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Több száz kertész megélhetését
fenyegeti egyetlen híresztelés

Egyetlen szalagcím, és máris „mérgezõ lett az ösz-
szes szentesi paprika”… Annak ellenére, hogy végül
csupán egy paprikatermelõnél állapították meg a
hazánkban már 2006 óta nem alkalmazható vegysze-
rek használatát. Egy ilyen általánosítva tálalt hír ve-
szélybe sodorta több száz becsületesen dolgozó kis-
és nagytermelõ megélhetését. 4. oldal

Egy gyermek kevesebbel
is beérné

A VII. szentesi Születés Hete Fesztivál egyik érde-
kes témakörét bontotta ki Tóth Erika pszichiáter, aki
szerint a gyermekek sokkal kevesebbel is beérik,
mint amit a szülõk feltételeznek, érdemes családot
tervezni. Amennyiben lelki elakadások vannak, ak-
kor pedig segítséget kell kérni szakembertõl.

3. oldal

Hódi József felháborodásá-
nak adott hangot szerkesztõ-
ségünkben az Üdülõköz-
pontban, a gyermekmeden-
cénél, a gombánál zajló
munkálatokkal kapcsolat-
ban. Többszörös minõségé-
ben is hozzá kíván szólni a
munkálatokhoz. Úgyis mint
rendszeres strandlátogató -
kabint bérlõ vendég. Másod-
sorban, mint évtizedek óta
vízilabda szurkoló, a „Kö-
ménymag” szurkolói csoport
hangfelelõse és a klub segítõ-
je. Harmadrészt pedig mint
aki már levezényelt igen ko-
moly beruházásokat a Kiss
Bálint Református Általános
Iskola bõvítésénél, hitelek és
uniós pályázati támogatások
nélkül. Tehát olyan finanszí-
rozású beruházások kapcsán
dolgozott temérdek sokat,
ahol nincs a finanszírozás ol-
daláról nézve olyan nagy

szigorúság és határidõs fe-
gyelem. Ellenben a strandon
folyó munkálatokkal, ahol
bizony kõkemény teljesítési
és finanszírozási határidõk-
nek kell(ene) megfelelni.

Ehhez képest...
„Elkeserített, amit láttam

május 19-én (kedden) dél-
után fél 4 és fél 6 között az
uszodában. Rosszat nem
akarva senkinek, de azt ta-
pasztaltam, hogy a gyermek-
medencénél nem dolgozó
dolgozók több idõt töltöttek
üldögéléssel és a büfé elõtt,
mint munkával. Azzal nincs
bajom, hogy esznek vagy
üdítõt isznak, ami megen-
gedhetõ, hisz közel 30 fokos
meleg volt. Hanem bizony
más jellegû üveges és csapolt
italokat fogyasztottak! Bi-
zony ebben az idõinterval-
lumban szinte egyáltalán
nem végezték a munkájukat,

az elefántos medence oldal-
falának megerõsítését. Azt
tapasztaltam – átlépve az
építési területet elhatároló
szalagot – hogy másfél zsák
Mapei Planitop 400 zsákos
anyag még ott árválkodik a
tûzõ napon az elefántos me-
dencében, mellettük a szer-
számok várják a munkáso-
kat. Egyszerû hétköznapon,
amikor se fagy, se esõ nem
akadályozta a munkát. Ezen
keddi nap délutánján az ol-
dalfal durván 1/6-a volt egy
rétegben bevakolva, miköz-
ben nyakunkon a szezon!
Melegben, napsütésben ször-
nyû lassúsággal végzik a
munkájukat. Miközben nem
láttam építésvezetõt, mûsza-
ki vezetõt vagy a beruházó
Üdülõközpont illetékesét,
aki noszogatta volna õket. 

(folytatás a 3. oldalon)

Katonai tiszteletadás mel-
lett avatták újra az elsõ vi-
lágháborúban elesett szen-
tesi iparosok emléktábláját.
A helyi ipartestület által a
hõsöknek 1939-ben állított
emléktábla évtizedekre el-
tûnt, s csak a közelmúltban
került elõ.

Mód László néprajzkutató,
a Koszta József Múzeum
munkatársa lapunkban tette
közzé kutatásának eredmé-
nyét, miszerint korabeli új-
ságcikkekben rálelt a koráb-
ban a Szentesi Ipartestület
székházán (a késõbbi Móricz
Zsigmond Kultúrházon) el-
helyezett emléktábla létezé-
sére, melynek a hetvenes
években veszett nyoma, s a
mûvelõdési intézmény pad-
lásáról került elõ méltatla-
nul, de viszonylag jó állapot-
ban. A Szentes és Vidéke

Ipartestület elnöke, Kádasi
Zoltán felkarolta az emlék-
tábla visszahelyezésének
ügyét, így a héten, május 27-
én sor kerülhetett az elsõ vi-
lágháborúban hõsi halált
halt egykori iparosoknak
emléket állító tábla újra ava-
tására, ezúttal már a testület
jelenlegi, Arany János utcai
székhelyén. Mint az elnök
fogalmazott, nem ünneplés a
táblaavatás, hanem kegyelet-
tétel a részükrõl, s adósságot
is törlesztenek vele. A tábla,
melynek újbóli avatásán em-
lékezett Szirbik Imre polgár-
mester és Szabó Zoltán önkor-
mányzati képviselõ is, a rajta
feltüntetett 31 mesterember
mellett a mintegy 9 ezer
szentesi lakosnak is memen-
tót állít, akik részt vettek az
elsõ világégés hadszínterein.

D. J.

Mementó a hõs
iparosoknak

Vége felé közeledik a há-
rom egykori szilárdhulla-
dék-lerakó természeti hely-
reállítása. A régi szemétte-
lep helyén egy nagy domb
és és egy tóvá alakuló mé-
lyedés jött létre. A Berki
szeméttelepen átrakó épül,
amit jövõ évtõl üzemeltet
a Délkelet-Alföld Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási
Rendszer. 

A rekultiváció jelentése: az
emberi beavatkozás miatt el-
pusztult természeti környe-

zet, különösen növényzet tu-
datos helyreállítása talajjaví-
tással, füvesítéssel, ültetés-
sel. A DAREH Önkormány-
zati Társulás rekultivációs
programja keretében a Dél-
kelet-Alföld 35 településén
37 szeméttelep sorsát ren-
dezték (ez az egyik ütem,
összesen több mint 60 db) a
társult önkormányzatok 5,2
milliárd forintból. A környe-
zetvédelmi projekt során a
bezárt települési szilárdhul-
ladék-lerakókat rekultivál-

ták, amely során megtörtént
az érintett természeti kör-
nyezet állapotának helyreál-
lítása, valamint a környezeti
elemek szennyezõdéstõl va-
ló elhatárolása, megóvása. A
szûk másfél évnyi kivitelezé-
si idõszakban 38 alvállalko-
zó közel 400 munkavállalót
foglalkoztatott.

A Rákóczi utcai régi sze-
méttelep végleges rekultivá-
ciója során az ott felgyülem-
lett szemetet összébb hord-
ták, alatta 2-4 méter agyagré-

teget terítettek el a talajvíz
védelme érdekében. Az így
létrejött 4,5 hektáros, 10-12
méter magas dombba 9 darab
szellõzõ-gyûjtõ kutat helyze-
tek el, a felületét rézsûstabili-
záló hálóval fedték és füvesí-
tették. A kitermelt hulladék
helyén képzõdött mintegy 3
hektáros mélyedést a talajvíz
feltöltötte. A vizsgálatok sze-
rint a víz káros anyagot nem
tartalmaz, ezért alkalmas le-
het egy kisebb pihenõtó és
zöldfelület kialakítására az
1998-ban bezárt szeméttelep
egy részén. Jelenleg a terve-
zési munka folyik, várhatóan
nyáron kezdõdhet az engedé-
lyeztetés és õsszel elkészül-
het a pihenõterület. Az üze-
meltetõ Városellátó Non-
profit Kft. nyomatékosan fel-
hívja a lakosság figyelmét,
bárminemû hulladék leraká-
sa tilos, illetve a depónia épí-
tési területén tartózkodni ti-
los. A vízállásos területen a
frissen bolygatott föld bal-
esetveszélyes, arra rálépve el-
süllyedhetnek. A régi szemét-
telep rekultivációs beruházá-
sának mûszaki átadása május
15-én megkezdõdött. Az Ilo-
na parti szeméttelep átadása
is megtörtént, a mintegy egy
hektáros területet füvesítet-
ték.

(folytatás a 3. oldalon)

A munka talán fontosabb
lenne a terített asztaloknál

Tó lesz a szemétdomb helyén

Közel három hektáros tómeder jött létre a rekultiváció eredményeképpen.

Fotó: Lantos Imre
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Húsz év kapcsolatát, a barátságokat, a  se-
gítséget, amit kaptunk, az igazán õszinte ér-
deklõdést irányunkba, lehetetlen egy újság-
cikkben elmondani.

1994 õszén járt Szentesen  Sankt Augustin
küldöttsége, partnervárost kerestek. A kül-
döttség máris közvetítette a helybeli zeneisko-
la vezetõjének – Ursula Keusen Nickel – meghí-
vását, a következõ évben egy kórust szívesen
látnának vendégül. Mivel a Bárdos Lajos
Vegyeskar abban az évben, a németországi
Mesumba utazott, a Petõfi Sándor Általános
Iskola ének-zene tagozatának – általam veze-
tett – nagykórusa tett eleget a meghívásnak.  

Az utazásra 1995. május 18-án került sor.
Magyar zenei hetet rendeztek Sankt
Augustinban, hat hangversenyen – nemzetkö-
zileg ismert mûvészek, zenetanárok, zeneis-
kolai tanulók – Liszt, Bartók, Kodály, Weiner,
Kurtág, stb. mûveket  játszottak. Helyi kóru-
sokkal, hangszeresekkel adtunk közös hang-
versenyt.  A Petõfi kórus egy fél estét énekelt.
– Boldog idõ,  amikor  általános iskolában
ilyenre  volt igény és lehetõség. – Fellépésünk-
nek nagy sikere volt.  Jó volt tapasztalni az ér-
deklõdést a magyar zene iránt és mennyien
jöttek el esténként Bartókot, Kodályt hallgat-
ni. 

Szereplésünk eredményeként a következõ
évben a Petõfi kórussal részt vehettünk a
Sankt Augustini Zeneiskola 25 éves  évfordu-
lója  alkalmából rendezett hangversenyen és
az iskola partnereként,  a szomszéd városban,
Siegburgban megrendezett Észak-Rajna
Vesztfáliai zeneiskolák fesztiválján. (A Petõfi
kórus még 2000-ben kapott meghívást
Siegburgba, amikor több fellépésre volt lehe-
tõségünk.) A kapcsolatunk tovább bõvült, az
Ursula Keusen Nickel által vezetett zeneiskola
és a Lajtha László Zeneiskola között.  1996 ok-
tóberében a Sankt Augustini Zeneiskola Ifjú-
sági Szimfonikus Zenekara látogatott Szentes-
re. Ettõl kezdve a mai napig meghatározott
rend szerint látogattunk egymáshoz. 

Sikerrel szerepeltek szólista növendékeink,
vonószenekarunk, ütõ együttesünk, kamara-
kórusunk  Sankt Augustinban. De hasonló si-
kerrel  lépett fel Szentesen az Ursula Keusen

Nickel által, majd késõbb Christiane Kraus ve-
zette Ifjúsági Szimfónikus Zenekar, a Peter
Schulte vezette pengetõs zenekar (mandolin,
gitár). A látogatások alkalmával Nagy Jánosnét
két alkalommal kérték fel, hogy egész napos
bemutatót, továbbképzést tartson a Kodály-
módszerrõl a környék zenetanárainak.

Az együttmûködés  más irányba is bõvült,
Ursula Keusen Nickel csellista, férje Jost Nickel
fuvolamûvész, a siegburgi zeneiskola igazga-
tója – mindketten a Rhein-Sig-Kammerso-
listen együttes tagjai és sankt augustini lako-
sok – velük éveken  keresztül adtam  hang-
versenyt Siegburgban  és Szentesen, majd ké-
sõbb bekapcsolódtak a szentesi zenetanárok
is.

A Ensemble Cantamus énekegyüttessel –
mûvészeti vezetõje Professor Dr. Ingrid Weiten-
hagen – a kapcsolatunk 1999-ben  kezdõdött
amely tartósnak és tartalmasnak bizonyult.
Többször volt közös orgona- és kórushang-
versenyünk Sankt Augustinban és környékén,
valamint Szentesen. Tapasztalták az itteni or-
gonák akkori siralmas állapotát. 2003-ban  jó-
tékony hangversenyt rendeztek Sankt
Augustinban a szentesi evangélikus templom
orgonája javára, amelyen közremûködött Mi-
hály Béla (klarinét) és Nagy János (orgona). A
gyûjtés eredményeként az Evangélikus Egy-
házközség kapott egy felújított, máig jól mû-
ködõ elektromos orgonát.  Az énekegyüttes
tagjai több alkalommal ruhát is gyûjtöttek,
amit városunkban juttattak el a rászorulók-
nak. 

Nagy meglepetést és örömet jelentett, ami-
kor Csorba Gyula Sankt Augustinból hazajö-
vet, a határt átlépve telefonált: „Ingrid Wei-
tenhagen küldi neked az orgonáját, hova vi-
hetjük?”

De a „hivatalos” látogatások mellett szemé-
lyes barátságok is kötõdtek, nem csak a taná-
rok, a tanulókat vendégül látó családok között
is, akik a mai napig találkoznak Sankt
Augustinban vagy Szentesen.

Ma is hálával, barátsággal emlékezem a
húsz év minden találkozására.

Nagy János

Húsz éve a sankt
augustiniak barátságában

A szeretett iskolájuk elõt-
ti téren helyeztek el emlék-
táblát az egykori Petõfi Sán-
dor Általános Iskola elsõ
ének-zenei tagozatának 50
éve végzett diákjai és neve-
lõi. Azt szeretnék, ha a már-
ványtábla bárki számára
hirdetné, hogy ebben a pati-
nás épületben mûködött a
Petõfi iskola ének-zenei ta-
gozattal is, mely a 2011/12-
es tanév végén utód nélkül
bezárt. Május 24-én délután
avatták fel az iskola elõtti
Lõrinc Márton téren Ba-
ranyi László kõfaragó mes-
ter alkotását. 

Dóczi Gáborné, az 1965-
ben ballagott ének-zenés diá-
kok osztályfõnöke az emlék-
tába egyik kezdeményezõjé-
vel, Hankóné Mártával olvas-
ták fel azt a búcsúzó levelet,
melyet elhelyeztek az emlék-
kõ alatt. Részlet a levélbõl:
„Remek tantestülettel igazi
értékeket teremtõ, alkotó
munka folyt az épület falai
között a bezárásig. Az egy-
kori kollégák a mai napig is
a pedagógusnapon és õsz-
szel – a tanévkezdés idején is
– összejönnek a Nehéz-ta-
nyán (Nehéz István és Sza-
mosközi Zsuzsi kollégáknál
/Magyartés), egy kis baráti
csevejre, emlékezésre. Szinte
mindenki ott van, hiszen hi-
ányoznak egymásnak...

Álljon hát itt a kezdemé-
nyezõk és a szervezõk név-
sora: Dóczi Gáborné osztály-
fõnök. Bácskai Mihály, Ben-

csik Éva, Bors Károly, Botos
László, Bölcskei Molnár Imre,
Fekete Imre, Gyenes Ágnes,
Horváth Éva, Janó István, Kar-
dos Judit, Kádár Katalin, Ku-
rucz Erzsébet, Labádi József,
Labádi Lajos, Labádi Sándor,
Martók Katalin, Molnár Lász-
ló, Orosz Imre, Paksi Márta,
Remzsõ Mária, Szabó Erzsébet,
Tomka Erzsébet és Weisz Sán-
dor. Ezt a levelet írtuk és el-
helyeztük 2015. május hava
24-én Piros Pünkösd vasár-
napján... Üres az iskolánk,
nincs lakója már.”.

Kis-Rácz Antalné, az iskola
egykori pedagógusa olykor
elcsukló hangon idézte fel az
intézményben zajlott ének-
zenei képzés történetét, meg-
emlékezve kiemelkedõ alak-
jairól. 

Szirbik Imre is az iskola di-
ákja volt, ha nem is az ének-
zenés tradíciókat öregbítve.
A polgármester megemléke-
zett az iskola szellemi közös-

ségérõl és az iskola kénysze-
rû bezárásáról.

Természetesen ének és ze-
ne sem hiányozhatott a ben-
sõséges eseményrõl: Balla
Tibor kunszentmártoni teke-
rõs ezúttal citerán kísérte
a Zöldág hagyományõrzõ
egyesület fiatal néptáncosait,
de a „vén diákok” is dalra
fakadtak, zengett a Viva la
musica – még mindig gyö-
nyörûen, jegyezte meg az
egykori osztályfõnök.

Bors Károly feketekerámia
mester, Bese László elsõ ta-
nítványainak egyike, az 50
éve ballagott osztály tanulója
névre szólóan 16+1 emlék-
plakettet készített meglepe-
tésként az egykori iskolás
társak számára. Az ünnep-
ség után a közös vacsora
kezdetén az elhunytak emlé-
kére fél-fél tenyérnyi, könny-
csepp alakú plaketten gyúj-
tottak meg körlap alapú
gyertyácskákat. D. J.

Maradandó emlék az
ének-zene tagozatnak

A fiatal magyar orvos ne-
ve hamarosan általánosan is-
mertté vált Bécsben. A fogor-
vos szakma is igen korán fel-
figyelt rá, amelyet az is bizo-
nyít, hogy 1898 elején a Bécsi
Fogorvosok Egyesülete õt
választotta meg elnökének.
Errõl a Szentes és Vidéke cí-
mû újság is hírt adott „Egy
földink kitüntetése” címen.
A rövid közlemény így szólt:
„Olyan kevesen vannak
szentesiek, kik hazulról
messze idegenbe elszakad-
va, szülõföldünknek díszére
szolgálnak, hogy mindég
örömmel emlékezünk meg
az ily idegenben élõ földije-
ink minden elõmenetelérõl,
vagy az õket ért elismerés-
rõl, kitüntetésrõl. Ma abban
a kellemes helyzetben va-
gyunk, hogy e réven örömet
szerezhetünk önmagunknak.
Bécsben élõ földinket, Kár-
olyi Móric dr. kitûnõ fogor-
vost ugyanis az a megtiszte-
lõ kitüntetés érte, hogy a bé-
csi fogorvos egyesület egy-
hangú lelkesedéssel õt vá-
lasztotta meg elnökének.”
Szakmai hírnevét tovább nö-
velte az a körülmény, hogy
praxisa mellett õ lett a csá-
szári udvar fogorvosa.         

Általános elismertségét az
orvostudomány terén elért
eredményeinek köszönhette.
Huszár György fogászattör-
téneti munkájából tudjuk,
hogy Károlyi Mór a gyógyí-
tás mellett fõként a fogágy-

betegségek kóroktanával és
protetikával (=elpusztult
testrész idegen anyagból ké-
szült pótlásának elmélete és
gyakorlata) foglalkozott.
Nemzetközi elismerést szer-
zett a traumás fogágy-be-
tegségek kezelésére kidolgo-
zott terápiájával, valamint a
korszerû parodontológia két
alapvetõ eljárásának a mód-
szertani megteremtésével.
Újszerû megközelítésnek
számított, hogy a fogágy-be-
tegségeket a túlterhelésre ve-
zette vissza. Elméletét 1901-
ben tette közzé, jelentõs
szakmai elismerést aratva. A
szakirodalomban azóta is
Károlyi-effektusként emlege-
tik kóroktani felfedezését,
amelynek lényege, hogy az
éjszakai fogcsikorgatás okoz-
ta túlterhelés a fogak meg-
lazulásához, majd elvesz-
téséhez vezethet. Huszár
György évtizedekkel késõbb
megállapította, hogy Károlyi
helyes úton járt és korát
messze megelõzte, amikor a
fogágy-betegség egyik okát
idegrendszeri elváltozás
alapján fellépõ jelenségben
kereste.   

Tartós távolléte ellenére
Károlyinak egy percre sem
szakadt meg a kapcsolata
szülõvárosával. Állandó lak-
helye Bécsben volt ugyan, de
minden évben hosszabb idõ-
re hazalátogatott Szentesre.
Édesapja 1899-ben bekövet-
kezett halála után is szoros

kapcsolatot ápolt itthoni
rokonaival: testvéreivel, a
Polacsek (Péter)- és Buk csa-
ládokkal. 1903-ban házat is
vásárolt a Horváth Mihály
utcában, 1905-ben pedig ker-
tet és szántóföldet a Nagyhe-
gyen, lakházzal és udvarral.
Tulajdonai révén folyamato-
san szentesi adózó polgár-
nak számított; 1935-ben pél-
dául bekerült a legtöbb adót
fizetõ virilis képviselõk név-
jegyzékébe. Emellett sokfelé
jótékonykodott: adományo-
kat juttatott a polgári iskolá-
nak és gimnáziumnak, az
önkormányzatnak, különbö-
zõ egyházaknak. 1924-ben 10
millió korona értékû alapít-
ványt tett egykori iskolája, a

Szentesi Fõgimnázium javá-
ra, amelynek „Alapítólevelé-
ben” kikötötte, hogy a befi-
zetett összeg éves kamatait
két egyenlõ részre osztva a
gimnázium tanári könyvtá-
rának, valamint az intézet-
ben mûködõ Segítõ Egyesü-
let könyvtárának gyarapítá-
sára kell fordítani. 1933-ban
1000 db téglát adományozott
a Kálvária-temetõ útjainak
kikövezéséhez. Említést ér-
demel, hogy Károlyi Mór
a Szentesi Chevra Kadisa
(Szentegylet) egyik jótevõjé-
nek is számított, ugyanis bé-
csi összeköttetései révén
közbenjárására báró Sprin-
ger Gusztáv bécsi lakos
1898-tól egészen az elsõ vi-

lágháborúig évi 200 koroná-
val gyarapította az egylet be-
vételét.

Egyre hosszabbra nyúló
szentesi tartózkodásai idején
elõfordult, hogy cikket kül-
dött a Szentesi Hírlapnak:
1932 nyarán például az egy-
kor híres szentesi dinnyérõl
értekezett. Ismertségét, s a
személye iránt megnyilvá-
nuló általános tiszteletet jelzi
az is, hogy a fenti újság 1935.
február végén megemléke-
zett Károlyi doktor 70. szüle-
tésnapjáról: „Földink, a Bécs-
ben élõ világhírû fogorvos a
közeli napokban ünnepli 70.
születésnapját. Ez alkalom-
ból nemcsak legközelebbi
hozzátartozói, de Szentesen

élõ nagyszámú tisztelõi is
többen felkeresték meleg üd-
vözlésükkel, szerencsekívá-
nataikkal” – írta az újság.   

Teltek-múltak az évtize-
dek, és ez alatt Károlyi Mór
európai-, sõt világhírûvé
vált. Ez utóbbit igazolja,
hogy 1932 õszén a buenos-
airesi Nemzetközi Fogászati
Akadémia (Académia Inter-
nacional De Odontologia,
Buenos-Aires Republica Ar-
gentína) tagjai sorába válasz-
totta. Errõl az alábbi levél-
ben értesítették Károlyi dok-
tort. „Mélyen Tisztelt Pro-
fesszor Úr! A fogászati tudo-
mány terén kifejtett kiváló
érdemei elismeréséül, – ami
Önt a nagymesterek sorába
emeli –, intézetünk elhatá-
rozta, hogy Önnek az akadé-
mikusi címet adományozza.
Mellékelten megküldjük az
akadémiánk által szerkesz-
tendõ tudományos munka
tervezetét, amit a fogászati
tudományok fejlesztése cél-
jából adunk ki s kérjük, szí-
veskedjék bennünket erre
vonatkozó mérvadó meg-
jegyzéseivel támogatni. Ab-
ban a reményben, hogy aka-
démikussá történt kinevezé-
sét szíves lesz elfogadni, kö-
szöntjük Önt legnagyobb
tisztelettel!” A rendkívül
megtisztelõ és örömteljes
eseményrõl a Szentesi Hír-
lap is beszámolt. 

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

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

A Nemzetközi Fogászati Akadémia tagjává választották

Károlyi Mór egykori lakóháza a Horváth M. u. 3. sz. alatt



Az egyik legnagyobb
problémahalmaz talán ak-
kor kezd el kínozni ben-
nünket nõket, amikor el-
gondolkodunk azon, mikor
kellene anyává válnak. Egy-
részrõl a biológiai óra szorí-
tásában élnünk, de az ideá-
lis társ megtalálása is nagy
lelki teher. A legtöbben úgy
gondolják, jelentõs összeg-
be kerül családot alapítani,
gyermeket vállalni.

A VII. szentesi Születés
Hete Fesztivál egyik érdekes
témakörét bontotta ki Tóth
Erika pszichiáter, aki szerint
a gyermekek sokkal keve-
sebbel is beérik, mint amit
a szülõk feltételeznek, ér-
demes családot tervezni.
Amennyiben lelki elakadá-
sok vannak, akkor pedig se-
gítséget kell kérni szakem-
bertõl.

– Az elõadása második fe-
lében a babavárás gazdasági
hátterérõl is beszélt. A min-
dennapi életben sokszor tûn-
het úgy, hogy a tervezés sza-
kaszában a döntõ szó a csa-
ládfõé. Miattuk tolódik a
gyermekvállalás, vagy egy-
szerûen csak az anyagi bá-
zis megteremtésére helyezõ-
dik a hangsúly?

– Igen, az egyik dián látha-
tóak voltak azok a tényezõk,
amelyek befolyásolnak ben-
nünket ennek a döntésnek a

meghozatalában. Ezek kö-
zött vannak: az anyagi biz-
tonság, úgymint a lakhatás
és egy stabil kereset is, ott
szerepelt az 5 legfontosabb
tényezõ között és nem biz-
tos, hogy az urak ebben a hi-
básak. Nem is lehet itt ezt a
szót használni, túl erõs. Azt
láttam, ha a pár úgy gondol-
ja, hogy az az életszínvonal
amit tudnak biztosítani, csak
úgy jöhet létre, ha mindket-
ten odateszik a keresetüket
az asztalra, másként nem
lenne ez biztonságos, vagy
a gyermekvállalással meg-
inoghatna, az nem biztos,
hogy reális. Azt tapasztalom,
hogy amíg a párok arra töre-

kednek, hogy ezt megte-
remtsék, addig nagyon telik
az az idõ, ami akár biológiai-
lag is nehezebbé teszi a gyer-
mekvállalásukat is. Azt vi-
szont biztosan tudom a pszi-
choterápiás munkámból,
hogy az anyagi lehetõségek
megadása, amit egy szülõ-
pár gondol és amit a gyer-
mek késõbb visszajelez, ami-
kor már nagyobb lesz, az
nem egyezik meg egymás-
sal. Egy gyermeknek mindig
kevesebb is elegendõ lenne.
A szülõ szeretne többet meg-
adni, ami anyagiakban is ki-
fejezésre kerül.

– Úgy tapasztaltam, hogy
itt Magyarországon több

olyan lelki elakadás is van,
ami nehezíti a gyermekvál-
lalást, akár a férfiak oldalá-
ról nézve is. Attól fél a férfi
(vagy a nõ), hogy olyan és
annyi konfliktusa lesz édes-
apaként a párjával és fordít-
va, mint a szüleinek volt. Ön
említette az elõadásában,
hogy magasabb fokra érke-
zett el az a kapcsolat, ahol a
gyermekvállalás egyáltalán
felmerül. Mi a megoldás?

– Van arra lehetõség, hogy
segítsük azokat, akik ilyen
aggodalmakkal tudnának
csak belemenni a gyermek-
vállalásba. Van olyan család-
terápiás irányzat, amit „érze-
lemre fókuszáló párterápiá-
nak” hívnak, ami kifejezetten
ezzel dolgozik. Az érzelmi
feldolgozásával azoknak a
régi elakadást okozó történe-
teknek, amelyek a gátjai le-
hetnek a jelenben eltervezett
nagy dolog véghezvitelének.
Egy kicsit dagályosan fogal-
maztam meg, de talán érthe-
tõ és benne volt minden di-
menzió, a múlt, a jelen és a
jövõ egyaránt. Van rá megol-
dás, és ha kellõen bátor és
nyitott, és el tudja fogadni
egy kívülálló, harmadik sze-
mély segítségét, akkor párok-
nak, de egyénnek is lehet
pszichés támogatást adni,
hogy ezen át tudjon lendülni.

F.M.
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A telekbérletbõl származó
bevételekbõl biztosítja jövõre
a Tiszai Pihenõterület fenn-
tartását a Városellátó Non-
profit Kft., döntött a képvise-
lõ-testület legutóbbi ülésén.
A Tiszai Partfürdõ és Pihenõ-
terület fejlesztésérõl szólóan
Szabó Zoltán elmondta, hogy
pozitív elmozdulási irányt
jelent az anyag elkészítése a
fejlesztésre vonatkozóan. Ja-
vasolta, kerüljön a határozati
javaslatba, hogy a baleset- és
életveszélyt elkerülendõ a
város végezze el a fák gallya-
zását, csonkolását. Tavaly
nyaralót, autót, idén vezeté-
ket rongált meg leszakadt fa-
ág. Móra József szerint sokan
túl nagy várakozással van-
nak a Tisza parttal kapcsolat-
ban, azonban objektív okok
miatt nem összehasonlítható
a Körös-torokkal. A becsei
duzzasztómû mûködése erõ-
sen befolyásolja a vízjárást és
a víz minõségét is. Sok ma-
gántulajdon alakult ki a
strand környékén, bizonyta-
lanok a telekhatárok, ezért
pontosítására, felmérésre
lenne szükség. Dömsödi

Mihályné javasolta, hogy a
befolyó bérleti díjakat fordít-
sák az üdülõterületre, illetve
az azonnal elvégzendõ teen-
dõket árazza be a Városellá-
tó Nonprofit Kft.

Dr. Chomiak Waldemar a
hulladékelszállítás gyakori-
ságát kötelezõvé tenné az
üdülõtulajdonosok körében
valamint a szelektív hulla-
dékgyûjtést ne csak áprilistól
októberig végezze a szolgál-
tató. Dr. Rébeli Szabó Tamás
a jogi bizottság javaslatát
mondta el. Eszerint az ön-
kormányzat vegye fel a kap-
csolatot a mûszaki ezreddel
a strandhoz vezetõ útsza-
kasz javításával kapcsolat-
ban, valamint a budapesti
mûszaki egyetemmel a part-
fürdõ további csökkenésének
megelõzésére.

Szirbik Imre egyetértett
Szabó Zoltán javaslatával,
a gallyazáshoz szükséges
anyagi forrást az önkor-
mányzat saját költségvetésé-
bõl kiegészíti. A testület elfo-
gadta a jogi bizottság kérését
is.

BG

Gallyaznak a Tiszán

(folytatás az 1. oldalról)
A Berki hulladéklerakóban

is befejezõdött a kivitelezés,
a depóniát szigetelték, füve-
sítették és gázgyûjtõ rend-
szerrel látták el. A 18 gyûj-
tõkutat a föld alatt csõveze-
ték köti össze és egy kezelõ-
konténerben végzõdik. A
vákummal kinyert, jellemzõ-
en metán összetételû gáz
mennyiségét és minõségét
számítógép méri. Az önma-
gában káros gázt egy úgyne-
vezett fáklya égeti el, az
égéstermék pedig már ke-
vésbé terheli a környezetet.
A Berki szeméttelepen 2009
végén hagyták fel a hulladék
lerakását, ezért ott még zajla-
nak a stabilizálódási és gáz-
termelõdési folyamatok, a le-
rakó felszíne mozoghat, így
a lezárása csak átmeneti
záróréteggel lehetséges. A

végleges lezárásuk mintegy
10 év múltán, egy második
ütemben lehetséges.

A városban összegyûjtött
szemetet 2010 óta a kukásau-
tók közvetlenül kezdetben
Hódmezõvásárhelyre, ké-
sõbb Felgyõre szállítják. A
Berki telepen jelenleg átrakó-
állomás épül egy másik be-
ruházás keretében, ami vár-
hatóan jövõ elején kezdi meg
mûködését. Az elképzelések
szerint a 85 települést magá-
ba foglaló regionális hulla-
dékkezelõ rendszer kezelné
az összegyûjtött szemetet. A
berkihez hasonló átrakókban
történne a városi szemét tö-
mörítése és tovább szállítása.
A mûködtetés részletei egy-
elõre nem ismertek és az
sem, vajon kell-e számolni a
szemétszállítás drágulásával.

Tó lesz a
szemétdomb helyén

Komolyan azt hittem,
meg fog hiúsulni az interjú
Kovács Ágnes olimpiai baj-
nok mellúszóval, olyan
hosszasan rohamozták alá-
írásáért és közös fotóért a
hétvégi Óvodától az olimpi-
áig verseny gyermekkorú
úszói. De mégis sikerült rö-
viden beszélgetni a legna-
gyobb sikere mellett két vi-
lágbajnoki és hét Európa-
bajnoki címet is begyûjtõ
úszóval.

Õ a magyar sport egyik
legnépszerûbb olimpiai baj-
noka, a mindig mosolygós és
csodafitt Kovács Ági. A gye-
rekek valósággal istenítették,
pedig a 2000-es sydney-i
olimpia már elég régen volt,
ahhoz legalábbis elég régen,
hogy ezek a kis úszók róla és
az izgalmas 200 méteres
mellúszás olimpiai döntõjé-
rõl fogalmat alkothassanak.

– Nagyon jó érzés – kom-
mentálta Kovács Ágnes a si-
kerben való megmártózást. –
Nyilván nekik nem az emlé-
kek élnek, hogy olimpiát
nyertem, hiszen még nem él-
tek, de tudják azt, hogy õk is
bajnokok szeretnének lenni,

és valószínûleg a szülõk
mondták nekik, hogy ki va-
gyok. Az is lehet, hogy meg-
nézték videón az olimpiai
gyõzelmemet. Örülök, hogy
itt lehetek, és buzdíthatom
õket. Talán segít nekik, ha
testközelbõl találkozhatnak
olyan valakivel, aki már elér-
te a célokat, amiket õk eset-
leg csak most tûznek ki. 

Õ hét éves volt, amikor
Egerszegi Krisztina nyert Szö-
ulban, neki akkoriban ez volt
a motiváció, árulta el. Ma-
napság az úszás még jelen
van az életében, úszó akadé-
miája szakmai vezetõjeként
tevékenykedik, s négyéves
kisfia is nemrég kezdett úsz-
ni. A Testnevelési Egyetemen
dolgozik, s a PhD kutatását
végzi, egyszóval nem unat-
kozik a sportos alakját futás-
sal visszaszerzõ és õrzõ egy-
kori úszó. A tavaly átadott
szentesi fedett uszodát na-
gyon szép létesítménynek
tartja, s örül, hogy egyre
több uszoda épül országunk-
ban – mondta, s rohant ered-
ményhirdetésre, de már nem
a sajátjára. Ott is várták a
gyerekek. D. J.

Hét évesen
olimpiáról álmodott

(folytatás az 1. oldalról)
Egy másik eset: A „gombás” medencénél láttam, hogy több

munkás is beszélget. Majd ezt követõen 2 munkás ember el-
jön onnan és a büfénél mellettem kérnek egy-egy üdítõt ma-
guknak. Szóba elegyedtem velük és kérdeztem, hogy mikor-
ra kell elkészülniük a medencékkel. A válasz azt volt, hogy
azt bizony nem tudják, mert õk az új fedett uszoda melletti
wellness részleg burkolását végzõ szakemberek és õket csak
tanácsért hívták át a „gombás” és elefántos gyermekmeden-
cékhez.  Hogy mi módon is lehetne szakszerûen és tartós
módon elvégezni a munkát. No comment!    

És egy újabb megjegyzés: A kempingben 2-3 héttel ezelõtt
8-10 lakóautót lehetett látni. A Kurca felé esõ legszélsõ lakó-
autótól 20-25 méterre pedig ott csúfoskodott az 50-es meden-
ce átépítése kapcsán kibontott betontörmelék, a zöld, füves
területre borítva. Azt miért nem lehetett a bontáskor közvet-
lenül konténerbe rakodni és elszállítani, miért oda kellett
hordani? Nincs ember, aki erre odafigyelne? Természetesen

meg lehet nézni, hogy a zöld füves pázsit azóta hogy néz ki.
Ezt olyan minõségemben kérdezem,  mint aki már több beru-
házást levezényeltem. A minap már csak 1-2 lakóautót láttam
a kempingnél, a törmeléket éppen akkor szállították el, alatta
a fû kipusztult. Ezekre az apró dolgokra is figyelni kellene!

Márton Mária, az Üdülõközpont vezetõje arról nyilatkozott
az újságban, hogy terített asztalokat szeretne látni minden
büfé elõtt. Ezzel nincs is baj, legyenek tiszta asztalok terítõk-
kel. Igenis így várják a vendégeket a büfések! Már ha van és
lesz vendég?! De kérdem én, miért nyissanak ki a büfék 6-8
vendégnek. Ott jártamkor az a bizonyos terített asztalos büfé
zárva is volt. És bizony a büfék elõtt üldögélõ munkásokon
túlmenõen kb. 8-an, 10-en lézengtünk remek idõben, napsü-
tésben az adott napon és az adott idõintervallumban. Töb-
bekkel beszéltem, akik ugyanazt mondták, mint én: most in-
kább a beruházások intenzitásával kellene törõdni elsõsor-
ban, nem a terített asztalokkal!

Hódi József

A munka talán fontosabb lenne a terített asztaloknál

Egy gyermek kevesebbel is beérné

A biogázgyûjtõ konténer az égetõfák-
lyával. Háttérben az épülõ hulladék-
átrakó vasbetonszerkezete.
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„Mérgezõ a szentesi pap-
rika...” – Egyetlen szalag-
cím, és máris „mérgezõ lett
az összes szentesi papri-
ka”… Annak ellenére, hogy
végül csupán egyetlen egy
paprikatermelõnél állapí-
tották meg a hazánkban
már 2006 óta nem alkalmaz-
ható vegyszerek használa-
tát! Ám egy ilyen általáno-
sítva tálalt hír mégis egyet-
len mozdulattal veszélybe
sodorta több száz becsülete-
sen dolgozó kis- és nagyter-
melõ megélhetését, alkal-
mazottaik munkahelyét, és
nem utolsó sorban a szente-
si paprika hírnevét.

De vegyük sorjában a té-
nyeket: A Greenpeace márci-
us 5-én önszorgalomból ti-
zenkét zöldségmintát vásá-
rolt hét hazai áruházláncnál,
melyeket egy független la-
borral ellenõriztetett nö-
vényvédõ szerekre. Azonban
a labor közzétett táblázata
alapján késõbb kiderült,
hogy a 240 vizsgálati ered-
ménybõl csupán 26 esetben
mutattak ki növényvédõ-
szer-maradékot, és ezek kö-
zül ráadásul mind a 26 a
megengedett növényvédõ-
szer-maradéknak bõven a
határértéke alatt maradt
(többségük mellesleg Marok-
kóból és Jordániából szárma-
zott). Emellett 212 esetben
még csak kimutathatóak sem
voltak efféle hatóanyagok. 

Akkor hát mi volt az alap-
ja a „botránynak”? A diklór-

fosz és klórfenapír – ezek
egyébként rovarirtó-szernek
számítanak a növényvédõ-
szereken belül – és összesen
egyetlen minta esetén volt ez
a két kirívó eredmény, az
összes többi szentesi ter-
mék még a Greenpeace el-
mondása szerint is simán át-
ment a teszten, nyoma sem
volt bennük rovarirtó-sze-
reknek.

A minták eredményeit
mellesleg a független labora-
tórium már március 11-ére
elvégezte, de a szervezet va-
lamiért csak március 30-án
értesítette errõl a NÉBIH-et,
(Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal) a sajtót és a
forgalmazókat, így az ellen-
minták ellenõrzésére gyakor-
latilag már nem volt lehetõ-
ség (10 nap után megsemmi-
sítik az erre félretett árumin-
tákat). A Spar áruházlánc
például emiatt többször is
tiltakozott, és nyilatkozataik
szerint õk nem is forgalmaz-
nak olyan kiszerelésû papri-
kacsomagot, amilyet a zöld

szervezet aktivistái állítólag
náluk vásároltak.  

Ám a teszten fennakadt
Dél-alföldi Kertészek Szövet-
kezeténél további vizsgála-
tok indultak, és ekkor derült
ki, hogy csupán egyetlen be-
szállítójuk alkalmazott Ma-
gyarországon már nem hasz-
nálható rovarirtó szereket. A
kérdéses személy ellen pedig
azóta már szankciók indul-
tak, kilépett a szövetkezet-
bõl, és természetesen nem
szállíthat másoknak sem
ilyen termékeket.  

Nem árt persze tudni azt
sem, hogy a problémás ro-
varirtó-szerek használata
egyébként sem túl célraveze-
tõ a hatékony módszerekkel
mûködõ, innovatív kertésze-
tekben, hiszen ezek megölik
a biológiai növényvédelem-
nél alkalmazott hasznos ro-
varokat is, melyek tudatos
használata bevált módszer-
nek számít a legtöbb terme-
lõnél.

Orvosi szakvélemények
után kutatva pedig az is ki-

derülhet számunkra, hogy
csupán akkor jelentenének
valós veszélyt szervezetünk-
re ezen anyagok, ha napi 15-
20 (!) kilogrammot ettünk
volna ezekbõl a konkrét
zöldségekbõl. Pánikra tehát
azért utólag sincs okunk. A
jól bevált módszer szintén
hasznos lehet: mossunk meg
jól mindent, mielõtt hozzá-
látnánk az evéshez!

Egyetlen szabálysértést el-
követõ termelõ miatt hatal-
mas hiba lenne általánosíta-
ni, és ezzel kockáztatni más
becsületes emberek hírnevét
és jövõjét! Ugyanis ez nagy-
jából olyan lenne, mintha
egyszer azt állítaná valaki,
hogy „veszélyes az összes
német autó, csak mert vala-
melyik beszállító egyszer hi-
bás alkatrészt gyártott le az
egyik vállalatnak”… Ez így
valljuk be, már egészen ne-
vetségesen hangzik, pedig a
lényeg pontosan ugyanaz.
Hisz hazánk egyik legna-
gyobb múltú szentesi agrár-
vállalata, az Árpád-Agrár
Zrt. például 24,67 hektáron
termel paprikát több száz
embernek biztosítva ezzel ál-
landó munkalehetõséget, és
még ott van az a számtalan
környékbeli család, akiknek
kistermelõként a szentesi
paprika jelenti a napi betevõ-
jét, és akiknek szintén semmi
közük nem volt ehhez a ne-
gatív híreszteléshez, mégis
ártatlan elszenvedõi lettek a
botránykeltésnek!

M. M.

Több száz kertész megélhetését
fenyegeti egyetlen híresztelés

A SZIDÖK munkájáról
kérdeztem Koromné Seri
Anikót, a Szentesi Ifjúsági
és Diák Önkormányzat
(SZIDÖK) felnõtt segítõjét.
Beszélgetésünkben szóba
került a diák önkormányzat
új honlapja, valamint az új
ifjúsági polgármester.

– Anikó, mit kell kiemelni
a SZIDÖK tevékenységeibõl?

A kérdés megválaszolása
elõtt el kell mondanom,
hogy nagyon megváltozott a
tizenévesek életmódja, szo-
kásai. Ezt már „Az eltûnt idõ
nyomában…“ címmel elké-
szült kutatásunk is jelezte.
Hétköznapokon például már
nincs aktív szabadidejük. Az
egész napos iskola mellett a
különórák és foglalkozások
2-6 órára emelkedtek és ezen
felül van még az otthoni ta-
nulási idõ is. Egyre nagyobb
t e re t  k a p  é l e t ü k b e n  a z
internet. Ezzel kapcsolatban
készül az újabb kutatás. A
SZIDÖK munkaterve szerin-
ti tevékenysége mellett két
képzési tábort valósított meg
az elmúlt évben. Képviselõik
és segítõik részt vettek a Bu-
dapesti Kertvárosi Ifjúsági
Önkormányzat (KIÖK) kép-
zési táborában is, amit õk is
terveztek meg.

– Az õszi küldöttgyûlés
egyik határozata alapján ki-
bõvítették a SZIDÖK nyilvá-
nosságát. Ennek jegyében
megújult a honlapjuk, amin
minden lényeges döntés és
esemény megtalálható. A
weblap elérhetõsége: www.
ve-ga.hu/szidok. Megújítot-

ták a SZIDÖK Facebook cso-
port felületét és a zárt felület
mellett, létrehozták a nyílt
felületüket is. A budapesti, a
szolnoki korosztályi önkor-
mányzatok mellett, a gödöl-
lõiekkel is közvetlen és jó
kapcsolatot alakítottak ki.

A Városi Diák Pincében
mûködõ Alternatív Játszó-
ház programjaiban rendsze-
resen részt vesznek. Itt szer-
vezték meg pl. a Boldogság,
vagy a Költészet világnapját,
de rendszeresen vannak spe-
ciális kézmûves mûhelyek is.
Az itt készült dolgokból az
SBO gyermeksarok falait is
feldíszítették.

– Úgy tûnik, sûrûre sikere-
dett az elmúlt év.

– Igen. Pedig sok mindent
nem is említettem. Amirõl
még szólnom kell: módosí-
tottuk a SZIDÖK választási
és mûködési szabályzatát. A
SZIDÖK megválasztott új if-
júsági polgármestere Valkai
Ádám, a Pollák Antal közép-
iskola diákja. Az új ifjúsági
alpolgármester pedig Szarvas
Szabolcs, a Szent Erzsébet Ka-
tolikus Általános Iskola ta-
nulója. 

– Mi várható a nyáron?
– Két képzési tábor van

tervezés alatt, amelyekre
már kétszer annyian jelent-
keztek, mint amennyi hely
van. Felmerült az is, hogy
egy delegáció utazik Erdély-
be. 

– További jó munkát kívá-
nok!

Martók Alíz

Sokat dolgozott
a SZIDÖK
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A változó világ kihívásai-
ra válaszol a Vöröskereszt, a
szervezet fegyveres konf-
liktusok, természeti, bioló-
giai katasztrófák esetén is
segíti a rászorulókat, hang-
zott el a Vöröskereszt me-
gyeházán megrendezett Vi-
lágnapi ünnepségén. Dr.
Zentay Attila, a Magyar Vö-
röskereszt Csongrád Me-
gyei Szervezetének elnöke
köszönetet mondott a kari-
tatív szervezet támogatói-
nak, a munkatársainak és
önkénteseinek.

Szirbik Imre polgármester
is megköszönte mindazok
munkáját akik a Vöröske-
reszt mindennapjaiban vesz-
nek részt, áldozatot vállal-
nak munkában, nevelésben,
segítségnyújtásban. A pol-
gármester a Születés hete
kapcsán elmesélte, hogy né-
hány órával korábban egy
90. születésnapját ünneplõ
hölgyet köszöntött fel, aki jó
egészségben és szellemi fris-
sességben érte meg ezt a ma-
gas kort. Kívánta a ma szüle-
tõ nemzedéknek, hogy ha-
sonló módon éljék meg az
idõs kort. A születendõ gyer-
mek örömmel várt legyen,
családba érkezzen és egész-
ségben éljen. 

Az ünnepségen közremû-
ködött Kis Viktória ének (ta-
nára Andor Csilla) valamint
Agócs Vince és Pörneki Ri-
chárd kis történetet adott elõ
két magzat beszélgetésérõl
az anyaméhben. Az ünnepi
rendezvény egyben lehetõsé-
get adott azok munkájának
elismerésére, akik az elmúlt
években sokat tettek a közös
ügyért, a mozgalom célkitû-
zéseinek mind eredménye-
sebb megvalósításáért. A ki-
tüntetéseket dr. Zentay Atti-
la megyei elnök és Sasvári
Krisztina megyei igazgató
adta át.

A Magyar Vöröskereszt

Országos Vezetõsége szente-
si kitüntetettjei:

„Vöröskeresztes Munká-
ért” kitüntetés Ezüst fokozat
Gágyor Jánosné nyugdíjas pe-
dagógusnak, aki a hagyomá-
nyos rajzversenyek, egész-
ségnevelési programok, Szü-
letés hete program lebonyo-
lítója és a zsûri elnöke.
Nyugdíjba vonulása óta sok
feladatot vállal a rendezvé-
nyeken önkéntesként és a
nyugdíjas tagokkal sokat ki-
rándul.

A „Vöröskeresztes Munká-
ért” kitüntetés Bronz fokoza-
tát vette át Lipcsei Jánosné, a
szentesi ATIVIZIG munka-
társa, aki a korábbi években
a gyermektáborozások alkal-
mával szakácsnõi feladato-
kat is vállalt. Segít a rendez-
vények szervezésében és ak-
tív részt vállal a munkában,
sokat segít a Lecsófesztivá-
lon is.

Az „Év Támogatója” címet
kapta a Hungerit Baromfifel-
dolgozó és Élelmiszeripari
Zrt., a díjat Korda János gaz-
dasági igazgató vette át. A

Hungerit Zrt. 2011. óta me-
gyei szinten támogatja a vér-
adószervezõ tevékenységet,
m i n d e n  m e g y e i  v é r a d ó
Hungerit kupont kap, amit a
Hungerit boltokban virslire
lehet beváltani. Az évi mint-
egy 29 ezer kupon értéke
meghaladja az évi 5 millió
forintot.

Az „Év Önkéntese” címet
Vajda Józsefné önkéntesnek
ítélte a szervezet. Erzsike
néni évtizedek óta segíti
a mozgalmat, nyugdíj mel-
lett munkatársként, késõbb
önkéntesként mozgatója a
szentesi vöröskeresztes mun-
kának. A véradók kitünteté-
sének elõkészítését a mai na-
pig gondozza, a versenyeken
és más egyéb rendezvénye-
ken mindig részt vesz. 

Ugyancsak ezen az ünnep-
ségen vehette át a Magyar
Vöröskereszt Csongrád me-
gyei szervezete „Életmentõ
oklevelét" Maczelka László
magánfuvarozó, aki több al-
kalommal segítette már em-
bertársai életben maradását.
Elõször 2006-ban klórmérge-

zésnél segített két idõs em-
bernek kijutni a veszélyes
helyrõl, majd egy évvel ké-
sõbb szintén a strandon
mentett meg egy vízben
rosszul lett idõs embert. Ta-
valy egy bolt elõtt végzett új-
raélesztést, aminek hatására
egy bajba került idõs úr újra
lélegezni kezdett. Elismeré-
sét felesége vette át az ün-
nepségen.

A Magyar Vöröskereszt
Csongrád megyei szervezete
„Év Médiatámogatója” okle-
velet adományozott lapunk-
nak is. Az indoklás szerint a
Szentesi Élet szerkesztõsége
figyelemmel kíséri a vörös-
keresztes munkát, felhívásai-
kat rendszeresen közli, tájé-
koztatást nyújt rendezvénye-
ikrõl, programjaikról és azok
eredményességérõl.

A Születés hete program
és a Vöröskeresztes Világnap
részeként a Kossuth téren
véradó kamion várta az ön-
kénteseket. A délután során
65 fõ jelentkezett véradásra,
akik közül 55 fõ bizonyult
alkalmasnak a vér levételére.

Besenyei

Vöröskeresztes elismerések
A felemás idõ ellenére mintegy 100 motoros vonult fel és

több száz érdeklõdõ vett részt Szentesi Huszárok Motoros
Pünkösdjén. A Honvéd Rákóczi SE motoros szakosztálya
elsõ alkalommal szervezte meg találkozóját a szentesi
MÁV pályán.

Délelõtt a zuhogó esõben csak a legelszántabb motorosok
érkeztek meg a találkozóra, azonban a délutáni napsütés már
sok embert kicsalogatott a MÁV pályára. A program épp a
rossz idõ miatt kicsit csúszott, de a zuhogó esõben, de így is
tíz fõ gyakorolt az ügyességi versenyre. A 2013-ban alakult
túramotoros szakosztály titkára, dr. Szabó István elmondta, ér-
keztek motorosok a környezõ településeken kívül Kecske-
métrõl, Budapestrõl, sõt a határon túlról, Nagyváradról is. A
délutáni napsütésben a kilátogatók és a résztvevõk láthattak
motoros ügyességi versenyeket, motor szépségversenyt, Ger-
gely Sanyi motoros kaszkadõr bemutatóját. Sinka „Popey”
Zsolt erõmûvész kötéllel megtartotta az egyszerre hozzákö-
tött két darab, összesen több mint száz lõerõs motort.

Nem maradhatott el a motoros felvonulás sem, a kétkere-
kûek rendõri felvezetéssel és biztosítással, közel száz moto-
ros tett egy kört a városban a Bajcsy-Zsilinszky utcától, a
Tóth József utca, Vásárhelyi út, Mátyás király utca, Kossuth
Lajos utca, Csongrádi út, Szalai utca, Jókai utca útvonalon.

Díjat kapott a legszebb motor, valamint a motoros ügyessé-
gi versenyek elsõ három helyezettje. Az 50 köbcentiseknél
Birkás Imre, az 500 feletti kategóriában Tatár Kis Imre bizo-
nyult a legjobbnak. Jutalmazták az egyetlen nõi indulót,
Koncz Katalint is.

Este koncertet adott a Honvédelmi Minisztérium különdí-
jas zenekara, a helyi ezred katonáiból álló Kanálgép zenekar,
az Exon, és a Rockin'RockCats együttes. A nap során mintegy
négyszázan szórakoztak a motoros találkozón.

A Szentesi Huszárok várják soraikba a motorosokat, akik
ha elfogadják a szakosztály alapszabályát, akkor egy év pró-
baidõ után végeleges tagokká válhatnak. Dr. Szabó István el-
mondta még, hogy a megalakulásukhoz nagy segítséget
nyújtott a csongrádi Albatros Klub, a Szentesi Motoros Baráti
Kör és a régiós vezetõ Ghost's MC. A szervezõk kedvét nem
vette el a rossz idõjárás, már szervezik következõ rendezvé-
nyüket. B.G.

Motoros pünkösd
a MÁV pályán

Ötfõs küldöttség viszonozta Kakas Béla Csongrád me-
gyei elnök februári lengyelországi látogatását. A vendégek
mezõgazdasági és turisztikai együttmûködési lehetõségek-
rõl tárgyaltak és megtekintették a szentesi baromfifeldol-
gozót is.

Csongrád megye és a lengyelországi £odz Vajdaság hosszú
évek óta aktív, egyre sokoldalúbb testvérmegyei kapcsolatot
ápol. Witold Stepien marsall, £odz Vajdaság elöljárója meghív-
ta Csongrád megye delegációját a 8. Európa–Ukrajna gazda-
sági fórumra, melyet 2015. február 15. és 17. között rendeztek
£odzban. Akkor a Kakas Béla elnök vezette Csongrád megyei
küldöttség elsõsorban gazdasági, gazdaságfejlesztési kérdé-
sekrõl, a testvérmegyék közötti gazdasági, üzleti és pályázati
lehetõségek feltárásáról, kihasználásáról folytatott tárgyalást
a házigazdákkal. A kooperáció elmélyítése céljából Kakas Bé-
la meghívására májusban a lengyelországi vajdaság képvise-
lõi látogattak el Csongrád megyébe, ahol egyrészt folytatták
a megkezdett tárgyalásokat, másrészt helyi cégekkel és ter-
melõkkel találkoztak. 

A lengyel delegáció a Hungerit cég központját tekintette
meg május 18-án. A várost Szirbik Imre polgármester mutatta
be, ezt követõen a vendégek ellátogattak az üzembe, megis-
merték a termékpalettát, a legkiemelkedõbb eredményeket,
és tájékoztatást kaptak a cég exporttevékenységérõl. A Páter
házban elköltött munkaebéd során kiemelt érdeklõdés mu-
tatkozott lengyel részrõl a szentesi termálvíz, illetve a geoter-
mikus energia komplex hasznosítását illetõen. A témáról
Szirbik Imre polgármester adott átfogó tájékoztatást. Ezt kö-
vetõen a vajdaság képviselõi a második világháborúban
Szentes közelében hõsi halált halt lengyel pilótáknak állított
emlékmûnél rótták le tiszteletüket. A lengyel delegációt és az
azt vezetõ Stepien marsallt külön nagy örömmel töltötte el,
hogy Szentesen ilyen méltó módon õrzik a lengyel hõsök tör-
ténelmi emlékét, amit megköszönt Szirbik Imre polgármes-
ternek és háláját fejezte ki a szentesi embereknek

Lengyel delegáció
Szentesen

A „Tavasz a természet-
ben” elnevezésû alkotómû-
vészeti kiállításra beküldött
felnõtt és nagycsoportos
óvodások munkái után az
általános iskolások alkotá-
sait értékelte a zsûri.

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub felhívására kiállí-
tására mind a kilenc helyi
óvoda küldött be rajzokat.
Az ifjúsági házban május 15-
én emléklapot és ajándékot
vehetett át: Szabó Jázmin, Mé-
száros Milán, Pintér Zoltán,

Balázsi Viktória, Szirom Petra
(Rákóczi), Olasz Gergõ (Száz-
szorszép), Kovács László, Ko-
vács Nóra (Farkas Antal ut-
cai), Baranyi Lili, Birkás Bog-
lárka (Szent Anna), Dancsó
Virág, Ravasz Mirella (Appo-
nyi téri), Rácz Péter, Szabó
Noé (Mátéffy utcai) Nédó
Henrietta, Sztojka Rajmund
(Vásárhelyi úti), Varga
Zétény, Udvardi Luca, Kovács

Amira Jázmin (Damjanich ut-
cai), Gera Tamara, Bari Lolita,
Hajnal Fanni, Czibulya Diána
(Nyolcszínvirág).

A több mint két évtizede
kezdõdött akció idei iskolai
kiállításának megnyitóján
Krausz Jánosné, a szervezõ
klub elnöke elmondta, hogy
a kevesebb jelentkezõ maga-
sabb színvonalat jelent, ötle-
tesek az alkotások. Idén a

határon túlról, a vajdasági
Zentaguna-rasról is érkeztek
rajzok. Szirbik Imre polgár-
mester szerint ez a korosz-
tály is nagyon fogékony a
képzõmûvészet iránt.

A kiállítás megnyitón köz-
remûködött Urbán Dominik,
a négyszeres Arany Páva dí-
jas Margaréta citerazenekar
tagja.

A díjazottaknak Berkeczné
Major Anna a zsûri elnöke és
Szirbik Imre polgármester
adta át okleveleket és az
ajándéktárgyakat.

Klauzál Gábor Általános
Iskola: Lakatos Gabriella, Tóth
Renáta Noémi, Bajnóczi Zsu-
zsanna, Takács Zoé Fanni, Na-
szádos Erika, Vida Viktória,
Papp Evelin.

Kiss Bálint Református Ál-
talános Iskola: Ötlet díjas:
Magyar Zsófia és Csányi Réka,
Õze Csanád, Molnár Balázs,
Kocsis Eszter Mariann, Fekete
Vanessza Patrícia, Remzsõ
Lara, Drahota-Szabó Dóra,
Szunyi Lilla, Õze Virág.

Deák Ferenc Általános Is-
kola: Veress Orsolya.

Zentagunaras Általános
Iskola: Csabai Sára

Csoportos különdíj: Zenta-
gunaras alkotócsoportja

Fotó: Kocsis Ferenc

Tavaszi a lkotások

Fotó: Vidovics

Iskolás alkotók az ifjúsági házban.
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10-7-re kikapott a min-
dent eldöntõ ötödik mérkõ-
zésen a fõvárosban, és ezzel
a második helyen végzett a
bajnokságban a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapata. Bár a címvédés
nem sikerült, mégis remek
idényt tudhat maga mögött
Tóth László együttese.

Úgy utazott szombaton a
fõvárosba a szentesi nõi vízi-
labda-csapat, hogy mindenki
tudta: nyerni kell a bomba-
erõs UVSE-Centrál otthoná-
ban. Az ötmérkõzéses pár-
harc elsõ összecsapásán ez
majdnem sikerült is, hajszál-
nyira volt a bravúrtól a
Szentes, pontosabban öt mé-
terre, de a büntetõpárbajt kö-
vetõen a hazaiak örülhettek.
Ezt követõen mindkét csapat
simán hozta a hazai mérkõ-
zéseit, majd következett a
derbi a Hajós uszodában,
ahová nagyon sok szentesi
szurkoló kísérte el a lányo-
kat. – Megpróbáljuk, ami so-
kak szerint lehetetlen: nyerni
idegenben az Újpest ellen –
mondta a találkozó elõtt
Tóth László vezetõedzõ, aki
bátor játékot várt lányaitól.
A mérkõzés elején a szakve-
zetõi elvárásoknak megfele-
lõen, ellenállhatatlanul ját-
szott a Szentes, vezettek a
mieink, és több alkalommal
is esély kínálkozott a két gó-

los elõny megszerzésére, de
a döntõ pillanatokban min-
dig hiba csúszott a támadás-
befejezésekbe. Szerencsére a
hazaiak is idegesen játszot-
tak ekkor, sok helyzetet el-
puskázott az Újpest. Aztán
jött a fordulat, a mieink le-
blokkoltak, több mint 20 per-
cig nem sikerült gólt lõniük
Gangl Edinának, elbizonytala-
nodtunk támadójátékban, és
ekkor már az idõ is sürgette
a Szentest. Tóth László igye-
kezett felrázni csapatát, ám
ez már nem sikerült, a végén
az Újpest az elsõ bajnoki cí-
mét ünnepelhette. – Sajná-
lom, hogy a vízilabdának
ezen az ünnepnapján nem
sikerült a címvédés – érté-
kelte a finálét, majd késõbb
az egész szezont Tóth László
vezetõedzõ. – Összességében
a csapat egész rájátszásban
mutatott teljesítményével
elégedett vagyok. Ha koráb-
ban azt mondják, hogy ilyen
körülmények között dõl el a
bajnoki cím, akkor sokan
nem hitték volna el, ehhez
képest meg idevarázsoltunk
egy csodálatos estét. Ma
nem sikerült, mert a sport
ilyen. Ma nem éltünk a lehe-
tõségeinkkel, mert a harma-
dik negyedtõl gyengén tá-
madtunk, ezért megérdemel-
ten nyert az Újpest, amiért
gratulálok is nekik, de az én

csapatomra is büszke va-
gyok, mert igazi csapattá ér-
tek a bajnokság végére, és
nem csak most, hanem az
egész szezonban remek telje-
sítményt nyújtottak a lá-
nyok. 

Hevesi Anita, a csapat kapi-
tánya szerint természetesen
nem jó érzés egy elvesztett
döntõt követõen kimászni a
medencébõl, de idõvel en-
nek az ezüstéremnek is na-
gyon fognak örülni. – Az el-
sõ negyedben jól ment a já-

ték, bár ekkor is elkerülhetõ
gólokat kaptunk – mondta
Anita. – A harmadik negyed-
tõl nem tudtunk gólt lõni
Gangl Edinának, ami gör-
csössé tett minket, és bár vé-
gignyomtuk a meccset, nem
jöttek be a lövéseink. Kö-
szönjük, hogy ennyien feljöt-
tek Szentesrõl és hogy szur-
koltak nekünk, a szurkoló-
kon semmi nem múlott, úgy-
hogy még egyszer: köszön-
jük. Bujka Barbara lett a baj-
nokság gólkirálya, a szentesi

klasszis 93 gólt szerzett a
szezonban. – A harmadik ne-
gyedben jobban játszottak, a
többi kiegyensúlyozott játé-
kot hozott – mondta a center.
– Bebizonyítottuk, hogy bár
õk voltak a favoritok, leg-
alább olyan jók vagyunk,
mint õk. Most persze rossz
érzés, de fiatal csapatunk
van, amely remek szezont
zárt, csapattá érett, szóval
nincs ok kesergésre.

HV

Második a Hungerit a bajnokságban NÕI VÍZILABDA OB I
DÖNTÕ, 5. MÉRKÕZÉS
UVSE-CENTRÁL–HUN-

GERIT-SZENTES 10–7
(4–4, 2–1, 2–0, 2–2)
Hajós uszoda, 900 nézõ.

V: Molnár T., Németh
András
UVSE-CENTRÁL:

GANGL – CSABAI 2, Sikter
1, Keszthelyi, Tóth I. 1,
Szücs G. 1, KISTELEKI H.
4. Cs: Kiss A. (kapus), Ko-
rényi Zs., Azumah, Köves-
di, Hertzka Orsolya, Kuna
Sz. 1, Bicskei R. Edzõ: Áts
Bertalan
SZENTES: Bolonyai – Van

der Sloot 1, Hevesi, Kövér-
Kis 1, Bujka 2, Miskolczi 1,
Pengõ. Cs: Gundl (kapus),
Rácz, Gémes, Gyõri, Kádár
1, Pócsi 1, Farkas T. Edzõ:
Tóth László
Gól – emberelõnybõl:

6/3, ill. 11/4
Gól – ötméteresbõl: –, ill.

0/1
Kipontozódott: Korényi

Zs. (21. p.), Szücs G. (30. p.)
Az egyik fél harmadik

gyõzelméig tartó párharc
végeredménye: 3–2 az
UVSE javára
Az ezüstérmes együttes

tagjai: Bolonyai Flóra, Gyõ-
ri Eszter, Hevesi Anita,
Catharina Hendrica Van
Der Sloot, Miskolczi Ibolya
Kitti, Farkas Tamara, Pócsi
Bianka, Kádár Ildikó, Rácz
Daniella, Bujka Barbara,
Kövér-Kiss Réka, Pengõ Ni-
kolett, Gémes Anett Alexa,
Gundl Diána. Edzõ: Tóth
László, technikai vezetõ:
Benedek Tibor.

A Jó Úton-Lóháton Alapít-
vány 13 lovassal vett részt
Hódmezõvásárhelyen a XV.
Országos Terápiás Lovas
Fesztiválon. A szentesiek
közül 6 gyermekotthonban
élõ lovas felkészülését a
MOL Új Európa Alapítvány
Gyermekgyógyító Programja
is támogatta.

Az  eredmények annál
ismelyek annál is értékeseb-
bek, mivel felkészítõjük, Piti
Irén lovasterapeuta litvániai
állatterápia témájú – A ter-
mészet ereje címû – konfe-
rencián való részvétele miatt

nem lehetett jelen az esemé-
nyen. Derekasan helytálltak
és maximálisan helyettesítet-
ték terápiás segítõi: Makainé
Csík Anikó, Ohly Ágnes és
a gyermekotthon vezetõje,
Szabics Erika.

Eredmények: Benedek Antal
3-4. hely, Gyurkó Nóri 3., Hor-
váth Laci (2 db) 2. hely, Hor-
váth Zsolt 2., 4., Lévai Dávid (2
db) 3., Seres Frici 4-5., Szabó
Zita (2 db) 1., Szalkai Cintia 3-
4., Tirpák Vanessza 1., Turcsik
Robi 1-4., Varga Ricsi 4-5.,
Varga Sziszi 4., Kiss Bettina 6.

Lovas fesztivál érmek

A Csongrád megyei nõi kézilabda bajnok-
ság 2014/2015-ös szezonjának utolsó mérkõ-
zését a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok-
ban játszotta az Árpád Szabadidõs SK csapa-
ta. Mivel a tabella második helyén álló Algyõ
ebben a fordulóban kikapott, így a harmadik
helyen álló Kurca-parti gárda egy pontra
megközelítette õket, és gyõzelme esetén a
bajnokság második helyezettje lehetett. Ha
szoros mérkõzésen is, de sikerült a bravúr:
ezüstérmes lett a gárda! Póth Gyöngyi, a
Szentes vezetõedzõje elmondta, hogy a volt

NB II-es csapat ellen nagyot küzdöttek a lá-
nyok. A mérkõzés elején négy góllal is veze-
tett a Kistelek, aztán felzárkóztak a mieink,
gyakorlatilag fej-fej mellett haladt a két gár-
da, de a végén nálunk volt az elõny, ami ki is
tartott a mérkõzés végéig.

Szentesi Szabadidõs SK – Kistelek KK
27:26 (16:13)

A szentesi gólszerzõk: Szekeres Dorottya 7,
Terbán Irén 6, Papp Ágnes 4, Ács Rebeka 3,
Nagy Andrea 2, Sipos Réka 2, Kovács Katalin 2,
Kérdõné Kocsis Ivett 1. HV

Megyei ezüst kézilabdában

Nagyon jól jött, hogy a li-
geti uszodának van már fe-
dett medencéje, mert míg
odakint esett az esõ, három
ország közel 300 utánpótlás
korú úszója remek körülmé-
nyek között versenghetett a
hétvégi, kétnapos 19. Óvodá-
tól az olimpiáig elnevezésû
tornán.

Találó a verseny elnevezése
dr. Sós Csaba szerint, akinek a
Magyar Úszó Szövetség fris-
sen újraválasztott szakmai al-
elnökeként elsõ útja ide veze-
tett. A szakember régóta is-
meri a Szentes Városi Úszó
Clubnál folyó utánpótlás-ne-
velõ munkát.  – Utánpótlás-
ban Magyarországnál nincs
erõsebb a világon, Szentesen

pedig különösen színvonalas
pedagógiai alapokon zajlik a
munka, ebben a város úszó-
sportja talán erõsebb, mint
mások – fogalmazott lapunk-
nak. A Diapolo cég jóvoltából
igazi sztárvendég is a ligeti
uszodába látogatott, Kovács
Ágnes, a sydney-i olimpia
aranyérmese személyében,
akire az úszópalánták tényleg
sztárként néztek fel. Ami a
legkisebbeknek komoly lehe-
tõség, hogy aranyjelvényes
szintet ússzanak, addig Kis
Gergõnek a kikapcsolódást
szolgálta a szentesi verseny a
riói ötkarikás játékokra való

felkészülésben. A kétszeres
Európa-bajnok, kétszeres vi-
lágbajnoki bronzérmes, olim-
piai 6. helyezett úszó 2011-
ben is részt vett a versenyen,
jó kapcsolatot ápol Paulovics
Tamással. Most is vízbe csob-
bant a kiváló ajkai sportoló,
elõbb 100 gyorson, majd 200
vegyesen aratott fölényes
gyõzelmet. – Az idõeredmény
most nem számított, jó érzés
volt versenyezni egy ilyen
otthonos kisvárosban –
mondta. 

– Nagyon jól sikerült a fe-
dett uszodás fõpróa a jövõ évi
jubileumi verseny elõtt – je-

lentette ki a fõszervezõ, Pau-
lovics Tamás. Számos hazai
klub mellett Romániából és
Szerbiából érkeztek egyesüle-
tek a meghívásukra. A helyi-
ek versenyzõi közül többen is
aranyjelvényes szintet teljesí-
tettek. Korosztályában Kon-
dorosi Gréta bizonyult a leg-
eredményesebbnek. A Mars
Magyarországért vándorser-
leg ugyan a vásárhelyi Hód
Úszó SE birtokába került, de
az elõzõ évek gyõztese, a
szentesi klub megszerezte a
pontversenyben a második
helyet.

(darók)

Sikeres volt a 19. is

Két fordulóval a vége elõtt inkább csak matematikai esé-
lye maradt a bent maradásra a Szentesi Kinizsi megyei elsõ
osztályú labdarúgócsapatának. A mieink legutóbb hazai
pályán kaptak ki 3-2-re a Tápé együttesétõl.

Már az 5. percben megszerezte a vezetést a második helyen
álló Tápé a Pusztai László Sporttelepen, ekkor úgy tûnt, akár
komolyabb vereségbe is beleszaladhat a Kinizsi, de szeren-
csés esetben akár a pontszerzés is meg lehetett volna, de errõl
majd késõbb. A gól után is a vendégek irányították a játékot,
ám a félidõ vége elõtt két lehetõség adódott a mieink elõtt is,
de elpuskáztuk a helyzeteket. Sokáig nem volt gól a második
játékrészben sem, egészen a 61. percig, amikor egy ellentá-
madás végén Orovecz góljával egyenlített a Szentes. A Kinizsi
a három pontot is begyûjthette volna, ám pár perccel a vége
elõtt Molnár Zsolt lábában maradt a gyõzelem. A ziccer kima-
radt, ráadásul a vendégek a 88. és a 90. percben is bevették
Gömöri kapuját, így hiába lõtt gólt büntetõbõl Molnár a vé-
gén, még a döntetlennek sem örülhettek a mieink. – A máso-
dik félidõben fegyelmezettebben játszottunk – mondta Bozóki
Zoltán, a Kinizsi vezetõedzõje. – Sajnos a végén ziccert ron-
tottunk, és ahogyan az lenni szokott, mi kaptunk gólt a lefú-
jás elõtt.

Vereségével a Kinizsi továbbra is 13 pontos, a Mártélynak
17 pontja van, így két fordulóval a bajnokság vége elõtt négy
pontos hátrányt kellene ledolgozniuk a mieinknek ahhoz,
hogy – a Mártély két veresége esetén – megõrizzék elsõ osz-
tályú tagságukat. Szombaton Tiszaszigetre látogat a csapat,
majd a jövõ hét végén az UTC ellen fejezi be a bajnokságot a
Kinizsi, hazai pályán. A hat pontot ezen a két találkozón kel-
lene begyûjteni a bent maradáshoz.

hv 

Hat pont kellFranciaországban és a debreceni
Szuper Liga viadalon is remekül szere-
peltek a Maximus SE dobóatlétái. Se-
res Andrásnak idén elõször sikerült
hatvan méter fölé hajítania a diszkoszt.

Seres András az elsõ versenyén
Abbevilleben 60,36 méteres eredmé-
nyével második lett, de teljesítette a
hatvan feletti elvárt dobást, ebben az
esztendõben elõször. Az ezt követõ
versenyeken Montgeronban, Chelles-
ben, minden dobása centiméterekre
volt a hatvan métertõl 59,88 és 59,40.
Váradi Krisztina teljesítménye megle-
petés volt. Annak ellenére, hogy a fõ-
iskolai vizsgái miatt nem volt zavarta-
lan a felkészülése, mégis 53,70 méte-
res egyéni csúccsal gyõzött az elsõ
versenyén, majd egy második helye-
zést és egy negyedik helyezést szer-
zett. Minden versenyen minden dobá-
sa 51 méter feletti volt. –  Amennyiben
a formáját meg tudja tartani, meglepe-
tést okozhat a Tallinban megrendezés-
re kerülõ Európa-bajnokságon is –
mondta Benkõ István, a Maximus SE
elnöke. Komoly sorozatterhelésnek
voltak kitéve a versenyzõk, de erre is
fel kell készülniük.

Vasárnap Debrecenben, a Magyar
Szuper Liga fordulóján hét szentesi
versenyzõ állt a dobókörbe. Seres
András gyõzött, Krisztina második lett,
de a többiek is döntõbe jutottak.

hv

60 méter felett

Fotó: Vidovics Ferenc

Fotó: Vidovics
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Karcsú lénye és kellemes
hangja egy mûvészt sejtet,
de talán színmûvészre gon-
dolnék és nem egy festõnõ-
re. Tudom, sietve kijavítana,
hogy õ amatõr, még kicsi és
van hová fejlõdnie... Az
egykori Hámán Kató lakó-
telepen sokat bringáztunk
együtt, azt hittem, végül
testnevelõ lesz, hiszen Kos.
Késõbb egy érett gyönyörû
nõ lett, aki után forognak a
férfiak. A fél osztály szerel-
mes volt belé. Felvételt
nyert a drámaira, el is vé-
gezte. A festészetet eleinte
autodidakta módon sajátí-
totta el. Elegánsak a kéz-
mozdulatai, ujjaiban „cipe-
li” a festéket. Õ Gyõrffy
Gabriella, aki Sopronban él
évek óta.

– Egy képzeletbeli névje-
gyen mi szerepelne rólad?
Gondolom Szentest is  bele-
írnád.

– Szeretem a városom, sze-
retek a családommal itt élni,
de hiányzik Szentes. Ezen le-
het a múltat érteni, az iskolai
éveket, osztálytársakat, de
hiányozhat a tavasz illata is,
amit Sopronban mindig el-
ver az esõ. Pedig a két, me-
rõben eltérõ klímájú város
között tettem egy hatéves ki-
térõt Balatonfüreden, egy
férjhez menetel és elsõ fiam
megszületése erejéig.

– Egy olyan személy, aki
már kiállít, biztosan Szente-
sen is szívesen bemutatkoz-
na. Minek készültél gyer-
mekkorodban,  otthon volt
erre indíttatás?

– Sehol nincs szó mûvé-
szetrõl. Festészetrõl meg plá-
ne nem. Gyereknevelés és
munkahelyi gondok. Sosem
gondoltam, hogy amiket a
diákévek alatt festettem, már
egyfajta irányt mutattak egy
új életmód felé. Mert minden
átértékelõdik, ha az ember
kezében van valami, amivel
kifejezhet. Én mindig csodál-
tam a festészetet, karikatúrá-
kat tanulmányoztam, grafi-
kákat, de sosem másoltam.

– Kanyarodjunk vissza egy
kicsit a családhoz, hiszen ez
fontos állomás a hobbid
szempontjából.

– Ha a családról kérdezel,
a nõvérem inspirált, õ rajzolt
fantasztikusan és most a lá-
nya. A mûvészet itt van. El-
kezdeni mindig nehéz. Jókor
„szabadultam” fel: a fiaim

megnõttek (a férjem ma-
radt), nekem pedig be kellett
pótolni a rajongás részt, ami-
vel addig a családomat ful-
lasztottam. 

– Kérlek, mesélj arról is,
hogyan alkotsz és hol? Mi
vagy ki inspirál?

– Az interneten keresgél-
tem a soproni festõk között
és rátaláltam Magyarné Der-
szib Eti festõmûvész képeire,
felhívtam, bemutatkoztam
néhány képpel, a második
rostán is átjutottam, a  har-
madik könnyebb volt – és
Gabikám, tudsz vezetni? –
kérdezte tõlem Eti. Ez egy
fontos kérdés, mert  lehetõ-
ség szerint a szabadban sze-
retjük a témát megválaszta-
ni. Hosszú évek óta festünk
közösen, rengeteget tanul-
tam, tanulok tõle. Mielõtt a

Soproni Képzõmûvészeti
Társaság tagja lettem, már
vettem részt kiállításokon,
évente 2-3 alkalommal a
soproni galériában, a tagsá-
gom óta pedig más városok-
ban, ahová meghívást ka-
punk. Most egy újabb kiállí-
tást rendezünk épp a napok-
ban.

– Merre tart és mit mutat a
jövõd?

– Kicsinek érzem magam,
fejlõdnöm kell. Alkotótábo-
rokba nem csak azért járok,
mert felüdít a társaság, ha-
nem mert újabb és újabb
technikákat próbálhatok, ta-
nulhatok, öröm, ha mégis jó,
és inspirál, ha kidobós a mû.
Úgy gondolom, akkor bol-
dog az ember, ha azt teheti
naphosszat, amit hobbiként
választana. Ha nem is tölti ki
a mindennapjaimat a festés,
csendes izgalomban tart a
következõ témám. És iszo-
nyatosan letör, ha nem tu-
dom megoldani.

– A zene az illatok, fények
a mûvészekre oly nagy ha-
tást gyakorló  drámák, tra-
gédiák  hatnak rád? Mi az,
ami lelkesít?

– Minden, ami tetszik.
Amikor az alkonyati nap fi-
noman aranyozza meg a fák
ágait, már-már giccses zöld-
ben megfürdetve a leveleket.
És ezt szépen megfesteni,
hogy ne a valóság legyen, ne
egy giccses fotó, hanem egy
gyönyörû részlete a termé-
szetnek. Vagy ha órákig ké-
pes lemerevedve ülni a port-
réalany, mégis bájos mosolyt

küldeni szüntelen. Vagy ha
eltalálom a csillogást a kutya
gombszemein, az orrán (fo-
tóról, mert ahogy a festõta-
nárom mondja; az állatok
nem ülnek portrét), de szere-
tem kipróbálni magam hogy
pár percben mit lehet le-
vázlatolni egy városrészle-
ten, árnyékok, emberek, az-
tán vagy befejezem vagy
marad.

– Biztosan jó lenne halla-
ni/olvasni a mesterekrõl, pá-
lyatársakról (akik Sopron-
ban élnek, vagy éppen Szen-
tesen) akik hatással vol-
tak/vannak rád.

– Mesterekrõl, pályatár-
sakról kérdezel; én sok eset-
ben elfogult vagyok. Nem a
személlyel, az ismert vagy
ismeretlen alkotóval, hanem
a képpel, ami tetszik vagy
nem tetszik. De mindig kere-
sek benne valamit, mert va-
lamiért elkészült az a mû, a
színei miatt, a témája vagy a
lelke miatt. Az pedig vagy
„átjön” vagy nem. De pálya-
társakról csak akkor beszél-
hetünk, ha felsorakoztam ki-
tartásban, szorgalomban, el-
ismerésben. A tehetség az
kérdéses, mert vagy van
vagy akarjuk. A Soproni
Képzõmûvészeti Társaság
honlapján majdnem minden-
ki ott van, akit tisztelek (saj-
nos már nem mindenki lehet
köztünk), és akiktõl tanulni
szeretnék. Tagjai közé kerül-
tem és 9 képem szerepel az
oldalon.

Fehér Mónika

A Hámán Katóról a soproni mûvészéletbe

Június 1., hétfõ
14:00 Tökéletes hang 2
16:00 Holnapolisz
18:15 3D Mad Max

- A harag útja
20:30 Holnapolisz
Június 2., kedd
14:00 3D Mad Max

- A harag útja
16:15 Tökéletes hang 2
18:15, 20:30 Holnapolisz
Június 3., szerda
14:00 Tökéletes hang 2
16:00, 20:30 Holnapolisz
18:15 3D Mad Max

- A harag útja
Június 4., csütörtök

16:00 A kém
18:15 3D Törésvonal
20:30 Holnapolisz
Június 5., péntek
16:00 3D Törésvonal
18:15 Holnapolisz
20:30 A kém
Június 6., szombat
14:30 3D Dínó kaland
16:00 Holnapolisz
18:15 A kém
20:30 3D Törésvonal
Június 7., vasárnap
14:30 3D Dínó kaland
16:00 3D Törésvonal
18:15 Holnapolisz
20:30 A kém
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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.

Ember az embertelenségben c.
I. világháborús kiállítás nyílik
június 2-án, 16:30 órakor.

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. 

Június 7-én, vasárnap 15 óra-
kor nyílik a XVIII. Szentesi Aktfotó
Biennálé. Köszöntõt mond és a
díjakat átadja Szirbik Imre polgár-
mester, a kiállítást megnyitja
Kruzslicz Pál újságíró. Megtekint-
hetõ június 27-ig, keddtõl-pénte-
kig 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 a
Galéria kávéházban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Május 29-tõl

- Melyik az egyetlen alkalom, ami-
kor egy nõ nem néz bele a tükörbe?
- ???
- Amikor kifelé tolat a parkolóból.

Két flegma titkárnõ beszélget:
- Te, mostanában annyit fáj a fejem,
fogalmam sincs, mitõl lehet.
Erre a másik:
- Hát tudod, nekem a hasam szo-
kott fájni, ha üres.

- Mirõl ismerik meg a székelyt a bu-
dapesti vidámparkban?
- ???
- Bicskával eszi a vattacukrot.

Egy férfi száguldozik az új autójával.
A rendõr megállítja:
- Uram, nem olvasta a sebesség-
korlátozó táblát?
- Micsoda? Olvasni ilyen sebesség
mellett?

- Hogy találod meg a nagy õ-t?
- Shift + kis õ.

Hõguta
Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy könyvtárunk mindkét

épülete 2015. június 1. és 28. között leltár miatt zárva tart. Ez
idõ alatt sajnos nem tudunk könyveket sem kikölcsönözni
sem visszavenni, amiért megértésüket kérjük. A zsinagóga
épületében a folyóirat olvasó és az internet szolgáltatás ez
idõ alatt is elérhetõ lesz hétköznapokon 8-12 óra között, júni-
us 1-je és 18-a kivételével.

Kedves Könyvtárlátogatók!

Május 30-án, szombaton két helyszínen is gyermeknapi
programokra várják a szórakozni vágyó kicsiket és nagyokat. 

A berekháti általános iskolában 9-12 óra között az Egész-
ségfejlesztési Iroda munkatársai szûrõvizsgálatra várják az
egészségük iránt érdeklõdõket, de  arcfestés, kézmûveskedés,
ugrálóvár, katasztrófavédelmi bemutató, közlekedési ügyes-
ségi verseny is színesíti a gyermeknapi forgatagot. A Kábító-
szer Egyeztetõ Fórum munkatársaival a drogokról és veszé-
lyeirõl beszélgethetnek a jelenlévõk, majd Gáspárné Edina
Cardio Aerobik csapatával mozoghatnak.

* * *
A Kalandparkban 9 órakor kezdõdik a CAC kutyakiállítás

látványos bemutatókkal, 10-kor Pom-Pom koncert – Zenés
utazás Bohóciába címmel, 11-kor Makrancka királykisasz-
szony címmel – zenés mesejátékkal kedveskednek a rendez-
vényen részt vevõknek. Arcfestés és interaktív elsõsegély-
nyújtás is lesz a Vöröskereszt szentesi szervezetének jóvoltá-
ból. 17 órakor a Csiga Duó gyermekkoncertje, 18-kor Ágoston
Anita – Eperfagyi nosztalgia gyermekdalok címû mûsora
szórakoztatja a jelenlévõket. Egész nap: gyermek kalandpark,
ugrálóvár, arcfestés, pónilovaglás várja a gyerekeket.

Gyermeknap Berekháton
és a Kalandparkban

Kilencedik alkalommal
rendezik meg a Testvérvá-
rosok Kulturális Fesztiválját
június 5. és 7-e között. 

Pénteken 18 órakor hang-
versenyre várják a közönsé-
get a Lajtha László zeneisko-
lába, ahol a Sankt Augustin-i
Zeneiskola vonószenekara és
Ráfi Balázs (zongora) közre-
mûködik.

Szombaton 16 órakor az
üdülõközpontban avatják fel
a „Sankt Augustin” kutat. 18
órakor kezdõdik a gálamû-
sor a megyeháza szabadtéri
színpadán. Fellépnek: Sank
Augustin-i Zeneiskola diák-
jai, a helyi Lajtha László AMI
diákjai, a Butykos Néptánce-

gyüttes (Újszentes), Szélszi-
rom Együttes (Topolya), Ju-
gend Tambour Corps (Sankt
Augustin) és a Jövõnkért
mûvészeti iskola néptánc-
csoportja.

Vasárnap fél 11-kor „Test-
vérvárosok fái” címmel tar-
tanak megemlékezést a Szé-
chenyi-ligetben. 11-13 óra
között kulturális bemutatók
zajlanak a fesztivál résztve-
võivel a Kossuth téren. 

Június 7-én, vasárnap a ki-
rakodóvásárt és a városi
gyermeknap programjait
szintén a Kossuth téren ren-
dezik meg, ahol 14 órától a
Kiss Bálint-iskola Kötélugró
Sportegyesület, a Rákóczi ut-

cai óvoda Maci és Méhecske
csoportjának fellépését, a
Deák-iskola mazsorettjeit, az
NRG tánc iskola ,  a  VSG
kamarabalett táncszínházi
elõadását és a Hunyadiak
Örökében történelmi egye-
sület bemutatóját tekinthetik
meg a látogatók. 17 órától a
Pom-Pom zenekar tagjai szó-
rakoztatják a közönséget;
elõször 25 éves jubileumi
majd A nagy varázsló kon-
certtel. Egész nap kézmûves
foglalkozás, ugrálóvár, tram-
bulin, mászkókamion, arc-
festés, csillámtetoválás. 10-18
óráig  közlekedik a városné-
zõ kisvonat, amely térítés-
mentesen vehetõ igénybe. 

Testvérvárosok fesztiválja és kirakodóvásár

A Bubi Band partyzenekar
a legjobb és legismertebb slá-
gereket játssza és mindig
a közönség kedvét keresi,
hogy a buli hangulatát minél
magasabb szintre emelje. Ezt
a hangulatot megtapasztal-
hatják mindazok, akik május
30-án, szombaton 22 órakor a
Felsõpárti Sörözõben lesz-
nek. A belépõ (egyben tom-
bola is) 22 óráig ingyenes.

Bubi Band
koncertA Belügyminisztérium a hátrányos helyzetû fiataloknak

rendvédelmi pályát népszerûsítõ, térítésmentes tábort szer-
vez július 26-31. között, Nagykovácsiban az Adyligeti Rendé-
szeti Szakközépiskola területén. A résztvevõk áttekintést
kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, a felvételi köve-
telményekrõl.

Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik 2015 szeptemberé-
ben kezdik meg gimnáziumban vagy szakközépiskolában a
11. vagy 12. évfolyamot, vagy érettségivel rendelkeznek, de
még nem töltötték be a 21. életévüket.

Beküldendõ: önéletrajz, a 10. 11. vagy 12. évfolyam év végi
lezárt bizonyítvány másolata (az idén érettségizõk esetén fél-
évi bizonyítvány) vagy az érettségi bizonyítvány másolata,
ha már érettségizett, támogató nyilatkozat a tanuló osztályfõ-
nökétõl vagy iskola igazgatójától, nyilatkozat a lakóhely sze-
rinti település jegyzõjétõl a hátrányos helyzet igazolására.

A jelentkezés elbírálása során elõnyt élvez: sport és/vagy
tanulmányi kimagasló eredmény, rendvédelmi/rendészeti
tanulmányok, közösségi életben aktivitás. Jelentkezési határ-
idõ: június 5. Cím: Belügyminisztérium Személyügyi Helyet-
tes Államtitkárság Civilkapcsolati és Ügyfélszolgálat Osztály

1903 Budapest, Pf. 314, E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

Rendvédelmi tábor



Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

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

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

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

szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete,
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

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

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

Született: Tóth Zoltán és Gajdos Kittinek (Terehalom tanya
10.) Mia Kinga, Geszti Elek és Boldizsár Beatrix Bettinának
(Dr. Berényi I. u. 118.) Elek, Kócsó Tibor Zsolt és Kondorosi
Krisztinának (Drahos I. u. 6. 3/7.) Dávid, Kovács Gábor és
Mezõ Bernadettnek (Brusznyai sétány 6. 5/13.) Gábor, Kóbor
Krisztián és Révész Hajnalkának (Nagytõke, Kistõke tanya
151.) József Sándor nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Gyarmati Ferenc Zsolt és Debreczeni-
Kiss Gabriella (Brusznyai sétány 11. 4/11.), Tóth Sándor
(Kunszentmárton, Kerületiház u. 39.) és Krieg Orsolya (Kos-
suth u. 19. 10/60.), Nagy Zoltán Róbert és Galbács Anikó
(Esze T. u. 13.) Virágos Ádám (Huszár u. 20.) és Vida Viktória
(Gógány u. 38.). 

Elhunyt: Göbölyös Antal (Sopron sor 40.), Hajdú Istvánné
(Kristó N. I.  u. 11.), Rónyai Lászlóné (Temetõ u. 39.).

Családi események

Ellopták a Dózsa-ház épü-
letérõl az ereszcsatornát,
tudtuk meg a Szentesi Rend-
õrkapitányságtól. A tolvajok
az elmúlt héten vitték el a
vízelvezetõ fémet.

Büntetõeljárás indult egy
szentesi férfi ellen, aki május
21-én, az esti órákban a Kos-
suth utcán észrevette, hogy
egy család egy pénztárcát fe-
lejtett ott az egyik széken. A
férfi nem szólt nekik, hanem
elemelte a tárcát, a pénzt el-
tette, a benne lévõ iratokat
pedig egy szemeteskukába
dobta. A rendõrök a térfigye-
lõ kamera segítségével beazo-
nosították a férfit, akit késõbb
el is fogtak, és az iratok is elõ-
kerültek. A tolvaj ellen lopás
és közokirattal való vissza-
élés miatt indult eljárás.

Május 24-re virradó éjsza-
ka az egyik sörözõ elõtt vi-
tatkozott össze két társaság,
amelynek egyik tagja bántal-
mazta a másik csapat egyik
tagját, aki nyolc napon belül
gyógyuló sérüléseket szen-
vedett. Az ügyben garázda-
ság és testi sértés miatt vizs-
gálódnak a rendõrök.

Elloptak egy 40 ezer forint
értékû kerékpárt az egyik
Kossuth utcai lépcsõházból.
A Magellán MB bringa le
volt zárva, ám ez sem tartot-
ta vissza a tolvajt.

Többször elõfordult az el-
múlt hetekben, hónapokban
városunkban, hogy besurra-
nó tolvajok bukkantak fel,
akik ún. „kilincseléses”
módszerrel, vagyis a házak-
ba benyitogatva próbálkoz-
nak behatolni egy-egy épü-
letbe, házba, udvarba. Ahol
az ajtót nyitva találják, oda
besurrannak és pénzt, érték-
tárgyakat visznek magukkal.
Érdemes a zárakat az egy-
szerûekrõl inkább a bizton-
ságosabbakra lecserélni, és a
kapukat a nappali órákban is
bezárni. A polgármesteri hi-
vatal, illetve egyéb szolgálta-
tók munkatársai sem hoznak
házhoz pénzt, így akik ilyen
indokkal szeretnének portán
belülre kerülni, azokra nyu-
godtan lehet gyanakodni.
Ilyen esetben érdemes a
rendõrséget hívni, megje-
gyezni az ismeretlenek autó-
jának színét, típusát, hiszen
minden információ hasznos
lehet a késõbbiekben a csa-
lók kézre kerítésében.

Hv
Szentesi embercsempészt

fogtak Mosonmagyaróváron
A Gyõr-Moson-Sopron

Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság adta hírül, hogy egy
szentesi férfi 11 szír, egy ele-
fántcsontparti és egy indai
állampolgár jogellenes kül-

földre szállításához nyújtott
segítséget.

A Mosonmagyaróvári
Rendõrkapitányság határ-
rendészei 2015. május 24-én
17 óra 45 perckor az M1-es
autópályán a hegyeshalmi
kilépõnél ellenõriztek egy
magyar forgalmi rendszámú
Ford Transit kisbuszt. A jár-
mûvet egy magyar férfi ve-
zette. Az autóban utasként
11 szír, egy elefántcsontparti
és egy indiai állampolgár
tartózkodott. A külföldiek
magyarországi jogszerû tar-
tózkodásukat nem tudták
igazolni és a továbbutazás-
hoz szükséges feltételekkel
sem rendelkeztek. A járõrök
a migránsokat tiltott határát-
lépés szabálysértés kísérlete
miatt, a gépkocsivezetõt em-
bercsempészés bûntett gya-
núja miatt a megyei rendõr-
fõkapitányságra elõállítot-
ták. A sofõr gyanúsítotti ki-
hallgatásán beismerte, hogy
anyagi haszonszerzés céljá-
ból vállalta a megbízást. A
Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Rendõr-fõkapitányság Ha-
tárrendészeti Osztálya a jár-
mûvet vezetõ 36 éves szente-
si férfi ellen embercsempé-
szés bûntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
folytatja az eljárást.

Vita és pofon
a sörözõ elõtt

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

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

Gyógyszertári ügyelet: Június 1-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál u.
6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-12 óráig. Június 1-8-ig Kertvárosi
Patika (Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig. Ké-
szenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü június 1—5.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Lebbencsleves és sajtos
fokhagymakrémleves

A menü: Sertéspörkölt, tészta
B menü: Szezámos-brokkolis

csirkemellcsíkok
Kedd: Sárgaborsóleves és

rumos szilvaleves
A menü: Rakott krumpli
B menü: Gyros, sült burgonya

saláta
Szerda: Grízgaluskaleves és

zöldborsóleves
A menü: Karaj tökmagos

bundában,
petrezselymes burgonya

B menü: Zúzapörkölt, tészta
Csütörtök:Gyümölcsleves és

csirkebecsinált-leves
A menü: Hortobágyi tokány,

pirított tarhonya
B menü: Csõben sült tavaszi

csirkemell,
kukoricás rizs

Péntek: Sertésraguleves és
tyúkhúsleves
házitésztával

A menü: Csülök pékné-módra,
sült burgonya

B menü: Rántott hal, majonézes
kukorica

www.galeriakavehaz.hu (X)

Elkészült Szentes meghatározó városfejlesz-
tési dokumentumának, az Integrált Település-
fejlesztési Stratégiának (ITS) egyeztetési mun-
kaanyaga a TRENECON COWI Tanácsadó és
Tervezõ Kft. és a MAPI Magyar Fejlesztési
Iroda Zrt. szakértõinek gondozásában. A Kép-
viselõ-testület 2015. május 20-i döntésével ezt
partnerségi egyeztetésre bocsátja.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a
város középtávú fejlesztési irányait, céljait és
azok elérése érdekében tervezett tevékenysé-
geket határozza meg. Az ITS készítésének
célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel
elõsegítse a következõ 7-8 év városfejlesztési
tevékenységeinek eredményességét, így a fej-
lesztések összehangoltan történjenek.

A partnerségi egyeztetésben való részvétel
módját országos jogszabály, a településfej-
lesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökrõl, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekrõl szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) be-
kezdése, valamint Szentes Város Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete 29/2014.
(II.28.) határozattal jóváhagyott partnerségi
egyeztetés szabályai határozzák meg.

Az egyeztetésben résztvevõk (a továbbiak-
ban: partnerek) köre: Szentes lakosai, Szente-
sen mûködõ gazdálkodó szervezetek, civil
szervezetek, egyházak

Arra kérjük Önöket, vegyenek részt Szen-
tes Város fejlesztési stratégiájának kialakítá-
sában!

A dokumentumok (Szentes Város Megala-
pozó Vizsgálata, és Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiája) elérhetõek és véleményezhe-
tõek a város honlapján,  www.szentes.hu

A partnerek az its@szentes.hu e-mail cí-
men keresztül, vagy postai úton (Szentes Vá-
ros Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth
tér 6.) is megküldhetik véleményeiket, javas-
lataikat a fenti dokumentumokkal kapcsolat-
ban.

A hivatkozott Kormányrendelet 21 napon
belüli véleményezési idõtartamot ír elõ a
résztvevõk számára.

A fentiek alapján kérjük, hogy az ITS ter-
vezetével kapcsolatos véleményüket, észre-
vételeiket, javaslataikat a jelen hirdetmény
közzétételétõl számított 21 napon belül szí-
veskedjenek megküldeni.

Wittek Krisztina
Szentes Fõépítésze

Szentes Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának

partnerségi egyeztetése

Az egykori hámán kató-
soknak nem kell bemutatni
Négyesi tanárnõt, hiszen ge-
nerációk nõttek fel szárnyai
alatt. Kiállításának megnyitó
köszöntõjét és a citera muzsi-
kát is egykori tanítványai
prezentálták. Talán a legmeg-
döbbentõbb, hogy még ha
olykor félszemmel is, bete-
gen is alkot, amikor csak te-
heti. Az ecset szinte vezeti
kezét, a színeket egy láthatat-
lan erõ keveri, melyet a Kur-
ca-parton vagy  a ligetben
„exponált” lélekfénykép hív
elõ. Életem fái címmel május
27-én nyílt Négyesi Jánosné
nyugdíjas pedagógus festmé-
nyeibõl összeállított kiállítás
a Gondozási Központ II. sz.
Idõsek Klubjában.

Elõször 2011-ben fogott
ecsetet a kezében, kezdte a
beszélgetést az alkotó. Ami-
kor autóval mentek valaho-
vá, akkor mindig figyelte a
fákat, még azt is, hogy hová
vet árnyékot. Tavaly Sándor-
falván a 60 éves általános is-
kolai találkozón az egyik is-
kolatársa felkiáltott: Jé, Ju-
hász Éva, aki már kiskorában
is fákat rajzolt az újságszélé-
re, mesélte Éva néni. – Taní-
tottam elsõsöket Nagytõkén

is, akkor szinte kötelezõ volt
a táblára rajzolni, a kréta volt
az eszközöm – emlékezett a
kezdetekrõl. Arra a kérdésre,
hogy miért nem lett rajztanár
egyszerû választ adott. Édes-
anya volt, aki már két gyer-
mekkel vágott neki  a ma-
gyar-irodalom szaknak, en-
nél többrõl akkoriban nem
álmodhatott. A szentesi alko-
tók közül Major Anna kedves
természete ragadta meg, ha
valakitõl egyszer segítséget
kér, akkor az õ lesz.

A kiállításmegnyitó esõs
napra esett, de Szatmári
Nagyné Barna Edit klubvezetõ
meleg szavaival nyarat vará-
zsolt közénk. A sort az egy-
kori tanítvány Szûcs Ildikó, a
könyvtár igazgatónõje foly-
tatta. Gyönyörû lelki szen-
tenciáiból bárki erõt meríthe-
tett. A másik növendék  friss
szerelmes dalokkal, dél-alföl-
di népdalcsokorral kedveske-
dett. Mélykútiné Németh Kor-
nélia, a nyolcszoros Arany
Páva-díjas Pengetõ Citeraze-
nekar vezetõje beragyogta a
teret. A tárlat megtekinthetõ:
június 5-ig, munkanapokon
8-15 óra között a Nagyör-
vény u. 53. sz. alatt. F.M.

A fák szerelmese
Négyesi Jánosné

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

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

Heti menü Június 8-14.
Hétfõ: Zellerkrémleves

gyönggyel
A menü: Debreceni sertésszelet,

tésztaköret
B menü: Budapest sertésragu,

kukoricás rizs
C menü hétfõtõl-péntekig:

Rántott sajt,
kukoricás rizs

Kedd: Pirított tésztaleves
A menü: Tejfölös-karfiolos

csirkeragu, párolt rizs
B menü: Natúr sertésszelet,

zöldborsófõzelék
Szerda: Gyümölcsleves
A menü: Pásztortarhonya
B menü: Sajtos sült csirkecomb,

petrezselymes burgonya
Csütörtök: Daragaluskaleves
A menü: Székelykáposzta
B menü: Temesvári sertésragu,

tésztaköret
Péntek: Palóc gulyásleves
A menü: Meggyes-túrós kuglóf
B menü: Gyümölcsrizs
Szombat: Galuskaleves
A menü: Brassói aprópecsenye
Vasárnap: Marhacsontleves
A menü: Görög rántott

sertésszelet,
burgonyapüré

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.

Az 5. Szentesi Szárnyas Napok gasztronómiai és sörfeszti-
vált rendezik meg június 19-én és 20-án a Kurca-part Kaland-
parkban. A kakasfõzõ versenyre bárki nevezhet június 11-éig.
Nevezéseket csak érkezési sorrendben fogadnak 130 induló-
ig.  A fõzõverseny június 20-án, szombaton 13 órakor kezdõ-
dik. Bõvebb információ: Szabó Renáta (30/312 77 69),
www.szarnyasnapok.hu

Június 20-án kakasfõzés

A Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság szervezésében
június 5-én, pénteken 17 órakor a Szent Anna-templomban
tart szentmisét Mészáros József Domonkos, majd 18 órakor
A Nagyboldogasszony és a magyarság címmel kezdõdik elõ-
adás a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban.

Szentmise és elõadás


