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Újabb szállás- és kikap-
csolódási lehetõséggel bõ-
vült a város turisztikai kí-
nálata. Az idén elkészült 4,5
hektáros Mentettréti Termé-
szetjáró Parkban két külön-
álló, egyenként 4-6 fõs
apartman szolgálja a vendé-
gek kényelmét a vízparttól
50 méterre. A tanyagazda
hosszú távra tervez. 

– Régi vágyam volt egy
olyan szálláslehetõség és pi-
henõterület kialakítása, ahol
természetközeli helyen, víz-
parton és erdõben kapcso-
lódhatnak ki az emberek.
Mentettréten évek alatt sike-
rült ezt a 4,5 hektáros terüle-
tet összevonnom és a Dará-
nyi Ignác terv keretében
nyertem 27,4 millió forintot
az álmom megvalósítására –
mesélte a helyszínen Kala-
musz Endre. A Horgász és ha-
lásztanya, illetve a másik Be-
tyár tanya két teljesen egy-
forma épület, csupán a be-
rendezésükben különbözik,
a nevükhöz illõen. A 43
négyzetméter alapterületû,
kétszintes, cserépkályhával
fûthetõ, így télen is használ-
ható épületekben két szoba,
egy étkezõs konyha, fürdõ-
szoba, wc, illetve egy galéria
található tévével, hûtõvel fel-
szerelve. A földszinti két
szobában két-két ágy, az
emeleti galérián további két
ágy várja a vendégeket, így
akár hatan is alhatnak egy-
szerre. A közelükben egy 60
négyzetméteres szín szolgál
kerti konyhaként, benne ke-
mence, füstölõ, takaréktûz-

hely, grillezõ, bográcsozó,
mellette szalonna sütõ hely,
bográcsozó, arrébb egy fe-
dett halpucoló található kü-
lön sparhelttel. A telket egy
út választja el a Kurcától,
ahol két stég szolgálja a hor-
gászókat. A hely esõs idõben
és télen is megközelíthetõ és
lehetõség van sátorozásra is.
A területen legalább 50 fafaj,
fenyõbõl is legalább 10-féle
lelhetõ fel.  Tapintható a
csend és a jó levegõ.

A szállásépületek mögött
felépült ólakban õshonos há-
ziállatokat, racka és cigája
birkákat, lili- és más õshonos
tyúkokat láthatnak a vendé-
gek. A tulajdonos elképzelé-

se szerint késõbb parlagi
pulykát, fácánt, mangalica
disznót is tart majd. Hama-
rosan elkészülnek a birkaho-
dályok, a kutyakennelek és a
lóistállók is.

A hely alkalmas táborok
szervezésére, akár iskolák
számára is. – Horgász-, ma-
darász tábor, erdei iskola,
csapatépítõ téli programok,
télen disznóvágás is szerepel
a terveim között, de elõadá-
sok, bemutatók szervezése is
nyílik lehetõség az erdei és
mezei növények, házi álla-
tok, természetvédelem meg-
ismertetésére. A gyerekek
számára akár egy vagy több
napos program is szervezhe-

tõ itt - sorolja a lehetõségeket
Kalamusz Endre.

– Bárkit szívesen látunk,
horgászokat, vadászokat,
természetkedvelõ családo-
kat. Két év alatt kiderül mire
van igény, akár egy kerti me-
dencét is lehet építeni a gye-
rekes családoknak, vagy az
állatállományt is lehet bõví-
teni más fajokkal.

A természetvédelmet nem
csak a park elnevezésében
veszi komolyan a házigazda
tulajdonos. Zárt szennyvíz-
kezelõ, a bográcsmosó hasz-
nált vizének külön tározó
valamint a használt olaj és
zsiradék gyûjtésére is külön
tározó szolgál. BG

Természet járó park
Mentet t réten

A szentesi vízi gyakorlótéren zárta gya-
korlatát TISZA Többnemzeti Mûszaki
Zászlóalj kijelölt állománya egy szimu-
lált katasztrófahelyzet elhárításával. A
„Blonde Avalanche 2015“ (Szõke Lavina
2015) elnevezésû gyakorlaton megfigyelõ-
ként részt vettek az Egyesült Államok,
Ausztria és Szerbia katonai képviselõi is.

Katonai helikopterek zaja verte fel a pén-
tek kora délelõtti csendet Szentes felett. A
légi jármûvek elõbb a laktanya gyakorlóte-
rén szálltak le, majd homokzsákokat szállí-
tottak a Szõke Lavina 2015 gyakorlatra a Ti-
sza gátjához. A strandra vezetõ feljáró mel-
lett már folyt a védekezés egy feltételezett
árvízi katasztrófahelyzet elhárítására. Ezt
követõen a Tiszán folytatódott a mintegy
200 katonát és 100 technikai eszközt felvo-
nultató gyakorlat különbözõ vízi harcászati
jármûvek és búvárok bevonásával.

A TISZA Többnemzeti Mûszaki Zászlóalj
2002-ben azzal a céllal jött létre, hogy gya-
koroltassa és bemutassa a többnemzeti al-
egység erõinek mûveleti hatékonyságát és
az árvízvédelmi feladatok végrehajtásába
bevonható elemeinek képességét. A ma-
gyar-román-szlovák-ukrán részekbõl álló

zászlóalj feladata, hogy a Tisza vízgyûjtõ
területén bekövetkezett árvizek, illetve más
természeti csapások, ökológiai katasztrófa-
helyzetek esetén segítse az érintett lakossá-
got, és aktívan részt vegyen a károk elhárí-
tásában, bármely fél részérõl is érkezzen a
felkérés. Ilyen jellegû közös gyakorlatot
minden évben felváltva rendeznek a részt-
vevõ nemzetek. Magyarország eddig há-
rom alkalommal volt helyszíne a Blonde
Avalanche gyakorlatnak, utoljára 2011-ben.

A gyakorlat zárásán a Kossuth téren fel-
sorakozott zászlóalj elõtt dr. Orosz Zoltán al-
tábornagy, Honvéd Vezérkar fõnökhe-
lyettes elmondta, hogy jogos elvárás a hon-
védséggel szemben a katasztrófavédelmi-
helyzetekre való felkészültség. A zászlóalj-
ba kijelölt magyar mûszaki alegységek je-
lentõs katasztrófavédelmi tapasztalatokkal
rendelkeznek, részt vettek az elmúlt évti-
zed árvízi védekezéseiben, valamint a vö-
rösiszap-katasztrófa elhárítási munkákban
is. Bízik benne, hogy a mostani gyakorlaton
részt vett külföldi katonák turistaként visz-
szatérnek Magyarországra.

(folytatás a 3. oldalon)

Többnemzet i
katasztrófa -e lhár í tás

Dezsõ bácsi megnyerhetõ
sakk-készlete

Egy értékes, mívesen faragott és egy mágneses
sakktábláját ajánlaná fel egy jelentõsebb sakkver-
seny gyõztesének tiszteletdíjul Vass Dezsõ. A szente-
si nyugdíjas férfi nem csupán a tábla mellett, de a
motorversenyek világában is megállta a helyét,  s a
helyi sportszervezés központi alakja volt.

7. oldal

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

A szervezõk sem gondol-
ták 2002-ben, hogy ezreket
megmozgató programmá
növi ki magát a kezdetben
csupán néhány bográccsal
induló Hunor Coop Zrt. csa-
ládi napja. Már az ország tíz
legnagyobb gasztronómiai
rendezvénye közét tartozik a
szeptember elsõ hétvégéjén
megrendezett lecsófesztivál.
Az esõ sem akadályozta a jó
hangulatot az elmúlt szom-
baton.

Jólesett a tûz melege a 14.
lecsófesztivál szakácsainak.
Voltak évek, amikor a férfiak
félmeztelen álltak a bográ-
csok mellett, a lábukat a tûz,
hátukat a nap forrósította.

Tavaly már az õsz igazi arca
tette próbára a fesztiválozó-
kat és idén újra hûvös, esõs
idõ köszöntött be szeptem-
ber elsõ szombatján. A nagy
zuhék délután már szeren-
csére elkerülték az Apponyi
teret, így a fa is jobban égett
és a bográcsozók is jobb han-
gulattal fogtak hozzá a fõ-
zésnek. Az elõkészületek
alatt még volt, aki esernyõ-
vel, ki esõkabáttal, a rutino-
sak sörsátorral védekeztek a
szemerkélõ esõ ellen. A vég-
sõ leltár alapján 279 csapat
ragadott fejszét, kést, poha-
rat és vágott bele a lecsófõ-
zésbe.

(folytatás a 3. oldalon)

Lecsófeszt a
felhõk árnyékában

Várja a vendégeket a betyártanya és mellette a horgásztanya Mentettréten.

Fotó: Vidovics
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Szentes Város képviselõ-
testülete 2010. február 26-án
tartott közgyûlésén határo-
zatot hozott arról, hogy a
Széchenyi-liget mellett újon-
nan nyitott egyik közutat
Kováts Károly festõmûvész-
rõl nevezi el, aki Újvidéken
született 1875-ben Kováts
Móric és Weiman Paulina
gyermekeként. Egyes forrá-
sok szerint a drezdai mû-
vésziskolában tanulta a fes-
tészetet, más feljegyzések
szerint Budapesten és Mün-
chenben képezte magát.
1894-tõl több tájképét és élet-
képét kiállították a Mûcsar-
nokban. 1902-ben a „Viribus
unitis” (Egyesült erõvel) cí-
mû képét az állam vásárolta
meg (ma a békéscsabai mú-
zeum tulajdona). A század-
forduló éveiben Pécsen,
majd Palánkán mûködött, s
az elsõ világháború után te-
lepült le Szentesen. A felsõ-
párti városrészben élt, az
egykori Honvéd utcában, a

69. szám alatt (a mai Dr.
Berényi Imre u. 71-ben). A
városunkba érkezõ középko-
rú mester az elkövetkezõ év-
tizedekben sokat és sokfélét
festett: tájképet, csendéletet,
életképet, portrét, önarcké-
pet. Az 1920-as évek közepé-
tõl egyik legfõbb témája lett
maga Szentes. Számos alko-
tása ábrázolja a két világhá-
ború közötti település közte-
reit, középületeit, utcáit, ut-
carészleteit, házait, malmait
stb. Megfestette a vármegye-
házát és a városházát, a re-
formátus templomot, a Szent
Anna templomot és az evan-
gélikus templomot. Megörö-
kítette a Kiss Bálint utcát, a
Mentõ utcát, a Haris-sarkot,
a Kossuth téri szökõkutat, a
Vásárhelyi- és Kispatéi utat,
a Munkás-sort, a hékédi
szélmalmokat stb. Legin-
kább e festményei révén vált
általánosan ismertté. A képe-
ibõl származó szerény kere-
setét felesége – Szeremlei

Emma – német nyelvórákért
kapott fizetsége egészítette
ki. Kováts Károly 1945. janu-
ár 1-jén hunyt el agyszélhû-
désben, 69 éves korában. A
felsõpárti katolikus temetõ-
ben helyezték örök nyuga-
lomra. Kései tisztelõi kezde-
ményezésére a város 1989-
ben díszsírhelyet jelölt ki
számára a Kálvária-temetõ-
ben. A lezárt temetõbõl áthe-
lyezett kõkereszt köré ter-
méskõbõl felépítmény ké-
szült, rajta a Mester bronzba
öntött dombormûves fej-
szobrával, amelyet Váczi Im-
re szentesi szobrász készí-
tett. A síremléket a Helyõrsé-
gi Klub képzõmûvész köre
emeltette Besze László fény-
képészmester és György Pál
kõfaragó mester adományá-
ból. A síremlék felavatására
1989. október 9-én került sor.
Ugyanebben az évben gyûj-
teményes kiállítást rendeztek
festményeibõl a Helyõrségi
Klubban. Labádi Lajos

Tokácsli Lajos már 33. élet-
évében járt amikor úgy érez-
te, hogy folyamatosan mun-
kálkodik, sokszor erején felül
tevékenykedik, mindent el-
vállal (saját munkája rovásá-
ra), állandóan kérik a segítsé-
gét és használják szaktudá-
sát, õ maga és családja még-
sem boldogul, hanem állan-
dóan nélkülöz, nem jutnak
ötrõl a hatra. „Szaporodtak a
társadalmi funkciók és a tár-
sadalmi munkák egész az
életveszélyességig. Csak ak-
kor mentesítettek, ha egy
funkció függetlenítetté vált.
Közben festegettem és alkal-
mi munkákat végeztem. Na-
gyon nehéz napokat éltünk”
– emlékezett vissza ezekre az
évekre. (Megjegyzendõ, hogy
Tokácsli a késõbbiekben is
számos társadalmi tisztséget
viselt, pl.: tagja volt a Csong-
rád Megyei Mûemlék Bizott-
ságnak, a Szentes Városi Ta-
nácsnak, a TIT Szentes Járási
és Városi Szervezetének stb.)

1951-ben megszervezte a
Szentesi Képzõmûvész Kört,
amelynek 15 éven át vezetõje
maradt, számos fiatal tehet-
séget indítva el a képzõmû-
vészeti pályán. Kezdetben a
fiatal tehetségekkel való fog-
lalkozást is társadalmi mun-
kában végezte, de utóbb ha-
vonta 400–450 Ft tiszteletdíjat
ítéltek meg neki. Családja
anyagi helyzetén átmenetileg
javított egy nem várt szakmai
elismerés, amely pénzjuta-
lommal járt. 1951 õszén kö-

zös tárlaton mutatkoztak be
Szegeden a vidéki festõk,
köztük Tokácsli Lajos. A kiál-
lítást követõen értesítették,
hogy a Népmûvelési Minisz-
térium 1000 Ft-os munkajuta-
lomban részesítette „Öreg ha-
lász” címû mûvéért. 

Ekkoriban vetette papírra,
hogy itt él Szentesen, nem
tudja itt hagyni a szülõvárost,
de nem tud próféta sem lenni
saját hazájában. „Nincs sem
lakásom, sem mûtermem.
Ma még nem tudom, holnap
mit eszik a családom. Két-há-
rom állami vásárlás évente és
havi 400 Ft mûvészeti oktatói
tiszteletdíj a városi tanácstól,
ez minden. Lassan megöreg-
szem, és még nem csináltam
semmit – írta szomorúan. –
Szeretnék mûtermet, rendes
lakást, télen fûtött szobát, s
nyugodt, gondnélküli alkotó-
munkát. Vajon elérhetõ ez itt-
hon, vagy muszáj disszidál-
ni?”

A folyamatos anyagi gon-
dok miatt a felesége – To-
kácsliné Fridrich Ida – még
1950-ben gyapotmunkásnak
jelentkezett, s emiatt Székku-
tasra kellett költöznie. „A két-
fele élés sok keserûséget oko-
zott számomra; nem volt ott-
honom sem Székkutason,
ahol vendég voltam, sem itt-
hon, ahol születtem volt, és
egy általam szervezett sza-
badiskolának voltam vezetõ-
je. Szétforgácsolt idõmbõl
alig jutott festésre idõ, hogy
az idõszakos kiállításokon

szerepelve feledésbe ne ke-
rüljek, mint festõ” – vallotta
keserûen. A kétlakiság közel
hat évig tartott. Idõközben
Ida asszony szakmunkáskép-
zõ vizsgát tett fényképészet-
bõl, és különbözõ tanfolyam-
ok elvégzése után tudomá-
nyos fotós lett, majd kijárta a
mezõgazdasági technikumot
is. Férje kérésére 1956-ban
otthagyta székkutasi állását,
és hazaköltözött Szentesre.
Fényképész szakvizsgát és
mestervizsgát tett, kiváltotta
az iparengedélyt, és önálló
fényképész kisiparosként né-
mi anyagi biztonságot terem-
tett az egész családnak. 

Tokácsli bizonyára nagyon
restellte, hogy szinte kizáró-

lag a felesége keresetébõl él-
nek. 1957 õszén a helyi múze-
umban rendezett egy kiállí-
tást saját képeibõl, azt remél-
ve, hogy sikerül néhányat el-
adnia, és legalább az adóssá-
goktól megszabadulnia. A ki-
állítás szép volt, de anyagi
szempontból katasztrofális.
Végsõ elkeseredésében 1957.
december 2-án levélben for-
dult a Mûvelõdésügyi Mi-
nisztérium Képzõmûvészeti
Fõosztályához, kendõzetle-
nül bemutatva kilátástalan
helyzetét. 

A mûvész irathagyatékából
kitûnik, hogy anyagi helyzete
az évtizedek alatt alig javult
valamit. Számos értesítést ka-
pott, amelyek a Mûvészeti

Alapnál mûködõ Képzõmû-
vészeti Szakosztály Segélye-
zési Bizottságának határoza-
tait tartalmazták, tudatva,
hogy milyen összegû rendkí-
vüli segélyt állapítottak meg
részére. A teljesség igénye
nélkül: 1968 októberében 500
Ft-t; 1971 áprilisában 1000 Ft-
t; 1973 októberében 2000 Ft-t;
1981 júliusától pedig 4350 Ft-
ban állapították meg a nyug-
díjsegélyét. 

Régi sérelme volt, hogy so-
sem rendelkezett saját mûte-
remmel, mindig bérelt helyi-
ségekben kellett alkotnia.
Végre 1972 végén megélte,
hogy a városközpontban
(Kossuth tér 5.) épült hateme-
letes szalagház egyetlen mû-

terem lakását neki utalták ki
a Mûvelõdési Minisztérium
jóvoltából. Mivel minden
örömben van némi üröm, a
kiutalt szolgálati lakásnak is
voltak hátrányai, mint példá-
ul a folyamatosan emelkedõ
lakbér, és általában a magas
rezsiköltségek. 

A sokféle kitérõ és társa-
dalmi elfoglaltság ellenére
Tokácsli Lajos mindenekelõtt
festõnek és kiállítómûvész-
nek tartotta magát. 1943-tól
számítva a hazai és külföldi
egyéni tárlatainak a száma
megközelítette a negyvenet, a
csoportos kiállításoké pedig a
hatvanat. Mûvészi fejlõdésé-
ben a zsennyei mûvésztele-
pen Herman Lipót és Boross
Géza festõmûvészek baráti-
szakmai tanácsait érvényesít-
hette. Sárospatak, Tokaj,
Mártély, Hódmezõvásárhely,
Debrecen mûvésztelepein,
majd Bácska-Topolyán, Fran-
ciaországban (1971), a Német
Szövetségi Köztársaságban
(1974) és Luxemburgban
(1981) járt tanulmányúton. Ez
utóbbi helyen egyéni kiállítá-
sa is volt 1981-ben. A Mûve-
lõdési Minisztérium, a Ma-
gyar Nemzeti Galéria több
mûvét megvásárolta. Festmé-
nyei vannak még: a hódme-
zõvásárhelyi Tornyai János
Múzeumban, a szentesi
Koszta József Múzeumok-
ban, továbbá külföldi magán-
gyûjteményekben, így Né-
metországban, Franciaor-
szágban, Luxemburgban, Ka-
nadában, az Amerikai Egye-
sült Államokban, a Szovjet-
unióban stb.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

100 éve született Tokácsli Lajos festõmûvész (IV.)

„Szétforgácsolt idõmbõl alig jutott festésre idõ…”

Utcáink, tereink névadói (152.)

Kováts Károly utca

A Képzõmûvész Kör tagjai között

Az Árpád Szabadidõs Sportklub, valamint
a Magyarországi Gyermekbarátok 61. számú
Szentesi Szervezete a Gyermekek Világnapja
alkalmából ez évben is megrendezi a már ha-
gyományos Kulturális Fesztiválját. A rendez-
vény védnöke Szirbik Imre polgármester.

A fesztivál szeptember 24-én, csütörtökön
15 órakor kezdõdik a Móricz Zsigmond Mû-
velõdési Házban. Gyermek amatõr csopor-
tok adnak elõ rövid mûsorszámokat. A fellé-
põ csoportok között szerepelnek a szentesi

óvodások, a szentesi és kistérségi, valamint
az újszentesi (Románia), tordai (Szerbia) és a
zentagunarasi (Szerbia) általános iskolák ta-
nulói.

A világ tragikus sorsú gyermekeirõl gyer-
tyagyújtással emlékeznek meg.

A programban a mûsor után a gyermek-
programok szervezésében aktívan részt vevõ
önkéntesek elismerésben részesülnek.

Kocsis Ferenc

Fesztivál a Gyermekek
Világnapján

Külföldrõl hazafelé tartott, amikor tragikus
motorbalesetben 2015. július 25-én elhunyt
Hevér Lajos. Kereskedõ szülõk gyermekeként
1943. február 5-én született Kiskunfélegyhá-
zán a család legidõsebb gyermekeként. Õt
követte két húga és egy öccse a családban.
Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait
szülõvárosában végezte. A Kiskunhalasi Nö-
vénytermesztési Fõiskolán tanult tovább és
szerzett diplomát. Gyakornoki majd katona-
éveinek letöltése után az Állami Földmérési
és Térképészeti Hivatalnál lett mezõgazdász
és a jogutód Szentesi Körzeti Földhivataltól
vezetõ fõtanácsosként ment nyugdíjba több
évtized után. Munkatársai mindig szerették,
tisztelték, barátként, kollégaként mindenna-
posnak mondható kapcsolatban maradt ve-
lük. 

Gyermekkorától kezdve sportolt. Középis-
kolásként már tornászversenyeket nyert, de a
nagy szerelem már akkor is a repülés volt,
vadászpilóta szeretett volna lenni. Az volt a
vágya, hogy a világot megismerje szabadon
járva azt. A repülési naplója szerint 1958-
ban kezdett Kiskunfélegyházán a repülõtérre
járni. Ahogy betöltötte a 16. életévét vitorlá-
zó repülõ elméleti majd gyakorlati vizsgát
tett, 20 éves koráig 341 felszállása, ebbõl hat
teljesítményrepülés volt. Nem tudott annál
szebbet és jobbat elképzelni, mint szabadon
szállni, mint a madarak, hisz felülrõl olyan
gyönyörû a világ. Évtizedekig folyamatosan
képezte magát és versenyekre is járt. Több-
ször ért el nemzetközi versenyen is dobogós
helyezést, de sosem érdekelték az eredmé-
nyek igazán — csak maga a repülés volt a fon-
tos számára. Legeredményesebb éve 1985
volt, amikor elnyerte az év legsikeresebb férfi
vitorlázó sportrepülõje címet. Aranykoszorús
vitorlázórepülõ pilóta és sárkányrepülõ volt.
Valamennyi Magyarországon repült vitorlázó
gépre szerzett repülési jogosítást és mind-
egyik típussal repült is. Évtizedekig nagy oda-

adással oktatta a fiatalokat repülésre és taní-
totta õket fegyelemre. Több évtizedig repülõ-
modellezett, rendszeresen kijárt a modelle-
zõkkel is a repülõtérre, néhányan közülük a
legjobb barátai.

Az egész élete a repülésrõl, majd késõbb
már a motorozásról szólt. Motorozni 1967-
ben kezdett, naponta motorral járt, mint föld-
hivatali gazdász a szolgálati motorkerékpár-
ján. A 80-as évek elején vette az elsõ BMW
motorját, akkor kezdett el veterán motorok-
kal is foglalkozni. Így indult a veterán moto-
rozás, majd közel húsz éve a motorral egye-
dül túrázás. Minden motorját maga szerelte,
büszke is volt arra, hogy nála minden motor
üzemképes. Szenvedélyévé vált a motorozás,
kora tavasztól késõ õszig csak motorral járt.
Tizennyolc éve kezdett el Spanyolországba
járni, azóta minden július közepén felült a
motorjára és egyedül elmotorozott oda. Az
volt az álma, hogy egyszer átmegy Afrikába
is.

Édesanyjaként szerette és tisztelte anyósát
Anyust. Mindig hálás volt a tõle kapott szere-
tetért, kényeztetésért, az elkészített finom fa-
latokért, tisztelte õt a repülõtér megmentésé-
ért. 

Boldog ember volt! Barátai között sokszor
hangoztatta, hogy Istentõl nagy ajándékot ka-
pott felesége, Anikó személyében, aki min-
den álmának megvalósítását támogatta. Min-
denek felett szerették és tisztelték egymást,
egyek voltak mindenben. 

Hevér Lajos július utolsó hetében a szente-
si repülõtéren szerette volna „berepülni”
könnyû-motoros gépét. Halála miatt a repü-
lõgép pilóta nélkül maradt.

Búcsúztatása szeptember 12-én, szomba-
ton 10 órakor lesz az Alsó református teme-
tõben. 

Emléke elõtt tisztelgünk és megõrizzük.

Szentesi Repülõ Klub és sportbarátai

In memoriam
Hevér Lajos
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Újabb értékekkel bõvült
az e-könyvtár, Szentes digi-
tális helytörténeti gyûjte-
ménye. 150 év gimnáziumi
históriája, azaz a Horváth
Mihály Gimnáziumban és
elõdjében, a református al-
gimnáziumban 1865 óta ve-
zetett értesítõk, késõbb év-
könyvek is megtalálhatók
immár online és DVD-n. 

Érdekes módon a hódme-
zõvásárhelyi Németh László
Városi Könyvtárban akadtak
rá a szentesi Horváth Mihály
Gimnázium évkönyveinek
60 példányára. 2014 júliusá-
ban Tímár Ferenc figyelmét
egyetemi tanára, Szepesi Judit
hívta fel ezekre a dokumen-
tumokra, melyekrõl a szen-
tesi informatikus rögtön úgy
gondolta, digitalizálni kelle-
ne. Erre az elhatározására
predesztinálták korábban
véghezvitt munkái, mint pél-
dául a digitális emlékezetet
szolgáló e-könyvtár létreho-
zása, s azon belül például
említhetõ lapunk, a Szentesi
Élet 1968-as elsõ számától
való online és offline (DVD)
megjelenítése.

A Vásárhelyrõl kapott
60 kötetet 83-ra egészítették
ki, a szentesi levéltár és a
könyvtár állományát fel-
használva, Labádi Lajos fõ-
levéltáros és Vágvölgyi Zoltán
helyismereti könyvtáros köz-
remûködésével. A gimnázi-
umban 1865-1938 között ki-
adott értesítõk, s az 1939-
2000 közötti évkönyvek
szkennelését önkéntes tevé-

kenységre jelentkezõ közép-
iskolások segítségével vé-
gezték a könyvtárban, Köte-
les Judit irányításával. A tech-
nikai megvalósításról Tímár
Ferenc azt mondta el, hogy a
szkenneléssel párhuzamosan
õ végezte el az oldalképek-
bõl a PDF-dokumentumok
kialakítását, illetve a feltöl-
tést az intézmény e-könyv-
tárába: ekonyvtar.vksz.hu. 

Helyenként hiányos a
Böngészés pont alatt megta-
lálható összeállítás, azonban,
mint Tímár Ferenc mondta,
nem utal arra semmi, hogy a
hiányzó kötetek nem jelen-
tek volna meg, ezeket még
kutatják, s idõvel pótolják,
ha sikerül fellelniük az ere-
deti példányokat. – Még az
elsõ világháború idején is ki-
adták a soros gimnáziumi
értesítõt, amikor az igazgató,
dr. Szõke József katonai szol-
gálatot teljesített, s csak 46-
47-ben jelent meg összevont

kiadás – jegyezte meg a
szakember. 

1948 után viszont hosz-
szabb szünet következett,
csak 1970-ben jelent meg
újabb évkönyv, Bácskai Mis-
ka bácsi igazgató jóvoltából,
s az akkori nagy tanáregyé-
niségek tollából. Ezután 5-15
évente adták ki az iskola
krónikás könyvét, amint az
az e-könyvtárban is nyomon
követhetõ. Ideje lenne a kö-
vetkezõnek – fûzte hozzá Tí-
már Ferenc.

Hármas feladatot töltöttek
be ezek a kötetek Tímár Fe-
renc elgondolása szerint.
Egyrészt összefoglalták egy-
egy tanév eseményeit, amely
a tanári karnak és a fenntar-
tónak is fontos lehetett. Ol-
vashatóak a tanulók érdem-
jegyei is, mai világunkban
talán ez furcsának tûnhet, hi-
szen azóta komoly elismert-
séget szerzett emberekrõl
derülhet ki, hogy nem telje-

sítettek túl jól a gimnázium-
ban. Így például a késõbb
európai hírnévre szert tett,
több nyelven beszélõ dr. Bu-
gyi István orvosprofesszor
sem volt egykoron jó tanuló,
hívta fel a figyelmet Tímár
Ferenc. Harmadrészt megje-
lenési helyet is biztosítottak
az évkönyvek például nekro-
lógok számára, az oktatók is
közölhettek cikkeket szakte-
rületükrõl, a gimnáziumról.
Az iskolatörténet mellett ez
egyfajta szellemiségtörténet
is, fogalmazott Tímár Ferenc.
Digitális feldolgozásuk az
internet gyors térhódítása
miatt is fontos, de szavai
szerint, akinek erre lehetõsé-
ge van, felelõssége is legyen,
hogy ilyen adatok elérhetõek
lehessenek, akár kutatás cél-
jára. A gyûjteményt DVD-
korongra is felmásolta az in-
formatikus, kapott belõle a
gimnázium, és a helyi mûve-
lõdési intézmények, ám akár
ajándék céljára is alkalmas.
Egy elõadást terveznek La-
bádi Lajossal október 28-ára,
az elsõ megjelenés 150. év-
fordulóján.

A helytörténet digitális fel-
dolgozása nem szünetel: je-
lenleg a Polgári Leányiskola
évkönyveinek közzététele
zajlik, már közel 20 hozzá-
férhetõ az e-könyvtárban.
Középiskolai tablóképek
gyûjteménye is feldolgozás
alatt áll.

(darók)

(folytatás az 1. oldalról)
A 37. II. Rákóczi Ferenc

Mûszaki Ezred 27 fõvel és 32
technikai eszközzel vett részt
a mintegy 200 katonát felvo-
nultató gyakorlaton. Mint
Antal ezredes, parancsnok
fogalmazott, minden egyes
mozdulatot nem tudtak gya-
korolni, de a legszüksége-
sebb feladatokat elsajátítot-
ták. A mûszakiak ezen a
héten már a Gyõr melletti
Bácsa településen építenek
pontonhidat, utána elkezdik
a felkészülést a téli idõszak-
ra.

– A szentesi ezred az új pa-
rancsnok vezetésével tovább
viszi a mûszaki hagyományt,
hozzáállásuk és hozzáérté-
sük példaértékû – értékelte
a gyakorlatot kérdésünkre
Fucsku Sándor vezérõrnagy.
A Magyar Honvédség Össz-
haderõnemi Parancsnokság
parancsnoka szerint a ro-
mán, szlovák, ukrán és ma-
gyar katonák a nyelvi a
nehézségeket leküzdve, a
NATO országokban közös
angol nyelven kommunikál-
va, a különbözõ nemzeteknél

rendszeresített hasonló esz-
közökkel, összeszokottan
mozogtak a terepen és meg-
oldották a kitûzött feladatot.

Az Amerikai Egyesült Ál-
lamokból Ohio és Indiana ál-
lam nemzeti gárdájának kép-
viselõi is megtekintették a
gyakorlatot. Rajtuk kívül a
TISZA Többnemzeti Mûsza-
ki Zászlóalj tagországaiból a
katonai vezérkarok képvise-
lõi, valamint a Tisza menti
megyék megyei védelmi bi-
zottságának elnökei is részt
vettek az eseményen.

A zászlóalj bármely fél ké-
résére segít a károk megelõ-
zésében és elhárításában. A
nemzeti kontingensek meg-
tartva saját nemzeti felépíté-
süket, saját államuk terüle-
tén állomásoznak, feladatai-
kat saját felszereléssel hajtják
végre. A nemzeti kontingens
parancsnokát, törzsfõnökét,
valamint a törzs fõtisztjeit
minden nemzet maga nevezi
ki. Ha a zászlóalj valamely
fél területén alkalmazásra
kerül, a zászlóaljparancsnok
személyét a fogadó fél bizto-
sítja. BG

Többnemzeti
katasztrófa-elhárítás

A város utcáiban lévõ közvilágítási lámpatestek cseréje a
vége felé közeledik. Az új ledes lámpatestekkel a városi köz-
világítás a jelentõs energiamegtakarításon keresztül sokkal
gazdaságosabb üzemeltetést, ezzel évente több millió forint
megtakarítást tesz lehetõvé. Számokban kifejezve, a városi
közvilágítás áramszámlája évente 102 millió forintba kerül az
önkormányzatnak, amit mintegy 35-40 százalékkal csökkent
a 325 millió forintos beruházás. Azonban hiába az energiata-
karékosság, ha a fény nem jut el a megvilágítandó célfelület-
re, útra, járdára, térre. Éppen ezért, a közbiztonság fokozása
érdekében a lámpafény útjába kerülõ faágak lenyesését vég-
zik a város útjain. A munkavégzés ideje alatt kérik a lakosság
szíves türelmét és megértését.

Szeptember végéig a város utcáin található 4523 darab,
többségében nátrium lámpából 4156 darab cseréje történik
meg LED-tipusú lámpatestre, míg 69 lámpa esetében fényfor-
rást cserél a közbeszerzésen nyertes KT Electronic Kft.

Lámpacsere után gallyazás

150 gimnáziumi év digitálisan

(folytatás az 1. oldalról)
Az esti koncertek ideje

alatt már elõkerültek az eser-
nyõk, de sokan kitartottak és
megvárták a tûzijáték végét
is.

Baráti és munkahelyi kö-
zösségek, pártok, civil szer-
vezetek, testvértelepülések,
rég nem látott barátok, isme-
rõsök fogtak fakanalat és
érezték jól magukat a közös
fõzésen. Ilyenkor derül ki: a
lecsó lehet finom és közös-
ségépítõ is. Na persze voltak
akik nem bíztak a zöldség
laktató erejében és kipótol-
ták húsfélékkel, sütve tár-
csán vagy fõzve bográcsban.
A birkapörkölt illata messzi-
re érzik, alatta még a fa füst-
je is más.

A fesztiválra látogató
sztárvendégek közül Kovács
Kokó István a tojásos lecsó hí-
ve, de leginkább a nagyma-
mája fõztjének az ízét keresi
a lecsóban is. Csakúgy, mint
Radics Gigi énekesnõ, akinek
szintén a nagymamája a le-
csója ízlik leginkább, tésztá-
val vagy galuskával. Nótár
Mary inkább a húsos ételeket
kedveli. Kökény Attila tésztá-
ra szedi rá a lecsót és túrót,
tejfölt tesz hozzá. Abebe Dani
nem szereti a lecsót, de az
anyósáét megeszi. Idén is ér-
keztek vendégek a szomszé-
dos országokból és Finnor-
szágból is. A csehek káposz-
tás, a román vendégek szar-
vasgombás lecsót fõztek.

Évek óta nem zsûrizés
dönt a legjobb lecsóról, hi-
szen ennyi étket lehetetlen-
ség végigkóstolni és bírálni.

A legjobbak sorrendjét a sze-
rencse dönti el, idén elsõ he-
lyen a Lecsókolom nevû csa-
pat (képünkön), másodikon
a Belterjes-séf, harmadikon a
városi könyvtár végzett és
vihette a haza a díjként fel-
ajánlott fakanalat. A könyv-
tárosok több saját program-
mal is készültek, többek kö-
zött lecsó kvízzel és arra a
napra szóló üzenetekkel, va-
gyis mosolybefõttel. 

Jótékonysági kóstolójegyet
ezúttal is árultak, az össze-
get a szervezõ Hunor Coop
Zrt. megduplázza és a Ma-
gyar Rotary Ajándékozz éle-
tet! Programjának adja. A
Mikulásgyár a lecsófesztivál
ideje alatt 200 kiló tartós élel-
miszert, ruházatot és játékot
gyûjtött össze az éhezõ gyer-
mekek, családok javára.

A gasztronómiai és kultu-
rális programokat a rossz
idõ ellenére is ezrek látogat-
ták, a siker nem maradt el. A
szervezõ Hunor Coop Zrt.

már a következõ, jövõ szep-
temberi, jubileumi 15. Lecsó-
fesztiválra készül.

-bes

Lecsófeszt a felhõk árnyékában

Akik nem kérnek a lecsóból
Az Apponyi tér környékén élõk kevésbé érzik jól ma-

gukat otthonukban a lecsófesztivál két napja alatt. A han-
gos zene, a tömeg és a füst is zavaró lehet számukra. Siha
Attila a túl hangos zenére panaszkodott szerkesztõsé-
günkben hétfõ reggel. – Eddig is szólt a zene a lecsón, de
ennyire hangosan sose, ráadásul torzan és sok
baszszussal – kezdte az egykori zenész, aki a Rákóczi ut-
ca 5. szám alatt lakik. – Pénteken este alig tudtunk meg-
maradni a lakásban, rezegtek az ablaküvegek, sõt a nagy-
kapuban is, attól féltem, hogy kitörnek. Megkerestem a
zene erõsítésével foglalkozó embereket a keverõpultnál
és kértem, vegyék kicsit halkabbra, de kinevettek és el-
küldtek. Elmentem a rendõrségre is, de ott azt mondták,
hogy nem rájuk tartozik. Értem én, hogy azért szól han-
gosan a zene, mert úgy hallatszik mindenhol, de szerin-
tem jobb lenne, ha a Rákóczi utca végére és a közepére is
kitennének hangfalakat. Akkor kisebb hangerõvel és
tisztábban szólna a zene úgy, hogy mindenki hallja.

Katonasulisok is a Tiszán
A Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola mind

a négy katonasulis osztálya részt vett a Blonde Avalanche
2015. többnemzeti árvízi katasztrófavédelmi gyakorlat fõ-
próbáján. A 48 diák a tribünrõl nézhette végig a homok-
zsáktöltést, rézsûmegerõsítést, helikopteres homokszállí-
tást, különbözõ vízi bemutatókat, mûszaki felderítést,
kompolást, vízbõl mentést és roncskutatást. A statikus
bemutatón a mûszaki alakulat technikai eszközeit láthat-
ták.

Fotó: Vidovics 
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Ritka kincs, amikor 58 év
emléke összegyûlik, s kö-
zösség elé kerül évek távla-
tából a sok történet. A mai
Kiss Bálint Református Ál-
talános Iskola, az akkori
Kossuth téri iskola 1957/
1958-ban kezdõ diákjai,
osztályfõnökük, dr. Zs.
Tóth Ferencné, illetve Hor-
váth Istvánné és dr. Magyar
Jánosné, s tanáraik azonban
idén mégis találkoztak vég-
zésük éve: 1965., 50. évfor-
dulóján. A találkozót Téli
Márta hívta életre, s megen-
gedték, hogy lapunk is be-
lepillantson régmúlt élmé-
nyeikbe.

1957-ben az iskola még
színtiszta leányiskola volt, a
fiúk a Köztársaság téri intéz-
ményben tanultak, ez volt a
fiúiskola. Igazgatójuk Gás-
pár Mihály, késõbb pedig
Nyéki Gyula volt. Az 1960-
as években megjelentek az
elsõ koedukált osztályok, s
így érkezett néhány fiú is.

Az osztályokat egy tanító
vitte – alsó osztályban még
nem volt osztályfõnök –, s
egy-egy évfolyamon mindig
ugyanazok a tanítók voltak,
azaz minden évben más pe-
dagógus tanította a gyereke-
ket. A tanulók felsõ tagozat-
ban kaptak egy osztályfõnö-
köt, aki végigkísérte a cso-
portot. Dr. Zs. Tóth Ferencné
magyar-ének szakos tanárnõ
osztálya remek énekképzést
kapott. Nemcsak az úttörõ-
dalokat tanulták meg: külön

énekkaruk is volt, amely ké-
sõbb nemcsak városi, hanem
regionális versenyeken, or-
szágos rendezvényeken is
szerepelt. Különös gondot
fordítottak viseletükre, s e
pedagógus elképzelése alap-
ján valósult meg az is, hogy
az énekkar más úttörõ-öltö-
zetet kapott, mint iskolatár-
saik.

Szakkörök ebben az idõ-
szakban még nem voltak, vi-
szont mindenki kisdobossá,
késõbb úttörõvé vált, ez az
osztály a 3835-ös számú Zrí-
nyi Ilona úttörõcsapat tagja

lett. Az osztályok  ekkor 2-3
örsbõl épültek fel és nyaran-
ta  jellemzõen úttörõtáborok-
ban vettek részt. A rendszer
ellenére történtek diákcsí-
nyek is. Az egész csoport vi-
dám nosztalgiával emléke-
zett vissza arra, amikor az
elõzetesen tanulóktól elvett,
jó magaviseletért megtart-
ható magatartás-kártyákat
„visszalopkodták“ maguk-
nak, s a csel sikertelen volta
miatt szinte kivétel nélkül
szerepelt az intõ a naplóban
a nebulók neve alatt.

Bár az iskolában speciali-

zációk sem mûködtek, a cso-
port tagjairól (a jelenlévõk:
Aradi Ilona, Balogh Sz. Klára,
Bese Katalin, Butyka Erzsébet,
Demeter Éva, Dósai M. Ilona,
Farkas Klára, Faragó Anna, Fa-
zekas Sándor, Jónás Ágnes, Hu-
nyadi Zsuzsa, Papp Imre, Pata-
ki Katalin, Rozgonyi Sándor,
Székely Erika, Téli Márta,
Tirpák Éva) elmondható,
hogy többségében gazdasági
irányvonalon tanultak to-
vább, illetve gépírók, gyors-
írók lettek, ipari szakközép-
iskolába mentek; negyedük
fordult a felsõoktatás felé.

Hornyik Anna Viola

Találkoztak az 1965-ben
végzett diákok

A Pollák Antal Mûszaki
Szakközépiskolában a kilen-
cedik osztályon a jól bevált
fakultációkkal indult ágaza-
ti képzés. Kovács Attila igaz-
gató elmondta, plusz fakul-
tációkat jelentenek az elekt-
ronika és informatika. –
Ezen túl még található kép-
zéseink között emelt infor-
matika és multimédia is.
Utóbbi inkább informatikai
szempontból közelíti meg a
médiát, s a film-, hang- és
képvágás kerül a közép-
pontba. Ide érkezett egy új
tanárunk, Kóbor Klaudia, a
Szentes Televízió munkatár-
sa. Régi-új pedagógusaink is
vannak, hiszen többen visz-
szajöttek. Újdonság még,
hogy ingyenes, esti felnõtt-
képzést kezdtünk el, két
csoport indult be egy osztá-
lyon belül. Jelenleg 26 fel-
nõtt jár délután 4 órától este
8 óráig informatikai és
elektronikai szakra. A szak-
képzés nappali tagozatán a
mai napon 42-en vannak,
ami azt bizonyítja, hogy
fontos a gyerekek számára a
szakmatanulás biztosítása. 

– Mit szólna az intéz-
mény a középiskolások he-
téhez, ahol középiskolák

együtt vehetnek részt rend-
hagyó eseményeken?

– Ha volna erre lehetõség,
akkor részt vennénk benne,
a diákok is és az osztályfõ-
nökök is. Mi tudnánk nyitni
egy szakmai napot, ahol a
gyerekek megmutathatnák,
hogy mit tanulnak a szak-
irányos óráikon, hiszen pél-
dául a gimnáziumban nehe-
zen tudják elképzelni, hogy
mi az a gyakorlati óra. Ezzel
mi is tudnánk nyitni a város
többi intézménye felé. A
drogprevenció pedig min-
dig kiemelten fontos volt
személyesen számomra is. 

A Bartha János Kertészeti
Szakképzõiskolában a tan-
évkezdés jól sikerült, a beis-
kolázási létszám összességé-
ben nõtt. Udvardi István
igazgató szerint felsõoktatá-
si-törvénymódosítások a
kertész-oktatást átformál-
ták. – A szakközépiskolai
szinten legkeresettebb sza-
kunk a kertész-növényvédõ
technikus szakma meg-
szûnt, helyette mezõgazda-
sági technikus képzés in-
dult, amire korábban az
elõbbi képzés épült, de ne-
künk az elindítását nem en-
gedélyezték. A duális kép-

zésnek köszönhetõen az ál-
lattenyésztési intézettel vi-
szont megállapodást kötöt-
tünk és szakmába vágóan
három képzést indítottunk:
kertész szakiskolát 25 fõvel,
virágkötõ és virágkereskedõ
szakiskolát 20 körüli lét-
számmal és egy húsipari
termékgyártó képzést. Isko-
lánkba érkezett egy új infor-
matikatanár is;  jelenleg
meglévõ iskolabuszunkhoz
keresünk sofõrt.

A Bartha szakiskola idén
lesz 75 éves és az évforduló
alkalmából október 9-10-én
pénteken és szombaton ün-
nepséget szervez, melyhez
kapcsolódik a XVII. Kerté-
szeti Kiállítás. A progra-
mokra várjuk a volt diáko-
kat és város lakosságát.

– Hogyan fogadná a kö-
zépiskolások hete kezdemé-
nyezést a Bartha János Ker-
tészeti Szakképzõ Iskola?

– Az iskolánk már 6 éve a
Kelet-magyarországi Agrár-
szakképzõ Központ tagisko-
lája. Jelenleg ezt 4 szakkép-
zõ-iskola alkotja, így a mi
diákjaink a tagiskolák diák-
jaival vettek részt közös
projekteken. Nemrég zárult
egy TÁMOP pályázat is,
melynek köszönhetõen tu-
risztikai programokon is
aktívabban vettünk részt.
Emellett oktatási- és drog-
prevenciós eseményeken
szerepeltünk havonta. Ter-
mészetesen Szentesen is
részt vennénk hasonló kez-
deményezéseken. Nyitottak
vagyunk és a szervezésben
is örömmel részt vennénk –

felelte az igazgató.
A fenti témákban Tóth Ta-

mással is beszélgettünk, aki
a Horváth Mihály Gimnázi-
um igazgatója.

Az intézményben az osz-
tályok 6. évfolyamtól indul-
tak, s további 4 évfolyamot
indítottak, egy osztályban
túljelentkezéssel. – Fontos
kiemelni, hogy idén csatla-
koztunk a Tehetségpont-há-
lózathoz, elnyertük a a leg-
magasabb szentet, az akkre-
ditált Tehetségpont kiváló-
ság címet. Hasonló jelentõ-
ségû még a Rákóczi Szövet-
ség pályázatán belül a diák-
utaztatás, melyben évente
pályázhatunk 600 kilométe-
res távolságra. Az iskolába
érkezett egy új francia lek-
tor, Laure Corbineau a francia
kormány támogatásával.

– Hogyan fogadná a gim-
názium a középiskolások
hetét?

– Az elhatárolódást igyek-
szem csökkenteni és konst-
ruktív kapcsolatot ápolni a
középiskolai intézmények-
kel. A Keresztény Pedagó-
gus Társaság rendezésében
járt nálunk Freund Tamás
agykutató, akinek az elõ-
adásán több mint 100 diá-
kunk vett részt. A drogpre-
venció témában idén dr.
Zacher Gábort hívtuk el. Ha
példaértékû elõadókat hall-
hatnak a diákok, az rájuk is
hatással van. A gimnázium
segíthetne esetleg elõadókat
és akár finanszírozó part-
nert is találni – mondta Tóth
Tamás igazgató.

A témát következõ számunk-
ban folytatjuk.

HAV

Legyen középiskolák hete?

Szerb festõmûvész kiállí-
tásával indult az õszi évad a
Tokácsli Galériában. A mû-
velõdési központ fõtéri ki-
állítóhelyének két termében
szinte háromdimenziós ha-
tást keltõ dombornyomott
papírra készült akvarelleket
és grafikákat láthatunk.

Egy képzõmûvész, aki
dombornyomott technikával
térbelivé varázsolja a képe-
ket, s elõfordul, hogy egy-
más mellett ugyanazt a ké-
pet kétszer, de két különbözõ
színárnyalattal látjuk, más-
más érzetet keltve. Kísérlete-
zõ alkotónak tartja Stanka
Todorovicot, egyben történel-
mi tárlatnak nevezte a festõ
szentesi bemutatkozását
megnyitó beszédében Móra
József önkormányzati képvi-
selõ. A szerb mûvésznõnek
valóban ez az elsõ kiállítása
nemcsak városunkban, de
hazánkban is. Hosszú folya-
mat elõzte meg ezt a tárlatot,
hiszen Szentes elsõ testvér-
városa, Bácskatopolya mû-
vésztelepével a 70-es évek

eleje óta tart a jó kapcsolat,
az eltelt négy évtizedben
mindig rendeztek itt kiállí-
tást ottani alkotók munkái-
ból. Ádor Pál, a mûvésztelep
korábbi vezetõje hozott re-
mek anyagokat a városi galé-
riába, az õ szervezõ szerepét
néhány évvel ezelõtt bekö-
vetkezett halála után Kollár
László vette át. A szintén fes-
tõként pár éve már bemutat-
kozott férfi tolmácsolta Stan-
ka Todorovic gondolatait. A
Belgrádban, a Képzõmûvé-
szeti Akadémia grafika tan-
szakán végzett, a bajsai és to-
polyai mûvésztelepek mun-
kájában is részt vevõ hölgy
jelentõs számú szerbiai és
külföldi szereplést követõen
látogatott el mûveivel hoz-
zánk. Mint fogalmazott,
ide érkezve megállapította,
mindez igaz, amit eddig
Szentes szépségérõl hallott,
ha tehetné, itt is maradna,
végül magyarul köszönte
meg a meghívást.

D. J.

A topolyai hagyomány
folytatódik

Kapcsolódva az Európai
Mobilitási Hét programjához
Európai Autómentes Napot
tartanak Szentesen szeptem-
ber 22- én, kedden.

Ezen a napon 6–20 óra kö-
zött a Kossuth Lajos utca, Jó-
zsef Attila utca és Somogyi
Béla közötti szakaszán ideig-
lenes forgalomkorlátozást
lép életbe. Ekkor az egész-

ségügyi, készenléti- és moz-
gáskorlátozott gépjármûvek
kivételével a lezárt útsza-
kaszra gépjármûvel behajta-
ni tilos!

Javasolt terelõútvonal: Jó-
zsef Attila u. – Új u. – Somo-
gyi Béla u. – Klauzál u. – Jö-
vendõ u. – Horváth Mihály
utca.

Behajtani tilos!
A középiskolák tanévindításáról kérdeztük az intézmé-

nyek igazgatóit, érkeztek-e új pedagógusok, kezdõdtek-e
új projektek, fejlesztési programok. Nemcsak a jelen, ha-
nem a jövõ is érdekelt bennünket: felvetettünk egy olyan
kezdeményezést, ahol a középiskolák az intézményi hatá-
rokon túl együtt, közös platformokon vehetnének részt
eseményeken, mint például a médiumok, az Mûvelõdési
Központ, a megyeháza, drogprevenciós elõadások, közös
utazások ország határain belül és ezeken túl. Hogyan fo-
gadnák az intézmények negyedévente a középiskolások
hetét és tudnák esetleg aktívan alakítani azt?

Fotó: Vidovics



Két év elteltével ismét a lengyelországi
£ódzban vendégeskedtek a Szentesi Fotókör
tagjai. A Szék címû tárlatot mutatták be a
vonzáskörzetével együtt közel egymillió la-
kosú városban. A szentesiek a £ódzi Fotográ-
fusok Szövetségének meghívását fogadták el,
13 alkotó – Bakó Ildikó, Gálfalvyné Hilda, Kiss
János, Kozma Anita, Králik Emese, Levendovics
György, Marton Ferenc, Nagy István, Német
Gabriella, Sarusi István, Szaszkó Antal, Tóthné
Timafalvi Gizella, Vörös János – 45 képével mu-
tatkozott be, közülük öten útra is keltek,
hogy személyesen élvezzék a legendás len-
gyel vendégszeretetet. 

– Az elõzõ tárlat témája a Szem volt, idén
ehhez hasonlóan, egy közös koncepciót kö-
vetve igyekeztünk összeállítani a kollekción-
kat. A Szék pár hónappal ezelõtt, egy fotókö-
ri ötletelés nyomán, több másik lehetõséget
megelõzve lett a nyertes. Érdekes a végered-
mény. Ez az egyszerû berendezési tárgy min-
den alkotónak elindította a fantáziáját, min-

denkiben újabbnál újabb ötletek születtek a
megjelenítésére. A széket tovább kellett gon-
dolni, mondanivalóval felruházni, olyannal,
amely elgondolkodtatja a nézõt, a kiállítás lá-
togatót – mondta a szentesi klub vezetõje,
Nagy István. A magyar alkotók hat napot
töltöttek Lengyelországban, ahol városnézés-
sel, szakmai programokkal töltötték az idõt.
Különös megtiszteltetésnek tartják, hogy Eu-
rópa egyik leghosszabb sétálóutcájában, a
mûvészeteket, a kultúrát igen nagy becsben
tartó város egyik legnevesebb galériájában,
az Eugeniusz Hanemanban kerülhettek falra
a képeik. A szentesi fotók nagy sikert arattak,
a lengyel klubtagok és az érdeklõdõ vendé-
gek elismeréssel szóltak azokról. A tárlatot
Slawek Grzanek lengyel, Nagy István szentesi
klubvezetõ és a varsói magyar kulturális at-
tasé, Zeöld Zsombor nyitotta meg. A kiállítás
három hétig látogatható.

Králik Emese
Szentesi Fotókör

Szentesi székek
egy lengyel galériában
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Kéthetenként, kedd este
18 órától várják az érdeklõ-
dõket a filmklubba, a városi
könyvtár épületébe. 

Szeptember 15.
Van ott valaki?
94 perc angol film 2008

(John Crowley)
A tízéves Edward a ten-

gerparton lévõ, a szülei által
vezetett idõsek otthonában
nõtt fel az 1980-as években.
Miközben anyja a családi üz-
lettel van elfoglalva, az apja
a középkorúak krízisével
küzd. Edward videóra veszi
az öregeket, hogy megtudja,
mi történik, amikor meghal-
nak. Szinte megszállottja
lesz a szellemeknek és a túl-
világnak. A fiú magányos,
egészen addig, míg be nem
költözik a házba Clarence. A
nyugdíjas bûvész és a visz-
szahúzódó kisfiú összebarát-
koznak. 

Szeptember 29.
A látogató
104 perc, amerikai film

2007 (Thomas McCarthy)
A magányos egyetemi ta-

nárt munkája már rég nem
hozza lázba, az írástól is el-
fordult. Szürke hétköznapjai
azonban egy csapásra meg-
változnak, mikor egy konfe-
rencia kapcsán New Yorkba
utazik, és az ottani apart-

manjában egy fiatal párost
talál, akikrõl hamarosan ki-
derül, hogy illegálisan tar-
tózkodnak az országban. A
férfi szíve megesik rajtuk. A
tartózkodásért cserébe egyi-
kük felajánlja, hogy megta-
nítja játszani õt az afrikai do-
bon. A közös zenélésbõl ha-
marosan õszinte barátság
szövõdik.

Október 13.
Magánórák
97 perc, angol film 1994

(Mike Figgis)
A megkeseredett, és diák-

jai által utált tanár, egy angol
bentlakásos iskolában tanít
görögöt és latint. A diákjai
zsarnoknak tartják, nem
minden indok nélkül. 20
éves pályafutás után arra
kényszerítik, hogy megrom-
lott egészségi állapotára hi-
vatkozva visszavonuljon, és
várhatóan a nyugdíjától is
megfosztják. Felesége is
megcsalja, élete céljának tart-
ja, hogy a férjét bántsa, ahol
csak tudja. A férfinak új kö-
rülményei közepette kell
megtalálnia a helyét a világ-
ban.

Október 20.
A bíró

141 perc, amerikai film
2014 (David Dobkin)

A nagyvárosi, nagyszájú
jogász az édesanyja halála
miatt utazik haza, és kényte-
len átmenetileg egy fedél
alatt maradni az apjával. Az
öreg bíró nyakas és kiállha-
tatlan. És nagyon beteg. És
gyilkossággal gyanúsítják. A
fiú akarva-akaratlan egyre
több idõt tölt a szülõi ház-
ban, és egyre jobban érti, mi-
ért is szökött el innen örökre.
Ám család ellen nincs orvos-
ság: a szeretet is felébred
benne a rokonság iránt, me-
lyet olyan nagyon igyekezett
elfelejteni.

November 10.
Központi pályaudvar
110 perc, brazil-francia

film 1998 (Walter Salles)
Az állandóan nyüzsgõ Rio

De Janeiró-i fõpályaudvar
egyik zugában Dora, a nyug-
díjas tanárnõ pénzért levelet
ír az átutazó írástudatlanok-
nak. A leveleket aztán - miu-
tán otthon barátnõjével jókat
szórakozik rajtuk – sosem
adja postára. Egy nap a 9
éves Josue és édesanyja írat
levelet Dorával – a fiú apjá-
nak, akit felesége otthagyott,

de most látni szeretné. Két
lélek, két sors mulatságos,
emberi és megható kalandja.

November 24.
Szavak nélkül
112 perc, lengyel film 2013

(Maciej Pieprzyca)
Mateusz egy fiatal fiú, aki

26 éve tolószékben él, és
nem tud kommunikálni sen-
kivel, mert agyi sérülése mi-
att a beszédre képtelen. Egy
orvos ki is mondja róla az
ítéletet: nem érdemes foglal-
kozni vele, mert nem több õ,
mint egy növény. Ám
Mateusz belül mindent átél.
Ugyanolyan érzelmei vagy
indulatai vannak, mint bár-
kinek. Nem adja fel a küz-
delmet, próbál kommunikál-
ni a környezetével, és be
akarja bizonyítani, hogy õ
nem egy növény, hanem na-
gyon is – ember.

December 8.
Kolja
111 perc, cseh-angol film

film 1996 (Jan Svìrák)
Prágában járunk, a vasfüg-

göny még tartja magát.
Louka, a zenész a nõbolond
agglegények boldog és fele-
lõtlen életét éli. Anyagi téren
azonban már korántsem áll

olyan jól, mint nõügyekben.
Ezért egyezik bele, hogy
pénzért névházasságot kös-
sön egy ismeretlen orosz nõ-
vel, akinek csehszlovák útle-
vélre van szüksége. A házas-
ság megköttetik: csakhogy
Louka számításába apróbb
hiba csúszik. „Felesége“
ugyanis megszökik, s neki
csupán egy kis csomagot
hagy emlékül: kisfiát, Kolját.

December 22.
A szeretet szimfóniája
100 perc, amerikai film

2007 (K. Sheridan)
A fiatal ír gitáros egy nap

találkozik egy csellistával
New Yorkban. A találkozás-
ból egy gyermek fogan,
August Rush, ám a fiú árva-
ként nõ fel. A különleges ze-
nei tehetséggel megáldott
gyermek tehetségét arra
használja fel, hogy megke-
resse szüleit. Egy nap, egy
idegen Wizard nevû férfiban
lel segítségre, így együtt in-
dulnak útjukra... Egy gyö-
nyörû mese, amelyben újra
láthatjuk Robin Williamset
is. 

Január 5.
Búcsúkoncert
105 perc, amerikai film

2012 (Yaron Zilberman)
A világhírû vonósnégyes

évtizedek óta zenél együtt,
bejárta a világot, s minden-

hol osztatlan sikert arattak.
Huszonöt év sikeres közös
munka után a kvartett csel-
listájánál Parkinson-kórt di-
agnosztizálnak, s kézreme-
gése lehetetlenné teszi a to-
vábbi munkát. Amikor el-
dönti, hogy nyugdíjba vo-
nul, ezzel válaszút elé állítja
a zenekar tagjait is, miköz-
ben elfojtott, ki nem mon-
dott feszültségek kerülnek a
felszínre. A búcsúkoncert
megmutatja a zenészlét ne-
hézségeit, azt a hihetetlen tu-
dást és munkát, ami egy-egy
elõadás mögött rejlik.

Január 19.
Whiplash
107 perc, amerikai film

2014 (Damien Chazelle)
Andrew híres akar lenni.

New York, tehát az Egyesült
Államok, tehát az egész vi-
lág egyik leghíresebb zeneis-
kolájába, a Shaffer Konzer-
vatóriumba jár, dobolni ta-
nul, rengeteget gyakorol, és
mindenre képes volna a si-
ker érdekében. Legalább is,
azt hiszi. De találkozik egy
tanárral, aki még nála is el-
szántabb. Õ abban hisz,
hogy a tehetséget minden-
áron fel kell szabadítani, és
ami bujkál, azt ki kell présel-
ni a tanulókból. Akkor is, ha
kínlódnak, ha sírnak vagy
belehalnak.

A Fi lmklub ajánl ja

2015-ben 14. alkalommal
rendezték meg a Szentesi
Lecsófesztivált, amelynek
elõestéjén a négy éve ala-
kult By the Way (jelentése:
egyébként, mellesleg) nevû
zenekar lépett fel. Az együt-
tes több személycserén is
keresztülment, 2014 augusz-
tusában érte el azt a formá-
ját, amelyben most is mû-
ködik Szikszai Péterrel,
Feng Ya Ou Ferenccel és
Vavra Bencével. Tagjait ze-
nei múltjukról kérdeztük,
arról, hogyan alakult az
együttmûködésük és a ren-
dezvényre való tekintettel
az sem maradhatott el, hogy
elmondják az olvasóknak,
hogyan szeretik a lecsót.

– Milyen zenei elõéletetek
van?

Feng Ya Ou Ferenc: – Én
klasszikus zenésznek indul-
tam, fõiskolára is jártam, e
területen tanultam. Általá-
nos iskolában ismerkedtem
meg a klasszikus zenével,
majd elmentem konziba s
végül Gyõrben találtam meg
felsõfokú zenei tanulmánya-
im színterét. Emellett volt
egy hobbizenekarom, ahol
énekelgettem is, a trombitás
tanulmányaim mellett. Ko-
molyzenébõl a könnyûzene
felé csak a az X-Faktor óta
váltottam.

– A Zeneakadémián való
továbbtanulásra esetleg nem
gondoltál?

– Pesten jártam konzerva-
tóriumba s ezt követõen
mentem vissza Gyõrbe. Itt
volt egy nagyon jó tanár, s
miatta mentem vissza, õ ta-
nított korábban Budapesten
a Weinerben is. Illetve a kö-

zépfokú tanulmányaimból
ismertem a Zeneakadémia
néhány oktatóját és diákját. 

Vavra Bence: – Én egy álta-
lános iskolai kórusban kezd-
tem meg zenei ismereteim
mélyítését. Tehát nem igazán
tanultam, inkább mindig is
szerettem az éneklést. Gim-
náziumban jártam dráma ta-
gozatra, itt volt külön ének-
oktatás. Az X-faktor után
egy rövid ideig jártam ének-
tanárhoz. 

Szikszai Péter: – Nekem
17-18 évesen volt egy saját
zenekarom, Ya Ou-éhoz ha-
sonló, itt kezdtem el dalszö-
vegeket írni. Fõleg angol
nyelven szeretem kifejezni
magam, mert ritmikailag
könnyebb megírni õket. Ha
lírikusabb céllal fogalmazok,
akkor viszont mindig a ma-
gyar nyelvet választom. A
közönség ezáltal pontosan
ért.

– Hogyan tudod a gazda-
sági tanulmányaiddal össze-
egyeztetni a zenét?

– A szakdolgozatomat a
zeneiparról írtam. Ez volt az
elsõ élmény az életemben,
amikor valóban össze tud-

tam egyeztetni a gazdasági
irányvonalat a zenével s ta-
nulmányaimmal. Szerintem
fontos, hogy valakinek le-
gyen egy olyan polgári szak-
mája, amivel tudja magát ké-
pezni. A közgazdasági egye-
tem egyfajta gondolkodás-
módot is ad. 

– Idén a lecsófesztiválon
rekordmennyiségû bogrács-
ban fõ a lecsó. Ti milyen mó-
don elkészítve szeretitek ezt
az ételt?

Vavra Bence: – Paprikával,
paradicsommal és virslivel, s
persze mindenki azt szereti a
legjobban, amit otthon készí-
tettek neki.  A lecsó olcsó és
finom is.

Feng Ya Ou Ferenc: –
Édesapámnál inkább kínai
ételeket ettünk. Amikor kicsi
voltam, annyira nem voltam
érte oda, mert nem szerettem
a paradicsomot.

Szikszai Ferenc: – Sok do-
log van, amit nem szerettem
gyerekként, most pedig már
igen. Virsli, paradicsom és
paprika, illetve kicsi rizs –
szerintem ez kell a finom le-
csóhoz.

HAV

Mellesleg a By the Way
is szereti a lecsót

Német Gabriella csongrádi fotográfus Csa-
ládi album címû fotókiállítása nyílt a Galé-
ria Kávéház és Étteremben.

Gabriella az eddigi különbözõ fotósoro-
zataiból állította össze a kiállítást. A Csalá-
di album elnevezés erre a kis válogatásra
értendõ, a kiállítás címe és a képek jelentése
közötti összefüggés legnagyobb mélysége
is kifejezhetõ egy rövid idézetben, mely
már-már közhely jelleggel bír: „Skizofréniá-

val sosem vagy egyedül.“ (Vavyan Fable)
Minden fotó az alkotót ábrázolja, ill. ön-

arcképeket vesz alapul különbözõ formá-
ban, tartalmuk, mondandójuk pedig az
„én” megismerésének kérdésköréhez kap-
csolható minden esetben. A fotográfus ma-
gáról ezt a gondolatot tartja a legkifeje-
zõbbnek: „Sokan nem értékelik a humo-
rom. Ha kevesebb lenne az önbizalmam,
azt gondolnám, nem vagyok vicces.”
(Laurell K. Hamilton)

A Családi album november 2-ig látogat-
ható nyitvatartási idõben.

Családi album

Fotó: Vidovics
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A Debrecenben megren-
dezett Magyar Szuper Liga
döntõvel befejezõdtek a
2015. évi bajnoki küzdelmek
az atlétikában. A szentesi
Maximus SE atlétái közül
hárman kaptak meghívást a
liga döntõre Seres András
férfi diszkoszvetésben,
Váradi Krisztina nõi disz-
koszvetésben és súlylökés-
ben, Papp Anita diszkoszve-
tésben. Az elsõ napon Seres
András – Kõvágó Zoltán és
Szikszai Róbert mögött –, a
harmadik helyet szerezte
meg. András régóta bajlódik
kisebb sérüléssel, teljesítmé-
nyén meg is látszott mind-
ez. A második napon a nõi
diszkoszvetésben Márton

Anita mögött Váradi Kriszti-
na ezüstérmet szerzett,
majd a nõi súlylökésben
megismételte ezt a teljesít-
ményét. Papp Anita nagy
küzdelemben hetedik helye-
zett lett súlylökésben. – Elõ-
zetesen nem vártunk ilyen
jó eredményt, hiszen Már-
ton Anita mögött súlylökés-
ben Váradi Krisztina a vi-
lágbajnokságot is megjárt
Zsivóczky-Farkas Györgyit
megelõzve a második he-
lyen végzett – mondta Benkõ
István, a Maximus SE elnö-
ke.  – András deréksérülése
ismét kiújult, még két ver-
seny van vissza az idénybõl,
ezt követõen az orvosok ve-
szik kezelésbe a derekát. 

Az atlétikai szövetség két
esztendeje rendezi meg a
Szuper Liga sorozatot, a
döntõre pedig az adott ver-
senyszám legjobb nyolc ver-
senyzõjét hívja meg. – Ezek
alapján az egyesületnek pon-
tokat, saját maguknak pénzt
tudnak szerezni a verseny-
zõk. Azt gondolom, hogy eb-
ben a versenysorozatban jól
szerepeltünk, ebbõl a régió-
ból a békéscsabaiak tudtak
megelõzni bennünket – nyi-
latkozta Benkõ István. A ver-
senyszezon a Maximus SE
versenyzõi számára Szente-
sen ér véget, október harma-
dikán a Szentes Kupa dobó-
versennyel zárul a szezon.

hv

3-1-re kikapott az Algyõ
otthonában a Szentesi Kini-
zsi megyei elsõ osztályú lab-
darúgó-csapata. Hiába az
idény talán eddigi legjobb já-
téka, ezért nem járt pont, ja-
vítani szombaton a Makó el-
len lehet hazai pályán. 

A második helyen álló
Algyõ otthonába utazott a
Kinizsi egy héttel ezelõtt, de
nem feltartott kézzel léptek
pályára a mieink. Az elsõ fél-
idõben mindkét oldalon
akadtak lehetõségek, sajnos
azonban a vége elõtt nem
sokkal egy ellentámadásból
a hazaiak szerezték meg a
vezetést. Hasonlóan kezdõ-
dött a második játékrész is, a
kapussal szemben elrontot-
ták a helyzetet a szentesiek,
az ellentámadásból pedig
megduplázta az elõnyét az
Algyõ. – Fiatal, lendületes el-
lenféllel mérkõztünk, azt
mondhatom, hogy szervezett
gárdával találkoztunk, eddig
talán a legjobbal ebben a sze-
zonban. Sajnos a hétközi ku-
pamérkõzésen nagyon gyen-
gén futballoztunk, de ennek
ellenére továbbjuthattunk
volna a kupában, de az FK

1899 Szeged mindkét lehetõ-
ségét gólra váltotta, míg mi a
számos helyzetünk közül
egyet sem, így búcsúztunk a
kupasorozattól – mondta
Koncz Zsolt vezetõedzõ. – A
helyzetkihasználásunkon
mindenképpen változtat-
nunk, javítanunk kell, ha ez
sikerül, akkor sikeresebb lesz
a csapat is. 

Koncz Zsolt a Sándorfalva
ellen és az FK Szeged ellen is
pályára lépett, de a mûfüves
játék bizony alaposan megvi-
selte Zsolt térdét, így most
az orvosi jelentésre vár, hogy
tulajdonképpen mi okozhat-
ja a problémát.

A fiatalok Algyõrõl is el-
hozták a három pontot, egé-
szen kiválóan szerepel ebben
a szezonban az ifjúsági csa-
pat, a mostani, 3-1-es gyõze-
lem azt jelenti, hogy a Makó-
val holtversenyben a mieink
állnak a táblázat élén. És
ezen a hétvégén éppen a ma-
kóiak látogatnak Szentesre,
ez tehát nagy rangadó lesz.
A felnõttek is a Makóval ját-
szanak, a találkozó 16 óra 30
perckor kezdõdik a Pusztai
László Sporttelepen. hv

Csak helyzetig
jutottak

Érmek a Szuper Ligából

Látványos megnyitóval
kezdõdött szerdán délután
a fogathajtó világbajnokság
a fábiánsebestyéni Kinizsi
Parkban. A nyitóünnepsé-
gen világbajnok hajtók, a
fogatok és lovak mellett hu-
szár karusszelt is láthattak
az érdeklõdõk, de a térség
valamennyi hagyománya és
értéke is fontos szerepet ka-
pott. Csongrád megye idei
legnagyobb sporteseményét
Fazekas Sándor földmûve-
lésügyi miniszter nyitotta
meg. 

Fábiánsebestyéni, csen-
gelei gyerekek mellett világ-
bajnok hajtók, az állami mé-
nes ötös fogatai és lovas hu-
szárok is szerepeltek azon a
színpompás nyitórendezvé-
nyen, amellyel a kettesfo-
gathajtó világbajnokság vet-
te kezdetét szerdán délután.
Az esemény résztvevõit Far-

kas Sándor, a szervezõbizott-
ság elnöke köszöntötte, a vi-
lágversenyt Fazekas Sándor
miniszter nyitotta meg. A 16.
Kettesfogathajtó Világbaj-
nokságon 20 ország 67 foga-
ta versenyez szeptember 9.
és 13. között.

Csongrád megye idei leg-
nagyobb sport világesemé-
nyére nemcsak Európából,
hanem Észak-Amerikából
és Dél-Amerikából érkeztek
fogatok. A megújult kem-
pingben összesen 197 lovat
helyeztek el a legmoder-
nebb körülmények között. A
magyar válogatott címvédõ-
ként száll harcba, Tóth Tamás
szövetségi kapitány tájékoz-
tatása szerint a Magyaror-
szág színeiben induló 9 haj-
tó, azaz ifj. Dobrovitz József,
Galambos Nándor, Hódi Kár-
oly, Kákonyi Norbert, Lázár
Vilmos, Lázár Zoltán,

Osztertág Kristóf, Osztertág
Márk és ifj. Simon József közül
a címvédõ Lázár fivérek, va-
lamint ifjabb Dobrovitz kép-
viseli csapatban az országot.
Mind csapatban, mind egyé-
niben Magyarország a cím-
védõ. Lázár Vilmos kilenc-
szeres, Lázár Zoltán hétsze-
res világbajnok.

A kulturális programok
közül a legnagyobb várako-
zás Mága Zoltán hegedûmû-
vész és sztárvendégei szom-
bat esti fellépését és Máté
Bence világhírû természetfo-
tós kiállítását elõzi meg. A
helyszínen ötezer fõs lelátó,
gyermekprogramok, koncer-
tek, házias ételek fogadják a
rendezvény közönségét. Az
öt nap során „Észak-Csong-
rád kincsei“ címmel a megye
23 települése – köztük Szen-
tes – mutatkozik be, a kiállí-
tást Jakab István, az Ország-

gyûlés alelnöke ajánlotta az
érdeklõdõk figyelmébe.

A 16. Kettesfogathajtó Vi-
lágbajnokság hátralévõ ese-
ményei: szombaton délelõtt
10 órakor kezdõdik a Mara-
tonhajtás versenyszám, este
7 órakor Mága Zoltán hege-
dûmûvész és sztárvendégei:
Malek Andrea, Sasvári Sándor,
Nyári Károly adnak koncer-
tet, amit 20.30-tól esti lovas-
show követ dámalovasokkal,
díjlovasokkal, kishuszárok-
kal, trükk lovasokkal és lo-
vas tornászokkal. Vasárnap
délelõtt 10 órakor kezdõdik
az akadályhajtás verseny-
szám, a bajnokavatásra 16
órakor kerül sor.

Záróbeszédet mond Balog
Zoltán, az Emberi Erõforrás-
ok Minisztere, a rendezvény
fõvédnöke.

-bes

Megkezdõdött a fogathajtó vb

Szentesen rendezték meg a
2015-16-os szezon elsõ rögbis
rendezvényét, az Olimpiai szakág
I. fordulóját szombaton délelõtt.
Délután pedig a közelmúlt rögbis
legendái ütköztek egymással egy
barátságos mérkõzésen. A férfi,
az U19 férfi és az U16 férfi 7's
Magyar Bajnokság szeptember 5-
én startolt a Pusztai László Sport-
telep két külsõ pályáján. A hazai
Szekerce (szentesi, kecskeméti,
ceglédi játékosokból), Szegedi
Gorillák, Esztergomi Vitézek, Bp.
Exiles, Krirályság Rögbi Vác és a
Kecskeméti ARC kadét, junior és
felnõtt korosztályú csapatai mér-
kõztek egymással.

Az idõjárás nem éppen kedve-
zett a játékosoknak, a hirtelen le-
zúduló esõvel beköszöntõ õsz sok
csapatnak, köztük a hazai gárdá-
nak is elvette a kedvét a játéktól.
Az elsõ fordulón így 5 csapat ver-
senyzett a tornagyõzelemért. A ta-
valyi ezüstérmes Budapest Exiles
RFC képviselte a legnagyobb já-
tékerõt, gond nélkül, simán hozták
mérkõzéseiket, kivéve az utolsót,
ahol a tavalyi bronzérmes Kecske-
méti ARC  döntetlent játszott elle-
nük.

A Szentesi 91'esek RK az U19
a Junior 7's bajnokság elsõ fordu-
lójában az utolsó, 5. helyen vé-
geztek.

A következõ forduló szeptem-
ber 12-én Esztergomban, majd
szeptember 26-án Kecskeméten
lesz. A bajnokság az õszi sorozat
után júniusban folytatódik szintén
3 fordulóval. 

Vizes nyitány
rögbiben

Gyõzelemmel kezdett ha-
zai pályán a Szentesi Kinizsi
SZITE férfi asztalitenisz
együttese. A mieink az újonc
Vásárosnamény ellen álltak
asztalhoz, és 11-7-es gyõzel-
met arattak. Korábban arról
írtunk, hogy Gazdag Károly is
meccsel majd az idénynyi-
tón, az õ játéka azonban el-
maradt, ellenben a többiek
kiválóan játszottak. A szente-
siek gyõzelmeit a Bunda –

Kocsis páros, valamint Bunda
Szabolcs (4), Kocsis István
(3), Takács László (2) és Kádár
Péter (1) aratták.

A következõ bajnoki ösz-
szecsapásán idegenben ját-
szik a Szentesi Kinizsi szep-
tember 19-én, jövõ héten
szombaton az elõzõ szezon-
ban még NB I-ben szereplõ
Kecskeméti Spartacus SK és
Közösségi Tér ellen.

hv

Gyõzelem itthon
az újonc ellen

Az õszi tanévkezdéssel szinte egyidõben elindult a Nagy

Sportágválasztó rendezvénysorozat, amely szeptember 25-

26-án zár Szentesen. A rendezvényeken megjelenõ sport-

ágakba díjmentesen lehet „belekóstolni” szakemberek, edzõk

instruálása mellett. A lényeg, hogy mindenki megtalálja a ko-

rának, testfelépítésének, szándékainak és nem utolsó sorban

a pénztárcájának legmegfelelõbb sportágat.

Elindult a Nagy
Sportágválasztó

õszi évada

Szeptember 18-án kezdõdik a SKODA Vass Autó Mûfüves
Labdarúgó Bajnokság és a tervek szerint november 27-én ér
véget. A Pusztai László Sporttelep mûfüves pályáján pénte-
kenként rendezendõ mérkõzésekre a nevezéseket szeptember
14-én 16 óráig várják a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok-
ban a városból és környékérõl. A legfeljebb 15 fõs csapatok
tagjai lehetnek amatõrök és igazolt játékosok, de egy játékos
csak egy csapatban játszhat. Az elsõ három helyezett serleget
kap, de a kiírók jutalmazzák a gólkirályt, a legjobb kapust és
a legtechnikásabb játékost is.

Mûfüves
Labdarúgó
Bajnokság

A dobogón Váradi Krisztina, Márton Anita és Zsivóczki Farkas Györgyi

Fotó: Vidovics Ferenc



22001155..  sszzeepptteemmbbeerr  1111.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 77

Egy értékes, mívesen fa-
ragott és egy mágneses
sakktábláját ajánlaná fel
egy jelentõsebb sakkver-
seny gyõztesének tisztelet-
díjul Vass Dezsõ. A szentesi
nyugdíjas férfi nem csupán
a tábla mellett, de a motor-
versenyek világában is
megállta a helyét,  s a helyi
sportszervezés központi
alakja volt.

Tizenkilenc évesen, 1947-
ben tanult meg sakkozni
Vass Dezsõ, aki ezt a játékot
józan szórakozásnak tartja. -
Már akkor hallottam nagy
sakkozóktól: a sportág meg-
õrzi a szellemi frisseséget –
emlékezett vissza a 87. élet-
évét a napokban betöltött
férfi. Azt vallja, ha az ember
ebben a játékban eljut egy bi-
zonyos szintre, már stratégi-
ákban gondolkodik, tehát
nem a következõ lépésen,
hanem azon, mit fog lépni
hárommal késõbb.

Beszélgetõpartnerem ered-
ményes volt a 64 kockás já-
tékban, megyei elsõ díjat
is nyert, sõt egy jugoszláv
meghívásos versenyen má-
sodik helyezést szerzett. Ez
az 1968-as esemény felejthe-
tetlen emléke: 22 tagú zene-
kar búcsúztatta õket, s
ekkor látott elõször mozgó-
lépcsõt. Cikkünk apropóját
azonban az 1972-ben elnyert
faragott sakktábla adja.
Amennyire nem hétköznapi
a sakktábla, olyannyira érde-
kesen alakult megnyerésé-
nek története is. Dezsõ bácsi-
tól megtudtuk, mindig ama-
tõrként játszott, munkáját

nem áldozta fel a sok utazás-
nak. Az említett '72-es me-
gyei versenyen egy nagy-
mesterrel mérkõzött meg, s a
bíró természetesnek vette a
neves ellenfél gyõzelmét, be-
írta Vass Dezsõ elvesztett
mérkõzését. Aztán kiderült
az igazság, az amatõr diada-
la, s ekkor kapta díjként a
mai napig nagy becsben tar-
tott sakktáblát. Fakockákból
összeállított tábla, alul bár-
sonybevonattal, igényesen
kifaragott figurákkal való-
ban csodálatos munka. Ezt
az egykori nyereményét és
egy másik, de talán kevésbé
közismert, utazáskor prakti-
kusan használható, szintén
versenyen nyert mágneses
sakktábláját szeretné felaján-
lani az idõs férfi. – Szerettem
volna, ha unokáimnak adha-
tom, de õk nem tanúsítottak
a sakk iránt komoly érdeklõ-
dést, már elmentek, egyete-
mi tanulmányokat folytat-
tak. Ezzel a táblával nem
játszottam soha, emlékként

kaptam, emlékként is õriz-
tem meg. Szeretném, ha a fi-
atalok kaphatnák, egy ver-
seny tiszteletdíja lehetne,
amit akár én adhatnék át 87
évesen, talán egy gyereknek
ez soakt jelentene – vázolta
elképzelését Vass Dezsõ. A
sakkhoz rengeteg emlék kö-
ti. A Szentesen elismert
Makai Andorról is mesélt
egy sztorit. A ma már a fõvá-
rosban élõ, egykor a szentesi
sakkozást irányító mester-
nek egy alkalommal legyõz-
te a lányát. A lány megkérte
az apját, verje meg legyõzõ-
jét. Azonban Dezsõ bácsi
Makai Andornak sem ke-
gyelmezett. „Apa, nem így
beszéltük meg!” - fakadt ki a
lány, mire apja: „Kislányom,
a bácsi jobb,mint én.” 

Nyolcvanhét évesen még
elsõ tanárai nevét is fel tudja
idézni Dezsõ bácsi. Mondani
sem kell, ezt is a szellemi
sportágnak tulajdonítja. Ta-
nácsolja is a szülõknek, ta-
nítsák meg a gyereküket sak-

kozni, jó hasznát fogja venni.
Újabb bizonyítékát nyújtotta
a sakk fejlesztette agyi kapa-
citásának, amikor munkájá-
ról beszélt. Húsz évet töltött
a kereskedelemben, sport, já-
ték- és horgászbolt vezetõje
is volt, egy irodában négy
évig kirendeltség-vezetõ,
majd a Vízmûnél 15 évet
dolgozott raktárosként. On-
nan ment nyugdíjba, de 75
éves korában egyszercsak
csörgött a telefon: baj van,
jöjjön segíteni, tegyen rendet
volt munkahelyén. Vissza-
ment, s emlékezett minden
számra, adatra, mintha csak
két hetes szabadságra ment
volna – idézte fel. 

Mint sportbolt-vezetõt,
szinte magától értetõdõ volt,
hogy beszervezték sportköri
titkárnak, afféle mindenes-
nek. A Kinizsinél töltött így
55 évet, csak nemrégiben kö-
szönt le tisztségérõl, mun-
kássága elismeréseként ál-
landó belépõt kapott a helyi
sporteseményekre. – Nem
csak a pályán lehet három
pontot szerezni, hanem a
sportdiplomáciában is, a bí-
rókkal, s a közönséggel is
szinte összenõttünk, jó kap-
csolatba kerültünk – össze-
gezte. Sokrétû tevékenysége
ezt a megállapítást példázza.
Feladata volt a jegyszedõk-
nek kiadni a jegyet, majd el-
számolni, de a meccsek mik-
rofonos konferálása, és töb-
bek között a vacsorarendezé-
sek is. Ez utóbbiról kellemes
emléke, amikor a Fradi, Al-
bert Flóriánék jöttek kupa-
meccsre, s csak egy rendes

vacsorát, és kishitûen mind-
össze 36 ezer forintot kértek
a szerénynek várt bevétel-
bõl. Ehez képest 156 ezer jött
össze, viszont Dezsõ bácsiék
nagyon pontosan a kért ösz-
szeget utalták, s a kért vacso-
rát szervírozták a vendégek-
nek. Aztán a fradisták meg-
érezték a marhapörkölt illa-
tát, s azt választották. Vi-
szont a szentesi klubnak ma-
radt 122 ezer forintja, amit
több garnitúra szerelésre
költhetett.

Dezsõ bácsi bevallotta, fia-
talkori szerelme a motor-
sport volt. Megtehette, hogy
szenvedélyének élhetett: ke-
reskedõként jól keresett, el is
csodálkoztak az üzletben,
amikor 3150 forintért meg-
vásárolt egy Csepel motor-
kerékpárt, a havi 400 forin-
tos bérek idõszakában. Azzal
versenyzett, országos döntõ-
be is bejutott, de nem ment
el, mert a szervezõk nem fi-
zették volna a benzinjét ha-
zafelé. Így ért véget 1949-tõl
1952-ig tartó motoros pálya-
futása.

A sakkot négy éve hagyta
abba, s bár hetente átjár
szomszédjához  egy partira,
azt mondja, az már leveze-
tésnek is kevés. A Szentesi
Életnek a kezdetek óta olva-
sója. Búcsúzóul az egyik
unokájának szánt mottóval
köszönt el, õ is ehhez tartot-
ta magát: „Úgy tanulj, ahogy
élni akarsz, mert úgy fogsz
élni, ahogy tanulsz. Ha nem
t u d s z  ú g y  é l n i ,  a h o g y
akarsz, akkor úgy élj, ahogy
tudsz.”

Darók József

Szeptember 12., szombat
11:30 3D Agymanók
13:15 3D Minyonok
15:15 3D Hangya
17:30 Vakáció
19:45 3D Jurassic World
22:00 Az U.N.C.L.E. embere
Szeptember 13., vasárnap
12:30 3D Minyonok
14:30 3D Agymanók
16:15 Kész katasztrófa
18:30 Saul fia
20:30 Mission Impossible -

Titkos nemzet
Szeptember 14., hétfõ
16:00 3D Hangya
18:15 Kész katasztrófa
20:30 Az U.N.C.L.E. embere
Szeptember 15., kedd
16:00 Vakáció
18:15 3D Jurassic World
20:30 3D Terminator: Genisys
Szeptember 16., szerda
16:00 Kész katasztrófa
18:15 Saul fia
20:15 Mission Impossible -

Titkos nemzet
Szeptember 17., csütörtök
16:30 Dübörög a szív
18:15 3D Everest
20:30 3D Everest
Szeptember 18., péntek
16:30 3D Everest
18:30 Dübörög a szív
20:30 3D Everest
Szeptember 19., szombat
14:30 3D Münó, a holdbéli manó
16:30 Dübörög a szív
18:15 3D Everest
20:30 3D Everest
Szeptember 20., vasárnap
14:30 3D Münó, a holdbéli manó
16:30 3D Everest
18:30 Dübörög a szív
20:30 3D Everest

- Képzeld, a falióránk leesett a fal-
ról! Ha egy másodperccel hama-
rabb történik, pont az anyám fejére
zuhan!
- Ez a fránya óra mindig is késett...

Peti új esernyõt vesz, és fél, hogy
ellopják. Ezért egy cédulát tesz rá a
ruhatárban:
„Ez az esernyõ a középsúlyú
ökölvivó bajnoké, aki három perc
múlva visszajön.”
Mikor indul haza, az esernyõ helyén
csak egy cédulát talál, amin ez áll:
„Az esernyõt a hosszútávfutó baj-
nok vitte el, aki soha nem jön visz-
sza.”

A repülõ az Atlanti-óceán fölött

száll, amikor megszólal a kapitány:
– Kedves utasaink, szélcsendes
idõben utazunk, az út felét már
megtettük. Ha kitekintenek a jobb
oldali ablakon, láthatják, mindkét
motor mûködik. Ha balra néznek,
láthatják: a bal oldali két motor lán-
gokban áll. Kérem, ne essenek pá-
nikba! Nézzenek le, s az óceán
mozdulatlan tükre felett egy kis fe-
hér foltot láthatnak. Az egy ejtõer-
nyõ. Én innen beszélek...

Pistike kimegy a piacra és almama-
got árul. Odamegy a rendõr:

- Mit árulsz, fiacskám?
- Almamagot. Nagyon jót tesz az
agymûködésnek!
- És mennyibe kerül?
- 500 forint egy zacskóval, 10 db
van benne.
A rendõr meg is veszi és elmegy,
de aztán 5 perc múlva vörös fejjel
jön vissza:
- Te büdös kölyök, átvertél! Ennyi
pénzért annyi almát vehettem vol-
na, amennyiben többször ennyi
mag van!
- Látja, milyen gyorsan hat az al-
mamag?

- Melyik állatnak a legjobb a kedve?
- ???
- A juhé...

Hõguta

Mozimûsor

Kos
Rugalmasan kezeli a
munkahelyi ügyeit, fel-

gyorsul. Mintha minden feladat fele
annyi ideig tartana, mint egyéb-
ként. Ha több pénzt szeretne kapni
a munkahelyén, akkor sikerrel
egyeztethet a fõnökével.

Bika
Sajnos meggondolatlanul
beszél a munkatársaival.

Könnyen megbánhatja azokat a ki-
jelentéseket, amelyeket talán nem
gondol át eléggé. Komoly sértõdé-
sek lehetnek.

Ikrek
Gyorsan dolgozik, lehet
olyan a munkája, ame-

lyeknek már régen lejárt a határide-
je. Energikus a munkahelyén, s en-
nek köszönhetõen meg is birkózik
a teendõkkel.

Rák
Hatékonyan dolgozik, ám
vigyáznia kell, hogy ala-
posan és hiba nélkül vé-

gezze a munkát. Készítsen ütem-
tervet, ez segít majd, hogy rendet
tudjon tartani a teendõk között!

Oroszlán
Érdeklõdõ hangulatban
van, kedve is van a fel-
adatokhoz. Szerencsére

meglesz az alkalma, hogy megmu-
tassa tudását! Ügyeljen, hogy át-
gondoltan és lassabban dolgozzon. 

Szûz
Kreatív a hangulata, és
ez segít, hogy jó ötletek
jussanak eszébe. Sajnos

felettese nem nagyon díjazza talá-
lékonyságát, inkább megpróbálja
belekényszeríteni az unalmas,
szürke robotba. 

Mérleg
Szívesen dolgozik együtt
munkatársaival, de szük-

ség is lesz a hatékony csapatmun-
kára! A feladatok nagy részét ön
végzi el – most megfelelõ gyorsa-
sággal és ügyességgel rendelkezik. 

Skorpió
Olyan elismeréseket kap-
hat, amelyek tükrözik,

hogy elégedettek önnel, és számon
tartják a képességeit, erõsségeit.
Számítanak önre, külön díjazzák az
erõfeszítését.

Nyilas
Szeretné még biztonsá-
gosabbá tenni pénzügyi

helyzetét. Most segítõ és hátráltató
erõket tapasztalhat, de a fõ téma a
pénz lesz. Segíthet a stresszes
helyzetek átvészelésében.

Bak
Pénzügyei intenzíven
foglalkoztatják, keresi a
megoldásokat, amelyek-

kel biztonságosabbá teheti az eg-
zisztenciáját. Érdemes elgondol-
kodnia, hogy a fizetése arányban
áll-e az elvégzett munkával.

Vízöntõ
Az anyagi megbecsülés
fontosnak tartja, óriási

motiváló erõt jelent, ha plusz jutta-
tást kap. Most diplomatikusan tu-
dathatja a feletteseivel, hogy tisztá-
ban van a saját szaktudásával. 
Halak

Van önben némi nyugta-
lanság is, nehezen viseli
a kötöttségeket. Fontos

lenne, hogy alkalma adódjon, hogy
eljárj otthonról, a legjobb, ha ezt
párja társaságában teszi.

Szeptember 11-18.
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Dezsõ bácsi megnyerhetõ sakk-készlete
Szeptember 12. 15 óra
Körséta – Látogatás a felújított
üdülõközpontban
Helyszíni kalauz Márton Mária, az
üdülõközpont vezetõje
Találkozó az uszoda pénztáránál
Szeptember 14. 18 óra
MozartKugel elõadás - dr. Szalay
László
Városi könyvtár
Szeptember 15. 15.30 óra
Múzeumpedagógiai tanévnyitó
Koszta-múzeum
Szeptember 15. 16.30 óra
Délutáni matiné
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szeptember 16. 18 óra
Élet a misszióban: Sínai-félsziget.
Elõadó: Kisalbert Imre õrnagy
Városi könyvtár
Szeptember 16-20-ig
Európai mobilitási hét
Kossuth tér, megyeháza udvar
Szeptember 17. 19-21 óra
Korok és alkotások az irodalomban
– L. Stevenson A kincses sziget.
Ea: Poszler György
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Szeptember 18-19.
IV. Skabá fesztivál
HMG
Szeptember 18-20.
Díszmadár kiállítás
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
Kapcsolódó programok: 
A kiállítás ideje alatt éremgyûjtõ, kézi
szövõ és ásványkiállítás is lesz.
Szeptember 18-19.
Katona Mihály madárkutató elõadá-
sa: A madarak és az emberek kap-
csolata, madarak az ember szolgála-
tában; madarak, mint az ember hob-
bija.
Szeptember 19.
10-16 óra Napbemutatás Kovács
Károly amatõr csillagász vezetésével
21-23 óra Távcsöves csillagles a
Móricz-ház udvarán
Szeptember 18-19.
VIII. Bor és Pálinka ünnep, Térfesz-
tivál
Kossuth tér, megyeháza udvar
Szeptember 19.
Kulturális Örökség Napja a múze-
umban
Koszta-múzeum
Szeptember 19. 15 óra 
Itt születtem én ezen a tájon, kiállí-
tás megnyitó
Városi könyvtár
Szeptember 19. 10-17 óra
Garaboly Gasztro piac és egész-
ségnap
Mûvészetek Háza
Szeptember 19.
Magyar Ring Profi Boksz Gála
Dr. Papp László Sportcsarnok
Szeptember 22. 
Lépj az egészség útjára 
10-10.30 Gyülekezõ a Kossuth utcai
Coop bolt elõtt
10.30-11.30 Gyaloglás a Dózsa-há-
zig
A Szentesi Mûvelõdési Központ a
2015/16-os évadban is megszervezi
a közkedvelt Micimackó bérlet elõ-
adássorozatot, amely öt vidám gyer-
mekszínházi produkciót tartalmaz.
Az elõadásokat a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban tartják.
Bérletárusítás szeptember 21-tõl az
ifjúsági házban hétköznapokon 9-17
óráig.

Programajánló

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. A zenegépek története. A
szentesi táj – Koszta ecsetjével. 

Csallány Gábor Kiállítóhely:
Régészeti látványtár. Régészhall-
gatók kiállítása. Szalva Péter és
Drahos István-emlékszoba. Nyit-
va: kedd-péntek 9-13, szombat
13-17 óráig.

Idõszaki kiállítás: Szabó Antal
magángyûjtõ, festett tükreinek
kollekciójából látható kiállítás Tü-
körképek címmel. 

Tokácsli Galéria
Stanka Todoroviae festõmû-

vész (Topolyai Mûvésztelep)
munkáit tekinthetik meg az érdek-
lõdõk szeptember 26-ig, keddtõl-
péntekig 9-13, 15-17 óráig,
szombaton 9-13.ig.

Város könyvtár

Itt születtem én ezen a tájon
címmel nyílik tárlat szeptember
19-én, szombaton 15 órakor. Be-
mutatkoznak: Bodri Katalin festõ
és vendégei, Török Katalin festõ
és Magyar Mária grafikus-fotós.
Megnyitja Szûcs Ildikó a könyvtár
ügyvezetõ igazgatója. Megtekint-
hetõ október 9-ig.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás. A mûvészeti is-
kola tanulóinak képzõmûvészeti
alkotásaiból nyílt kiállítás látogat-
ható. Kézmûves mûhelyek: feke-
tekerámia, vesszõ, gyékény,
gyertya és nemez, csipke, szö-
vés-fonás, fafaragás elsajátításá-
ra van lehetõségük az érdeklõ-
dõknek hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Német Gabriella csongrádi fo-

tográfus Családi album címû fo-
tókiállítása november 2-ig láto-
gatható nyitvatartási idõben.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Szeptember 11-tõl



A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot,
hogy az õszi lakossági lomtalanítást a megjelölt napokon
tartják. A lakosok reggel 7 óráig helyezhetik ki az ingatlan
elõtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozva, a háztartás-
ban keletkezett lomot, azaz a feleslegessé vált használati tár-
gyakat, bútort, háztartási eszközöket.

A nagy darabos lom (pl. bútor) kivételével, a kisebb méretû
anyagokat (pl.: rongy, papír, mûanyag) a hatékonyabb szállí-
tás és a szétszóródás miatt, kizárólag zsákban, kötegelve
szállítják el. 

Nem tartozik a lomtalanítás körébe, így nem viszik el a
föld, törmelék, salak, trágya, szalma, egyéb növényi hulla-
dék, fólia, elektromos elektronikai készülék (pl.: tv-készü-
lék!), veszélyes hulladék és a heti szemétszállítás körébe tar-
tozó háztartási hulladékot.

A szolgáltató egy helyrõl csak egyszer szállítja el a lomot.
Mindannyiunk érdekében elõre is köszönjük közremûködé-
süket! 

A lomot a megjelölt napon, fennakadás esetén a következõ
napon viszik el.

Szeptember 23., szerda az aktuális szemétszállításkor
Nagytõke, Magyartés területén.

Szeptember 30., szerda az aktuális szemétszállítás napján
Kajánújfalu, Belsõecser, Dónát, Lapistó területén.

Október 5-9., hétfõ-péntek Szentesen  az adott napi szemét-
szállítási körzetekben.

Október 14., szerda Szegváron az aktuális szemétszállítás-
kor.

Lomtalaní tás
októberben

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

Jogellenes belföldi tartóz-
kodás elõsegítésének vétsége
miatt indult büntetõeljárás
egy férfi ellen, aki Szegedrõl
Szolnok felé szállított egy
szír állampolgárt, aki jogelle-
nesen tartózkodik hazánk te-
rületén. A rendõrség lefog-
lalta a bûncselekményhez
használt gépjármûvet, amit
minden ehhez hasonló eset-
ben bíróság általi elkobzásra
terjesztenek fel. Szeptember
15-tõl ráadásul súlyosabb
büntetési tételek lépnek ha-
tályba, akár 20 éves börtön-
büntetést is kaphat az em-
bercsempészés elkövetõje.

Néhány, az asztalon ha-
gyott táska, illetve lezáratlan
kerékpár eltulajdonításától
eltekintve különösebb rend-
bontás nélkül zajlott le a le-
csófesztivál, ami különösen
azért jó hír, mert a nyár szin-

te egyetlen fesztiválja sem
bonyolódott le rendõri intéz-
kedés nélkül.

Több kerékpárt is eltulaj-
donítottak az elmúlt napok-
ban. Egy bringát az Apponyi
térrõl, egy másikat a Bocskai
utcából, egy harmadikat pe-
dig egy felsõpárti ház udva-
rából loptak el a tolvajok.

Gázolajat loptak a bûnö-
zõk egy Szentes külterületén
lévõ telephelyrõl. A kár
mintegy 40 ezer forint. 

Szeptember elsején rongál-
ták meg a Kossuth téren lévõ
Napernyõs lány szobrát. A
tettes a szobor bronz naper-
nyõjét törte le, majd vissza-
akasztotta a szoborra. A ron-
gálással egy 16 esztendõs fi-
út gyanúsít a rendõrség. A
fiú minden különösebb ok
nélkül hintázni kezdett a
szobron, ami elgörbült, és

amikor szerette volna vissza-
hajlítani az eredeti helyzeté-
be, letörte a már említett
részt. A fiú ellen garázdaság
miatt indult eljárás. 

Mint ismeretes, leégett a
Rigó Alajos Általános Iskola
tetõszerkezete, és a lángok a
gyermekotthoni részt is
megrongálták. Az épületet
teljesen ki kellett üríteni biz-
tonsági okokból. A szülõk,
ismerõsök, önkéntes segítõk
és a pedagógusok napokon
keresztül pakoltak az intéz-
mény mindkét részébõl. Va-
laki azonban nem törõdött
azzal, hogy éppen elég bajuk
van az ott dolgozóknak és a
gyerekeknek, szeptember el-
sején a pakolás közben
ugyanis ellopták az egyik
nevelõ táskáját, benne ok-
iratokkal, készpénzzel, kul-
csokkal. hv

A szobor az szobor,
és nem hinta

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: Szeptember 14-ig Dr. Bugyi István Kórház
Gyógyszertár (Sima F. u. 44-58.) hétfõ-péntek 8-17 óráig. Szeptember
14-21-ig Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) minden nap
(hétvégén és ünnepnapokon is) 8-20 óráig. Készenléti telefon: 70-563-
5139.

Készenlét ideje: hétfõ-péntek 20 órától másnap reggel 7.30-ig,
szombaton 20 órától másnap 8-ig, vasárnap 20 órától másnap 7.30-ig

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü szeptember 14-18.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús
Hétfõ: Pirított tarhonyaleves és

hagymakrémleves
A menü: Csülök Jóasszony-módra,

hagymás törtburgonya
B menü: Csirkemell csíkok

sajtmártásban, párolt rizs
Kedd: Húsleves házitésztával és

vegyes gyümölcsleves
A menü: Dónáti sertésszelet,

tészta
B menü: Rántott csirkemáj,

finomfõzelék
Szerda: Disznótoros májleves és

csirkebecsinált leves
A menü: Kapros-túróval töltött

karaj, burgonyapüré
B menü: Bolognai lasagne
Csütörtök: Legényfogóleves és

zöldborsóleves
grízgaluskával

A menü: Chilis bab vagy
sertéspörkölt tésztával

B menü: Csirkemell sokmagvas
bundában, rizibizi

Péntek: Lestyános csorba és
csirkegulyás 

A menü: Mustáros flekken, sült
burgonya

B menü: Spagetti carbonara vagy
szilvalekváros gombóc

www.galeriakavehaz.hu (X)

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

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.
Menü szeptember 14-20.
Hétfõ: Zöldborsóleves
A menü: Harcsafilé szezámmagos

bundában, gombás rizs
B menü: Mézes-mustáros

csirkeragu,
petrezselymes rizs

C menü: Szezámmagos rántott
sertésszelet,
petrezselymes rizs

Kedd: Pirított tésztaleves
A menü: Sertéspörkölt,

kelkáposztafõzelék
B menü: Rakott karfiol
C menü: Párizsi sertésszelet,

csõben sült karfiol
Szerda: Fahéjas szilvaleves
A menü: Sertésszelet Jóasszony-

módra, burgonyapüré
B menü: Töltött csirkecomb,

fokhagymás-tejfölös
rakott burgonya

C menü: Rántott kacsamáj,
burgonyapüré és párolt
káposzta

Csütörtök: Húsleves
A menü: Húsgombóc,

paradicsommártás
B menü: Sajtos, sült csirkemell,

ananászos rizs
C menü: Rántott kacsamáj,

burgonyapüré és párolt
káposzta

Péntek: Legényfogóleves
A menü: Aranygaluska

vaníliasodóval
B menü: Káposztás tészta
C menü: Rántott sajt, zöldségek
Szombat: Csirkeaprólékleves
A menü: Kacsanya pörkölt,

fõtt burgonya
Vasárnap: Rizsleves
A menü: Milánói sertésborda

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

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

A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése Szentesen
a megyeházán tartja soros ülését szeptember 11-én, 9 órától.
A napirend szerint tárgyalnak a Csongrád Megyei Önkor-
mányzat 2015. elsõ félévi gazdálkodásának helyzetérõl, a So-
mogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár munkájáról, a TOP
források felhasználását alátámasztó tanulmányokról, a
Csongrád Megyei Integrált Területi Program elfogadásáról és
végrehajtásáról, a megyei önkormányzat tulajdonában álló
társaságok – többek között a Szentesen mûködõ Dél-Alföldi
Bio-Innovációs Centrum Nonprofit Kft. /DABIC/ 2014. évi
mûködésérõl. A közgyûlésen gasztronómiai díjat adnak át
Szentes városának.

A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésben három
szentesi képviselõ dolgozik: Bozó Zoltán, Szabó Zoltán Ferenc
és Szirbik Imre.

Megyegyûlés
a megyeházán

Született: Dancsó József és Boldizsár Mónika (Vadaskert u.
2.) Nimród, Tóth Sándor és Krieg Orsolya (Kossuth L. u. 19.
10/60) Zétény nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Szerdahelyi Mátyás Sándor (Széchenyi
I. u. 5.) és Hegyi Krisztina (Hajmáskér, Kossuth L. u. 34.),
Bardóczi Gábor (Mindszent, Ludas u. 24.) és Agócs Henrietta
(Szegvár, Ménes u. 40.), Gansch Peter Willibald (Ausztria, Al-
só Ausztria, Sankt Pölten, Franz Binderstraße 47/4/63 3100)
és Szóllát Anna (Jókai u. 54.). 

Elhunyt: Gyergyádes Józsefné (Nagytõke, Jókai u. 25.), Ká-
ré István (Pacsirta u. 32.), dr. Balog Jánosné (Bocskai u. 8.
1/1).

Családi események

A gimnázium irodalmi-drámai
tagozata 2015. szeptember 18-
19-én rendezi meg a IV. Skabá
Fesztivált, mely rendezvény fõhaj-
tás Bácskai Mihály, a tagozat ala-
pítója elõtt. A két nap alatt az ér-
deklõdõk megtekinthetik a tagoza-
ton elkészült diákszínjátszó elõ-
adásokat, továbbá egykori dráma-
is tanulók, ma már színmûvészek
vagy színészhallgatók tréningeket
tartanak. A rendezvényt pénteken
délután 16 órakor Szekeres Adrien
énekesnõ nyitja meg a Bácskai
udvarban, és ezen a napon Nyáry
Krisztián is a tagozat vendége
lesz, akinek nemrég megjelent
nagysikerû könyveibõl egy rövid
mûsort tekinthet meg a nagyérde-
mû. A programok ingyenesek,
minden érdeklõdõt szeretettel vár-
nak a szervezõk. 

Ünnep a
gimnáziumban

First buli
A First zenekar ad koncer-

tet szeptember 11-én, pénte-
ken 22 órától a Felsõpárti Sö-
rözõben, ahol a régi számok
helyett friss slágerek, jobban
pörgõ zenék lesznek hall-
hatók. 

Bubi Duó
A legismertebb és legjobb

slágereket játsszák, amit la-
kodalmas zenével fûszerez-
nek. Céljuk, hogy minden
korosztály igényes élõzenére
rophassa. Szeptember 12-én,
szombaton 22 órakor a Cen-
ter Sörözõbe várják a bulizni
vágyókat.

A belépõ 22 óráig mindkét
rendezvényre ingyenes.

A Nagytemplomi Református Gyülekezet múlt héten vette
át az MVH pályázatán elnyert ezüst színû Ford kisbuszt. A
kilenc személyes jármû a gyülekezeti feladatok mellett a re-
formátus idõsotthon és a Kiss Bálint iskola munkáját is meg-
könnyíti.

Kisbusz a gyülekezetnek

A Ferobox Event szep-
tember 19-én, szombaton 18
órától rendezi elsõ õszi, élõ
televíziós bokszgáláját a
Dr. Papp László sportcsar-
nokban, ahol az ökölvívó-
sportért rajongó közönség a
magyar profi boksz krémjét
láthatja.

A fõmérkõzésen a kispe-
helysúlyú WBO (Bokszvi-
lágszervezet) Európa-bajnok
Bedák Zsolt (24 gyõzelem, 1
vereség) mutatja meg tudá-
sát, tíz menetben, de mellet-
te olyan közönségkedvencek
is láthatóak lesznek, mint a
cirkálósúlyú Szellõ Imre (7
gyõzelem, 0 vereség), a
nagyközépsúlyú Kelemen Ba-
lázs, és a pehelysúlyú Laki
Róbert. Szorítóba lép a nyá-
ron a WBF interkontinentá-

lis övet hatalmas kiütéssel
megszerzõ Baranyi Richárd
(12 gyõzelem, 1 vereség) is.
Várhatóan ezen a rendezvé-
nyen debütál a Ferobox
Event színeiben a nyolcszo-
ros felnõtt OB gyõztes,
kétszeres Európa-bajnoki
bronzérmes Darmos József. A
vállalkozás vezetése nagy
reményeket fûz a Zámbó Dá-
niel által trenírozott 30 éves
nehézsúlyú ökölvívóhoz.
Sajnos a hazai kedvenceket
nem láthatja a szentesi kö-
zönség, sem Nagy Lütyõ Im-
re, sem Faur Csaba nem lép
szorítóba ezen az estén.

A Ferobox Event gáláit to-
vábbra is az MTVA tûzi kép-
ernyõre, Szentesrõl is élõben
közvetít a közszolgálati M4
Sport csatorna.

Tévés bokszgála
a sportcsarnokban


