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Hallható halhatatlanok
Újabb kötettel jelentkezett Kruzslicz Pál az Ünnepi

Könyvhétre. Ezúttal elõkereste az elmúlt két évtized-

ben készített rádióinterjúit, s azokból a fellelhetõeket

gyûjtötte egy csokorba. Ráadásul meg is hallgatható

CD-n a 20 közismert szentesi személlyel készült beszél-

getés.

5. oldal

Pellei Szegeden, idegenlégiósok
és tehetségek érkeznek

Hét játékos távozott, nyolc érkezhet a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda együtteséhez. A csapat a
kettõ plusz egy esztendõre szerzõdést hosszabbító Lu-

kács Dénes vezetésével vág neki a 16 csapatos, kissé bo-
nyolult rendszerû 2015-2016-os bajnokságnak.

6. oldal

Pályázatokról döntöttek
Rendkívüli ülésén a képviselõ-testület támogatta pá-

lyázat benyújtását a Szent Imre herceg utca felújítására,

a sporttelep fejlesztésére, és az Ady Endre utcai Havas-

ház felújítására, valamint a nagytõkei óvoda konyhájá-

nak felújítására. A város a helyi buszközlekedésre igé-

nyel támogatást a minisztériumtól.

3. oldal

Az összehajló lombkoro-
na alatt és a testvérvárosok
emlékkövei elõtt gyülekez-
tek vendégek és helyiek a
Széchenyi-ligetben vasár-
nap délelõtt a  Testvérváros-
ok 9. Kulturális Fesztiválja
egyik helyszínén. Már meg-
érkezésemkor érdekesség
volt a bejárati forgóajtó
mellett szépen sorakozó
motorok látványa.

Egy másik sajtóorgánum
munkatársa elárulta, hogy a
vendég Sankt Agustin elsõ
embere és barátai érkeztek
motoron, egészen Németor-
szágból. Klaus Schumcher
motorosruhában hallgatta
végig a rendezvényt, vidám
és  laza ember benyomását
keltette, de az ajándék átvé-
telekor meghatódott. Az

alaphangulatot Szentes Vá-
ros Fúvószenekara adta meg,
akik kétszer is játszottak,
(másodjára az Örömódát, a
német vendégek tiszteletére)
Mihály Béla karnagy vezeté-
sével. Köszöntõt mondott
Bocskay István, majd váro-
sunk alpolgármestere. Dr.
Demeter Attila összekapcsolta
a múltat a jelent és a jövõt
gondolataiban. Rövid átte-
kintést kaphattunk a testvér-
városi kapcsolatokról, azok
emberi, kulturális vagy ép-
pen gazdasági hátterérõl. Ar-
ra buzdítanak bennünket
ezek a fák, hogy emlékez-
zünk, milyen nagy erõ lako-
zik abban, ha ápoljuk ezeket
a kapcsolatokat, fontos egy-
más kultúrájának megisme-
rése és ápolása – tette hozzá

Demeter Attila. Arra kérte
német és romániai (újszente-
si) vendégeinket, hogy vi-
gyék jó hírünket a világban.
A szívhez szóló beszéd után
egy kék színû dobozt adtak
át, amelyben üvegbõl ké-
szült emléktárgy volt. Sankt
Agustin polgármestere bol-
dogan mutatta körbe az
ajándékot. 

Elragadtatással beszélt or-
szágunkról, hiszen azért ér-
keztek motoron, mert ezt a
gyönyörû országot látni
akarták. Vendéglátóinak, vá-
rosunknak pedig köszönetet
mondott a kedves vendéglá-
tásért és egyben gratulált a
fejlesztésekhez is.

F. M.

Az ember-ember közötti
személyes kapcsolatok kiala-
kulását emelte ki legfonto-
sabb eredményként a telepü-
lések közötti együttmûködé-
sekbõl Szirbik Imre. A polgár-
mester a hétvégén 9. alka-
lommal megrendezett Test-
vérvárosok Kulturális Feszti-
válja kapcsán tartott sajtótá-
jékoztatón beszélt az egy hó-
nappal korábban Sankt
Augustinban zajlott hídava-
tóról és a két település kö-
zötti gazdasági és kulturális
kapcsoltról is. Mint mondta,
a magyarok tiszteletére ren-
dezett gálaesten találkozott a
magyar konzullal és körvo-
nalazódni látszik egy gazda-
sági együttmûködés Német-
ország és Szentes között. 

Bocskay István gazdasági
referens rendkívül megtisz-
telõnek nevezte, hogy Szen-
test díszvendégként fogad-
ták a sank augustini gazda-
sági expón. Véleménye sze-
rint a jövõben lehetõség nyíl-
hat itteni vállalkozások szá-
mára kijutni Észak-Rajna-
Vesztfália piacára.

Az elsõ kulturális feszti-
vált 1998-ban rendezte meg

Szentes és azóta két évente
hívja meg a testvértelepülé-
sek mûvészeti csoportjait a
város. Errõl Mihály Béláné
szervezõ beszélt, aki hozzá-
tette, idén a német testvérte-
lepülés tambour zenekara
mellett Bácskatopolya nép-
táncegyüttese és Szélszirom
népdalcsoportja, valamint
Újszentes Butykos néptánc-
csoportja lépett fel a progra-
mokon. Kiemelte, a több év-
re visszanyúló együttmûkö-
dés nem formális kapcsolat,
mert barátságok is kötõdtek. 

A hagyományos pünkösdi
labdarúgó tornán vettek
részt a Szentesi Kinizsi lab-
darúgói, akiket ez alkalom-
mal a vízilabdás gyerekek
is elkísértek. Németországi
szereplésükrõl beszélt Vass

Sándor vízilabda utánpótlás
edzõ és Némethy László lab-
darugó-edzõ. Mindketten
hangsúlyozták a focicsapat
és a pólócsapat összeková-
csolódását a kint tartózkodás
alatt. A gyerekek egymás
mérkõzésein szurkoltak és
azóta itthon is drukkolnak a
másik csapatnak. A polgár-

mester megjegyezte, hogy az
elmúlt hétvégén villámláto-
gatást tett Szentesen a spa-
nyol testvértelepülés, Bunol
most leköszönõ polgármes-
tere, de vasárnap itt járt Vic-

tor Malac, Újszentes polgár-
mestere is.

A testvérvárosi együttmû-
ködések tovább folytatód-
nak. A város pályázatot
nyújtott be egy Kárpát me-
dencei találkozó megszerve-
zésére, amire õsszel kerülhet
sor. Augusztus végén egy
négy tagú delegáció utazik
Spanyolországba. BG

Motorral érkezett Sankt
Augustin polgármestere

Kulturális, sport és gazdasági
együttmûködések a testvértelepülésekkel

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

A Szentes nevû híd avatója Sankt Augustinban

Brigitte és Werner Schmidt a Rákóczi utcai oviban Néptáncosok Újszentesrõl
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Az évforduló kapcsán em-
lékeim közül mostanában
sokszor felbukkan egy nagy-
alakú fakeret, ovális fény-
képpel a közepén. Ez anyai
nagyanyám házában volt,
jellemzõen a kettõs ágy fe-
lett. Nagybátyámat, Balogh
Szabó Ferenczet ábrázolta,
akit csak Fercsiként emleget-
tünk. 1895-ben született és
valamikor 1916-ban esett el,
a „Nagy háborúban”.

Két tábori lapot és egy
fényképet õrzök, amelyek
bekerültek az általam írt csa-
ládtörténetbe, adatai szere-
pelnek a feleségemmel készí-
tett családfatáblázaton.

Az elsõ lapon Ferencz Jó-

zsef képe van, buzdító vers-
sorok kíséretében. A másik
levél egyik oldala egy szo-
morú csatajelenetet ábrázol,
szintén verssel. Ugyanakkor
a hátoldalon saját kezû írása
szüleihez, keserû búcsúszó-
val: „Szeretõ fiuk a sírig,
Fercsi.” (képünkön)

Nagybátyám neve rajta
van az Erzsébet-téren álló
emlékmûvön. Érdekesség-
ként megemlítem, hogy a
családfán, vele együtt 9 test-
vér olvasható. Édesanyja, az-
az nagyanyám 92 évet élt, a
nõvére kerek 100-at, míg egy
fiútestvérük 89 éves korában
hunyt el.

Tornyi M. Sándor

Olvasóink írják

Családunk hõse
1914-bõl

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub 15 fõs lelkes csa-
pata a klub éves tervének és
célkitûzéseinek (a klubtag-
ság egészségének megõrzé-
se, a szabadidõ hasznos
eltöltése, közmûvelõdési,
honvédelmi és honismereti
programok szervezése) meg-
felelõen május 29-31-én ha-
gyományos három napos
mátrai túrán vett részt.

Pénteken 7 órakor találkoz-
tunk a városi könyvtárnál.
Utunk elsõ állomása a Rá-
kóczifalván található Maci-
múzeum volt, ahol Osgyán
László szolnoki festõmûvész
képeit terveztük megnézni,
de lehetõségünk nyílt megte-
kinteni a múzeum különbözõ
jelmezekbe öltöztetett játék-
mackóinak igen gazdag gyûj-
teményét is.

Szolnok - Szandaszõlõsön a
klub nevében Léhi Gábor alel-
nök koszorút helyezett el a
múzeum más helyszínre ter-
vezett költöztetése miatt elõre
láthatóan õszig nem látogat-
ható Repülõ Múzeum elõtti
emlékparkban felállított Re-
pülõs emlékmû (Szanyi Péter,
2005) talapzatán.

Gyöngyösön megtekintet-
tük az Orczy-kastély épületé-
ben helyet kapott Mátra Mú-
zeum rendkívül szép kiállítá-
sait, majd egy rövid borkósto-
ló erejéig megálltunk a
Farkasmályi Pincesoron. A
késõi ebédre Kékestetõn ke-
rült sor, bár néhányan inkább
a TV torony kilátója által kí-
nált panorámára voltunk kí-
váncsiak – szerencsére szép,
tiszta idõ volt.

A Mátraszentimrére vezetõ
út 34-es kilométerszelvénye
közelében, attól Galyatetõ irá-
nyában néhány száz méterre
1975. május 15-én repülési fel-

adatának végrehatása közben
életét vesztette Balázs János
repülõs százados. A tragédia
helyszínét egy, az úttesthez
közel elhelyezett, de a bok-
roktól alig látható kopjafa jel-
zi. A majdnem pontosan 40
éve történt végzetes esemé-
nyekre emlékezve a kopjafá-
nál elhelyeztük a klub koszo-
rúját. Késõ délután érkeztünk
utunk céljához, Mátraszent-
imrére, ahol két éjszakát töl-
töttünk a szentesi önkor-
mányzat üdülõjében. 

Másnap túrázni indultunk.
A mátraszentistváni Vidrócz-
ki csárdától az Országos Kék
Túra útvonalán elsétáltunk az
Ágasvári turistaházhoz (kö-
rülbelül 4 kilométer), a 789
méter magas csúcs megmá-
szására nem vállalkoztunk.
Útközben élesebb szemû tár-
saink láthatták a mátraszent-

istváni sípályát, a mátraszent-
imrei Nárád Hotelt és a
Piszkéstetõi Obszervatórium
kupoláját is.

Rövid pihenõ után merész
vállalkozásba kezdtünk. Más
túrázóktól megtudtuk, hogy a
Csörgõ patak völgye az el-
múlt csapadékos idõszak elle-
nére elég jól járható, így arra
vettük utunkat. Ez az útvonal
az alföldi viszonyokhoz szo-
kott lábainknak komoly meg-
terhelést jelentett, közel sem
olyan könnyû séta volt, mint
amit az Ágasvári turistaház-
hoz vezetõ szakaszon tapasz-
talhattunk. Billegõ, néhol csú-
szós köveken többször is ke-
reszteznünk kellett a patakot,
volt, akinek lábat mosni is
„sikerült”. Helyenként köves,
sziklás talajon kellett áthalad-
ni, de a vadregényes környe-
zet minden fáradságot meg-

ért – a másnap reggeli ke-
mény izomlázat is.

Vasárnap délelõtt könnyû,
levezetõ túrával kezdtük a
napot. A mátraszentlászlói
Vöröskõ vendéglõtõl elsétál-
tunk a kilátóig (néhány száz
méter), ahonnan a borongós
idõ ellenére is jó kilátás nyílt,
elsõsorban északnyugat felé.
Bár éjszaka esett, a komo-
lyabb esõt megúsztuk, dél-
elõtt már csak szemerkélt egy
kicsit. A kímélõ ebédet (a ma-
gam részérõl: csülökpörkölt
juhtúros sztrapacskával) a
Vöröskõ vendéglõben fo-
gyasztottuk el, majd elindul-
tunk hazafelé. Útközben egy
órára megálltunk Sástónál. Is-
mét gyõzött a lustaság: az 50
méter magas kilátó megmá-
szására csak a csapat legidõ-
sebb tagja vállalkozott.

Kocsis Ferenc

Tavaszi Mátra túra

Bezárja helyi fiókját októ-
berben további 28 kirendelt-
ségével együtt az Unicredit,
tudta meg lapunk. Az ügyfe-
leknek nem kell félteniük a
pénzintézetben elhelyezett
betétjeiket, azonban szemé-
lyes ügyintézésre legköze-
lebb Szegeden nyílik majd le-
hetõség õsztõl. Várhatóan
bankautomata marad a vá-
rosban, ahol a pénzkivétel és
-befizetés intézhetõ marad. A
bank folyamatosan értesíti
ügyfeleit a megszûnésérõl.
Az Unicredit eddigi 86 fiók-
jának gyakorlatilag harma-
dát bezárja és összesen 62
embert küld el nyolc város-
ból. A bezárt fiókok alkalma-
zottainak egy része átmegy a
megmaradó fiókokhoz, ezért
négy fiókot ki is bõvítenek.

A bezárás fõ okaként azt
jelölték meg, hogy inkább a
netes bankolásban látják a jö-
võt, amit az ügyfeleik közel
80 százaléka jelenleg is hasz-
nál. Ezért még pár milliár-
dért fejlesztik a netes rend-
szereiket és felpörgetnék a
lakossági és a vállalati hitele-
zésüket is.

Mint arról beszámoltunk,
szeptemberben bezárja szen-
tesi fiókját a Raiffeisen Bank
is, így õsztõl öt pénzintézet
marad a városban.

Bezárja
fiókját az

Unicredit is
A Magyar Marketing Szö-

vetség elsõ alkalommal írta
ki „Országos Városmarke-
ting Díj 2015” pályázatát. A
felhívásra hat kategóriában,
66 nevezés érkezett, 36 vá-
rost képviselõ szervezettõl.
Az ismert szakemberekbõl
álló zsûri a pályamunkákat
a megalapozott tervezés,
a kreativitás, a szakszerû
megvalósítás, a kitûzött cé-
lok elérését jelentõ hatásos-
ság és a források célszerû
felhasználását jelentõ haté-
konyság szempontjai alap-
ján értékelte. Minden olyan
pályázat, amely megfelelt a
zsûri elõzetesen meghirde-
tett kritériumrendszerének

elnyerte az Országos Város-
marketing Díj gyémánt elis-
merését.

Szentes három kategóriá-
ban nyújtotta be pályázatát
és a „Valahol valaki mindig
szentesi” – avagy a város-
márka, városimázs építõ
nem-marketing teljesítmé-
nyek kategóriája (Indirekt
marketing), Szentes él,
Szentes szép, Szentes lép…
– avagy Városfejlesztési pro-
jektek marketing program-
jai, kampányai kategória va-
lamint Szabadság, Szentes,
Szeretem… – arculatterve-
zés kategória közül az elsõ
kettõt ismerte el a zsûri ok-
levéllel.

Gyémánt díjat nyert
a városmarketing

A díszmadártenyésztõ
szakkör díszmadárbörzét
rendez június 14-én, vasár-
nap 7-11 óráig a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban.
Árusítani csak számla ellené-
ben lehet!

* * *
Június 16-án, kedden fél 5-

kor kézmûves foglalkozással
várják a gyerekeket a Mûve-
lõdési és Ifjúsági Házban. 

* * *
A Korok és alkotások az

irodalomban címû sorozat-
ban Charles Dickens Twist
Oliver címû mûvérõl beszél-

gethetnek a jelenlévõk Posz-
ler Györggyel június 18-án,
csütörtökön 19-21 óráig.
Helyszín: Mûvelõdési és If-
júsági Ház.

* * *
A nyári napforduló tiszte-

letére Meditáció és hangfür-
dõ címmel rendeznek prog-
ramot. A június 22-én, hétfõn
19 órakor kezdõdõ rendez-
vényen közremûködik Kis
Endre és István Attila. Belépõ
1000 Ft. Jegyek elõvételben
kaphatók az ifjúsági házban
és az elõadás napján.

Szentes városban van négy
nagy temetõ. Ebbõl három el-
fogadhatóan karbantartott,
viszont a negyedik, a hékédi
siralmas állapotban van.

A kapun belépve baloldalt
csak kb. 2 méter szélességben
van a fû lenyírva. A többi ré-
szen már 1 méteresre is meg-
nõtt. A sírokat nem lehet
megközelíteni. Azt tudjuk,
hogy a sír környékét a gyá-
szolók hozzátartozóinak kell
karbantartani. De sok a régi
sír, amelyet már nem is láto-
gatnak. 

A bokrokat, cserjéket sem
vágják ki. A sírokhoz már fél
odamenni az ember. Úgy vé-
lem, az azért tûrhetetlen álla-
pot, hogy fûkaszával kell ki-
menni a temetõbe, s három
soron keresztül csapást kell
vágni, ha a sírt látogatni sze-
retnénk.

Úgy tudom, minden teme-
tõnek van gondnoka, akinek
a sírok kiásása mellett az is a
feladata lenne, hogy a teme-
tõt megpróbálja rendben tar-
tani. Minden temetés után fi-
zetni kell temetõi karbantar-
tásért is. Ez a pénz vajon mire
megy el? A temetõk gondno-
kait, vagy a temetõk állapotát
ellenõrzi-e illetékes személy?

Ha naponta legalább 3 órát

erre fordítanának, szerintem
nem nézne ki így a temetõ.

Vagy ha ez ilyen sok mun-
kával jár, megoldható lenne-
e, hogy évente kétszer (ta-
vasszal és halottak napja
elõtt) közmunkások segítsé-
gével rendbe tegyék.

Ha vonattal érkezik valaki
Szolnok vagy Csongrád felõl
turista szándékkal, mit lát
meg legelõször? Szentes elha-
nyagolt temetõjét, ahol nem
csak a sírok vannak elhanya-
golva. A temetõ szélén van
e g y  n a g y  s z e m é t d o m b ,
ugyanis a szemetet sem vi-
szik el, hanem majd egyszer
talán elégetik. De mikor? Rá-
juk nem vonatkozik a tûz-
gyújtási tilalom? 

Szentesen nem csak a köz-
pontot kell szépíteni, az egész
városban szét kell nézni. A
képviselõ urak a körzetükben
nem néznek szét? Ha minden
képviselõ néha ezt tenné,
nem csak egy félórás fogadó-
órát tartana félévente.

Bár ez csak egy gond a sok
közül, amely szerintem cse-
kély ráfordítással megoldha-
tó lenne. De szerintem min-
den körzetben vannak ilyen
gondok, ha nem a temetõ, ak-
kor valami más. 

Szabó Jánosné

Tûrhetetlen állapotok
a hékédi temetõben

A Szentesi Üdülõközpont-
ban a jelenleg zajló fejleszté-
sek, felújítások miatt a szol-
gáltatások nem teljes körûek,
ezért a nyári szezonban hasz-
nált árak helyett utószezoni
árakat alkalmaznak. Az Üdü-
lõközpont hivatalos közle-
ménye szerint a beruházás-
ból adódó építkezések miatt
a szolgáltatások egy része
szünetel, ezért június 9-tõl
utószezoni árak kerültek
meghatározásra. A felmerült
kellemetlenségekért a vendé-
gek elnézését kéri az Üdülõ-
központ vezetõsége!

Utószezoni
árak

Az egykori szentesi Közgazdasági Techni-
kum 1960-ban végzett tanulói tartották 55
éves érettségi találkozójukat június 5-én. Az
összejövetelen 18-an vettek részt, akik felele-
venítették a diákkori eseményeket és beszá-
moltak az elmúlt évek történéseirõl. Megem-

lékeztek tíz elhunyt osztálytársukról és volt
tanáraikról. Örömmel üdvözölték két tanáru-
kat, Szintainé Király Anna matematika és For-
gó István kémiatanárukat. A jó hangulatú ta-
lálkozót Kõhalminé Forrai Julianna és Kozmáné
Papp Margit szervezték.

55 éves érettségi találkozó

Mûvelõdési programok



A Kurca-part Kalandpark ad helyet az V. Szentesi Szárnyas
Napok gasztronómiai és sörfesztiválnak június 19-20-án. A két
napos rendezvény látogatása és a parkolás ingyenes, a kaland-
park élményelemeinek használatáért azonban fizetni kell. A
kulturális programok pénteken délután 3 órakor kezdõdnek

A programok mellett ételek, és kézmûves sörfõzdék nedûi
várják a látogatókat. Újra lesz Sörkirály választás, Csirke-
szárnyevõ verseny, Sör Kalandtúra, Kakas szépségverseny,
Darts bajnokság. A szervezõk eddig 110 jelentkezõt regisztrál-
tak a bográcsos kakasfõzésre, ami ettõl az évtõl nem verseny.
Így bárki a saját szórakoztatására és a vendégei étkeztetésére fi-
gyelhet, minden versenykényszer nélkül. A fõzõk nem marad-
nak nyeremény nélkül, hiszen Bertók Róbert szervezõ ígérete
szerint a nevezõk között sok ajándékot  sorsolnak ki. A fõnyere-
mény egy családi wellness hétvége.

A gyerekek számára külön színpadot állítanak, ahol többek
között a Tücsök zenekar koncertjeit és egy különleges, interak-
tív mesejátékot láthatnak, melynek szereplõjévé is válhatnak. A
rendezvény zárásaként szombat éjjel az erre az alkalomra újra
összeálló, alakulásuk 25. évfordulóját ünneplõ Coctail zenekar
(Mészáros Gábor, Vígh Ferenc, Kárpáti János, Kókai Attila) ad más-
fél órás koncertet.

A rendezvény kiemelt támogatója az alapításának 25. évfor-
dulóját ünneplõ Hungerit Zrt. Tóthné Kecskés Mária belkereske-
delmi igazgató elmondta, hogy a baromfifeldolgozó a negyed-
százados jubileum alkalmából országos reklámkampányt indí-
tott, de még tervez õszre is egy helyi rendezvényt.
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Csongrád megyében 17
iskola kerül át július 1-jétõl
a KLIK égisze alól a Nem-
zetgazdasági Minisztérium
fenntartásába. A szakképzé-
si feladatot ellátó intézmé-
nyeknek két helyi központ-
juk lesz, amelyek gazdasági
önállóságot kapnak. A két
szakképzõ centrum élére a
miniszter nevezi ki a fõ-
igazgatókat. 

Júliustól több középiskola
a Nemzetgazdasági Minisz-
térium (NGM) fenntartásába
kerül, derül ki egy közel-
múltban életbe lépett kor-
mányrendeletbõl. Csongrád
megyében 17 intézmény,
köztük a Boros Sámuel Szak-

középiskola, Szakiskola és a
Zsoldos Ferenc Középiskola
és Szakiskola a Pollák Antal
tagintézménnyel kerül át az
új fenntartóhoz. A Kozmutza
Flóra iskola tagintézményei,
köztük a Rigó Alajos Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola,
Gyermekotthon és Egységes
Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény egy évvel ké-
sõbb, 2016. július 1-jével vált
fenntartót.

A két megyei szakképzési
központ Szegeden és Hód-
mezõvásárhelyen mûködik,
majd a szentesi iskolák utób-
bi tagintézményei lesznek. A
központok gazdasági önálló-
ságot kapnak, azaz a dönté-

sek helyben születhetnek
meg: önálló költségvetési
szervként rendelkezhetnek
majd az anyagi kérdésekben.
A központok élére a nemzet-
gazdasági miniszter nevezi
ki a fõigazgatókat, nem írtak
ki pályázatot a posztokra.

A Bartha János Kertészeti
Szakképzõ Iskola fenntartója
2001. óta a Vidékfejlesztési
Minisztérium, 2008. óta a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium
Agrár Szakképzési Központ-
ja tagintézményeként mûkö-
dik. A Horváth Mihály Gim-
názium fenntartója továbbra
is a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ.
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Változás a szakképzõknél

Idén harmadik rendkívüli
ülését tartotta a képviselõ-
testület hétfõn. A tanácsko-
záson több fejlesztési pályá-
zat benyújtásáról döntöttek.

A képviselõk egyhangúlag
támogatták pályázat benyúj-
tását a Szent Imre herceg ut-
ca felújítására. A Szent Anna
és a Kossuth utca közötti
szakasz megerõsítése mint-
egy bruttó 27 millió forintba
kerülne a gimnázium és a
Tóth József utcai körforga-
lom között. Az aszfaltozás a
Szent Erzsébet iskola mellet-
ti és a volt buszállomás he-
lyén lévõ parkolókat is érin-
ti. A pályázattal elnyerhetõ
összeg 15 millió forint, a
fennmaradó 12 milliós ön-
rész az önkormányzat költ-
ségvetését terheli.

Közel 25 milliós fejlesztést
céloz a Pusztai László Sport-
telepen két szertár, vizes-
blokk a Szpari pálya mellett,
tornapark, erõnléti edzõpá-
lya és futópálya kialakítása.
A mindennapos testnevelés
feltételeinek megteremtésére
a pályázattal elnyerhetõ ösz-
szeg 16 millió forint, míg a
szükséges önerõt a közmun-
kaprogram terhére valósíta-
ná meg az önkormányzat.
Dr. Chomiak Waldemar arra
volt kíváncsi, iskolák adhat-

tak-e be pályázatot. Rakk
László intézményvezetõ vála-
szában elmondta, hogy az
önkormányzatok részére
szólt a pályázati kiírás.
Szirbik Imre hozzátette, az is-
kolák fenntartója a Klebels-
berg Intézményfenntartó
Központ, nem az önkor-
mányzat. Antal Balázs Tibor
szeretné, hogy a lakókörze-
tekben is helyezzenek el sza-
badtéri sporteszközöket,
amennyiben nyílik rá pályá-
zati lehetõség.

Az Ady Endre u. 17. szám
alatti védõnõi szolgálat épü-
letének fejlesztése 40,5 millió
forintból valósulna meg,
mely összegbõl 30 millióra
igényelhetõ támogatás. A
Havas házon fûtéskorszerû-
sítés, utólagos hõszigetelés,
homlokzat felújítás és aka-
dály-mentesítés valósulhat
meg nyertes pályázat esetén.
Dr. Chomiak Waldemar sze-
rint több ingatlannál is szük-
ség volna felújításra. Szirbik
Imre válaszában elmondta,
egy önkormányzat, csak egy
pályázatot adhat be.

Döntöttek a gyermekét-
keztetés feltételeit javító fej-
lesztések támogatására kiírt
pályázat benyújtásáról a
Nagytõkei tagóvoda kony-
hafejlesztésére. Mivel a

nagytõkei óvoda a Szentesi
Felsõpárti Óvoda tagintéz-
ménye, így a pályázó csak
Szentes Város Önkormány-
zata lehet. A támogatás ará-
nya a pályázó település adó-
erõ-képessége alapján 75
százalékos támogatás inten-
zitást jelent. A pályázattal
megvalósítani tervezett pro-
jekt költségvetése 5,8 millió
forint, melyhez az önkor-
mányzat 4.38 millió pályáza-
ti támogatást igényelhet. A
fennmaradó önrészt Nagytõ-
ke biztosítja. Szentesi óvo-
dák esetében a Mátéffy óvo-
da fejlesztése lehetett volna a
pályázat tárgya, azonban az
elvégzendõ munkák nagy-
ságrendje miatt azokra nem
nyújtott volna kellõ fedeze-
tet a mostani pályázat.

A másik döntés a helyi tö-
megközlekedés állami támo-
gatására benyújtandó pályá-
zatról szólt. A Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium vissza
nem térítendõ támogatást
adhat, amennyiben az ön-
kormányzat egész évben he-
lyi buszjáratot üzemeltet a
közlekedési társasággal kö-
tött közszolgáltatási szerzõ-
dés alapján. Vita nélkül meg-
szavazták a képviselõk az
igény benyújtását.

Besenyei

Pályázatokról döntöttek

– Lehet-e párhuzamot von-
ni a ma az utcákon látható
kormányzati plakátok és az
1938. évi elsõ zsidó törvény
között? Ha idegenként érke-
zel az országba, ne vedd el a
magyarok munkáját! (Ha Ma-
gyarországra jössz, nem ve-
heted el a magyarok munká-
ját! felirattal – a szerk.) – tette
fel kérdést Markovics Zsolt
szegedi fõrabbi az izraelita
temetõben tartott megemlé-
kezésen, ahol a vészkorszak
áldozatai elõtt rótták le ke-
gyeletüket a megjelentek jú-
nius 7-én. Az idõpont konk-
rét eseményhez nem kötõdik,
azonban évek óta hagyomá-
nyosan június elsõ vagy má-
sodik vasárnapján emlékez-
nek helyben az 1944–1945.
évben történt deportálásokra.

– Amíg élünk, kötelessé-
günk a megemlékezés –
mondta köszöntõjében dr.
Stern Sándor szervezõ. – A
holokausztról emlékezni nem
egyházi ügy, ez mindenki
ügye. 400-450 szentesi és
szegvári ember nem térhetett
haza a haláltáborokból, nevü-
ket emlékfal õrzi a temetõben
– tette hozzá. A megemléke-
zésen megjelent Lednitzky
András, a Szegedi Zsidó Hit-
község elnöke találkozott
olyan szentesi leszármazot-

takkal, akiknek szüleit az õ
szüleivel együtt deportálták
munkatáborba. Elmondta, a
többek között szentesi zsi-
dókkal is telezsúfolt vonat-
szerelvények június 25-én in-
dultak Szegedrõl Auswitzba,
majd a következõ napokon
Ausztriába. Az 530 szentesi-
bõl 180-200 fõ tért vissza. -
Ilyen soha többé nem fordul-
hasson elõ! De van ma olyan
párt és köré csoportosultak,
akik kirekesztõ megnyilvánu-
lásaikat a zsidóság ellen te-
szik – figyelmeztetett a hit-
község elnöke.

A szintén felszólaló Vadai
Ágnes, a Demokratikus Koalí-
ció országgyûlési képviselõje
szerint a mai Magyarország
nem felelõs az akkor történte-
kért, de felelõs a ma tapasz-
talható idegengyûlölet meg-
szüntetéséért. Szirbik Imre
polgármester az emberi lelki-
ismeretrõl beszélt és remé-
nyét fejezte ki, hogy a vész-
korszak eseményei még gon-
dolat szintjén sem ismétlõd-
nek meg. Gruber László plébá-
nos a katolikus egyház és Iz-
rael közös gyökereit említet-
te, és a tapasztalata szerint
több felekezetû, sok színû,
nyitott légkörû, baráti város
erõsítésérõl szólt.

Markovics Zsolt fõrabbi

elõbb a Bibliát idézte, „sze-
resd az idegent, mert te is jö-
vevény voltál Egyiptomban”,
majd Szent István király in-
telmeibõl: „adj földet, megél-
hetést annak, aki országodba
érkezik, mert akkor tisztelet-
tel fog feléd fordulni.” - A
táblák egyelõre a külföldiek-
rõl szólnak, de évek múlva
majd 1 millió roma lesz ide-
gen, vagy a zsidóság? Tud-
nánk-e annyi percig némán
maradni, ahányan elvesztek,
7 és fél óra szavak nélkül? Az
emlékezésben legyen hit, alá-
zat, õszinte megbánás és job-
bítási szándék – mondta a fõ-
rabbi, aki Martin Niemöller
evangélikus lelkész szavaival
fejezte be beszédét: „Amikor
a nácik a kommunistákért jöt-
tek, hallgattam, mert nem
voltam kommunista. Amikor
a szociáldemokratákat zárták
be, nem szóltam, mert nem
voltam szociáldemokrata
sem. Amikor a szakszerveze-
tiseket vitték, hallgattam,
mert nem voltam tagja a
szakszervezeteknek. Amikor
a zsidókat szedték össze
csendben maradtam, mert
nem voltam zsidó. Aztán
amikor értem jöttek, már sen-
ki sem maradt, aki szót emelt
volna értem."

Besenyei

A vészkorszak áldozataira
emlékeztek

Jön a kakasfõzõ
fesztivál

A Fidesz Magyar Polgári
Szövetség szentesi szerveze-
te az I. világháborús emlék-
mûhöz várta az emlékezõ-
ket, ahol Dévay István iskola-
igazgató beszélt a trianoni
szerzõdés aláírásáról és an-
nak hatásairól, következmé-
nyeirõl. Többek között felso-
rolta az elcsatolt területeken
található nagyobb városokat
és szólt arról is, hogy 1920.
június 4-én szerte az ország-
ban szirénák szóltak, haran-
gok zúgtak. – A nyelvébõl és
kultúrájából erõt merítõ ma-
gyarság e történelmi tragé-
dia után képes a nemzeti
megújulásra, az elõtte álló
történelmi feladatok megol-
dására – mondta végezetül.
Az emlékmûnél koszorút he-
lyezett el Farkas Sándor or-
szággyûlési képviselõ és An-
tal Balázs Tibor, a képviselõ-
testület Fidesz frakciójának
vezetõje, majd a jelenlévõk –
többek között a párt önkor-
mányzati képviselõi – mé-
cseseket gyújtottak az em-
lékmû talapzatán.

* * *

A Dózsa-háznál található
Trianon emlékhelynél tartot-
ta megemlékezését a Jobbik
Magyarországért Mozgalom
Szentesi Alapszervezete jú-
nius 4-én. A megjelenteket

Bocskay Csaba, az alapszerve-
zet elnöke köszöntötte, majd
beszédet mondott Dudás Zol-
tán, a Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom Csongrád me-
gyei alelnöke, a megyei köz-

gyûlés tagja. Dudás Zoltán
szerint gyászmise keretében
lehetne elmondani, ami a
magyarokkal történt 95 év-
vel ezelõtt, nem pedig a
Nemzeti összetartozás ünne-
pének elnevezett alkalom-
mal. Egyre kevesebben hisz-
nek az egykori haza vissza-
állításában és 50 év múlva
talán majd három ember
megy el a trianoni döntés
következményeirõl megem-
lékezni. Bízik benne, hogy a
következõ választás során a
Jobbik kormányra kerül és
nyugodtan elmondhatja: Hi-
szek egy Istenben, hiszek
egy hazában: Hiszek egy is-
teni örök igazságban, Hiszek
Magyarország feltámadásá-
ban.

Végezetül a megjelentek
elhelyezték a megemlékezés
koszorúit, és mécseseket
gyújtottak a Jobbik által öt
évvel ezelõtt felállított tria-
noni emlékkõnél.
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Trianoni megemlékezések

Fotó: Vidovics

A békeszerzõdés hatása
A szövetségesek és Magyarország képviselõi, a gróf

Apponyi Albert vezette magyar delegáció 1920. június 4-én
aláírták a trianoni békeszerzõdést, melynek értelmében Ma-
gyarország elvesztette területének kétharmad részét. Le-
mondott Szlovákiáról Csehszlovákia, Horvátországról,
Szlovéniáról és a Bánság egy részérõl Jugoszlávia, a Bán-
ság másik részérõl, Erdélyrõl és a Partiumról Románia
javára, valamint Burgenland Ausztria része lett. A történel-
mi Magyarország (Horvátország nélküli) 282 ezer négyzet-
kilométer területébõl 93 ezer négyzetkilométer (33%) ma-
radt magyar fennhatóság alatt. Az 1910. évi népszámlálás-
kor összeírt 20,9 millió fõnyi népességbõl 7,6 millió került
az új államhatárok közé. Az elcsatolt területek lakosságából
3,2 millió magyar anyanyelvû és nemzetiségû volt, s mint-
egy fele összefüggõ tömbben, közvetlenül az új államhatár-
ok mentén élt. A korábbi Magyar Királyságból a termõföld
61,4 százaléka, a faállomány 88 százaléka, a vasúthálózat
62,2 százaléka, a kiépített utak 64,5 százaléka, a bankintéze-
tek 67 százaléka, a nyersvas 83,1 százaléka került a szom-
szédos országok birtokába.
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Megyei road show-t indí-
tott a Csongrád Megyei
Kormányhivatal annak ér-
dekében, hogy a jelenleg
rendelkezésre álló uniós
forrásokra alapozva népsze-
rûsítsék a különbözõ okok-
ból speciális élethelyzetben
lévõ társadalmi csoportok
munkába i l leszkedését
vagy munkalehetõségének
támogatását.  A programról
dr. Juhász Tünde kormány-
megbízottat kérdeztük.

– Minden járásszékhely te-
lepülésre elmegyünk, az ot-
tani önkormányzatokkal kö-
zösen igyekszünk minél több
embert meghívni erre a ren-
dezvényre. Itt eredendõen a
kkv-k (kis- és középvállalko-
zások – a szerk.) mint leendõ
foglalkoztatók a célcsoport –
mondta dr. Juhász Tünde. –
Két uniós forrást népszerûsí-
tünk, az egyik az elõzõ uniós
költségvetési ciklusból szár-
mazó TÁMOP-os forrás, ami
már tulajdonképpen kiveze-
tés alatt áll. Azonban plusz
forrást kapott a megye, több
mint 240 millió forint támo-
gatás szétosztására van lehe-
tõség. A másik a GINOP-os
forrás, az a jelenleg regnáló
2014-20-as uniós költségveté-
si ciklusból finanszírozott.

– Kiket szólít meg a
GINOP-projekt?

– A GINOP-os  forrás a
múlt hónapban indult el, If-
júsági Garancia cím alatt fut.
Itt kifejezetten 15-25 év kö-
zötti, már nem tanuló, de ál-
lással, foglalkoztatással nem
bíró fiatalokat célozza meg.
Ez az a csoport, akiknél én
azt gondolom, hogy a legin-

kább indokolt, hogy ne, vagy
minél kevesebb idõt töltse-
nek az  állástalanság világá-
ban. Itt bér, bérjárulék támo-
gatástól kezdve az utazás,
munkába járás költségén, a
lakhatási támogatáson ke-
resztül a vállalkozóvá válás-
hoz való bértámogatáson át
nagyon széles a skála amit
igénybe lehet venni. Az is-
mertetõkön, mindig elmond-
juk: minden tudás, ismeret a
járási hivatalok foglalkozta-
tási  osztályánál van, az ott
dolgozó kollégáink maximá-
lisan bírnak azzal az infor-
mációval, ami ahhoz kell,
hogy valaki ilyet igényeljen,
illetve ilyen támogatást kap-
hasson. Mindenkit arra biz-
tatunk, bármilyen ötlete, el-
képzelése van, legyen az
munkakeresõ vagy foglal-
koztató, keresse fel a járási
hivatalainkat. Én így félúton
– négy állomása volt eddig
az ismertetõ körútnak – azt
tudom mondani, hogy min-
denütt jelentõs érdeklõdés
volt az információk iránt. Az
nagyon beszédes, hogy min-
den járási hivatalban igen
komoly  élõ, napi kapcsolat
van a foglalkoztatási osztály
kollégái és a helyi vállalko-
zók, foglalkoztatók között.
Máshogyan ez nem is mû-
ködhetne. Ezekben a progra-
mokban többek között lehe-
tõség van képzések szerve-

zésére, amelyekre igényt je-
lentenek be. Ahhoz, hogy
tudhassuk,  mire van igény,
azt a foglalkoztatóknak kel-
lene elmondania nekünk.
Akkor sikeres egy-egy ilyen
képzés, ha az abban résztve-
võk munkához tudnak jutni,
ha arra valós munkaerõ-pia-
ci igény van.

– Parragh László, az
MKIK elnöke azt mondta,
hogy a szakképzés  legyen
éppen annyira méltányolt,
mint a diploma. Önök itt
megyei szinten, hogyan tud-
nak ebbe a programba, törek-
vésbe bekapcsolódni? 

– Igen, ezt mi is csak meg-
erõsíteni tudjuk, a Csongrád
megyei számok, statisztikai
adatok is azt bizonyítják,
hogy a fiatal álláskeresõk je-
lentõs része nyolc általános
végzettséggel vagy még az-
zal sem rendelkezik. Egy má-
sik jelentõs részüknek pedig
gimnáziumi érettségije van.
Valójában az is tény, hogy
a szakmunkásokat sokkal
könnyebb elhelyezni, sokkal
nagyobb irántuk a kereslet.
Ezek a képzések azt céloz-
zák, hogy például a nyolc
osztállyal nem bíró munka-
keresõket felzárkóztatjuk és
segítünk nekik befejezni a
hátralévõ éveket, a gimnázi-
umi érettségivel rendelke-
zõknek szakmai képzési le-
hetõségeket ajánlunk. F.M.

Uniós források
álláskeresõknek

A Testvérvárosok 9. Kul-
turális fesztiválja keretében
június 6-án avatták fel a
Sankt Augustinról elneve-
zett díszkutat az üdülõköz-
pont épülõ új fogadóépüle-
tében.

Egy hónappal ezelõtt –
Németországban elsõ alka-
lommal – hidat neveztek el
magyar településrõl. Sankt
Augustinban Szentes nevét
kapta meg egy akkor még
készülõben lévõ vasúti felül-
járó, amelybe beépítették a
Kurca híd néhány tégláját is.
Mint Szirbik Imre fogalma-
zott a díszkút átadóján, a két
település hivatalosan 10 éve
testvérváros, azonban a kap-
csolatuk régebbre nyúlik
vissza. A Sankt Augustinban
átadott híd  jelképes, hiszen
partokat köt össze, akadá-
lyokat hidal át, míg a kút
olyan találkozási pont, ahol
a messzirõl érkezõk megpi-
henhetnek és felfrissülhet-
nek. Az Üdülõközpontban is
szentesiek, vidékiek és kül-

földiek találkozhatnak egy-
mással, kikapcsolódhatnak
és feltöltõdhetnek.

Klaus Schumacher, Sankt
Augustin polgármestere
örömtelinek nevezte a napot,
mert a település nevét viselõ
kutat kaptak ajándékba. A
kút vizet jelent, a víz pedig
az életet. Ez a kút azonban
több, mivel egyben egy fon-
tos tartóeleme az épületnek.
Schumacher kiemelte, mind-
két város közösségében él-

nek olyanok, akik a kapcso-
latuk tartóoszlopai. Külön
megköszönte Kastner László
segítségét, aki többek között
a német nyelv fordításában
is folyamatosan közremûkö-
dött.

Az átadón megjelent ven-
dégek tájékoztatást kaptak
Márton Mária ügyvezetõtõl
az Üdülõközpontban folyó
fejlesztésekrõl, majd megte-
kinthették a hamarosan elké-
szülõ wellness és élményfür-
dõt.

Az ünnepségen a sankt
augustini ifjúsági tambour
zenekar tagjai adtak mûsort,
akik az Európai Unió him-
nuszát is eljátszották a jelen
lévõk, többek között az új-
szentesi és bácskatopolyai
testvérváros képviselõi elõtt.

BG

Díszkút
a testvérvárosnak

A díszkútról:
A szökõkút és a vele szemben épített vízfüggöny dí-

szes elemeit a helyi HK Ceram Kft. kerámiaüzemében
készítették. Bán Zsolt gyárvezetõ, a Forte termékcsalád
termékmenedzsere lapunknak elmondta, hogy a fagyálló
kerámia egyedi kézmûves mázolási technológiával kapja
meg a különleges zöld színvilágot, Pataki Mátyás és
Börönte László iparmûvészek tervei alapján. A két lát-
ványelem több mint 3 ezer darab kerámialapból épült fel
és nincs hasonló az országban. B. G.

Fotó: Vidovics Ferenc



Újabb kötettel jelentkezett
Kruzslicz Pál az Ünnepi
Könyvhétre. Ezúttal elõke-
reste az elmúlt két évtized-
ben készített rádióinterjúit,
s azokból a fellelhetõeket
gyûjtötte egy csokorba – rá-
adásul nem csak a betûket
követheti az olvasó, de meg
is hallgathatja a 20 közismert
szentesi személlyel készült
beszélgetéseket a mellékelt
CD-n.

Helytörténeti munkákat és
saját újságcikkeinek válogatá-
sát már megjelentette könyv
alakban Kruzslicz Pál, gon-
doljunk csak a Gyalogjáró
szavak és a Szentesi Szó-ké-
pek címû könyvekre, vagy a
mozizás 100 évét bemutató
kötetére, de többek között
megírta a helyi színjátszás
históriáját is. A könyvhétre
megjelent Elhangzott szavak
címet viselõ új kiadványra
mindkettõ jellemzõ: a sokak
által nagyra becsült szentesi
emberek megnyilatkozásait
találhatjuk az oldalakon és a
korongon – egyesek portréin-
terjúban szerepelnek, míg
mások valamilyen apropóból
beszéltek a riporter mikrofon-
jába –, mindemellett találhat
benne izgalmas helytörténeti
vonatkozásokat is, aki ez
iránt érdeklõdik.

Húsz helybeli személy,
akikkel annak idején a 20 év-
vel ezelõtt, 1995. június 20-án
indult Rádió Szentesben in-

terjút készített az egykori stú-
dióvezetõ. Az akkori megszó-
lalók közül többen már nem
élnek. Érdekes ezeket a be-
szélgetéseket elolvasni és CD-
n meghallgatni, sõt a fotókon
még közelebb kerülnek az ol-
vasóhoz. Bácskai Miska bácsi
ízesen, zamatosan elmesélte a
fél életét, de például a mai fia-
talok nem sokat tudnak Ha-
lász Szabó Sándorról, a kitû-
nõ festõmûvészrõl. Életrajza
benne van a könyvben, aho-
gyan mindenkié. Dr. Barta
László az egykori levéltár
igazgató nehezen nyilatkozott
meg, amikor magáról kellett
volna a mikrofon elõtt valla-
nia, mesélte Kruzslicz.
Ugyanígy dr. Kocsis Ferenc
tanácselnök-helyettes is, aki
egyébként nagyon kedves,
barátságos ember volt, de ön-

magáról nem volt hajlandó
beszélni. Akadtak viszont
olyanok, akik szívesen mesél-
tek a családjukról is, mint pél-
dául Balázs Árpád zeneszerzõ.

Több száz interjút készített
Kruzslicz Pál 1990-tõl folya-
matosan. Hogy miért éppen
ezt a húszat tette bele új
könyvébe? Azért, mert ezeket
õrizte meg az archívum, árul-
ta el. – Fontos helytörténeti
értékeket lehet felmutatni ve-
le, de nem én mutatom fel,
hanem az a húsz ember. Meg-
becsüljük ezeket a személye-
ket, ez egy kis emlékmû szá-
mukra. Másként mondva,
úgy lesznek halhatatlanok,
hogy meghallgathatók – fo-
galmazott a kötet szerkesz-
tõje.

D. J.
Fotó: Vidovics
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Tizennyolcadik alkalom-
mal rendezte meg a Szente-
si Mûvelõdési Központ és a
Szentesi Fotókör az aktfotó
biennáléját, s ezúttal sem
maradt el a helyi siker: a vá-
rosunk fotós közösségében
tevékenykedõ kunszent-
mártoni Szaszkó Antal kap-
ta az elsõ díjat. 

A kezdetben idegenkedés-
sel fogadott mûfaj az elsõ al-
kalom óta eltelt 33 év során
elfogadottá vált, a kétévente
meghirdetett szentesi sereg-
szemle pedig komoly rangot
vívott ki magának ország-
szerte. 18 év egy ember éle-
tében azt jelenti, nagykorúvá
vált, hasonló a helyzet a bi-
ennáléval is, mondta Szirbik
Imre a megnyitón, a Tokácsli
Galériában. A polgármester
úgy gondolja, nagy merész-
ségre volt szükségük azok-
nak, akik annak idején úttö-
rõ szerepet vállaltak az elin-
dításában. Elégedettségét fe-
jezte ki, hogy a mûfaj és leg-
jobbjai otthonra leltek itt.

A biennálé születésénél
bábáskodott Kruzslicz Pál
újságíró, aki megnyitó be-
szédében arról szólt: tökéle-
tes aktfotót készíteni nem le-
het, de törekedni kell rá, a
pályázók ezt teszik. Színvo-
nalas, rangos eseménnyé
vált a 33 éve elindított soro-
zat.

A hazai aktfotó-mûvészet-
történetet is „írják” a bien-
nálé alkotói, most 43 szerzõ
270 alkotással pályázott. A
fotómûvészekbõl álló zsûri
37 fotós 90 képét fogadta el a
kiállításra. Az ítészek egyike,
Balla András (képünkön), aki
Barta Zsolt Péterrel és Lennert
Gézával bíráskodott, úgy fo-
galmazott, ezek azok a ké-
pek, melyeket a fotósoknak
muszáj volt megcsinálniuk,
mert bennük volt. Épp ezért
ezek a mûvek nem másolt al-
kotások, hanem egyediek.

Öten különdíjban részesül-
tek, köztük a Szentesi Fotó-
kör tagja, a csongrádi Német
Gabriella, Színezõ – Sárga,

Színezõ – Aqua és Színezõ-
Türkiz címû alkotásaiért
együtt. Megosztott második
díjas az egri Strider Anita a
Leplezetlen tükörkép és az
Érintés címû képeiért, illetve
Thor Tomi Szlovákiából a
Klára II. címû alkotásáért.

A itt folyó munka ered-
ményésségét jelzi, hogy az
elsõ díjat Szaszkó Antal kap-
ta a 15 év 1., 2. és 3. c. mûvei-
ért. A Szentesi Fotókör tagjá-
tól megtudtuk, ugyanazt a
modellt ábrázolta 2000-ben
és most, 15 évvel késõbb, né-
mely képen ugyanolyan pó-
zokban. A pályázatra készül-
ve jutott eszébe, fel kellene
kutatnia akkori modelljét,
aki vállalta az újabb fotózást,
ezt ezúton is köszöni neki a
fotós. Az elkészült kollekció
nem csak ezért formabontó,
ugyanis alumínium lemezre
készült fotóemulzió. Zsela-
tinnal is be kell vonni a felü-
letet, mert a fény és az emul-
zió nem kedvelik egymást,
szóval eléggé macerás mû-
velet, árulta el Antal. Analóg
filmmel szeret dolgozni a
kunszentmártoni alkotó, de
az újabb képek már digitális
technikával készültek, ebben
lánya volt a segítségére.

A megnyitón közremûkö-
dött a Lajtha László-zeneis-
kola növendéke, Gurdon
Hanna, aki az elõzõ nap Sze-
geden, a dél-alföldi gitárver-
senyen gyõztes dalát adta
elõ.

(darók)

Elsõ helyezést ért el a gyulai Erkel Diákün-
nepek könnyûzenei versenyén a Minõségét
megõrzi együttes. A siker részese Seres Antal
is, aki tizennyolc évvel ezelõtt testvéreivel
megnyerte az EDÜ-t, ez most a tanítványai-
ból álló zenekarnak is sikerült. 

Május utolsó hétvégéjén a középiskolások
15 kategóriában mérhették össze tehetségüket,
tudásukat egy neves szakemberekbõl álló zsû-
ri elõtt. Seres Antal és két testvére igen sokat
köszönhet a több mint 50 éves múltra visszate-
kintõ fesztiválnak: 1997-ben a Seress Formáció
latin egyvelegével 30 nagy tudású diákzene-
kar közül elhozták az abszolút elsõ helyezést.
De mielõtt elhozták volna, három hónapra ott-
honukká vált a Békés megyei város, ugyanis
egy görög étterem tulajdonosa lehetõséget
adott nekik fellépésekre. A Seres-fiúk úgy érté-
kelték, ez a verseny hozta meg számukra az
áttörést.

Eltelt ennyi idõ, s újabb elsõ helyezés szüle-
tett. – A rákból gyógyuló gyermekekért létre-
hozott alapítványomban már jól összeszokott
növendékeim játszanak, s amikor beszéltem
nekik az EDÜ-rõl, láttam, nagyon érdekli õket,
így sokkal többet ki lehet hozni belõle – ma-
gyarázta Antal. Felvetette, hogy saját dallal
kellene indulniuk. Az egyik tanítvány apja, Tö-
rök Károly adott szövegeket a diákoknak, végül
az Értük szól címû szöveget választották a
gyerekek. Talán nem is véletlenül: a fiatalok
önkénteskednek az alapítványnál, így a
gyógyulófélben lévõ és egészséges társaik
iránti kötõdésük is megfogalmazódik számuk-

ra a dalban, véli az alapítvány létrehozója. A
megzenésítés Antal feladata volt, de ennek ér-
dekes története van. Amikor legutóbb itt járt a
Richter Cirkusz, elmentek kikapcsolódni a gi-
táros tanítványokkal, s egyszer csak kijött egy
afrikai énekesnõ, akivel spontán elkezdtek ze-
nélni. A hölgy improvizált egy dalt, ami meg-
maradt Antal fejében. Úgy érezte, a funky stí-
lusú dallam jól illene a szövegre.

Bizalmat szavazott a diákoknak, bizonyos
posztokon nem volt kérdés, ki szerepeljen.
Ilyen a basszusgitáros és a hegedûs, s adva
volt a három énekes lány is. Végül héttagú lett
az együttes. Szarka Editnek Túró Rudizás köz-
ben jött a felismerés, milyen jól hangzik az,
hogy „minõségét megõrzi”. Ennél a névnél
maradtak, jelentés csak késõbb került rá, ma-
guk is rájöttek, mennyire találó ez a név. 

A diákok között van, aki fél éve jár Antal-
hoz, így a hegedûs Demeter Ágnes, de például
a Dimák testvérpár, Stella (ének) és Patrik (gi-
tár) már négy éve. A másik két énekes, Szarka
Edó és Andrikó Anett, valamint Török Károly
(basszusgitár) és Katona Ferenc (dob) alkotja
még a zenekart. A fiatalok bíztak benne, jó a
dal, s tudták, egyben van a csapat. Ez most így
nagyon szép, nagyon jó, de a tanulás fonto-
sabb, mondták.

A siker a távolmaradóknak is fontos, „az
alapítványban marad”. Mentoruk azt szeretné,
ha valóban minõséget képviselõ felnõttekké
válnának, akár zenélnek, akár nem.

Darók József

Minõségüket megõrzik

Hallható halhatatlanok

Nagykorúvá vált
az aktfotó biennálé

Fotó: Vidovics 
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Május végén a Dr. Papp
László Városi Sportcsarnok-
ban rendezték meg a II.
Koszta Kézilabda Tornát. A
három fiú és három lány csa-
pat részvételével megrende-
zett viadalon az algyõi, a
csongrádi és a Koszta iskola
kézilabdázói remek mérkõ-
zéseket játszottak egymással. 

A lányok eredményei:
1. Algyõ, Fehér Ignác Álta-

lános Iskola 2. Csongrád,

Tigrisek UKE 3. Koszta Jó-
zsef Általános Iskola. A leg-
jobb kapus: Tóth Emese
(Csongrád), a gólkirály: Tö-
rök Fanni (Csongrád) – 15
góllal. A legjobb játékos pe-
dig Balázs Anna (Algyõ).

A fiúknál a sorrend:
1. Koszta József Általános

Iskola, 2. Algyõ, Fehér Ignác
Általános Iskola, 3. Csong-
rád, Tigrisek UKE. A legjobb
kapus: Sarusi Kiss László

(Koszta), gólkirály: Qell Péter
(Algyõ), a legjobb játékos:
Halász Lóránd (Koszta). – A
fiúk sikere az egész csapat
sikere volt, ami egy remek
kapusteljesítménybõl, jó vé-
dekezésbõl és eredményes
támadójátékból állt össze,
mindenkit dicséret illet az el-
sõ helyért – értéklelte az
eredményt a rendezvény
szervezõje, Oroszné Tihanyi
Márta. hv

Koszta-torna, másodszor
Hét játékos távozott,

nyolc érkezhet a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda
együtteséhez. A csapat a
kettõ plusz egy esztendõre
szerzõdést hosszabbító Lu-
kács Dénes vezetésével vág
neki a 16 csapatos, kissé bo-
nyolult rendszerû 2015-
2016-os bajnokságnak.

16 csapatos lesz a követke-
zõ szezonban a férfi vízilab-
da bajnokság, a legjobbak
között a Miskolc és a Tatabá-
nya szerepel majd, tudtuk
meg a szerdai sajtótájékozta-
tón Bíró Dánieltõl, a klub
technikai vezetõjétõl. De-
cember közepéig 9 mérkõ-
zést bonyolítanak le az alap-
szakaszban, majd december
12-13-án rendezik a Magyar
Kupa-döntõt. A válogatott
felkészülését követõen janu-
ár 31. és február 24. között
folytatódik az alapszakasz
az OB I-ben. A férfi csapat

gerince együtt maradt, és a
következõ években is tá-
maszkodik a klub a saját ne-
velésû fiatalokra. Az egyik
legnagyobb hazai tehetség-
nek tartott Pellei Frank Sze-
gedre igazol, de távozik a
csapattól Dõry Farkas,
Rakonjac, Thomas Lucas, Hor-
váth Alex és Boros Tamás is.
Lukács Dénes vezetõedzõ
szerint – aki 2+1 esztendõs
szerzõdést írt alá a klubbal –
azonban a következõ idény-
ben erõs csapata lesz a Szen-
tesnek. Weszelovszky, Nagy
Márton, Vörös és Werner ma-
radnak, új igazolásként pe-
dig érkezik a 29 éves, szerb
Igor Lazics, a Jadran Herceg
Novi együttesébõl, a monte-
negrói-horvát állampolgár-
ságú, balkezes válogatott
Sekulic, szintén a Jadranból a
24 esztendõs válogatott vé-
dõ-center, Rodovan Latinovics.
Visszatér Maklári Ádám Hol-

landiából, újra Szentesen ví-
zilabdázik Hegedûs Bence, le-
igazolják a tehetséges Macsi
Patrikot, Lukács Doriánt, és
szinte csak az aláírás hiány-
zik Somogyi Balázs szerzõdte-
tésérõl. Komlósi Péter is rajta
lesz azon a listán, melyet a
szövetségnek kell leadni a
nevezéseket illetõen, de Pé-
ter a következõ szezonban
már a parton is komoly fel-
adatokat kap. Õ irányítja
majd az OB II-ben induló, te-
hetséges fiatalokból álló csa-
pat munkáját, és Pellei Csabá-
val közösen kezdik a felnõtt
csapat felkészítését július 27-
én. Lukács Dénes vezetõ-
edzõ ugyanis az egyiptomi,
1995-ös születésû válogatott
kazahsztáni világbajnokság-
ra való felkészülését irányítja
majd, és csak szeptember kö-
zepén kapcsolódik be a klub
munkájába.

hv

Pellei Szegeden, idegenlégiósok
és tehetségek érkeznek

A veszprémi Nemzetközi Balaton-bajnok-
ság volt a következõ versenyhelyszíne a
Maximus SE dobóatlétáinak, akik minden
hétvégén, az ország különbözõ pontjain áll-
nak dobókörbe. Benkõ Istvántól, az egyesület
elnökétõl megtudtuk,  ezúttal három nõi és
egy férfi versenyzõjük igyekezett minél jobb
eredményt elérni a népes diszkoszvetõ me-
zõnyben. Seres András 24 atléta között a ne-
gyedik helyen végzett, dobása némileg elma-
radt a vártnál, de ilyen versenytársakkal
szemben nem volt rossz ez az eredmény.

– A férfi diszkoszvetésben sûrû volt a me-
zõny, az elsõ helyezettnek sem volt 60 méter
fölötti dobása – mondta Benkõ István. 

Ami a hölgyeket illeti, Váradi Krisztina
ezüstérmes lett 51 méter 7 centiméteres
dobással, Papp Anita negyedik, Kocsis Ale-
xandra pedig a hatodik helyen végzett.

A csapat vasárnap a Budapest-bajnoksá-
gon szerepel, természetesen ott is dobogós
reményekkel állnak majd rajthoz a Maximus
SE dobóatlétái.

hv

Váradi-ezüst a Balatonról

Vereséggel búcsúzott az
idei szezontól a Szentesi Ki-
nizsi megyei elsõ osztályú
labdarúgócsapata. A mieink
hazai pályán kaptak ki az
utolsó mérkõzésen az Új-
szegedtõl 4-1-re, és a kiesést
jelentõ 15. helyen végeztek.
Ennek ellenére mindig van
esély arra, hogy továbbra is
megyei elsõ osztályú csapa-
ta legyen a városnak.

Ehhez azonban már szö-
vetségi határozatra lesz
szükség. A bajnokság átszer-
vezése miatt egyelõre még
nem tudni, hogy kik lesznek
a feljutó csapatok a megyei
elsõ osztályba és az NB III-
ba. Így akár a Kinizsi is ma-
radhat a „megye egyben”,
ha esetleg alsóbb szintrõl
nem vállalja valamelyik csa-
pat a feljutást.

Papíron azonban a Kinizsi
kiesett, ezúttal hazai pályán
nyújtott gyenge teljesítményt
a gárda. Már az elsõ negyed-
óra végén 2-0-ra vezetett az
Újszeged, ekkor úgy tûnt, ki-
adós pofonba szalad bele a
Szentes, amely meglehetõsen
szétesõ játékkal rukkolt elõ
az elsõ félidõben. Fordulás
után sem nagyon változott a
játék képe, a vendégek külö-
nösebb erõlködés nélkül
passzolgattak a pályán, két
újabb találatot szereztek, de
tegyük hozzá rögtön: a hazai
játékosok jótékony asszisztá-
lása mellett. Érdekes, hogy a
81. percben szerzett Molnár
Zsolt-találaton kívül is bõven
akadt lehetõsége a Kinizsi-
nek a gólszerzésre, még ez-
zel a vérszegény játékkal is.

– Nem úgy játszottunk,

ahogy elterveztük, szétesett
csapat benyomását keltettük
– értékelte a találkozót Bozóki
Zoltán, a Szentes vezetõ-
edzõje. – A vendégek sokat
passzolós játéka nem ízlett
játékosaimnak, és sajnos a
mérkõzés elején gyorsan ko-
moly hátrányba kerültünk.
Sajnos a bajnokság végére ál-
lományilag is elfogytunk, és
sérülések is sújtottak minket,
ennek ellenére eddig min-
den, nálunk jobb pozícióban
lévõ csapattal partiban tud-
tunk lenni, sajnos most nem.

A Szentesi Kinizsi 13 pont-
tal, két gyõzelemmel, hét
döntetlennel, és 21 vereség-
gel fejezte be a bajnokságot. 

Az ifjúsági csapat 2-1-re
gyõzte le az ÚTC-t, így a fia-
talok a negyedik helyen fe-
jezték be a bajnokságot. hv

Hazai búcsú - vereséggel,
kérdéses az elsõ osztály

Az V. Szabadidõs- és Csa-
ládi Futballfesztivált rendez-
te meg a Szentesi Junior FC a
Pusztai László Sporttelepen.
A rendezvényre negyvenhat
csapat érkezett városunkba,
olyan együttesek, mint a Fe-
rencváros és az Újpest kor-
osztályos labdarúgói.

Négy korosztályban zajlot-
tak a mérkõzések, az U7-es
korcsoportban 14, az U8-nál
10, az U9-nél 12, az U11-es
korosztályban pedig 11 csa-
pat mérkõzött a végsõ helye-
zésekért. A nyolc éveseknél
ferencvárosi, a 11 éveseknél
újpesti gyõzelem született,
míg a kilenc és a hét évesek
mezõnyében a Békéscsaba
bizonyult a legjobbnak. – Az

erõs mezõnyben, ahol szerb
és román együttesek is szere-
peltek a hazai akadémiák és
fõvárosi nagy klubok csapa-
tai mellett, úgy gondolom a

mieink is tisztességesen
helyt álltak – mondta Tari
Róbert, a Kinizsi elnökségi
tagja. – A nagyobb korosz-
tályoknak még vannak mér-
kõzéseik, de a legkisebbek-
nek ez volt az idényzáró.
Úgy gondolom, hogy remek
idõben, jó hangulatban tud-
tuk befejezni velük az idei
szezont. hv

Több százan a
futballfesztiválon

Hagyományosan már XIII.
alkalommal került sor az Ár-
pád Szabadidõs Sportklub
szervezésében a Dobos And-
rás emléktúrára, Szarvasra.
Ezzel szeretnénk emlékezni
minden évben Bandi bácsira,
aki sokunkat megtanított a
közlekedés szabályaira. A ki-
rándulást elsõsorban csalá-
dok és gyermekek részére
hirdettük meg, de természe-
tesen azok a fiatalok is részt
vehettek, akik tizenhárom
évvel ezelõtt gyermekként
voltak jelen.

Június 5-én délután, a Kos-
suth téri gyülekezõ után in-
dultunk el Szarvas irányába.
Elsõ pihenõnk Kajánújfa-
luban volt. Sajnos régi törzs-
helyünk, az iskola magán-
kézbe került, ezért másik he-
lyet kellett választani a pihe-
nésre. A megyehatárt el-

hagyva, már pihenõ nélkül
tekertünk szálláshelyünkre,
a Szarvasi Ifjúsági Táborba.
Miután elfoglaltuk a helyün-
ket, elfogyasztottuk a vacso-
ránkat és levezetésképpen
még áttekertünk Békésszent-
andrásra.

Szombat délelõtt a Körös
gáton kerékpárral közleked-
ve megtekintettük a felújított
duzzasztómûvet, ebéd utáni
programunk az Arborétum,
a Mini Magyarország ma-
kettpark megtekintése és
utazás volt a Katalin II séta-
hajóval. Este a táborba visz-
szatérve tüzet gyújtottunk és
sütöttük egy kis szalonnát,
virslit és grillhúsokat.

Vasárnap délelõtt kajako-
zás, kenuzás, ebéd után
KRESZ-vetélkedõ volt a
program. A tesztlapokat spe-
ciálisan a kerékpáros közle-

kedésbõl állítottuk össze, ez-
zel is próbáltuk elõsegíteni a
gyermekek szabályos városi
közlekedését.

Eredményhirdetés után
visszaindultunk városunkba,
hogy 115,3 km kerékpározás
után kellemesen elfáradva
megpihenjünk otthonunk-
ban és felejthetetlen, gazdag
élményekkel feltöltõdve in-
duljunk neki a következõ
hétnek az iskolákban és a
munkahelyeken.

Köszönjük a támogatást dr.
Dobos András állatorvosnak
és családjának, a Csõszer-
Komplett Kft. cégvezetõjé-
nek Csernus Lukács Lászlónak,
a Micro Dekor Reklámstúdi-
ónak és a Szentesi Rendõrka-
pitányság közlekedésrendé-
szeti osztályának.

Ignácz János   
túravezetõ

Dobos András emléktúra
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A tanulmányi versenyeken
sikeresen szereplõ tanulókat,
a felkészítõ pedagógusokat
köszöntötte az önkormány-
zat nevében Szirbik Imre pol-
gármester június 6-án a Me-
gyeháza Konferencia és Kul-
turális Központban. Szirbik
Imre szerint a tehetséggel
kötelezettség is jár, a kapott
talentum gyarapítása. A pol-
gármester kiemelte, nem ciki
jól tanulni. A csúcsra vagy a
csúcs közelébe jutott diáko-
kat köszöntik most, de senki
ne elégedjen meg a pillanat-
nyi jó eredménnyel, töreked-
jen még többre és a többieket
is húzza magával. Végül
megköszönte a diákok, taná-
rok, szülõk, diáktársak mun-
káját, segítségét és gratulált
az elért eredményekhez.

A tanulóknak és felkészítõ
pedagógusaiknak a díjakat
átadta Szirbik Imre polgár-
mester, dr. Demeter Attila al-
polgármester, Kovács János a
Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke. Zongorán
közremûködött Nagy János
mûvésztanár, verset mon-
dott Simondán Beatrix, a Bo-
ros Sámuel Szakközépiskola,
Szakiskola diákja.

Az egyéni versenyeken ki-
emelt helyezést elért általá-
nos iskolás diákok:

Alsó tagozat
Deák Ferenc Általános Is-

kola: Janó-Szegi Eszter.
Koszta József Általános Is-

kola: Insperger László, Sztanó
Máté, Bakos István, Urbancsok
Kristóf.

Kiss Bálint Református Ál-
talános Iskola: Tomcsányi Pé-
ter, Melkuhn Máté Dezsõ, Nyí-
ri Sára Panka, Szilaji Gábor.

Szent Erzsébet Katolikus
Általános Iskola és Óvoda:

Kun-Szabó Kristóf, Czakó Bo-
róka, Harmath Zsombor, Koval-
csik Nóra.

Felsõ tagozat
Deák Ferenc Általános Is-

kola: Juhász Gábor. 
Koszta József Általános Is-

kola: Sipos Teodor, Tyityán
Zorka, Szilágyi Anna, Sarkadi
Nagy Petra, Halász Lóránd,
Marcsó Soma.

Kiss Bálint iskola: Várdai
Janka Jolán, Berezvai Anna,
Majdajk Melinda, Veszprémi
Zsombor.

Szent Erzsébet Katolikus
Általános Iskola és Óvoda:
Varjú Dóra, Dombi Virág,
Ládonyi Laura, Endrédi Luca,
Kun-Szabó Regina, Ráfi Anna
Réka.

Felkészítõ pedagógusok:
Kováts Kornél, Vajdáné Balogh
Ida, Vass Tímea, Dömsödi Esz-
ter, Fekete Zoltán, Olaszné
Vincze Gabriella, Dezsõ Orso-
lya, Balogh Terézia, Grecsóné
Ambrus Edit, Szabóné Borbás
Edit, Barna Erika, Horváth Jó-
zsef, Szöllõsi-Lukács Adrienn,
Izbékiné Csige Hajnalka, Piti
Éva, Vidovicsné Szamosi Csilla,
Farkas Márta, Ráfiné Gáspár
Annamária, Nagyné Doba Ka-
talin, Czakó Erika, Szabóné
Gyermán Erika, Szûcs Klára,
Szilágyi Gyöngyi Zsuzsanna,
Bartók Ágnes.

Az egyéni versenyeken ki-
emelt helyezést elért közép-
iskolás diákok:

FM ASzK-Bartha János
Kertészeti Szakképzõ Iskola:
Kun Mariann és Balogh Dániel.

Boros Sámuel Szakközép-
iskola, Szakiskola: Sipka
Angelika, Simondán Beatrix,
Brusznyiczki Bettina, Bátor Vi-
oletta.

Zsoldos Ferenc Középis-
kola és Szakiskola: Lóczi Gá-

bor és Orosházi Márk József.
Horváth Mihály Gimnázi-

um: Kaiser Zsanett, Fazekas
Levente, Török Sándor,  Boc-
skay István, Gombos Melitta,
Potocska Lujza, Szõke Anna,
Kállai Dávid, Mari Dorottya,
Ferke Gréta, Halász Ákos,
Sebesy Csanád, Márta Renátó,
Sikó Koppány, Madácsi István,
Halasy Eszter, Loboda András,
Berényi Balázs, Zelei Melitta
Kitti, Berényi Balázs, Skorka
Bence.

A középiskolás diákok fel-
készítõ pedagógusai: Berez-
vai Debóra, Kovácsné Gila Er-
zsébet, Beszterceiné Sarkadi-
Nagy Zsuzsanna, Volosin Vla-
gyimir, Sipos Beáta, Kátai Mó-
nika, Cseh Lajos, Szurmik Zol-
tán, Molnárné Szûcs Melinda,
Farkas-Lakatos Rita, Tóthné
Antonjuk Krisztina, Pádár
Zsolt, Szél Anita, Dékány Ist-
ván, Mészáros János, Pászti-
Tóth Gyula.

A mûvészeti iskolák egyé-
ni versenyeken kiemelt he-
lyezést elért diákjai:

Szentesi Lajtha László
Alapfokú Mûvészeti Iskola:
Kállai Lajos Zsolt, Mészáros
Gergõ, Miskolczi Ramóna, Kiss
Viktória. Garai Lázár, Megyeri
Nikolett, Gábor Bettina, Varga
Adrienn, Sebesy Csanád, Rácz
Réka, Tóth Ábel, Puskás Anna,
Páger Gréta.

A Csongrád Megyei Kor-
társzenei Találkozón kiváló
minõsítést szerzett: Endrédi
Luca, Csatlós Gréta Noémi,
Dudás Eleonóra, Nagy Noémi,
Gurdon Hanna.

Gila Péter Imre a XIII. Or-
szágos Gitárverseny orszá-
gos döntõse. Tomcsik Réka
Éva a XIII. Országos Gitár-
verseny országos döntõse.
Remzsõ Lara a VI. Országos
Szivárvány Képzõmûvészeti
Versenyen 2. helyezett.

Farsang Anna Málna a VI.

Országos Festészetverse-
nyen különdíjas.

A mûvészeti iskolás diá-
kok felkészítõ pedagógusai:
Varga Márta, Mészáros János,
Kocsis Györgyi, Szunyog Gab-
riella, Pintér Borbála, Vágó Ve-
ronika, Mihály Béla, Nánási
Orsolya, Mészárosné Suha
Csilla, Csúcs-Ádok Anita, Csi-
szár György, Bajomi-Nagy Pé-
ter, Pétersz Nóra, Kalmár Do-
rottya.

A csapatversenyeken he-
lyezést elért diákok:

Felsõ tagozat
Koszta József Általános Is-

kola: Pádár Kristóf, Fekete Ta-
más, Kádár Gyõzõ.

Kiss Bálint iskola: Batta
Orsolya, Rõth Petra, Tabajdi
Kornél. Csatlós Vencel, Papp
Viktória, Sebestyén Cintia,
Rácz Huba, Bugya Andrea,
Friedl Sára, Kovács Péter,
Teplán Péter, Varga Máté.
Szent Erzsébet iskola: Bugyi

Marianna Zita, Dombi Virág,
Varjú Dóra.

Az általános iskolai csa-
patversenyeken résztvevõ
diákok felkészítõ pedagógu-
sai: Janiga Lászlóné, Négyesi
Judit, Kiss Péter.

Bartha szakképzõ: Diószegi
Zsófia, Molnár Gabriella, Mé-
száros Réka.

Boros szakiskola: Kiss Mar-
tin, Nagy Gergõ, Papp Dorián,
Dudás Eleonóra, Mészáros
Gabriella, Tóth Beatrix.

Horváth Mihály Gimnázi-
um: Bartyik Adrienn, Berki
Renáta, Csanády Adél, György
Barbara Laura, Kotymán Alex,
Szõke Ivett, Bartók Mónika,
Skorka Bence, Köblös Attila,
Loboda András, Zelei Melitta. 

A középiskolás csapatok
felkészítõ pedagógusai: Deák
Judit, Bartha Katalin, Dudás-
Szabóné  Cseh Lajos, Hauber-
ger Anita és Volosin Vlagyi-
mir, Csapiné Matos Ibolya.

A csapatversenyeken he-
lyezést elért mûvészeti isko-
lás diákok: Sarusi-Kiss László,
Sarusi-Kiss Péter, Makai Alex,
Bagi Kristóf, Kiss Bercel, László
Balázs, Szabó László, Szõke Be-
nedek.

A Margaréta Citerazene-
kar a 18. KÓTA Országos
Népzenei Minõsítõn arany
minõsítést szerzett és Arany
Páva-díjban részesült. A cite-
razenekar vezetõje: Mélykút-
iné Németh Kornélia (19 fõ)

A mûvészeti iskolák csa-
patversenyén résztvevõ diá-
kok felkészítõ pedagógusai

Mucsi Gergõ, Sáfrán Bálint,
Mélykútiné Németh Kornélia.

A tanulók könyvvásárlási
utalványt kaptak, a felkészí-
tõ pedagógusok pénzjutal-
mat vehettek át az ünnepsé-
gen. Besenyei

Nem ciki jól tanulni, elismerték a legjobbakat

Június 15., hétfõ
13:45 3D Törésvonal
16:00 3D Jurassic World
18:15 A kém
20:30 3D Jurassic World
Június 16., kedd
13:45 3D Jurassic World
16:00 A kém
18:15 3D Törésvonal
20:30 3D Jurassic World
Június 17., szerda
13:45 3D Törésvonal
16:00 3D Jurassic World
18:15 A kém
20:30 3D Jurassic World
Június 18., csütörtök
13:30 3D Törésvonal
15:30 3D Bosszúállók:

Ultron kora
18:15 A kém
20:30 3D Jurassic World

Június 19., péntek
13:30 3D Jurassic World
15:45 3D Törésvonal
18:00 Argo 2.
19:45 A kém
22:00 3D Mad Max

- A harag útja
Június 20., szombat
11:30 3D Végre otthon!
13:15 3D Dínó kaland
15:00 3D Bosszúállók:

Ultron kora
17:30 A kém
19:45 3D Jurassic World
22:00 3D Törésvonal
Június 21., vasárnap
12:00 3D Dínó kaland
14:00 3D Végre otthon!
15:45 3D Jurassic World
18:00 Liza, a rókatündér
20:00 A kém

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. Ember az
embertelenségben c. tárlat.

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
A XVIII. Szentesi Aktfotó

Biennálé kiállítás június 27-ig te-
kinthetõ meg.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás. A mûvészeti is-
kola tanulóinak képzõmûvészeti
alkotásaiból nyílt kiállítás látogat-
ható. 

Galéria Kávéház és Étterem
Nicolás Muller Fotómûvészeti

Mûhely tagjainak Kaleidoszkóp
címû fotókiállítása látható július
6-ig.

Városi könyvtár
Június 1. és 28-a között leltár

miatt zárva tart a felnõtt és a
gyermekkönyvtár. A zsinagóga
épületében a folyóiratolvasó és
az internetszolgáltatás elérhetõ
hétköznapokon 8-12 óra között.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Június 12-tõl

- Miért nem végezte el Kukorica Já-
nos a 8 általánost?
-  ???
-  Mert lemorzsolódott.

Egy ember nagyon fél a szellemek-
tõl, éjszaka mégis a temetõn ke-
resztül kell átmennie a faluba. Óva-
tosan lépked, amikor egyszer csak
kopácsolást hall. Észreveszi, hogy
az egyik sírnál egy fickó a sírkövet
vési.
- A francba, a szívbajt hozta rám...
mit csinál itt maga az éjszaka köze-
pén?
- Elírták a nevemet, azt javítom. 

- Ma nagy szerencséje van, mama
- mondja a biciklis fiatalember egy
idõs néninek, akit éppen elütött.
- Szerencsém? Hát ebben meg mi

a szerencse?
- Általában úthengert szoktam ve-
zetni.

Tegnap már ötre hazaértem a mun-
kából. A feleségemnek nem volt túl
jó napja, egész délután szekált.
Akármit mondtam vagy tettem, nem
felelt meg neki. Este 7 körül már ki-
csit untam a dolgot, és így szóltam
hozzá:
- Drágám, kezdjünk tiszta lappal.
Tegyünk úgy, mintha még csak
most érkeznék haza.
Kimentem az ajtón, majd visszajöt-
tem, és bekiáltottam hozzá:
- Szia, édesem, megjöttem!
Erre õ kikiabált a szobából:

- Hol a fenében voltál eddig? Már 7
óra is elmúlt! 

- Hogyan lehet leszedni a fél karral
logó szõke nõt a fáról?
- ???
- Integetsz neki!

- Hívja a mentõket, Jean!
- Mi baj, uram?
- Elütötte az óra az éjfélt.

A részeg a villanyoszlopot rázza:
- Engedjenek be!
Odalép a rendõr, megkérdi:
- Mit csinál itt, jóember? Be akar
menni?
- Hát persze, de nem engednek be!
Felnéz a rendõr:
- Pedig itthon vannak, ég náluk a
villany!

Moped élõ koncert
A Moped Rock Band re-

pertoárjában külföldi és ma-
gyar rock klasszikusok is
szerepelnek, de saját számok
írásával is foglalkoznak. (A
zenekar tagjai: Karasz Berna-
dett (ének), Béres Benedek
(szólógitár, vokál), Bálint Zol-
tán (basszusgitár, vokál), Fo-
dor Tibor (billentyû), Béres Ba-
lázs (dob).

Június 13-án, szombaton
22 órától a Felsõpárti Sörözõ-
ben adnak élõ koncertet. 

Retro party
A 70-80-90-es és napjaink

legnagyobb külföldi és hazai
slágereivel mindenkit szere-
tettel várnak június 13-án,
szombaton 22 órakor a  Cen-
ter Sörözõben.

A belépõ (mindkét rendez-
vényen tombola is) 22 óráig
ingyenes.

Kos
Mintha ezekben a napok-
ban az öntõl megszo-

kott határozottság, magabiztosság
alábbhagyna. Nincs értelme azon
törnie a fejét, hogy mi lehet a baj.
Ez az idõszak önrõl és önnek szól.

Bika
Semmi egyebet nem kell
tegyen, ha gondja tá-

madna, mint kérje a segítséget és
megoldódnak a gondjai. A munka-
helyi sikere ebben az idõszakban a
jó együttmûködésben rejlik. 

Ikrek
Egy szorító helyzetben
arra kényszerülhet, hogy

minden elvével ütközõen, blöfföl-
jön. Hát, kedves Ikrek, be fog jönni
a blöff. Sikerül. Nem is hitte volna. 

Rák
Ügyeljen a jó hírnevére,
mert a háttérben valaki

pusztán irigységbõl, féltékenység-
bõl még hírbe keverheti. Bármit is
csinál ezen a héten, legyen foko-
zottan körültekintõ a részletekre. 

Oroszlán
Itt az ideje, hogy magas-
ra törjön és célozza meg

a legmagasabb lépcsõfokot. Ami
nem az ön terhe, ideje letenni.
Nem hajlandó belemenni kétes
ügyletekbe. 

Szûz
Szívesen vállal kockáza-
tot, még pénzügyeit érin-

tõket is, ha úgy érzi, hogy ezzel na-
gyobb hasznot tudhat magának.
Belevághat egy  üzleti manõverbe,
nem csapják be a megérzései.

Mérleg
Apró dolgok nem tudják
most lekötni a figyelmét,

mert most úgy érzi, hogy minden
lehetõség adva van arra, hogy
nagyszabású terveit meg tudja va-
lósítani.

Skorpió
Önnek ez az idõszak na-
gyon kedvezõ úgy gazda-

ságilag, mint a privát életét illetõen.
A saját ötleteibe fektesse az ener-
giáit, amitõl nagyon gyorsan újra
talpra tud állni.

Nyilas
Legyen óvatos, hogy ki-
vel ossza meg zseniális

ötleteit, mert valaki az ön környe-
zetébõl önt lebeszéli róla, míg ti-
tokban õ megcsinálja és jót profitál
az ön ötleteibõl. 

Bak
A régebbi befektetései
kezdenek lassan dolgozni

önnek. Ha már belevágott egy na-
gyobb projektbe, érdemes ezt to-
vább vinnie. Nagy horderejû meg-
bízásokkal még várjon.

Vízöntõ
A munkahelyén is felhal-
mozódnak a teendõi, ami

mellett még a többi kollégái is ön-
höz fordulnak segítségért. Ameny-
nyiben valamilyen pályázaton gon-
dolkodik, ne késlekedjen.

Halak
Nagyon jól tudja kama-
toztatni a megérzõ ké-

pességeit a karrierje és az anyagi-
ak emelkedése terén. Most egy
ígéretes befektetést valósíthat meg.  

Június 13-19.
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Családi események

Tizenöt parfümöt próbált ellopni az egyik
városi illatszerboltból egy nõ június 5-én, a
kora délutáni órákban. A tolvajt tetten érték,
a közel százezer forint értékû illatszert pedig
lefoglalták a rendõrök. 

Ittasan törte be egy üzlet kirakatát egy férfi
június hatodikán a József Attila utcában. A
kirakatból magához vett egy Manchester
United-plédet, majd távozott a helyszínrõl,
de a rendõrök késõbb elfogták. 

Elloptak egy negyvenezer forint értékû ke-
rékpárt Szentes belvárosából június hetedi-
kén, a nappali órákban. A bringa a kerítéshez
volt láncolva, mégis elvitte a tolvaj.

Közel tíz köbméter vegyes, kivágott tûzifá-
nak valót loptak el Ótompahátról. A bûnö-
zõk június 5-én, a nappali órákban vitték el a
fát.

Több lopás is történt a helyi gyermekott-
honban. Május 29-én közel 100 ezer forintot
loptak el az egyik pénzkazettából. Mint ké-
sõbb kiderült, az egyik ott nevelt lakó tulaj-
donította el a pénzt, aki egy másik alkalom-
mal, korábban a nevelõje pénzét is ellopta.
Szintén ez a lakó hozható összefüggésbe egy
másik lopással, amely június 6-a és 8-a kö-
zött történt. Ekkor az épület iskolai részérõl,
az egyik terembõl tulajdonítottak el egy dvd-
lejátszót és némi készpénzt a fiatal tolvajok,
akik a gyanú szerint hárman vettek részt eb-
ben a „buliban“.

Elloptak egy motort a Felsõpártról június
3-ról 4-re virradóra. A Suzuki SV650-es mo-

torkerékpárt egy nyitott melléképületbõl tu-
lajdonította el a tolvaj, akit még keresnek a
rendõrök.

Hv
Vádemelést javasolnak a rendõrök az ellen

a 20 éves szentesi férfi ellen, aki egy pótszil-
veszteri rendezvényen tulajdonított el egy
mobiltelefont Szentesen. H. Milán február 1-
je 0 óra 15 perc és 2 óra 30 perc közötti idõ-
ben a sértett mobiltelefonját és készpénzét
vitte el a Jövendõ utcai rendezvényrõl. A
rendõrök a nyomozást a napokban befejez-
ték és az ügy iratait vádemelési javaslattal az
illetékes ügyészségnek megküldték.

Június 7-én 21 óra körüli idõben motoros
baleset történt a 45-ös számú fõút 30-as kilo-
méterszelvényénél. A motoron két személy
utazott és Hódmezõvásárhely irányából
Szentesre tartottak, amikor – eddig ismeret-
len okokból – a jármûvel felborultak. A bal-
eset következtében mindketten megsérültek,
õket a mentõszolgálat munkatársai kórházba
szállították.

Teljesen kiégett egy Citroën személy gép-
kocsi június 9-én délután a 45-ös úton, Szen-
tes és Hódmezõvásárhely között. Az autó a
tûzoltók kiérkezésekor teljes terjedelmében
lángolt, a tüzet a szentesi és a hódmezõvá-
sárhelyi tûzoltók oltották el. A tûz a jármû
környezetére is átterjedt, mintegy ötven
négyzetméteren lángra kapott az aljnövény-
zet is. Az autó sofõrje nem sérült meg, a tûz
okát vizsgálják.

Manchester-plédet
lopott a kirakatból

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29-33. szám alatt (mentõállomás)
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),
rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Június 15-ig Menta Gyógyszertár (Alsórét
258., TESCO) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-18 óráig. Június 15-22-ig
Pingvin Patika (Nagyörvény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat
7.30-12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü június 15—19.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Joghurtos krumplileves
és brokkolikrémleves

A menü: Marhapörkölt, tészta
B menü: Rántott csirkemáj,

finomfõzelék
Kedd: Lencseleves virslivel és

zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya

B menü: Görögös rakott tészta
Szerda: Zöldbableves és rumos

szilvaleves
A menü: Házi cordon bleu,

petrezselymes rizs
B menü: Csirkepörkölt, tészta
Csütörtök: Szárazbableves és

zellerkrémleves
A menü: Kolozsvári rakott

káposzta
B menü: Mexikói csirkefalatok,

párolt rizs
Péntek: Húsleves háztésztával

és csirkegulyás
A menü: Sertésszelet

vadászraguban, tészta
B menü: Gyros, sült burgonya,

saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

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

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

Heti menü június 22-28.
Hétfõ: Csigatésztaleves 
A menü: Savanyú vetrece,

petrezselymes rizs
B menü: Rántott csirkecomb,

karalábéfõzelék
C menü hétfõtõl-péntekig:

Rántott sertésszelet,
petrezselymes rizs

Kedd: Lebbencsleves
A menü: Eszterházy sertésszelet,

tésztaköret
B menü: Kínai édes-savanyú

csirke, párolt rizs
Szerda: Almaleves
A menü: Csirkecomb becsinált,

galuskaköret
B menü: Ráczos-szelet
Csütörtök: Hamis gulyásleves
A menü: Húsgombóc, almamártás
B menü: Sertéstokány Hentes-

módra, pirított tarhonya
Péntek: Tárkonyos

csirkeraguleves
A menü: Diós metélt
B menü: Grenadin mars
Szombat: Zöldbableves
A menü: Natúr sertésszelet pirított

gombával, francia rakott
burgonya

Vasárnap: Orjaleves
A menü: Nyári töltött káposzta

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.

Már tényleg csak órák vannak hátra az
idei tanévbõl, hétfõ délután hivatalosan is
„kitör“ a vakáció. Bár az idõ sürget, lapzár-
tánkkor úgy tudjuk, az érintett felek még
mindig „csak“ egyeztetnek nyári tábor ügy-
ben. 

A Koszta iskola honlapján visszaszámláló
jelzi percre pontosan, meddig tart a tanév.
Bár a mutató vészesen közelít a nullához –
hiába kerestük –, nyári táborról szóló infor-
mációkat nem találtunk a weblapon. A Klau-
zál Gábor iskola honlapján van „nyári tábor“
menüpont, csak sajnos üres. Gond nélkül le-
tölthetõ viszont az elõzõ tábor szülõi tájékoz-
tatója. Merthogy tavaly itt volt az önkor-
mányzat által szervezett és finanszírozott,
közismertebb nevén ingyenes napközis tá-
bor. Pontosabban csak az ebédet kellett kifi-
zetni, a napi 8 órás felügyeletért nem kértek
pénzt. 

Ezt tavaly közel 70 gyerek vette igénybe és
bár a szülõk többsége nincs jó véleménnyel a
táborról – nem szerveznek programokat, a
gyerekek az otthonról hozott játékokkal ját-
szanak –, sokan számítanak erre a lehetõség-
re. Azt mondják, már az is nagy segítség len-
ne, ha a két és fél hónapos vakációból leg-
alább 2- 3 hetet ki tudnának váltani.

A KLIK szerint a szentesi tankerület, a he-
lyi önkormányzat és az érintett iskolák igaz-
gatói a hét elején megállapodtak: a város biz-
tosítja a felügyelõ tanárok bérét, a két egyhá-
zi iskola pedig – felváltva – a tábor helyszí-
nét. Mindez jól hangzik, bár úgy tudjuk: a
helyzet nem ilyen egyértelmû. Megkerestük
Karikó-Tóth Tibort, a Kiss Bálint református is-
kola igazgatóját, aki az üggyel kapcsolatban
elmondta: – Nem zárkózunk el a feladat elõl,
folytatjuk a tárgyalásokat a tankerülettel és a
fenntartóval. De a végleges megállapodás-
hoz még nagyon sok kérdésben kell egyez-

tetnünk: az iskola nyitása, zárása, a termek,
esz-közök állagmegóvása stb. Egyébként úgy
gondolom, hogy a nyári táborról való egyez-
tetést sokkal hamarabb kellett volna elkezde-
ni, nem a tanév vége elõtt 5 nappal – mondta
az igazgató.

– Tavaly még a ballagás idején sem tudtuk,
hogy hol lesz a nyári tábor. Most szerettem
volna idõben tájékoztatni a szülõket, ezért 3
héttel ezelõtt levélben fordultam az önkor-
mányzathoz és a tankerülethez. Kérdéseimre
a mai napig nem kaptam választ. Hivatalo-
san senki nem kereste meg sem az iskolát,
sem a fenntartót nyári tábor ügyben – mond-
ta Siposné Miskolczi Gyöngyi, a Szent Erzsébet
katolikus iskola igazgatónõje. Hozzátette: a
tankerületnek nincs jogalapja utasítania az
egyházi fenntartású iskolát, a Püspöki Hiva-
tallal kell egyeztetni és nem vele. Egyébként
kizártnak tartja, hogy június 16-ig – a nyári
szünet elsõ napjáig – megegyezés szülessen.

Vagyis úgy tûnik, nagyban megy a nyári
tábor tili-toli, holott a gyermekvédelmi tör-
vény egyértelmûen kimondja: biztosítani kell
az arra rászoruló gyerekek napközbeni nyári
ellátását. Na persze arról nem rendelkezik,
hogy kinek. – Nagy szükség lenne erre a tá-
borra, felelõtlenségnek tartom, hogy az ille-
tékesek az utolsó pillanatra hagyták a szer-
vezését – mondta lapunknak Cibulyáné Dürgõ
Bernadett, a Deák Ferenc iskola szülõi mun-
kaközösségének egyik vezetõje.

A városháza illetékeseit is megkerestük az
ügyben. A polgármesteri iroda titkárságán
azt mondták: Szirbik Imre polgármester és a
szentesi tankerület vezetõje június 11-én csü-
törtökön egyeztettek nyári tábor ügyben. Azt
kérték, a részletekrõl a tankerületnél érdek-
lõdjünk. Megtettük, de a KLIK-tõl lapzártán-
kig nem érkezett válasz.

Börcsök

Nyár i  tábor? Hol?

Június 22-26., június 29-
július 3. Színjátszó tábor.
Érdeklõdni: Ombodi Csilla,
70/433-55-18

Június 22-26., július 13-17.
Sportválasztó tábor. Játékos

ismerkedés a labdarúgással,
kézilabdával, kosárlabdával,
rögbivel, vízilabdával, eve-
zéssel, szertornával, tánccal,
ökölvívással, horgászással.
Sportcsarnok, Érdeklõdni:
63/311-032, 30/567-96-36

TÁBORAJÁNLÓ


