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Újságost vagy vegyeske-
reskedést is szívesen látna a
MÁV a vasútállomáson je-
lenleg kiadó büfé helyén.
Legutóbb másfél évig üze-
meltette egy bérlõ a két éve
üresen álló, a vasúttársaság
tulajdonában lévõ helyet.

Mostanában gyakran uta-
zom vonattal. Ha idõm en-
gedi, indulás elõtt mindig
megcsodálom a patinás épü-
letet. Látom magam elõtt az
elmúlt évszázad nagy nyüzs-
gését, szinte hallom a hang-
zavart beszûrõdni a most is
büszkén álló falak közé. Az
elmúlt 127 év alatt a szentesi
vasútállomás jelentõs áru-és
utasforgalmat bonyolított le.
El lehet képzelni azt a renge-
teg embert, akik megfordul-
tak az indóházban, amelyet
1929. június 27-én, szecesszi-
ós stílusban felújítva adtak át
az utazóközönségnek. Vajon
mit csináltak a vonatra vá-
rók? A válasz egyszerû.
Megittak egy kávét a resti-

ben, ami a kor talponállója-
ként rendületlenül várta
vendégeit. Történetek cserél-
tek gazdát, lecsúszott egy-
két feles, majd szépen ment
mindenki a dolgára. 

A technika fejlõdésével az
utasforgalom egyre csök-
kent. Minél szélesebb réte-
gek engedhették meg ma-
guknak a személyautó hasz-
nálatát, annál kevesebben
fordultak meg az állomáson.
A restik büféjelleget öltöttek,
hogy az egyéb igényekkel
rendelkezõ utasokat is ki
tudják szolgálni. Szentesen
is mûködött büfé. Utoljára
másfél évig. A szentesi állo-
másbüfé jelenleg a MÁV Zrt.
tulajdonában van. A lehúzott
rács mögött lóg egy papír:
KIADÓ, érdeklõdni a követ-
kezõ telefonszámon. A papí-
ron szereplõ céget 2012 má-
jusában felvásárolta a MÁV
Zrt. A feltüntetett telefonszá-
mot hiába hívtam, az auto-
mata válaszolt: ez a szám je-

lenleg nincs hozzárendelve
egyetlen elõfizetõhöz sem.
Végül a MÁV Zrt. Kommu-
nikációs Igazgatóságától
kaptam felvilágosítást az
ügyben. Nyilatkozatukban
megerõsítették, hogy a leg-
utóbbi bérlõ másfél évet üze-
meltette a büfét, de a szerzõ-
dés lejárta után nem kívánta
meghosszabbítani azt. Leg-
utóbb két éve folytak tárgya-
lások az üzlethelyiség bérbe-
adását illetõen. Elmondták
azt is, hogy a színvonalas ki-
szolgálás érdekében újságos
üzlet, vegyeskereskedés nyi-
tását is támogatnák, ha lenne
rá pályázó. A bérleti díjra vo-
natkozólag azt válaszolták,
hogy azt a tevékenységi kör
határozza meg, ezért minden
pályázó részére egyedi aján-
latot tesznek. A MÁV Va-
gyonkezelõbe történt beolva-
dása miatt a Resti Zrt. elér-
hetõségei módosultak, a hir-
detést hamarosan cserélik.

L.É.

„Nincs az a rossz, amibõl
ne születne valami jó“ – a
tavaly nyáron, gyógyíthatat-
lan betegségben elhunyt vi-
lág- és Európa-bajnok szen-
tesi vízilabdázó, Sipos Edit
mottója volt ez, melynek
egy példaértékû összefogás
most értelmet adott. A
gyógykezelésére közadako-
zásból összegyûlt összeg
egy részébõl vállalkozók és
az önkormányzat segítségé-
vel a szentesi kórház onko-
lógiai osztályának két kór-
terme újult meg, melyek a
sportoló becenevét viselik
ezután. 

Sipos Edit egyik utolsó kí-
vánsága volt: ha a legnehe-
zebb „meccsét” elveszíti, a
számára összegyûlt pénz
egy részét fordítsák a Dr. Bu-
gyi István-kórház onkológiai
osztályának fejlesztésére,

ahol õt is kezelték. Apja,
Sipos Mátyás irányításával
múlt  hétfõn az osztály fo-
lyosójának festésével meg is
kezdõdött a munka, amit a
következõ napokban még
követett új lámpatestek, la-
pos tévék és klíma beszerelé-
se két kórterembe, ahol a ra-
diátorokat, nyílászárókat is
újrafestették, a folyosón két
ivóvizes automatát is fel-
lállítottak. Egy héttel a mun-
kálatok megkezdése után,
azaz január 20-án már ünne-
pélyes keretek között be is
mutatták a megszépült és
korszerûsödött kórtermeket,
melyek a vízilabdázó bece-
nevét (Sipi) viselik – aho-
gyan sokan szólították. Így
állított emléket lányának
Sipos Mátyás, aki az átadás-
kor meghatódva mondta:
teljesítette Edit vállalását.

Azonban a jó szándékú segí-
tõk nélkül mindez nem sike-
rülhetett volna. –  Akárkihez
mentem, senki sem mondott
nemet, a kórházi dolgozók is
kivették a részüket a munká-
ból – mondta a néhai sporto-
ló apja, aki szeretné, ha a
példa további követõkre ta-
lálna. 

Ha valaki egy ragyogó
sportpályafutás után, halálos
kórral küzdve is azokra gon-
dol, azokon szeretne segíte-
ni, akik hozzá hasonlóan az
utolsó szalmaszálba kapasz-
kodva küzdenek, az csak a
legnagyobbak sajátja, hang-
zott az eseményen Szirbik
Imre polgármestertõl.

Kispál Mihály osztályveze-
tõ fõorvos lapunknak el-
mondta, Editet nem ezekben
a kórtermekben kezelték, de
úgy gondolták, a két déli
fekvésû, ezáltal nagyon me-
leg helyiségben van legin-
kább szükség a klíma besze-
relésére.

(folytatás a 3. oldalon)

Gazdára vár
a vasúti büfé

Szálláshelybõvítésre vo-
natkozó pályázat van folya-
matban a régi gõz-és kád-
fürdõ épületére. Egyelõre
tartaléklistán van az elkép-
zelés.

Utoljára a családsegítõ
központnak adott otthont az
1869-ben, klasszicista stílus-
ban épült régi gõz-és kád-
fürdõ, mely úttörõházként
és játszóházként is üzemelt.
A Széchenyi-ligetben talál-
ható épület most üresen,
szomorú, szürkés ablakaival
fogadja a strandra érkezõket
a kanyarban.

Fennállásának tavaszán, a
város elsõ medencéjével óri-
ási mérföldkõnek számított.
435 literes, ovális fenyõfa
kádjait a padlásokon lévõ
víztároló fakádakból töltöt-
ték fel. Akkoriban a vizet 4
lóerõs gõzgépek melegítet-
ték. 1871-ben a városi tanács
Rambovszky Józsefnek adta
haszonbérbe az épületet, aki

sziksós fürdõvel bõvítette
azt. A szép múltra visszate-
kintõ, nem mellesleg helyi
védelem alatt álló épület je-
lenleg az önkormányzat tu-
lajdonában van.

Czirok Jánosnéval, az ön-
kormányzat mûszaki irodá-
jának vezetõjével beszélget-
tünk az épület sorsáról, jö-
võbeni elképzelésekrõl.

– Amikor a családsegítõ
központ kiköltözött az épü-
letbõl, ott állt az önkor-
mányzat elõtt a feladat,
hogy azt valamilyen módon
hasznosítani kell.

Az elképzelés az volt,
hogy szálláshely szolgálta-
tásra lenne szükség a város-
ban. Ezt az indokolta, hogy
a városban nagyon kevés a
szálláshely, nagyon sok a
program. Az edzõtáborba,

mérkõzésekre érkezõ fiata-
lok elszállásolására nincs
megfelelõ minõségû kapaci-
tás. Olyan pályázóra volt
szükség, aki az épület külsõ
jegyeit megõrizve tudná
hasznosítani az épületet.
2010-ben ennek megfelelõen
szálláshely létesítésre írta ki
az ingatlanhasznosítási pá-
lyázatot az önkormányzat.

Czirok Jánosné elmondása
szerint volt is egy pályázó,
akinek az anyagát elfogadta
a képviselõ-testület. A nyer-
tes pályázó megszerezte az
építési engedélyt is, mely a
forrásfinanszírozáshoz szük-
séges pályázathoz kellett. A
befektetõk komplex kaland-
és mesepark, szálloda és me-
legkonyhás étterem létreho-
zását álmodták meg.

(folytatás a 3. oldalon)

Szállodát a ligetbe

„Sipi-kórtermek”
közadakozásból

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Napokig pusztultak a ha-
lak több helyen a Kurcában.
A horgászegyesület szeny-
nyezést gyanít a károk mö-
gött, méréseik szerint a csa-
torna egyes szakaszain je-
lentõsen csökkent a víz oxi-
géntartalma. A pusztulás vé-
géig és a vizsgálati eredmé-
nyek megszületéséig horgá-
szati tilalmat rendeltek el a
Kurca érintett részein. 

Az elsõ haltetemeket múlt
héten pénteken fedezték fel a
Kurca városi szakaszán. Az
elsõ hétvégén már 300 kilo-
gramm elpusztult halat szál-
lítottak el a gyepmesteri te-
lepre, ahonnan az ATEV-hez
vitték megsemmisítésre. Elõ-
ször az apró keszegek, majd
süllõk, pontyok, balinok és
10 kiló feletti amurok, har-
csák jelentek meg a víz felszí-

nén. Egyes vélemények sze-
rint különös, hogy kezdetben
süllõ nem pusztult el, pedig
a környezeti változásokra az
egyik legérzékenyebb halfaj.
A horgászok találtak a par-
ton arra utaló nyomokat,
hogy egyesek a pusztuló ha-
lakat kifogták, megpucolták
és elvitték. A kezdeti vizsgá-
latok nem szolgáltak ered-
ménnyel, ezért bizonytalan,
hogy az érintett szakaszról
származó halak alkalmasak
voltak-e emberi fogyasztásra.
A pusztulást a Veker befolyás
alatti résztõl lefelé tapasztal-
ták, ami az egyes zsiliptõl
vált intenzívvé, és a városi
szakaszon történt a legna-
gyobb arányban, azonban a
berki zsilipig nem ért el. Csü-
törtökön már nem találtak
újabb tetemeket a vízben.

A horgászegyesület hétfõn
horgászati tilalmat vezetett
be a Kurcán, a Zuhogói tiltó-
tól (II. zsilip), a Talomi tiltóig
(Berki zsilip) terjedõ szaka-
szon az addig ismeretlen ok-
ból történõ, egyre nagyobb
méreteket öltõ halpusztulás
miatt. A tilalom a pusztulás
végéig, és a vizsgálati ered-
mények megszületéséig biz-
tosan érvényben marad. Az
egyesület vezetõsége kérte,
hogy aki tud segítségen az
elpusztult tetemek begyûjté-
sében. Szirbik Imre felhívás-
ban kérte a lakosságot, hogy
a laborvizsgálatok befejezé-
séig és a kormányhivatal
döntéséig ne horgásszanak,
az elhullott tetemeket ne fo-
gyasszák.

(folytatás a 3. oldalon)

Mázsaszám pusztultak a halak

A hirdetésben szereplõ cég régen megszûnt,
a feltüntetett telefonszámokon

nem lehet elérni senkit.
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120 éve: a Szentesi Lap,
1894. jan. 16-án megjelent
száma érdekes történetet kö-
zölt „Fõispán és rendõr” cí-
men. Furcsa eset történt a fõ-
ispán legutóbbi ittléte alkal-
mával. Este 7 és 8 óra között,
amikor a mi pislogó lámpá-
ink által terjesztett félho-
mályban alig látják egymást
a járókelõk, a piactéren
posztírozó rendõr barátságos
beszélgetésbe merült a gesz-
tenyeárus olasszal. Egyszer-
re a háta mögött felcsattant
egy éles hang, melyre ijedten
fordul meg és vágja magát
haptákba. Megijedt a rend-
nek jámbor õre, mert a vár-
megye fõispánjával találta
magát szemközt (Tallián Bé-
la báróval – képünkön), aki a
katonaszótár válogatott szit-
kaival támadt rá, hogy miért
nem köszön a fõispánnak? A
szegény rendõr bízvást azt
felelhette volna ugyan, hogy
nem tehet róla, hogy a hátán
nincsen szeme – de nem fele-
selt, hanem szó nélkül tûrte
az ékes szidalmakat. A do-
lognak azonban, nem lett ez-
zel vége. Másnap reggel föl-
ballagott a leszidott rendõr a
vármegyeházához, és aláza-
tosan meginstálta Õnagy-
méltóságát, irgalmazzon ár-
va fejének, mert nem szán-
dékosan mulasztotta el a
szalutálást. Azt nyerte vele,
hogy a tõispán még nyerseb-
ben lepiszkolta. Sõt ezzel se
elégedett meg, hanem fölhí-

vatta a fõkapitányt,
é s  k e m é n y e n
megleckéztette,
hogy tanítsa
emberségre a
rendõreit. A
fõkapitány
persze to-
vábbadta a
dorgatóriu-
mot, s azon
fölül, szolgá-
lati hanyag-
ság címén, 15
frt birságra ítélte
az ártatlan rend-
õrt; aki aztán – méltó
elkeseredésben – kilépett a
szolgálatból. Most már aztán
elég van téve a tõispáni te-
kintélynek. Mi azonban nem
tehetjük, hogy ebbõl az alka-
lomból egy jó tanácsot ne
adjunk a fõkapitánynak, és
egy interpellációt ne intéz-
zünk hozzá. Tanácsunk az,
hogy ha még egyszer beteszi
Szentesre a lábait a fõispán,
kapassa le íziben egy fény-
képésszel, és a becses kép-
mást osztassa ki a rendõrei
között, hogy alkalmilag ráis-
merhessenek, mert másképp
aligha lesz módjuk megis-
merkedni Õméltóságával,
miután tudvalevõleg havon-
ként egyszer, s akkor is rend-
szerint csak 24 óráig, fut-

tában szokott itt
idõzni, s így a

v á r m e g y e i
tisztviselõkön
és a megye-
bizottsági
tagokon kí-
vül alig is-
meri vala-
ki; annál ke-
vésbé, mert

– tudtunk-
kal – nem vi-

sel táblát a há-
tán, amelyen je-

lezve volna, hogy
õ légyen Csongrád

vármegye fõispánja. Inter-
pellációnk pedig az, hogy
vajon megindította-e már,
vagy szándékozik-e megin-
dítani a fõkapitány a kihágá-
si eljárást Tallián Béla fõis-
pán ellen, nyilvános helyen
elkövetett, közbotrányt oko-
zó szitkozódásért, amely cse-
lekmény – ha jól emlékszünk
– a kihágásokról szóló tör-
vény súlya alá esik?

100 éve: a Szentesi Lap,
1914. jan. 15-én arról írt,
hogy „Elfogták a kosaras
hulla gyilkosát”. A szenzáci-
ós bûnügyrõl tudósításunk a
következõ: Szombaton egy
nõi holttestet találtak Buda-
pesten, és a rendõrség csak
délben tudta megállapítani,

hogy ki az áldozat. A nõt
Turcsány Emíliának hívják.
Nevezetes alakja volt az éj-
szakai világnak, és aki gyak-
rabban megfordult a mulató-
helyeken, most elképedve
fogja tudomásul venni, hogy
a Duna vizében, kosárba
gyömöszölt holttest nem
másé, mint a jól ismert szép
szõke leányé, akit a „mág-
nás” Elzának nevezett egész
Budapest. Turcsányi Elza hí-
res lány volt az éjjeli világ-
ban. Igen hamar kezdte, már
a millennium évében (1896)
pincérleány volt. De hamar
sokra vitte. Nagy szépsége
és intelligenciája ezen a pá-
lyán sem maradhatott véka
alatt. Egymásután, sõt sûrûn
akadtak gazdag barátai. Leg-
elõször az Olimpia-mulató-
ban vállalt szerzõdést, ké-
sõbb a Casino de Parisba ke-
rült, majd a Fõvárosi Orfe-
umban. Itt már városszerte
ismert hölgy lett belõle: a
mágnás Elzának nevezte
mindenki. Hat évvel ezelõtt
aztán megismerkedett egy
igen gazdag bútorgyárossal,
akinek Bécsben van a gyára
és Budapesten is van fiókte-
lepe. A gyáros nem engedte
meg a leánynak, hogy to-
vább is éjjeli mulatóhelyeken
tartózkodjék. Lakást bérelt

neki és gazdagon ellátta. Ez-
után a mágnás Elza már
mint elõkelõ nézõközönség
jelent meg néha a Fõvárosi
Orfeumban Hajdani pálya-
társnõi irigykedve beszélget-
tek nagy karrierjérõl, állító-
lag százezer koronát érõ ék-
szereirõl és százötvenezer
korona értékû gyönyörû
csipkeirõl. Tegnapelõtt dél-
utánra aztán megkerült
Turcsányi Elza gyilkosa is.
Mostohaöccse, Zsara Mihály
volt a gyilkos, aki Turcsányi
Elza házvezetõnõjével, Ko-
boti Rózsival szövetkezve
meggyilkolták Turcsányi El-
zát, akit aztán ki is raboltak.
Elraboltak 8000 korona érté-
kû ékszereit, 100 000 korona
értékû készpénzt. A rabló-
gyilkosokat bekísérték a fõ-
kapitányságra, ahol vallatóra
fogtak õket, ámde mindket-
ten cinikusan tagadnak. A
bizonyítékok azonban mind-
egyre szaporodnak ellenük
úgy, hogy a teljes beismerés
küszöbön áll. A fõvarosban
óriási izgalommal tárgyalják
a szörnyû bûnügyet.

45 éve: a Szentesi Élet
1969. januári számában a kö-
vetkezõ helyi híreket olvas-
hatták szüleink, nagyszüle-
ink: Vasúti aluljáró. Megle-
hetõs nagy kerülõvel közelít-

hetik meg a munkások a
Kontakta új gyárépületét.
Két sorompó állja útját a za-
vartalan közlekedésnek és ez
idõt vesz igénybe. Ezért ter-
vezik a vasúti aluljáró építé-
sét, amely a gyárral közvet-
lenül szemben levõ vasúti
szakaszon nyitna utat, a Má-
tyás király utca irányába. Az
elõzetes tárgyalások már
megkezdõdtek a vasúti alul-
járó építésére. – Éremhullás.
Igen sikeres esztendõt zárt a
Kertészeti Kutató Intézet:
1968-ban 50 arany, ezüst és
bronzérmet nyert termékei-
vel a külföldi és hazai mezõ-
gazdasági kiállításokon. Er-
furtból 10 arany, 12 ezüst, 10
bronzérmet „hozott Szentes-
re" az intézet, és a nagykõrö-
si kiállításon 18 éremmel dí-
jazták a paprika és káposzta-
féléket. – Új piac. A közeljö-
võben új élelmiszerpiac ki-
alakítását kezdik meg a ba-
romfifeldolgozó és a tûzoltó
laktanya közötti területen.
Az új piac szomszédságában
– a Koszta József utcai egyik
régi magtárban – akarnak
helyet adni a termelõszövet-
kezetek közös élelmiszer,
zöldség, stb. üzletének. Az
elgondolás megvalósításával
természetesen a célnak meg-
felelõen átépítik a szóban
forgó magtárat.

Közreadja:
Labádi Lajos

Az alant leírt tapasztalatai-
mat azzal vezetem be, hogy
nem vagyok e város szülött-
je, mégis az itt eltöltött csak-
nem fél évszázad alatt szer-
zett ismereteim arra indíta-
nak, hogy  ne legyek közöm-
bös  a városunkban történ-
tekkel, vagy nem történtek-
kel szemben. A városba érke-
zésemkor a település az ak-
kori kor vidéki kisvárosi ar-
culatát mutatta. Meglátásom
szerint berendezkedésével
már akkor is  igyekezett szol-
gálni, kiszolgálni a városban
élõ több mint harmincezer
lakos igényét. Persze az eltelt
több tíz esztendõ nem múlt
el nyomtalanul  a város életé-
ben sem. 

Szinte felsorolhatatlanok
azok a változások, fejleszté-
sek, melyek a város  lakosai-
nak kényelmét, közvetve
vagy közvetlenül szolgálják.
Mindenekelõtt gondolok a
városban mûködõ általános-
és középiskolákra, melyek a
további fejlõdések alapját te-
remthetik meg. Fájdalom, a
sokadik törekvés után sem
sikerült mind a mai napig  a
város profiljába vágó mezõ-
gazdasági fõiskolát, vagy an-
nak egy szakát  a városban
létrehozni. Ismereteim sze-
rint a város mindenkori ve-
zetése igyekezett  anyagi le-
hetõségeinek függvényében
lépést tartani  a kor követel-
ményeivel, ha nem is volt ez
mindig szinkronban a lehetõ-
ségekkel!  Ennek ellenére a
létszámbeli fogyás – ez or-
szágos jelenség – minket sem
került el. Úgy tudom, ma a
város lakosainak száma har-
mincezer fõ alatt van! Pedig
az utóbbi néhány évben a je-
lenlegi vezetésnek  sikerült a
nehéz gazdasági helyzet mel-
lett is látványos fejlesztéseket
elérni – lévén  alapvetõen
mezõgazdálkodásra szakoso-

dott város – az iparosodás, a
szolgáltatás területén, amely
jelentõsnek mondható mun-
kahely teremtést is hozott
magával!

Úgy tudom, hogy a város
munkanélküliségi rátája jobb
az országos átlagnál.  A haj-
léktalanok számát is sikerült
szûkíteni, de megszüntetni
nem. Még mindig  számtalan
úgynevezett kukázó van a
városban, akik nap mint nap
hónaljig  kotorásznak a pi-
szokban, a higiénia legkisebb
betartására sincsenek figye-
lemmel! Tevékenységük so-
rán vagy közben megfordul-
n a k  a  k ö z é p ü l e t e k b e n ,
bevásárlóhelyeken és min-
den másutt, kezükön hord-
ják, terjesztik a különbözõ
betegségek forrását!  Szeren-
csére még eddig járványos
betegségeket talán nem idéz-
tek elõ, bár a lehetõségét ma-
gukban hordozzák! Egy má-
sik megoldásra váró nem kis
feladat a méltán nagyhírû
kórházunk rossz hírének
megcáfolása azzal, hogy
a kormányzat segítségével
megfelelõ összeg biztosítása
mellett, megállítani  a szak-
személyzet elvándorlását,
gépeinek, mûszereinek és
minden más a gyógyítást elõ-
segítõ anyag biztosításával
mûködõképessé kellene ten-
ni ezt az intézményt! Ezzel
megszüntetni a betegek fe-
lesleges átirányítását pl. Bu-
dapest, Szolnok, Szeged,
Hódmezõvásárhely, stb. he-
lyekre. 

Még mindig megoldásra
váró feladat a város központ-
jában árválkodó immár rom-
jaiban lévõ, korábban pati-
nás, úgynevezett  Petõfi Szál-
ló és vendéglátóhely átépíté-
se. Annál is inkább, mert a
napjainkban bõvülõ gyógy-
fürdõ majdani vendégeit  el
kell majd helyezni, egyéb

szükségleteiket itt kell majd
kielégíteni! 

A jövõben talán több fi-
gyelmet érdemelne a város
szolgáltató és kereskedelmi
szférája is. Évekkel ezelõtt
megszûnt a kenyérgyár. A hi-
ány pótlását ellátja  a  Csong-
rád, Orosháza, stb. sütõdék,
jelentõs szállítási költség
mellett. Hiányoznak a keres-
kedelem azon ágai, melyek
korábban a városban meg-
voltak, pl. nõi-férfi kalapsza-
lonok, szûcs, férfi konfekciós
és méretes szabóságok. Nem
nagyon található városunk-
ban a lakosság napi igényét
kiszolgáló kisipari gárda, ha
akad is ilyen szakember, az is
„feketén”, munkaidõn túl ér-
hetõ el. A város határában
termesztik fûtött, vagy fûtet-
len üvegházakban , fóliákban
a szemet gyönyörködtetõ
paprikát, paradicsomot és
egyéb zöldségeket, melyeket
mi itteni lakosok csak a szen-
tesi tv adásaiban láthatunk,
üzletekben nem! Felvetõdik a
kérdés, vajon miért nem le-
het ezekbõl a termékekbõl itt
a városban mintaboltokat
fenntartani? Helyette osztá-
lyon aluli termékeket tudunk
vásárolni itt-ott piacokon,
zöldséges boltokban. Nem
olcsó áron!  Úgy érzem, hogy
az elmondott és el nem mon-
dott hiányosságok rontják a
városlakók komfortérzetét,
adott esetben egészségi álla-
potát. Közös erõvel, jó aka-
rattal szerintem lehet ezeken
változtatni, javítani! A cím-
ben lévõ közmondás mellett
mindannyiunknak van fel-
adata a már megvalósultak
rendeltetésszerû használata
mellett azon munkálkodni,
hogy  a még hiányzó dolgok
mielõbb meglegyenek és
szolgálhassák város lakóinak
mindennapi szükségletét.

Soós János  

Hetek óta élvezzük a szo-
katlan tavaszi idõjárást. Bár
a fûtésszámláknak kedvez,
elõnye mellett sajnos jelen-
tõs károkat okozhat a szán-
tóföldeken és a kertekben.
Puskás Károllyal, a Bartha
János mezõgazdasági szak-
iskola kertészeti szaktaná-
rával beszélgettünk a lehet-
séges következményekrõl.

– Állítólag az utóbbi évti-
zedekben is volt ilyen. 1991
januárjában 19-20 Celsius
fok körül alakult a hõmér-
séklet. Télnek kellett volna
következni az õsz után, de
az októberi fagyot leszámít-
va még nem volt jele a hideg
évszaknak. De még semmi
sincs kizárva. Ahogy az öre-
gek is mondják, nem ette
meg a kutya a telet – fogal-
mazott Puskás Károly. – Az
idõjárással foglalkozó szak-
emberek is azt mondják,
hogy egyre inkább eltolód-
nak az évszakok. Ez az álta-
lános felmelegedésre vezet-
hetõ vissza. Ennek köszön-
hetõen, idõjárásunkban a
szélsõségek fognak növeked-
ni. Vagy nagyon hideg lesz,
vagy nagyon meleg, és a csa-
padék mennyisége egyre
csökkeni fog. A szabadföldi
növénytermesztésben, a
szántóföldi növényeknél is
csak öntözéssel lehet ered-
ményt elérni az aszályos
nyár, illetve tél miatt. Az
örökzöld növények kiszára-
dására most is lehet példa az
aszályos tél során. Nagy
szükség lenne a csapadékra,
hogy a talaj alsó rétege ne
száradjon tovább.

A szaktanár elmondta,
hogy a talaj felszántott, fel-
ásott rétegeibe nem jut ele-

gendõ csapadékvíz, nem
képzõdik tartalék a növé-
nyek számára a tavaszi, ta-
vasz végi idõszakra. Január
közepéig, a növények tole-
rálnak, úgynevezett kény-
szernyugalmi állapotban
vannak, ami azt jelenti, hogy
még nem hajtanak, de ha to-
vábbra is ehyhe marad az
idõjárás, akkor megindul a
növények nedvkeringése.

Az iskola gyakorlókertjé-
ben a szõlõ rügyei duzzad-
nak, de a hidegebb idõ beáll-
takor még nem történne
nagy tragédia. De ha február
közepéig marad a jó idõ és
utána hirtelen erõs lehûlés
következik, az hatalmas ká-

rokat okozna a mezõgazda-
ságban. A csonthéjas gyü-
mölcsök vannak egyelõre
nagyobb veszélyben, azok-
nak is a korai fajtái, a kajszi
barack, az õszibarack és a
mandula, ugyanis a rügyeik-
ben levõ virágkezdemények

már megjelentek. A szõlõ eb-
bõl a szempontból kevésbé
veszélyeztetett, mivel köny-
nyebben le tud állni a korai
fejlõdéssel.

A virágzó, évelõ dísznövé-
nyek már nyílnak. A hóvi-
rágban már gyönyörködhe-
tünk, sõt korai társai, az íri-
szek és a krókuszok is kibúj-
tak a földbõl. 

Puskás Károly kiemelt még
egy területet a növényter-
mesztésben, melyre nagy
hangsúlyt kell fektetni enyhe
tél esetén, az pedig a növény-
védelem. A mínuszok elmara-
dása miatt a kártevõk nem
pusztulnak el. A mezei poc-
kok, a csigák és a különbözõ

baktériumfajták szünet nélkül
veszélyeztetik a növényeket.
Ha tovább melegszik az idõ,
nagyon komoly erõfeszítése-
ket kell tenni a növényvéde-
lemben ahhoz, hogy tavasszal
az elszaporodott károkozókat
megfékezzük. Lantos Éva

Nem ette meg
a kutya a telet

Régi szentesi újságok írták… (44.)

Elfogták a kosaras hulla gyilkosát

Nyílik a hóvirág a kertekben

Olvasónk írja

Adjon isten, ami nincsen
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(folytatás az 1. oldalról)
Az oxigén pótlására az ön-

kormányzat kedden újra be-
kapcsolta a téli hónapokban
nem mûködtetett két szökõ-
kutat a Kurcán a további hal-
pusztulás csökkentése érde-
kében. Az Ativizig is újra
üzembe helyezte a Felsõ-
Kurcai szivattyúkat, a friss
Körös víz szerdán érte el a
városi szakaszt. Egyidejûleg
a vízügy megkezdte az 1-es
zsilip felett a vízfelszínen fel-
torlódott nádtorzsák eltávo-
lítását. Mint arról lapunk is
beszámolt, tavaly õsszel kot-
rási munkákat végeztek a
Kurcán. A halpusztulást
mérgezés és oxigénhiány is
okozhatta, kiderítésére víz-
és halmintát is elküldtek
vizsgálatra.  Felmerült annak
is a lehetõsége, hogy a meg-
bolygatott iszapból szaba-
dultak fel mérgezõ anyagok,

valamint a rengeteg növényi
maradvány rothadása oxi-
gént vont el a vízbõl, ami
együttesen és külön-külön is
okozhatta a halpusztulást.

Horgászok arról számol-
tak be kedden, hogy a kutató
mögötti szakaszon is renge-
teg kis ponty kárász és tör-
peharcsa pipált a víz tetején
a kifolyónál, ugyan úgy mint
a városi szakaszon a meleg
fürdõ kifolyójánál és a Makai
hídnál. – Szerdán nem talál-

tunk újabb tetemeket – szá-
molt be lapunknak Kalamusz
Endre. A horgászegyesület el-
nöke a vizsgálatok eredmé-
nyét még nem kapta meg,
azonban a vezetõség rendkí-
vüli ülésen döntött újabb
szakértõk bevonásáról. Az
elpusztult halak mennyisége
megközelíti az egy tonnát, az
elszenvedett kárt még nem
összesítették, de több száz-
ezer forintra tehetõ.

Besenyei

Mázsaszám
pusztultak a halak

(folytatás az 1. oldalról)
Az összegyûlt közel két-

millió forintos adomány na-
gyobb részét a Csúcsrajárók
Alapítvány kezeli, a támoga-
tásokat – szintén Edit szán-
dékának megfelelõen – az
utánpótlás sportolók támo-
gatására gyûjtik, valamint
többek között sétány elneve-
zésével, bronzszobor elhe-
lyezésével szeretnének méltó
emléket állítani az elhunyt
világklasszisnak. 

Sipos Mátyásnak négyszáz-
ezer forint állt rendelkezésé-
re, hogy megvalósítsa lánya
egyik álmát. Helybeli vállal-
kozók és az önkormányzat
révén, valamint a szülõk
anyagi hozzájárulásával egé-
szült ki mintegy egymillió fo-
rintosra a fejlesztés a kórházi
osztályon. Az alapítvány ter-
veinek nagyon örül az apa,
de azt kéri, a szülõket ne
hagyják ki ebbõl. Mindenbe
bele fog egyezni, csak elõtte

kérjék ki az engedélyét, hi-
szen tudni szeretné, mi törté-
nik a lánya emlékével.

Kikívánkozott belõle az is,
hogy a térség országgyûlési
képviselõje ígéretett tett ne-
ki,  eljár abban az ügyben,
hogy a beteg sportolók ma-
gasabb életjáradékot kaphas-
sanak annál a 28 ezer forint-
nál, amiben a lánya is része-
sült, eddig mégsem érkezett
semmi  visszajelzés.

D. J.

„Sipi-kórtermek”
közadakozásból

Visszalépett a jelöltségtõl a
Demokratikus Koalíció je-
löltje a 3. számú választóke-
rületben – a döntésrõl közös
sajtótájékoztatón számoltak
be a pártok képviselõi. Komá-
romi Zoltán, a baloldali ösz-
szefogás közös országgyûlé-
si képviselõjelöltje a Magyar
Szocialista Párt és az Együtt
2014 - Párbeszéd Magyaror-
szágért Szövetség mellett a
DK támogatását is megkap-
ta. A Demokratikus Koalíció
eddigi jelöltje, Nagy Huszein
Tibor szerint nagyon fontos,
hogy a kormány ellenzéke
egy jelöltet támogasson,
ezért kezdetektõl a most lét-
rejött összefogásra készül-
tek. – A munka még nem tel-
jes, lesznek még szavazat-
osztó jelöltek, de hiszünk
benne, hogy lehet gyõzni.
Mindenben segítem Komá-
romi Zoltán kampányát,
amikor csak tudok, közösen

is megjelenünk rendezvé-
nyeken, mellette azonban az
országos kampányban is
dolgozom agrárpolitikai te-
rületen – mondta Nagy
Huszein. 

Komáromi Zoltán a héten
irodát nyitott Szentesen a Jó-
zsef Attila utcában, ahol
ezentúl személyesen is fo-
gadja a választókat. – Gya-

korlatilag szabadságon va-
gyok, a háziorvosi praxisom
miatt hétfõként dolgozom, a
hét többi napját a választó-
körzetben töltöm a jövõ hét-
tõl kezdve – nyilatkozta la-
punknak. A jelölt kampányát
a három támogató párt akti-
vistái is segítik a települése-
ken, a kampánystábba min-
den szervezet delegál jelöltet.

Közös jelölt a baloldalon

(folytatás az 1. oldalról)
Sajnos a pályázat nem

nyert, az épület továbbra is
üresen állt. 2012-ben buk-
kant fel egy újabb beruházó,
aki a korábbi elképzeléshez

hasonló 40 szobás szállodát
létesített volna. Ekkorra már
körvonalazódott az önkor-
mányzat elképzelése a jelen-
leg is folyó beruházásokról a
Szentesi Üdülõközpont terü-

letén. Így a pályázatban ki-
kötésre került, hogy ameny-
nyiben a strandon megvaló-
sul a wellness részleg kivite-
lezése, a szálloda üzemelte-
tõje lemond az ilyen jellegû
bõvítésrõl. A melegkonyhás
étkeztetést pedig a Liget Ét-
teremmel közös együttmû-
ködés keretein belül tervezte
megvalósítani. A kivitelezés-
hez szükséges összeget meg-
pályázta az új jelentkezõ, de
a legutolsó információk sze-
rint tartaléklistán van a le-
adott tervdokumentáció. 

Czirok Jánosné mûszaki
irodavezetõ véleménye sze-
rint az aktív turizmus fej-
lesztési terveibe a szállás-
helybõvítés beleférne, hiszen
fejlõdik a város, remélhetõ-
leg bõvülni fog az üdülõköz-
pont szolgáltatásainak a kö-
re, viszont még mindig nincs
elég szálláshely.

Lantos Éva

Szállodát a ligetbe

A gazdák és a kamara kö-
zötti kapcsolattartás és in-
formációtovábbítás a leg-
fõbb feladata a most meg-
alakult 15 fõs helyi agrár-
gazdasági bizottságnak. Az
alakuló ülésen bemutatko-
zott az új falugazdász, aki a
közelmúltban elhunyt Mar-
si Tibor helyét vette át. A
gazdák kérték a kora õszi
fagykárok megtérítését, il-
letve az állami földek ren-
dezését.

Megtartotta alakuló ülését
Szentes, Lapistó, Kajánúj-
falu, Magyartés, Nagytõke
és Cserebökény közös tele-
pülési agrárgazdasági bizott-
sága, egyben a 15 fõs bizott-
ság elnökét és vezetõségét is
megválasztották. A megje-
lent 45 fõ ellenszavazat nél-
kül választotta elnöknek Bor-
sos Zsigmond mezõgazdasági
vállalkozót. Az elnökség tag-
jai:  Badár Imre, Bakó Dániel,
ifj. Berezvai János, Félegyházi
Török László, Földi János, Hor-
váth Bence, Horváth Ferenc, Ja-
nó Imre, ifj. Keresztes Antal,
Kovács György, Lovas Dániel,
Mitlasovszki Imre, Sipos Elek
és Szarvas Pál. A kamarai tör-
vény értelmében a helyi bi-
zottságok maguk dolgozzák
ki a tagokkal való együttmû-
ködés helyi sajátosságokhoz
igazodó formáit. A bizottság
tájékoztatást ad az adózás-
sal, közös agrárpolitikával és
aktuális információkkal kap-

csolatos kérdésekben is.
Kispál Ferenc, a Nemzeti

Agrárgazdasági Kamara
Csongrád megyei elnöke la-
punknak elmondta, hogy a
rendszeresen fórumokat tar-
tó bizottság legfontosabb fel-
adata az általuk képviselt
1822 kamarai tag termelõ
észrevételeinek és problémá-
inak közvetítése a kamara fe-
lé. Amennyiben a kamara
nem tud intézkedni saját ha-
táskörében a felvetett javas-
latokról, kérésekrõl és prob-
lémákról, akkor továbbítja
azokat a minisztérium felé.

Az alakuló ülésen felszóla-
lók felhívták a figyelmet a
kora õszi fagykárok okozta
terméskiesések kárenyhítésé-
re. Szarvas Pál elmondta,
hogy a másodvetéseknél kö-
zel 100 százalékos a veszte-
ségük, azonban a katasztró-
favédelmi alap kockázatvise-
lése nem ismeri az õszi fagy-
kárt. Ezért kérte a kamara
közremûködését az illetékes
szerveknél a kockázatviselé-
si alap kiterjesztésére. A gaz-
dákat érintõ másik probléma
az öntözõvízre rakódó ma-
gas költségek, ezért kezde-
ményezte hogy ne terhelje-
nek többet a termelõkre a ki-
juttatásokhoz elengedhetet-
len állandó költségeknél.
Badár Imre az állami földtu-
lajdon miatti akadályokat
hozta szóba. Az általa ma-
gánszemélyektõl bérelt terü-

letekbe beékelõdõ, egykor
kárpótlásként kapott, majd
életjáradékért cserébe állami
tulajdonba került földek aka-
dályozzák a pályázatok be-
adását és a fejlesztéseket. Az
illetékes hatóságoknál évek
óta nem sikerült eredményt
elérnie az ügyben. A megyei
elnök segítséget ígért a felve-
tett kérdésekkel kapcsolat-
ban és elmondta, hogy az ál-
lami földpályázatok elbírálá-
sa csúszik, ami miatt több
helyen parlagon állnak a föl-
dek.

Bemutatkozott az új falu-
gazdász az alakuló ülésén,
aki a nemrégiben elhunyt
Marsi Tibor helyét vette át,
egyelõre két hónapos megbí-
zással. Kiss István eddig is a
térségben dolgozott és mint
mondta, továbbra is alapelve
a termelõk segítése minden
információval. Felhívta a fi-
gyelmet, hogy aki március
19-ig kiváltja az õstermelõi
igazolványt, annak vissza-
menõleg január 1-tõl érvé-
nyes lesz. Kiss István szemé-
lyesen kedden és csütörtö-
kön kereshetik fel Szentesen.
A falugazdászhálózat mûkö-
dését az agrárkamara vette
át januártól. A megyében 26
falugazdász, 6 kamarai ta-
nácsadó és további 8 új ta-
nácsadó segíti ezentúl a me-
zõgazdasági termelõk tevé-
kenységét.

Besenyei

Agrárgazdasági bizottság
a termelõkért

Még üres az épület, de remélhetõleg új funkciót tölthet be.

Visszatérõ probléma a Kurcában

Utoljára 2011 augusztusában pusztult el több mázsa hal
a Kurca alsó szakaszán. Akkor  a szennyvízteleprõl beke-
rült szennyvíz okozta a bajt, a vízszennyezés miatt közel
95 millió forint vízszennyezési bírság megfizetésére köte-
lezte a Vízmû Kft.-t az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség.  2005 au-
gusztusban a feldúsult a szervesanyag-tartalom miatt
mintegy 3 tonna hal fulladt meg oxigénhiányban a Kurcán
és a Vekeren. A kár hatására alakult meg 2005 végén az
„Együtt a Kurcáért” egyesület, ami ma már nem mûködik.

Sipos Mátyás teljesítette
elhunyt lánya álmát. Fotó: Vidovics

Komáromi Zoltán és Nagy Huszein Tibor



44 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001144..  jjaannuuáárr  2244..



22001144..  jjaannuuáárr  2244.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 55

„Ha egy mûvész kilép a
színpadra, adja önmagát, le-
gyen önmagával azonos" –
mondta egy vele készült in-
terjúban Pavlovits Dávid
gitármûvész. De ki is õ? 

1973-ban Szegeden szüle-
tett. 17 éves korában kezdett
zenével foglalkozni. A
darmstadti Zeneakadémián
kitüntetéssel diplomázott
1998-ban. Magánúton zongo-
ra és zeneszerzés tanulmá-
nyokat folytatott. 1994 óta
rendszeresen koncertezik
Európa valamennyi országá-
ban és az Egyesült Államok-
ban. Gitármûvészként szá-
mos nemzetközi verseny dí-
jazottja volt. Jelenleg a Sze-
gedi Tudományegyetem ze-
nemûvészeti karának tanára,
nemzetközi versenyek zsûri-
tagja. 10 nyelven beszél, ha
nem gitározik, zenét szerez,
zongorázik, nyelvet tanul.
1997 óta folyamatosan jelen-
nek meg mûvei nyomtatás-
ban. Az általa alapított Sze-

gedi Nemzetközi Gitárfeszti-
vál mûvészeti vezetõje és ta-
nára. A tanítás kapcsán szer-
zett élményei, tapasztalatai
nagyban segítették, mikor
neki is újra kellett az alapok-
tól a gitározást tanulni, hisz
2009-ben egy szerencsétlen
sérülés következményeként
jobb kezével nem tudott már
pengetni. A kézváltás ko-
moly feladatok elé állította,
de a hit, a kitartás, az új ujj-
gyakorlatok kifejlesztése és a
napi 4-5 óra gyakorlás meg-
hozta az eredményét. Pavlo-
vits Dávid koncertjén ízelítõt
kaphatunk széles repertoár-
jából, mely Bachtól saját mû-
veiig számos kort és stílust
érint, nem nélkülözve az
improvizációt sem  január
30-án, csütörtökön este 7
órakor a szentesi hangver-
senyközpontban.

Szeretettel várunk min-
denkit a Zene-Világ-Zene kö-
vetkezõ koncertjére!

Kocsis Györgyi

Pavlovits Dávid
koncertje

A meglévõ szabályokat
átlépve, sõt akár megsértve
képes a zseni olyan új dol-
got alkotni, ami az emberi-
séget valamilyen formában
elõbbre viszi. Motivált,
megszállott és addig nem
nyugszik, amig létre nem
hozza alkotását, legyen az
tárgy, zene, költemény, el-
mélet vagy intézmény. Nem
nevezhetõ zseninek, legfel-
jebb kitûnõ tanulónak az,
aki hibátlanul tudja vissza-
adni, amit megtanítottak
neki. Sõt, a zsenialitás nem
egyenlõ az intelligenciával.
Az IQ tesztek a meglévõ lo-
gikai rendszerek felismeré-
sét, a felismerés gyorsaságát
és a memóriát mérik, de
nem a kreativitást. 

Hogyan kallódhat el a zse-
nialitás? Ezt boncolgatta hét-
fõ este a Gondolkodók klub-
ja Berényiné Papp Erzsébet ve-
zetésével a Városi Könyvtár-
ban.

A zseniális emberek ka-
maszkorukban mérhetetle-
nül mások, mint a többiek.
Ilyen volt Einstein vagy a kö-
rünkben Bugyi Pista bácsi –
mondta Gizi néni, egy nyug-
díjas tanárnõ. Ha a társada-
lom nem fogadja el a zsenia-
litásukat és retorzióval él,
abban a pillanatban elvesz-
tek és zseniális bûnözõkké
válhatnak. Egy másik újta a
zsenialitás elvesztésének,
amikor a szülõ valamit nem
kapott meg az életben és a
gyermekében szeretné azt
beteljesíteni. Például, ha a
gyermek nagyon ügyesnek
bizonyul matekból, de a szü-
lõ azt szeretné, hogy orvos
legyen, akkor könnyen vál-
hat egész életére egy szeren-
csétlen orvossá.

Egy másik nyugdíjas pe-
dagógus is kiemelte, hogy
nagyon nagy szerepe van a
családnak és talán még na-
gyobb a tanároknak. A peda-
gógusok körében nagyon
nagy százalékban van egy
olyan hiba, hogy mivel taní-
tásról van papírjuk ezért azt
gondolják, hogy mindenki-
nél mindent jobban tudnak –
fogalmazott a tanárnõ. Le-
gyen a tanár szerény és ha
észrevette a tehetséget, ak-
kor segítse – tette hozzá. A
mai iskolarendszer Magyar-
országon és másutt sem al-
kalmas a zsenialitás és a kre-
ativitás kibontakoztatására;
nem díjjazzák, nem fejlesz-
tik, de bizonyos helyzetek-
ben meg sem tûrik. Így buk-
hat meg egy Petõfi Sándor
magyarból.

Berényiné többször is ki-
emelte, hogy a legtöbb zseni-
álisnak tartott ember olyan
társadalmi státuszú csalá-
dokból kerül elõ, ahol a felfe-
dezett tehetségnek lehetõsé-
ge van a fejlõdésre és a ki-
bontakozásra. Ritka a sze-
gény családból kikerülõ zse-
ni. 

A felszólalók egyetértettek
abban, hogy a genetikának
óriási szerepe van, amit Dr.
Bod Péter fõorvos úr is ki-
hangsúlyozott. Az is kide-
rült, hogy több általunk is-
mert zseni valamilyen beteg-
ségben szenvedett, netán
õrült volt, ám a közhiede-
lemmel ellentétben a legtöb-
ben egészségesek. Kivéve a
depresszióra való hajlamot,
ami sokkal jellemzõbb, mert
a zsenit környezete nem érti
meg és ettõl magányossá vá-
lik. 

B.V.

Magányos zsenik
Újévi operett gálával kezdõ-

dött a hét a Szentesi Mûvelõ-
dési Központban. A Maya
Trió elõadásában az operett
történetének meghatározó da-
lait hallgathatta a közel 100
fõs közönség. Minden ember
életében fontos, hogy legye-
nek ünnepi pillanatok, amikor
kiszakadhat a hétköznapok-
ból – áll a Trió honlapján. Hor-
váth Melinda magánénekes,
Kamenik Klaudia szólóénekes
és Mohácsi Attila színész a Ma-
ya Trió tánckarának közremû-
ködésével kétórás elõadással
szórakoztatta nézõit.

Nevük kiválasztását is egy
darabnak köszönhetik. Attila,
Fényes Szabolcs Maya címû
operettjében táncos komikust
alakított, aki a történetben
összeáll egy szubrettel és egy
primadonnával majd elhatá-
rozzák, õk meghódítják Pá-
rizst. A való életben szinte
ugyanez történt, így alakult
meg a Maya Trió. Céljuk,
meghódítani Magyarországot.

Mohácsi Attila elmondta,
hogy ez a körút számukra egy
mérföldkõ, mivel ilyen két-
órás, saját szervezésû operett
gála turnéjuk még nem volt.
Városunkban, a színházban is
volt szerencséje fellépni. Na-
gyon megfogta annak idején
az épület és a színházunk va-
rázsa. Ezt megelõzõen két al-
kalommal léptek fel Szente-
sen. Jövõre egy teljesen új mû-
sor keretein belül tervezik a
visszatérést Szentesre. 

A mûvelõdési központ ve-
zetõje, Varróné Szabó Ildikó
elmondta, hogy ezt követõen
a programok a pódiumbérlet-
ben szereplõ elõadásokkal
folytatódnak. 

Lantos Éva

A primadonna, a
szubrett és a táncos

komikus

A Szivárvány Mûvészeti
Iskola legfõbb célja a gyere-
kek eredeti látásmódjának
és kifejezésmódjának a
megõrzése és annak segíté-
se, hogy az egyéniségük
megnyilvánulhasson –
mondta el Kálmánné Szabó
Erzsébet, igazgatónõ múlt
hét szombaton a Gólyás
házban, a Magyar Kultúra
Napja alkalmából rendezett
félévzáró kiállításon. 

Az iskola csoportjai közül
hely szûke és az anyagok bõ-
sége miatt csak néhány állí-
tott ki: Pétersz Nóra Tappancs
csoportja, Kalácska Beáta cso-
portjai közül a Csillagvirág,
Aranyerdõ, Ezüsterdõ és
Farkasfalka, Kalmár Doroty-
tya és Németh Mária Medve
és Marslakó csoportja, Né-
meth Mária Gólya csoportja,
illetve Kalácska Beáta és Kiss
János a szobrászat és a kerá-
mia csoportja.

A 8 és fél éves Héri Bianká-
val, akit testvére és anyukája
kísért el a kiállításra, a Csil-
lagvirág címû festménye
mellett beszélgettünk. Bian-
ka már két éve jár az iskolá-
ba és a festés mellett nagyon
szeret nemezelni. Összesen
három munkája volt kiállít-
va, két festmény és egy
agyag dombormû.

A 10 éves Pataki Vivien a
papírdúc technikát magya-
rázta el lapunknak. Elõször a
formákat vágja ki, amiket
egy lapra ráragaszt, majd be-
festi. Ezután egy másik lapot
tesz a festett oldalra és jól
megtapossa, hogy a festék
befogja a tiszta lapot. Ennek
az eredménye egy nagyon

érdekes hangulatú kép, amin
kivágott formák szélei körül
a papír eredeti színe látszik,
mintha a minta bele lenne
karcolva a lapba.

Kalácska Beáta, az iskola
mûvészeti tanára rajzot, fes-
tészetet, mintázást, grafikát
tanít hét csoportnak, általá-
nos iskolásoknak és óvodá-
soknak is. Beáta Pécsett vég-
zett szobrászmûvészként és
négy éve tanít a mûvészeti
iskolában. Két fontos irányt
nevezett meg a munkájában:
a tehetséggondozást és a fej-

lesztést. Vannak olyan gyere-
kek, akik rajzi készségeik és
finom motorikai érzékeik fej-
lesztése érdekében kerülnek
hozzá. Az utóbbi az írás elsa-
játításában jelent nagy segít-
séget. Beáta elmondta, hogy
a gyerekek szabad teret kap-
nak a kreativitásuk kibonta-
koztatásához, kifejezhetik
hangulatukat, érzelmeiket és
gondolataikat, a tanárok pe-
dig a technikai fogásokat ta-
nítják meg hozzá.

Az igazgatónõ elmondása
szerint a szülõk azt várják az

iskolától, hogy gyermekeik
elsõsorban élményeket sze-
rezzenek és örülnek, ha ver-
senyekre és pályázatokra is
felkészítik a gyerekeket. En-
nek megfelelõen számos ki-
ránduláson vettek részt és
egy kreatív pályázatot is
meghirdettek, ahol minden
csoport elkészítette a saját
logóját, sõt a gyerek orszá-
gos és nemzetközi pályáza-
tokon is szerepelnek.

B.V.

A kreativitás és
önkifejezés a lényeg

Elsõ alkalommal rendez-
tek a Koszta József Múzeum-
ban a Kossuth-díjas Kass Já-
nos mûveibõl kiállítást. A
magyar kultúra napján nyi-
tott ebben az évben a múze-
um, a grafikusmûvésznek
Az ember tragédiája címû
drámai költeményhez készí-
tett rézkarcaival.

Az 1927-ben született, 2010-
ben elhunyt Kass Jánosnak
volt kapcsolata városunkkal,
hiszen egy bélyegsorozatát
már bemutatták a szentesi
postán, õ maga is nyitott már
tárlatot a Koszta-
múzeumban, ám a közgyûjte-
ményben elsõ ízben látható
kiállítása. A mai középkorúak
az általa illusztrált gyermek-
és ifjúsági könyveken nõttek
fel, 1973-tól postabélyegeket
is tervezett. 1985 óta a szegedi
Kass Galéria állandó kiállítá-
sán láthatóak jelentõsebb mû-
vei. Innen érkezett a szentesi
múzeumba a kiállítási anyag:
a 15 rajzból álló Tragédia-, il-
letve Mózes sorozat, a Tragé-
diához készített vázlatok, va-
lamint a Madách-bélyegsoro-
zat. 

Kass János rézkarc-illuszt-
rációi elõször 1966-ban a
Magvetõ Kiadónál láttak nap-
világot. Elõször a szegedi mû-
vész kísérelte meg Madách-i
módon elmondani Az ember
tragédiáját. 

A méltatásokból kiderül,
mûveiben már nem a magá-
nyos, Isten kezétõl védett em-
ber jelenik meg, hanem az az
embertípus, aki tudja a helyét
és a sorsát a világban, s töp-
rengve kutatja léte törvényeit.
Kass János színenként egy il-
lusztrációt készített, s a rézle-
mezen a keretre kis vázlato-
kat készített, melyek azokra a
gondolatokra utalnak, ame-
lyek a Tragédia illusztrálásá-
nak idején foglalkoztathatták
a mûvészt: az adott illusztrá-

ció egy részletének vázlatait,
más színek figuráit ismételte
vagy elõlegezte meg, illetve
más mûvekbõl ismert szim-
bólumokat karcolt a peremek-
re. A legtöbb rajz fõszereplõje
Ádám, aki itt nem diadalmas
hõs, hanem része annak a
mindenségnek, amelybe kive-
tették, hogy uralja azt.

„Nem hiszem, hogy ma-
gyar mûvésznek lehet na-
gyobb kihívása Madách re-
mekmûvének, Az ember tra-
gédiájának vizuális megjele-
nítésénél. Amikor Kass János
a hatvanas évek közepén
megbízást kapott a Helikon
kiadótól a rajzok elkészítésé-
re, tudta, hogy nem elegendõ
csupán jelenetezni, színen-
ként egy-egy rézkarcban

megidézni a történelem for-
gószínpadán Madách látomá-
sait, a figurákat és történése-
ket. Hisz a korról – Madách
koráról, az emberiség törté-
nelmérõl és saját idõinterval-
lumáról – van saját mondani-
valója, vannak személyes él-
ményei, tapasztalatai, véle-
ménye, kérdései és válaszai„ -
írja Tandi Lajos Madách fõ-
mûve 2011-es megjelenésének
elõszavában, melyet szintén
Kass rézkarcai illusztrálnak.

A magyar kultúra napján
Kiss István Ferenczy Noémi-
díjas grafikusmûvész ajánlot-
ta a közönség figyelmébe a
kiállítást, mely április 15-ig te-
kinthetõ meg a múzeum me-
gyeházi épületében.

D. J.

A mûvészeti iskola kiállításának megnyitóján a tanulók verseket szavaltak és énekeltek.

Kass-kiállítással
nyitott a múzeum
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A BVSC-tõl elszenvedett
11-8-as hazai vereséget kö-
vetõen is zajlik az élet a
Valdor-Szentesi VK férfi ví-
zilabdacsapatának háza tá-
ján. Azt, hogy végül a feb-
ruár elsejére kiírt Ferencvá-
ros–Szentes mérkõzést vé-
gül az eredeti idõpontban
játsszák-e le, vagy a Szentes
belemegy a mérkõzés elha-
lasztásába még nem tudni,
sokkal lényegesebb kérdés
volt viszont az, hogy Fülöp
Tibor marad-e a csapat veze-
tõedzõje? Hétfõre kiderült:
nem marad…

Február elején az ausztrál
férfi vízilabdaválogatott ott-
hon edzõtáborozik, erre az
összetartásra meghívást ka-
pott a Fradi három ausztrál
idegenlégiósa is, a zöld-fehé-
rek nélkülük viszont nem
szeretnének kiállni Szentes
ellen a február elsejére kiírt
idõpontban. A két gárda kö-
zött három pont és egy he-
lyezés a különbség a fõváro-
siak javára, így érthetõ, hogy
a Ferencváros vezetése a baj-

noki mérkõzés halasztását
erõltetné. Szentesi részrõl vi-
szont eddig hivatalosan sen-
ki nem bólintott rá az FTC
kérésére, sõt, információink
szerint a csapat egyiptomi
túrájára hivatkozva – amikor
a mieink hasonló kérését a
Debrecen elutasította, és a
szövetség is az eredeti idõ-
pontban játszatta le a mérkõ-
zést – a klub ragaszkodik a
február elsejei idõponthoz.
Az ügyben az egyeztetések
még zajlanak a két klub
között…

Vasárnap aztán már egé-
szen más témával szolgált a
sportnapilap: információik
szerint már nem Fülöp Tibor
a férfi csapat vezetõedzõje.
Ennek némileg ellentmond,
hogy a klub elnöksége né-
hány nappal korábban meg-
erõsítette tisztségében a
Franciaországból hazatért
edzõt, sõt a játékoskeret tag-
jait is, mi több arról is szó
volt, hogy a jövõ csapatát
építik, fiatalokra alapozva
Szentesen. Hétfõn aztán Tóth

Gyula a csapat elõtt bejelen-
tette, hogy a kispadon Fülöp
Tibort Matajsz Márk váltja.
Megkerestük Fülöp Tibort,
aki – érthetõen – azt kérte,
hogy elõbb egyeztetni sze-
retne Magyar Józseffel, a klub
elnökével, aki azonban ezek-
ben a napokban külföldön
tartózkodik, és csak ezt kö-
vetõen szeretne nyilatkozni.

Az új vezetõedzõtõl meg-
tudtuk, kizárólag a munká-
val szeretne foglalkozni, bár
azt elismerte, nincs könnyû
helyzetben a csapat, ráadá-
sul nagyon nehéz sorozat elé
néz a Szentes, hiszen szom-
baton, hazai pályán a baj-
nokcsapat Eger ellen játsza-
nak. Hogy az általa edzett if-
júsági csapatnak ki lesz a to-
vábbiakban az edzõje, még
nem tudott válaszolni, bár
hozzátette, a fiatalokkal nyá-
ron elkezdett egy munkát,
jól haladnak a csapatépítés-
sel, de ez ügyben jövõ héten
ül le tárgyalni a vezetõséggel
és Magyar Józseffel.

H.V.

Hazai „pályán” vesztett
rangadót a Szentesi Kinizsi
SZITE asztalitenisz-csapata
az NB II Dél-Keleti csoport-
jában. Pingpongosaink a jö-
võ héten Jánoshidára láto-
gatnak.

Az elsõ tavaszi forduló-
ban a mieink Mezõtúrról
hozták el a bajnoki ponto-
kat, az elmúlt hétvégén vi-
szont vereséget szenvedtek
Bunda Szabolcsék az egyik
nagy rivális, a Karcag gár-
dája ellen. A mezõtúri 13-5-
ös sikert követõen tudni le-
hetett, hogy ezúttal jóval
erõsebb ellenfél vár a Kini-
zsire, ráadásul úgymond
négypontos mérkõzés volt
ez, hiszen a Karcag – ha-

sonlóan a mieinkhez – 14
pontot gyûjtött eddig a baj-
nokságban. – A találkozó
elején még fej-fej mellett
haladtak a csapatok, késõbb
azonban a vendégeknek si-
került nagyobb elõnyre
szert tenniük – mondta a
csapat szakosztályvezetõje,
Hegedûs Gábor. – Ha meg-
nyerjük a mérkõzés legvé-
gén a két egyéni mérkõzést,
akkor döntetlent érhettünk
volna el, ám sajnos kettõbõl
az egyik összecsapáson
vesztettünk, így 9-9 helyett
10-8-ra a karcagiak nyertek.
Õsszel nekünk sikerült
gyõznünk az õ otthonuk-
ban, most nagyon fûtötte
õket a bizonyítási vágy, és

talán jobban is akarták ezen
a napon a gyõzelmet.

Ezzel a vereséggel a Kini-
zsi lecsúszott a dobogó legal-
só fokáról, és mivel nagyon
kicsi pontszámban a különb-
ség az elsõ öt gárda között,
így a Szentes jelenleg az ötö-
dik pozícióban található. A
következõ két bajnoki mér-
kõzésen viszont úgymond
kötelezõ a négy pont begyûj-
tése, hiszen az utolsó két he-
lyen álló Jánoshida és a
Tápiógyörgye lesz az ellen-
fél. Elõbbi csapat otthonában
a jövõ hét végén áll majd
asztalhoz a csapat, a követ-
kezõ hazai mérkõzésre pedig
február 15-én kerül majd sor.

HV

Kötelezõ a négy pont

Kedden megkezdte a fel-
készülést a tavaszi idényre a
Szentesi Kinizsi megyei elsõ
osztályú labdarúgó-csapata.
Bozóki Zoltán öt-hat edzõ-
mérkõzést tervezett az elõt-
tük álló hetekre, ráadásul a
csapat részt vesz a Csongrád
Megyei Labdarúgó-szövet-
ség által kiírt téli nagypályás
bajnokságon. Kedden dél-
után ismét edzésbe álltak a
Kinizsi labdarúgói. A baj-
nokságot a 13. helyrõl, és 10
gyûjtött ponttal folytató
Szentes heti három edzéssel
készül a folytatásra. Bozóki
Zoltán, a csapat vezetõedzõ-

je lapunknak elmondta,
hogy elsõsorban a szabad-
ban fognak edzeni, de né-
hány alkalommal tornatermi
foglalkozásokat is tart majd
labdarúgóinak. A felnõtt gár-
da együtt tréningezik majd
az ifjúságiakkal, hétvégén
pedig edzõmérkõzéseket ját-
szanak majd a csapatok. A
szakvezetõ tervei között öt-
hat edzõmérkõzés szerepel,
amiben már benne vannak
azok az összecsapások is,
melyeket a Csongrád Me-
gyei Labdarúgó-szövetség
által kiírt téli, nagypályás
kupában játszik majd a csa-

pat, mûfüvön. – Reményeink
szerint jól szolgálja majd a
felkészülésünket, ha mi is
szerepelünk a téli kupán –
mondta Bozóki Zoltán. – Há-
rom hétvégét érint a kupa,
melyen csoportokba sorolják
majd a csapatokat, majd az
innen továbbjutó gárdák ki-
eséses rendszerben folytatják
a sorozatot. Távozó nem volt
eddig a csapatunkból, új já-
tékosok viszont érkezhetnek,
két-három labdarúgóról van
szó, akik velünk kezdik meg
a felkészülést.

hv

A tavaszra készülnek

Folytatódott a Hungerit
Kupáért zajló regionális te-
remlabdarúgó bajnokság,
január 18-án délután és ja-
nuár 19-én egész nap a Dr.
Papp László Városi Sport-
csarnokban.

Január 18-i eredmények:
Szlamb FC – Legrand 1:0,
Anonim – Tipsz-Mix 3:5, Ti-
tánok – Kispályások 3:1,
Kurcamenti Hódítók – Old
Boys 3:3, Fiorelló – Berekháti
B. Elõre 5:0

Január 19-i eredmények:
Labdarúgó FC – Laller FC
3:0, FC Zsiráf – Mokka 0:1,
CFC Káosz – Zöld plasztik
Lakics Kft. 3:3, FC Zsiráf –
Metalcom 1:1, Kurcamenti
Hódítók – Tûzoltóság 1:1,
Gold Decor – JéVék 1:2,
Kurcamenti Hóditók – Ten-
geralattjárók 4:2, Old Tigers
– ’91-esek 7:0, Esélyünk SE –
Szlamb FC 1:2, Dream Team
– Hungerit II. 1:0, Csavar SC

– Esélyünk SE 4:1, Eldorádo
.hu – Bundás Liba 0:1, Csa-
var FC – Legrand 3:1, Belvá-
rosi Favágók – Favorit 2:2,
Old Boys – Szemicilin 1:2,
Metalcom – Grund FC 1:2,
Szemicilin – Gallér SE 0:0.

A két játéknap során a
Csavar SC mindkét mérkõ-
zését megnyerte, de értékes
három pontot szerzett - két
viadalán - a Metalcom és a
Szemicilin is. A Kurcamenti
Hódítók három mérkõzésen
õrizték meg veretlenségüket:
egy gyõzelmet és két döntet-
lent értek el.

A mérkõzések egyre szín-
vonalasabbak és izgalmasab-
bak – a nézettség is fokoza-
tosan javul. 

Kép és szöveg:
Szentesi Gyors

A január 25-i, szombati 7.
játéknap: 17 óra Mokka-
eRKá, 17.35 Hungerit I.-
Tipsz-Mix, 18.10 Labdarúgó

FC-Legrand, 18.45 Szlamb
FC-Tripsz-Mix, 19.20 Hunge-
rit I.-91-esek.

A január 26-i, vasárnapi 8.
játéknap: 9 óra Anonim-
Laller FC, 9.35 Eperjesi
Vadkakasok-Zöld-Plasztik-
Lakics Kft., 10.10 Legator-
MetalCom S, 10.45 Eperjesi
Vadkakasok-FC Zsiráf, 11.20
Old Tigers-Szlamb FC, 11.15
Gold Dekor-Titánok, 12.30
Roncs Derby-Eldorado.hu,
13.05 CFC Káosz-MetalCom
S, 13.45 Eldorado.hu-Gold
Dekor, 14.20 Roncs Derby-B-
28 Design Stúdió, 15.05 Bun-
dás Liba-Berekháti B Elõre,
15.35 Fiorello-B28 Design
Stúdió, 16.10 Hungerit II.-
Unicum, 16.45 Gallér SE-
Tûzoltóság, 17.20 Szemicilin-
Belvárosi Favágók, 17.55
Unicum-Mokka, 18.30 Metal-
Com-Old Boys, 19.10 Grund
FC-Tengeralattjárók.

Másfél játéknap a Hungerit Kupán

A Kiss Bálint Református
Általános Iskola, a Szentesi
Diáksport Bizottság és a
Tejszolg Kft. január 20-án a
ligeti uszodában rendezte
meg az úszó diákolimpia vá-
rosi döntõjét.

A megmérettetésen az I. –
II. – III. – IV. korcsoportba
tartozó tanulók vettek részt.
A III., IV. korcsoport „B” ka-
tegóriában azok a verseny-

zõk indulhattak, akik 2011.
augusztus 1. óta érvényes
versenyengedéllyel nem ren-
delkeznek. 

Az 1-3. helyezettek érem-
díjazásban részesültek. A
versenyen a legtöbb aranyér-
met, összesen 21-et a Kiss
Bálint Református Általános
Iskola nyerte. A Szent Erzsé-
bet Katolikus Általános Isko-
la 14, a Koszta József Általá-

nos Iskola 6, a Klauzál Gábor
Általános Iskola és a Hor-
váth Mihály Gimnázium
egyaránt 3, a Deák Ferenc
Általános Iskola 2 elsõ
helyezést ért el. A legjobbak
a megyei döntõn képviselik
a várost.

Kép és szöveg:
Szentesi Gyors

21 diákolimpiai arany
a Kiss Bálint úszóinak 

Matajsz az új vezetõedzõ

A 7. fordulóval folytató-
dott a Csongrád Megyei Ko-
sárlabda Bajnokság január
12-én. A Szentesi KK Szege-
den a Gátlástalan Tüzelõk
csapatától szenvedett 98-62
arányú vereséget. Egy héttel

késõbb itthon javított a Szen-
tesi KK. Múlt héten pénte-
ken este a sportcsarnokban
a szintén szegedi Májami
Forró ellen nyertek 66-53
arányban. A következõ for-
duló mérkõzésen a MITT

szeged otthonában lépnek
pályára kedden. Marossy Ar-
nold edzõ lapunknak el-
mondta, hogy a Szentesi KK
célja a rájátszásba kerülés, je-
lenleg az 5. helyen állnak a 7
csapatos bajnokságban.

Egy gyõzelem, egy vereség

Vidovics Ferenc felvétele augusztus elején készült, amikor bemutatták a Szentesi VK
új játékosait és edzõit. A kép jobb szélén Fülöp Tibor, mellette Matajsz Márk.
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A városkép részei napja-
inkban a díszesen faragott
kopjafák, melyeknek felál-
lítása az 1989-es rendszer-
váltás után terjedt el. Szen-
tesen is található több ilyen,
valamire emlékezõ vagy
emlékeztetõ kopjafa. Ho-
gyan válhatott az eredetileg
református temetõi sírjelbõl
mára a nemzeti identitást,
egy közösség egybetartozá-
sát és tájmegjelölõ funkciót
is kifejezõ jelkép? 

Városunkban az elmúlt
két évszázadban különbözõ
gazdasági és társadalmi
okokból folyamatosan vál-
toztak a sírjelek. Az 1870-es
évekig karcsú szárú, négy-
szög keresztmetszetû, geo-
metrikus díszítõelemekkel
ékesített kopjafát és „ki-
gombozott“ fejfát használ-
tak. Az követõen a helybeli
bognárok nyolcszögletes
metszetû fejfát kezdtek ké-
szíteni. A 19. század végén
és a 20. század elején sok
gombosfát faragtak, az 1920-
30-as években már alig. A
gombosfákat készítõ 19. szá-
zad végi bognárok neve elfe-
lejtõdött mára. Az utolsó
névrõl ismert szentesi fejfa-
faragó bognár Erdõháti
Nagy Ferenc (1881-1959), aki
a ma látható példányok jó
részét készítette. A követke-
zõ generációba tartozó Nagy
Bálint (1907-1992) bognár-
mester már csak néhány
gombosfát faragott – olvas-
ható Szakál Aurél tanulmá-
nyában, amely kísérletet tesz

arra, hogy összefoglalja a
kopjafák szentesi múltját.

Az írás sorra veszi azokat
a szentesi temetõket, ame-
lyekben fejfák találhatók.
Ezek a város keleti részén
helyezkednek el. A fejfák
száma a Hékédi temetõben
35, a Szeder temetõben kb.
100, a Közép temetõben 834,
az Evangélikus temetõben
10, az Alsó református teme-
tõben kb. 100. Így a szentesi
temetõkben 1991-ben több
mint ezer faragott fejfa, illet-
ve fejfa csonkja volt.

A gombosfa földbe ásott
része és az ezt követõ felira-
tos rész fölött találhatók a fa-
ragott díszítõelemek.  Az
utóbbi években ismét állíta-
nak népi iparmûvészeti jelle-
gû faragott fejfákat a helyi
temetõkben, még a katoli-
kusban is. Mód László nép-
rajzkutató a Város a Kurca
parton címû kiadványban le-
írja: szokás volt a sírjeleket
különbözõ színûre festeni,
ami szimbolikus jelentést
közvetített. A 19. század ele-
jén az erõszakos halállal el-
haltak fejfáit vörösre, a fiata-
lokéit pedig világoskékre
festették.

A kopjafának egy közös-
ség életében szimbolikus je-
lentõsége volt, egyfajta térki-
jelölõ szerepet is betöltöttek,
ez igaz az emlékmûvekre is.
A néprajzkutató számára iz-

galmas a folyamat, hogyan
távolodott el valamikori
funkciójától a kopjafaállítás.
L. Juhász Ilona A sírjeltõl a
nemzeti szimbólumig címû
tanulmányában éppen en-
nek jár utána. A fejfáknak a
történelmi múlttal való ösz-
szekötése a 20. elejére vezet
vissza, ekkor a magyar köz-
véleményben gyökeret vert

az a nézet, hogy a kopjafaál-
lítás a magyarok egyik õsi
szokásának az újjáéledése.
Nemzeti szimbólummá vált,
és mind gyakrabban jelent
meg temetõkön kívül is. Ha-
zánkban elõször a hetvenes
években, a mohácsi csata tö-
megsírjai fölé állítottak kop-
jafákat. 1988-ban pedig egy
ellenzéki csoport az '56-os ál-

dozatok jeltelen sírjait jelölte
meg ilyen módon a 301-es
parcellában.

Különösen érdekes, ha az
eredetileg protestáns sírjel
egy katolikus iskola udvarán
tûnik fel. A Szent Erzsébet-
iskolában éppen ez történt,
az intézmény 100 éves jubi-
leumának és a 240 éve Szen-
tesen elindult katolikus kép-
zésnek állítva emléket. Hor-
váth Sándor fafaragó alkotása
a legutóbbi, vagy mondhat-
nánk, legifjabb kopjafa a vá-
rosban, hiszen tavaly no-
vemberben, az Erzsé-bet-
Napok alkalmával avatta fel
Kiss-Rigó László megyés püs-
pök. A rajta látható faragott
jelképek – szõlõfürt és ke-
reszt – a katolikus egyház
szimbólumait hordozzák. A
kopjafa felsõ részén kapott
helyet az évfordulóra emlé-
keztetõ évszám: 1912-2012.
Az alkotót az alapanyag faj-
tája is jelentõsen befolyásol-
ta, hiszen a mûvész választá-
sa egy közel százesztendõs
tölgyfára esett, éreztetvén,
hogy csak egy ilyen idõs
tölgy képes a száz éves fel-
irat méltó hordozására – tá-
jékoztatott Siposné Miskolczi
Gyöngyi igazgató.

Szintén 2013-ban került
helyére, a református nagy-
templom melletti parkosított
területre Szentes Város Fú-
vószenekarának az elhunyt

zenésztársaik emlékére állí-
tott kopjafája. Kulbert György
a munkájába hangjegyeket is
belefaragott.

Idõben visszafelé pár évet,
de térben csak pár métert
kell tenni, és máris szorosan
egymás mellett, békesség-
ben, szintén a nagytemplom
szomszédságában látható
két faragott emlékmû, a
szentesi kisgazdák által
1989-ben, mellette az önkor-
mányzat által 2006-ban állí-
tott, az '56-os forradalom és
szabadságharc emléke elõtt
tisztelgõ kopjafái, ahol októ-
ber 23-án városi megemléke-
zéseket tartanak.

Lovagi cselekedetként is
volt példa Szentesen kop-
jafaállításra, sõt lovag szent-
páli Imre Károly a saját kezé-
vel faragott kopjafát a máso-
dik világháború idején a
nagytõkei úton elesett vitéz
kisbarnaki Farkas Ferenc ki-
rályi páncélos hadnagynak
állítva emléket. Imre Károly
a kopjafát azon a helyen
képzelte el, ahol a hadnagy a
harckocsizó társainak fede-
zéket nyújtva, lemészárlásá-
ig hõsiesen védte a közeli hi-
dat és a harci jármûvét. 

A kopjafa motívumai tük-
rözik az elhunyt személyisé-
gét. A tulipán a születés jel-
képe, de benne van Szent
András keresztje és a betle-
hemi csillag, amely a hit és
önfeláldozás szimbóluma-
ként üzen a jövõnek.

Darók József

Mit üzennek a kopjafák?

Kos
Eredményes hétnek néz
elébe, amikor több olyan

dolgot is elvégezhet, amelyekre koráb-
ban nem jutott idõ, vagy úgy gondolta,
túl sok akadályt kellene átugrania a
tervei megvalósításáért. Ha párja ro-
mantikusabb alkat, beszéljen neki az
érzéseirõl!

Bika
Ha nincs állása, a héten kell
keresnie, mert olyan lehetõ-

séget találhat, amely felülmúlhatja a
legszebb álmait. A szerelemben va-
rázslatos pillanatokat élhet át, ám a
házasságokban, régi együttélésekben
a makacssága nehezítheti a helyzetet.

Ikrek
Kiváló a hét külföldi utazás-
ra, vizsgára, felvételire, ál-

lásinterjúra. Olyan személlyel is talál-
kozhat, akivel a kapcsolata hosszú
idõkre szól. Egy korábbi munkájának
most érik be a gyümölcse, pedig már
egészen meg is feledkezett róla. A vá-
ratlan bevétel számtalan lehetõséget
hoz magával.

Rák
Ebben az idõszakban min-
denkire kedvezõ benyo-

mást tesz, akivel csak találkozik. A
kedvezõ bolygóállások kiszélesítik lá-
tókörét, amitõl képes lesz – másokkal
ellentétben – észrevenni a kis tervek-
ben rejlõ nagy lehetõségeket.

Oroszlán
Különösen szerelmi téren
történhetnek váratlan, és

mindenképp pozitív változások. Part-
nere talán szorosabbra szeretné fûzni
kapcsolatukat! Az egyedülálló Oroszlá-
nok ebben a hónapban találkozhatnak
valakivel, aki elsõ látásra megbabo-
názza õket, de ehhez az kell, hogy ki-
mozduljanak otthonról!

Szûz
Kihívásokban és sikerekben
bõvelkedik ez a hét. Amihez

most hozzányúl, arannyá válik, amihez
a nevét adja, abban nem mindennapi
eredményt érhet el. Kellõen motivált,

fontos most Önnek az érzelmi hangolt-
ság és a kockázatvállalási hajlama is
megerõsödött.

Mérleg
Sokszor nosztalgiázik és
vágyik vissza azokra a ba-

rátságokra, amelyeket még gyerekko-
rában kötött. Mostani kapcsolatai is
mélyek, de az a feltétlen és teljes oda-
adás, amire kisgyerekként képes volt,
mintha már nem lenne meg Önben.
Mintha a tapasztalatokkal óvatosabbá
vált volna.

Skorpió
Bármi foglalkoztatja is, akár
munka, pénz, személyes

kapcsolatok, azzal kapcsolatban most
erõteljes változások várhatóak. Olyan,
mintha mindent elõkészített volna a
következõ lépéshez és most már csak
le kell aratnia a termést.

Nyilas
Egy baráti kapcsolatnak
most igazán nagy hasznát

veheti, mert egy jó ismerõse tisztán és
józanul gondolkodik, ennek megfelelõ-
en a lehetõ legjobb tanácsokat kaphat-
ja tõle, amit jó lenne, ha megfogadna.

Bak
Óriási az energiája, így
nincs semmi, ami útját áll-

hatná a siker és az elégedettség felé
vezetõ úton. Kiválóak ezek a napok ar-
ra, hogy ha elégedetlen az anyagi
helyzetével, akkor tegyen ennek meg-
változtatásért.

Vízöntõ
Személyes boldogsága ke-
rül a középpontba ezen a

héten. Amilyen sokat kellett az utóbbi
idõben hivatásával foglalkozni, annyira
elõtérbe kerül most párkapcsolata
vagy egyéb közeli szociális kapcsola-
tai. 

Halak
Felszabadultabbnak, derû-
látóbbnak érzi magát és

most már arra is futja energiájából,
hogy odafigyeljen az Ön felé áramló új
lehetõségekre, találkozásokra, sõt, ál-
talában az impulzusokra.

Január 25-31.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP...január 28-án, kedden 18 órakor Makk Károly a Szerelem
címû magyar filmjét vetítik a filmklub mûsorán. 

Az ötvenes években Luca, a fiatal tanárnõ hûségesen várja
haza politikai okokból bebörtönzött férjét, Jánost. A régi ba-
rátok félnek, elzárkóznak a segítségre szoruló asszony elõl.
Luca feladatai között szerepel az is, hogy ellássa anyósát és
elhitesse vele, hogy fia filmet forgat Amerikában. A két nõ
különös kapcsolatának alapja, hogy ugyanazon férfi áll éle-
tük középpontjában. A mama már nem tudja megvárni fia
hazatértét. Egy nap váratlanul kiszabadul János, s a házaspár
újrakezdi az életet.

...január 29-én, szerdán 18 órakor A magyar kabaré megte-
remtõje, Nagy Endre élete és munkássága címmel tart elõ-
adást Horváth György. Közremûködik: Mészáros Zoltán és Tóth

Sándorné.

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. 

Idõszaki kiállítás: Kass-Madách:
Az ember tragédiája címû kiállítás
látható a megyeházán.

Városi könyvtár
Hét-szín-virág címmel Kovács

Ivánné népi iparmûvész munkáit
tekinthetik meg az érdeklõdõk nyit-
vatartási idõben.

Tokácsli Galéria
Fodorean Pásztor Gyöngyi tex-

tilmûvész kiállítását láthatja a kö-
zönség nyitva tartási idõben. 

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Koszta József Általános Isko-

la diákjainak alkotásaiból rendezett
„Mi és a természet” címû rajzkiállí-
tás látogatható. A kiállított 90 kép
a  a természet sokszínûségét mu-
tatja, döntõen grafikákon keresztül.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csip-
ke, szövés-fonás, fafaragás elsa-
játítására van lehetõségük az ér-
deklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Felületek és formák címmel lát-

ható fotókiállítás. Virág Mihály bé-
késcsabai fotográfus anyagát
március 3-áig látható nyitva tartási
idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Január 23-27. 
17.30 óra Philomena - Határ-

talan szeretet – angol filmdráma,
20 óra Lola Versus – amerikai

vígjáték.
Január 30-február 3. 
17.30 óra Gladiátorok gyöngye

– animációs film,
20 óra Blue Jasmine – ameri-

kai vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 24-tõl

A bíró azért van, hogy eldöntse, ki-
nek van jobb ügyvédje.

Tanító néni az iskolában:
- Marika, mit fogsz csinálni, ha
olyan nagy leszel, mint én?
- Fogyókúrázni!

Ketten támasztják a pultot a kocs-
mában.
- Látom, üres a poharad. Kérsz
még egyet?
- Dehogy kérek! Mit kezdjek két
üres pohárral?!

Egy hernyó megkérdezi a mamájá-
tól:
- Anya! Lejöttem a fáról. Most már
én is ember vagyok?

Egy vak férfi bemegy a kocsmába,
leül a pultnál egy székre. Kitapogat-
ja a mellette ülõ embert és kérdezi
tõle:
- Akar hallani egy szõke viccet?
Mire az így felel:
- Ide figyeljen, én is szõke vagyok.
Itt áll mögöttem egy százhúsz kilós
birkózó barátom, õ is szõke. A
kocsmáros is szõke. És van itt még
két nagydarab fickó a pultnál, mind-
ketten szõkék. Biztos, hogy el akar-

ja mondani nekünk azt a viccet?
- Inkább nem. Nem akarom ötször
elmagyarázni.

Gyerek bekopog a szomszédba:
- Csókolom! Az apukám szeretné
elkérni a magnójukat!
- Na mi az, táncolni akartok?
- Nem, aludni...

Újdonsült férj tapintatosan kérdezi a
feleségétõl:
- Mondd kicsi szívem! Miért csak
térdig vasalod ki a nadrágomat?
- Éppen most akartam szólni drá-
gám, egyetlenem, hogy meg kelle-
ne toldanod a vasalózsinórt.

Felirat a férfi WC-ben:
A vicc nem a falon van, hanem a
kezedben!

A férj dicsekvése:
- Legalább tíz évvel fiatalabbnak ér-
zem magam, amikor reggelente
megborotválkozom.
Mire a feleség:
- Drágám! Akkor nem borotválkoz-
nál meg néha inkább lefekvés elõtt?

- Na, most lebuktál! - üvölti a fele-
ség. Már tudom, hogy kivel csalsz
meg, most már csak azt kell kiderí-
tenem, hogy mivel?

Férj az anyósához:
- Anyuka, mondtam, hogy ne be-
széljen magában. Utána nem fogja
tudni, kitõl hallotta azt a sok hülye-
séget.

Egy várandós asszonyka ellenõr-
zésre megy az orvosához. A vizs-
gálat után szégyellõsen megszólal:
- A férjem megkért, hogy kérdezzek
meg valamit.
- Tudom, tudom - feleli a doki. -
Megnyugodhat, a szex nem veszé-
lyes egészen a terhesség utolsó
hónapjáig.
- Nem egészen errõl van szó. Ha-
nem arról, hogy nyírhatom-e to-
vábbra is én a füvet.

Ádám heverészik a Paradicsomban,
egyszer csak megkérdi:
- Uram! Mi az a szex?
- Eredj Évához, majd tõle megtu-
dod! - hangzik a válasz.
Ádám elmegy, hogy megkeresse
Évát, majd kisvártatva visszajön.
- Uram, mi az a migrén?

Pótfûtés

A Szent Erzsébet iskolában új értelmet nyer a kopjafa.
Fotó: Lantos Imre

A könyvtárban
Az ifjúsági házban január

28-án, kedden fél 5-tõl kéz-
mûves foglalkozásra várják a
gyerekeket a szervezõk.

Gyerekeknek

Az ifjúsági házban január
30-án, csütörtökön 19-21
óráigaz Irodalmi életrajzok
elõadássorozat következõ
elõadásán Thomas Mann éle-
térõl folytatják a beszélgetést
az érdeklõdõk Poszler György

tanárral.

Irodalomról



Az országban egyre szaporodnak a családi
napközik, ahol a dolgozni vágyó édesanyák
megnyugtató biztonságban tudhatják bölcsõ-
dés, óvodás, sõt délután az iskolás korú
gyermeküket is. Vásárhelyen kilenc ilyen
napközi üzemel, Szentesen jelenleg egy
sincs. Ezt a hiányosságot hivatott betölteni a
márciusban induló családi napközi üzemel-
tetõi tanfolyam a szakmában neves elõadók
bevonásával. Mészáros Gáborné Marcsival be-
szélgettünk, az õ kezdeményezésére jut el ez
a képzés városunkba.

– Mi a családi napközi, vagy ahogy szak-
mai körökben nevezik, a csana esszenciája?

– A családi napközi lényege benne van a
nevében: a család. A végsõ cél, hogy a gyere-
kek egyéni figyelmet kapjanak és ne teljesítõ
gépekké, hanem boldog emberekké neveljük
õket. Vannak olyan anyukák, akik úgy dön-
töttek, hogy szeretnének gyermekükkel
hosszú távon otthon maradni. Ezzel párhu-
zamosan vannak olyan édesanyák, akik visz-
szamennének dolgozni, miközben szeretnék,
hogy az anyamodell megmaradjon a gyer-
mekük életében. A családi napközi hasonlít
egy gyermekközpontú nagy családhoz, ahol
a gyermekek biztonságos, otthonos környe-
zetben lehetnek, ideális esetben egy családi
házban. A létszám maximum hét fõ, akikkel
két felnõtt foglalkozik. A gyerekek egyéni fej-
lõdési igényeihez alkalmazkodva a saját tem-
pójukban készülhetnek fel az életre. Különö-
sen fontosnak tartom a közös étkezéseket,
ahol egészséges, tápláló élelmet kapnak.
Amikor a gyermekeim óvodába és iskolába

kerültek, elfelejthettük a zöldséget és a gyü-
mölcsöt. Ha a gyermek elé van rakva egy tál
alma és egy nutellás kifli, akkor õ a nutellát
fogja választani, ami édes, de nem tápláló
étel számára. 

– Kik lesznek az elõadói a tanfolyamnak
és mit lehet tanulni?

– Azok az emberek fognak ide eljönni, akik
annak idején ezt az egész rendszert kidol-
gozták és akiknek a tanácsait a Szociális és
Családügyi Minisztériumban elfogadták. A
vizsgáztató Marosfalvi Éva, a minisztérium
munkatársa. A fõ témakörök a családi nap-
közi elindítása, engedélyeztetés, vállalkozói
ismeretek, élelmezés, allergiák, kommuniká-
ció, a gyermek fejlõdési szakaszai, balesetvé-
delem, biztonság.

– Kiket várnak a képzésre?
– Többek között azokat a tyúkanyó típusú

édesanyákat várjuk, szeretnének otthon ma-
radni gyermekükkel és felvállalják, hogy
más gyermekérõl is ugyanúgy gondoskod-
nak, mint a sajátjukról. Azokat a kisgyerme-
kes, vagy leendõ anyukákat, akik szeretné-
nek jobban belelátni gyermekük fejlõdési
szakaszaiba. A gyógypedagógiától kezdve a
fejlesztõpedagógiáig olyan információkat ta-
nulhatnak meg a gyermekek fejlõdésérõl,
amiknek egy átlagos anyuka nem biztos,
hogy a birtokában van. Én az elsõsegélynyúj-
tást és a gyerekbetegségeket tanítom.

Kérdésekkel, hozzászólásokkal a Szív-
Hang Kulturális Egyesülethez is lehet for-
dulni.

Baranyai Vitália
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Két férfi keveredett egy-
mással tettlegességig fajuló
konfliktusba január 19-én
hajnalban, az egyik helyi
szórakozóhelyen. A férfiak,
szóváltást követõen egymás-
nak estek, majd egyikük egy
sörösüveggel fejbe vágta a
másikat. A balhét mindket-
ten könnyû sérülésekkel úsz-
ták meg, ellenük, az orvosi
ellátásukat követõen, garáz-
daság miatt indult eljárás.

Két gépkocsit rongáltak
meg az elmúlt napokban vá-
rosunkban, mindkettõbõl ok-
iratokat, készpénzt és bank-
kártyákat vittek el a tolvajok.
A Dr. Udvardi László utcá-
ban és a Nagyhegyen parko-

ló jármûvek utasterében vol-
tak a pénztárcák, ezt vették
észre a bûnözõk, és a zárat
megrongálva kinyitották az
ajtót, így fértek hozzá az ér-
téktárgyakhoz.

Bejelentés érkezett a rend-
õrségre a kórházból, hogy az
egészségügyi intézmény te-
rületérõl elloptak egy kerék-
párt. A rendõrség munkatár-
sai a bejelentést követõen
perceken belül igazoltatták a
városban azt a személyt, aki-
nél ott volt a keresett bringa.
Ekkor derült ki az is, hogy
az illetõ engedély nélkül tá-
vozott a kórházból, és ekkor
lopta el a kerékpárt.

És ha már kerékpár... Egy

elektromos kerékpárral köz-
lekedõ személyt és egy se-
gédmotor-kerékpárost iga-
zoltattak a rendõrök az el-
múlt héten, akikrõl késõbb
kiderült, hogy mindketten
alkoholt fogyasztottak, mie-
lõtt jármûvükre szálltak.

Mint arról lapunk is beszá-
molt, egy 48 éves szentesi
férfi december 9-én délelõtt
bemászott a volt ruhagyár
elhagyott épületének udva-
rára, a falból a csengõkap-
csolót kiszerelte, majd egy
televízióból tulajdonította el
a színesfémbõl készült teker-
cset. A járõrök azonban a kö-
zelben elfogták és beismerõ
vallomást tett. A Szentesi
Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztálya a J. István ellen
folytatott nyomozást a na-
pokban befejezte és az ügy
iratait vádemelési javaslattal
az illetékes ügyészségnek
megküldte.

hv

Verekedés
sörösüveggel

Született: Kanász-Nagy Gábor és Kiss Juditnak (Kossuth L.
u. 36.) Hanga, Csernák Sándor és Bába Eszter Mártának (Ber-
csényi u. 97.) Sándor Balázs, Lévai Henrik István és Arató Beá-
tának (Berek tanya 34.) Mira nevû gyermeke.

Elhunyt: Kovács Balázsné Jaksa Erzsébet (Kéreg u. 23.),
Molnár Antal (Lõrincz u. 31.) Oláh Imre (Szentlászló tanya
21.), Miskolczi Bálintné Kovács Mária (Nagygörgõs u. 16.),
Balogh János Imre (Schweidel J. u. 15.).

Családi események

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt
(mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

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

Gyógyszertári ügyelet: Január 27-ig: Menta Gyógyszertár (Alsórét
258., TESCO) hétfõ-péntek 8-18.30, szombat 8-16.30 óráig. Január
27-február 3.: Pingvin Patika (Nagyörvény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-
18, szombat 7.30-12 óráig. Készenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) január 25-
26-án Molnár Béla, Nádas stny. 9., telefon: 30/995-16-82.

Music Caffe

koncert és buli

A derekegyházi együttes

megint egy bulizós éjszakát

tart január 25-én, szombaton

a Felsõpárti Sörözõben. Belé-

põ 22 óráig ingyenes, utána

500 forint. Mindenkit szere-

tettel várnak!

Boldog gyerekek nevelkednek

A szentesi alakulat állo-
mányából folyamatosan, így
jelenleg is szolgálnak kato-
nák különbözõ NATO
missziókban a világ több ré-
szén. Az EUFOR kontingens
13. váltása tavaly júliusban
foglalta el szolgálati helyét
Szarajevóban és január kö-
zepén érkezett vissza. Fel-
adatukat balesetmentesen
teljesítették a katonák.

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancs-
nokság parancsnoka köszön-
tötte a fél éves külszolgálatról
hazatért katonákat a Damja-
nich laktanyában. Fucsku Sán-
dor tábornok szerint az állo-
mány egyik legfontosabb fel-
adata a visszailleszkedés az
itthoni feladatokba, úgy a
szolgálat, mint a család terü-
letén. Külön köszönetet mon-
dott a külszolgálat baleset- és
sérülésmentes végrehajtásá-
ért, elletve a családtagok tü-
relméért és megértéséért a tá-
vollét ideje alatt. A novem-
berben kinevezett vezérõr-
nagy megtekintette a lakta-
nyát és állománygyûlés kere-
tében tájékoztatta a katonákat
idõszerû honvédelmi kérdé-
sekrõl.

Az EUFOR kontingens 13.

váltásának parancsnoka Bar-
tók Gábor alezredes, a mûsza-
ki ezred törzsfõnöke jelenté-
sében beszámolt a mûveleti
feladatok sikeres végrehajtá-
sáról. Az alezredes nyilatko-
zatában kiemelte, hogy sokat
tanult az elmúlt hat hónap ki-
hívásaiból és a tapasztalatait
itthoni munkája során kama-
toztathatja. A többségében a
szentesi alakulattól kikerült
katonák legfõbb feladatául
szabták meg az Európai Unió
által irányított Althea elneve-
zésû mûveletben a tömegke-
zelést, területek és útvona-
lak biztosítását, ellenõrzést,
emellett újdonságként ellát-
ták az EUFOR bázis õrzését
is. Az összhaderõnemi pa-
rancsnok értékelése szerint a
kitûzött feladatokat kiválóan
hajtotta végre az állomány.
Szolgálatuk elismeréseként a
Honvéd Vezérkar fõnöke,
Benkõ Tibor vezérezredes Ki-
emelkedõ helytállásért em-
lékérmet adományozott Nagy
László századosnak és Pole-
reczki László zászlósnak.

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancs-
nokság parancsnoka Emlék-
tárgyat adományozott Bartók
Gábor alezredesnek, Palatinus

András õrnagynak, Kovács Ist-
ván századosnak, Földi Beáta
fõtörzsõrmesternek és Túri
András Róbert törzsõrmester-
nek. Emléklapot adományo-
zott Almási Sándor, Jártass Ró-
bert, Karsai Zoltán Mihály,
Tóthné Lengyel Erzsébet Anikó
és Váliné Hevér Emília Mária
szakaszvezetõnek valamint
Sopronyi Simon õrvezetõnek.

A családi napköziben a gyerekeket az életre készítik fel (archív fotó).

A Szentesi Mûvelõdési Központ

PÁLYÁZATOT ÍR KI AZ
ÕZE LAJOS FILMSZÍNHÁZ

(székhely: 6600 Szentes, Nagy Ferenc utca 3.) 

ÜZEMELTETÕI,
SZOLGÁLTATÓI

feladatainak ellátására.
A pályázat részletes feltételei megtekinthetõek 

www.szentesimuvelodésikozpont.hu 
és a www. szentes.hu honlapon.

Információ kérhetõ a 63/314-211-es telefonszámon 
illetve a kultura@szentes.hu e-mail címen.

A pályázat benyújtásának határideje és helye:
2014. január 30. 11 óra

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármesteri Titkárság (202 -es szoba.)
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