
A Kossuth utca mentén
legalább öt trafik nyílik jú-
liusban, az alsóréti város-
részben viszont egyetlen
nemzeti dohánybolt sem
lesz lapunk jelenlegi infor-
mációi alapján. Komoly pi-
aci elõnybe kerülhet a Mol-
kút a többi töltõállomással
szemben, mert csak náluk
lehet majd dohányterméket
kapni.

Már a város több pontján
is találkozhatunk olyan üres
üzlethelyiségekkel, ahová ki-
függesztették: itt hamarosan
nemzeti dohánybolt nyílik.
(A húsz éves koncessziót el-
nyert vállalkozók névsorát a
május 3-i lapszámunkban
közöltük – A szerk.) Lapunk
utánajárt, hogy a tizenöt
koncessziónyertes hol rende-
zi be trafikját. Vállalkozá-
sunk csak részben volt sike-
res, mert egyelõre csak 13
szentesi dohányboltról tud-
tuk meg, merrefelé kereshe-
tik majd õket a vásárlók.
Gyûjtésünk során kiderült, a
városközpontban, pontosab-
ban a Kossuth utca mentén
legalább öt trafik nyílik júli-
usban. Ugyanakkor a trafik-
térképre pillantva az is egy-
értelmû, hogy a Berekhát és

az Alsórét – vagyis a Csong-
rádi út környéke – ellátatlan
terület lesz, ezért az ott la-
kóknak kilométereket kell
majd menni, ha füstölnivalót
szeretnének venni. 

Ennél még körülménye-
sebb lesz azoknak a dohány-
beszerzés, akik külterületen

élnek: Magyartésen, Lapis-
tón és Kajánújfalun sem nyit
nemzeti dohánybolt a jövõ
hónapban. Valószínû, mint
ahogy arról korábban már ír-
tunk, ezeken a helyeken fel-
élénkülhet a fekete dohány-
kereskedelem. Egyelõre a
nagytõkeieknek is városba

kell jönniük, ha a cigarettát
akarnak vásárolni, mert az
ottani koncesszióra elsõ kör-
ben senki nem pályázott, az
új kiírás elbírálása pedig
még folyamatban van. 

(folytatás és trafiktérkép
a 4. oldalon)
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A 15-bõl 13 trafik helyét már ismerjük – az egyik a Horváth Mihály utcában nyílik.

Felpezsdült a
termõföldpiac

Ötödével nõttek a termõföldárak az elmúlt évben a
szentesi járásban – derül ki az OTP Jelzálogbank na-
pokban közölt elemzésébõl. Az állam is új gazdákat
keres a várost övezõ földjeire: 56 birtoktestre írtak ki
haszonbérleti pályázatot.

4. oldal

Szülõk iskolája
Sok szülõ küzd nevelési gondokkal. Nehezen tud-

nak hatni a gyerekre a pedagógusok, szociális terüle-
ten dolgozók, gyermekvédelmi szakemberek szerint.
Egy helyi javaslat szerint segítséget jelenthetne a szü-
lõk részére a „szülõk iskolája”-nak szervezése. Évek-
kel ezelõtt mûködött a városban az úgynevezett „szü-
lõi tréning”, de már megszûnt, miközben egyre na-
gyobb szükség lenne oktatást kezdeni a gyermekne-
velés témakörben. 3. oldal

Magyar lett,
szerb maradt

Állampolgári esküje után
magyar állampolgár lett Alek-
sandar Preskar. A kosárlabda
klub edzõje 2008-ban érkezett
a városba: az elsõ edzésén
sorban dõltek ki a gyerekek,
mert nem bírták az iramot.

6. oldal

Újra felállítják a város
egyik legrégebbi szobrát a
felújított Kurca hídnál. A
Nepomuki Szent Jánost áb-
rázoló mû restaurálása és el-
helyezése érdekében szer-
zõdést kötött a Szent Anna
Plébánia és az önkormány-
zat. A szobor 1778-ban már
állt a templom közelében a
Kurca folyó partján, gróf
Eszterházy Pál nagyprépost
szentesi látogatásának jegy-
zõkönyve szerint.

Nepomuki Szent János fes-
tett mészkõbõl készült szob-
ra az utóbbi években a Szent
Anna Plébánia pincéjében fe-
küdt. Rózsa Gábor mérnök-
múzeológus leírása szerint a
régi plébánia mellett felállí-
tott szobrot az új plébánia
építésekor annak kertjében
helyezték el. Késõbb, a fûtõ-
mû kerítésének építésekor a
szobor feje letört, majd el is
veszett; ezért a plébánia pin-
céjében helyezték le. Az új-
bóli felállítás Móra József ötle-
te, aki Rózsa Gáborral közö-
sen nyomon követte a szobor
sorsát. Mint mondta, a híd

átépítése adta a lehetõséget a
Nepomuki Szent János szo-
bor újbóli felállításához és a
kezdeményezést mindenki
kedvezõen fogadta. A város
vállalta a felújítás és karban-
tartás költségét, az egyház
pedig átadja az önkormány-
zat részére mindaddig, amíg
a híd áll. – Egy 250 éves szo-
bor felállításával a város és
az itt élõk is gyarapszanak -
mondta lapunknak Móra Jó-
zsef. 

A sok viszontagság nyo-
mot hagyott a mintegy 160
centiméter magas alkotáson.
Nem csupán a feje hiányzik,
hanem a keze is, és több he-
lyen csorbult. A helyreállítást
végzõ Szemerey-Kiss Balázs
szegedi kõszobrász-restaurá-
tor szerint a legfontosabb ré-
szek hiányoznak a mûrõl. A
képzõmûvészeti egyetem kõ-
szobrász és restaurátor sza-
kán végzett fiatalembernek
nem az elsõ ilyen munkája
Szentesen, õ állította helyre a
Bánomháti-temetõnél látható
Szent Vendel szobrot is.

(folytatás a 3. oldalon)

Újjászületik
Nepomuki Szent

János szobra

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Bár tagsága és jó kapcso-
lata megmaradt, hét éves
angliai munkavállalás után
tért vissza a Szentesi Fotó-
körbe nemrég Kozma Ani-
ta. Rendre beválogatják az
országos fotópályázatokra
beküldött alkotásait a kiál-
lításokra, azonban Szente-
sen most elõször, a 17. akt-
fotó biennálén vehet át dí-
jat a fiatal fotográfus. 

Míg korábban jellemzõen
a férfiak készítettek aktokat,
a nõk pedig a modell szere-
pét töltötték be, ez a ten-
dencia napjainkban, ha
megfordulni nem is, de vál-
tozni látszik. Nõk is egyre
inkább elõszeretettel fotóz-
nak aktokat. A nõi látásmód

– az eredményesség erre
utal – remekül érvényesült
a 17. szentesi aktfotó bien-
nálén, hiszen a nyolc díja-
zottból négyen a nõi fotó-
sok közül kerültek ki, a
„pálmát”, a fõdíjat is hölgy
viszi el. A szentesi Kozma
Anita különdíjat érdemelt
ki a Doll I. és Doll II. címû
képeiért. 

Anita 2002-ben a kezdõk-
nek hirdetett fotósiskola el-
végzése után lett a fotókör
tagja, már ekkoriban kez-
dett kibontakozni a fekete-
fehér analóg technika iránti
szenvedélye. Ez az érdeklõ-
dés nem hagyott alább Ang-
liába kerülve sem, ugyanis
ott ez a képkészítési mód

még elterjedtebb, és több a
hozzáférési lehetõség is.
Anita kinti bolhapiacokon
akadt rá régi kamerákra, s a
fényképezõgép-gyûjtésben
találta meg önmagát. Képeit
is ezekkel a masinákkal ké-
szíti, és karcos, régies hatá-
sú ábrázolásra törekszik.
Egyébként Oxford mellett
élt Anita, aki elvégzett egy
ottani fotóiskolát – hasznos
volt, hogy nyomon követ-
hette az angol és amerikai
fotósok munkásságát. A hét
év alatt, míg Angliában élt,
bármikor hazajött, tudta,
hétfõnként várják az itteni
fotókörös barátai.

(folytatás az 5. oldalon)

30 éves a szentesi biennálé 

Ani ta akt fotósként
zavarba jön

Füstgépek is védik majd
a trafikokat
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Hûséges olvasója vagyok
a Szentesi Élet városi heti-
lapnak és még írni is szok-
tam, amikor felháborító
megfogalmazásokról és
megmagyarázásokról olva-
sok. Az elmúlt héten is meg-
jelent a (22. számban) Késik
a szezonkezdet a Tiszán cí-
mû írás, ami abban a pilla-
natban – szokás mondani
szentesiesen – kiverte a biz-
tosítékot. Ha idén is ugyan-
az az üzemeltetõ akkor miért
nem lehet esetleg a kerékpár
és autóparkolásért egy kevés
pénzt beszedni, hogy pótolni
tudják a szabad strand fenn-
tartását, mivel a bérlõknek ki
kell váltaniuk éves bérletet,
hogy a saját telkükön par-
kolhassanak így is- úgy is.

Az aszfaltozott utak leta-
karítása, a kutak környéké-
nek megtisztítása és iszaptól
való dugulás elhárítása, el-
hanyagolt gazdátlan telkek
újra bérbe adása, stb., mind
olyan feladat, ami a nyara-
lók és pihenni vágyók szá-
mára óriási dolog lenne. (Ez
eddig elég hiányosan és fél-

vállról lett megcsinálva.)
Sokkal vonzóbbá lehetne
tenni az évek óta elhanya-
golt gazdátlan területeket.

Hiába takarít minden te-
lektulajdonos, „bocs” bérlõ,
ha megközelíthetetlen a ré-
gen mindenkit vonzó Tisza-
part. Már az út elején – ami-
kor átérünk a gáton – kerék-
párral lehetetlen tekerni,
olyan hepehupás a kockakõ.
Igaz, a katonaváros érintett-
jei megígérték, hogy még
2012 õszén helyre fogják
hozni az óriási jármûvek
(pontonok) által okozott
gödröket, amit a cikkíró lo-
kális hibának nevez, de le-
hetne kardinális és totális, de
sorolhatnám még a meg nem
magyarázható kifogásokat.
De aszfaltkeverékkel feltölte-
ni vagy kiegyenlíteni a fel-
forgatott macskaköveket az
már mindennek a teteje!

Józan paraszti ész azt dik-
tálja, hogy fel kell szedni a
macskaköveket, alátenni
egy-két talicska homokot,
majd szépen visszarakni a
kövezetet, amit õseink is már

nagyon sokszor megcsinál-
tak. Homok van, csak akarat
és jó szándék kell hozzá.

Az útszakasz a Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-hez
tartozik, ahol remélem, van
talicska és még gumikala-
pács is elõfordul. Nem 30
km-es sebességkorlátozó
táblákat kell kirakni, mert
azt a Tisza medre elnyeli, ha-
nem oda kellene figyelni az
illetékeseknek, akik a felada-
tukat igen-igen hiányosan
látják el. Nem úgy kell hoz-
záállni, hogy más is odafér-
jen, hanem végre a szabad
strand is legyen a szentesi
pihenni vágyó embereké,
mert ha vonzóbbá tudjuk
tenni, akkor idegenforgalmi
szempontból is ismét szép
emlékekkel távoznak a ven-
dégszeretõ, hangulatos Ti-
sza-partról.

„Álmodó Tisza-part, szí-
vem, lelkem odatart...” szól a
nóta, de már csak nosztalgiá-
ból.

Bagi Imre

Olvasónk írja

Már megint a Tiszáról

Kedves Radichné Fúvó
Ágnes és Balogh Attiláné
Erika! Köszönet azért a min-
denen túlmutató szeretetért,
ami árad minden tettetekbõl,
megnyilvánulásotokból ,
amit a gyermekek felé köz-
vetítetek. Egy csodálatos kö-
zös vállalkozás, amit együtt
tesztek minden õszinte gyer-
mekért, szüleikért és ez által
az egész családért.

Példamutató kimagasló
szakmai tudással készítitek
fel gyermekeinket az életben
való helytállásra, annak elsõ
lépcsõfokára, az iskolába va-
ló átlépésre.

Köszönet azért, hogy
munkátokon túl a gyerme-
kek szüleit is oly sokszor át-
segítitek az élet nehéz pilla-
natain, megértõ odafordulá-
sotokkal, tapintatos kedves

szavaitokkal.
Oly értékrendet, értékeket

képviseltek és közvetítettek,
melyet mára már kevesen
tudhatnak magukénak. Ezt
szeretném, megköszönni
nektek nagy tisztelettel és
szeretettel kislányom balla-
gása alkalmából.

Czimer Szilvia
és kislánya

Olvasónk írja

Köszönet az óvó néniknek

Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, Szirbik Imre polgár-
mester és több városi képviselõ, az evangélikus egyház helyi
vezetõje mellett Markovics Zsolt szegedi fõrabbi és Erdélyi
Miklós a vásárhelyi hitközség vezetõje is részt vett vasárnap
azon a megemlékezésen, amit a holokauszt szentesi áldozata-
inak emlékére rendeztek a szentesi izraelita temetõben. A
volt kormányfõ beszédében kiemelte, együtt érez a hozzátar-
tozókkal, egyúttal nemzeti kérdésnek tartja, hogy az ország
végre feldolgozza a több millió áldozatot követelõ traumát. A
megemlékezésen közel százan vettek részt.

Megemlékeztek

A Szentesi Mûvelõdési
Központ díszmadártenyész-
tõ szakköre díszmadár bör-
zét rendez a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban
június 19-én, vasárnap 7-11
óráig.

Madár-
börze

Jómódú református csa-
ládban született Szentesen
1822. február 26-án; szülei
Vecseri Dániel és Hankóczki
Lídia. Alsóbb iskoláit szülõ-
városában végezte, majd jo-
got tanult, és ügyvédi diplo-
mát szerzett. Hazatérése
után egy ideig ügyvédi gya-
korlatot folytatott.  1847
õszén Szentes város szolgá-
latába lépett, mivel megvá-
lasztották a Váltsági Pénztár
ellenõrévé. Az 1848. évi ápri-

lisi törvények rendelkezései
értelmében népképviseleti
alapon felállított Csongrád
Vármegyei Bizottmány má-
jus 2-án általános tisztújítást
tartott Szegváron, és megvá-
lasztotta a vármegye új tisz-
tikarát. A Tiszántúli Járás
élére Mikecz Lajos fõszolga-
bíró került, szentesi esküdt-
jévé pedig Vecsery Zsigmon-
dot választották meg.    

Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc idején had-

nagyként közremûködött a
szentesi nemzetõrség szerve-
zésében, majd részt vett a
délvidéki harcokban, Szent
Tamás ostromában. Az 1849.
januári rendezett tanácsi
tisztújításon Szentes város
fõügyészévé választották,
mely tisztségét a szabadság-
harc leveréséig viselte. A csá-
szári csapatok bevonulása
után (1849. aug. 2.) a vagyo-
nát zár alá helyezték, a többi
v e z e t õ  t i s z t v i s e l õ j é v e l
együtt. A vagyonzárat ugyan
még az év végén feloldották,
de az érintett személyeket –
így Vecseryt is – továbbra is
megfigyelés alatt tartották.

Basa József fõszolgabíró
1852-ben a következõket je-
lentette róla: „A forradalom
alatt mint már ügyvéd ide-
haza lévén Szentesen, – a

mozgalmaknak mindjárt az
elején szóval és tettel fellé-
pett, s annak köreihez csatla-
kozva, egyik eszközlõje volt
Szegváron 1848. évi május 2-
án a Csongrád megyei törvé-
nyes tisztikar hivatalaikból
kierõszakolásának, – s tör-
vénytelenül egy új tisztikar
alkotásának, kiknek soraiban
önmaga is a szentesi járás es-
küdti hivatalát vállalta el, és
folytatta csaknem egy egész
évig. Azalatt a Megyei Bi-
zottmány gyûléseinek egyik
tényezõ tagja, s határozatai-
nak végrehajtója volt… A
forradalom leverése óta ma-
gába zárkózottnak látszik, s
ügyvédkedik, politikai tár-
gyakban – legalább észreve-
hetõleg nem mozdít semmit;
hallgatag és csendes.” Bony-
hády István megyefõnök tö-

mörebb megfogalmazása
szerint: „Vecsery Zsigmond
a forradalmi korszakban
szájhõs és megyei esküdt
volt; jelenleg elvonult és zár-
kózott életet él, de politikai
gondolkozására nézve gya-
nús.” 

Az abszolutizmus idején
valóban visszavonultan élt;
csupán egy tisztséget viselt,
tagja volt a református pres-
bitériumnak. Az 1860-ban ki-
bocsátott Októberi Diploma
után rövid idõre helyreállt
az alkotmányos rendszer: a
kinevezett cs. kir. tisztviselõ-
ket választott tisztviselõk
váltották fel. Az 1861. január
végén megtartott városi
tisztújításon Vecsery Zsig-
mondot fõbíróvá választot-
ták. Említést érdemel, hogy
egy hónappal késõbb or-
szággyûlési képviselõjelölt-
ként is felléptették, de alul-
maradt a nagy tekintélynek
örvendõ Boros Sámuel volt
polgármesterrel szemben.

Az önkényuralmi módsze-
rek visszatérése miatt, 1861.
november elején tisztviselõ-
társaival együtt benyújtotta
lemondását.       

Hamarosan a kor gyógyít-
hatatlan betegsége, a tüdõ-
vész támadta meg szerveze-
tét. Szentesen hunyt el 1863.
május 21-én, 41 éves korá-
ban. A református középte-
metõben helyezték örök
nyugalomba, egy szép, eme-
letes kriptában.   

Már Vecsery Zsigmond
halála elõtt elterjedt a város-
ban egy rémtörténet, amely
az évtizedek múltával egyre
terebélyesedett, mind több
borzalmas részlettel egészült
ki. A krimibe illõ történetet
Gulyás Pap Etelka jegyezte
le és tette közzé 1941-ben
„Egy kripta története” cí-
men. (A következõ számban
közöljük e szomorú história
lényegét.)

Labádi Lajos

150 éve hunyt el Vecsery Zsigmond fõbíró

Szét tördel t  h ivata l i  pálya

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Ledó
Ferencet (képünkön), a Dél-
kertész elnökét kérdeztük.

– A szociális temetés for-
máját vezetné be a kormány,
melyben az eltemettetõ sze-
mélyes közremûködést kell
vállaljon. A javaslatot a te-
metkezési törvény módosítá-
sával együtt fogadnák el és
várhatóan januártól lépne
életbe. 

– Örülök, hogy családok is
megadhatják a végsõ tiszte-
letet elhunyt családtagjainak,
akiknek elsõsorban anyagi
okok miatt ez nem volt ed-
dig lehetséges. Sokat gondol-
kodtam rajta, hogy az elte-
mettetõ milyen személyes
közremûködést tud vállalni.
S e m m i  m á s  n e m  j u t o t t
eszembe, csak a sír kiásása.
A sírásás külön szakma (ezt
temetõgondnok sógoromtól
tudom) tanfolyam, szigorú
munkavédelmi elõírások stb.
Talán helyettesíteni lehetne a
személyes közremûködést
bizonyos közmunkával pl:
temetõben elhagyatott sírok
rendbetételével, kaszálással.

– A szegedi Ferroép Zrt.
építheti meg a fedett uszodát
a ligetben. A kivitelezési
munkákat 2014. május 31-ig
kell befejezni. A legdolgo-
sabb idõszakban 190 szak-
embert foglalkoztatnak
majd az építkezésen, amely-
hez már keresik a szentesi
alvállalkozókat.

– Ennek a hírnek 20 – 30
évvel ezelõtt jobban örültem
volna, mert akkor Szentes
idegenforgalma, fürdõváros
volta nem itt tartana. Ennek
ellenére nagyon örülök,
hogy végre (a 24. órában)
megtörténik a beruházás. Ta-
lán ezek után növekedni fog
a szálláshelyek száma, elin-
dulnak az ilyen jellegû beru-

házások is. Talán végre vala-
hára megbízható beruházó is
jelentkezik a Petõfi Szállóra
és Szentes szégyenfoltja is
megújul. Abban nagyon re-
ménykedem, hogy az építke-
zésen fõleg szentesi vállalko-
zók fognak majd dolgozni.

– A szokottnál késõbb kez-
dõdhet meg a strandszezon a
tiszai partfürdõn, amelynek
üzemeltetését az üdülõtulaj-
donosok által fizetett bérleti
díjból fedezi az önkormány-
zat. Épp ez képezi vita tár-
gyát, hiszen a nyaralók gaz-
dái azt szeretnék, hogy az
üdülõterület rendezésére és
fejlesztésére költsék az innen
származó bevételeket. 

– Nekem és családomnak
nincs érdekeltsége a tiszai
partfürdõn, nagyon ritkán
szoktam „lemenni”. Támo-
gatom a nyaraló gazdák el-
képzeléseit, mert ha az ön-
kormányzat nekik adna iga-
zat, még jobban magukénak
éreznék a partszakaszt. Nem
csak a szezonban tartanának
nagyobb rendet, tisztaságot,
hanem szezonon kívül is.

– Az Országgyûlés meg-
szavazta a termálvíz vissza-
sajtolási kötelezettség meg-
szüntetését – adta hírül kö-
zösségi oldalán Farkas Sán-
dor Szentes és térsége or-
szággyûlési képviselõje.

– Az uniós csatlakozás óta
állandó vita tárgya volt a ter-
málvíz elhelyezése, vissza-
sajtolása. Éppen ezért na-
gyon kevés érdemi beruhá-
zás történt az elmúlt évtized-
ben. Óriási lehetõségek ma-
radtak kihasználatlanul. Ne-
künk a termálvíz ugyan-
olyan érték, mint az arabok-
nak a kõolaj. A mostani mó-
dosítás 2025-ig ad haladékot
arra, hogy pár lényeges kér-
désre választ kapjunk.

A legfontosabbak: méré-
sekkel kell bizonyítani, hogy
a kitermelt termálvíz hogyan
hat a vízkészletekre, ivóvíz-
bázisokra (van-e természetes
utánpótlás)? Termáltavak,

tározók, folyóvízbe táplálás
beszennyezi-e a környezetet,
ha igen milyen megoldások
vannak, lesznek e a folyamat
mérséklésére? Végül lehet-e
és ha igen, gazdaságos-e a
visszasajtolás itt a Dél-al-
földön? A törvény megszüle-
tett, de az ezután elkészülõ
végrehajtási rendelet még
hozhat meglepetéseket.

– A Szentes-Orosháza vas-
útvonalon is életbe lép júli-
ustól a 15 százalékos menet-
díjcsökkentés. 

– A Szentes-Orosháza vo-
nalon már csak azok utaz-
nak, akiknek nincs lehetõsé-
gük autóval, busszal közle-
kedni. Természetesen nekik
nagy segítség a menetdíj-
csökkentés. Ahhoz, hogy
többen utazzanak, korszerû-
sítésre van szükség, a vonat
mostani sebessége, menet-
ideje nem a 21. században el-
várható. Ha nem történik fel-
újítás, akkor pár év múlva az
a pár utas is új közlekedési
eszköz után néz, a fiatalok-
nak, középkorúaknak javas-
lom a kerékpárt, mert egész-
séges, és azzal is oda lehet
érni annyi idõ alatt, mint
most vonattal.

Vecsery Zsigmond a saját korában közismert és népszerû
ember volt Szentesen, ezt igazolják betöltött tisztségei.
Részt vett a vármegyei és városi közéletben, ill. politikai
életben egyaránt; s komoly tisztséget vállalt a szabadság-
harc idõszakában is. A neoabszolutizmus idején visszavo-
nultan élt, de az alkotmányosság visszaállítása után ismét
hivatalt vállalt. Nevének fennmaradását azonban nem köz-
szereplésének, hanem egy kétes hitelû, meseszerû legendá-
nak köszönhette.

Mit szól hozzá
Ledó Ferenc?



22001133..  jjúúnniiuuss  77.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 33

(folytatás az 1. oldalról)
Mint mondta, az eredeti

szoborról nincs dokumen-
tum, azonban sok mû ké-
szült Nepomuki Szent János-
ról, ami segít a helyreállítá-
sában. Wittek Krisztina városi
fõépítész kéri a lakosokat,
akinek valamilyen doku-
mentum, fénykép áll rendel-
kezésére a szoborról, az je-
lezze az önkormányzatnál. –
Talán pontosabb információ-
hoz juthatunk, hogy milyen
lehetett a teljesen ép szobor,
illetve mikor és hol állt. A
fényképet, dokumentumot
kölcsön kérjük, rövid idõn
belül visszaadjuk – ígérte a
fõépítész.

Topsi Bálint plébános la-
punknak elmondta, az elsõ
írásos emlék 1778-bõl szár-
mazik a szoborról, ami egy
püspöki látogatás alkalmá-
val íródott. Tudomása sze-
rint a Nepomuki Szent Já-
nost ábrázoló mû a legrégeb-
bi szentesi szobor, valamikor
a Szent Anna utcai óvoda és
a Kurca híd között állt vala-
hol. Bálint atyát tavaly keres-
te meg az ötlettel Móra József,
miszerint az átépített híd át-
adásával egy idõben állítsák
fel a szobrot. – Az eredeti
szobor külalakjáról az egy-
ház sem rendelkezik feljegy-
zéssel, azonban általánosság-
ban birétummal, azaz papi
kalappal a fején ábrázolják
Nepomuki Szent Jánost –
mondta Topsi Bálint. A resta-
urált szobrot a híd ünnepé-
lyes átadásakor állítják fel és
szentelik újra.

Besenyei

Az összefoglaló javaslat-
ként említi, hogy szükség
lenne a szülõk iskolája kép-
zésre, ahol életvezetési, ne-
velési, pszichológiai elõadá-
sok segíthetnék a szülõket
gyermekük nevelésében.
Évek óta  ugyanazok a fel-
merülõ problémák, gyakori a
családon belüli konfliktus,
ami kihat a gyerekek lelkivi-
lágára, teljesítményére, sze-
mélyiségfejlõdésére. A csalá-
dok szerkezete átalakult,
egyre több az egy szülõs,
vagy mozaik családban élõ
gyermek. A gyerekek elõtt
zajló veszekedés zaklatottá
teszi a kisdiákok minden-
napjait, befolyásolja a megfe-
lelõ iskolai magatartást és ta-
nulást is. A szülõk az iskolá-
ban jelentkezõ problémák
megoldását kizárólag a pe-
dagógusoktól várják, ritkán
hajlandók együttmûködni a
tanárokkal.

Közöny otthon

Nem fogadják el, hogy a
magatartási és tanulási zava-
rok oka a kiegyensúlyozat-
lan otthoni körülményekben
is gyökerezhet. A szülõ nehe-
zen követi vagy rendszerte-
lenül ellenõrzi gyermeke is-
kolai dolgait, közömbös és
nem szakít idõt gyermekére.
Örülnek a készen kapott
gyermekmegõrzésnek az is-
kolában, otthon pedig átad-
ják ezt a feladatot a számító-
gépnek és a tv-nek. Ezek a
gyerekek lemaradók és si-
kertelenek.

A 90-es évek végén a felsõ-
párti óvodai körzetben a
szülõk kérésére indult tájé-
koztató sorozat. A témákat
elõzetes felmérés alapján ál-
lította össze Mészáros Ágnes,
aki akkoriban a Damjanich
iskolába járó gyerekek sze-
mélyiségfejlesztését is végez-
te. A ma már az önkormány-
zati hivatal szociális osztá-
lyán dolgozó szakember el-
mondta: a mindennapi élet-
vezetési, nevelési problémák
kezelése és a szenvedélybe-
tegségek megelõzésének a
módja érdekelte leginkább a
szülõket. A foglalkozások
havi rendszerességgel zajlot-
tak önismeret, konfliktuske-
zelés, egészséges életmód té-
makörben az óvodai csopor-
tok szülõi értekezletein egy
éven keresztül. Folyamato-
san gyerektréninget is tartott
a szakember, aminek költsé-
gét az óvoda fedezte. – Ér-
tékválság nehezíti meg a mai
szülõk helyzetét. Jót akar-
nak, hiányos az ismeretanya-
guk – fogalmazott Mészáros
Ágnes.

Gyerekuralom

Véleménye szerint a gyer-
mekközpontú személet
gyakran gyerekuralomhoz
vezet, ha nincsenek szabá-
lyok, bevett napirend. Sok az
alvásdeficittel rendelkezõ
gyerek, aminek következmé-
nye a túlfáradás. Sok család-
ban a számítógép neveli a
gyereket, vagy a szülõ az in-
tézménytõl várja el a neve-
lést. Az óvodákban kellene
kezdeni a szülõk felkészíté-
sét a mindennapi élethelyze-
tek megfelelõ kezelésére. A
szeretet, közvetlenség, átlát-
ható szabályrendszer ad biz-
tonságot a gyereknek, ami
miatt majd késõbb nyugod-
tan fordul problémájával a
szüleihez. A nevelési tanács-
adó tréning során a szülõk
egymásnak is ötletet adhat-
nak adott élethelyzet kezelé-
sére vagy a kialakuló problé-
mák megelõzésére.

– A szülõk iskoláját a pe-
dagógusoknak vagy a szü-
lõknek kellene kezdemé-
nyezniük, elindítaniuk –
vallja Lencséné Szalontai Má-
ria. A szociálpolitikai osztály
vezetõje szerint az intézmé-
nyeknél dolgozó mentálhigi-
énés szakemberek tarthatná-
nak tréninget. Már óvodás
kortól mûködhetne a tanács-
adás, abban az idõszakban a
szülõk is együttmûködõb-
bek, fogékonyabbak a gyer-
mekneveléssel kapcsolatos
ismeretekre. A foglalkozások
megszervezése plusz forrás
nélkül is megoldható óra
kedvezménnyel.

Ki kell teregetni
a szennyest

A helyzetértékelõ összeál-
lításból az is kiderül, hogy a
szülõk szociális helyzetükkel
kapcsolatban egyre gyakrab-
ban fordulnak segítségért,
családi problémákkal azon-
ban nem szívesen. Nem sze-
retik „kiteregetni a szeny-
nyest”, de ha rákérdeznek,
akkor elmondják a gondju-
kat és elfogadják a segítsé-
get. Az osztályvezetõ tájé-
koztatása alapján a szülõk je-
lenleg a gyermekjóléti szol-
gálattól vagy a pedagógiai
szakszolgálattól kérhetnek
segítséget. 

A szülõk iskolája program-
mal kapcsolatban Mészáros
Ágnes azt tapasztalta, hogy
a jól szervezett képzés siker-
élményt ad a pedagógusnak
és a szülõnek is, aminek vé-
gül a gyerek a haszonélvezõ-
je.

Besenyei Gábor

Kétévente találkoznak vá-
rosunkban kulturális feszti-
válon Szentes testvérváro-
sai. A mostani három napos
rendezvény már a nyolca-
dik volt, s ezúttal hat test-
vérváros képviseltette ma-
gát hivatalos delegációval
és mûvészeti csoportokkal.

Látványos és vidám gálá-
val indult a testvérvárosi for-
gatag: a helybeli Bárdos La-
jos Vegyeskar nyitotta a kul-
turális fesztivált, majd Szir-
bik Imre polgármester kö-
szöntõjében a testvérvárosi
kapcsolatokat egy kötélhez
hasonlította, mely attól erõs,
ha sok összefonódó szál al-
kotja. Ezek a találkozások
erõsítik a kapcsolatokat,
Szentes pedig, mint nyitott
európai város szívesen látja
a testvérvárosi küldöttsége-
ket.

A kétórás programban fel-
lépett és zajos sikert aratott a
lengyelországi Skierniewice

néptánccsoportja (vezetõjük
Szirbik Imrét is táncba vitte),
a romániai Újszentes néptán-
cosaival és moderntáncosai-
val képviseltette magát, a
szlovákiai Bodrogszentes
színjátszói a rátóti csikótojás-
ról (vagy legényanyáról?)
adtak elõ egy vidám dara-
bot, a német Markgröningen
fúvósai zenéltek, a topolyai
Cirkalom Néptáncegyüttes
pedig a régi bálok hangula-
tát hozta el színvonalas pro-
dukciójában. A gálán kö-
szöntötték a Sankt-Au-
gustinból Szentesre már
szinte hazajáró Brigitte és
Werner Schmidtet a házassági
évfordulójuk alkalmából.
Hogy ez az ünneplés ha-
nyadik alkalom volt, a há-
zaspár nem fedte fel, de az
egyáltalán nem titok, hogy
õk az egyik németországi
testvárvárosban a Német-
Magyar Baráti Társaságot
szervezik, s néhány éve mint

„karneváli hercegi pár” jár-
tak nálunk.

A fesztivál folytatásaként
szombaton a város több
pontján is bemutatták a sze-
replõk produkcióikat, vasár-
nap pedig a kirakodóvásár
közelében koncertezett a
szentesi és a markgröningeni
fúvószenekar. A testvérváro-
si kultúrák remek kapcsola-
tának szép példája volt a va-
sárnapi, evangélikus temp-
lomban rendezett hangver-
seny, amikor a sankt-augus-
tini zeneiskola mûvésztaná-
rai léptek fel. Ezzel zárult a
három napos fesztivál, vagy
kulturális kavalkád, a ven-
dégek közben ismerkedhet-
tek a várossal. 

A lengyel testvérvárosból
eljött Szentesre az alpolgár-
mester, a közgyûlés elnöke
és egy képviselõ. A nagy tet-
szést arató Ustronie szenior
néptánc együttest kísérték el,
mely  már harmadik alka-

lommal vendégeskedett ná-
lunk, de még szeretnének
jönni. Mint a lengyel delegá-
ciótól megtudtuk, a lelkes
nyugdíjas együttes minden-
hol ugyanilyen népszerû,
méltán tekinthetõk Skier-
niewice legjobb kulturális
nagykövetének. A két test-
vérváros kapcsolata sporttal
is folytatódik, õsszel a mi fo-
cistáink mennek oda egy ta-
lálkozóra, szeptember har-
madik hétvégéjén pedig a
komoly kertészeti hagyomá-
nyokkal rendelkezõ testvér-
városban a virág-, gyümölcs-
és zöldségfesztiválra várják
a szentesieket.

Három testvérváros pol-
gármestere is tiszteletét tette
városunkban, Újszentesrõl a
20 táncost (Butykos néptánc-
együttes és a Spark modern-
táncosai) 10 politikus kísérte
el. A város elsõ embere, Vik-
tor Malac elárulta, Szentesen
járt már korábban alpolgár-
mesterként is, a fesztiválra
pedig már kétszer látogatott
el, s mindig otthon érzi itt
magát. Szombaton a város-
házán – mint mondta – libe-
rális tárgyalást folytattak a
városvezetõk a múlt és a jö-
võ projektjeirõl. Az újszente-
si polgármester reményét fe-
jezte ki, hogy a jövõben még
inkább erõsíteni tudják a
kapcsolatot városunkkal, s
2014-20 között több határon
túli közös projektet megva-
lósíthatnak. A Koszta-múze-
umban tett látogatását köve-
tõen úgy fogalmazott: el van
ragadtatva attól, ahogyan a
hagyományokat a szentesi
intézményben bemutatják, s
szeretnének õk is egy kisebb
múzeumot létrehozni Új-
szentesen, a román és ma-
gyar kultúra megjelenítésé-
vel.

D. J.

Barátkoztak a kultúrák

Szülõk iskolá ja
a gyerekek
érdekében

Nepomuki Szent János a folyók, hidak,
hajósok, halászok védõszentje és a gyóná-
si titok vértanúja. Wolfflin János néven
született 1350 körül a dél-csehországi
Pomuk nevû faluban szegény parasztszü-
lõk késõi gyermekeként. Csecsemõkorá-
ban súlyos betegsége miatt szülei megfo-
gadták, hogy felgyógyulása esetén papnak
nevelik. Tehetségének köszönhetõen a
prágai székesegyház kanonoka és hitszó-
noka, valamint IV. Vencel cseh király fele-

ségének gyóntatója lett. A legenda szerint
a királynak nem árulta el a felesége gyóná-
si titkait, ezért megkínozták, majd kezét-
lábát összekötözve a Moldva folyóba dob-
ták, ahol csodás lángok jelentek meg. Elsõ
szobrát 1683-ban a prágai Károly-hídon ál-
lították fel. Szobrai Közép-Európában
szinte minden településen megtalálhatók
– Szegváron és Csongrádon is –, általában
hidakon, vízpartokon.

Az újszentesi néptáncosok „körbetáncolták“ Szentest. (Fotó: Vidovics)

Szemerey-Kiss Balázs restaurátor veszi kezelésbe a csonka szobrot.

Újjászületik Nepomuki
Szent János szobra

Sok szülõ küzd nevelési gondokkal. Nehezen tudnak
hatni a gyerekre a pedagógusok, szociális területen dolgo-
zók, gyermekvédelmi szakemberek szerint. A 2012. évi
gyermekvédelmi beszámoló egyik javaslata alapján segít-
séget jelenthetne a szülõk részére a „szülõk iskolája”-nak
szervezése. Évekkel ezelõtt mûködött a városban az úgyne-
vezett „szülõi tréning”, de már megszûnt, miközben egyre
nagyobb szükség lenne oktatást kezdeni a gyermeknevelés
témakörben.
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A trafiküzemeltetõknek

sokat kell majd költeniük a
biztonságra, mert bár eddig
kevésbé volt feltûnõ a bûn-
ügyi hírekben, a cigarettalo-
pás jól jövedelmezett az el-
követõknek. Az utóbbi évek-
ben több példa is volt arra,
hogy néhány perc alatt fosz-
tottak ki áruházakat, és csak
a dohányterméket vitték el a
tolvajok. A megváltozott sza-
bályozás – így az alkalmaz-
ható árrés emelése és az
egyéb árusítható termékek
körének bõvítése – jól jött a
dohányboltosoknak, de ko-
moly kockázatokat is rejt a
jogszabály: egyrészt a nyer-
tesek teljes vagyoni felelõs-
séget vállalnak, másrészt a
fiatalkorúak beazonosítása
az eladók feladata lesz, de ha
mégis rajtakapják õket, hogy
18 éven alulinak adtak el do-
hányterméket, súlyos bünte-
tést kaphatnak. Úgy tudjuk,
egyes trafikokban nem csak
kamera és riasztórendszer
fogja szavatolni az egyen-
ként 4-5 millió forint értékû
dohánykészlet biztonságát,
hanem néhol biztonsági füst-
gépeket is felszerelnek, ame-
lyek betörés esetén 20-30
centiméterre csökkenthetik
le a látótávolságot. 

Szentesen hét Hunor-Coop
áruházban nyílik külön bejá-
ratú nemzeti dohánybolt: a
kertvárosi, a Damjanich ut-
cai, a Jókai utcai, a Farkas
Antal utcai üzletben, vala-
mint a Kála áruháznál, a Vá-
sárhelyi út és a Béke utca, il-
letve a Kossuth utca és Rá-
kóczi utca sarkán lévõ üzlet-
nél. A trafikok nyitva tartása
ezeken a helyeken egyezni
fog az áruházak nyitva tartá-
sával. Mindemellett nemzeti
dohányboltot nyitnak a pos-
tával szemben, a Norbi
update üzlet helyén, a Hor-

váth Mihály utcában, továb-
bá a sétálóutcában. A Vásár-
helyi út és József Attila utca
találkozásánál, illetve a Kos-
suth utcai kereskedõházban
is lesz dohánybolt. Komoly
piaci elõnybe kerülhet a

Mol-kút a többi töltõállo-
mással szemben, mert csak
náluk lehet majd dohányter-
méket kapni – ráadásul felte-
hetõ, hogy ez lesz a város
egyetlen nonstop trafikja.

Bíró Dániel

Ötödével nõttek a termõ-
földárak az elmúlt évben a
szentesi járásban – derül ki
az OTP Jelzálogbank na-
pokban közölt elemzésébõl.
Az állam is új gazdákat ke-
res a várost övezõ földjeire:
56 birtoktestre írtak ki ha-
szonbérleti pályázatot. 

Felpezsdült a termõföldpi-
ac a szentesi határban. Az
OTP Jelzálogbank a múlt
héten tette közzé legfrissebb
termõföld értéktérképét,
amelynek megállapításai
kizárólag megvalósult pi-
aci termõföld-tranzakciókon
alapulnak. Az elemzéshez a
pénzintézet a Nemzeti Adó-
és Vámhivataltól vásárolt
adatbázist. A szentesi járás-
ban 2012-ben kiugróan ma-
gas volt a földvásárlások
száma: miközben megyei
szinten több mint 10 száza-
lékkal esett a forgalom 2011-
hez képest, környékünkön
30 százalékos növekedést
m é r t e k  a  s z a k e m b e re k .
Mindez azt jelenti, hogy fel-
értékelõdtek a Szentest öve-
zõ szántók, és egyáltalán
nem véletlen. A megyei ön-
kormányzat egyik tanulmá-
nyában az olvasható: a me-
gye legjobb talajai a Tiszától
keletre helyezkednek el. Né-
hány kisebb területtõl elte-
kintve (pl. Maros és Tisza
egykori és jelenlegi árterüle-
tei) szinte a teljes területen
meghaladja az 50 százalékot
a talaj termékenysége. A leg-
jobb termékenységû talajok
Makó, Szeged térségében,
Mindszent és Derekegyház
között, valamint Nagytõke
térségben helyezkednek el,
ahol ez az érték meghaladja
a 80 százalékot. Ezt eddig
nem tükrözték a földárak,
melyek régóta a vásárhelyi

járásban a legmagasabbak. 
Déli szomszédvárunk vi-

dékén tavaly a 750 ezer fo-
rintot is meghaladta egy
hektár termõföld átlagára.
2010-ben arrafelé még 600 és
700 ezer forint között moz-
gott a hektáronkénti átlagár,
Szentes környékén pedig 4-
500 ezer forint között inga-
dozott. Az elemzés szerint
2012-ben alaposan nõhetett a
kereslet, hiszen az átlagár
két év alatt a másfélszeresére
emelkedett. Az elmúlt évben
közel 20 százalékkal drágult
a termõföld a szentesi járás-
ban. Csak összehasonlítás-
képpen: amíg a Tisza bal
partján – nálunk – 650 és 750
ezer forint közötti átlagárat
jelöltek meg az elemzés ké-
szítõi, a csongrádi oldalon
550 és 650 ezer forint közötti
ez az érték. 

A tulajdoni és gazdálkodá-
si viszonyok átrendezõdésé-
nek itt még nincs vége, mert
az állam is bérlõket keres
földjeire.  Csongrád megyé-
ben mintegy 22 ezer hektár
állami terület van, az újrapá-
lyáztatás leginkább Szentes,
Vásárhely és Székkutas kör-
nyékét érinti – hangzott el a
múlt héten egy vásárhelyi
szakmai fórumon. A Nemze-
ti Földalapkezelõ Szervezet
(NFA) honlapjáról megtud-
ható, hogy Szentes közigaz-
gatási területén 56 birtoktest-
re írtak ki haszonbérleti pá-
lyázatot. Van köztük 6 és 117
hektáros birtoktest is. Ami a
járást illeti: 10 fábiánse-
bestyéni, 9 eperjesi, 21 dere-
kegyházi, 9 nagymágocsi, 6
nagytõkei és egy árpádhalmi
birtoktestre írt még ki ha-
szonbérleti pályázatot az
NFA.

Bíró Dániel

Felpezsdült a
termõföldpiac

A szegedi gyermekklini-
kán sem tudták megmenteni
annak a hét éves szentesi
kislánynak az életét, aki
múlt hét kedden eszméletét
vesztette a Klauzál-iskolá-
ban. A történtekrõl röviden
az egyik országos kereske-
delmi televízió hírmûsora is
beszámolt. Lapunk informá-
ciói szerint egy alsósoknak
rendezett iskolai rendezvé-
nyen vett részt az elsõs kis-
lány, aki csupán ácsorgott,

majd hirtelen összeesett a
többi diák szeme láttára. Az
eszméletét vesztett tanulót
azonnal a titkárságra vitték.
A mentõk elõbb a szentesi
kórházba vitték be a gyerme-
ket, onnan mentõhelikopter
szállította a szegedi gyer-
mekklinikára. Úgy tudjuk, a
nevelõszülõk gondozásában
lévõ kislány agyvérzést ka-
pott, aminek egy születési
rendellenesség lehetett az
egyik kiváltó oka. Légzése,

szíve leállt, de sikerült újra-
éleszteni, és életmentõ mû-
téttel megpróbálták stabili-
zálni az állapotát. Csak né-
hány napig tudtak segíteni
rajta, a múlt hét végén a kis-
lány elhunyt. Értesüléseink
szerint az iskolában a tanítók
– pszichológus közremûkö-
désével – mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy
a kislány osztálytársai is fel
tudják dolgozni a traumát.

Munkatársunktól

Nem tudták megmenteni az elsõst

Az MH 37. II. Rákóczi Fe-
renc Mûszaki Ezred felké-
szült egy esetleges árvíz elle-
ni védekezésre.

Elöljárói intézkedés alap-
ján a mûszaki ezred kijelölt
erõi 2013. június 4-tõl részt
vesznek az árvízi védekezési
tevékenységben a Duna ma-
gyarországi felsõ szakaszán.
A személyi állományt és a
technikai eszközöket átcso-
portosították a gyõri MH 12.

Arrabona Légvédelmi Raké-
taezred laktanyájába, mint
bázislaktanyába.

A szentesi alakulattól a vé-
dekezésbe bevontak búvár-
csoportot mentõbúvárral, va-
lamint áramellátást és világí-
tást biztosító -, könnyû vízi
mentõ- és egészségügyi cso-
portokat. A feladat végrehaj-
tásában jelenleg 26 fõ és 16
db technikai eszköz vesz
részt.

Mûszakiak az árvízi
védekezésben Hordozókendõt kapott a napok-

ban a Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház Újszülött Osztálya.
A Hordozókendõt a szülészetekre
elnevezésû akción belül a Ba-
tyuBaba Hordozósklubtól vették át
az osztály munkatársai, akik szí-
vesen fogadták a felajánlást. Meg-
történt az újszülöttes nõvérek ok-
tatása is. A tapasztalatok szerint a
kendõben hordozott csecsemõk a
késõbbi életükben kiegyensúlyo-
zottabbak lesznek, ezért vállalta az
osztály azt, hogy a tovább ápolás-
ra szoruló kisbabákat ezzel is se-
gítik a késõbbi életükre tekintettel.

Hordozókendõt
kaptak

Füstgépek is védik majd a trafikokat

Trafiktérkép
Ezt a cégért

kell majd kihe-
lyezni a nem-
zeti dohánybol-
tok bejárata fölé. 

Két trafik helyérõl még
nincs információnk.
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(folytatás az 1. oldalról)
Leginkább a pillanat adta

témákat fotózza meg Anita,
de aktokat kezdetektõl készí-
tett pályázatokra. A mostani,
díjazott képei is analóg tech-
nikával, egy régi japán gép-
pel születtek, s hogy még
különlegesebbé tegye, ruhá-
ra vasalható matricát is elhe-
lyezett rajta. Nem a monda-
nivaló, csak az egyediség
volt a célja, fogalmaz, majd
hozzáteszi: egyúttal így rej-
tette el a modellje személy-
azonosságát. Merthogy Ani-
ta a fotósok többségével el-
lentétben nem gyakorlott,
hanem alkalmi modellekkel
dolgozik, rendszerint vala-
melyik vállalkozó szellemû
barátnõjét kéri fel. – Szá-
momra az aktfotózás azért
bonyolultabb, mert zavarba
jövök, idegen modellel bizto-
san könnyebb lenne, de arra
nem volt lehetõségem –
mondja. 

– A nemiségbõl fakadóan
kétségtelenül van különbség
aközött, ahogyan a férfi és
nõi fotósok alkalmazzák, fo-

tózzák meg az emberi testet.
Amíg számomra a nõi test a
termékenységet, a finomsá-
got és az érzékiséget szimbo-
lizálja, addig a férfi az erõt.
Amikor a bennem rejlõ gon-
dolatokat akarom felszínre
hozni, illetve „kifotózni”
magamból, akkor általában
egy aktmodellel helyettesí-

tem önmagamat, hisz a ru-
házat szükségtelen részlete-
ket tartalmaz, másrészt a
mezítelenséggel visszaju-
tunk a legnaturálisabb álla-
potunkba. Egy férfi fotós –
gondolom - a modellt csu-
pán esztétikai szempontból
elemzi. Én úgy vélem, hogy
egy egészséges nõi vagy férfi
test a természet által tökéle-
tesen megalkotott forma –
mondja a fotós. D.J.

Közösen tartotta a hagyo-
mányos városi pedagógus-
napot az önkormányzat és a
Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Szentesi
Tankerülete a Megyeháza
Konferencia és Kulturális
Központban. 

Szirbik Imre polgármester –
köszöntõje után – tizenhét
nyugdíjas pedagógusnak
adott át díszdiplomát.

Molnárné Tóth Györgyi, a
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Szentesi Tan-
kerületének igazgatója a pe-
dagógus életpálya megbe-
csülésérõl beszélt és arról,
hogy a jövõ nemzedékének
sorsa van a kezükben. A pe-

dagógusok elõtt egy verssel
tisztelgett és búcsúzóul sze-
retetet és kitartást kívánt a
megjelenteknek.

A vas díszoklevelét átve-
võ Balogh Jánosné nem gon-
dolta, hogy egyszer Kle-
belsberg gróf nevét viselõ
intézmény mûködik majd a
városban. Életpályájáról el-
mondta, hogy 54 évet taní-
tott, 34 év után ment a Kla-
uzál-iskolába – mint fogal-
mazott – 57. tanárnak. Egy-
két évre tervezett, végül
húsz évvel késõbb ment
nyugdíjba az iskolából.
Nemrégiben egy volt tanít-
ványa mondta neki az ut-
cán, hogy a jó tanárt megis-
meri az ember felnõtt korá-
ban is. A fia hívta, költöz-
zön hozzá Budapestre,
azonban inkább Szentesen
maradt, mert míg ott csu-
pán egy idõs nõ lett volna,
itt pedig õ a Balogh tanár
néni. Bácskai Mihályné gyé-
mánt díszoklevelének átvé-
tele után beszélt arról, hogy
nem egészen 60 évvel ez-
elõtt gyütt-ment volt Szen-
tesen, de reméli, mára ez
megváltozott. Kívánta, sok

ilyen gyütt-ment gazdagítsa
a várost és a fiatalságot.

Az ünnepségen nyugdíjba
vonulása alkalmából, közel
40 éves pedagógiai munkás-
sága elismeréseként a Nem-
zeti Erõforrás Minisztere Pe-
dagógus Szolgálati Emlék-
érem elismerését Horváthné
Erdõs Cecília, a VM ASzK-
Bartha János Kertészeti Szak-
képzõ Iskola angol tanárnõje
vehette át a polgármestertõl.

A képviselõ-testület 2009-
ben alapított „Tehetséggon-
dozás területén végzett ki-
emelkedõ munkásságáért”
elismerést Döme Zoltánnak, a
Deák Ferenc Általános Iskola
tanárának és Szurmik Zoltán-
nak, a Horváth Mihály Gim-
názium tanárának ítélte oda
idén a mûvelõdési és sportbi-
zottság. Az errõl szóló okle-
velet és plakettet a bizottság
elnöke, Móra József adta át.

Kiemelkedõ pedagógiai
munkájáért 12, kiemelkedõ
közszolgálati munkájáért két
dolgozó vett át kitüntetést
Molnárné Tóth Györgyitõl és
Szûcs Lajos alpolgármester-
tõl.

B.G.

Elismerések pedagógusnapon

Egykori osztálytársakat,
az intézmény régi tanulóit
várták a hétvégén a centená-
riumát ünneplõ Szent Er-
zsébet Katolikus Általános
Iskolába. Emléktáblát avat-
tak, 65 éves osztálytalálko-
zót tartottak, de a régi diá-
kok a memóriájukat is pró-
bára tehették, vagy éppen
ügyességüket a lúdtollal va-
ló írásban. 

Iskolacsengõvel jelezte
az iskolatörténeti kiállítás,
egyúttal az egész napos
program kezdetét a Szent Er-
zsébet katolikus iskola igaz-
gatója június 1-jén a tornate-
rem galériáján. Az iskola
száz éves történetét tárgyak-
ban, fotókban felidézõ kiállí-
tás megnyitója a 88. esemény
a centenáriumot ünneplõ in-
tézmény programsorozatá-
nak, kezdte mondandóját
Siposné Miskolczi Gyöngyi. –
Hosszú és fáradságos gyûj-
tõmunka vezetett e kiállítás
létrejöttéhez. Még tavaly má-
jusban tettük közzé hirdeté-
sünket, melyben régi iskolai
emlékek, fényképek után ku-
tattunk. A beérkezett felaján-
lásokat, tárgyakat, relikviá-
kat nagy odafigyeléssel ke-

zelték iskolánk pedagógusai.
A legféltettebb kincseket kol-
légáim szinte „örökbe fogad-
va” sajátjuknak érezték, ezál-
tal beleélve magukat a fel-
ajánlók életébe. Örülünk,
hogy nemcsak mi, jelenlegi
dolgozók, hanem a nyugdíj-
ba vonult kollégáink is érez-
ték és érzik az elmúlt 100
esztendõ jelentõségét.

A Római Katolikus Egyház
Központi iskolájának régi
épületeit 1911 júliusában le-
bontották. Az új intézményre
35-en adtak be pályázatot,
végül a tervezési és építési
jogot Dobovszky József Ist-
ván szentesi mûépítész kapta
meg. Ebben a központi isko-
lában a kezdetekben 11 tante-
rem mûködött. Az elsõ pon-
tos létszámadat az 1920/21-
es tanévbõl származik, akkor
1036 volt a végzett tanulók
létszáma, tudhattuk meg.

A kiállításon élénk érdek-
lõdés kísérte a hajdani kisdi-
ákokat idézõ tárgyakat, így
az 1930-as évekbõl való isko-
latáskát, a tanítás kellékeit,
régi tankönyveket, az indi-
gókék borítós füzeteket, a
Nyitnikék könyvet, egykori
õrsi emlékeket, bizonyítvá-

nyokat – ez utóbbiak közül
több is keresi gazdáját, tette
hozzá az igazgatónõ. Hivata-
los dokumentumok is részét
képezik a tárlatnak. A kerek
évforduló legrégebbi darabja
az az építési napló, melyet
Dobovszky József István a
saját kezével vezetett. A cen-
tenárium alkalmából felavat-
ták Bíró Gáborné francia
nyelvû emléktábláját, amit
az intézmény francia, sedani
testvériskolája készíttetett.

S persze, a fotók! Felfedez-
te 1948-ban ballagott osztá-
lyuk fényképét a régmúlt
feliratú paravánon Balogh
Imréné Barát Anna (képünkön
férjével). Kilencen jártak az
osztályba, 3 lány, 6 fiú, néhá-
nyan már elhunytak, de akik
el tudtak jönni, meg is jelen-
tek a 65 éves osztálytalálko-
zójukon. Az egykori osztály-
társak komoly, szigorú isko-
laként emlékeztek az intéz-
ményre, ahol a tanárok ak-
koriban nem sajnáltak kör-
möst adni.

Az 1987-ben ( akkori ne-
vén a Köztársaság téri isko-
lában) ballagott több mint 30
fõs D osztályból e sorok írója
a megnyitó közönségében
egyik akkori osztálytársára
bukkant. Mészáros Ibolya
számára nem sokat változott
az iskola, ide jár mindkét
gyermeke. Akkoriban is jó
volt, és most is jó ide járni,
mondta, és beült a terembe,
ahol játékos formában zajlott
a visszaemlékezés. Az isko-
lában végzettek, többen ma-
guk is pedagógusok, tintába
mártott lúdtollal vethették
papírra az ábécé régi, cirkal-
mas betûit, és azt, hogy „100
éves emlék”.

Darók József

Az országos múzeumi majális mintájára a
térségi-területi intézmények mutatkoztak be
a szentesi közönségnek június 1-jén a Koszta
József Múzeum kezdeményezésére. Az elsõ
múzeumi „minimajálisra” eljöttek a vásárhe-
lyi Tornyai, a szarvasi Tessedik Sámuel, a
csongrádi Tari László, a makói József Attila
múzeumok, illetve a kunszentmártoni és a
mindszenti közgyûjtemények munkatársai,
akik a vendéglátó Koszta-múzeummal
együtt nívós, igényes programokkal örven-
deztették meg a látogatókat. Gyerekek és fel-
nõttek egyaránt találhattak kedvükre való
foglalkozást, bár a kellemetlen idõ miatt a
rendezvény beszorult az eredetileg a Kos-
suth térre tervezett helyszínrõl a megyeházá-

ra: lehetõség volt subába öltözni, bilincsben
fotózkodni, korongozni, tésztát gyúrni, és
virtuális utazást tenni a múzeumokban. 

A kézmûves foglalkozások szinte mind-
egyikét kipróbálta a 7 éves Barát Boglárka, aki
a minimajálisról utolsóként távozott, míg be
nem fejezte a szitakötõt. Legjobban a  tapo-
gatótárló tetszett neki, de készített koszorút,
tarsolylemezt, igaz, mindent el is ajándéko-
zott.

A kezdeményezéshez csatlakozó tíz múze-
um összefogásával szakmai kapcsolatok erõ-
sítése, együtt gondolkodás, s esetleg közös
programok valósulhatnak meg. A mindszen-
ti muzeológusok már jelezték, szívesen len-
nének a jövõ évi minimajális házigazdái.

Egykori osztálytársak
a 100 éves iskolában

30 éves a szentesi biennálé 

Anita aktfotósként
zavarba jön

Idén 390 pályamû érke-
zett a Szentesi Mûvelõdé-
si Központ és a Szentesi
Fotókör felhívására, eb-
bõl 90-et választott ki a
Jung Zseni, Kovács Melin-
da, Wagner Ferenc fotó-
mûvészek alkotta zsûri. A
június 8-án, szombaton 15
órakor, a felújított Tokác-
sli Galériában nyíló kiál-
lításon a fotókörbõl Koz-
ma Anita, Albert Béla,
Marton Ferenc, Német
Gabriella és Nagy István
mûvei is szerepelnek. 
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A kaján mosoly a múlté

1983-ban sokan sanda mosollyal, kétértelmû megjegy-
zésekkel fogadták az aktfotó-kiállítás hírét Szentesen,
mégis ezrek látogattak el a mûvészi képek tárlatára. Ek-
kor fogalmazódott meg a kétévenkénti kiállítás gondola-
ta a szervezõkben. „A kaján mosolyt és a zavart szemle-
sütést szeretnénk ötvözni...”- írta Kruzslicz Pál, a
biennálé elindítója a 30 évvel ezelõtti kiállítás katalógu-
sában. Ugyanitt olvashatjuk: „Az aktfényképezés, a szak-
emberek véleménye szerint, a fotózás csúcsa.” - Három
évtized alatt sok ezer alkotást mutattak be Szentesen,
mindig aktuális képi világot tárva a nézõk elé, akik a
zsûrizett képek állandóan változó formavilágában gyö-
nyörködhettek, miközben az emberi test, mint modell,
változatlan maradt – összegezte Nagy István, a Szentesi
Fotókör vezetõje. A helyi fotósok a 80-as évek végén
kezdtek jelentkezni az aktképeikkel, aktivitásuk máig is
tart, s több alkalommal sikerült már elhozniuk a díjak
valamelyikét. 

Kiemelkedõ pedagógiai munkájáért kitüntetésben részesült: Be-
nedek Tibor, Jánosi Andrea, Halász Ottóné, Kispálné Fejes Erzsé-
bet, Kovács Jánosné, Nagy Zsuzsanna, Olsákné Kóczán Gabriella,
Pintér Borbála, Somosné Puskás Krisztina, Török Edit és Veressné
Lajkó Sarolta. Kiemelkedõ közszolgálati munkájáért kitüntetést
vett át Hódi József és Kotvics-Vargáné Lovas Szilvia.

Rubin díszoklevél elisme-
rést Csordás Károlyné sz. Hal-
mai Irén, vas díszoklevél Dr.
Balogh Jánosné Makó Terézia
gyémánt díszoklevél Bácskai
Mihályné Molnár Erzsébet, dr.
Imre Ernõné Zanka Irén és
Pintér Lászlóné Törõcsik Etel-
ka. Arany díszoklevél Korom
Zoltánné Széll Margit Erzsé-
bet, Krám Lehel Imréné  Dom-
bai Klára, Mátéffy Zoltán,
Nagy Béla, Nagy János, Nagy
Lajos, Négyesi János, Négyesi
Jánosné sz. Juhász Éva, Nyéki
Magdolna, Szemerédi András-
né Szél Margit és Vidovics
Lászlóné Kádár Ibolya Ilona
vehetett át.



A hétvégi Ultrabalaton nevû tókerülõ versenyen egyéniben
és csapatban is szép eredményeket értek el a szentesi futók.
A 212 kilométeres távot egyben kellett teljesíteni, közben a
versenyzõk megállhattak enni, aludni is, azonban a pihenõ-
idõ is beszámított a verseny teljesítési idejébe. Héjja Péter
(képünkön) élete elsõ ultramaratoni távján egyéniben az ab-
szolút 19. helyet érte el 26 óra 28 perces idõvel. Vakhal Norbert
egyéniben a 2. helyet szerezte meg 20 óra 50 perces idõvel. A
kiemelkedõ teljesítményt az is jelzi, hogy a 115 indulóból 31
futó nem tudta befejezni a versenyt.

A váltóban induló 284 csapat közül a Több mint fele
Ironman nevû 5 fõs szentesi csapat 14 óra 58 perces idejével a
10. helyen ért célba. A csapat tagjai: Csala Dávid, Csendes Zol-
tán, Horváth Csaba, Õze László és Papp Dániel.

Ugyancsak hétvégén, az olimpiai távú 8. Balatonfüredi
triatlon OB-n Héjja Imre korosztályában 4. helyet érte el. A táv
1500 méter úszás, 40 kilométer kerékpározás és végül 10 kilo-
méter futás. Ugyanitt Szaszkó Norbert korosztályában a 14. he-
lyen ért célba. Az abszolút sorrendben 53. és 60. idõt teljesí-
tették.

Kunszentmártonban 8 kilométeres gátfutást szerveztek,
ahol Gajda Gábor, a Honvéd Rákóczi SE versenyzõje az abszo-
lút 2. helyen ért célba.
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Mérkõzés nélkül szerezett
három pontot a Szentesi Ki-
nizsi labdarúgócsapata a me-
gyei másodosztályú bajnok-
ság utolsó elõtti fordulójá-
ban, mivel a Csengele együt-
tese nem érkezett meg a
mérkõzésre. Az ifjúságiak le-
játszották a mérkõzést, a ta-
lálkozó utolsó percében du-
lakodás tört ki a pályán.

Bár futballozni szerettek
volna, mérkõzés nélkül ma-
radtak a Kinizsi felnõtt lab-
darúgói, a Csengele együtte-
se ugyanis nem érkezett meg
a találkozóra az elmúlt
szombaton. Az ifjúsági csa-
pat megjelent, el is kezdõ-
dött a mérkõzés 15 órakor,
ám a vendégek szakvezeté-
sébõl még ekkor sem jelezte
senki, hogy a „nagyoknak”
nem lesz mérkõzés. – Szeret-
tünk volna játszani, és a pá-
lyán megszerezni a három
pontot – mondta Bozóki Zol-
tán, a Kinizsi vezetõedzõje. –
Hétközben egy szerencsétlen
góllal maradtunk alul a
Csanádpalotával szemben a
Magyar Kupában, noha úgy
érzem, végig egyenrangú el-
lenfelei voltunk az elsõ osz-
tályban szereplõ, éremesé-

lyes gárdának. Bízom benne,
hogy szombaton, a Székku-
tas elleni összecsapáson vég-
re a játéké lesz a fõszerep.
Rangadós mérkõzésre készü-
lünk, ellenfelünk az ezüst-
éremre hajt, de szeretnénk
megnehezíteni a dolgukat. A
mérkõzés szombaton, 17 óra-
kor kezdõdik a sportpályán.

Nem véletlenül mondta
Bozóki Zoltán, hogy végre a
labdarúgásnak kellene a kö-
zéppontba kerülni, az ifjúsági
csapatok mérkõzésén ugyan-
is a 94. percben tört ki kisebb
csetepaté a pályán. A Kinizsi
egyik játékosa a földre került
egy szabálytalanságot köve-
tõen, amikor az ellenfél kapu-
sa kirontott kapujából, infor-
mációink szerint bele is rú-
gott a földön fekvõ játékosba,
amire egymásnak ugrottak a
felek. A szentesi, felnõtt lab-
darúgók is – akik a pálya szé-
lén melegítettek – beszalad-
tak a pályára, de néhány
perccel késõbb lecsillapodtak
a kedélyek. A mérkõzés min-
den bizonnyal a megyei szö-
vetség fegyelmi bizottsága
elõtt folytatódik majd.

hv

Állampolgári esküje után
magyar állampolgár lett
Aleksandar Preskar (a képen
balra). A kosárlabda klub
edzõje 2008-ban érkezett a
városba. Szále még több év-
re tervez és nem gondolko-
dik a tovább költözésen.

Kisebb vargabetû után ér-
kezett Szentesre a szerb
Aleksandar Preskar 2008
szeptemberében. A Novi
Sadon, Belgrádon és Zentán
kosárlabdaedzõként dolgozó
szakembert Hódmezõvásár-
helyre hívták 2007 végén,
azonban a vízumra nyolc hó-
napot kellett várnia. Vásár-
helyre érkezve javasolta neki
Molnár Lajos, hogy menjen át
Szentesre, mivel a kosárlab-
da klubban nagy szükség
volna edzõre. – 2008 májusá-
ban jöttem elõször a városba
és ültünk le beszélgetni Sza-
bó Dénessel, aki nyári kosár-
labda tábort akart szervezni.
A többi már történelem –
mondta mosolyogva Szále.
Számára a júniusi elsõ tábor-
ban derült ki, hogy nem
edzõtáborról, sokkal inkább
némi mozgással kiegészített
gyermekmegõrzõrõl van
szó. – Az elsõ edzésen sor-
ban dõltek ki a gyerekek,
mert nem bírták az iramot –
mesélte élményeit. Az egy
hetes tábor végén hazament
Szerbiába, majd az augusz-
tusi második táborra már
úgy érkezett, hogy végleg itt
marad. – Nyáron elkészítet-
tem egy hat éves programot
a szentesi kosárlabda sport
felépítésére egészen gyer-
mekkortól kezdve. Most az
5. évnél járunk, 70-80 gyerek
edz rendszeresen a helyi
klubban, 80 Hódmezõvásár-
helyen és 20 Mindszenten.
Jövõ év végére minden kor-

osztályt feltöltünk csapattal
és el kell döntenie a város-
nak, akar és tud-e felsõbb
osztályba lépni. Ha igen, ak-
kor újabb 4-6 éves progra-
mot kell elkezdeni egy NB-
I/B-s szintû felnõtt csapat
felépítése érdekében –
mondta a tervekrõl.

A serdülõ csapatával jugo-
szláv bajnokságot is nyert
szakembernek nem volt zök-
kenõmentes a kezdés Szente-
sen. Az elsõ hónapokban in-
gyen dolgozott és maga fi-

nanszírozta a mindennapi
életét. Mivel szerb édesapjá-
val szerbül, magyar édes-
anyjával magyarul beszélt
otthon, ezért úgy gondolta,
nem okoz majd gondot a
mindennapi kommunikáció.
Mint kiderült, közel sem volt
egyszerû megértenie minden
mondatot. A kezdeti idõ-
szakban Szerbiába is hívták
vissza dolgozni, több ajánla-
tot is kapott Belgrádból. –
Bár anyagilag jobban jártam
volna, ha elfogadom valame-

lyik ajánlatot, de kihívásnak
éreztem az itteni kosárlabda
újjáépítését. Az iskolákban
segítõkészen álltak az elkép-
zeléseimhez, a gyerekek is
jelentkeztek kosárlabdázni
és a klub is szabad kezet
adott az elképzeléseimhez –
osztotta meg maradásának
okát.

Aleksandar Preskar hono-
sítása májusban történt meg,
szüleivel együtt tett fogadal-
mat a városházán és vált ma-
gyar állampolgárrá május
22-én. – Ezután könnyebb
lesz dolgozni, edzést tartani,
klubot építeni, pályázatot ír-
ni. Eddig mindig bizonygat-
nom kellett, mit keresek itt.
Ha megkérdezik, ezután is
azt mondom szerb vagyok,
de lehet, hogy itt fognak el-
temetni egy nap, még nem
tudom megmondani. Még 5-
6 évet biztosan itt szeretnék
élni és megerõsíteni a kosár-
labdaklubot. Nem szeret-
ném, ha azt mondanák, csak
azért van kosárlabda Szente-
sen, mert Szále itt van.

Besenyei

A tervezettnél rosszabb
helyen, de az év közben
gyengült játékosállomány-
nak megfelelõ helyen zárta
a bajnokságot a Szentesi
KK felnõtt csapata. Az utol-
só mérkõzésen már több
utánpótlás korú játékos is
szerepet kapott. A kosara-
sok NB I/B -be szeretnének
jutni néhány éven belül.

A Szentesi Kosárlabda
Klub legutóbb nyert 58–52
arányban a szegedi Freestyle
csapata ellen, és mivel elõtte
a vásárhelyiek nem jöttek el,
így az utolsó két mérkõzését
gyõzelemmel zárta. A hat
csapatos megyei bajnokság-
ban végül negyedik helyet
elért Szentesi KK csapata
meggyengült az év során. A
bajnoki rajtnál a harmadik
helyet célozta meg a Marossy
Arnold vezette gárda. Több
játékos magasabb szinten
folytatta vagy nem tudott

részt venni a mérkõzéseken,
így már nem tûnik rossznak
a negyedik hely. – Összessé-
gében gyengén szerepeltünk
az évben, jobbra számítot-
tam – értékelte a szezont la-
punknak Marossy Arnold. A
Szentesi KK csapatkapitánya
a bajnokság elején még több
elsõ osztályban szereplõ játé-
kos érkezésérõl számolt be,
akik azonban mégsem tud-
ták vállalni a játékot. Az év
során több szoros mérkõzé-
sen maradtak alul, amelye-
ken kis szerencsével akár
fordított eredmény is szület-
hetett volna. – Változtatnunk
kell õszre, az utánpótlásból
4-5 játékos már most is alkal-
mas a munkára. Az utolsó
bajnoki mérkõzésen játszott
az 1998-as születésû fiúk kö-
zül Lantos Levente, Halász
Ákos, Gergely Dávid és Hajós
Ferenc. Nagyon ügyesek a
srácok, Levente 195 centimé-

ter magas, támadásban 10
pontot dobott – mondta
Marossy Arnold. – Rajtuk kí-
vül esetleg más is szóba jö-
het a felnõtt csapatban, nyá-
ron még nõhetnek és fizikai-
lag is sokat fejlõdhetnek a fi-
atalok. Még egy centert kell
igazolnunk, õszig eldõl, hol
találunk megfelelõ embert.
Most nyári szünet követke-
zik, szeptemberben kezdjük
el a felkészülést. – tette hoz-
zá a csapatkapitány.

A kosarasok tervei szerint ,
az utánpótlás erõsödésével
és néhány elsõ osztályú játé-
kos igazolásával 2-3 éven be-
lül nevezhetnek az NB-I/B-s
bajnokságba. 

Az év során nyújtott telje-
sítménye alapján a megye tíz
legjobb játékosa közé válasz-
tották Mácsai Krisztiánt és
Marossy Arnoldot.

Besenyei

Bevetették az utánpótlást

Az elmúlt hét végén ren-
dezték meg az atlétika or-
szágos diákolimpia döntõ-
jét a Puskás Ferenc Stadi-
onban. A leány diszkoszve-
tés versenyszámában Papp
Anita, a Szentesi Maximus
KSE atlétája a csongrádi
Batsányi János Gimnázium
képviseletében országos
diákolimpiai bajnok lett.

Az aranyérmet 40 méter 39
centiméteres eredményével
szerezte meg. Ugyanebben
a versenyszámban Csordás
Cintia (Boros Sámuel Szak-
középiskola) bronzérmes
lett. Nánai Lilla a leány ge-
relyhajítók között jutott a
nyolcas döntõbe, és hato-
dik lett.

A szakadó esõben, erõs

viharos szélben megrende-
zett versenyen mindhárom
versenyzõ megközelítette
egyéni legjobb eredményét,
és szerezte meg az elisme-
résre méltó helyezéseket.

A képen balról jobbra:
Nánai Lilla, Papp Anita,
Csordás Cintia.

Benkõ Szabina

Diákolimpiai arany és bronz

Futball és
valami más...

A Világliga bronzérméért játszik lapzártánk után a Mis-

kolczi Kittivel felálló magyar nõi vízilabda válogatott. A 19
éves szentesi balkezes játékos több gólt is szerzett a pekingi
tornán, ahol az USA lesz az utolsó ellenfél.

Több szentesi fiatal is bekerült a korosztályos vízilabda vá-
logatottakba, melyek hamarosan megkezdik a felkészülést a
nyári kontinenstornákra. Miskolczi Kittit, Rácz Daniellát és
Gémes Alexát az U20-as, Tímár Maját és Vida Peggit az U17-es,
míg Pellei Frankot az ifjúsági (U17) válogatottba hívták meg.

Válogatott pólósok

A Szentesi Kosárklub „kétezres” csapata június 2-án,
Budapesten részt vett a IV. Megyeri kupán, ahol veretle-
nül végzett az elsõ helyen. Eredmények:

Novi Sad – Szentesi KK 45:65, Szentesi KK – Megyeri
Tigrisek A hosszabbításban 85:84, Megyeri Tigrisek B –
Szentesi KK 35:70 Aleksandar Preskar szerint az idei baj-
nokságban nem értek el kimagasló eredményt. A Szente-
si KK páros korosztályú utánpótláscsapatai az erõsebbek,
míg idén páratlan korosztályok indultak – értékelt az
edzõ. Ezért az utánpótlás nevelésben idén az önálló
edzésmunka kapta a fõszerepet és a gyerekek 90 száza-
lékban megfeleltek az elvárásoknak. A fõ cél, hogy a gye-
rek 16-17 éves korára el tudja dönteni, akar-e kosarazni és
ehhez megvan-e a fegyelme és munkabírása.

Magyar lett, szerb maradt

Kiváló futó
teljesítmények

Egy lengyel és egy orosz
párost megelõzve a Szilver
TSE versenyzõi nyerték meg
a Kassa Open nyílt nemzet-
közi versenyt június 2-án. A
László Csaba – Páli Viktória

kettõsnek ez volt az idei elsõ
nemzetközi gyõzelme. A
2013-as szezonban egyszer
voltak még dobogón: az
Uzsgorod Openen harmadi-
kok lettek. Ez jó elõjel a ko-
lumbiai Caliban július 25-én
kezdõdõ világjátékok elõtt,
amire egyedüli magyar pá-
rosként jutott ki a László-Páli
kettõs. Jelenleg a 25. helyen
állnak a több mint 1500 pá-
rost felvonultató standard vi-
lágranglistán.

Hétvégén rendezik meg
Szombathelyen a 48. Savaria
Nemzetközi Táncversenyt,
melynek keretében idén
WDSF tíztánc Európa-baj-
nokságot bonyolítanak le. 

A magyar színeket Hegyes

Bertalan János és Kis Violetta

képviseli az utóbbi öt év leg-
színvonalasabb Európa-baj-
nokságának ígérkezõ verse-
nyen. A Szilver TSE párosá-
nak edzõje, László Csaba
szerint a kontinensbajnokság
egyik legfiatalabb párosa lesz
a magyar duó és bízik benne,
hogy sikerül a középdöntõbe
jutniuk.

Nemzetközi
versenyt nyert

a táncospár

(Fotó: Vidovics)
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Elkészült a SicamBRia ze-
nekar elsõ lemeze. A rész-
ben szentesi, részben deb-
receni illetõségû négytagú
együttes bõ egy éve alakult.
A rockzenét játszó csapat
dalai az emberi lélekrõl, az
õsi útról szólnak.

Bõ egy évvel ezelõtt olvas-
hattak lapunk hasábjain a
SicamBRia nevû zenekarról.
Akkor azt írtuk, hogy készül
elsõ lemezük, ami hamarosan
megjelenik. Az album elké-
szült, a lemezbemutató kon-
certet június 22-én tartják.

A lemez címe 2012, ez az
év nemcsak a zenekar, ha-
nem az egész emberiség ed-
digi történetének a forduló-
pontja, egy korszak lezárása.
A lemez anyaga az ember
„Szabad szép“ lelkével fog-
lalkozik, csak ezt „Csak a lel-
kem“ hoztuk magunkkal e
világra, ezzel kell elszámol-
nunk – áll az együttes bemu-
tatkozó írásában. Az említett
dalokról videoklip is készül.
A névadó Sicambria az a vá-
ros, amely elõdeink, többek
között Atilla királyunk köz-
ponti székhelye volt, és
„Õsi“ jogon e helyre tette
Árpád fejedelem is a biroda-
lom központját. Ez õs Buda
vára, ami valahol a Pilisben
van, ahol valószínûsítik Atil-
la és Árpád sírját is.  A 2011.
szeptember 11-én alakult ze-
nekar tagjai: Tóth József ének,

Füsti Molnár Lajos szólógitár,
Füsti Molnár István basszus-
gitár és Füsti Molnár Gergely
dobok. Lajossal és Istvánnal
a próbateremben találko-
zunk. 

– Eddig a lemez elkészíté-
sével voltunk elfoglalva,
most már jöhet a szervezés.
Az elsõ lemezbemutató kon-
certnek a Buffalo Pub ad he-
lyet június 22-én – kezdi La-
jos a beszélgetést.

A zenei felvételeket tavaly
év végén kezdték el és már-
ciusban zajlott a hanganyag
keverése. A lemez anyagát
részben a szentesi saját ter-
mükben rögzítették, részben

egy hajdúszoboszlói hang-
stúdióban készült. A leme-
zek és a borító nyomása
után, május végére készült el
a CD. A borítót Lajos lánya
tervezte és festette. Gabriella
Szegeden a Tömörkény gim-
náziumban tanul festeni. Az
albumon hallható zene és
szöveg teljesen közös munka
eredménye.

– Egyik dallamötlet viszi a
másikat – mondta Lajos. – A
szöveg azt a belsõ utat tük-
rözi, amit mi járunk. A dalok
az elmúlt másfél évben szü-
lettek, kivétel ez alól az Is-
tennek farkasa címû, ami
majd 30 évvel korábbi alap

ötlet felelevenítésébõl kelt
életre.

A zenekar saját stílusát ne-
hezen fogalmazzák meg. –
Rockzenét játszunk, azonban
hogy pontosan milyen
kategóriába kellene besorol-
ni, nem tudom, de ez szá-
munkra nem is fontos –
mondta Lajos. – A magunk
útját járjuk és egymás között
szittyametálként emlegetjük
a zenénket – teszi hozzá mo-
solyogva István.

A 12 dalt tartalmazó 55
perc hosszúságú SicamBRia
2012 albumot, mint mond-
ták, nem üzleti céllal készí-
tették, de szeretnék eljuttatni

minél több ember fülébe, il-
letve bemutatkozásként kon-
certszervezõkhöz. A közön-
ség koncerten találkozhat
velük, a szerencsések pedig
a facebook közösségi oldalu-
kon hamarosan induló játé-
kon nyerhetnek lemezt.

Besenyei Gábor.

Lemezen a szentesi szittyametál
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével. A zenegépek története.
Nyitva kedd-péntek 9-15, szom-
baton 10-16 óráig

Tiszai életképek címmel látható
kiállítás június 15-ig, amely nyit-
va tartási idõben látogatható.

Városi könyvtár
Város - Hangulat - Rekonst-

rukció címmel Pusztai Virág
könyvillusztrációiból készült kiál-
lítás látható. 

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Kis László kiskunfélegyházi fo-

tós tárlata július 1-ig tekinthetõ
meg.

Tokácsli Galéria
17. alkalommal nyílik a Szen-

tesi Aktfotó Biennálé június 8-án,
szombaton 15 órakor. A kiállítá-
son köszöntõt mond és a díjakat
átadja Szûcs Lajos alpolgármes-
ter, a kiállítást megnyitja
Kruzslicz Pál újságíró.

Õze Lajos Filmszínház
Június 6-10.
17.30 óra  Lotte és a holdkõ

titka - észt-lett animációs film,
20 óra A hívás - amerikai film.
Június 13-17.
17.30 óra Merida, a bátor -

amerikai animációs kalandfilm,
20 óra  A kolónia - kanadai

akcióthriller.
Kedden és szerdán szünnap

van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Június 7-tõl

Kos
Több irányból is kap ins-
pirációkat. Olyan helyzet

is elõállhat, melynek a végkifejleté-
ig még idõre lesz szüksége. A saját
részérõl megtesz mindent az ügy
érdekében, a többit nyugodtan bíz-
hatja az idõre.

Bika
A családja fiatalabb tag-
jainak több útbaigazítás-

ban szükségük lesz önre. Pénz-
ügyekben jó hétnek néz elébe. Si-
kerül újabb profitra szert tenni
együttmûködésekbõl vagy valami-
lyen szakmai felkérésbõl.

Ikrek
Lehetséges, hogy párjá-
nak a munkahelyén ne-

hézségei, gondjai támadnak, és
ennek hatására alakul ki önök kö-
zött a feszültség. Érdemes lenne
rákérdeznie a problémára. Együtt
könnyebben meg tudják oldani.

Rák
Ezen a héten számos fi-
gyelemre méltó ember-

nek mutathatják be, ezért ügyeljen
a megjelenésére. A hét során több
esetben is tapasztalhatja, hogy ér-
zelmei vezérlik. Elõfordulhat, hogy
érzelgõssé válik adott helyzetben. 

Oroszlán
Nem ajánlott ilyenkor a
meggyõzõ erejét bevetni

a haladása érdekében, még vissza-
tetszést válhat ki az adott helyzetre.
A munkájában felhalmozódhatnak
a feladatai, így nem jut mindenre
kellõ ideje, amit szeretne.

Szûz
Az étkezéseire érdemes
lenne odafigyelni. Az

emésztése lassúbb a megszokot-
tól, erõs fûszerek, ízek bánthatják a
gyomrát. A megfázásos betegsé-
gek is könnyedén célba vehetik. El-
kerülheti, ha odafigyel a pihenésre
és a választékos étkezésére.

Mérleg
A munkahelyén megol-
dódnak a problémák,

melyek aggasztják. Nem lesz köny-
nyû, de talál megoldásokat, melyek
elõre viszik. Ha sikerülne egy kicsit
türelmesebbnek lennie, mindegyi-
küknek könnyebb lenne a helyzete.

Skorpió
Nagyon valószínû, hogy
egy kiváló ajánlatot kap,

ami az ön anyagi helyzetét érintené
elõnyösen. Az sem kizárt, hogy a
munkájában egy olyan esemény,
lehetõség kínálkozik fel, amirõl ál-
modni sem mert az utóbbi idõben.

Nyilas
Olyan periódusban van,
amikor a barátai nem

tudnak ön mellett állni, úgy, ahogy
most önnek a legjobban szüksége
lenne rájuk. Testvérre vagy szom-
szédra jobban támaszkodhat ezek-
ben a napokban.

Bak
Nagyon fontos, hogy
ezekben a napokban

semmilyen kockázatos tevékeny-
ségbe ne kezdjen. A közúti forga-
lomban is legyen fokozottan körül-
tekintõ. A napirendjét tervezze la-
zábbra az eddig megszokottól.

Vízöntõ
Új erõk törnek fel önben.
Felerõsödik az elszántsá-

ga, erõnléte és határozottsága. Sok
váratlan lehetõséget is ígérnek ön-
nek a csillagok, az élete jobbá téte-
le és az anyagi helyzetének hirtelen
változtatására.

Halak
Feszültségek is alakul-
hatnak ki a környezeté-

vel. Ilyen esetben könnyen megtör-
ténhet az, hogy akár vitává is fajul-
hat, ha nem óvatos. Az erõfeszíté-
sei nem maradnak észrevétlenek a
felettesei elõtt sem. 

Június 7-14.
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– Képzeld, múlt éjjel egy betörõ
járt a házunkban.
– És elvitt valamit?
– Nem, de otthagyta két fogát, el-
tört az állkapocscsontja és két
bordája.
– Hogy-hogy?
– A feleségem azt hitte, hogy én
jöttem haza a kocsmából.

Az öreg székely utazik a vonaton,
a kalapja mellé tûzve egy jegy.
Jön a kalauz:
– Jegyeket, bérleteket!
Az öreg erre elkezdi aggódva ke-
resni a jegyet. A kaller, látván a je-
gyet a kalapra tûzve, gondolja,
hogy megvicceli az öreget.
– Tudja mit öreg, mire végig ellen-
õrzöm a kocsit meglegyen a jegy!
Az öreg székely csak ül nyugod-
tan. Végez a bakter, odalép az
öreghez, kérdi:
– Megvan-e a jegy, öreg?
A székely erre elkezdi még két-
ségbeesettebben keresni a jegyet.
Közben
beérnek a végállomásra, így szól
a bakter: – Na öreg, most az egy-
szer
elengedem magát!
Az öreg leszáll, a kaller dagadó
mellel kihajol az ablakon és így
szól:
– Ott van a jegy a kalapjára tûzve.
Mire az öreg székely:
– Tudom fiam, az a múlt heti!

– Mit tennél ha elõtted lenne egy
oroszlán, mögötted egy jaguár, és
a puskádban már csak egy golyó
van?
– Lelövöm az oroszlánt, majd be-
szállok a Jaguárba és hazame-
gyek.

Hõguta

Sicambria fagylalt:

Füsti Molnár Lajos elké-
szítette saját fagylaltjukat,
amit  árul is cukrászdájá-
ban. A Sicambria kávé, to-
jáslikõr, mogyorókrém és
kandírozott citromhéj ke-
veréke.



Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Ismét lopni szerettek volna
az Attila utcai, egykori MÉH-
teleprõl, de ezúttal sem jött
össze a dolog a tolvajnak. A
férfi sínvasakból készült kerí-
tésoszlopokat vitt magával,
ám néhány nappal késõbb –
a nyomozók elõtt már ko-
rábbról is ismert elkövetõt -
elfogták a rendõrök.

Rendõr igazoltatott egy há-
rom fõs, fiatalokból álló tár-
saságot a szegvári buszmeg-
állóban június 3-án, a kora
délutáni órákban. Az igazol-
tatás során kiderült, hogy az
egyik fiatal nem a saját, ha-
nem egy másik személy arc-
kép nélküli okiratát mutatta
be. Pechjére a rendõr ismerte
az okmány eredeti tulajdono-
sát, így azonnal kiderült a
turpisság, így a fiatal ellen
közokirat hamisítás miatt in-
dult büntetõ eljárás. Az iga-
zoltatás egyébként nem vé-
letlenül történt, a társaság
másik két tagja néhány perc-
cel korábban az egyik helyi
üzletbõl szeszes italt lopott,
de azzal csak a buszmegálló-
ig jutottak.

Kerékpárjának kosarában
felejtette táskáját egy hölgy
Szentesen, az Erzsébet téren,
és mire észbe kapott, már el
is lopták értékeit. 

Keresi  a  rendõrség az
alábbi fantomképen látható
férfit, aki nemi szervét mu-
togatta az egyik Ady Endre
utcai gyorsbüfében, május
19-én, a hajnali órákban. A
férfi 30 év körüli, kb. 170
cm magas, vékony testalka-
tú, szõkés hajú, borostás ar-
cú. Ruházata fekete nadrág-
ból, barna pólóból, fekete,
kapucnis, elöl cipzáros pu-
lóverbõl és fekete baseball-
sapkából állt.

Aki bármilyen informáci-
óval segíteni tudja a rendõr-
ség munkáját az esettel kap-
csolatban, az értesítse a
Szentesi Rendõrkapitánysá-
got az 561-310-es vagy a
107-es telefonszámon.

Félmillió a
nyomravezetõnek

A Csongrád Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Bûnügyi
Osztálya nyomozást folytat
különösen nagy értékre elkö-
vetett betöréses lopás bûn-
tettének gyanúja miatt.

A jelenleg rendelkezésre ál-
ló adatok alapján ismeretlen
tettesek 2013 januárjában be-
törtek egy szentesi családi
házba, ahonnan egy szabad-
kõmûves szimbólumokkal
ellátott, Wittnauer típusú
aranyórát tulajdonítottak el.

A Csongrád Megyei Rend-
õr-fõkapitányság vezetõje
nettó 500.000 forint díjat tû-
zött ki a nyomravezetõnek,
amit a sértett ajánlott fel. Ké-
rik, hogy aki bûncselek-
ménnyel vagy az ismeretlen
elkövetõkkel kapcsolatban
érdemleges információval
rendelkezik, hívja a 62/562-
400-as telefonszám 1216-os
mellékét, illetve névtelensé-
ge megõrzése mellett tegyen
bejelentést az ingyenesen
hívható 06-80-555-111 „Tele-
fontanú” zöld számán, vagy
a 112-es segélyhívón. E-mail:
ugyelet.csongradmrfk@cson
grad.police.hu.

Hv

Született: Horváth János és
Malkócs Máriának (Lavotta u.
20.) Maja Virág, Földi András
és Veres Viktóriának (Vecseri
u. 48.) Kinga Csenge nevû
gyermeke.

Házasságot kötött: Valkai
József (Tóth J. u. 4.) és Debre-
ceni Erzsébet (Juhász Gy. u.
5.), Nédó Attila Antal (Akácfa
u. 30.) és Sebestyén Krisztina
(Brusznyai stny. 12.).

Elhunyt: Somodi Sándorné
Gere Erzsébet (Nyár u. 25.),

Dancsó Józsefné Négyesi Ilo-
na (Kováts K. u. 3.), Móra La-
jos (Mikecz u. 18.), Lakatos
Zoltán (Bacsó B. u. 7.), Gyói
Sándor (Borza u. 1/A), Nagy
Pál József (Árpád u. 24.),
Szeleczkei Ferencné Mácsai
Franciska (Teleki u. 17.), Mik-
lós Ferencné Juhász Erzsébet
(Pólya u. 4.), Setényi Pálné
Bacsa Franciska (Köztársaság
u. 13.), Berezvai Mihályné Me-
zei Erzsébet (Cseuz B. u. 4.),
Kiss Tibor (Sima F. u. 6-10.).

Családi események

Mutogatóst köröznek

Felelôs szerkesztô: Bíró Dániel
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 Városi Képviselô—testület, 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 címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet
ISSN 0238—9959

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü június 10—14.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Tanyasi lebbencsleves és

tavaszi zöldségleves
A menü: Töltött dagadó,

kelkáposztafõzelék
B menü: Bácskai rizseshús vagy

mákos nudli
Kedd: Sárgaborsóleves és

brokkolikrémleves
A menü: Csikós tokány, tészta, saláta
B menü: Gyros, sült burgonya, saláta
Szerda: Gyümölcsleves és

gölödinleves
A menü: Disznótoros v. császár

roston, törtburgonya, párolt
káposzta

B menü: Dónáti csirkemell tésztával
vagy vargabéles

Csütörtök: Magyaros gombaleves és
májgaluskaleves

A menü: Csibemájjal töltött borda,
rizibizi

B menü: Tejszínes-kapros csirkeragu,
zöldfûszeres penne

Péntek: Babagulyás és tárkonyos
raguleves

A menü: Rakott krumpli vagy túrós-
tejfölös rakott puliszka

B menü: Hal Orly-módra,
petrezselymes rizs,
citrommártás

www.galeriakavehaz.hu (X)

Fokozott ellenõrzést kez-
dett a rendõrség a Berek,
Bereklapos és Kisér város-
részben júniustól – jelentet-
te be a városrész közbizton-
ságáról, bûnmegelõzésrõl
rendezett lakossági fóru-
mon Kun József õrnagy.

A kapitányság rendészeti
osztályvezetõje elmondta,
hetente egy napon minden-
kit megállítanak és igazoltat-
nak a rendõrök, más napo-
kon alkalomszerûen járják az
utcákat. Orosz Katalin bûn-
megelõzési referens a csalók
és tolvajok miatt kért foko-
zott elõvigyázatosságot a la-
kosoktól. A fõként idõsek
lakta városrészben több bûn-
cselekmény is történt az el-
múlt idõszakban. Az õrnagy
konkrét példákon mutatta be
az idõsekre leselkedõ veszé-
lyeket, akár besurranásos lo-
pás, akár csalás ügyekben.
Elmondta annak az idõs né-
ninek az esetét, akit tûzifa
árusok csaptak be. A kifize-
tettnél kevesebb fát pakoltak
le, ráadásul a néni figyelmet-
lenségét kihasználva az
egyik elkövetõ a házból el-
lopta a néni nyugdíját. A

rendõrség munkatársai fel-
hívták a figyelmét mindenki-
nek, hogy napközben is tart-
sák zárva az utcai ajtókat,
kis- és nagykapukat. Idegent
ne engedjenek be a házukba,
de még a portájukra se. Ha
gyanús személyeket látnak
az utcán vagy a szomszéd
háza körül, nyugodtan hív-
ják fel a rendõrséget, és akár
név nélkül is jelentsék be a
látottakat. Kun õrnagy el-
mondta, a járõröknek az a
munkája, hogy kimenjenek,
senki ne érezze magát ké-
nyelmetlen helyzetben, még
akkor sem, ha megalapozat-
lan volt a gyanúja. A fóru-
mon részt vevõk panaszkod-
tak Berek és Bereklapos útja-
inak rossz állapotára és a
közvilágítás hiányára, vala-
mint kérték térfigyelõ ka-
merák felszerelését. Ollai
Istvánné képviselõ a kerékpá-
ros szabálytalanságok bün-
tetését javasolta, mások a
Bánomháti temetõ parkolójá-
ban történt autófeltörésekre
és a sírokról történõ lopások-
ra hívták fel a rendõrség fi-
gyelmét.

bes

Mindenkit igazoltatnak
Június 8-án, szombaton 21.30

órakor a Felsõpárti Sörözõben
Tonic élõ koncert és buli lesz,
ahol nemzetközi és magyar sláge-
rek, táncolható igényes élõzene
korhatár nélkül, változatos reper-
toár.

Tonic koncert

A mozgáskorlátozottak szentesi
csoportja klubjában június 12-én,
szerdán 16 órakor Mészáros Antal

orvos tart elõadást. Minden érdek-
lõdõt szeretettel várnak a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házba.

Orvosi elõadás

Egy nap a kerékpárosokért cím-
mel szerveznek programot június
11-én. A keddi napon a 3-4. osz-
tályosoknak KRESZ-oktatást tarta-
nak, de az ügyességi pályán is ki-
próbálhatják tudásukat a Koszta-
iskolában. Délelõtt 11-12.30 és
14.30-16 óra között a belváros-
ban kerékpározókat ajándékozzák
meg, 15 órától BMX-bemutatót
láthatnak az érdeklõdõk a sportpá-
lyán. Az eseményeken a város ve-
zetõi Szirbik Imre és Szûcs Lajos
is részt vesznek.

Bringás nap

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 ügyele-
tet. Telefon Szeged: 62/474-374.

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

Gyógyszertári ügyelet: június 10-ig Rákóczi Gyógyszertár (Rákóczi u. 71.)
hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-12 óráig. Június 10-17-ig Szent Damján  Gyógy-
szertár (Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17 ótáig. Készenléti telefon: 70/563-
5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) június 8-9-én Bikádi
Péter, Bem u. 21., 30/248-44-94.

Elõbb tudott négyes foga-
tot hajtani, mint kettest a
szentesi Balla Evelin. A gim-
nazista lány meggyõzõ telje-
sítményét látták egy májusi
versenyen, s felkérték, hogy
induljon a  fogathaj tók
zánkai diákolimpiáján.

– A lovak töltik ki életem
nagy részét – jelenti ki Eve-
lin, aki érkezésünkkor az ud-
varukon az istálló elõtt maga
mosta, csutakolta le a két de-
res wels pónit, Tibort és Rab-
lót. Az Evelin nevelõapja ál-
tal készített hintóba fogják
be a pacikat, s teszünk egy-
pár kört a Munkás utcából
elindulva. Fülöp Róbert
egyszemélyben edzõje és
menedzsere, Evelin tõle ta-
nult meg hajtani. Kapott két
lovat, amihez nevelõapja ad-
ta hozzá saját lovait, így ala-
kult ki egy négyesfogat.

Ami nekem sétakocsikázás
volt, a lovaknak bemelegítés,
ezt szokta még követni egy
közeli füves területen a több
órás edzés gumibójákkal.
Evelin szerint nem szokatlan
látvány, ha kocsijával körö-
ket tesz az utcákon, errefelé
többeknek is van lova.

Zánkára, a diákolimpiára
egy májusi, tömörkényi ver-
senyen kapott lehetõséget,

akkor figyeltek fel verseny-
szervezõk a hajtására. A ba-
kon megtudom Evelintõl, az
esõs idõ nagyban hátráltatta
a felkészülését, elõzõ nap
például nem tudott befogni,
ez észre is vehetõ a lovakon,
de biztos kézzel fogja a szá-
rat. Ezzel a fogattal két éve
hajt, viszont négy évvel ez-
elõtt négy lóval kezdte, s
csak akkor váltott kettesre,
amikor el kellett adniuk a lo-
vakat. – A négyeshez na-
gyobb koncentráció kell –
magyarázza a lány, aki a két
pónival hamar összeszokott
csapatot alkotott. 

Jelenleg Evelin az egyetlen
versenyeken induló fogat-
hajtó lány a városban, de nõi
hajtó Szentes vonzáskörzeté-
ben is nagyon ritkán fordul
elõ. A 17 éves lány 2009 óta
áll rajthoz a környékben ren-
dezett szabadidõs, C kategó-
riás versenyeken, s már meg-
alapozta serleggyûjtemé-
nyét, közte 6 elsõ hellyel, il-
letve több különdíjjal. 

Költséges ekkora távolság-
ra utaztatni a lovakat, a hin-
tót szállítani, ráadásul egy
másik is kell, a maraton-
hajtáshoz, de támogatók már
jelentkeztek. A diákolimpián
Evelin díjhajtásban és mara-

tonhajtásban mutathatja
meg, mit tud. Elõbbi nehéz-
ségét az adja, hogy az aka-
dályhajtással ellentétben itt
nem lehet bejárni elõtte a pá-
lyát, s a lovakkal való össz-
hangot is pontozzák, a mara-
tonhajtás pedig fakapukon,
vizesakadályon át vezet.
Utóbbira Szentesen nem is
tud felkészülni, Fábián-
sebestyénben kapott lehetõ-
séget, hogy megismerked-
hessen a Zánkán várható
speciális pályakörülmények-
kel. Valóban eddigi legko-
molyabb lehetõsége elõtt áll
Evelin, akinek nevelõapja
úgy fogalmaz: remélik, itt
nem lesz vége a sikereknek.

A fábiáni Kinizsi SE-tõl
másik lehetõséget is kapott a
szentesi lány: az õ színeik-
ben indulhat a június 21-én
kezdõdõ három napos diák-
olimpián.

Amellett, hogy a csongrádi
Batsányi János Gimnázium
pedagógia szakán tanul, na-
pi 3-4 órát tölt edzéssel Eve-
lin, aki szeretne a jövõben is
lovakkal foglalkozni. Gon-
dolat szintjén a lovasterápia
is felmerült benne, de elõtte
még óvónõi iskolában foly-
tatja tanulmányait.

D. J.
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