leg a polgári fiúiskola nö-
vendékeként végezte.) A III.
gimnáziális osztályba ekkor
21 tanuló járt. Az iskola
„nyilvános jellegének” meg-
felelõen valamennyi helyi fe-
lekezetbe tartozó diák meg-
található volt. S noha Szente-
sen a reformátusok és katoli-
kusok voltak túlsúlyban, a

gimnáziumi tanulók között a
„Mózes vallásúak” (izraeli-
ták) voltak többségben. (A 21
tanuló felekezeti megoszlá-
sa: 12 izraelita, 3 református,
3 katolikus, 1 evangélikus.)
Az osztály névsorát tanul-
mányozva, számos késõbbi
hírességet fedezhetünk fel
közöttük. Károlyi Móron kí-
vül elég csak Pollák Antalra,
a gyorstávíró világhírû fel-
találójára, iskolanévadóra,
vagy Zsoldos Ferenc Zürich-
ben végzett gépészmérnök-
re, nagyiparosra, a Csongrád
Vármegyei Gazdasági Egye-
sület elnökére utalnunk, de
megemlíthetjük dr. Vecseri
Sándor ügyvédet, vármegyei
fõügyészt, kormányfõtaná-
csost, ill. Herczka Zsigmond
árvaszéki jegyzõt is. (Egy év-
vel felettük járt Várady Lipót
Árpád, késõbbi kalocsai ér-
sek.) Az iskolai értesítõbõl
kitûnik, hogy az alaptárgyak
mellett valamennyien tanul-
ták a latin és német nyelve-
ket; Czukkermann (Károlyi)
Mór, Zsoldos Ferenc és 6 tár-
suk ezek mellé felvette a
francia nyelvet, majd a
gyorsírást is. Tanáraik között
olyan rendkívüli egyénisége-

ket találunk, mint: Zolnay
Károly, Balázsovits Norbert,
Dósa Elek, Frank Ármin, Pó-
lya Ferenc, Szívós Béla,
Szalai István, Zoó János. Em-
lítést érdemel, hogy az V. év-
folyamban már csak tízen
voltak, a VI. osztályt pedig
csak nyolcan végezték el
1881-ben. (Egyes adatok sze-
rint Károlyi Mór a gimnáziu-
mot Sopronban fejezte be
1883-ban.)

Ezzel közel egy idõben –
1882 végén – Czukkermann
Károly folyamodványt nyúj-
tott be Csongrád vármegye
alispánjához, kérvényezve
kiskorú fiúgyermekeinek –
Mór, József és Manó – veze-
téknevének „Károlyi”-ra tör-
ténõ megváltoztatását. Stam-
mer Sándor alispán pártoló-
lag terjesztette fel a kérvényt
a Belügyminisztériumba. A
fõhatóság 1883. jan. 16-án ki-
állította az engedélyt a kért
névváltoztatásra. Vagyis fõ-
hõsünk már Károlyi Mór né-
ven kezdte meg orvosi ta-
nulmányait Budapesten. 

1889-ben szerezte orvosi
oklevelét a budapesti egye-
tem orvosi karán. Eredetileg
szülész-nõgyógyász akart

lenni, de egy tragikus klini-
kai eset miatt meggondolta
magát. Ekkoriban hozta ösz-
sze a sors Árkövy József pro-
fesszorral, a magyarországi
tudományos fogászat meg-
alapítójával, aki huzamos
ideig Londonban tanulmá-
nyozta a fogászatot és szájse-
bészetet. A nagyhírû fogász-
mester 1881-ben saját fog-
gyógyászati intézetet nyitott,
és miután magántanári ké-
pesítést nyert, elõbb a Szent
Rókus Kórház fogászati osz-
tályának orvosává nevezték
ki, 1890-ben pedig az újon-
nan alapított fogászati klini-
ka vezetését bízták rá. Kár-
olyi Mór orvostanhallgató-
ként bejáratos lett Árkövy
intézetébe, és igen sok fogá-
szati eljárást megtanult. A
mester ösztönzésére a diplo-
ma megszerzése után a fog-
orvosi pályát választotta.
1889-tõl egy évet Berlinben
dolgozott Warnekros pro-
fesszor intézetében, ahol fõ-
ként a fogorvosi technikát
tanulmányozta, majd 1890-
ben a bécsi egyetem fogásza-
ti intézetében lett tanárse-
géd. 1893-ban magánrende-
lõt nyitott Bécsben, s praxi-
sát 45 éven át, egészen 1938-
ig fenntartotta.

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

150 éve született, 70 éve hunyt el dr. Károlyi Mór (I.)

Szentesrõl induló világhírû tudós
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biztosít a Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület.

Segítik a lakosságot a banki elszámoltatás-
sal kapcsolatos feladataikban. 

A több mint 90 napot meghaladó tartozás-
sal rendelkezõ ügyfelek részére ingyenes vál-
ságkezelési tanácsadást adnak.

Az eladósodott családok részére tanács-

adást biztosít az egyesület a késõbbi magán-
csõd eljárások során.

Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek
(nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi
visszatérítési és könnyítési segítséget nyújta-
nak (ez határidõs, csak az elkövetkezõ 2 hó-
napban van rá lehetõség).
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valsagkezeles2008@gmail.com 
www.bankikarosultak.hu

Banki károsultakat segítenek

Dr. Károlyi Mór

Pusztai László (1946-1987)



Csak a szépre emlékezik
a Zenével a Rákos Gyerme-
kekért Alapítvány. Az el-
múlt idõszakban volt is le-
hetõség a szép élményeket
elraktározni. 

Az Omega kétórás kon-
certjét az alapítvány gyógy-
ulófélben lévõ és egészséges
gyerekekbõl álló zenekara
nyitotta, a Gyöngyhajú lány
címû dal átiratával. 

Az alapítvány létrehozója,
Seres Antal elmondta, sokat
jelentett a tanítványainak a
fellépés lelkiekben, óriási él-
mény volt számukra. A ze-
nész úgy fogalmazott, na-
gyon büszke rájuk, a profi
elõadókhoz a kellõ fegyel-
mezettséggel viszonyultak.  -
A koncertet követõ állófoga-
dáson szerényen meghúzód-
tunk, s az egyik énekes kis-
lányt, Gyarmat Noémit kér-
tem meg, mondjon köszöne-
tet a lehetõségért az együt-
tesnek. Az Omega dobosa,
Debreczeni Ferenc megfogta
az arcát, körbepuszilta, és a
következõket mondta: azt
gondolták, õk fognak aján-
dékot adni a nézõknek, de
rájöttek, mi adtunk nekik
óriási ajándékot a mûso-
runkkal.

Az alapítvány létrehozója
reméli, nem szakad meg a
kapcsolatuk a legendás ze-
nekarral. Pozitív élményként
élték meg tehát a fellépést,

de elvárták volna a szerve-
zõktõl, hogy felkonferálják,
kiket is hallanak a nézõk.

Egy héttel korábban, má-
jus 8-án immár mások sport-
napját rendezte az alapít-
vány. Úgy érzik, jól sikerült.
Délelõtt az ovisoké volt a fõ-
szerep, 1-2 intézmény kivé-
telével minden helybeli óvo-
da részt vett, 10-féle sportág-
ban mérhették össze ügyes-
ségüket a kicsik. Gáspárné
Edina vezetésével, Gyõriné
Eszter közremûködésével.
Példaértékû, amit õk csinál-
nak, jellemezte a Rákóczi

utcai ovi munkatársait Om-
bodi Csilla, az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke. A Rá-
kóczi oviból 96 gyereket
siekrült mozgósítani, a Dam-
janich utcaiból pedig teljes
létszámmal, 40 fõvel érkez-
tek. Dósai Molnár Szilvia ta-
nárnõ munkája is kiemelen-
dõ, aki a Kiss Bálint iskolá-
ból 64 diákot hozott futni.
Délutántól este 11-ig a sport-
csarnokban az aerobik, a
röplabda és  kosárlabda hí-
vei mozoghattak. Czanik Ba-
lázs órája iránt is nagy volt
az érdeklõdés. Az áprilisi

szegedi ÁRKÁD-futás 3 ezer
embert mozgatott meg, ez
egy újabb 5-ös érdemjegy a
munkánknak, fogalmazott
Csilla. Június 15-19. között
Antal növendékei számára
szerveznek tábort az üdülõ-
központban, amit júliusban
még kettõ követ, azok már
a gyógyulófélben lévõknek
szólnak. Legközelebb május
22-én a mindszenti mûvelõ-
dési házban jótékonysági es-
ten lépnek fel az alapítvány
ifjú muzsikusai, majd 29-én
Csongrádon a Batsányi János
Gimnázium és az alapítvány
közös gálamûsorában, júni-
us 14-én pedig a Szegedi
Nemzeti Színházban.

D. J.
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(folytatás az 1. oldalról)
Az önkormányzat a per-

ben szerette volna látni a
Szentes Spa Kft. és a Vitala
Group közötti szerzõdését
valamint tisztázni a felperes
és az EFE Italy között létre-
jött szerzõdés megkötésének
körülményeit. Dr. Demeter
Attila szerint a bíróság a bi-
zonyíték mérlegelése és egy-
bevetése után, helytállóan ál-
lapította meg a tényállást és
ebbõl helyes jogi következte-
tésre jutott, amikor elutasí-
totta a felperes Szentes Spa
Kft. keresetét. Az alpolgár-
mester kiemelte, hogy a fe-
lek közös célja vitathatatla-
nul a projekt megvalósítása
volt.  Azonban a szerzõdéses
kapcsolatokban a Szentes
Spa Kft. és a Vitala közötti
„szerzõdés  és árajánlat”
megnevezésû irat a bíróság
álláspontja szerint nem te-
kinthetõ szerzõdésnek, mert
abból nem volt megállapít-
ható, hogy a Szentes Spa Kft.
milyen szolgáltatást követel-
het a Vitalától.  Ezzel szem-
ben az ellenszolgáltatás ösz-

szegét és esedékességét meg-
határozták, amit egyebek kö-
zött megfinanszírozott az
önkormányzat, pedig nem
volt alanya a szerzõdésnek.
Az EFE Italy és a Szentes
Spa Kft. közötti pénzügyi
szándéknyilatkozatban az
olasz cég hitelközvetítést
vállalt, nem pedig pénzügyi
kölcsön nyújtását. Az önkor-
mányzatnak 2013-ban öt hó-
napon belül kellett volna do-
kumentumokat szolgáltatnia
a beruházásokhoz szükséges
ingatlanokról. Ez a kötele-
zettség azonban más okira-
tok egyidejû csatolásával
eredményezte volna azt,
hogy a pénzügyi szándék-
nyilatkozat, mint szerzõdés
érvényessé váljon. Az önkor-
mányzattól megkívánt do-
kumentumok határidõre át-
adásra kerültek, ezzel szem-
ben a Szentes Spa Kft. nem
teljesítette a projekthez szük-
séges egyéb dokumentumok
szolgáltatását. A bíróság
megállapítása szerint az ön-
kormányzat, ennek a szere-
zõdésnek sem volt alanya,

tehát nem volt olyan szerzõ-
déses kötelezettsége, aminek
megszegése miatt a Szentes
Spa Kft. joggal követelhetett
volna kártérítést. Dr. Deme-
ter Attila elmondta, hogy a
bíróság az indoklásában arra
is kitért, miszerint a kártérí-
tési felelõsségnek olyan kon-
junktív, összekapcsoló ele-
mei vannak, mint jogellenes-
ség, felróhatóság, a kár és
annak nagysága valamint ok
– okozati összefüggés a jog-
ellenes magatartás és bekö-
vetkezett kár között, amit a
felperesnek kellett volna bi-
zonyítani. Az önkormányzat
a szerzõdéses kötelezettségét

nem szegte meg. Az úgyne-
vezett utaló magatartás pe-
dig olyan helyettesítõ törvé-
nyi tényállás amelynek al-
kalmazása kivételes, ha a fe-
lek között polgári jogi szer-
zõdés nincs, az üzletkötésre
az egyik fél a  másik jóhisze-
mû felet nyomatékosan biz-
tatta, ezért az ebbõl eredõ
hátrányok miatt a jogosult
kártalanításra tarthat igényt.
Az erre való felperesi hivat-
kozás sem volt alapos.

A feleknek 15 nap áll ren-
delkezésre fellebbezés be-
nyújtására az ítélethirdetés
napjától számítva.

Besenyei

Nem szegett szerzõdést
az önkormányzat

(folytatás az 1.oldalról)
A testület nem fogadta el a

Pendola Szentes Kft. beszá-
molóját, mivel az nem tartal-
maz szöveges kiegészítést, il-
letve a nyilvántartott eszkö-
zök leltára hiányzik. A
Spa&Medical Kft. többszöri
felszólításra sem nyújtotta be
mérlegét. Mindkét esetben
utasította a testület az önkor-
mányzat tulajdonosi képvi-
selõjét, hogy ne fogadja el a
két cég mérlegbeszámolóját
azok taggyûlésén. Antal Ba-
lázs Tibor, a Fidesz frakcióve-
zetõje indítványára a gazda-
sági társaságok beszámolót
készítenek az elsõ negyed-
éves pénzügyi gazdálkodás
idõarányos felhasználásáról. 

Elfogadta a testület, hogy
az önkormányzat nem tudja
vállalni az iskolák fenntartá-
sát a rendelkezésére álló sa-
ját bevételei terhére, ezért
azokat továbbra is az állami
intézményfenntartó központ
mûködtesse. A törvénybõl
adódó mintegy havi 26 mil-
lió forint hozzájárulást to-
vábbra is fizeti, de azon dol-
gozik más településekkel és
országgyûlési képviselõkkel,
hogy az állam teljes mérték-
ben vállalja át a fenntartást
és ne kérjen hozzájárulást a
településektõl.

A gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátá-
sáról szóló átfogó értékelés
kapcsán dr. Chomiak Walde-
mar, a szociális bizottság el-
nöke kiegészítõ határozati
pontokat javasolt. Többek
között kérte a védõnõi szol-
gálat épület felmérését, térfi-
gyelõ kamera felszerelését is-
kolákhoz és kollégiumhoz, a
Deák iskola sportolási lehe-
tõségeinek részletes felméré-
sét, valamint az oktatási in-

tézmények dolgozói számá-
ra tájékoztatást a drogpre-
vencióról. Móra József hoz-
zátette, hogy az ingatlanfel-
mérés egy hamarosan kiírás-
ra kerülõ központi pályázat-
hoz szükséges tervekkel
együtt készüljön el. Dömsödi
Mihályné indítványozta,
hogy a beszámolót elkészítõ
Lencséné Szalontai Mária iro-
davezetõ részére köszönetét
fejezze ki a testület.

Dr Szalva Péter kutatóról
nevezik el a Kurca bal parti
sétányát a Csongrádi úttól a
volt zöldségkutatóig. Az Ipa-
ri parkban a Bolgárkertész
utca nevet kapja az egyik út. 

Nem döntöttek Dömsödi
Mihályné javaslatáról díj ala-
pítására a köztisztviselõk
társadalmi elismerésérõl,
melyhez 250 ezer forintot
ajánlott fel képviselõi kereté-
bõl. Kovács János szerint a
meglévõ városi elismerések
tanulmányozását követõen
döntsenek a kérdésben és az
önkormányzati nonprofit
társaságok dolgozói is meg-
kaphassák a díjat, egyben
kérte a napirendrõl való le-
vételét és részletesebb kidol-
gozását.

Kisebb vita után végül el-
fogadta a testület pályázat
kiírását a Központi Gyer-
mekélelmezési Konyha üze-
meltetésére, egyben az elké-
szült igazságügyi szakértõi
vizsgálat kiegészítését kérte
a beszerzésekre vonatkozó-
an.

Elfogadták a képviselõk a
Tiszai Partfürdõ és Pihenõte-
rület fejlesztési koncepcióját,
valamint elsõ olvasatban vá-
ros Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiáját is.

Besenyei

Dr. Szalva Péter utca

– Május utolsó szerdája
évek óta a Kihívás Napja, ná-
lunk sportnap – kezdte a be-
szélgetést a Koszta József Ál-
talános Iskola pedagógusa.
Szabóné Borbás Edit hozzátet-
te, második alkalommal ren-
dezik meg a tanulóik számá-
ra az akadálypálya-jellegû
feladatokat. – Az akció
lényege, hogy mindenki, le-
hetõleg minden nap, leg-
alább 15 perces mozgással a
pulzusszámát megemelje és
ez garantáltan így lesz ma, a
mi diákjainknál – folytatta a
matematika-testnevelés sza-
kos tanárnõ. A helyszínek
változatosak, a liget, az
uszoda, az iskolai betonpá-
lya, de még a kinizsi pályája
is „csatatérré” vált. A nebu-
lóknak összeségében 8 állo-
máson kellett teljesíteniük,
az eredményeket menetle-
vélben vezették. Volt például
kerékpáros akadálypálya, az

ismeretlenül csengõ Várméta
játék lett a fiúk kedvence. El-
kísértem a csapatokat az
uszodába is, ahol bátorság
kellett és ügyesség. A piciket
a tájfutás rejtelmei és a kötél-
húzás hozta lázba. Délután
2-6-ig a „Falusi olimpia a pa-
nelrengetegben” verseny
startolt, az iskola tornater-
mében, ide mindenkit  vár-
tunk – folytatta  Edit.  Olyan
viccesnek hangzó feladato-
kat kellett teljesíteni, mint
amilyen az  uborkaszedés
vagy például a defekt-effekt
feladat. Mivel  az Országos
Magyar Szabadidõ Szövet-
ségbe beneveztük  az iskolát,
azt szeretnénk, hogy sport-
szerutalványt nyerjünk, de
az összesítés késõbb lesz –
sorolta és hozzátette igazi
csapatmunka volt, amelybõl
minden pedagógus kivette a
részét.

F.M.

Vicces feladatok
a Kihívás Napján

Második alkalommal csat-
lakozik idén a Régészet nap-
ja elnevezésû országos ren-
dezvényhez a Koszta József
Múzeum. Ezúttal két napon
keresztül, május 29-én és 30-
án ismerkedhetnek az érdek-
lõdõk a régész foglalkozás
mibenlétével. Az elsõ napon,
jövõ pénteken a Csallány
Gábor Kiállítóhelyen kezdõ-

dik a program. A múzeum li-
geti épületében 8 és 11.30 óra
között Gyermekkoromban
én is régész szerettem volna
lenni címmel Lukács Nikoletta
régész tart foglalkozásokat
iskolásoknak, melyre elõze-
tes bejelentkezés szükséges.
Délután szintén a fiatal
muzeológus vezetésével Mi-
ket rejt a régészeti raktár?

címmel szakmai tárlatveze-
tésre várják a közönséget a
Csallány kiállítóhelyen. 17 és
18 óra között dr. Béres Mária
múzeumigazgató elõadását
hallgathatják meg az érdek-
lõdõk Titkok a föld alól cím-
mel, a helyszín ekkor már a
Koszta József Múzeum.

Másnap, szombaton 10
órakor indul kétórás kerék-

páros kirándulás a Várhátra,
Lukács Nikoletta avatja be a
résztvevõket a terepbejárás
részleteibe. 16 órától Györffy
Györgyre, a történeti földrajz
kutatójára emlékezik dr. Bé-
res Mária az elõadásában, a
múzeum megyeházi épületé-
ben. 17 órától a Puszták népe
címû épülõ régészeti kiálíltás
kulisszái mögé enged bete-
kintést Lukács Nikoletta.

(darók)

Két nap a régészetrõl

Ötös az alapítványnak

Állásfoglalás Szentes SPA

A Szentes SPA & Medical Kft vezetõsége és többségi
tulajdonosa nem fogadja el az elsõfokú Bíróság ítéletét.

- Úgy látszik, itt mindenre fel kell készülni. Álláspon-
tunk szerint az elsõfokú ítélet nem alapos és ellentmon-
dásos. Igazunkat természetesen nem hagyjuk veszni, azt
a másodfokú bíróságon, végsõ soron pedig a Kúrián fog-
juk érvényesíteni. Bízunk az igazságszolgáltatásban, így
aggodalomra nincs okunk - zárta gondolatait Katos Zsolt
a Szentes SPA & Medical Kft ügyvezetõ igazgatója.

Lelkes ovisok a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány sportnapján (Fotó: Vidovics)
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A TeSzedd! – Önkéntesen
a tiszta Magyarországért!
mozgalom már ötödik alka-
lommal kerül megrendezés-
re, de a szentesi alakulat
most elõször kapcsolódott
be a programba. A sajtóérte-
sülések szerint Szentesen
három közösség jelezte
résztvételi szándékát az ak-
cióra, ebbõl az egyik a 37.
II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Ezred egy kisebb csoportja.

Csapatépítõ tréninggel is
felért az a múlt hét pénteki
esemény, amelyen együtt
szedte a szemetet  katona és
közalkalmazott. Csordásné
Nehéz Zsuzsanna fõhadnagy
lapunk kérésére elmondta,
hogy mindenki elsõ szóra
jött. Az alakulat környezet-
védelmi tisztje hozzátette, a
rossz idõ ellenére örömmel
vesznek részt a kezdeménye-
zésben, amelyet a Honvédel-

mi Minisztérium hirdetett
meg.

Mint megtudtuk, a szente-
siek nyolc másik alakulattal
együtt, önkéntesen vállalták,
hogy bekapcsolódnak a
programba. Csordásné Ne-
héz Zsuzsanna elmondta,
hogy már reggel nyolc óra-
kor munkához láttak 26 fõ-
vel. Csatlós Imre õrnagy is
csatlakozott a csapathoz és
közösen tisztitották meg a
területet a Csongrádi úti lak-
tanyától a kerékpárúton át a
tiszai gyakorlótérig terjedõ,
közel 10 km-es szakaszon. A
katonák az akció emblémájá-
val ellátott zsákokba szedték
a mindenféle szemetet és
hulladékot. A kerékpárút
melletti kiserdõben a fém-
hulladéktól a mûanyag pa-
lackokig, ruhanemû, és eldo-
bott kisebb lakberendezési
tárgyon keresztül sok min-

dent találtunk. Az alakulat
nõi tagjaival beszélgetve ki-
derült, hogy több édesanya
is van közöttük. Õk azt
mondták, hogy gyermekeik-
tõl sokat tanulnak a környe-
zettudatosságról, ami átszö-
vi a mindennapjaikat. Ma
már kevesebb vízzel mos-
nak, mosogatnak és a tisztí-
tószerekkel is spórolnak, a
szemetet pedig szelektíven
gyûjtik, amikor csak tehetik.

Idén a TeSzedd akció hiva-
talos megnyitója Poroszlón
volt, a felhívásra több mint
115 ezren regisztráltak. A
hirado.hu oldalon azt írták,
hogy az akcióban összessé-
gében több mint háromszáz
honvédségi dolgozó vett
részt. Országszerte 14 alaku-
lat csatlakozott, köztük a
szentesi ezred is.

A mostani akció elsõdleges
célja, a szemét eltüntetésén
kívül, hogy növeljék az em-
berek érzékenységét a termé-
szet iránt – olvasható a por-
tálon. Szeretnék megértetni,
mennyire fontos a szelektív
hulladékgyûjtés, ezáltal az
újrahasznosítás segítése és
a hulladék keletkezésé-
nek megakadályozása is.
A honvedelem.hu oldalon
részletes tudósítás és képri-
port látható arról, hogy mely
települések alakulatai vettek
részt az eseményen. Ez alap-
ján kijelethetõ, hogy a szen-
tesiek sem maradtak le telje-
sítményükkel.

F.M.

Te is szedd(heted)

A szentesi Tiszai strand-
hoz vezetõ úton a matuzsá-
lem korú fák recsegnek-ro-
pognak, ha viharos az idõjá-
rás. Ez a természeti folyamat
évek óta félelmet kelt a bicik-
lin, motoron vagy éppen
autón érkezõkben, akik a
strandra vagy a vikend-
házhoz közlekednek.  Egy-
egy orkán erejû szél nagy
pusztítást végez a természe-
tes faállományban is. A
strandoló közönség aggódik
a testi épsége miatt, mert az
út alattuk vezet a fövenyre
és a stégekhez is. Ottjár-
tunkkor mindenfelé látható
volt, hogy szakemberek
gallyazták a fákat, a levágott
ágak összegyûjtése még fo-
lyamatban volt.  Egy óriási
fát éppen acélsodronyokkal
rögzítettek egy IFA-hoz,
majd hatalmas reccsenéssel
kidöntötték. Képeket is azért
nem lehetett közelebbrõl ké-
szíteni, mert veszélyes volt a
terület, ki is parancsoltak on-
nan a fadöntést végzõ dolgo-
zók. Miután a helyszínt biz-
tosították, csak azután dön-
tötték ki az éltes korú nyár-
fát. Patai Zoltán, a Trend-
Hydro Kft. ügyvezetõje el-
mondta, hogy azért vágják ki
a fákat, mert  életveszélye-
sek. Két héttel korábban
gallyazást végeztek a terüle-
ten. A szakember elmondta,
hogy Kiskunhalasról jöttek

és  mindennap megteszik az
utat Szentes és a lakóhelyük
között, nem alszanak itt. A
kft. hat bejelentett dolgozója
egész nap végzi a munkát,
amelyet a KPM  útfelügyelet
rendelt meg. Pontos útmuta-

tás alapján dolgoznak, a kor-
hadt, beteg fákat távolítják el
az út mentén, megelõzve egy
esetleges balesetet – tette
hozzá Patai Zoltán.

Fehér Mónika

Életveszélyes fákat
vágnak ki a Tiszán

Az életveszélyes fákat vágják ki a tiszai strandra vezetõ út mellett.
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Sokan alig hitték, hogy
még láthatják-hallhatják a le-
gendás együttest Szentesen,
azonban 44 év után az Ome-
ga visszatért városunkba.
Május 15-én a református
nagytemplom falai között
csaptak a húrokba a zené-
szek. A „régi csibészek” ez-
úttal a templomokat járó
Omega Oratórium címû
koncerttel érkeztek itteni ra-
jongóikhoz, s a környezethez
illõen a szakrális témájú és
bensõségesebb, líraibb dala-
ikból válogattak. A több
mint ezer fõs közönség töl-
tötte meg a szokatlan Ome-
ga-koncerthelyszínt. Abban

megoszlottak a vélemények,
illenek-e a rockdalok ebbe
a miliõbe, de Kóbor János,
Benkõ László és Debreczeni Fe-
renc – mint régi tagok – és
zenésztársaik igyekeztek
meghitt, ünnepi hangulatot
varázsolni a református
templomba. Volt azért füst,
még ha visszafogottan is,
látványos fénytechnika és
néhány rockosabb hangzású
szám. A frontember a szente-
si publikumnak is megmu-
tatta jellegzetes széles moz-
dulatait a mikrofonállvány-
nyal. Az elmaradhatatlan
Gyöngyhajú lányt kétszer is
hallhatták a jelenlévõk, akik

közül  többen állva, szinte
már csak a bejárat közelében
helyet találva figyelték a mû-
sort. A csodálatos dallamo-
kat elõször Seres Antal, a Ze-
nével a Rákos Gyermekekért
Alapítvány létrehozójának
gyógyulófélben lévõ és
egészséges zenésznövendé-
kei „vitték sikerre”, s aho-
gyan indult, ugyanezzel a
számmal ért véget a kétórás
koncert, immár az Omega
elõadásában. Szimfónikusok
is kísérték a rockzenészeket,
s  közremûködött helybeli
énekkar is. A Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola ki-
bõvített kórusa minden dal-

ban énekelt, azonban a Nem
tudom a neved és a Fekete
pillangó  zenei kísérettel az õ
„magánszámuk” volt.

A sokak számára felejthe-
tetlen élményt szerzõ együt-
tes énekesének a vendéglá-
tók szereztek meglepetést,
ugyanis a szervezõk és a vá-
rosvezetés is felköszöntötte
Kóbor Jánost közelgõ, azóta
már be is töltött 72. születés-
napja alkalmából, s a kórus
is kedveskedett egy köszön-
tõ dallal Mecky-nek. Az
Omega a szentesi közönség
elõtt búcsúzott az Oratóri-
um-koncertektõl.

D. J.

Újra itt volt a nagy csapat

Közel félezer diák küldte
be munkáját a Szivárvány
Alapfokú Mûvészeti Iskola
országos pályázatára. A Mû-
vészetek Házában mûködõ
iskola hatodik alkalommal
hirdette meg képzõmûvésze-
ti versenyét. Az elõdöntõben
59 oktatási intézmény 461 ta-
nulója közül választotta ki
az 51 döntõst a Roskó Gábor

képzõmûvész, az SZTE Ju-
hász Gyula Tanárképzõ tan-
székvezetõ egyetemi docen-
se által vezetett zsûri. Az al-
sós korosztályban 17, a felsõ
tagozatosoknál 34 diák a
nemzeti szempontból ki-
emelkedõ épített örökségek
témakört dolgozták fel gya-
korlati verseny keretében a
Klauzál Gábor Általános Is-

kolában. A rendezvényt Szir-
bik Imre polgármester nyitot-
ta meg, a kísérõ pedagógu-
sok Nagy Zsolt Imre (TKM
csoport) kalauzolásával vá-
rosnézõ sétán vehettek részt.

A zsûri mindkét korcso-
portban az elsõ hat helyezést
állapította meg. Az I. korcso-
portban az elsõ három he-
lyen a Szivárvány AMI tanu-

lói végeztek: 1. Bánfi Jázmin
Szeged, 2. Remzsõ Laura
Szentes, 3. Nógrádi Bátor Sze-
ged. A II. korcsoportban vi-
dékrõl érkezõ versenyzõk ér-
ték el az elsõ hat helyezést.

A legeredményesebb diá-
kok felkészítõit is jutalmaz-
ták, köztük Pétersz Nórát, a
Szivárvány AMI pedagógu-
sát.

Országos képzõmûvészeti döntõ

Mire elég az elsõ év egy zenekar életében? Alighanem
együttese válogatja. Nehezebb dolguk azoknak van, akik elõ-
ször kezdenek el muzsikálni, valahol az ismeretlenség homá-
lyában. Merõben más a helyzet egy ún. szupergrupp eseté-
ben, amelyik történetesen világzenei. A Zûrös Banda épp ezt
a kategóriát képviseli.

Vezetõjét, a hegedûs Lang Jánost a boldogult emlékû
Fiannából ismerhetjük itt, Szentesen is. A gitáros Varga Kor-
nélt ugyanonnan, valamint a tízéves Fabula Rasából. A szaxo-
fonos Bede Péter szinte minden formációban fújt már, ahol a
világzenében és a jazzben azt tenni érdemes. Basszusgitár:
Boros Attila, a Makámból! Branka Basits pedig – ha jól tudom
– a Balkán Fanatik énekesnõje volt egy idõben. A dobok mö-
gött pedig Kertész Ákos ül! Róla késõbb - no, nem bemutatás
végett, hanem egyéb ok miatt!

Zavar akkor sincs, ha Lang Jani nem érne Szentesre válasz-
tott hazájából, Skóciából, hiszen Wertetics Szlobodán helyette-
sítené õt (aki szintén megmutatta már magát a szentesi kö-
zönségnek) – nem hegedûn persze, hanem saját szólóhang-
szerén, tangóharmonikán. Nem lennék különösebben csaló-
dott, ha így alakulna, hiszen a Zûrös Banda nem egyebet,
mint balkáni alapú magyar világzenét játszik! Nem akárho-
gyan, hiszen a Cseh Tamás Pályázaton lemezfelvételi lehetõ-
séget érdemeltek, amivel olyannyira éltek, hogy - jelen állás
szerint - túl vannak a keverésen, tehát elkészült a zenei
anyag. Kiadójuk, a Fonó nyáron vagy õsszel dobja piacra a
CD-t – alighanem fél szemmel figyelve a legnagyobb világze-
nei vásárra, az októberben Budapesten (!) megrendezésre ke-
rülõ WOMEX-re is. (Ami – ha így van – ki tudja, miféle lehe-
tõségeket rejt magában.) Közben videoklip készül, de érde-
mes kutakodni az interneten is, Zûrös Banda-ügyileg.

A hosszúra sikerült felvezetés után jól sejti a Kedves Olva-
só! Zûrös Banda-koncert lesz Szentesen a hangversenyköz-
pontban, mégpedig május 22-én, pénteken 19 órakor a Zene-
Világ-Zene aktuális évada utolsó elõadásaként! (Nem teljesen
ér véget a sorozat, hiszen a Zene Világnapján a Benkó Dixie-
land Band játszik majd nekünk ismét. Bõvebben errõl a maga
idejében.)

Ahogyan ígértem, visszatérek Kertész Ákoshoz, aki – mit
tesz a véletlen - a koncert napján tölti be a 40. életévét! Egy
lájk – egy köszöntés, írnám a jól ismert közösségi fórumon,
ezúttal azonban nem teszem, hiszen sokkal többrõl van szó:
kerek szülinapot ünnepelni hazai színpadon, zenével, hazai
közönség elõtt, felettébb ritka alkalom, és minden bizonnyal
felemelõ érzés. Köszöntsük hát együtt a Zûrös Bandát, és
persze boldog szülinapot, kedves Ákos!

Olasz Sándor

A Zûrös Banda

Május 18-án a Koszta Jó-
zsef Múzeum ismét csatlako-
zott a múzeumi világnap
eseményeihez. Ezúttal a
Kossuth térre szerveztek egy
újszerû közösségi festést: a
nap folyamán bárki ecsetet
foghatott a kezébe és részt
vehetett két Koszta-festmény
újrafestésében, vagy ha úgy
tetszik, lemásolásában. A
Vízhordó lányok és a Tanya
boglyákkal és rózsaszín kö-
tényes nõvel címû alkotások
gyerekek és idõsebbek keze
nyomán születtek újjá. Dél-
után a múzeum néhány
hölgy munkatársa flashmob
keretében a vízhordó lányo-
kat megidézve, népviselet-
ben perdült táncra a téren. A
csoportos festéssel és a vil-
lámcsõdülettel egyúttal a
Múzeumok éjszakáján nyíló,
a víz éltetõ erejét bemutató
idõszaki kiállítás kapcsán
meghirdetett gyermekrajz-és
videoklip pályázatra is fel-
hívták a figyelmet. A4-es,
maximum A3-as méretû raj-
zokat, illetve legfeljebb 3
perc idõtartamú videókat
várnak június 3-ig a múze-

um címére (6600, Szentes,
Kossuth tér 1.). Bõvebb in-
formáció a 313 353-as tele-
fonszámon kérhetõ.

A Koszta-múzeum május
16-án rangos szakmai díjat
kapott. Az intézmény is részt
vett a Magyar Nemzeti Mú-
zeumban rendezett Múzeu-
mok Majálisán, ahol az Év

Múzeuma-pályázat egyik je-
löltjeként 2011 után ismét
különdíjjal ismerték el az itt
folyó munkát. Az Országos
Közgyûjtemények Szövetsé-
ge és az ICOM – Magyar
Nemzeti Tanács indoklása
szerint kevés olyan hazai
múzeum van, ahol ennyire
sikeresen tudták megvalósí-

tani, megújítani a múzeumi
tevékenységet. A szakmai,
tudományos munka mellett
nyitottak a nagyközönség fe-
lé, nem kis mértékben a mú-
zeumpedagógiai tevékeny-
ségnek is köszönhetõen a ta-
valyi évben mintegy 25 ezer
látogatót fogadtak.

(darók)

Újrafestették a Koszta-képeket

Fotó: Lantos Imre

Fotó: Omega Oratórium
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Másik szakág más sza-
bályrendszerében is bizonyí-
totta felkészültségét a Mu-
sashi Team. A szentesi Hon-
kyokushin Nemzetközi Ka-
rate Szervezet 12 fõs csapata
a Shidokan Világbajnoksá-
gon 4 arany, 4 ezüst és 4

bronzérmet szerzett, egyben
a világbajnokság legeredmé-
nyesebb csapata és a legtech-
nikásabb versenyzõje címet
is elnyerte. 

Shihan Brezovai Sándor ta-
nítványai a 2015-ös hivatalos
Shidokan Világbajnokságon

12 érmet szereztek 20 ország,
135 versenyzõje között. A
Shidokan szakág szabály-
rendszere engedi a fogást, az
arc térdbehúzását és a föld-
harcot is, ami megnehezítet-
te a Musashi Team Kyo-
kushin karatésainak dolgát.
A felnõtt nõi -55 kilogramm-
ban indult Bagi Alexandra a
döntõben a nála egy fejjel
m a g a s a b b  u k r á n  I r y n a
Godynets-t (edzõje Sensei
Mykhailo Godynets) ráadásul
úgy gyõzte le, hogy a vb he-
tében izomsérülést szenve-
dett.

Érmesek:
Arany: Lantos Lehel, Láng

Zsolt, Gojdár Kamilla és Bagi
Alexandra

Ezüst: Rapi Balázs, Percze
Lajos, Dóczi Klaudia és Kotuly
Zoltán

Bronz: Brezovai Botond,
Georgiádes Zoltán, Kukovecz
Jázmin és Halmai Nikolett.

A Honkyokushin Nemzet-
közi Karate Szervezet veze-
tõje, egyben a Musashi Team
edzõje Shihan Brezovai Sán-
dor külön megköszönte a
versenyzõk felkészítésében
végzett kiváló munkáját
Sensei Erdei Sándor és Senpai
Gojdár János edzõknek.

A Shidokan Világbajnok-
ság díjait Kancho Soeji Soeno,
a shidokan alapítója adta át.

B.G.

Szentesre 12 világbajnoki
érem vándorolt

Vasárnap a fõvárosban
még négygólos vereséget
szenvedett a Hungerit-
Szentesi Vk nõi vízilabda-
csapata a bajnoki döntõ har-
madik mérkõzésén. Szer-
dán viszont magabiztosan
gyõztek a ligeti uszodában.

A harmadik összecsapáson
a mieink nem tudták megis-
mételni legutóbbi remek tel-
jesítményüket, és ezúttal ért-
hetetlenül gyengén játszot-
tak, az Újpest már 9-3-ra is
vezetett. A végére valamivel
közelebb került a fõvárosiak-
hoz a Szentes, de így is
négygólos távolság maradt a
két csapat között. Tóth László
vezetõedzõ a sportnapilap-
nak elmondta: – Bizonytala-
nok voltunk a mérkõzés ele-
jén és gyengén lõttünk, míg
az UVSE jól védekezett. Saj-
nos utána elbizonytalanod-
tunk, és szerintem ez a játék-
vezetés nem tett jót a meccs-
nek. Bár a korábbi meccse-
ink alapján nem gondol-

tam, hogy ennyire szélsõsé-
ge teljesítményt tudunk
nyújtani.

Szerdán este aztán hazai
medencében magabiztosan
gyõzött a Szentes az UVSE
ellen. A párharc állása 2-2,
ami azt is jelenti, hogy az
ötödik mindent eldöntõ
meccsre kerül sor szombaton
este 7 órától a Hajós Alfréd
uszodában és kiderül, hova
kerül a bajnoki cím.

A mérkõzés elõtt a klubve-
zetõk és a szurkolók virág-
csokorral köszöntötték a ha-
zai medencében utolsó mér-
kõzését játszó Gyõri Esztert
(DéDé) és Sabrina van der
Slootot. Eszter befejezi pálya-
futását, a két szezont Szente-
sen pólózó holland játékos
pedig visszatér hazájába.

Tóth László: – Ma minden
összejött, csodálatosan ját-
szottak a lányok. Igazi csa-
patmunka volt ez a gyõze-
lem. Most van egy lehetet-
lennek tûnõ vállalkozás

szombaton, de sok ilyen dol-
gok megoldottunk már.

Gólzáporos egyenlítés

Harmadik helyen zárta a
bajnokságot a Szentesi Ki-
nizsi SZITE férfi asztalite-
nisz-csapata az NB II Dél-
keleti csoportjában. Az
ezüstérem szinte az utolsó
pillanatban úszott el, miu-
tán a mieink kikaptak Deb-
recenben a házigazdáktól.

Úgy utaztak Debrecenbe
férfi pingpongosaink, hogy
az ezüstérem megszerzésé-
hez mindenképpen gyõznie
kell a csapatnak, és az ered-
mények kedvezõ alakulása
után a dobogó második fo-
kán zárhat a csapat. A páro-
sok után 1-1-re állt a mérkõ-
zés, végül fokozatosan fö-
lénybe kerültek a debreceni-
ek és végül 11-7-re verték a
mieinket. – Igazából nem is
most, hanem már a Mezõtúr
elleni vereség volt az, ami azt

sejtette, hogy lecsúszunk az
ezüstéremrõl – mondta Hege-
dûs Gábor, a Kinizsi szakosz-
tályvezetõje. – Pontszámban
utolért bennünket a Cegléd,
így onnantól kezdve nem a
mi kezünkben volt a sor-
sunk. Valamennyi mérkõzé-
süket hozták, az élen végzõ
orosháziakat is legyõzték,
így azt kell mondanom, hogy
m e g é rd e m e l t e n  l e t t e k
másodikok. Sajnos nem ját-
szottunk jól ezen az utolsó
mérkõzésen, Gazdag Károly
valamennyi egyéni összecsa-
pását megnyerte, de a többi-
ek a12 egyéni mérkõzésbõl

mindössze kettõt, így nem is
lehettek nagy reményeink a
végeredményt illetõen.

Hegedûs Gábor elmondta
azt is, hogy szerették volna
megismételni a tavalyi baj-
nokságban elért eredményü-
ket, akkor második lett a csa-
pat, sajnos egy hajszállal le-
csúsztak a második helyrõl. –
Az utóbbi három évben vala-
mennyi csapatunk a dobo-
gón végzett a különbözõ baj-
nokságokban, ez minden-
képpen büszkeséggel tölt el
minket – zárta mondandóját
a szakosztály vezetõje.

hv

Bronzérmesek az
asztaliteniszezõk

Nõi Ob I., döntõ (negye-
dik mérkõzés):

Hungerit Szentes -
UVSE-Centrál 18 - 12 (4-3,
6-3, 4-2, 4-4)

Szentes: Bolonyai - Heve-
si 2, Van der Sloot 4,
Miskolczi 1, Bujka 4, Kövér-
Kis 3,  Pengõ 1. Csere: Gyõ-
ri 1, Farkas, Pócsi, Kádár 1,
Rácz, Gémes 1, - Gundl (ka-
pus)

UVSE: Gangl - Kisteleki
H. 3, Szücs 1, Keszthelyi 4,
Skiter 1, Tóth 2, Csabai.
Csere: Kuna, Kövesdi,
Hertzka 1, Korényi, Bicskei,
Azumah, - Kiss (kapus)

Gól büntetõbõl: 0/0 illet-
ve 5/5

Gól emberelõnybõl: 6/8
illetve 0/7

Kipontozódott: Gémes
Alexa

Kancho Soeji Soeno, Bagi Alexandra, Shihan Brezovai Sándor

A XI. Arany Kupán szere-
peltek az elmúlt hétvégén,
Szegeden a szentesi fiatal
tornászok Oroszi Szilvia ve-
zetésével. 

A meghívásos versenyre
két csapattal utaztak a szen-
tesiek, a kis korcsoportosok
a második, a második kor-
csoportba tartozó fiatalok a
harmadik helyet szerezték
meg. Egyéni helyezéseket is
elértek a tornászok, egészen
pontosan egy második és két
harmadik helyezést gyûjtöt-
tek be a gyerekek, akik tala-
jon, gerendán és szekrényug-
ráson mutatták be tudásu-
kat. – Diákolimpián csak ta-

lajon és szekrényugráson
versenyezhetnek a kicsik, itt
viszont mind a három szeren
– mondta Oroszi Szilvia, a
tornászok felkészítõje. – Ne-
künk az ugrás az erõssé-
günk, a kicsiknél is és a na-
gyoknál is.

Nem csak ez a verseny si-
került jól a szentesi torná-
szoknak, hanem az egész
tanév során szépen szerepel-
tek. A megyei diákolimpián
a nagyok az elsõ, a kisebbek
a harmadik helyen végeztek,
ami országos elõdöntõt ért,
onnan azonban már nem si-
került bejutni a fináléba. A
hagyományos Forray-tornán

Szegváron egyéniben és csa-
patban is „jól muzsikáltak” a
szentesiek, így Oroszi Szilvia
elégedetten nyilatkozott az
idei teljesítményükrõl. – Jö-
võre a felsõs korcsoportban
is igyekszünk majd csapatot
indítani a versenyeken. A
tanév végéig még óvodai be-
mutatók és egy évzáró be-
mutató verseny vár ránk, ez
utóbbin a szülõknek mutat-
juk meg tudásunkat a tanév
utolsó hetén. Augusztusig
pihenõt kapnak a kicsik, utá-
na azonban elkezdjük a fel-
készülést, gyakorlást.

hv

Sikerek az Arany-kupán

Súlyos vereséget szenve-
dett a Kinizsi megyei elsõ
osztályú labdarúgó-csapat
az Ásotthalom együttesétõl.
A hétvégi ellenfél sem lesz
kellemesebb, a második he-
lyen álló Tápé látogat Szen-
tesre.

Meglehetõsen szûkös ke-
rettel utazott Ásotthalomra a
Kinizsi, a kispadon mindösz-
sze két bevethetõ labdarúgó
állt Bozóki Zoltán rendelkezé-
sére. Az elsõ fél órában jól
tartotta magát a Kinizsi, ám
ezt követõen gyakorlatilag
hét perc alatt összeroppant a
csapat, három gólt is szerez-
tek a hazaiak, majd a félidõ
lefújása elõtt még egyet, így
4-0 volt a szünetben, vagyis
eldõlt a pontok sorsa. A for-
dulást követõen a 67. perc-
ben Molnár Zsolt szépített
ugyan, de az ásotthalmiak az
utolsó negyedórában még
két gólt szereztek, így lett fél
tucat a vége. – Tartalékosan

álltunk fel, több játékosunk
is hiányzott sérülések és ta-
nulmányi elfoglaltságuk mi-
att – mondta Csepregi István
szakosztályvezetõ. – Sajnos a
mérkõzésen Légrádi és Szél
is megsérültek a találkozón,
már a félidõben kettõt kellett
cserélnünk. Így a különbsé-
get nem tudtuk csökkenteni
a Mártéllyal szemben. Hogy
maradunk-e az elsõ osztály-
ban, az nem csak a mi és
a mártélyiak szereplésétõl
függ, hanem a megyei labda-
rúgó szövetség versenybi-
zottságától is. 

A Csongrád Megyei Lab-
darúgó Szövetség egyelõre
14 elsõ osztályú klub licencét
fogadta el, nem adott be
klublicencet a Mártély és a
Tápé, ez utóbbi az NB III-ba
nyújtotta ezt be a Hódmezõ-
vásárhellyel együtt. A Szen-
tesi Kinizsi licencét is elfo-
gadták, ami azt jelenti, hogy
a létesítmény, az öltözõk, az

infrastruktúrális felszerelt-
ség. A megyei szövetség
honlapján már ott van, hogy
milyen feltételeknek kell
megfelelnie annak a klub-
nak, amely nevezni szeretne
a 2015-2016-os szezonra, és
ez bizony komoly kötelezett-
ségekkel jár, különös tekin-
tettel az utánpótlás csapatok
számát tekintve. – Azt gon-
dolom, hogy a megyei má-
sodosztályú csapatok közül,
az a hat, amely klublicenc
kérelmet nyújtott be az elsõ
osztályra, kevesen felelnek
meg eme feltételeknek –
mondta Csepregi István. –
Szeretnénk az elsõ osztályú
tagságunkat megõrizni, mert
úgy érzem, hogy ez a csapat,
és ez az utánpótlás bázis,
ami július elsejétõl Szentesen
létrejön, megérdemli a stabil
megyei elsõ osztályt.

A Szentesi Kinizsi szomba-
ton 17 óra 30 perckor játszik
itthon a Tápéval.

hv

Ásotthalmi hatos

Csepelen, május 16-án a
Baracsi Imre Birkózó Emlék-
verseny Centrum Szabadfo-
gású Csapatgáláján vettek
részt a Dr. Papp László Birkó-
zó SE sportolói. A birkózó
sportág fejlesztési koncepció-
ja szerint az országot 9 nagy
centrumra osztották, a Szen-
tes-Csongrád egyesület cent-
rumához Orosháza, Szeged,
Tótkomlós csapata tartozik.
A centrumok számára kiírt
versenyen a Szentes-Csong-
rád csapatából Zsirmik Tamás

és Zilcsák Richárd vett részt.
Nagy küzdelmek árán a
Szentes-Csongrádi centrum
szerezte meg az elsõ helyet. A
mezõny erõsségét is tükrözi,
hogy kétszer is egyetlenegy
pont döntött a helyezéseket
illetõen. – Különösen örü-
lünk, hogy a döntõbe jutásért
a Csepel csapatát kellett le-
gyõznünk és Zilcsák Richárd
mérkõzésén múlt a döntõbe
jutás – mondta Mazula Erik

edzõ. – Neki egy súllyal fel-
jebb kellett birkóznia, és a ná-
la 10 kg-mal nehezebb ellen-
felét két vállra tudta fektetni,

így 27-26-os pontkülönbség-
gel a mi csapatunk jutott a
döntõbe, ahol a sikeres ha-
gyományokkal rendelkezõ
ESMTK csapatával kellett
megmérkõznünk az arany-
éremért, és sikerült is 28-27-re
legyõzni õket, így miénk lett
a kupa, ami azt jelenti, hogy
jelenleg a miénk az ország
legjobb centruma. Ricsit szin-
te a vállunkon vittük az elõ-
döntõt követõen, de Tamás is
nagyszerû formában birkózta
végig ezt a sok mérkõzést,
négy-öt mérkõzésük volt egy
napon, ami fizikailag is ko-
moly igénybevételt jelentett.
Szintén ezen a napon a fiata-
labb korosztályú sportolóink
Kiskunfélegyházán vettek
részt egy emlékversenyen,
ahonnan egy arany, három
ezüst és négy bronzéremmel
tértek haza.

A csapat legközelebb a hét-
végén utazik Budapestre, a
magyar bajnokságra, ahol új-
ra összeakadhatnak mostani
ellenfeleikkel a szentesi,
csongrádi birkózók.

hv

Ricsi bravúrja
kellett

a döntõhöz

Hét versenyzõvel képvisel-
tette magát a Marosvásár-
hely Kupán a Szentes Városi
Úszó Club. A 12. alkalommal
megrendezett nemzetközi
tornán 3 ország 17 egyesüle-
tének sportolói mérték össze
erejüket 50 és 100 méteres tá-
vokon. A mieink szépen ki-
tettek magukért, hat érmet és
nyolc pontszerzõ helyezést
szerezve. A legeredménye-
sebb szentesi úszónak Kon-
dorosi Gréta bizonyult, két
ezüst-, és egy bronzérmével.
A második helyeket 100 mé-
ter gyorson és pillangón sze-
rezte, míg 100 háton harma-
dik lett. 

A további szentesi érem-
szerzõk: Csatlós Flóra korosz-
tályában 100 háton a máso-
dik, 100 háton a harmadik
helyen ért célba, Batta Orso-
lya pedig a bronzérmek szá-
mát gyarapította 100 gyor-
son.

A medencén kívül is voltak
programjaik az úszóinknak,
ápolva a sok éves barátságot
meghívóikkal, akik jönnek a
hétvégi szentesi versenyre. A
19. Óvodától az olimpiáig
elvevezésû kétnapos torna a
Mars Magyarország Kupáért
szombaton délelõtt kezdõ-
dik. Már biztos, hogy rajtkõ-
re lép, ráadásul minden fel-
nõtt számban, Kis Gergõ két-
szeres Európa-bajnok, olim-
piai 6. helyezett úszó is.

D. J.

Erdélyben úsztak
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Díjakkal elismert filmek
stáblistáján szerepel a neve,
és hollywood-i produkciók-
ban is dolgozik a Szentesre
nõsült Molnár Miklós. Spe-
ciális a feladata: világosító-
ként a filmek képi „hangu-
latfelelõseként” az õ mun-
kája is hozzájárul az alkotá-
sok hatásához. Legutóbb
a  k ö z r e m û k ö d é s é v e l  a
Zeneakadémiáról készí-
tett imázsfilm Chicagóban
nyert szakmai díjat. 

Kicsit szabadkozott megke-
resésünkre, mitõl olyan érde-
kes az õ munkája. Azért még-
is lelkesen beavatott a világo-
sítók hétköznapjaiba, ami egy
kívülálló számára igenis kü-
lönleges és vágyott világ. A
világosítók ugyan nem a leg-
fontosabb alkotók egy filmes
stábban, de az operatõrrel
(D.O.P. - Director of Photo-g-
raphy) szorosan együttmû-
ködve dolgoznak. A D.O.P.
felelõs a képért, a fõvilágosító
pedig a világítás technikai
megvalósításáért. Ez utóbbi
egy filmben komoly hangula-
ti eszköz: elérhetõ a lámpák
segítségével napfényes, vi-
dám hangulat, de nyomasztó
atmoszféra is. A fõvilágosító
irányítja a világosítócsopor-
tot, mely lehet kéttagú, de
akár 40 fõs is, magyarázta
Miklós. 

A férfi a fõvárosban fotó-
zást tanult, majd a MAFILM-
hez került, s azóta, vagyis
1989-tõl a filmes pályán dol-

gozik. Közremûködött szá-
mos kis-és nagyjátékfilm,
klip, reklám elkészítésében.
Elõfordultak köztük világhírû
filmek is, mint az Eragon, a
Diótörõ vagy a München. Ha
egy nagy produkció Magyar-
országra jön, a kulcsembere-
ket hozzák magukkal, de az is
megéri nekik, ha minél több
helyi munkaerõ dolgozik a
filmeken. A világosító a ren-
dezõvel alapvetõen nincs
kapcsolatban, pláne a Mün-
chen esetében, ahol hatalmas
stábról volt szó, de Miklós el-
mondhatja, hogy Steven Spiel-
berg filmjében dolgozott. A
szintén hazánkban forgatott
Die Hard 5.-ben pár napig
közremûködött, s az elsõ na-
pon Bruce Willisszel is vettek
fel közeliket. 

Azonban inkább a hazai
filmekre büszke, melyekben
dolgozott. Többet rangos dí-
jakkal is elismertek, így
Mundruczó Kornél 2008-as,
Delta címû filmjét, mely
a Cannes-i Filmfesztiválon
FIPRESCI-djat nyert, és a Ma-
gyar Filmszemlén is bezse-
belt három díjat. A Juszt Ba-
lázs rendezésében készült
2012-es Split Perfect címû,
angol nyelvû rövidfilm az
L.A. Shorts fesztivál verseny-
programjába is meghívást ka-
pott. Ezen a seregszemlén a
legjobb színésznõ díjára jelöl-
ték az egyik fõszereplõt, Dobó
Katát, akivel Miklós egy két
évvel korábbi filmben is
együtt dolgozott. Ha valaki
látta a Halálkeringõ címû
drámát, minden bizonnyal

nehezen tudott szabadulni a
fojtogató légkörtõl, amit Kö-
ves Krisztián Károly filmjének
képi világa nyújtott. Ha meg-
nézzük a két produkció elõ-
zetesét, szembeötlõ és tanul-
mányozható a két világítás
közti különbség, többek kö-
zött ennek is köszönhetõen
egyszer csúnyának, lecsú-
szottnak, máskor meg vonzó-
nak látjuk a színésznõt –
ahogy a történet és a rendezõ
megkívánja.

Miklós általában Dobóczi
Balázs HSC (Magyar Opera-
tõrök Szövetsége) operatõrrel
forgat, a Split Perfectben is
együtt dolgoztak. December-
ben vele forgatta fõvilágosí-
tóként a Zeneakadémia
imázsfilmjét. A Lisztérium –
ahol él a zene címû klip ren-

dezõje, Géczy Dávid a Zene-
akadémián születõ muzsika
katartikus erejét, a Nagyte-
rem egyedi atmoszféráját
mutatja be. A sikerét bizo-
nyítja, a közelmúltban a film-
nek odaítélt Silver Hugo-díj
az intézményi arculat kategó-
riában a rangos Chicagói
Nemzetközi Filmfesztivál te-
levíziós versenyén. A siker-
ben kis része volt a fõvilágo-
sítónak is, akitõl megtudtuk,
nagytotálok-nál a színház vi-
lágítását használták, a köze-
lik voltak filmes módszerrel
megvilágítva, s többször is
visszamentek a helyszínre,
statisztákkal és egy koncerten
is csináltak felvételeket –
több napig forgatták a 40 má-
sodperces mûvet.

Sok idõt tölt távol család-
jától, ha egy munka elszólít-
ja, hiszen egy filmforgatás
hetekig, de akár tovább is el-
tarthat. Heti hat nappal, napi
12 órai munkával és napi ál-
talában 1-2 percnyi „hasz-
nossal” számolva, egy 90
perces játékfilm felvételei 40-
100 napig is elhúzódhatnak,
s a világosítónak is folyama-
tosan jelen kell lennie, rész-
letezte Miklós. Eredetileg
egy évre szándékoztak Bu-
dapestrõl leköltözni Szentes-
re, felesége szüleihez, ami-
kor kislányuk megszületett,
ám Judit itt akart maradni.
Ezért férje döntött: vállalja,
hogy õ lesz az, aki jön-megy.

Darók József

Reflektorfényben a  fõvilágosító

Kos
Feladatok sokasága
vár Önre. Spontán

problémamegoldó képességére
lesz szüksége, hogy felvegye
az optimális tempót. 

Bika
A szakmai kihívások
idõszaka kezdõdik az

ön számára. Végre megérkezett
a kedvezõ széljárás a karrierjé-
ben, aminek köszönhetõen
több lehetõség is feltárulkozik.

Ikrek
A mostani bolygóhatá-
sok azt sugallják, hogy

ezekben a napokban ne ideges-
kedjen mindenen. Jó lenne, ha
egy kis idõre kikapcsolva hagy-
ná a vészjelzõit.

Rák
A pozitív energiájának
most nagy hasznát ve-

heti. A külsõségek most nem
számítanak. Nem a ruha a lé-
nyeg, hanem az, aki alatta van.

Oroszlán
A hét második felében
egy régóta húzódó vá-

gya beteljesülhet. Legyen konk-
rétabb amikor kíván valamit,
mert nagy meglepetésére szó-
ról szóra válik valóra, amit kért.

Szûz
Jó üzletet köthet pénz-
ügyek terén, de csak

akkor, ha minden apró részletre
odafigyel. Magánéletében is
szerencsés most, párkapcsola-
tában jól érzi magát. 

Mérleg
Bár aggasztja egy-két
dolog a munkahelyével

kapcsolatosan, mégis lelkiis-
meretesen és eredményesen
ellátja a feladatait. 

Skorpió
A hét elején lehet,
hogy üzlettársaival né-

mi összetûzés merül fel egy fél-
reértett apróság miatt. A profit
arányokat kellene korrektül
megbeszélniük.

Nyilas
Valakinek segít, aki
örök életre hálás lesz

önnek. Ez egy ígéretes hét a
pénzszerzés és a befektetések
szempontjából. Otthoni teendõi
nem jelentenek különösebb ki-
hívást.

Bak
Kifejezetten kreatív és
az akadályok is elgör-

dülnek, hogy haladni tudjon,
feltöltik energiával. A folyamat-
ban lévõ feladatait sikeresen
megoldja.

Vízöntõ
Önre mosolyog a sze-
rencse. Lehet, hogy

egy kisebb pénznyereményt
kap, vagy nyer egy utazást.
Most ne aggódjon a munka mi-
att, élvezze a lehetõségeket.

Halak
Olyan emberek keresik
az ön társaságát ba-

rátság céljából, akik magasabb
szakmai köröket képviselnek.
Nem véletlen, hiszen önnek
mindig vannak újabb ötletei.

Május 22-29.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Május 24., 10 óra

Pünkösdi istentisztelet
úrvacsorával
Református nagytemplom

Május 26., 18 óra

A Filmklub mûsorán:
Mesés férfiak kurblival címû
csehszlovák filmszatíra
Városi könyvtár

Május 27., 18 óra

Szentes Város Fúvószenekar
hangversenye
Református nagytemplom

Május 27., 18 óra

Én és a tanárom
Városi könyvtár

Május 28., 18 óra

Rocktöri sorozat
Városi könyvtár

Május 28., 19-21 óra

Korok és alkotások az iroda-
lomban
Maupassant: A szépfiú. Elõ-
adó: Poszler György
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház

Május 30., 9-11 óra

Évzáró a Mátéffy Ferenc ut-
cai óvodában

Május 30., 10-20 óra

CAC Nemzeti Kutyakiállí-
tás és kalandpark gyerek-
nap
Kurca-part Kalandpark

Programajánló

Május 25., hétfõ
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 26., kedd
15:30 3D Bosszúállók: Ultron kora
18:15 3D Mad Max - A harag útja
20:30 3D Mad Max - A harag útja
Május 27., kedd
15:30 3D Bosszúállók: Ultron kora
18:15 3D Mad Max - A harag útja
20:30 3D Mad Max - A harag útja
Május 28., csütörtök
14:00 3D Mad Max - A harag útja
16:15 Tökéletes hang 2
18:15 Holnapolisz
20:30 Holnapolisz

Május 29., péntek
14:00 Holnapolisz
16:15 3D Mad Max - A harag útja
18:30 Tökéletes hang 2
20:30 Holnapolisz
Május 30., szombat
12:30 3D Dínó kaland
14:00 Tökéletes hang 2
16:00 Holnapolisz
18:15 3D Mad Max - A harag útja
20:30 Holnapolisz
Május 31., vasárnap
9:00 3D ! Sam - Kismadár nagy kalandja
10:45 3D ! Csocsó-sztori
12:45 3D ! Végre otthon!
14:30 3D ! Dínó kaland
16:15 3D Mad Max - A harag útja
18:30 Tökéletes hang 2
20:30 Holnapolisz

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. 

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

Csallány Gábor Kiállítóhely:
Régészeti látványtár. Régészhall-
gatók kiállítása. Szalva Péter és
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
Tavasz a természetben címmel

látható kiállítás az általános isko-
lások munkáiból május 29-ig az
intézmény nyitvatartási 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.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Május 22-tõl

Egy üzletember helyet foglal a repü-
lõgépen és észreveszi, hogy a mel-
lette ülõ elegáns hölgy egy gyönyö-
rû gyémántgyûrût visel. A férfi meg-
jegyzi, hogy milyen szép az ékszer.
- Igen, ez egy Herrman-gyémánt -
feleli a nõ. Nagyon szép, de együtt
jár egy átokkal...
- Miféle átokkal? - kérdezi a férfi.
- Mr. Herrman-nal...

- Uram, Ön az akinek ellopták az es-
ernyõjét? - kérdi a  pincér az egyik
vendégtõl.
- Igen, miért megtalálták?
- Nem, elállt az esõ.

- Mi az abszolút vagányság?
- Amikor a csiga bedõl a kanyarban.
- Még nagyobb vagányság?
- Csikorog hozzá.

A székelynek nagyon hisztis a fele-
sége. Elmegy a gyógyszertárba va-
lami gyógyírt kérni rá a patikustól.
Elpanaszolja baját a patikusnak, mi-
re az inti, hogy hajoljon közelebb. 
A patikus lekever két jó nagy pofont
a székelynek, és hozzá teszi:
- Ezt adja be otthon a feleségének,

amikor elkezd hisztizni.
Az elsõ adandó alkalommal, lekever
a feleségének egy nagy pofont, ami-
tõl az nyomban befejezi a hisztizést.
Megy is sürgõsen megköszönni a
"gyógyszert" a patikusnak, de ahogy
a közelébe ér, lekever neki is egy jó-
kora pofont, és hozzáteszi:
- Köszönöm a gyógyszert, de tudja
a fele megmaradt és visszahoztam,
még mielõtt a szavatossága lejárna!

- Jean, meglocsolta már a kinti virá-
gokat?
- Nem uram, hiszen esik az esõ!
- Hát akkor vigyen magával eser-
nyõt!

Hõguta

20 éve zenél, szintetizátorozik és énekel, de játszik még
más hangszereken is. Repertoárja közel 3000 dalból áll, me-
lyek a pop, nosztalgia, diszkó, mulatós, népzene, táncdal stí-
lusokat képviseli. Május 22., péntek 22 óra, Center Sörözõ.

Frankó Pál zenés estje

A zenekart 1997 nyarán alapította Nagy Imre Hatvanban.
Ekkor még a zenekar neve Stone Face volt. Kedvelt és min-
denki által ismert rockzenét és bulizható rock & rollt játsza-
nak. 

Május 24., vasárnap Felsõpárti Sörözõ Szentes.
A belépõ egyben tombola is! Sorsolás: 2 óra.

Rockjam élõ koncert

A Rockefeller együttes fõleg
rockzenei feldolgozásokat játszó
csapat. 11 éves munkásságuk
során a tagcserék, illetve a folya-
matos fejlõdés is alakította a zenei
stílusukat. Az együttes jellemzõen
egy rock-buli zenekar: repertoá-
rukban elsõsorban a 70-es, 80-as
évek rock klasszikusai és slágerei
szerepelnek.

Május 23., szombat 22 óra Fel-
sõpárti Sörözõ.

Rockefeller
élõ buli

Molnár Miklóüs egy autós jelenet felvételén
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Családi események

Elfogták a Szentesi Rend-
õrkapitányság munkatársai
azt a háromfõs társaságot,
akik a városközpontban több
kertes ház melléképületébe,
garázsába behatoltak, és on-
nan értéktárgyakat, pénzt,
élelmiszert, italokat, hor-
gászbotokat vittek maguk-
kal. A rendõrség lopás miatt
nyomoz ellenük. Érdemes
tudni, hogy azok a szemé-
lyek, akik tudják, hogy lo-
pott árut vásárolnak ezektõl
a bûnözõktõl, orgazdaságot
követnek el. 

70 ezer forint értékû alu-
mínium-csónakot kötöttek el
a Körös-duzzasztó fölötti
kompátkelõ csónakkikötõjé-
bõl. A tolvajok május 14-rõl
15-re virradóra lopták el a
csónakot.

Egy felnõtt és egy fiatalko-
rú kerékpártolvajt fogtak el a
rendõrök Szentesen. A két
személy két kerékpárt lopott
el néhány hónappal ezelõtt,
és egy házkutatás során
most kerültek elõ a kerék-
párok maradványai. A bûnö-
zõk ugyanis feldarabolták a
bringákat, és fémhulladék-
ként értékesítették azokat.
Az egyik jármû kétszázezer
forintot ért.

30 ezer forint értékû volt
az a három liba és három ka-
csa, melyeket egy Berekben
lévõ tanyából loptak el isme-
retlenek. Vasárnapról hétfõre

virradóra.
Néhány héttel ezelõtt már

lapunk is beszámolt arról,
hogy több millió forint érté-
kû növényvédõ szert loptak
el ismeretlenek egy telep-
helyrõl. Nos, a vegyszerlo-
pás folytatódott, ezúttal
Derekegyház határából lop-
tak el növényvédõ szert, ösz-
szesen mintegy 2 millió 300
ezer forint értékben. Ha
ilyen komoly összegû vegy-
szereket tárol valaki a telep-
helyén, akkor azt érdemes
õriztetni vagy csak a felhasz-
nálás napján kivinni oda.

Hv

Õzet mentettek a szentesi
tûzoltók május 17-én, vasár-
nap délután. Fél hatkor érke-
zett a lakossági bejelentés a
katasztrófavédelemhez. A te-
lefonáló elmondta, hogy egy
riadt õzet talált a fábián-
sebestyéni út mellett. Az ál-
lat egy fóliázott öntözõcsa-
tornába esett bele, ahonnan
önerejébõl nem tudott ki-
mászni. A tûzoltók mentõkö-
tél segítségével húzták fel az
õzet a csatorna falán, majd
átadták a helyszínen tartóz-
kodó állatorvosnak.

Villám csapott egy Dankó
Pista utcai lakóházba a kedd
éjszakai viharban. Személyi
sérülés nem történt, de a ház
elektromos hálózata meg-
rongálódott.

A Szentesi Járási Ügyész-
ség vádat emelt azzal a hely-
beli férfival szemben, aki
2013. év õsze és 2015. év ja-
nuárja közötti idõszakban
közel 80 embert csapott be
Csongrád, Jász Nagykun-
Szolnok és Bács-Kiskun Me-
gye területén. A vádlott jel-
lemzõen építkezéseken dol-
gozó személyeket, vállalko-
zókat, magánszemélyeket
keresett fel és tõlük rövid
idõre szerszámokat kért köl-
csön. Az így megszerzett
eszközöket azután ismeret-
len személyeknek tovább ér-
tékesítette, az abból szárma-
zó pénzt pedig saját megél-
hetésére fordította. Cselek-
ményeit jellemzõen Szente-
sen, Hódmezõvásárhelyen,
Szegeden, de Szolnokon,
Kiskunfélegyházán, Kun-
szentmártonon és más egyéb
településeken is elkövette.
Mindezeken túlmenõen
nemcsak csalást, hanem lo-
pásokat is elkövetett, így
többek között egy szentesi
plébánia mûhelyébõl is az
ott tárolt fûkaszát vitte el.

A Szentesi Járási Ügyész-
ség a vádlottat 70 rendbeli
csalás valamint 9 rendbeli lo-
pás bûncselekményével vá-
dolja. Ügyében a Szentesi Já-
rásbíróság dönt, a férfi a
vádemeléskor elõzetes letar-
tóztatásban volt.

Horgászbotot, libát
és vegyszert loptak

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 25-ig Dr. Weiss Patika (Rákóczi u.
71.) hétfõ-péntek 7.30-19, szombat 7-12 óráig. Május 25-június 1-ig
Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-12
óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü május 25—29.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Menü nincs, de az
étterem nyitva tart.

Kedd: Paradicsomleves és
tárkonyos krumplileves

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya

B menü: Milánói lasagne
Szerda: Gyümölcsleves és

zöldbableves
A menü: Rántott karaj,

kelkáposztafõzelék
B menü: Csirkefalatok

sajtmártásban,
zöldséges rizs

Csütörtök: Pirított tarhonyaleves
és nyári zöldségleves

A menü: Csikós tokány tésztával
vagy chilisbab

B menü: Csirkemell
szezámmagos
bundában, vegyes
gyümölcsszósz

Péntek: Szárazbableves füstölt
ízekkel és halászlé

A menü: Temesvári sertésszelet,
tészta

B menü: Túrós csusza vagy
szilvalekváros derelye

www.galeriakavehaz.hu (X)

Május 28-án, csütörtökön
19 órától a megyeháza udva-
ri színpadának elsõ idei fel-
lépõje a Furcsa Vendég ze-
nekar lesz, akik a dalszöve-
geiket író Szentmártoni Já-
nos költõt kísérik el.

Az irodalmi beszélgetés és
koncert a József Attila-díjas
költõ versei köré szervezõ-
dik. Szentmártoni János, aki
immár öt éve a Magyar Író-
szövetség elnöke, tizenegy
éves korától ír verseket, pá-
lyáját a Stádium Fiatal Írók
Körében kezdte. 1995 óta je-
lennek meg kötetei. A Furcsa
Vendég zenekar dalszövegeit
saját költeményeibõl írja át.
Különbséget tesz vers és dal-
szöveg között, hiszen, mint
egy író-olvasó találkozó al-
kalmával megfogalmazta,

mindkettõ mást bír el. Úgy
véli, a költõ befelé figyel, a
szövegíró pedig inkább kife-
lé fordul. Az énekelt versek
népszerûsége a hatvanas,
hetvenes évektõl újra meg-
nõtt, példának hozható Cseh
Tamás vagy a Kaláka együt-
tes munkássága.

Szentmártoni János a Pau-
lovics Tamás szervezésében a
könyvtárban rendezett Vers-
mondók és versírók találko-
zójának meghívott költõ
vendégeként járt már Szente-
sen. A szövegeit megzenésítõ
Furcsa Vendég zenekar tag-
jai: Gréger Zsolt (zene, gitár,
vokál), Honfi Imre Olivér
(dob, vokál), Kulicz Gábor
(basszus), Perjési Péter (ének,
gitár).

Furcsa vendég
a megyeháza

udvarán

Mintegy 5 köbméter sze-
metet szedett össze a vizei
partján a Gerecz Elemér
Sporthorgász Egyesület má-
jus 16-án. A hagyományos
hulladékgyûjtésen 22 hor-
gász jelent meg az egyesület
székházánál. Kalamusz Endre
elnök szerint a szombat reg-
geli esõs idõ is befolyásolhat-
ta az alacsony jelenlétet. A
Kurca felsõ szakaszát tisz-
tábbnak találták, mint a vá-
rosi részt. Sajnos a horgászok
által elhagyott hulladék is
fellelhetõ volt, etetõanyagos
zacskó, kukoricakonzerves
doboz, sörös doboz és üdítõs
mûanyag flakon, de találtak
autógumit is. Az összesze-
dett szemét egy részét bevit-
ték a Berki hulladéktelepre,

másik részét a Városellátó
Nonprofit Kft. autója szállí-
totta el.

Az alacsony részvétel
okán Kalamusz Endre el-
mondta, hogy nem halogat-
hatják tovább a kötelezõ tár-
sadalmi munka bevezetését.
Az intézkedés nem példa
nélküli Csongrád megyében
sem, a Szegedi Herman Ottó
Horgászegyesület évente 8
óra társadalmi munkát vár a
tagjaitól, amit azonban kivál-
hatnak 4 ezer forint befizeté-
sével. Az elnök szerint a jövõ
évi közgyûlésen napirendre
kerül a téma.

A szemétszedés napján ti-
los volt a horgászás minden-
ki számára az egyesület vize-
in 6 és 15 óra között.

Festménykiállítás

Négyesi Jánosné ny. pedagó-

gus festményeibõl nyílik ki-

állítás május 27-én, szerdán

11 órakor a Gondozási Köz-

pont II. sz. Idõsek Klubjában

(Nagyörvény u. 53.).

A kiállított munkák június

5-ig tekinthetõk meg munka-

napokon 8-15 óra között. 

A horgászok is
szemetet szedtek

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

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.
Heti menü június 1-7.

Hétfõ: Zöldborsóleves
A menü: Tejfölös-gombás

csirkeragu, zöldséges
barna rizs

B menü: Mexikói sertéstokány,
párolt rizs

C menü hétfõtõl-péntekig:
Rántott sertésszelet,
párolt rizs

Kedd: Húsleves
A menü: Rakott káposzta
B menü: Fõtt sertéshús,

meggymártás
Szerda: Szárazbableves
A menü: Csirkepörkölt palócosan,

fõtt burgonya
B menü: Zöldborsós paprikás

szelet, szalonnás
burgonyapüré

Csütörtök: Pirított tarhonyaleves
A menü: Vagdalt, zöldbabfõzelék
B menü: Rántott csirkemell, rizibizi

és kapros majonézes
kukoricasaláta

Péntek: Gulyásleves
A menü: Túrós csusza
B menü: Sonkás rakott tészta
Szombat: Csontleves
A menü: Sült hurka-kolbász,

tepsis burgonya,
párolt káposzta

Vasárnap: Meggyleves
A menü: Csülökpörkölt,

fõtt burgonya
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.

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület ismét körsétára invi-

tálja az érdeklõdõket május 30-án, szombaton 16 órakor. A

felújított Felsõpárti Református Templomban Gilicze Andrásné

lelkipásztor kalauzolja a látogatókat, illetve bemutatja az ön-

kéntes tevékenységüket is. Találkozó a Jókai u. 71. sz. alatt.

Részletek: www.turizmus.szentes.hu

Templomi körséta

PÁLYÁZAT   PÁLYÁZAT   PÁLYÁZAT   PÁLYÁZAT
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete

PÁLYÁZATOT ÍRT KI
a Központi Gyermekélelmezési Konyha

(székhely: 6600 Szentes, Jövendõ u. 6.)

üzemeltetõi, szolgáltatói feladatainak
ellátására.

A pályázat részletes feltételei megtekinthetõek
Szentes Város honlapján (www.szentes.hu).

Információ kérhetõ a 63/510-360-as telefonszámon,
illetve a kv@szentes.hu e-mail címen.

A pályázat benyújtásának határideje és helye:
2015. június 30. 11 óra.

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármesteri Iroda (202 -es iroda).

Dzsúdó arany

Május 10-én, vasárnap

Kecskeméten rendezték a

Szentkirályi Judo Kupát. A

Petõfi Dzsúdó SE-t két ver-

senyzõ képviselte. Diák "C"

korcsoport 45 kg-ban Pörneki

Richárd elsõ, diák "B" korcso-

portban a 29 kg-os Bartucz

László ötödik helyezést ért el.

Edzõ: Tóth Béla és Tóth Gel-

lért.


