Olasz Attila olaszországi sikerei

A FIATAL FESTŐ NEMZETKÖZI ELISMERÉSE
szakdolgozatomat. Így a figurativitás kutatására nyílt lehetőségem. Többféle rajztechnikát
használok a megfigyeléseim
és az élményeim kifejezésére. Tudom, hogy nehezebben
„emészthetőek” a képeim, amelyek nem a külső szépségről,
sokkal inkább a belső mondanivalókról adnak számot.
- Emeljünk ki néhányat a sikeres kiállítási helyszínek közül.
- Az Il Collezionista Galériával 2018 óta folyamatosan kapcsolatban vagyok. Ők találtak
rám és azóta is hívnak a kiállításokra. Olaszországban Genova, Milánó, Velence, Nápoly,
Róma közönségének mutatkoz-
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FOTÓZÁS „VIRÁGNYELVEN”
November 15-én nyílt a
Szentes Városi Könyvtárban és
december 5-ig látogatható Ráfi
Dénes fotókiállítása, „Virágnyelven” címmel.
Mihály Béláné ny. művelődési irodavezető köszöntőjében kitért arra,
hogy városunk gazdag
alkotói életében kiemelkedő a fotóművészet.
Megemlékezett Balla
Demeterről, aki a szentesi tanyavilágból indulva nagy ívű pályát tett
meg fényképezőgépével. A Nemzet Művésze
cím mellett kiérdemelte a Kossuth-díjat és Érdemes Művész volt. Felidézte
továbbá a Szentesi Fotókör hagyományos programjait. A mindennapokban
publikáló fotósokra is figyelemmel,
Szentes fotó nagyhatalom - jegyezte
meg.
Ráfi Dénesről, a Horváth Mihály
Gimnázium magyar - német - filozófia szakos tanáráról azt mondta,
szereti és érti a művészeteket, ő maga
is közreműködik városi rendezvényeken versmondóként, előadóként.

A Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskolában rajzot, képzőművészetet tanít Olasz Attila festőművész, tanár, aki október 25-én Róma történelmi központjában, a Vatikáni Kancellária Palotában Giorgio Vasari International Award Díjat
kapott festményeiért.

Nagy „szerelmének” a fotózásnak
negyed évszázada hódol. Azon belül
is kedvence a portréfotózás. Büszke
arra, hogy immár 10 éve jelenik meg
a képeivel illusztrált városi falinaptára. Rendkívül szerényen és alázatosan
viszonyul a nagyközönség előtti bemutatkozáshoz - tette hozzá.
„Virágnyelven”, avagy virágkeringő? Nem kerültünk messze a fénytől
- hallhattuk - hiszen a virág színe, frissessége, hervadása is a fénynek van
kiszolgáltatva - idézte az alkotót.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Ez az elismerés a folyamatos nemzetközi alkotói jelenlét közben érkezett a fiatal szegedi
művész számára, akitől először a kezdetekről
érdeklődtünk.
- 14 évesen kezdtem a Pataki Ferenc festőművész által vezetett szegedi képzőművész körbe
járni. Ahogy egyre több ismeretre tettem szert,
úgy nőtt bennem az alkotói vágy. Első önálló
kiállításomra Szegeden 16 éves koromban kerülhetett sor. Nagyon sokat köszönhetek alkotói
Olasz Attila: Bőség asztala 2019. 70 x 50 cm akril, karton.
pályám felívelésében a családomnak, édesapám
Dr. Olasz Sándor irodalomtörténész segítségétam be. De eljuthattak a műveim Portugáliába, Lonvel olyan kulturális körökben fordulhattam meg, don szívében az Éberség c. kiállításra, valamint a
akik elfogadták, értékelték a munkáimat. A rajz-, New York központjában nyílt Clio Art Fair-re is.
művelődésszervező szak elvégzése után a Pécsi
- A nemzetközi tapasztalatokból mi-mindent lehet lefordítani a
Tudományegyetem Művészeti Karán festőművész tanítványok számára?
diplomát szereztem 2009-ben, így vált meghatá- Kezdettől fogva azt képviselem, hogy az adott
rozóvá a művészeti tevékenységem. Majd tanítani
feladat az egyéni látásmódjukkal találkozkezdtem a Tömörkény Gimnázon. Az a legfontosabb, hogy az órákon
ziumban és a Szivárvány Alapa jó ötleteik felszabaduljanak, jókedvvel
fokú Művészeti Iskolában.
tudjanak dolgozni. Mindig úgy értékelem
- Melyek a legfontosabb jellemzői a
őket, hogy a pozitívumokat erősítsem meg
művészetének, kik vannak igazán nagy
bennük.
hatással az alkotómunkájára?
- A tanítványai közül van olyan, akire különösen
- Kipróbáltam, sőt művelem
büszke?
a klasszikus műfajokat is, mint
- Mind a szegedi, mind a szentesi csoa portré, csendélet, akt, ám inportban voltak, akik sikeresen szerepeltek
kább saját képi értékeket, tarmár versenyeken. Mindenkire büszke vatalmakat igyekszem létrehozni,
gyok, aki eredményesen dolgozik, megfefelhasználva azokat az inspirálelő kitartással, szorgalommal vesz részt a
ciókat, amelyek nap, mint nap
közös munkában.
érnek. A drámai fény-árnyék- Művész úr, további sok sikert kívánok és köszönöm
hatású festők, Caravaggio,
a beszélgetést!
Francis Bacon és Csernus
Tibor nagy kedvencem, utób- dite - (Fotó fent: Attila a díjátadón, középen.)
biak munkásságából írtam a
Lent: Kapcsolat 2018. Olaj, lemez 100 x 60 cm.
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CSALÁDI ESEMÉNYEK

Időcserepek 10.

DR. CSERGŐ KÁROLYRA
EMLÉKEZTÜNK

Dr. Csergő Károly vármegyei aljegyző, alispán, Szegváron 1879-ben
született - Szentesen 1969-ben hunyt
el. Emlékét lánya, Dr. Szécsényiné
Csergő Judit idézte fel a Szentes Városi Könyvtárban november 8-án az
Együtt Szentesért Egyesület Arcképek Szentesről sorozatában.
Az évfordulók alkalmából Dr. Csergő Károly, az ember, a családfő, került a beszélgetés középpontjába. A
felhasznált irodalom Labádi Lajos ny.
főlevéltáros írásaival, és a szentesi
levéltár igazgatója, Tánczos Roland
gyűjtésével egészült ki. A kor dokumentumait és a képeket Tímár Ferenc
informatikus könyvtáros dolgozta
fel, illusztrálva az elhangzottakat. Mi
most a közéleti emberre emlékezünk.
Csík vármegyéből települt át a
család. Dr. Csergő Károly, édesapja
elvesztése után, munkát vállalva végezte tanulmányait, jogi diplomáját a
Kolozsvári Egyetemen szerezve meg.
1901. január elsejével lépett Csongrád
vármegye szolgálatába helyettes közigazgatási gyakornokként. Feladata a
vármegye ingó és ingatlan vagyonának kezelése volt. 1905-től ő irányította a nagyszabású mezőgazdasági
munkásház építési programot, amelynek köszönhetően mintegy 2000, köztük 357 szentesi család jutott otthonhoz. Ez az akció országszerte mintául
szolgált az első világháború előtt.
A háború alatt ő vezette a vármegyei közélelmezési alosztályt. Nagyon nehéz időszak következett a
család életében, elevenítette fel Jutka
néni. Édesapja rengeteget dolgozott,
a zűrzavaros időkben az emberek

44-45. HÉT

gondjai is megnövekedtek.
A
várost a vörös
különítményesek
és a román csapatok fosztogatása
is fenyegette. Dr.
Csergő
Károly
hősiesen ellenállt,
megvédte a város
lakosságát mindezektől. „Csak az a
tisztviselő teljesíti
igazán magasztos hivatását, aki
átérzi az eléje kerülő bajokat, szenvedéseket, aki jóakarattal, jó szívvel
felkarolja az ínséget, bántalmat, igazságtalanságot szenvedők ügyét…”
vallotta az akkori főjegyző Dr. Csergő Károly, aki 1925-ben lett a vármegye alispánja. „Az én ajtóm tárva lesz
mindenki előtt…” mondta, és mindvégig pártokon felülemelkedve vezette hivatalát. Példaértékű munkássága
elismeréséül szolgál a Dr. Csergő
Károly emlékéért díj, amelyet 2015
évtől a Szentes város közszolgálatáért
hosszú éveken át kiemelkedő munkát
végzők kaphatnak meg.
Labádi Lajos gyűjtése nyomán
Lent: Dr. Csergő Károly 1941-ben a
Nagy Szent Gergely Lovagrend tagja.

CIPŐSDOBOZ AKCIÓ

Október 1-től december 10-ig karácsonyi cipősdoboz akciót hirdet a DOMJÁN OPTIKA, melyre
várják az elkészített cipősdobozokat, vagy az ajándék felajánlásokat.
Az esemény ideje alatt folyamatosan készítik a
csomagokat, így nem csak a kész dobozokra számítanak, egy-egy kis plüss, játék, mesekönyv, kisautó, kifestő, rajzeszköz, kártya, apró kis csecsebecse, esetleg egy sál, sapka vagy kesztyű, aminek az
ajándékozó is örülne, a Kossuth tér 4. szám alatti
Domján Optikában nagy örömmel fogadják, hogy
eljuttassák a halmozottan hátrányos helyzetű családoknak.
Nem várnak élelmiszert, pénz felajánlást, csak
ajándékokat, ajándékcsomagokat! Tegyük együtt
szebbé számukra a karácsonyt!
Köszönik, ha ráírják a dobozra, hogy a címzett
fiú vagy kislány, és hány éves, az nagy segítség.
Esetleg egy kis üdvözlőkártyát is elhelyezhetnek a
csomagban.
Köszönettel: a Domján Optika csapata.

Született a 44. héten: Somogyi Attila és Dancsó Laura Beátának (Szentes) Zoé Beáta nevű gyermeke.
Házasságkötés ezen a héten nem történt.
Elhunyt: Váradi László, Mészáros Antal, Keresztes - Nagy Imre, Sándor Mátyás, Czakó Antalné
szentesi, Szőke László, Nagypál Ferenc, Szabados
Ferencné, Borda Józsefné, Száraz Sándorné csongrádi lakos.
Született a 45. héten: Varga Árpád és Újvári Borbálának (Szentes) Henrietta, Kovács Tibor és
Pótári Évának (Szentes) Hanna Veronika, Lenkei
Salamon és Kállai Gina Olgának (Csongrád) Leon
Salamon, Piti Imre István és Gyovai Mónikának
(Csongrád) Milán Imre, Harmai Attila és Juhász
- Nagy Biankának (Csongrád) Csanád, Szeles
László és Surányi Noéminek (Csongrád) Lili nevű
gyermeke.
Házasságot kötött: Pántye Szabolcs Máerk és Bajusz
Noémi (Szentes). Matuska Ádám és Kádár Dóra
(Szentes). Kupeczik János és Domján Alexandra
Margit (Szentes). Nagy László és Molnár Anita (Szentes). Vida Roland és Labádi Hajnalka
Adrienn (Szentes). Szabó Zoltán és Kun Mónika
(Szentes). Csala Dávid Ferenc és Király – Gál
Klaudia (Szentes). Duka Krisztián és Kosztolányi
Olga (Szentes).
Elhunyt: Fodor Ferenc Árpád, Németh Lajosné,
Erdei Sámuelné szentesi, Gyurcsó György Gézáné
csongrádi lakos.

Ahogy nagyapáink idejében…

DISZNÓTOROS, VITAMINBOMBÁVAL
A derekegyházi húsvágó és feldolgozó üzem mintaboltjaiban az
igazi házi, nagyapáink korabeli disznótoroshoz minden hozzávaló
kapható. A finom vékony és fodros hurka, sütnivaló kolbász, mint
alap mellé a csorvási savanyú aprókáposzta is ott sülhet a tepsi
sarkában.
A hurkát szívesen viszik a háziasszonyok rakott
ételekhez is. A bélből kifordítva, megvan a rakott
krumpli, karfiol, káposzta legjava. Ám aki toroskáposztát szeretne készíteni, ahhoz is válogathat friss
csülköt, körmöt, fület, oldalast, ki mit szeret.
A hurka, kolbász mellé a pecsenyehúsokkal erősíthetjük nagyszüleink hagyományos ízvilágát. S
végül egy kellemes vitaminbomba!
Elkészítése: a mintaboltokban kapható savanyú
aprókáposztából a levet kifacsarjuk. A káposztához
felkarikázunk egy nagy fej vöröshagymát. Meglocsoljuk három evőkanál étolajjal. Megszórjuk 1
evőkanál csemege törtpaprikával. Mindezeket jól
összekeverjük, lezárt edényben a hűtőbe tesszük.
Másnap fogyaszthatjuk köretként, salátaként sültekhez, pörkölthöz, de akár a mintaboltokban kapható füstölt szalonnához, kolbászhoz is. Egészséges
kiegészítője a házi fűszerezésű májasból, disznó-

SOK FAJTA FACSEMETÉT ÜLTETHETÜNK
FAGYMENTES NAPOKON!
A Szentesi Díszfaiskola alaposan felkészült a faültetési szezonra.
Rendkívül gazdag a választék gyümölcsfákból, s
mintegy 80 fajta díszfa közül lehet válogatni. Jó választás a konténeres fa, a gyümölcsfák között konténeres diófát is találtunk a Vásárhelyi út 146. szám alatti
telephelyen.
Folyamatosan érkeznek a töves fenyők, a csodás
ezüstök.
A hétköznap 8.00 és 17.00
óráig, szombaton 8.00 -12.00
óráig, valamint vasárnap 9.00
és 12.00 óra között nyitva
tartó díszfaiskola munkatársai
várják önöket, szaktanácsaikkal
segítik, hogy teljes lehessen az
örömük a szépen díszített zöld
környezetükben.
Telefonszám: 06 30 965 1557.

sajtból, vagy sült császárból, pörcből, tepertőből
elfogyasztott reggelinek.
A szentesi Zöldségpiac melletti mintabolt kínálata megtalálható Csongrádon is a Fő utca 20-24.
szám alatt. A további mintaboltok: Kecskemét Piaccsarnok, Budai u. 2, Szeged, Mars tér Nagycsarnok, a buszpályaudvar mögött.
Kép és szöveg: dt. x.
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FOTÓZÁS „VIRÁGNYELVEN”

FONTOS A CIVIL SZERVEZETEK
ÖSSZEFOGÁSA

zentesi civil szervezetek képviselői számára szervezett CiS
vil Napot Szentes Város Önkormányzata és a Civil Tanács
november 6-án. A jelenlévőket köszöntötte Szabó Zoltán Ferenc

polgármester, aki kifejtette, hogy vezetésével az önkormányzat
kifejezetten fontosnak tartja a civil szervezetek összefogását, ös�szehangolt tevékenységét, és hajlandó azt a korábbiakhoz képest
intenzívebben támogatni.

Szűcs Ildikó, a Művelődési, Oktatási és Kulturális
Bizottság elnöke érdeklődését a civilek tevékenysége iránt kérdőív formájában szeretné kifejezni, hogy
megismerhesse örömeiket, gondjaikat. Többet szeretne tudni a Helyi Akciócsoportról is, mondta.
A civil szervezetek véleményének, közös tevékenységének alapjául a kerekasztalok és fórumok
létrejöttét szorgalmazta Szobota Imréné, a Civil Tanács
megbízott elnöke. A tanács megválasztásával az érdekvédelem erősítése, véleménye szerint egy szép
nagy civil ház pedig kulturális gyűjtemények elhelyezése érdekében is fontos lenne.
A megjelenteket a Nemzeti Együttműködési Alap
2020-as pályázatairól, és egyéb CiC információkról Molnár Elvira területi koordinátor tájékoztatta. Elmondta, hogy a pályázati keretösszeg idén 5,9 milliárd forintról 7.7 milliárd forintra gyarapodott. A
megyéből 745 pályázat érkezett a NEA-hoz tavaly,
közülük 721 volt érvényes, abból 328 lett nyertes.
Bővebben szólt a regisztrációs nyilatkozatról és a
sikeres pályázatok sajátosságairól. Vajda Árpád kollégiumi bíráló mindehhez hozzátette, hogy a pályázatok áttekinthetősége, jól olvashatósága alapvető
szempont a bírálat során. Felhívta továbbá a civil
szervezetek figyelmét a közelgő elektori választásokra.
Labádi-Fébert Andrea pályázatíró a forrásteremtés további formáiról beszélt, így az adománygyűjtésről,
az Adó 1%-kal kapcsolatos tudnivalókról, az összefogás és önkéntesség néhány szabályáról hallhattak
az érdeklődők. Egy konkrét pályázaton keresztül az
alapvető hibákra is rávilágított.
A találkozó végén Földvári Nagy Zsuszi a KORE elnöke mutatta be sikeres szervezetük tevékenységét,
a közösségépítés általuk eredményesen használt jó
gyakorlatait. Ismertette, hogy az innovatív megoldások között az internet és a közösségi média kiemelt szerephez jut a munkájukban.
Kép és szöveg: dite

SZEMÉSZETI
KONFERENCIA
A Kiséri Állatorvosi Rendelő, valamint a Közép-Európai
Társállat Szemészeti Társaság november 30-án, immár kilencedik
alkalommal rendezi meg Szentesen a Nemzetközi Állatorvosi Szemészeti Konferenciát.
Az idei program előadói között találjuk ismét
Prof. Dr. Tóth Józsefet, aki Németországból érkezik, s
ezúttal a Cornea megbetegedés sajátosságairól, a
betegségből történő regenerálódásról osztja meg tapasztalatait a konferencián részt vevő orvosokkal,
akik a betegség lézeres sebészeti beavatkozásairól
is fontos részleteket tudhatnak meg tőle. Délután Dr.
Győrffy András a szemműtéteket megelőző altatás gyakorlati lépéseit mutatja be, kitérve az egyes fajtákat jellemző sajátosságokra is. Ezt követően Dr. Siver
László a szemészeti ultrahang diagnosztika alapjairól
és helyes használatáról tart ismertetőt. S legvégül a
házigazda, Dr. Dobos András címzetes egyetemi docens
az Überreiter szindrómáról tart előadást a jelenlévőknek.
A konferenciával kapcsolatban további információk tudhatók meg a www.szentesiallatorvos.com,
valamint a www.allatorvosiszemeszet.hu honlapon.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kiállítást Major Anna Edit grafikusművész ajánlotta a közönség figyelmébe, aki Ráfi Dénes ars poeticájából
a következőket idézte: „Azt veszem
észre magamon, hogy évek óta a legősibb szimbólumok körül keringek. Az
első három kiállításom a fényről szólt.
Ez a szimbólumok alfája és omegája.
A legmisztikusabb gondolkodástól a
racionalizmusig, mindenki ki akarja
sajátítani”.
Major Anna Edit szólt a virág emberi kapcsolatokban betöltött szerepeiről. A virágban benne van a keletkezés, a szerelem, ezek egymás
előfeltételei, mint Escher grafikájában
az egymást rajzoló két kéz. S benne

Ezt a karmát szívesen viseljük

KARMA KESZTYŰ:
KÉZZEL FOGHATÓ TRADÍCIÓ
Visszavonhatatlanul vívja mindennapos küzdelmét az időjárás a jó időért, ám egyszer csak
mégis beköszönt a tél, aminek fontos tartozéka a
kesztyű. A Heureka Bőrdíszmű-, Játék és Ajándék Üzlet immár egy évtizede forgalmazza a kiváló minőségű Pécsi Kesztyűt. Az utóbbi években
a Karma Pécsi Kesztyű termékeivel örvendezteti
meg vásárlóit az üzlet tulajdonosa, Szabó Anna.
Magam is szívesen próbálom fel a
finoman díszített, kellemes tapintású,
puha, melegséget árasztó Karma kesztyűt. Az idei designra is igaz, hogy
nem csak divatos, magával ragadó,
valódi bőrkesztyűt tartok a kezemben,
az alapanyag tökéletes, természetazonos.
Ezek a női és férfi kesztyűk bárány,
szarvas, vagy irhabőrből készültek, az
üzletben standard, exkluzív és autóskesztyűk is kaphatók csodálatos alapszínekben.
Szabó Anna azt mondja, támogatja
a tradíciót, a termékben rejlő tudás
folytonosságát, mely által a kesztyűkészítő szakma bizonyítottan magas
szintű művelői, kiváló minőséget alkotnak a vásárlók örömére. Ezek a
kesztyűk a kéz melegétől veszik fel a
kéz valóságos formáját. A Touchtec
kesztyűkben pedig az okostelefont is

lapozgathatjuk. Úgy ajánlja ezeket a
kesztyűket, mint valódi értéket, amely
nem csak szép, maradandó, de rendkívül kényelmes viselet, mintegy kényezteti a kéz bőrét.
Ezek az elegáns kesztyűk az üzletben kapható táskákhoz kiválóan illenek. A téli öltözet remek kiegészítői
mind a hétköznapokban, mind az ünnepi eseményeken. Karácsonyi ajándékként biztosan nem okozunk csalódást egy pár Karma Pécsi Kesztyűvel
a megajándékozottnak.
Kép és szöveg: D.T. x.

van az elmúlás is. Ezek
viszonyáról szól a virágirodalom nagy része.
A virág tehát nem dísz,
élet - mondta. Ezért nem
szabad letépni és vázába
tenni.
Egykori
rajztanárnőm, Perjés tanárnő így
foglalta össze Van Gogh
gondolatait a napraforgóról festett képeiről:
Csupán az ember képes
arra a barbárságra, hogy
elvágja a nap virágát,
egy szobában vázába
tegye, és lassú haldoklásában gyönyörködjék.
Az alkotó lírai látásmódját, rendkívüli kompozíciós érzékét is méltatta.
A tökéletes szépség és líraiság harmóniája az irodalmisággal ötvözve
jelenik meg a képein. Sajátságos látásmódja minden villanásában érzékelteti a lélek rezdülését. A kiállított
képek találó címükkel átjárást képeznek a költészet és a zene műfajába.
Debussyt idézve, „a zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér.” Ráfi
Dénes művészetével próbálja a bennünket körülvevő világot pozitívabbá, szebbé tenni. Lelki objektívjével
mindent lát és láttat, varázsol - tette
hozzá.
Kép és szöveg: Dömsödi Teréz
(A fotón az alkotó és Major Anna Edit
beszélget.)

KI „NYÚZTA” AZ ELSŐ
MAGYAR ŰRHAJÓSOKAT?

agy érdeklődés kísérte a Koszta József MúN
zeumban Dr. Remes Péter űrorvos ezredes
előadását. Az első magyar űrhajósok kiképző orvosa fontos, sokáig titkos információkat is megosztott az űrrepülésről az érdeklődőkkel.

Idősebbek, fiatalok, nagy számban,
választották szombat délutáni programként a múzeum Koszta-termében
rendezett előadást november 16-án,
amely a Szojuz-36: Első magyar az
űrben c. kiállításhoz kapcsolódott. Az
apropó nem más: 40 éves idén a magyar űrrepülés.
Farkas László Róbert múzeumigazgató
örömmel jelentette be a közönségnek,
hogy immár meghaladta a 19 ezer főt
a kiállítás látogatóinak száma. Arról
is beszámolt, hogy a kiállítás egyik
meghatározó eszköze végérvényesen
Szentesé marad.
Dr. Remes Péter kitért arra, hogy
lassan két generáció nő föl, akik nem
lehettek még részesei a magyar űrrepülés 1980. május 26-án beteljesült

nagy pillanatainak. Farkas Bertalanra és űrhajós
társaira a nemzet volt és lehet
büszke. A magyar
tudományos élet
fontos dátuma is
ez a nap.
Az előadó 1972ben állami ösztöndíjjal a Szentpétervári Orvosi
Egyetemen sajátíthatott el űrkutatással kapcsolatos ismereteket,
majd 1 év múlva került vissza Kecskemétre. Felelevenítette a 70-es évek
közepétől a 1980-as holdra szállásig
tartó idő legfontosabb vizsgálati módszereit, annak a „nyúzópróbának” az
állomásait, amelyen a holdra szállásra készülő hetek átestek. Ismertette a
fizikai terhelés eszközeit, amelyekkel
mind a súlytalanság állapotára, mind
a földre visszaérkezésre alaposan felkészítették az űrhajósokat. Szólt az
űrorvosi bizottság munkájáról, a pszichológiai vizsgálatok formáiról, megállapítva, Farkas Bertalan nem volt a
legjobb mindenben, összességében
azonban mégis a legmagasabb pontszámot teljesítette.
Az érdeklődők kisfilmeket néztek
meg a felkészítésről, a szkafander
használatáról, az űrhajósok államvizsga előtti pillanatairól, majd a holdra
szállást és visszaérkezést kísérő népünnepélyről.
Kép és szöveg: dt.

Jégvarázs 2.
családi, animáció, fantasy
6 éves kortól,
november 21-től 27-ig a
Szentesi Mozi műsorán.
Részletek:
www.szentesimozi.hu

WIFI
PÁLYÁZAT
A KORASZÜLÖTTEK VILÁGNAPJÁT a KORE, ez a kis szentesi
egyesület hozta el Magyarországra 2012-ben. A világnap alkalomból
1 héten át lila színnel lesz megvilágítva a szentesi Megyeháza is.

Szentes Város Önkormányzata eredményesen pályázott a
WIFI4EU kiírásra, s így 15 ezer
euró vissza nem térítendő támogatást fordíthat szentesi internet fejlesztési projektekre.
A „WIFI4EU - az internetkapcsolat
helyi
közösségekben történő
előmozdítása” elnevezésű projekt megvalósításra rendelkezésre álló
idő 18 hónap.
A szolgáltatással javul mind a beltéri, mind
a kültéri ingyenes wifi
hozzáférés a város közterületein és intézményeiben.
A rendszer üzemeltetését, az internet szolgáltatást 3 éven keresztül fenn kell tartani. Az
üzemeltetés éves költsége várhatóan nem lesz
több 500 ezer forintnál,
amennyiben a következő ülésén a képviselő-testület az ésszerű
pályázat megvalósítása
mellett dönt.

ÚJABB CSÚCSOKAT ÚSZTAK SZENIORJAINK

A 16. Hódmezővásárhelyi Nemzeaközi Szenior Úszóversenyen
a csapatversenyben A 3. helyen végzett a Szentesi Delfin ESC
csapata.
A vásárhelyi uszoda ezúttal a 25 évesnél idősebb,
szenior, vagy más néven a nemzetközileg használt
„masters” versenyzőknek adott otthont a hétvégén.
Az ünnepélyes megnyitó után azokra az úszótársakra emlékeztek néma főhajtással a résztvevők, akik
már nem lehettek közöttük. A nap végén érkezett
a hír, hogy meghalt a legidősebb magyar szenior
úszó, Dr. Bánki Horváth Béla is, 99 éves korában. Sajnos nem érte meg a 100. évet, pedig nagyon szerette volna megjavítani a 100+ korcsoportban is az
érvényes világcsúcsokat. 19 alkalommal volt világbajnok, 21-szer állhatott fel a dobogó legmagasabb
fokára Európa-bajnokságokon, különböző korcsoportokban. A nagyszerű sportember emléke előtt a
2. versenynap kezdete előtt tisztelegtek úszótársai.
Magyarországon július közepe óta nem volt úszóverseny a szenior korosztály számára, így nagyon
nagy létszámú, erős mezőny gyűlt össze. 3 ország
több mint 50 egyesülete vett részt, köztük a Szentesi Delfin ESC úszói is. Kiemelkedő teljesítményt
nyújtva, a csapatok versenyében 3. helyen végeztek,
melyet a szervezők különdíjjal ismertek el. Egyéniben kiemelkedően szerepelt Dr. Venczel Kincső, aki új,
korosztályos Európa csúcsot úszott 400 vegyesen,
melyet kupával is jutalmaztak a rendezők. E mellett
még 50 mellen is új országos csúccsal nyert. László
Márk szintén új országos csúccsal érkezett célba 100
méteres hátúszásban a 25-29 évesek korcsoportjában. Berezvainé Virágos Éva 7 számban állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, de az erős mezőnyben a
többiek szereplése is elismerésre méltó volt.
EGYÉNI EREDMÉNYEK:
Berezvainé Virágos Éva: 1. hely: 200 gyors, 100 hát,
100 gyors, 400 gyors, 50 hát, 50 gyors, 200 vegyes. Dr. Venczel Kincső: 1. hely: 400 vegyes (új Európa, s egyben magyar csúcs!), 50 mell (új országos
csúcs), 400 gyors, 100 mell. Melkuhn Dezső: 1. hely:
400 gyors, 100 pille, 200 gyors, 400 vegyes. Dr.
Borzi Miklós: 1. hely 50 gyors, 100 gyors, 200 gyors.
Brunnerné Palásti Katalin: 1. hely: 400 vegyes, 50 hát, 2.
hely 50 pille, 100 hát, 50 mell, 100 mell, 50 gyors,

200 vegyes. Bertényi Mária: 1. hely
50 mell, 100 mell, 2. hely: 100
gyors, 400 gyors, 3. hely: 200
gyors, 4. hely: 50 gyors. Pólyáné Téli Éva: 1. hely 50 mell, 100
mell, 2. hely 50 pille. Pászti Edit:
1. hely: 50 gyors, 50 hát. Rozgonyi
Eszter: 1. hely 100 mell, 2. hely:
200 gyors, 50 mell, 4. hely: 100
gyors, 50 gyors. Felvégi Zsuzsanna:
1. hely: 200 gyors, 2. hely: 50
pille, 100 gyors. Pengő Erzsébet:
1. hely 100 gyors, 2. hely 200
gyors. Bodnár Istvánné: 1. hely 50
mell, 2. hely: 100 gyors. László
Márk: 1. hely: 100 hát (új országos csúcs), 5. hely: 200 gyors, 6. hely: 400 gyors.
Kiss Csaba: 2. hely: 400 vegyes, 50 pille, 3. hely: 100
pille, 100 mell. Kovács Attila: 2. hely: 400 gyors, 3.
hely: 200 gyors, 5. hely 100 gyors, 6. hely 50 hát.
Ábel Krisztina: 2. hely 50 hát. Vidóczy Zalán: 3. hely: 200
gyors, 100 hát, 400 gyors. Maczula Zoltán: 3. hely:
400 gyors, 4 hely 200 gyors, 100 gyors, 7. hely. 50
gyors. Demeterné Zsuzsa: 3. hely 100 hát, 5. hely 50 hát.
Debreczeni Beáta: 4. hely: 400 vegyes, 100 pille, 100
mell, 6. hely: 50 mell. Szabó Imre: 4. hely: 50 pille, 5.
hely 50 mell. Horváth Roland: 4. hely 100 mell, 6. hely:
400 gyors, 50 gyors, 7. hely 50 mell, 100 gyors, 8.
hely: 200 gyors. Bíró Gábor: 5. hely: 100 pille, 200
vegyes, 100 mell, 6. hely: 200 gyors, 7. hely 100
gyors. Lucz Imre: 4. hely: 50 pille, 100 gyors, 5. hely:
50 hát, 6. hely 50 mell, 7. hely: 100 gyors, 50 gyors.
Dr. Borziné Szatler Mónika: 6. hely 100 mell, 7. hely 50
mell. Tőke Beatrix: 6. hely: 50 gyors.
VÁLTÓ EREDMÉNYEK:
4x50 m Mix vegyes váltó: II. kcs. 3. Szentes (Vidóczy
Zalán, Rozgonyi Eszter, Felvégi Zsuzsanna, Bíró Gábor). III. kcs. 4. szentes (László Márk, Kiss Csaba,
Dr. Venczel Kincső, Pengő Erzsébet). IV. Kcs. 2.
Szentes (Virágos Éva Debreczeni Beáta, Szabó Imre,
Maczula Zoltán). V. kcs. 1. Szentes (Palásti Katalin,
Téli Éva, Kovács Attila, Dr. Borzi Miklós).
4x50 m férfi gyorsváltó: I.kcs. 2. Szentes (Bíró Gábor,
László Márk, Horváth Roland, Vidóczy Zalán). IV.
kcs. 2. Szentes (Kiss Csaba, Szabó Imre, Kovács Attila, Maczula Zoltán).
4x50 m női gyorsváltó: III. kcs. 2. Szentes (Felvégi
Zsuzsanna, Pengő Erzsébet, Rozgonyi Eszter, Dr.
Venczel Kincső). VI. kcs 2. Szentes (Palásti Katalin,
Virágos Éva, Bertényi Mária, Bodnár Istvánné).
4x50 m Mix gyorsváltó: II kcs 4. Szentes (Ábel Krisztina, Rozgonyi Eszter, Horváth Roland, Bíró Gábor.
VI. kcs 2. Szentes (Virágos Éva, Palásti Katalin, Melkuhn Dezső, Dr Borzi Miklós).
4x50 férfi vegyes váltó: IV. kcs. 2. Szentes (Maczula
Zoltán, Kiss Csaba, Kovács Attila, Dr. Borzi Miklós).
4x50 m női vegyes váltó: III. kcs. 3. Szentes (Ábel Krisztina, Rozgonyi Eszter, Dr. Venczel Kincső, Pászti
Edit). V. kcs. 2. Szentes (Demeterné Zsuzsa, Téli
Éva, Palásti Katalin, Bertényi Mária). Pólyáné Téli Éva
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