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Lukács Dénes folytatja
Kettõ plusz egy éves szerzõdést kötött a Szentesi

Vízilabda Klubbal, így a továbbra is Lukács Dénes
marad a Valdor-Szentesi VK férfi vízilabda-csapatá-
nak a vezetõedzõje. 6. oldal

Régi bulik hangulatával...
Egy koncert erejéig eredeti felállásban újra szín-

padra lép a 25 éve alakult Coctail zenekar. Az akkori
fiatalokra is számítanak a szombati fellépésükön.

7. oldal

Prémiumokról és a népkonyha
bõvítésérõl is döntenek

Mintegy harminc elõterjesztést tárgyal a képviselõ-
testület június 19-i ülésén. Napirendre kerül lapunk
mûködtetési formájának átalakítása is. 3. oldal

Riasztóak az adatok. Ma
Magyarországon évente
megközelítõleg 6500-7000
új emlõdaganatos esetet di-
agnosztizálnak. Nagyobb
eséllyel alakul ki a mellrák
az elhízott, dohányzó, rend-
szeresen alkoholt fogyasztó,
ülõ életmódot folytató nõk-
nél – áll egy tanulmányban.
Aki szeret élni, szereti a csa-
ládját az menjen el szûrõ-
vizsgálatra. Minél elõbb di-
agnosztizálják a kórt, annál
jobb a gyógyulási arány.

Szentesen országos szinten
is az egyik legjobb diagnoszti-
kai központ mûködik. Az új
gép számtalan nóvummal bír,
a vizsgálat is kellemesebb. A
napokban rendkívüli szûrõ-
napon jártunk a Mammográ-
fiai Szûrõközpontban. A Dr.

Bugyi István Kórház Közpon-
ti Röntgen Osztályának meg-
bízott osztályvezetõ fõorvosa,
dr. Bagi Róbert radiológus
szakorvos azt mondta: – A
kórházunk abban a szeren-
csés helyzetben van, hogy sa-
ját emlõszûrõ központtal ren-
delkezik, vagyis a város la-
kossága, illetve az ellátási
körzetéhez tartozó közel 100
ezer ember viszonylag köny-
nyen eljuthatna egy olyan
helyre, ahol idejekorán felfe-
dezhetõek, kezelhetõek és
mûthetõek lennének az emlõ-
betegségek. Így könnyebben
megelõzhetõvé válna, hogy
családanyákat, nagymamá-
kat, feleségeket, vagy egy
testvért veszítsünk el. Több
mint 40 éve mûködik emlõdi-
agnosztika a kórházban és

2001 óta - amikor az országos
emlõszûrõ program beindult
Magyarországon – dedikált
szûrõállomásként dolgozik.
Maga a szûrés egy rendkívül
részletesen szabályozott,
meghatározott körülmények
között zajló folyamat. Sok mi-
nõségi indikátorral, illetve
szigorú minõségi elõírásokkal
zajló tevékenység, amit orszá-
gosan az ellenõrzõ szervek,
a Tisztiorvosi Szolgálat
(ÁNTSZ) szakmai vezetõtes-
tületek (a radiológiai szakmai
kollégium), a Magyar Radio-
lógusok Társasága emlõdiag-
nosztikai szekció, sok-sok ol-
dalon keresztül leír, hogy ho-
gyan kell és lehet ezt csinálni,
aki erre nem képes, az nem is
végezheti a szûrést.

(folytatás a 4. oldalon)

Az elmúlt napokban
több helyen megbontották
a Petõfi Szállót körülvevõ
palánkot, s munkások és
munkagépek dolgoznak.
Sokan kérdezik azóta is,
hogy mi történt a jobb
sorsra érdemes épület kap-
csán. Az egyértelmû és vi-
lágos tájékoztatás érdeké-
ben Szirbik Imre polgár-
mester arról számolt be,
hogy a városközpont egy
részét ellátó távhõvezeték
a korábban megszakadt
munkák részeként ideigle-
nesen az épület falára ke-
rült, így az esetleg késõbb
meginduló munkáknak
akadálya lehet.

– A távfûtési szezon elõtt
a nyár folyamán a Szentes
Városi Szolgáltató Kft.
munkatársai a vezetéket a
végleges helyére, a járda alá
helyezik, hogy egy esetle-
ges támogatás megnyerése
esetén akár az õsz folyamán
is hozzá lehessen fogni az
épület kisebb-nagyobb fel-
újítási munkálataihoz. E
munka végrehajtását végzõ
kollégák tevékenysége lát-
ható a napokban megbon-
tott palánkok mögött – tu-
datta a polgármester.

Szirbik Imre kiemelte:
hosszú évek óta sok-sok
szentesi kiemelt célja, hogy
a Petõfi Szálloda legalább
külsõ megjelenésében nyer-
je vissza régi fényét és a
megújult városközpontnak
ne rémisztõ romja, hanem

vonzó ékessége legyen. Kö-
zel egy évtizede már, hogy
különbözõ  vá l la lkozás i
megoldásokat keresve pró-
bálta a város a szükséges
forrásokat elõteremteni, de
ezek a törekvések nem hoz-
ták meg az eredményt. Ezek
a megfeneklett próbálkozá-
sok jogi úton az abban dön-
tésre jogosult szervek elõtt
vannak. Az egyikben elsõ
fokon a városnak adtak iga-
zat, míg a másik jelenleg is
bírósági szakaszban van. 

A város az elmúlt két év-
ben több módon is próbált
kisebb-nagyobb pályázato-
kon forrásokhoz jutni, s
ezekkel akár részlegesen is,
de az épület rendbe hozását

lépésrõl lépésre megkezde-
ni. E pályázatok kapcsán a
Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatta a legszükségesebb
javításokat, állagmegóváso-
kat, illetve az udvaron fel-
halmozódott törmelék el-
szállítását. Bõ esztendõvel
ezelõtt a Norvég Együttmû-
ködési Alaphoz nyújtottunk
be pályázatot, melynek sor-
sáról döntés még nem szü-
letett. Bízva akár a Norvég
Alap, akár más pályázatok
támogatásában, az önkor-
mányzat hozzákezdett a
Nemzeti Kulturális Alap ál-
tal támogatott állagmegóvá-
si munkáknak a Városellátó
Nonprofit Kft. szervezésé-
ben.

A polgármester hangsú-
lyozta, hogy a városért fele-
lõsséget érzõ valamennyi
döntéshozó, döntés-elõkészí-
tésben közremûködõ sze-
mély politikai hovatartozás-
tól függetlenül elsõ számú
kiemelt céljának tekinti a Pe-
tõfi Szálló ügyét. – Minden
rendelkezésünkre álló esz-
közzel, közös összefogással
igyekszünk megteremteni
egy szakaszolt, több ütemre
bontott, s ezért várhatóan
hosszabb idõt igénybevevõ
rekonstrukció végrehajtását.
Ehhez kérjük a város iránt
elkötelezett minden személy,
szervezet segítõ támogatását
a város határain belül és kí-
vül egyaránt.

Amivel az emlõszûrés
küzd, az a közöny

Dolgoznak a Petõfi Szállónál

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

A nyári napközis tábor
Szentesen évek óta mûkö-
dik, hiszen minden szülõ-
nek az a legfontosabb, hogy
amíg dolgozik, gyermekét a
lehetõ legjobb körülmé-
nyek között tudja. Éppen
ezért az önkormányzat
évekig biztosította ennek
kedvezményes lehetõségét,
idén a KLIK Szentesi Tan-
kerületével közösen szerve-
zi meg a hagyományos tá-
boroztatást.

A nyári szünet kezdetére
megszületett a döntés a nap-
közis táborokról. Az önkor-
mányzat vállalta júliusban és
augusztusban a tábor költsé-
gét, a KLIK pedig a helyszínt
biztosítja. Mint írtuk, a múlt
héten felgyorsultak az
egyeztetések a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
(KLIK) és az önkormányzat
között, hol, mikor, ki bizto-
sítson napközis ellátást azon
gyermekek számára, akiknek
a szülei, nagyszülei nem
tudják vállalni a napközbeni
felügyeletet. Végül az önkor-
mányzat magára vállalta a
táborban dolgozó pedagógu-
sok bérét és az augusztusi
helyszínt.

Június hónapban minden
gyermek a saját iskolájába
táborozhat. A nyári napközis
tábor szervezését július 6-tól

31-ig a Deák Ferenc Általá-
nos Iskola, augusztus 3-tól
28-ig egy késõbb megjelölt
helyszínen, a Családsegítõ
Központ látja el hétköznap-
okon 6.30-16 óra között.

A nyári napközis tábori el-
látás jelentkezési lap és szü-
lõi nyilatkozat kitöltésével
igényelhetõ, a kitöltött lapo-
kat június 26-ig a gyermek
saját iskolájában kell leadni.
Az étkezési kedvezmény
igénybevételéhez külön nyi-
latkozatot is kell adni. Ingye-
nes étkezést kaphat a rend-
szeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult tanuló,
míg 50 százalékos kedvez-
ményt kaphat a 3 vagy több
gyermekes családban élõ,
vagy tartósan beteg gyerme-
ket nevelõ, vagy fogyatékos,
és emelt összegû családi pót-
lékban részesülõ szülõ. A na-
pi étkezési térítési díj 520 fo-
rint, ami tartalmazza a tízó-
rait, ebédet és uzsonnát.

A kitöltendõ dokumentu-
mokat az iskolák honlapjáról
letölthetõk. Továbbá az ön-
kormányzat felhívja a szülõk
figyelmét, hogy ezen kívül
munkáltatói igazolást, illetve
3 nappal a tábort megelõzõ
nem régebbi orvosi igazolást
szükséges csatolni, hogy a
gyermek közösségbe mehet.

BG

Az önkormányzat
lépett
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125 éve: a Szentesi Lap,
1890. június 13-án megjelent
száma „Szentesi specialitás
a bécsi kiállításon” címen tu-
datta, hogy Varga Imre faze-
kasmester, a szentesi speciá-
lis fazekasipar úttörõje, ki-
nek gyönyörû fazekas mun-
kái már az 1885. évi buda-
pesti országos kiállításon is
feltûnést keltettek és kitün-
tetésben részesíttettek, a bé-
csi Mezõgazdasági- és Ipar-
kiállítás magyar rendezõsé-
gétõl felszólítást kapott a ki-
állításban való részvételre.
Varga engedve a felszólítás-
nak, a budapesti országos
kiállításon általa bemutatott
s a mûegyetemi múzeum
számára visszatartott 6 da-
rab csiszolt palla edényhez
még a következõ tárgyak ki-
állítását jelentette be, és
pedig: Stefánia özvegy trón-
örökösné gyûjteménye ré-
szére 12 személyre való
gyászterítéket, gróf Károlyi
István részére, emlékül né-
hai Rudolf trónörökös utol-
só vadászatára, 17 személy-
re való üdítõ szervizt. Ezen
tárgyak, melyeknek kiállít-
hatására Varga a városi ta-
nácstól 25 frt segélyt kapott,
f. hó 17-én a túl a kurcai is-
kolai helyiségben (a mai li-
geti múzeumban) közszem-
lére fognak kitétetni, s

ugyanott az érdeklõdõk által
megtekinthetõ lesz.

100 éve: a Szentesi Lap,
1915. május 27-i és május 30-
i számaiban a következõ hí-
reket olvashatták a szentesi-
ek: – Öngyilkos katonaszö-
kevény. Szabó Sándor 20
éves katona folyó hó 15-én
rukkolt be Békéscsabára,
ahonnan azonban megszö-
kött és polgári ruhában
Szentesre jött. Valószínûleg
a büntetésbõl való félelmé-
ben felakasztotta magát édes
anyjának, Szabó Bálintnénak
Cicatricis utca 17. számú há-
zánál egy karikás ostorra.
Mire észrevették, már halott
volt. A fõkapitány az esetrõl
táviratilag jelentést tett a
101. gyalogezred parancs-
nokságának. – Orosz fog-
lyok Szentesen. Kedden két
orosz katonát fogott el a
szentesi csendõrség. Az oro-
szok az örkényi fogolytábor-
ból szöklek meg, Szentesre
hatnapi bolyongás után ér-
keztek. A rendõrség átadta
õket a csendõrségnek, amely
visszaszállítja Örkényre a
szökevényeket. Az orosz ka-
tonák neve Korovin Iván és
Satroff Nikolaj. Mindketten
a kosztot tartották kevésnek,
és azért szöktek meg. Állítá-
suk szerint Romániába akar-
tak szökni. – Aki nem érde-

mes segélyre. Köztudomású,
hogy az államsegélyben
csakis tisztességes módon
élõ asszonyok részesíthetõk,
s a polgármesternek joga és
kötelessége mindenkitõl, aki
nem erkölcsös módon él, a
segélyt megvonni Az elsõ
ilyen eset Szentesen is bekö-
vetkezett, amennyiben egy
államsegélyt élvezõ asz-
szonyt erkölcstelen életmód-
ja miatt – egy feljelentés kö-
vetkeztében – minden to-
vábbi eljárás nélkül meg-
fosztott a segély élvezésétõl,
mert a nyomozás a feljelen-
tés valódiságát beigazolta.
Azt hisszük ez az elsõ,
egyúttal az utolsó eset is
lesz városunkban. – Olaszok
Szentesen. Tegnap délben
101 olasz nyelvû dél-tiroli
lakos érkezett Szentesre, aki-
ket az olasz hadmûveleti te-
rületekrõl internáltak. Az in-
ternált idegenek osztrák ál-
lampolgárok, akiket a fõka-
pitány fog kihelyezni a vá-
rosban. Ideiglenesen a Só-
házba (a mai Gyógyfürdõ
helyén állt) vannak bekvár-
télyozva, de már holnap
jobb helyet fognak kapni.
Már most is felhívjuk azo-
kat, akiknek munkásra van
szüksége, azt jelentsék be a
fõkapitánynak, aki mintegy
40 munkabíró férfi részére

keres alkalmas helyet. A jö-
vevények között mindenféle
foglalkozású egyént lehet ta-
lálni. Az olaszok teljesen jó-
indulatú, szimpatikus embe-
rek, akik meglehetõsen ha-
ragszanak itáliai olasz test-
véreikre.

40 éve: a Szentesi Élet,
1975. júniusi számában „Vá-
rosfejlõdési mozaik” címen
olvashattunk az elõzõ öt év
városfejlesztési eredményei-
rõl. A közlemény lényege:
Napjainkban tanácsi felmé-
rés készült a közelgõ válasz-
tásokkal kapcsolatban a vá-
ros fejlõdésének 1971-tõl
1975-ig bekövetkezett ese-
ményeirõl. A számok és ada-
tok sorából többek között ér-
demes kiemelni, hogy az
idén a város lakossága már
megközelíti a 34 ezer fõt. A
szóban forgó idõszakban
csaknem másfélezerre növe-
kedett a vezetékes gázellá-
tásba bekapcsolt lakások
száma. A palackos gázfo-
gyasztók száma hétezer kö-
rül van. A tanácsi kezelés-
ben lévõ úthálózat hossza
87-rõl, 97 kilométerre nõtt, a
burkolt járdák hosszúsága
pedig 162 kilométerrõl csak-
nem 177 kilométerre. Az
ivóvízhálózat hosszúsága a
városban 130 kilométerrõl,
135 kilométerre növekedett.

Szintén gyarapodás követ-
kezett be a szennyvízelveze-
tõ rendszerre rákötött laká-
sok számában. A felszaba-
dulás óta a városban 2337 a
tényleges lakásszaporodás
száma, nagyon sok család
költözött új otthonba az el-
múlt években és az idén is
várható új lakások átadása.
A tárgyalt idõszakban létre-
jött a Kossuth téren a kor-
szerû bevásárló központ és
már megkezdõdött a Kos-
suth utcán a lakosság igé-
nyeit kielégítõ új szolgálta-

tóház építése. A IV. ötéves
tervben szerepel az új diák-
kollégium építésének meg-
kezdése, illetve ennek a be-
ruházásnak a teljesítése,
meghatározott mértékben.
Továbbra is feladat az új la-
kótelepeken az utak, járdák,
közmûvek megépítése, illet-
ve fejlesztése. A Tóth József
utcában hozzáfogtak az új
mûvelõdési és ifjúsági ház
építéséhez. Ugyancsak új lé-
tesítmény lesz a városban a
mentõállomás…

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (69.)

Öngyilkos katonaszökevény

„Most búcsúzunk és elmegyünk...” Azután emlékekben
többször, a valóságban néha ide visszatérünk.

A Petõfi Sándor Általános Iskola elõtti Lõrincz Márton té-
ren május 24-én közadakozásból finanszírozott emléktábla
elhelyezésére és felavatására került sor abból az alkalomból,
hogy 50 évvel ezelõtt ballagott el az iskolából az elsõ ének-
zenei tagozatos osztály. Az emléktábla mindezek mellett
azon tanulóknak és tanáraiknak is emléket állít, akik az intéz-
ményben annak 2012. júniusi bezárásáig „lakosai” voltak.

A 2015. áprilisban indult szervezést és adománygyûjtést
közel száz fõ segítette. A legmagasabb összeget az önkor-
mányzat adta. A támogatók teljes névsora hamarosan olvas-
ható lesz a http://zoldagmse.mlap.hu honlapon.

A táblaállítást kezdeményezõk és szervezõk ezúton is na-
gyon köszönik a kapott segítségeket. Az ezután érkezõ to-
vábbi támogatásokat az egykori Petõfi Sándor Általános Is-
kola dokumentumait bemutató, osztálytalálkozókra is alkal-
mas Iskolamúzeum létrehozására fordítják. Dóczi Gáborné
(csirinagyi1@gmail.com, 06-20/4020-353) és Hankó Györgyné
(Zoldag2011@gmail.com, 06-30/3177-094) köszönettel várják
azokat a tárgyi dokumentumokat és személyes közremûkö-
déseket, amelyek az iskola bõ 100 éves fennállásának bemu-
tatását viszik elõre. 

Hankó Györgyné

A középiskolai szintû ok-
tatás kezdetei Szentesen a
XVII. század végéig, ill. a
XVIII. század elejéig vezet-
hetõ vissza. Egyes adatok
szerint 1680-tól, más forrá-
sok szerint 1714/15-tõl már
mûködött a református egy-
ház által fenntartott elemi
népiskola mellett egy ún. la-
tin iskola, amelyet rektorok
(iskolamesterek), késõbb
professzorok vezettek. Õk
többnyire a Debreceni Kollé-
giumban teológiát végzett
diákok voltak. 1715-tõl már
folyamatosan feljegyezték a
latin iskola, vagy ahogyan
akkoriban nevezték, a
„Nagy Oskola” tanítóit. A la-
tin (vagy humanista) iskolá-
ba járók az elemi iskolai tan-
tárgyakon felül (írás, olva-
sás, számtan) tanultak még
latin nyelvet, földrajzot, poé-
tikát, természettant, sõt ma-
gyar törvénytant is. Egyfajta
elõkészítõ volt a felsõbb ta-
nulmányokhoz. Az érintett
tanulók a professzorok által
kiállított bizonyítvánnyal
felvételt nyertek a debreceni
fõiskolára. Szervezett gimná-
zium tehát nem volt, de gim-
náziumszerû oktatás igen.
Vagyis kimondható, hogy a
gimnázium legkorábbi szen-
tesi jogelõdei 300–330 éves
múltra tekintenek vissza.

Klasszikus értelemben vett
gimnáziumról azonban majd
csak 1859-tõl beszélhetünk.
A szentesi református egy-
ház ekkor nyitotta meg a IV
osztályosra tervezett „kö-

zéptanodáját”. Az október 1-
jén megnyílt elsõ osztály ta-
nárául meghívták Debrecen-
bõl a 26. életévében járó
Zolnay Károlyt. Az elkövet-
kezõ évben Zolnay tanár úr
egyedül oktatta az I–II. osz-
tályt; s majd csak a III. osz-
tály beindításakor kapott
egy ideiglenes kisegítõt. En-
nek alapján bátran kijelent-
hetjük, hogy Zolnay Károly
neve Szentesen egyet jelent a
rendszeres középiskolai kép-
zés megindulásával. 

Az elsõ három évben
Zolnay tanár úr volt a „min-
denes”. Az egyháztanács ek-
kor elhatározta algimnáziu-
mának fejlesztését. 1862-ben
országos pályázatot hirdetett
a III. és IV. osztályok tanári
állására. Kilenc pályázó kö-
zül Csukás Benjamin gyönki
gimnáziumi igazgató-tanár-
ra, felszentelt lelkészre esett
a választás, akit megbíztak
az igazgatói teendõk ellátá-
sával is. Zolnay és Csukás
fáradozásainak köszönhetõ-
en az új intézmény 1864-re
VI osztályosra fejlõdött. Csu-
kás Benjamin 1869-ig viselte
az igazgatói tisztséget, majd
átadta az irányítást Zolnay
Károlynak, aki kis megszakí-
tással 1899-ig vezette az egy-
re rangosabb tanintézetet. 

1869 után jelentõs változá-
sok történtek az iskola életé-
ben. Az egyház kérésére
ugyanis az 1870/71-es tan-
évtõl a város vette át a kö-
zéptanoda fenntartását, egy-
bekötve a polgári fiúiskolai

képzéssel. Új helyéül a Szé-
chenyi-ligetben lévõ „Új Vi-
lághoz” címzett vigadó épü-
letét jelölték ki (ma múze-
um), ahol 1888-ig, a mai
gimnáziumi épület elkészü-
léséig mûködött. 

A tanintézet fejlõdésében a
következõ komolyabb fordu-
lópont az 1890-es évek elején
következett be. A Gimnáziu-
mi Bizottság 1890. májusi ér-
tekezletén határozatilag ki-
mondták, hogy lépéseket
tesznek az intézmény VIII
osztályúra történõ fejleszté-
sére. Ennek érdekében kér-
vényt nyújtottak be a városi
közgyûléshez. A képviselõ-
testület pártfogásába vette
az elõterjesztést, és 1890. jú-
nius 16-án tartott ülésén ha-

tározatilag kimondta, hogy
a tanintézményt VIII osztá-
lyos fõgimnáziummá fejlesz-
ti oly módon, hogy már az
1890/91. tanévben felállítja
a VII. osztályt, 1891/92-ben
pedig a VIII. osztályt, a tan-
testület létszámát pedig
10 fõre bõvíti.

A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter engedélyezte
az elõirányzott fejlesztést, és
mivel az határidõre megva-
lósult, gróf Csáky Albin kul-
tuszminiszter 1892-ben a
szentesi középiskolát fõgim-
náziummá nyilvánította, és
egyben megadta az érettsé-
giztetési jogot is. (Szentesen
az elsõ érettségi vizsgák
1892. május-június folyamán
voltak.) 

Elmondható, hogy a szen-
tesi fõgimnázium ekkor vált
teljes értékû középiskolává.
A korábban itt tanult diákok
az utolsó két évet kénytele-
nek voltak más települése-
ken elvégezni (Hódmezõvá-
sárhelyen, Szegeden, Debre-
cenben, Kecskeméten…), és
az érettségi vizsgát idegen
helyen letenni. A késõbbiek-
ben híressé vált egykori
szentesi diákok közül így
járt többek között: Fekete
Márton (1849–1924) várme-
gyei fõjegyzõ, Szentes város
1910–1918 közötti ország-
gyûlési képviselõje; Dr.
Hadzsy János (1851–1903)
orvos, sebész, szemész speci-
alista, Kulinyi Zsigmond
(1854–1905) újságíró, lap-

szerkesztõ, a Szegedi Napló
fõmunkatársa, késõbb felelõs
szerkesztõje; dr. Négyesy
László (1861–1933) iroda-
lomtörténész, esztéta, egye-
temi tanár, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes
tagja, dr. Cicatricis Lajos
(1862–1953) Csongrád vár-
megye alispánja, majd 1910–
1817 között fõispánja, királyi
tanácsos, örökös felsõházi
tag, a Lipót Rend lovagja;
Pollák Antal (1865–1943), a
gyorstávíró világhírû feltalá-
lója, iskolanévadó; dr. Kár-
olyi Mór (1865–1945) nem-
zetközi hírû fogászprofesz-
szor; dr. Várady Lipót Árpád
(1865–1923) egyházi író, gyõ-
ri püspök, majd kalocsai
érsek… és még folytathat-
nánk a sort.  

A gimnázium korai törté-
netéhez még annyi kívánko-
zik, hogy 1897-ben a város
kérésére az intézmény állami
kezelésbe került. Az 1888-
ban átadott, Benkó Károly
által tervezett épület az I. vi-
lágháború idején – Ybl Lajos
tervei nyomán – alapos bõví-
tésen ment át, elnyerve
nagyjából az épület mai kül-
lemét és méreteit. S amit
még illik tudni: az iskola
1922-ben felvette a város
nagy szülöttének, Horváth
Mihály történetíró-püspök
nevét. Mai diákjaink feladata
és kötelessége, hogy tovább-
vigyék gimnáziumunk elõ-
dök által megalapozott hír-
nevét.

Labádi Lajos

125 éve: Középtanodánk fejlõdése

Református algimnáziumból városi fõgimnázium

A gimnázium új épülete (1888)

Petõfis
Iskolamúzeum



Az önkormányzat kéri a
város lakosságát, gazdasági
és társadalmi szervezeteit,
tegyenek javaslatot azon sze-
mélyekre, kollektívákra, aki-
ket, amelyeket méltónak tar-
tanak arra, hogy részükre a
Szentes Város Díszpolgára
cím, illetve A Városért Em-
lékérem odaítélésre kerüljön
ebben az évben.

A díszpolgári cím adomá-
nyozható annak a magyar
vagy külföldi állampolgár-
nak, aki valamilyen kiemel-
kedõen jelentõs munkájával
vagy egész életmûvével
mind a városon belül, mind
pedig országosan vagy nem-
zetközi viszonylatban olyan
általános elismerést szerzett,
amellyel hozzájárult a város
jó hírnevének öregbítéséhez,
továbbá példamutató emberi
magatartása miatt köztiszte-
letben áll.

A Városért Emlékérem
adományozható azoknak a
személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi,
gazdasági szervezeteknek
vagy intézményeknek, akik
vagy amelyek a város fejlesz-
tésében, a társadalmi, szociá-
lis, egészségügyi, oktatási-
nevelési, kulturális-mûvé-
szeti, sport és gazdasági élet
bármely területén, ágazatá-
ban kiemelkedõ munkát vé-
geztek és ennek révén a vá-
ros értékeit növelõ, mara-
dandó eredményeket értek
el.

A részletes indoklással el-
látott, a kitüntetésre javasol-
tak életútját és szakmai mun-
kásságát bemutató indítvá-
nyokat augusztus 24-ig lehet
eljuttatni a Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal
Jegyzõi Irodájának, a Kos-
suth tér 6. sz. alá.
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Mintegy harminc elõter-
jesztést tárgyal a képviselõ-
testület június 19-i ülésén.

A tanácskozáson többek
között sorra kerül a város
mûvészeti, kulturális és köz-
gyûjteményi eredményeinek,
feladatainak, folyamatainak
felülvizsgálata, ami kétévente
kötelezõ. A 8. osztályosok el-
méleti és gyakorlati elsõse-
gélynyújtás oktatását biztosít-
ja az önkormányzat 2016.
március 15-ig, évi 20 órában.

A Jövõnkért Alapfokú Mû-
vészeti Iskola NK Kft. kezde-
ményezte a Tóth J. u. 28/A
szám alatti ingatlanbérleti jog
önkormányzat által történõ
visszavásárlását. Az iskola az
épületen végzett értéknövelõ
munkák ellenértékeként a
2020. június 30-ig tartó hatá-
rozott idõtartamra szóló bér-
leti jogot adná vissza 15 millió
forintért. A bérlõ korszerûsí-
tette az ingatlant, ezért ingye-
nesen használhatná azt 2020-
ig. Az önkormányzat a szer-
zõdésbõl fennmaradó idõ-
szakra legfeljebb havi nettó
63.800 forintot fizetne.

A képviselõk döntenek az
önkormányzat többségi tulaj-
doni érdekeltségében lévõ
négy gazdasági társaság ügy-
vezetõjének 2014. évi prémiu-
máról, valamint emelkedhet a

társaságok felügyelõbizott-
ságainak javadalmazása. Vál-
tozhat az önkormányzat költ-
ségvetési rendelete és a szoci-
ális rendelete gyógyszertámo-
gatás, valamint adósságcsök-
kentési támogatás esetében. A
Városellátó Nonprofit Kft. be-
számolója a város szilárdhul-
ladék-kezelési közszolgáltatás
és köztisztasági helyzetének
értékeléséhez. Legutóbb há-
rom évvel ezelõtt került a
képviselõk elé hasonló tájé-
koztató.

Bõvítené népkonyhai szol-
gáltatását július 1-tõl a Haj-
léktalan Segítõ Központ. A
napi 20 adag ingyen meleg-
étel sokszor kevésnek bizo-
nyul, ezért tovább napi 10
adagra lenne igény.

Az önkormányzat területet
vásárolna vagy bérelne szoci-
ális sírhelyeknek a Kálvária
temetõben a központi ravata-
lozó mögött. A Városellátó
Nkft. bõvítené az urnafalat 60
urnafülkével a lakossági igé-
nyek kielégítése érdekében,
illetve a dísz-szóró kút mellett
egy emlékfal vagy oszlop
õrizné azok neveit, akik ham-
vai a szórókútba kerültek.

A képviselõ-testület febru-
árban döntött egy önkor-
mányzati szintû – gazdasági
tevékenységet ellátó – szerve-

zet létrehozásáról, mûködte-
tésérõl. Az államháztartási
törvény értelmében önkor-
mányzati intézmények önálló
gazdasági szervezettel nem
rendelkezhetnek, a pénzügyi-
gazdasági tevékenységet egy
önálló jogállású szervezet
kell, hogy végezze minden
költségvetési szerv számára.
Ez a szervezet Szentesen a
Városi Intézmények Gazdasá-
gi Irodája (VIGI) bázisán jö-
hetne létre szeptember 1-ig,
amennyiben támogatja a ja-
vaslatot a testület.

Egyéni képviselõi indít-
ványként kerül majd a grémi-
um elé egy díj alapítása a
több évtizede köztisztviselõ-
ként dolgozók helyi elismeré-
sére. Ugyancsak képviselõi ja-
vaslat, miszerint az önkor-
mányzat képviselõ-testülete
együttes erõvel lépjen fel a
vasárnapi boltbezárás eltörlé-
se érdekében.

Újra napirendre kerül a
Szentesi Élet mûködtetési for-
májának átalakítása, az elkép-
zelés szerint egy újonnan lét-
rehozandó gazdasági társaság
készítené a városi hetilapot.

A tanácskozáson született
döntésekrõl következõ lap-
számunkban beszámolunk.
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Prémiumokról és a népkonyha
bõvítésérõl is döntenek

Új elnököt választott a
Szentesi Vendégszeretet
Egyesület. Molnár Lívia he-
lyett Matkócsik Pál Ferenc
vezetésével folytatja a 2009-
ben megkezdett munkáját a
turisztikai szervezet. Az el-
múlt években mindent elér-
tek, amit pénz nélkül el le-
hetett, összegezte munkáját
a leköszönõ elnök. Az új ve-
zetés is az alapításkor meg-
fogalmazott célkitûzések
megvalósításáért dolgozik.

A rövidebb nevén „Sze-
venszer” Egyesület 2009 má-
jusában alakult meg 13 tag-
gal és az önkormányzat pár-
toló tagságával a Mûvésze-
tek Háza „gólyásház” szék-
hellyel. A magánszemélye-
ket, egyesületeket és vállal-
kozásokat soraiban tudó
szervezet tagsága 17-re bõ-
vült az évek alatt. A közel-
múltban lemondott elnöki
tisztségérõl Molnár Lívia,
akinek eredményes munká-
ját méltatta a közgyûlés. Az
egyesület hírnevet szerzett
magának és ez alatt az 5 év
alatt alakultak ki a hagyomá-
nyos tevékenységi körei,
mint a Kézmûves Ízek Fesz-
tiválja és a Szentesi Körséta
megszervezése is. Az egye-
sület programjaival megala-

pozta elismertségét nem
csak a szentesiek és a kistér-
ségiek körében, hanem már
országosan is. A tagság az
egyesület elnökének Mat-
kócsik Pál Ferencet, elnöksé-
gi tagoknak Molnár Líviát és
Nagyné Csikai Gabriellát vá-
lasztotta. 

– Az elmúlt hat év alatt a
semmibõl építettük fel az
egyesületet, nem kell szé-
gyenkeznem az elvégzett
munka miatt. Szakmai szer-
vezetként az önkormányzat
hathatós támogatása nélkül
nem lehetett többet kihozni a
terveinkbõl – mondta la-
punknak a leköszönt elnök.
Az egyesület a megalakítása-
kor megvalósítandó célként
tûzte ki többek között az ide-
genforgalomban és turiszti-
kában érintett cégek és vál-
lalkozások összefogását, a
városba, illetve a kistérségbe
érkezõ vendégek, turisták,
érdeklõdõk információval
való ellátását, programaján-
lással és szervezéssel való
segítését, illetve a gazdasági
jellegû turizmusban rejlõ le-
hetõségek kihasználását.  –
Tudomásul kell venni: a tu-
rizmus gazdasági ágazat és
beruházás nélkül nem mû-
ködik. Anyagi háttér hiányá-

ban átadtam az elnöki mun-
kát, hátha más többet tud
hozni az egyesületnek és
többet tud kihozni a helyi
idegenforgalomból – nyilat-
kozta Molnár Lívia.

Az egyesület fõként tagdí-
jakból és támogatásokból
mûködik, minimális költség-
vetéssel. Tavaly két pályáza-
tot nyert, az egyikbõl elké-
szítette és kiadta a Szentes
rejtett kincsei címû turiszti-
kai füzetet. A másik pályázat
pedig alapot teremt további
pályázatok önrészéhez.

Az újonnan megválasztott
elnök a helyi turizmusban
2007 óta vesz részt, akkor
még mint kistérségi tanács-
adó foglalkozott idegenfor-
galmi pályázatokkal. Mat-
kócsik Pál Ferenc tervei sze-
rint a lerakott alapokon nem
változtat, az eddigi munkát
folytatja. Igyekszik szélesebb
körrel megismertetni az
egyesület tevékenységét és
szolgáltatásait, mint például
az idegen nyelvû idegenve-
zetést, programszervezést és
a turisztikai tanácsadást a
szállás, étkezés, szórakozás
és sportlehetõségek terén.
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Gazdasági erõ
az idegenforgalom

Javaslatokat várnak

Szentes Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakos-
ságot, hogy DÉMÁSZ karbantartás miatt a Szentesi Egész-
ségházban június 24-én, szerdán és június 25-én, csütörtökön
a Vásárhelyi út 30. sz. alatt 8-16 óráig áramszünetet tart.  

A rendelési idõ az áramszünet miatt nem változik.
Fontos tudnivaló: a betegellátás csak sürgõs esetben, he-

veny megbetegedés esetén történik. Minden beteg hozza ma-
gával a TAJ-kártyát és a személyi igazolványát. Receptfelírás
és orvosi beutaló kiadása csak ezen okiratok bemutatásával
történik! 

Áramszünet az
egészségházban

A Szent Anna és a Jézus Szíve Egyközségek szervezésében
Egyházközségi napra várják az érdeklõdõket június 27-én,
szombaton a Szent Anna Templomba és Plébániára. 9.30-10
óráig tart a gyülekezõ, napindító ima, zenés ráhangolódás a
Szent Erzsébet-iskola templomi kórusával, Szûcs Klára veze-
tésével. 10-11-ig Milyennek akarta Jézus a közösséget? cím-
mel tart elõadást Nagy Károly plébános, majd 11-12-ig fóru-
mon beszélgethetnek az elõadóval. 12-14-ig közös ebéd
elfogyasztása, 15-17.30-ig óvodások és kisiskolások kéz-
mûveskedése a családos csoporttal, korongozás Kádár Barba-
rával, nemezelés Palásti Ágnessel és Kádár Virággal, szabadtéri
cserkészjátékok Hegedûs Csabával és Õze Dorkával, íjászat Mol-
nár Zsolttal, lovaskocsikázás dr. Harmath Leventével,
Szentignáci ima – keresztény meditáció Binderné Berkecz Má-
riával, zenés-képes elmélkedés az Új Hajtás 102 ifjúsági kö-
zösséggel, közremûködik a SZIA (Szimpatikus Apukák) ze-
nekar, 17.30-18-ig Szentségimádás Fazakas Levente káplán ve-
zetésével, majd 18-19-ig záró szentmise Aranyi Erzsébettel, 19-
tõl táncház Molnár Zsolttal, zenél Debreczeni-Kiss Helga és
kobzos társa.  

Egyházközségi nap

Ismét kigyúlnak a múze-
um fényei június 20-án,
ahogyan országszerte mint-
egy kétezer közgyûjtemény-
ben. A Múzeumok éjszaká-
ja közkedvelt programmá
vált az elmúlt nyolc évben a
Koszta József Múzeumban
is, ahol ezúttal is már dél-
utántól kígyóznak az ese-
mények egészen éjfélig.

16 és 18 óra között látogat-
ható lesz a Csallány Gábor
Kiállítóhely, a Fridrich fény-
írda és a Péter Pál Polgárház.
Utóbbiban a nyári napfordu-
ló népszokásaihoz kötõdve
koszorúfonással várják a csa-
ládokat. 16 és 20 óra között
csatlakozik az MH 37. II. Rá-
kóczi Ferenc Mûszaki Ezred
és a Szentesi Hivatásos Tûz-
oltóság a rendezvényhez: ki-
állításaikhoz óránként busz-
körjárat indul a megyeháza
mellõl. 18 órától a Csongrádi
úti Vízügyi Múzeumba te-
hetnek kerékpáros kirándu-
lást az érdeklõdõk.

Este hét órától a Koszta-
múzeum megyeházi épületé-
ben folytatódik a rendez-
vény. A kisebbek egy kutyás

nyomozós játékban Sherlock
Holmes nyomdokaiba lép-
hetnek, közben – egészen 24
óráig – ingyenesen és tárlat-
vezetéssel megtekinthetõk a
kiállítások. 19 órakor tartják
A víz éltetõ ereje címû rajz-és
videopályázat eredményhir-
detését. 20 órakor nyílik A
víz címmel egy új idõszaki
tárlat. Arról, hogy egyszerre
áldás és átok is lehet a víz,
dr. Mód László néprajzkutató
beszél a 21 órakor kezdõdõ
elõadásában. Maradunk a
víznél a továbbiakban is, 22
órától dr. Béres Mária régész-
múzeumigazgató avatja be
elõadásán az érdeklõdõket a
vízi roncskutatás rejtelmeibe.
Az elõadásokat a megyeháza
vöröstermében tartják.
Ugyanott a Lajtha László
AMI tanárai és növendékei
adnak hangversenyt. A kis
éji zene után a Kossuth téren
máglyát gyújtanak, s a Jö-
võnkért AMI néptáncos nö-
vendékeinek táncával és a
bátrabbak részérõl az elma-
radhatatlan tûzugrással ér
véget a múzeumi éjszaka.

Nyomozás a
Múzeumok éjszakáján

125 éve annak, hogy a város akkori képviselõ-testülete
döntött a gimnázium nyolcosztályos fõgimnáziummá szer-
vezésérõl. Az évfordulóról a héten megemlékeztek az in-
tézményben, egyúttal bejelentették: elõkészületek kezdõd-
tek az iskola rekontsrukciójára, valamint közadakozásból
szeretnének harangot készíttetni a pár éve ellopott helyére.

Az eseményen Reményik Sándor Templom és iskola címû
költeményét adta elõ Szalay Róbert, a Horváth Mihály Gimná-
zium növendéke, majd Labádi Lajos fõlevéltáros – egykoron
maga is itt tanult – idézte fel az évforduló kapcsán az iskola
múltját. Mint mondta, 1890. június 16-án döntöttek arról a
képviselõk, hogy nyolc osztályos fõgimnáziummá kell alakí-
tani az addigi hatosztályos, algimnáziumi képzést. Ez ko-
moly fordulópontot jelentett, hiszen az ezután bevezetett
rendszerben már érettségiztetési jogot is kapott a gimnázium. 

Szirbik Imre polgármester bejelentette, hogy az iskola
rekonstrukcióját célzó fejlesztések várhatók a következõ uni-
ós ciklusban, az elõkészületeket már megtette a város. Tóth
Tamás gimnáziumigazgató beszédében megköszönte az ön-
kormányzat elõkészítõ munkáját. Mint fogalmazott, meg kell
újulniuk, nem csak a  tehetséggondozás terén, de külsõségek-
ben és technikai felszereltségben is. 

Arról is szólt, hogy volt egy harang, ami régen az iskola
lelkét jelentette, mindig a hangjára kezdõdött a gimnáziumi
ballagás, egy építkezés alkalmával azonban nyoma veszett. A
gimnáziumban szeretnék újjáéleszteni a hagyományt, ennek
érdekében az iskola alapítványának számlájára várnak ado-
mányokat. Gombos Miklós, világszerte elismert õrbottyáni ha-
rangöntõ készíti majd el a megközelítõen 200 ezer forintba
kerülõ harangot, melynek hangja indítaná a jövõ évi balla-
gást a gimnáziumban. A város fedezi a költségek negyedét,
ígérte meg Szirbik Imre D. J.

Az iskola harangjára gyûjtenek

Múltról és jövõrõl
a gimnáziumban
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Horvát József idén õsszel kezdi 20. évét a Kiss Bálint Refor-
mátus Általános Iskolában. Kémiát, fizikát és matematikát
tanít, diákjai évrõl-évre kiváló eredményeket érnek el.

– A legjobb eredményt Curie Kémia Emlékversenyen 2010-
ben értük, amikor Gera Franciska 1., Koplándi Péter 4. helyezést
ért el. Az idén egyik tanítványom második helyezést ért el a
nyolcadikosok között, a másik pedig hatodik lett a hetedike-
seknél. A Hevesy György Országos Kémia Verseny megyei
döntõjén az egyik tanulóm az elsõ helyzést érte el a nyolcadi-
kosoknál. A másik kettõ hetedikes lány pedig a második és a
negyedik helyet szerezte meg. Mind a hármójukat behívták az
országos döntõbe Egerbe, hogy az iskolánkat – idén elõször –,
hárman képviseljék.

– Mi az ars poeticája?
– Rengeteg munka van mögötte. Sokat dolgozunk, nemcsak

én, hanem a tanítványaim is. A nyolcadikos Veszprémi Zsombor
Csongrádról jár át, vele, kedd, szerda, csütörtök reggel héttõl
háromnegyed nyolcig szoktam foglalkozni. A hetedikes lányok
Berezvai Anna és Majdajk Melinda pedig délután jártak be hoz-
zám, kettõtõl-háromig vagy háromtól-négyig, ami szintén heti
három óra. Egy évben ez rengeteg idõ és ehhez még hozzájön,
hogy õk mindannyian otthon is dolgoznak, készülnek, feladat-
lapoznak. Lehet valaki kitûnõ tanuló, ha õ nem tesz azért, hogy
versenyen részt vegyen, akkor nem lesz eredmény.

– Ki vehet részt versenyen?
– Valaki mondhatja, hogy õt nem érdekli. Amennyiben nincs

akarat, akkor nyögés a vége. Én azzal a gyermekkel tudok fog-
lalkozni, aki maga is akarja ezt. Sok olyan tanítványom van, aki
orvosira jár vagy vegyésznek készül, vagy most megy a mûsza-
kira és így tovább. Õk valaha innen indultak ebbõl az iskolából.

– Mi kell ahhoz, hogy a versenyen jól teljesítsenek?
– Például a Hevesi György országos döntõ 3 részbõl állt. Van

egy feladatlap (2 órán át írják és 100 pontos), a szóbeli részben
nekik kell elõadni egy témát, mindenkinek ugyanazt, 5 perc-
ben. A gyakorlati részben el kell végezni egy kísérletet. Az is
nagyon fontos, hogy milyen napot fogtunk ki. Elhiggye, hogy
meg tudja oldani a feladatokat. Szóval nagyon sok minden kell
a jó eredményhez.

– Komplex képességekre van akkor szükség?
– Igen. A kémia szeretette, akarat, kitartás, szorgalom, kreati-

vitás. Én inkább a mentor vagy támogató vagyok, aki mindig
ott állok mellettük. Akkor is amikor nyernek és amikor nem a
legjobb eredményeket érik el. Olyankor lehet, hogy el vagyok
keseredve, de nem látszik. Próbálok többet dolgozni és akkor
abban bízni, hogy legközelebb jobb lesz.

– Van jutalom? Elmennek együtt fagyizni?
– Érdekes ez is, mert a versenyek után általában kapnak igaz-

gatói dicsértet és igen elmegyünk fagyizni is. Ezek a versenyek
nagyon messze vannak, a költségeket az iskola állja és utána,
jöhet a megérdemelt finomság.

Sikereket halmoznak
(folytatás az 1. oldalról)

– Tehát akkor nemcsak a
géprõl van szó, hanem a hát-
térrõl is.

– Magyarországon a 45 és
65 év közötti hölgyeket két
évente hívjuk szûrésre, leg-
alábbis a 2001-es induláskor
ezt a korcsoportot határoz-
tuk meg. Nem szabad elfe-
lejtkezni arról, hogy a szûrés
egy erõsen gazdasági tevé-
kenység is. Azért, hogy ki-
szûrjünk 2 daganatot, nem
túl gazdaságos 10 millió em-
bert leszûrni. Ahhoz azon-
ban, hogy kiszûrjünk 100 da-
ganatot és ehhez mondjuk 10
ezer embert szûrjünk, az
már ilyen szempontból kivi-
telezhetõ és a gazdasági
szakemberek is meggyõzhe-
tõek ebben az irányban, mert
ez bizony pénzbe kerül és az
állam finanszírozza. A 45-65
év közötti hölgyek magasan
vezetnek az emlõ- rossz in-
dulatú halálozások tekinteté-
ben. Levélben hívjuk meg
azokat a hölgyeket, akik eb-
be a korosztályba tartoznak.
Amennyiben nem jönnek el
az elsõ levélre, akkor újra
meg kell keresnünk. A két
esztendõ alatt 2 alkalommal
finanszírozza a levélben való
megkeresést az állam. Akik
megjelennek, azoknak elké-
szül a vizsgálat, ezzel a vitá-
lis mammográfiával, amit
2013 õszén idetelepítettek Az
eredményeket mindig két
szakorvos véleményezi egy-
mástól függetlenül és egy
konszenzus leletre jutnak.
Amikor nincs semmi problé-
ma, akkor 2 év múlva újra

hívjuk a hölgyet a vizsgálat-
ra, ha van teendõ, akkor
visszahívjuk õt. Nemcsak
emlõszûrést végzünk, ha-
nem az összes emlõbetegség-
gel kapcsolatos képalkotó di-
agnosztikát, mintavételeket
is. Egyéb irányú röntgen
mammográfiás vizsgálato-
kat, nagyított felvételeket,
kiegészítõ ultrahang vizsgá-
latokat, sejti vagy szövettani
mintavételeket, tejjárat-fel-
töltéses vizsgálatokat. Ezen
vizsgálatok eredményei
alapján döntünk, hogyan to-
vább, hová irányítjuk a bete-
get. A kórháznak van egy
emlõ onkológiai teamje, ahol
sebész onkológus és radioló-
gus együtt fogadja a betege-
ket és döntenek a sorsukról.
Amennyiben helyben nem
elérhetõ vizsgálat is szüksé-
ges – gondolok itt MR vizs-
gálatra –, akkor Szegedre
irányítjuk õt.

– A túlsúly nyilván fontos
rizikó faktor az emlõrák ese-
tében is. Mit lehetne prakti-
kusan elmondani, mit tegye-
nek az olvasóink?

– A túlsúlyt egyes tanul-
mányok összefüggésbe hoz-
zák bizonyos daganatos be-
tegségek gyakoribb elõfor-
dulásával. Amivel az emlõ-
szûrés kapcsán küzdünk az
a közöny. A svédeknél a
behívott hölgyek 90 száza-
lékban megjelennek, ez ma
itthon 40 százalék, amin ne-
hezen sikerül javítani. Szoro-
san együttmûködünk a házi-
orvosokkal. Itt Szentesen is
vannak olyan körzetek, ahol
88 százalékban megjelentek
és van ahonnan csak 12 szá-
zalék jött el. Akiknél válto-
zás tapasztalható, az az a
korosztály, akik most lépnek
be a szûrési korosztályba,
vagyis a 45. életévüket az el-
múlt években betöltöttek,
1968-1970-es születésûek. A
gondolkodásbeli változás a
friss negyveneseket is érinti,
õk már egészségtudatosab-
bak.

A szûrõnapon megjelent
Bölcskei-Molnár Tímea egész-
ségtudatosan élt mindig. En-
nek az egyik része, hogy ha
meghívólevelet postáznak

neki a szûrõközpontból, ak-
kor el is megy. Most elsõ al-
kalommal kapta meg a leve-
let. Fontosnak tartotta hang-
súlyozni, hogy az apróbb
kellemetlenségek ellenére ez
a legkevesebb, amit önma-
gunkért és a szeretteinkért
megtehetünk.

Lõrinczné Takács Éva la-
punknak azt mondta, hogy
kevésbé fájdalmas a vizsgá-
lat az új géppel. Az egészsé-
gét mindenki félti – tette
hozzá. A családomban van
érintettség a betegséget ille-
tõen, így én már elég korán
részt vettem a szûrõvizsgá-
latokban és ez így lesz a jö-
võben is.

Dr. Bagi Róbert tapasztala-
ta szerint az idõsebb hölgyek
akkor jönnek már, amikor
baj van. Az emlõszûrésnek
pont az a lényege, hogy ak-
kor jöj jünk, amikor még
nincs baj. Fontos a havon-
kénti áttapintás, de az ön-
vizsgálat során 5-6 mm-es
picike daganatok nem érzé-
kelhetõek, ám a vizsgálattal
is kimutathatóvá válnak és
rendkívül jó ezeknek a
gyógyhajlama. Ami már ta-
pintható, ott könnyen lehet,
hogy nagyobb a baj. Itt már
az onkológiai kezelés lehetõ-
ségei szûkülnek. Minél na-
gyobb a tumor, annál inkább
szûkül a lehetõség a gyógy-
ulásra. Ami érdekesség,
hogy a fiatal korban agresz-
szívabb a betegség, mert tö-
mörebb az emlõállomány és
nehezebben észrevehetõ egy
öndiagnózis esetén.

F.M.

Amivel az emlõszûrés küzd, az a közöny

Huszkáné Ragács Réka asszisztens és Bölcskei-Molnár Tímea



Egy gyermek érkezése
megváltoztatja a családot: új
szerepek, új szabályok ala-
kulnak ki. Vissza kell talál-
ni a partnerkapcsolatba is.
A Születés Hete szentesi
programjának egyik elõadó-
ja volt dr. Gyovai Gabriella,
aki a Nõbõl anyává, anyá-
ból nõvé címmel tartott elõ-
adást. 

– Lehet-e éppen olyan von-
zó a kismama szexuálisan,
mint amilyen a terhesség
elõtt volt? Ezt a kérdést a
mosdóban hallottam, két
anyuka diskurált errõl. 

– Térjünk vissza egy kicsit
a terhesség idõszakára. Tu-
dom, hogy sokan azt mond-
ják, hogy a terhesség alatt
vissza kell fogni a szexuális
életet, de ez nem feltétlenül
van így. A szülész szakorvos
dönti el, hogy a méhszáj álla-
pota miatt szüneteltetni kell-
e a nemi érintkezést. Vannak
párok, akiknél a terhesség el-
sõ szakaszában kifejezetten
fokozódik a szexuális vágy.
Talán azért, mert fokozot-
tabb az áramlás a kismeden-
cében. Érdekes módon a szü-
lészet tankönyvek sem írnak
arról, hogy miben különbö-
zik a terhesség alatti orgaz-
mus a nem terhes méh reak-
ciójától.  A terhes méh erõ-
sebben és gyakran hosszab-
ban húzódik össze, akár 10-
20 másodpercig kemény ma-
radhat.  A méh összehúzódá-

sa könnyen visszatér, ez az
ingerelhetõség akár 10 percig
is eltarthat. Meg kell várni,
hogy teljesen tökéletesen
visszanyerje nyugalmát, utá-
na lehet munkába menni
vagy felkelni. Szülés után
hasonló a helyzet: sok párnál
intenzív lesz a szexuális élet,
az anya és apa egyaránt ki-
teljesedik nõiesség, illetve
férfiasság szempontjából az
utód megszületésekor. Más-
hol azonban – és ez nem rit-
ka –  nagyon fáradt az anyu-
ka és nincs sem ereje, sem
ideje a férjére. Lehet gyerek-
ágyi depresszió is a háttér-
ben, ami egy betegség, nem
„nyafogás”. Ez az, amire na-
gyon oda kell figyelni. Az
anya tehermentesítése is na-
gyon fontos, amiben a férj-
nek is ebben szerepet kellene
vállalni és a családnak is.
Hogy az anyuka idõközön-
ként el tudjon menni fod-
rászhoz, kozmetikushoz.
Speciális regeneráló tornára
is szükség van, ami nem a
kimerítõ kemény edzés. A
gátizomzatot, a méhet tartó
szalagokat is tönkreteheti a
rosszul választott erõs torna,
ami késõbb hólyagsérvvel
vagy a méh lecsúszásával
járhat. 

– Ön arról beszélt, hogy a
puhaság az anyaság, annak
megélésére érkezett el az idõ.
Anatómiailag is ezt várja el
tõlünk az anyatermészet.

– Magam is azt tapasztal-
tam, amikor ebben a cipõben
jártam, hogy érdemes speciá-
lis fûzõt, hasszorítót, mell-
tartót viselni. A testnek idõ
kell ahhoz, hogy regenerá-
lódjon. Egy olyan hasfaltól,
amely nemrég egy babát is
tartalmazott, nem várható el,
hogy a beleket vissza tudja
tartani. Érdemes megkérdez-
ni a szakértõ eladót a fehér-
nemû üzletben vagy a
gyógyászati segédeszköz
boltban. Könnyebb a gerinc-
nek, de csinosabbnak is érzi
magát az ember szülés után,
egyre csinosodó derékkal,
amikor már nem a terhes ru-
hákat kell viselni. 

Bizony, újra tanuljuk, mi-
lyen nõiesen járni, amikor
toljuk a babakocsit. Minden-
kit bíztatok a relaxáció meg-
tanulására – akár kazettáról.
Nem engedi, hogy értelmet-
len aggódások vigyék el az
energiát. Jómagam is alkal-
maztam szoptatás alatt is. Éj-
szaka is könnyen vissza tud
aludni az anyuka szoptatás
után. Nyugodt anyukának
pedig a babája is nyugod-
tabb. Tudatosság is kell a
férjjel való együttlétek meg-
szervezésére. Nem tökéletes-
ségre kell törekedni, hanem
a személyiségünknek megfe-
lelõen jóra – és az sokféle-
képpen lehet nagyon jó!

F.M.
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Sztárparédával és több
szentesi, vagy városunkból
származó (sztár)fellépõvel
csalogatja a mûvelõdési
központ a látogatókat a sza-
badtéri nyári színházba jú-
nius végétõl augusztus vé-
géig. Varróné Szabó Ildikó
igazgatóval áttekintettük az
idei kínálatot, a szentesi
nyár több mint egy évtizede
legjelentõsebb rendezvény-
sorozatát.

Összesen 11 elõadással ké-
szülnek a szervezõk, a hely-
szín szokásosan a megyehá-
za patinás udvara. Nagy
igény mutatkozik erre a
programsorozatra, több ez-
res nézõszámmal zárulnak
minden évben a nyári szín-
ház szezonjai.  Nem csak
helybelieket vonz a kínálat
évrõl-évre, árulta el Varróné
Szabó Ildikó. Jegyáraik vál-
tozatlanok, mert szeretnének
minél több nézõt a színpad

elé csábítani. A kínálat is a
kellemes nyári estékre kí-
vánkozó felhõtlen kikapcso-
lódást szolgálja. Akik komo-
lyabb darabokat is szívesen
látnának a programban,
azokra is gondoltak a szer-
vezõk. S hogy szükség lehet-
e az esõnapokra, vagyis, mi-
lyen nyárra számítanak, az
igazgatónõ azt válaszolta:
nem igazán hisz a hosszú tá-
vú elõrejelzésekben, de min-
den rendezvénynek tervez-
tek másik idõpontot is, illet-
ve egyéb helyszínt, ha úgy
adódik.

Június 26-án, pénteken a
szentesi zenészekbõl álló, 10
éve alakult Just együttes
tartja jubileumi koncertjét
a megyeháza udvarán. Min-
dig színvonalas, látványos
showmûsort adnak a hajón
dolgozó, ezért Szentesre csak
ritkán visszatérõ zenészek
(esõnap: június 27.).

Egy sokszereplõs vígjáté-
kon szórakozhat a közönség
július 1-jén, 20.30-tól. A Bol-
ha a fülbe (képünkön) Geor-
ges Feydeau nagy sikerû
mûve a Fogi Színház elõadá-
sában, Harsányi Gábor, Foga-
rassy Bernadett, Oszter Ale-
xandra, Várkonyi András, Be-
leznay Endre, Benkóczy Zoltán
és Cseke Katinka szereplésé-
vel. (Esõnap: július 2.)

Nem múlhat el a nyári
színház stand up-est nélkül.
Ezúttal a „szentesi humor-
maffia” két tagja, a Karinthy-
gyûrûs Kõhalmi Zoltán és
Hajdú Balázs dumaszínháza
produkál vélhetõen „telt ud-
vart” július 10-én (rossz idõ-
ben a sportcsarnokban ren-
dezik meg).

Újabb szentesi mûvész ér-
kezik július 15-én: Vass Sán-
dort mindenki ismeri, a tán-
cos-koreográfus azonban új
mûsorral lép fel. Do you
know? (Te tudod?) címû
táncszínházában a múltat, a
jelent és a jövõt kutatja.

Visszatérõ színfoltja a nyá-
ri színháznak a Tánc és zene
nemzetközi fesztivál külföldi
együttesek közremûködésé-
vel, július 26-án, a belépés
díjtalan.

Augusztus  4-én újabb
sztárparádé: Ray Cooney és
John Chapman Estére szabad
a kecó, avagy londoni szex-

tett! címû bulvár burleszkjé-
ben a Bánfalvy Stúdió elõ-
adásában színre lép többek
között Hujber Ferenc, Kiss Ra-
móna, Gesztesi Károly és Bán-
falvy Ági. (esõnap: augusztus
5.)

Augusztus 11-én a Legye-
tek jók, ha tudtok! címû is-
mert, magvasabb gondolato-
kat közvetítõ, de azért szóra-
koztató elõadás kerül szín-
padra a Budaõrsi Latinovits
Színházból. Ráadásul látvá-
nyosnak ígérkezik a mintegy
húsz gyerekszereplõvel, és
szép díszletével. (rossz idõ-
ben a sportcsarnokban).

Augusztus 17-én 20.30-tól
a Virtuózok koncertje követ-
kezik. Az utóbbi évek egyik
legszínvonalasabb tévémû-
sorának tehetséges fiatal
szereplõi mutakoznak be a
szentesi színpadon: Lugosi
Ali (klarinét), Rigó Ronald
(zongora), Demeniv Misi
(harmonika) és Kiss Zoli (he-
gedû). Esõben: Református
Nagytemplom).

A szezon két jubiláló szen-
tesi együttes örömzenélésé-
vel zárul. Augusztus 28-án
20.30-tól a 20 éves Fuvi Band
játszik. Másnap, 29-én 16
órától a szintén 20 éves fenn-
állását ünnepló Pengetõ Ci-
terazenekar hagyományos
népzenei találkozóján szá-
mos együttest vendégül lát-
nak, a belépés erre a prog-
ramra ingyenes.

A nyári színház elõadásai-
ra jegyek kaphatók az ifjúsá-
gi házban, a Babilon Köny-
vesházban, valamint a mû-
sorok elõtt a helyszínen.

D. J.

A Zene Ünnepe tiszteletére
minden páratlan évben –
2011 óta – a Benkó Dixieland
Band érkezik Szentesre! Ez
mindenkinek jó hír a: közön-
ségnek és a zenekarnak egy-
aránt, hiszen  Szentes szereti
Benkóékat, ahogyan õk is
szívesen járnak hozzánk.
Nem mellékesen világvi-
szonylatban is a dixieland él-
mezõnyébe tartozó együtte-
sét üdvözölhetjük újra! Ezút-
tal – mintegy ráadásul - to-
vábbi ünnep okán is.

Az idei év ugyanis nem
csak a zenekarról, hanem an-
nak névadójáról, vezetõjérõl,
klarinétosáról, Benkó Sándor-

ról is szól, aki augusztusban
lesz 75 éves! Élet a legfelsõbb
fokon, egyetemi szinten,
mondhatnánk az összegzés
szándéka nélkül, hiszen „ak-
tív”, munkában töltött idejét
teljes egészében a Budapesti
Mûszaki Egyetem Villamos-
mérnöki Karának szentelte,
ahol népszerû egyetemi elõ-
adóként oktatta a jövõ villa-
mosmérnökeit, doktori címet
szerezve aközben.

És ahogyan annak elõtte
volt, a zene is markánsan je-
len van az életében, a mai
napig („és még azon is túl” –
mondanám, ha az idézett

LGT-nótát „megdzsesszel-
ték” volna, ám a dal címét
sem árulom el, holott nem
lenne mellékes, sokkal in-
kább ideillõ). Magyarorszá-
gon (továbbiak mellett) meg-
kapták a legrangosabb kitün-
tetést, a Kossuth-díjat, az
USA-ban pedig hivatalos,
mintegy a dixieland Oscar-
díjával felérõ (ha létezne
ilyen) elnöki elismeréseket.
Több évtized elszállt (messze
nem eredménytelenül), ám a
BDB koncertprogramja még
mindig feszített!

Van azonban egy szomorú
apropója is annak a BDB-
koncertnek, amelyre június
21-én, vasárnap 19 órakor
kerül sor a megyeháza udva-
rán. Halmos Vilmos emléké-
rõl is szól majd, aki május
óta – négy évtized után –
nem zongorázhat, énekelhet
többé szeretett együttesében.
Az átlagéletkort tekintve saj-
nos, így fiatalodhatnak a pa-
tinás zenekaraink. Annyi bi-
zonyos, hogy a Benkó Dixie-
land Band folytatja a munká-
ját, ahogyan az is, hogy Vil-
mos hiányozni fog. Immár
nem miatta, hanem érte min-
denképp ott a helyünk!

Olasz Sándor

Benkó „Dixie”
Sándor: 75!

Kismamaként is
nõnek lenni

Felhõtlen szórakozás
a nyári színházban

Innovatív iskolai fejlesztés a szentesi kistérségben
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0186

Kedvezményezett: Kiss Bálint Református Általános Iskola
6600 Szentes, Kossuth tér 2.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Az elnyert, vissza nem térítendõ támogatás összege:
143.380.000 Ft (támogatás mértéke: 100%)

A projekt megvalósításának kezdete: 2013. március 17.
A projekt fizikai befejezése: 2015. június 17.

A projekt eredményei: Az oktatási intézmény pedagógiai-módszertani
megújulása, a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok
szakmai fejlõdésének elõsegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvaló-
sításával; a diákok egészséges életmódra nevelése, az egészségtudatos,
szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi
állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében; a
környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidõs tevé-
kenységek ösztönzése; digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi
szintû fejlesztése, elõsegítve az iskolás-korú gyerekek készség- és képesség-
fejlesztését, kreativitásuk fejlesztését, a testmozgás iránti igény viselkedésbe
épülését.

Innovatív iskolai fejlesztés
a szentesi kistérségben
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0186
Cím: 6600 Szentes, Kossuth tér 2
Kapcsolattartó: Karikó-Tóth Tibor
Tel: 30/995-3559
e-mail: karikotothtibor@gmail.com
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Kettõ plusz egy éves szer-
zõdést kötött a Szentesi Ví-
zilabda Klubbal, így a to-
vábbra is Lukács Dénes
(képünkön) marad a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapatának a vezetõedzõje.

– Hosszas tárgyalássoro-
zatot követõen írta alá új
szerzõdését?

– Nem. Általában rövidek
a tárgyalásaink Magyar József
elnök úrral, korrekt feltétele-
ket kínáltak, tetszett az újon-
nan felállított stáb, a munka-
körülményekkel is minden
rendben van, és nem utolsó
sorban tetszik az a felvázolt
jövõkép, melyet az elnök úr
ismertetett velem.

– Ahogy azt megszokhat-
tuk, idén is komoly játékos-
mozgás volt a csapatnál.
Mennyire lesz nehéz feladat
fél év után ismét egy új csa-
patot építeni?

– A nagyon komoly anyagi
háttérrel rendelkezõ klubok-
nál minimális a játékosok
cserélõdése, nálunk ez nem
így van, ahogy korábban is,
most is sokan mennek, és so-
kan érkeznek hozzánk. Azt
gondolom, hogy idén minõ-
ségi igazolásaink lesznek,
így bizakodó vagyok a kö-
vetkezõ szezont illetõen.
Minden játékossal a vezetés-
sel közösen tárgyaltunk, a
gazdasági és a szakmai rész
közösen hozta meg azt a
döntést, hogy kiket igazol-

junk. A távozók listája sem
lett volna ilyen hosszú, ha el-
fogadják a feltételeinket.
Minden játékossal leült a
klub tárgyalni, a piaci reali-
tások alapján mindenkinek
tettünk ajánlatot, amit volt,
aki elfogadott és volt, aki
nem.

– Új lebonyolítási rend-
szerben zajlik majd a követ-
kezõ szezonban a bajnokság.
Mi errõl a véleménye?

– Mi nem ezt, nem ilyen
lebonyolítást szerettünk vol-
na, de elfogadjuk, hiszen
nincs is más eszköz a ke-
zünkben. A szerencse na-
gyon sokat fog számítani a
sorsolásnál, és amint kide-
rült, hogy kik lesznek az el-
lenfeleink a mi csoportunk-
ban, attól kezdve csak a ve-
télytársainkra fogunk kon-

centrálni. Bízom benne, hogy
az élcsapatok közé be tudjuk
verekedni magunkat, ehhez
még hiányzik Somogyi Balázs
aláírása, ha õ is csatlakozik a
csapatunkhoz, akkor a célo-
kat is ehhez fogjuk igazítani.

– A két fia is Szentesen
folytatja a pályafutását. Az
ön szerzõdéshosszabbításá-
nak ez is az egyik feltétele
volt, hogy õk ideigazolja-
nak?

– Nem. A két fiamnak,
akik ügyes, tehetséges játé-
kosok, több ajánlatuk is volt,
de az más kérdés, hogy így a
közelemben tudom õket.
Nem azért igazoltak Szentes-
re, mert én itt vagyok, ha-
nem azért, mert a klub olyan
feltételeket kínált nekik,
amelyeket elfogadhatónak
ítéltek meg.

– Egyiptomi szövetségi ka-
pitány is lesz, mennyire ne-
héz összeegyeztetni a két
munkát?

– Sokat gondolkodtam raj-
ta, hogy párhuzamosan vé-
gezzem-e ezt a két feladatot,
az egyiptomiak pedig sokáig
gyõzködtek, hogy csak ná-
luk dolgozzam. Amikor el-
dõlt, hogy Szentesen mara-
dok, akkor az egyiptomi szö-
vetségben végül rábólintot-
tak arra, amit eredetileg is
szerettem volna, vagyis,
hogy ezt a két feladatot pár-
huzamosan lássam el.

H. V.

Lukács Dénes
folytatja a munkát Jól szerepel a gyalogos tá-

jékozódási túraversenyeken
a Szentesi Spartacus Szabad-
idõs SE. A 10 fordulós Orszá-
gos Természetjáró Tájékozó-
dási túrabajnokság félidejé-
hez ért. Az A50-es korosz-
tályban a Spartacus Mély-
ségfésû nevû csapata jelen-
leg a harmadik helyen áll.
Legutóbb június 6-án a Mát-
rában rendezett Napernyõ
Kupán a harmadik helyet
szerezte meg a Surányi Tibor,
Sebõk Mária, Hercz Szilvia,
Barát László összetételû csa-
pat (képünkön). Egyéniben
ugyanitt Barát László elsõ
lett. Másnap a B kategóriás,
másodosztályú csapat Bugyi
Zsolt vezetésével és két
újonccal, Joó Anna Máriával
és Jánosi Csabával nyert a

Bükkben rendezett Hollós
Kupán. Az A60 kategóriában
versenyzõ Török József, Badár
László és Molnár Imre alkotta
Itiner nevû csapat két fordu-
ló után a 8-9. helyen állt azo-
nos pontszámmal.

Az egyéni bajnokságban
még egy fordulót rendeznek
októberben és már látszik,
hogy nagy valószínûséggel
egyéni aranyérmet szerez
Barát László, aki az eddigi
négy fordulóból hármat
megnyert és a legjobb három
eredmény számít a végered-
ménybe.

A Spartacus SE július 11-
én szervezi meg a túrabaj-
nokság egyetlen éjszakai for-
dulóját a Kunszentmárton
melletti erdõkben.

A gyalogos természetjáró

tájékozódási túraverseny so-
rán a csapatok egy számukra
természetes környezetben,
erdõben kijelölt pályát telje-
sítenek tájoló és térkép segít-
ségével. Megadott idõ alatt a
megjelölt ellenõrzõpontokat
keresik meg meghatározott
sorrendben. A „C” kategória
az alapfokú, a „B” középfo-
kú, az „A” felsõfokú kategó-
ria. Utóbbiban a Magyar Ter-
mészetbarát Szövetség Gya-
logtúra Bizottság Verseny
Albizottsága minden évben
országos bajnokságot hirdet.
A bajnokságba benevezett
csapatokat az év végén az el-
ért 5 legjobb eredményük
alapján rangsorolják.

BG

Túraverseny sikerek

Befejezõdött a bajnokság
a Szentesi Junior FC vala-
mennyi korosztályos csapa-
ta számára. Némethy László,
a klub szakmai vezetõje
szerint valamennyi csapa-
tuk eredményesebben sze-
repelt, mint a tavalyi eszten-
dõben.

Három mérkõzést kellett
még pótolnia az elmúlt héten
a Junior FC-nek, és mindhár-
mat meg is nyerték a Né-
methy-Marta Dorin páros
irányította U17-es és az U19-
es korosztály csapatai.  Az
elõbbi korosztály a megyei
elsõ osztályban játszik, és a
negyedik helyen végeztek a
fiatalok, utóbbiak pedig a
megyei másodosztályban let-
tek az ötödikek. A Jernei Csa-
ba-féle U7-es korosztály tor-
narendszerben szerepelt, õk
negyedikek lettek, az U8-
asok, Lekrinszki Árpád csapa-
ta, a Bozsik-tornán és az
Interliga –bajnokságon is
szerepeltek, az U9, U10, U11-
esek, Tóth László, Szöllõsi Fe-
renc, Sal Sándor és Némethy
László csapatai a középme-
zõnyben végeztek az Inter-
liga-bajnokságban. – Fokoza-
tosan lépünk elõre évrõl év-
re, és ezt tartom jónak –
mondta Némethy László. –
A 12-13 évesek, Herczeg
Szabolcsék szintén több fron-
ton álltak helyt, amihez gra-
tulálok a labdarúgóinknak,
és az edzõkollégáimnak is.
Számomra természetesen a
gyõzelem is nagyon fontos,
de talán még fontosabb,

hogy szakmailag elõrébb
tudjunk lépni az elõzõ esz-
tendõhöz képest, és ez meg
is történt. 

Az U15-ös korosztályt egy
gyõzelem választotta el a do-
bogótól, így õk is kitettek
magukért. – A kapusokkal
Janiga László foglalkozik , és
csak köszönettel tartozunk
Lacinak, mert látványosan
fejlõdtek kapusaink ebben a
szezonban – értékelte Né-
methy László. – Ha már itt
tartunk, akkor érdemes tud-
ni, hogy június végén Király
Gábor (képünkön) tart bemu-
tató edzést június 30-án, ép-
pen Janiga László közremû-
ködésével. A válogatott elsõ
számú hálóõre a stábjával
járja az országot, és Szentes-
re is ellátogat, amirõl úgy
gondolom, maradandó él-
mény lesz a fiatal kapusok-
nak.

hv

Király Gábor tart
edzést Szentesen

Véget ért a 2014/2015-ös
bajnoki pontvadászat a lab-
darúgó megyei elsõ osztály-
ban, a Szentesi Kinizsi TE.
a 15. kiesést jelentõ helyen
végzett a táblázaton. Ennek
ellenére – legfrissebb infor-
mációink szerint – a csapat
augusztusban ebben az osz-
tályban kezdi a bajnoksá-
got. Bozóki Zoltán (képün-
kön), a Kinizsi vezetõedzõje
szerint mindenképpen erõ-
síteni kell a következõ
idényre.

– A 15. helyen végeztek a
szentesi labdarúgók ebben a
bajnokságban, hogyan lehet
értékelni ezt a teljesítményt?

– Amikor tavaly nyáron el-
kezdõdött a szezon, akkor
már tudtuk, hogy a hátsó ré-
gióba fogunk tartozni. Hét
játékos távozott akkor a
klubtól, sajnos nem sikerült
pótolni õket, hiszen csak két
labdarúgó érkezett hozzánk.
A téli szünetben sem sikerült
erõsítenünk, de ekkor vala-
mivel nyugodtabbak lehet-
tünk, hiszen nem álltunk ki-
esõ helyen. 

– Tavasszal gyengébben
teljesítettek, mi lehetett en-
nek az oka?

– Valóban így van, tavasz-
szal nagyon kevés pontot

gyûjtöttünk, és csak kevés
mérkõzésen tudtunk jól telje-
síteni. A közvetlen riválisa-
inktól igen, az elõttünk ál-
lóktól nem tudtunk pontot
szereznünk, pedig volt több
olyan kilencven percünk is,
amikor közel álltunk a gyõ-
zelemhez vagy a döntetlen-
hez, de az utolsó vagy az az
utáni percekben kiengedtük
a kezünkbõl ezeket a fontos
pontokat.

– Mintha létszámilag is el-
fogytak volna a végére…

– Így van, a bajnokság zá-
ró szakaszára kiállítások, sé-
rülések miatt megfogyatkoz-
tunk, két-három cserejáté-
kossal vágtunk neki a mér-
kõzéseknek, a 19 fõs keretbõl

13-14-en maradtunk az utol-
só mérkõzésekre.

– Mikor kezdik a felkészü-
lést?

– Most három hetes pihe-
nõ következik, majd el kell
kezdeni az öt-hat hetes felké-
szülést, ennyi biztos, hogy
kelleni fog, hiszen akárme-
lyik osztályban is kezdjük a
következõ szezont, az idei-
nél jobb teljesítményt kell
nyújtanunk.

– Bozóki Zoltán irányítá-
sa mellett?

– Június 15-én lejárt a szer-
zõdésem, le fogunk ülni a
vezetõséggel megbeszélni a
folytatást, de elsõsorban
nem az én személyem a fon-
tos, hanem az, hogy ha to-
vábbra is az elsõ osztályban
folytatjuk, akkor olyan játé-
kosokat kell igazolnunk,
akik húzóemberei, meghatá-
rozó labdarúgói tudnak len-
ni a csapatnak.

H. V.

A Budapest-bajnokságon
szerepeltek az elmúlt hétvé-
gén a Maximus SE dobóatlé-
tái, nevezetesen Seres András
és Váradi Krisztina. András
diszkoszvetésben, Kriszta
pedig súlylökésben állt rajt-
hoz, utóbbinak is a diszkosz
az erõssége,  de ebben a
számban most  nem ren-
deztek viadalt. – Krisztina
bronzérmet szerzett, András
viszont megsérült a bemele-
gítésnél, így csak egy dobása
volt a versenyen – mondta
Benkõ István, a Maximus SE
elnöke. –  András 55 métert
dobott, ötödik lett, de aztán
nem erõltettük tovább a ver-
senyzést, nehogy komolyabb
problémája legyen, és ne tud-
jon elindulni a jövõ hét végi
országos bajnokságon. Egy
hét pihenõ következik a szá-
mára, aztán újra csatasorba
állhat.

A versenyen több mint ez-
ren indultak a különbözõ
számokban, ráadásul nem-
zetközi viadal volt, ahol ki-
zárólag az indulhatott el, aki
a nevezési szinteket teljesítet-
te. Június 27-28-án rendezik
az országos bajnokságot, ez-
úttal Miskolcon, egy vadona-
túj pályán. – Az elmúlt idõ-
szakban 2-3 versenyzõnk is
be tudta verekedni magát a
döntõbe az országos bajnok-
ságon, de bízom benne, hogy
idén legalább négy döntõ-
sünk lesz – mondta Benkõ
István.

hv

Bronzérem a
Budapest-

bajnokságon

Húzóemberek kellenek
a Kinizsi csapatába

A legjobb eredményét 2005-ben érte el a Kinizsi SZITE,
amikor bronzérmet szerzett az NB-II-es osztályban. A
futballklub az elmúlt két szezonban a megyei elsõ
vonalban játszott, azt megelõzõen 2010-tõl három éven át
a másodosztályban szerepelt.
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Egy koncert erejéig erede-
ti felállásban újra színpadra
lép a 25 éve alakult Coctail
zenekar. A fõleg feldolgozá-
sokat játszó szentesi együt-
tes a 90-es évek elején az
élõ muzsikájával helyi ze-
nekarok esetében példátlan
sikerszériát produkált. Az
akkori fiatalokra is számíta-
nak a szombati fellépésü-
kön, mellyel visszahozzák a
régi bulik hangulatát.

„Rövid szünet”- a hajdani
Coctail bulik közönségének
talán még rémlik ez a mély
hangú bejelentés. Murphy,
azaz Mészáros Gábor a zongo-
ra mögül jelezte e szavakkal,
hogy  félrevonulnak kicsit
lazítani az újabb slágercso-
kor elõtt. Az együttes aztán
tartott egy jóval hosszabb
szünetet is. De kezdjük az
elején.

Igazából kicsivel több,
mint 25 évvel ezelõtt indult a
zenekar története: '89 decem-
berében volt az elsõ fellépé-
sük a gimnázium szalagava-
tóján. A helyszín már akkor
is az IH pódiumterme volt,
aztán a következõ év január-
jától ugyanott fergeteges bu-
lik sorozata kezdõdött. Pén-
tekenként este 8-tól éjfélig
szóltak a már akkor is retró-
nak számító LGT, Omega, Il-
lés és Hungária örökzöldek
– csak még nosztalgia buli-
nak hívták. – Négy fiatal élõ-
ben játszotta azokat a szá-
mokat, amiket addig csak
bakelitrõl, kazettáról hallgat-
tak otthon vagy az akkori-
ban nagyon menõ házibulik-
ban. Klasszul meg tudtuk ol-
dani vokálisan is, az énekes-

gitáros Kárpáti János nagyon
erõs énekhangjának a basz-
szusgitáros Vigh Ferenccel
segítettünk. Talán ettõl volt
olyan átütõ. Pedig nem
éppen a legjobb minõségû
hangtechnikával szólaltak
meg a dalok – idézte fel
Murphy, a zenekar billen-
tyûse.

Akkor már egy évtizede
mindannyian zenéltek. Mur-
phy '89-ben végzett az OSZK
(Országos Szórakoztató Köz-
pont) három éves tanfolya-
mán, Ferit is ott ismerte meg.
Elhatározták, csinálniuk kel-
lene egy zenekart. Kárpáti
János, Ödi abban az évben
költözött le a fõvárosból, õ a
dobos Kókai Attilát hozta az
alakuló bandába.

A Coctailnak ez a formáci-
ója '93-ig mûködött. Ez idõ
alatt nem csak a helyi fiata-
lokat ismertették meg szüle-

ik zenéjével, de körbejárták
az országot is. Fõiskolai bu-
lik kedvelt zenekara volt a
Coctail Szegedtõl Pécsig.
Más együttesek az õ mintá-
jukra sorra vették fel reper-
toárjukba a '70-es évek sláge-
reit. Az akkor induló Körös-
Toroki Napok „sztárfellépõ-
jeként” a közvetlenül a víz-
parti homokfövenyen lévõ
színpad elõtt sok ezer em-
bert megtáncoltattak. – Jó kis
korszak volt – összegezte
Murphy. 1991-ben önálló da-
lokkal jelentkeztek egy leme-
zen, pontosabban kazettán,
Bezárt ajtók mögött címmel.
Kedves sztori, hogy egy fel-
lépés utáni hajnalon az õket
igazoltató rendõr is vásárolt
egy kazettát tõlük.

Az IH-bulikból nem hiá-
nyozhattak az akkori dráma-
isok sem, a tagozat messzire
szóródó tagjai hírüket vitték,

Hevesi Tamás énekelt is egy
koncertjükön. – Alkohol-
mentes bulik voltak az IH-
ban, ennek ellenére minden-
ki nagyon jól szórakozott, a
szülõk nyugodt szívvel elen-
gedhették gyermekeiket. En-
nek a mára nézve üzenet ér-
téke is lehet – formált véle-
ményt Murphy. 

Annyira szerették õket,
hogy egy gimis padba is be-
levésték az együttes nevét,
ami, bár apróság, de a zené-
szeknek egy emlékezetes
momentumot jelent a fény-
korukból, jelzi népszerûsé-
güket.

1993 nyarán Murphy-nek
és Vigh Ferinek lehetõsége
volt St. Martint kísérni kon-
certjein, a Coctail akkor hát-
térbe szorult, s tulajdonkép-
pen így lett vége. – Nem volt
menedzserünk, ha van vala-
ki, aki kellõen talpraesett, ta-

lán lehetett volna folytatása
a Coctailnak. '91-ben egy
pesti zenekar megcsinálta
azt, amit mi is terveztünk:
Beatles-dalokat ültettek át
magyarra, amivel be is futot-
tak – mondta Murphy.

Búcsúkoncertjük nem volt,
de még húsz évig a Kurca-
parti Coctail Party-kat a ze-
nekar neve fémjelezte, más-
más felállásban. 

Június 20-án a Szárnyas
Napok záró produkciójaként
az eredeti formáció tér visz-
sza. A szervezõ Bertók Róbert
kereste meg a zenészeket,
mivel a rendezvény fõszpon-
zora, a negyedszázados
fennállását ünneplõ Hunge-
rit Zrt. mellett a Coctail is
25 éves. Szombaton este fél
11-tõl lépnek fel a Kurca-part
Kalandparkban. Egyedül
Murphy maradt ezen a pá-
lyán, mint zenepedagógus, a
többiek eltávolodtak tõle. A
kapcsolatuk nem szakadt
meg, õk is örülnek, hogy új-
ra együtt játszhatnak. A régi
dalokkal készülnek, csak a
technika változott.

Azért is ünneplik a 25. év-
fordulót, mert nem tudják el-
felejteni '90 nyarát, amikor
helybeli zenekar koncertjén
addig soha nem látott tömeg
szórakozott. – Sajnáljuk,
hogy alig van fotónk a bulik-
ról, a Facebook-on bárkitõl
fogadjuk. – Úgy gondolom,
az akkori 20 évesek, a mai
negyvenesek szintén szép
emlékeket õriznek abból az
idõbõl, s el fognak jönni – bi-
zakodott Murphy.

Darók József

Régi bulik hangulatával visszatér a Coctail

Június 22., hétfõ

16:00 3D Törésvonal

18:00 A kém

20:15 3D Jurassic World

Június 23., kedd

16:00 Liza, a rókatündér

18:00 3D Jurassic World

20:15 ! A kém

Június 24., szerda

16:00 3D Jurassic World

18:15 A kém

20:30 3D Mad Max

- A harag útja

Június 25., csütörtök

14:30 3D Agymanók

16:30 3D Agymanók

18:15 3D Jurassic World

20:30 Megõrjít a csaj

Június 26., péntek

14:30 3D Agymanók

16:30 3D Agymanók

18:30 Megõrjít a csaj

20:15 3D Jurassic World

Június 27., szombat

10:00 3D Végre otthon!

14:30 3D Agymanók

16:30 3D Agymanók

18:15 3D Jurassic World

20:30 Megõrjít a csaj

Június 28., vasárnap

14:30 3D Agymanók

16:30 3D Agymanók

18:30 Megõrjít a csaj

20:15 3D Jurassic World

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: A víz címû
tárlat nyílik június 20-án 20
órakor. Megnyitja Jászné Gyovai
Ágnes szakaszmérnök.

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 19-tõl

A nem túl távoli jövõben elkészül az
elsõ, teljesen számítógép vezérelte
repülõgép. Elérkezik az elsõ próbaút
ideje.
A repülõgép a korszerû, grafikus fe-
lületû operációs rendszere által ve-
zérelve odagördül az utaskapuhoz.
Az utasok beszállnak, majd az ajtók
automatikusan bezáródnak. Ezután
a gép lassan odagördül a felszálló-
pályára és kis idõ múlva elkezdi a
felszállást. Egy mesterséges hang
megszólal a hangosbeszélõben:
- Hölgyeim és uraim! Önök a világ
elsõ automata repülõgépén utaz-
nak, amelyen minden feladatot szá-
mítógépek látnak el. Gépünk hama-
rosan felemelkedik a földrõl, és
megkezdi útját... és megkezdi út-
ját... és megkezdi útját... és meg-
kezdi útját...

Kémiaórán a tanár ezt kérdezi:
- Na gyerekek, ha beledobom az
aranygyûrûmet a savba, szerintetek
feloldódik?
- Nem, tanár úr.
- Nagyon jó! És miért nem?
- Mert akkor nem tetszene beledob-
ni... 

Az építkezésen a fõnök már 10 per-
ce nézi az egyik munkást.
- Te, Pisti, mit keresel?
- Egy fél méter átmérõjû és kb. fél
méter magas betondarabot.
Erre 20 munkás kezdi el keresni.
Fél órát keresgélnek, mire Pisti
megszólal:
- Na, mindegy! Hagyjátok fiúk,

majd leülök erre a gerendára.

- Miért sírsz Pistike? 
- Az apuuu!... Rácsapott az ujjára a
kalapáccsal és... és...
- De kisfiam, ezért neked nem kelle-
ne így ordítanod!
- Hááát, elõször én is röhögtem...

A dadogós gondolja, hogy beszól
az erõsen ritkuló hajú haverjának:
- Fi-figyú, ttte me-me-mennyit fi-
fizetsz a fo-fo-fodrásznál, hö-hö?
- 1500-at, hö, amennyit te egy helyi
hívásért!

- Foglalkozása? 
- Postán dolgozom, leveleket pe-
csételek.
- Nem unalmas?
- Neeem, minden nap más a dá-
tum!

Az Egyenlõ Bánásmód Ha-
tóság Csongrád megyei refe-
rense dr. Kiss Éva ügyvéd
június 25-én, csütörtökön
12.30-16.30 óra között Szen-
tesen a SINOSZ helyi szerve-
zeténél (Nagyörvény u. 59.)
ingyenes ügyfélfogadást tart
mindazoknak a szentesi és
környékbeli lakosoknak, aki-
ket akár életkoruk, nemük,
egészségi állapotuk, más vé-
leményük, fogyatékosságuk,
stb. miatt hátrányos megkü-
lönböztetés ért.

Az érdeklõdõk a 06/30/
275-2520-as telefonon vagy a
kissevadr@invitel.hu címen
elõre is kérhetnek idõpontot.

Kos
Ezen a héten a dolgok
egy kicsit irányíthatatlan-

nak tûnhetnek. Vigyázzon, mert
megpróbálják rávenni, hogy olyan
dologban vegyen részt, ami a jóhi-
szemûség határait súrolja. 

Bika
Minden feladattal dereka-
san meg tud birkózni. Ne

hagyja kihozni magát a sodrából.
Ez egy ilyen frusztrált idõszak, ami
hamar elmúlik. Õrizze meg a jó
közérzetét. 

Ikrek
Mostanság semmit sem
vesz túl komolyan és ez

most a legjobb. Sok izgalmat hoz-
nak önnek ebben az idõszakban a
csillagok állásai.

Rák
Fokozottan felkeltik az ér-
deklõdését azok a felkí-

nálkozó tényezõk, melyek lényeges
elõnyökhöz juttatják úgy karrier te-
rén, mint anyagiak terén. Ezen a té-
ren sok energiát adnak önnek a
csillagok.

Oroszlán
Ebben az idõszakban éle-
te egy új szakaszba lép,

amely tartós anyagi megerõsödést
hoz önnek. A csillagok kedvezõ ha-
tással segítik, erõsítik a személyes
fejlõdéséért tett lépéseit.

Szûz
Sokaknak tud segíteni a
másképp gondolkodás-

ban, a lényeg meglátásában.
Munkahelyi körülményei kielégí-
tõek. Pénzügyeit érintõ döntések
elõtt áll, erre a hét eleje megbíz-
hatóbb.

Mérleg
Most vegye nagyon ko-
molyan a munkáját, még

akkor is, ha olyan területen tevé-
kenykedik, ami nem szívügye. A
változtatás ideje késõbb érkezik. 

Skorpió
A munkahelyén fokozott
feszültség érezhetõ. Pró-

báljon nyugodtnak maradni. Vala-
hol mélyen ön is érzi, hogy a pilla-
natnyi káosz mögött valami jó tör-
ténik.

Nyilas
Ez az idõszak némi átvo-
nuló feszültségekkel ter-

helt, de a csillagok biztosítják karri-
erje biztonságáról. Bármit is észlel
a kollégái  körében, maradjon hig-
gadt. 

Bak
A környezetében ezekben
a napokban sokan ügyes

bajos dolgaikról elégedetlenked-
nek. Senkit sem tud megváltani.
Elég, ha meghallgatja õket és szé-
pen tovább megy.

Vízöntõ
A bolygók eheti kozmikus
hatásai révén érezheti,

hogy most sokkal eredményeseb-
ben tud foglalkozni az üzlettel, a
pénzügyeivel és a befektetéseivel,
mint az elõzõ idõszakokban. 

Halak
Ügyeljen arra, hogy kinek
tárja fel lelke titkait, mert

egy olyan alaptalan pletyka rep-
penhet fel belõle, aminek semmi
köze sincs a valósághoz. Így meg-
kímélheti magát a késõbbi bosszú-
ságoktól.

Június 20-26.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Hõguta

Június 20. 16-24 óra
Múzeumok éjszakája
Kiállításmegnyitó, kézmûves-

kedés 
Koszta József Múzeum, Csal-

lány G. Kiállítóhely, Péter Pál Ház,
Fridrich Fényírda

Mûvelõdési és
Ifjúsági Ház

Június 22. 19 óra
Meditáció és hangfürdõ – a

nyári napforduló tiszteletére
Közremûködik: Kis Endre és

István Attila
Június 23. 16.30 óra
Délutáni matiné gyerekeknek
Június 25. 19-21 óra
Korok és alkotások az iroda-

lomban. Jules Verne: Nemo ka-
pitány.

Elõadó: Poszler György
Június 29. 17 óra 
Életünk népdalaink tükrében,

aratódalok, szerelem.

Programajánló

A városunkban közismert
aerobik edzõ és gyógytor-
nász, Gáspárné Csernus-
Lukács Edina is közremûkö-
dött Czanik Balázs most meg-
jelent negyedik capoeira
aerobik DVD-jén. A brazil
eredetû küzdsõsportra épülõ
torna felvételeit Egerben for-
gatták, s Edina, aki évek óta
oktatja az aerobik ezen mûfa-
ját, Balázzsal és két másik
trénerrel szerepel a DVD-n.
A módszer segítségével a
pesti prezenter egyik tanítvá-
nya, Kisjuhász Anikó 90 kilo-
grammot fogyott. Õ is itt lesz
június 27-én, szombaton 15
órától a Babilon Könyves-
házban, ahol Czanik Balázs
és az edzõk dedikálják a fris-
sen megjelent oktatófilmet.

Dedikálják a
Czanik DVD-t

Az egyenlõ
bánásmód
mindenkit
megillet!



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: Gémes Zoltán István és Baranyi Georgiának
(Horváth telep 3. Zalán Nikolasz, Tóth Csaba és Krizsán Dórá-
nak (Balogh J. u. 1.) Barbara, Fejes Tibor és Szarka Zita Odet-
tnek (Vadaskert u. 26.) Bence Kende, Tóth János és Hegyi Bog-
lárkának (Apponyi tér B. ép. 3/4a) Vince nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Botos András (Mecs-Balogh u. 14.) és
Molnár Krisztina (Esze T. u. 14.), Szabó Róbert és Sipos Judit
(Kecskemét, Március 15. u. 46. 4/27.).

Elhunyt: Pusztai Ferencné (Kovács K. u. 3.).

Családi események

Június 14-én, a hajnali órákban loptak el
egy kerékpárt az ifjúsági ház elõl. A rend-
õrök a kerékpárt egy lakásban találták meg,
ahol egy másik bûnözõt kerestek. Az ott tar-
tózkodó nõ elõször természetesen mindent
tagadott, fogalma sem volt arról, hogy a ke-
rékpár hogyan került a lakásba. A sértett az-
óta visszakapta a biciklijét, de neki is érde-
mes lesz valamivel komolyabb kerékpárzárat
beszereznie, még akkor is, ha mindez pár
ezer forinttal esetleg drágább beruházás is
lesz.

Az a Yamaha típusú robogó viszont még
nem került elõ, amelyet egy ingatlanból lop-
tak el ismeretlen tettesek, viszont elfogták a
rendõrök azt a két férfit, akik a MÁV gépé-
szeti fõnökség területérõl szerettek volna va-
sat lopni. A tolvajok késõbb bevallották,
hogy nem elõször jártak a helyszínen, sõt, õk
voltak azok is, akik egy harmadik társukkal
együtt a Csallány Gábor parton lévõ vadász-
házból három darab, nagy teljesítményû ref-
lektort szerettek volna magukkal vinni, az
öntöttvas burkolat miatt. A lámpák 60 ezer
forintot értek, hogy a vasért mennyit kaptak
volna, azt nem tudni, mert a rendõrök egyi-
küket a helyszínen, a másikukat menekülés
közben elfogták, míg a banda harmadik tagja
késõbb került rendõrkézre. De, mint a fenti-
ekbõl is látszik, az, hogy elfogták õket, nem
tartotta vissza kettejüket egy újabb bûncse-
lekmény elkövetésétõl.

Az interneten foglalt szállást, igaz külföldi
weboldalon egy szentesi illetõ, akitõl elkér-

ték a bankkártya-számát, a számlaszámát, a
kártya érvényességi idejét és a cvc-kódot. A
gyanútlan vevõ megadta ezeket az adatokat,
szállást  ugyan kapott Olaszországban, de
Franciaországban további, 170 ezer forint ér-
tékû vásárlást kíséreltek meg róla.

Feljelentést tett a Szentesi Rendõrkapitány-
ságon egy férfi, hogy ismeretlen tettes eltu-
lajdonította a bankkártyáját, és megszerezte
tõle a PIN-kódot,  majd 64 ezer forintot vett
le a számláról. A rendõrség az elkövetõvel
kapcsolatban már rendelkezik információval,
néhány napon belül már a rendõrség ven-
dégszeretetét élvezi majd a bûnözõ.

Besurranás miatt folyik nyomozás ismeret-
len tettes ellen, aki az egyik városi ingatlan-
ból készpénzt és arany-ékszert vitt magával,
több, mint 100 ezer forint értékben. Fontos,
hogy a bûncselekmény helyszínén ne rakja-
nak rendet, ne takarítsanak ki a rendõrség ki-
érkezéséig, mert olyan nyomok, ujjlenyomat-
ok tûnhetnek így el, amelyek segíthetnék a
nyomozás eredményes végrehajtását.

Hv

Vasárnap délután két órakor Szentesen, a
451-es út mellett lángolt a kiszáradt fû. A hi-
vatásos tûzoltók fékezték meg a lángokat,
melyek veszélytelen környezetben csaptak
fel. 

Hétfõn reggel hat órakor a Nyíri-közben
egy öt méter magas diófa hasadt ketté, az
ágai az úttestre szakadtak. A mûszaki men-
tést a tûzoltók végezték el.

Aranyat loptak
a tolvajok

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), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Június 22-ig Pingvin Patika (Nagyörvény u.
59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12 óráig. Június 22-29-ig
Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõ-kedd-szerda-péntek 7.30-18.30,
csütörtök 7-18, szombat 7.30-12-ig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü június 22—26.

A menü: sertés-, vagy marhahús
B menü: szárnyas hús.

Hétfõ: Lebbencsleves és
zöldborsóleves

A menü: Párolt marha mustáros
mártásban, tészta

B menü: Rántott sajt,
kukoricás rizs, tartár

Kedd: Sertésraguleves és
gyümölcsleves

A menü: Bácskai rizseshús
B menü: Holstein csirkemell,

sült burgonya
Szerda: Paradicsomleves

betûtésztával és sajtos
fokhagymakrémleves

A menü: Rántott sajt,
zöldborsófõzelék

B menü: Zöldséges-csirkés
lasagne

Csütörtök: Aratógulyás és
csirkebecsináltleves

A menü: Székelykáposzta
B menü: Csõben sült tavaszi

csirkemell,
petrezselymes rizs

Péntek: Húsleves házitésztával
és cherry meggyleves

A menü: Fokhagymás sertéssült,
sült burgonya

B menü: Gombapaprikás,
nokedli

www.galeriakavehaz.hu (X)

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

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.
Menü június 29-július 5.
Hétfõ: Karfiolleves 
A menü: Hortobágyi sertésragu,

tésztaköret
B menü: Csirkemell rizottó
C menü: Rántott sajt, párolt

zöldség
Kedd: Pirított tarhonyaleves
A menü: Stefánia vagdalt,

parajfõzelék
B menü: Töltött dagadó, tepsis

burgonya
C menü: Rántott sajt, tepsis

burgonya
Szerda: Meggyleves
A menü: Gyros tál
B menü: Csirkepörkölt,

galuskaköret
C menü: Rántott sajt, sült

burgonya
Csütörtök: Csontleves
A menü: Fokhagymás sült tarja,

karfiolpüré
B menü: Kolbászos lecsó
C menü: Rántott sajt, karfiolpüré
Péntek: Kolbászos

burgonyaleves
A menü: Szárnyas máj Budapest-

módra, petrezselymes
rizs

B menü: Húsos rakott tészta
C menü: Rántott sajt,

petrezselymes rizs
Szombat: Daragaluskaleves
A menü: Ananászos csirkemell,

rizibizi
Vasárnap: Paradicsomleves
A menü: Mátrai borzas

sertésszelet,
petrezselymes burgonya

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

Szentes területén. 650 Ft / nyugdíjas
menü, 750 Ft / menü, dobozos
csomagolás díja 100 Ft/menü.

Június 22-26., június 29-július 3.
Színjátszó tábor.
Ombódi Csilla, 70/433-55-18
Június 22-26., július 13-17.
Sportválasztó tábor.
Játékos ismerkedés a labdarúgással, kézi-

labdával, kosárlabdával, rögbivel, vízilabdá-
val, evezéssel, szertornával, tánccal, ökölví-
vással, horgászással. Sportcsarnok, 63/311-
032, 30/ 567-96-36

Július 6-7., augusztus 3-7.
Tücsök tábor.
Kézmûves foglalkozás, zene, népdal tanu-

lás, sport, kirándulás. Mészáros Gábor,
20/9436-289

Június 22-26., július 13-17., augusztus 3-7.
Kalandtábor.
Evezés, kalandozás, szabadidõs tevékeny-

ségek. Szentesi Családsegítõ Központ,
06/63/444-600, Németné Székely Szilvia,
06/20/365-35-34

Június 29-július 3.
Könnyûzenei tábor - gitároktatással.
Seres Antal, 70/558-54-52
Június 29-július 3.
Nemzetközi alkotó, kulturális és sport

gyermektábor.
Sport, szórakozás, barátkozás. Foglalkozá-

sok: 8.30-16 óráig. Jelentkezés: június 24-ig,
az Árpád Szabadidõs SK irodájában (Kiss B.
u. 3.). Léhi Gábor: 63/314-399, 30-/468-8769,
Janóné Kispál Katalin 30/388-5747.

Július 6-10.
Sakktábor általános iskolás gyerekeknek.
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban na-

ponta 8-16 óráig. Jelentkezni lehet személye-
sen június 30-ig a Móricz mûvelõdési házban
hétfõn és csütörtökön 16-19 óráig, a 63/314-
211-es telefonon és Kõhalminé Forrai Julian-
nánál, 63/311-765

Július 13-17.
Kalandtábor.

Vidám, sportos szabadidõ tevékenységek,
játék, kirándulás. Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Ház, Gáspárné Edina 20/933-6237

Július 20-24.
Hétszínvirág tábor.
Reneszánszkor megismertetése, mozgás,

szórakozás, kikapcsolódás. Kiút XXI. Köz-
hasznú Egyesület. Mészáros Ágnes, Ágos-
tonné Szabó Tünde, Czuczi Zsuzsa, Gyõri
Gyuláné.

Június 29-július 3., július 6-10., július 27-31.
Szivárvány Öko Mûvészeti táborok.
Kézmûvesség angol nyelven. Facsemetétõl

a komposztig. Az agyag üzenete. Mûvésze-
tek Háza (gólyásház), 70/629-70-62

Augusztus 3-7.
Ki játszik ilyet? tábor.
Népi ének, népi játék, néptánc, kézmûves-

ség és autóbuszos kirándulás naponta 8-16
óráig. Hankó Györgyné, 30/317-70-94,
zoldag2011@gmail.com

Augusztus 14-17.
Autóbuszos kirándulás Zilahra és kör-

nyékére.
Jelentkezés: július 20-ig. Részletek Hankó

Györgyné, zoldag2011@gmail.com, 30/317-
70-94

Nyári táborok a Tündérkertben 
Június 22-26.
Fürkész tábor kis és nagy kalandozók-

nak.
Kirándulás, hajókázás, lovaglás. 
Július 13-17.
Kalandor kalózok tábora.
Kirándulás, hajókázás, lovaglás.
Augusztus 10-14.
Ész-bontó ovira-sulira hangolódó.
Szakszerû fejlesztés, kirándulás, lovaglás.

30/224-5160

Táborajánló 

Dr. Demeter Attila alpolgármester fogadónapot tart június
25-én, csütörtökön 13-16 óra között hivatali helyiségében, a
városháza emeletén.

FOGADÓNAP

Harmadik hete folyik
könyvtárunkban állományel-
lenõrzõ leltár. Ezeket a napo-
kat a felnõtt könyvtárban ar-
ra is felhasználjuk, hogy ki-
csit átszervezzük, átrendez-
zük az állományt. A korsze-
rû szakmai szempontokat fi-
gyelembe véve megszüntet-
tük az olvasótermi funkciót,
ezáltal a könyvtár közel 120
ezer kötetes állománya szin-
te teljes egészében kölcsö-
nözhetõvé válik. 

A június 29-i nyitást köve-
tõen tehát új helyen – a 3.
szinten – találhatják meg ol-
vasóink a kötelezõ irodalmat
és az idegen nyelvû állo-
mányrészt, valamint itt ke-
rülnek elhelyezésre az élet-
rajzi, a földrajzi és a történel-
mi témájú dokumentumok.
A további szakkönyvek ezek

után is a 2. szinten lesznek
elhelyezve, kibõvítve az ed-
dig az olvasóteremben talál-
ható könyvekkel.

A leltár ideje alatt továbbra
is várjuk kedves olvasóinkat
teljes folyóirat választékunk-
kal és két internet hozzáfé-
rést biztosító számítógéppel
munkanapokon 8-12 óra kö-
zött. Felhívjuk figyelmüket,
hogy ez idõ alatt a Kossuth
utca felõli bejáratot tudják
igénybe venni.

Június 29. és augusztus 30.
között nyári nyitva tartással
várjuk önöket, hétfõtõl pén-
tekig 8-16 között, szombaton
8-12 óráig.

Továbbra is kérjük türel-
müket, köszönjük megérté-
süket! Találkozzunk június
29-én a könyvtárban!

Szûcs Ildikó igazgató

Helyzetjelentés
a könyvtárból

Rákász Béla szerint csak kétfajta zene létezik: A jó és a rossz,
de rosszat õ nem játszik! A retro zene kedvelõit június 20-án,
szombaton 21 órától várják a Felsõpárti Sörözõben. Belépõ
1000 Ft. 

RÁKÁSZ DISZKÓ

Június 26-27-én rendezik
meg a Nagyhegyi Nyári Na-
pokat. A bemelegítés pénte-
ken 18 órakor szalonnasütés-
sel kezdõdik, majd tábortûz
és muzsika zárja a progra-
mot. Szombaton 8 órakor ze-
nés ébresztõvel kezdõdik a
nap, 9 órakor indul a fõzõ-
verseny. 9.30-kor interaktív
gyermekmûsorral kedves-
kednek a kicsiknek, Krumpli
és Nudli címmel. 11-kor
Makrancka királykisasszony
meséje elevenedik meg, 15-
kor Seres Krisztián latin dal-

lamok, 16-kor Retro Hungá-
ria H. Varga Tamás, 17-kor
Zenei mix Ágoston Anita elõ-
adásában. 19-kor a Szûcs-
Gazsó Duó lesz a hangulatfe-
lelõs, majd 21-kor diszkó Dj
Hortobágyival. Egész nap fo-
gathajtás, kocsikázás, Szente-
si Huszárok motoros kaval-
kádja, vasúttörténeti kiállí-
tás, dzsúdó, vívóbemutó,
gyermekfoci és 4 csapatos
Loki kupa, Felsõpárti-nagy-
hegyi futóverseny, agility és
kutyaszépségverseny, arcfes-
tés, ugrálóvár, fotóverseny.

Buli lesz Nagyhegyen


