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Az egyik leggyakrabban
emlegetett keresztezõdés a
Rákóczi és Szalai utcák
talákozása. Az ott található
üzletek alkalmazottai el-
mondták, nagyon kellemet-
len a hangos dudálás és ha-
talmas csattanás, ami a közel
negyedévente történõ ütkö-
zésekkel jár. Legutóbb, idén
januárban egy idõs úriember
hajtott a Kertváros felõl a fõ-
útvonalra és egy ott közleke-
dõ, gyorsan hajtó autóval üt-
között. Elmondásuk szerint
a villamossági üzletnél és a
Badár boltnál parkoló autók
miatt nem látják a Szalai ut-
cáról érkezõk a Rákóczin
közlekedõket; szinte az út
közepéig kell behajtaniuk az

autóval, mire kilátnak. Sõt
sokan mintha nem is lenné-
nek tisztában azzal, hogy a
Szalairól érkezve elsõbbsé-
get kell adni. Ugyancsak
problémát jelent a sebesség-
korlátozás figyelmen kívül
hagyása, ami különösen a
Rákóczi utcán jellemzõ. Töb-
ben felvetették, hogy a város
más részeihez hasonlóan egy
körforgalom kiépítése itt is
enyhíthetné a balesetve-
szélyt.

Számos helyen az elbur-
jánzó növényzet okoz prob-
lémát. Tele van a hócipõ a
zeneiskola tujáival! - írta a
Szentesi Mozaik a zeneiskola
elõtt történt november 6-i
baleset kapcsán. A Mozaik

közösségi oldalán számos
hozzászólás érkezett, ahol
további balesteveszélyes ke-
resztezõdéseket soroltak fel
a lakosok. Például a Jókai ut-
cán a Mikecz, Bajcsy-Zsi-
linszky és a Szalai utcát ke-
resztezve lehet fokozott bal-
esetveszélyre számítani.

Pakóné Kovács Adriána két
pici gyermekével minden
nap félelemmel kel át az út-
testen a Drahos és Honvéd
utcáknál lévõ sövények mi-
att. Igaz, a sövényeket vala-
melyest visszavágták, azon-
ban egy alacsonyabb terme-
tû gyalogos még mindig
nem lát ki. Az itt jobbra ka-
nyarodó autók jellemzõen
csak balra néznek és már
lépnek is a gázra. Kivéve
azok, akiknek gyermekük
van: õk már tudják, hogy itt
a sövény mögé is be kell néz-
ni – részletezte tapasztalatait
Adriána.

(folytatás a 3. oldalon)

Szeptemberig nem tud-
nak több gyermeket fogad-
ni az önkormányzat által
fenntartott bölcsõdében. Je-
lenleg 136 gyermeket látnak
el az intézményben és nincs
több férõhely, így is a maxi-
mumon üzemelnek. Szöl-
lõsi Ágnes, a bölcsõde veze-
tõje elmondta, hogy már a
tavaszi hónapokra is van-
nak elõjegyzett gyerekek.
Aki eddig nem jelezte, hogy
szeretné igénybe venni a
bölcsõdei ellátást, annak er-
re most nincs lehetõsége.
Szeptembernél hamarabb
nem tudnak gyereket fo-
gadni még akkor sem, ha
mindkét szülõ munkaszer-
zõdéssel rendelkezik. Most
a család nehéz anyagi hely-
zetét sem tudják figyelem-
be venni. 

Bugyi Krisztina gyermekét
sem vették fel a bölcsibe. Az
édesanya megosztotta ve-
lünk, hogy hét évvel ezelõtt
költöztek Pestre, mivel itt
nem volt munkahely. Nem-
rég tértek haza, mivel a
nagyszülõk itt élnek. Most
õk segítenek a három gyer-
mek felügyeletében. Kriszti-
na novemberig GYED-en
van, de március végén sze-
retne munkába állni egy
újonnan induló cégnél. Férje
saját vállalkozás kialakításán
dolgozik. Elgondolkodtak a
családi napközi igénybevéte-
lén, és támogatják a gondola-
tot, hogy több ilyen intéz-
mény mûködjön Szentesen.

A bölcsõde bõvítésére az
igazgatónõ nem lát lehetõsé-
get, jelenleg elérték a maxi-
mum kapacitást. Jelenleg 136
gyermeket látnak el,  havi
9100 forint térítési díj ellené-

ben. Elmondása szerint jelez-
te a problémát a fenntartó fe-
lé. Megkerestük a fenntartót,
mit javasol a szentesi édes-
anyáknak, akik ebbe a hely-
zetbe kerültek, illetve mi a
véleménye a kialakult hely-
zetrõl. Szûcs Lajos elmondta,
annak a törvénymódosítás-
nak köszönhetõen, hogy a
gyermek egyéves korát kö-
vetõen a szülõ visszamehet
dolgozni, megugrott a böl-
csõdei ellátást igénylõk szá-
ma. Az alpolgármester a csa-
ládi napközit ajánlotta meg-
oldásként a szülõknek, to-
vábbá kihangsúlyozta, hogy
az önkormányzat keresi a
megoldást, hogy minél ha-
marabb segítsen a szentesi
szülõknek. Jelenleg a kiala-
kult helyzetet elemzik. Azt
javasolják a szülõknek, hogy

jelentkezzenek a bölcsõdé-
ben, hogy elõjegyzésbe ve-
gyék a gyerekeket, így amint
lesz lehetõség, el tudják õket
helyezni. 

Az Apróságok Háza csalá-
di napközi a héten kapta
meg a mûködési engedélyt
és a jövõ héttõl kezdõdik a
beszoktatás. Négy-öt gyer-
mek van náluk elõjegyzés-
ben, viszont a maximálisan
befogadható létszám csupán
hét gyermekig terjed. Havi
tizenötezer forint ellenében
vállalják a gyermekfelügye-
letet és a bölcsõdéhez hason-
lóan napi négyszeri étkezést
biztosítanak. Mivel pályázati
pénzbõl valósították meg a
családi napközit, így a lejára-
tig nem bõvíthetõ a létszám
és az intézmény sem.

Lantos Éva

Nincs több férõhely
a bölcsõdében

A jövõ hónap elejéig ki-
derül, hogy ki végezheti a
közgé melletti park kerté-
szeti munkálatait és ki épít-
heti a kerítést. Egyelõre
még csak a térvilágítás kivi-
telezõjérõl és az öntözõ-
rendszer kiépítõjérõl dön-
töttek, a Marossy-Vill Kft.
és a Városellátó Nonpofit
Kft. nyerte el a munkát.

– A közgé-kert kialakítása
a 18 projektelembõl álló
városrehabilitációs program
része, melynek célja a zöldfe-
lületek növelése és a város
közösségi funkciójának erõ-
sítése. A befejezési határidõ
május 31., melyet nagy való-
színûséggel tartanak a kivi-
telezõk - nyilatkozta Labádi-
Fébert Andrea, a városreha-

bilitációs projekt pályázati
referense. A munkálatok ha-
marosan indulhatnak, amint
az önkormányzat döntött a
kert és a kerítés kivitelezõjé-
rõl a meghívásos közbeszer-
zési eljárás keretein belül.

A szóban forgó, három
helyrajzi számon nyilvántar-
tott terület jelenleg funkció
nélküli, évek óta egy elha-
nyagolt, gazos, bozótos csúf-
ságként éktelenítette a város-
központot. A Közgé és a
helyõrségi klub közötti terü-
lethez hozzákapcsolják a
klub mögötti udvart, így
egészen a Kiss Bálint utcáig
terjed az új közkert. A terüle-
ten a térburkolat mellett pa-
dokat, hulladékgyûjtõket és
biciklitárolókat is elhelyez-

nek, számos fát és cserjét te-
lepítenek, egyes területrésze-
ket pedig gyepesítenek. 

Tavasszal színes kavalkád-
ban úszik majd a kert, a vi-
rágzó fáknak és cserjéknek
köszönhetõen. Ültetnek ró-
zsaszínes árnyalatban játszó
vérszilvát és sárga arany-
vesszõt, a madarak által ked-
velt veresgyûrûs somot és té-
len is zöldben játszó madár-
birset. A kertépítészeti kivi-
teli tervet Sárréti Dániel, az
öntözõrendszert az Aqua
Öntözéstechnikai Bt., a térvi-
lágítási hálózatot a szegedi
Szel-Terv Bt., a kerítést ay
SzVSz Kft. és a Performa
Stúdió Bt. tervezte kooperá-
cióban.

B.V.

Közpark lesz a közgé-kert

Krisztina gyermekét csak szeptembertõl veszik fel a bölcsibe 

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

A körforgalom enyhítené
a balesetveszélyt

A Szalai utcáról érkezõ autósoknak egészen a keresztezõdésig kell  begurulniuk
a jármûvükkel, hogy lássák, jön-e valaki balról a Rákóczin.

Szentesi Élet

Állandó téma az útkeresztezõdésekben leselkedõ ba-
lesteveszély. Minden útkeresztezõdés magában hordozza a
veszélyt függetlenül attól, hogy gyalogosan, kerékpárral,
személy-, tehergépjármûvel vagy motorkerékpárral közelít-
jük meg. Szentesen tavaly 14 százalékkal nõtt az össz-
balesetek száma, melynek zöme anyagi kárral járt. Össze-
sen 6 halálos kimenetelû közúti baleset volt, ebbõl kettõ a
kistérségben és négy Szentes területén. 
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Február 16-án, vasárnap a
békéscsabai MOZDULJ MEG
csoport kirándult Szentesre 9
fõvel Megyeri Ágnes vezeté-
sével. A vonattal, illetve busz-
szal érkezett kis társaság elõ-
ször a vasúti parkban lévõ
múzeumot tekintette meg
Valkai Csaba jóvoltából. E
programhoz néhány szentesi
lakos vagy éppen itt vendé-
geskedõ család is csatlakoz-
hatott. Többen kipróbálták a
hajtányozást, megcsodálták a
BC-motorkocsit vagy sétáltak
a parkban. Végül az 1928-ban
épült motorgarázst is bemu-
tatták a vendéglátók. A baráti
társaságot Rozgonyi Lajosné
hívta Szentesre és kísérte is
õket a városban. 

Délutáni programként a
város értékeivel ismerkedett a
csoport. Megcsodálták a bel-
városi a szobrokat, tereket,

templomokat, épületeket és
végül a Kurca folyót is. Vá-
rosnézés közben volt idõ még
a Fridrich Fényírdát is megte-
kinteni. A csoport városi kala-
uzolásában a TKM Koszta
klub tagjai is részt vettek. A
társaságnak annyira tetszett
városunk, hogy nyáron vagy

õsszel visszatérnek esetleg
többen is, a múzeumokat és a
város értékeit megnézni. Re-
méljük, hogy addigra a város-
központ munkálatai is befeje-
zõdnek és így régi szépségét
mutatja a belváros az ideláto-
gató turistáknak!

Rozgonyi Lajosné

…Szenyéri Dani bácsi és
mások tekerõs hangzóanya-
gait az elõadáson, melyet
Hankóné Paksi Márta tanár-
nõ tartott január utolsó
szombatján a Dózsa-házban.
A rendhagyó körsétán, mely-
nek címe „Szentes népzenei
múltja” volt, többek között
elhangzott, hogy hagyomá-
nyainkat együtt kell meg-
õriznünk.

A régmúlt értékei – pl. nép-
szokások, ruházat, népzene
együtt – egyfajta nemzeti önis-
meretet jelentettek, amelyek
nemzedékrõl nemzedékre
adódtak át. A néphagyomány
az emberi mûveltség alapréte-
gét jelentette / jelenti. A ha-
zánkban a parasztság néprajzi
kincsei körülbelül az 1950-es
évekig maradtak meg. Az ún.
anyagi mûveltség pl. a ruház-
kodásban és a kismesterségek
ápolásával tudott megõrzõdni. 

A „népzenészek” a 20. sz.
elsõ felében fõként tanyákon,
kistelepüléseken éltek. Leg-
többjük annyi saját tulajdonú
földön gazdálkodott, ameny-
nyit meg tudott mûvelni. A
hagyományos, több generáció
együttélését biztosító nagy-
családokban az apa halálakor
a legidõsebb fiú vette át a gaz-
daság irányítását. A közös
munka mellett közös volt szá-
mukra a népi folklór ápolása
is. Ez utóbbiba beletartoztak
pl. a népmesék, a rigmusok, a
balladák, a hangszeres és vo-

kális népzenék, a néptáncok, a
népszokások (az emberi élet
fõbb szakaszaihoz, a naptári
év jeles napjaihoz, a munkaal-
kalmakhoz kapcsolódók). 

A néphitre nagy befolyással
volt a vallásosság is. A régi
parasztember számára a hit
érzelmi kérdés, ami szerint a
természet rendjét az égiek
tartják fenn. „Egyik szemem
az égen, másik a földön!” – ezt
a kettõsséget tartotta a régi
ember a maga számára köve-
tendõnek. Környezetüket és
az „Életet” adó földjeiket vé-
dõ / erõsítõ szentekkel vették
körbe. Ilyen volt pl. Flórián,
Dömötör, Jakab, Orbán, Ven-
del, vagy Rókus.

A népköltészet kincseit az
1800-as években kezdték el
gyûjteni. Nagy irodalmáraink
– pl. Arany János és fia, Arany
László –, népdal ill. népmese
gyûjtõ is volt. Ekkoriban ala-
kult ki az uralkodó osztály
egyfajta népies mûzenéje is,
amit fõleg cigányzenekarok
muzsikáltak / terjesztettek. A
muzsikus cigány dinasztiák-
ban az oktatás kisgyermek
korban kezdõdött, hagyomá-
nyos módon, apáról fiúra
szállt. Bizony sokáig tartott
egy-egy dallam hibátlan
be/megtanulása.

Ezekben az években Szente-
sen és környékén tipikus
hangszer volt a tekerõ (nye-
nyere) a földmûvelõk / kubi-
kosok körében. 

A tekerõvel a honfoglalást
követõen sokáig csak templo-
mokban zenéltek. Késõbb ke-
rült a királyi és fõnemesi ud-
varok világi életébe. Az 1700-
as években vált az alacsony
társadalmi rétegek hangszer-
évé. Szentes és határa tanyavi-
lágában 1950-es évekig még
fellelhetõ volt a tekerõs zene
klarinéttal párosulva. Az
egyik jelenlévõ szerint csak
„kisszegénynek” hívták, szü-
ret nem múlhatott el nélküle. 

1906-ban és 1908-ban Szen-
tesen Bartók Béla gyûjtött te-
kerõs népzenei kincseket.
1939-ben is volt egy nagy nép-
zenegyûjtési hullám, amikor
tekerõs és klarinétos elõadó-
kat és nótákat gyûjtöttek a vá-
rosban. A legjelentõsebb –
ma is sokak emlékeznek mu-
zsikálására, dalolására – teke-
rõs vidékünkön Szenyéri Dá-
niel (1885-1969) volt. A szente-
siek közül elsõként kapta meg
a „Népmûvészet mestere” cí-
met 1957. augusztus 20-án.

Sajnos az azóta eltelt évtize-
dekben az egykor oly kedvelt
és népszerû tekerõt méltatla-
nul mellõzi a szentesi nép, ho-
lott akár „szentesikummá”
vagy „hungarikummá” is le-
hetne nyilvánítani. Váro-
sunkban a tekerõoktatást is tá-
mogatni kellene, pl. másod-
hangszerként ajánlani az eh-
hez kedvet érzõ zeneiskolások
számára. Ma kb. 10 tekerõs
van Szentesen. Június hóna-
pokban a ligeti strandon ott-
honra lelt tekerõs tábor lakói-
hoz õk is csatlakoznak.

Böszörményi Anikó

Megigézve hallgattuk…

Olvasóink írják

Szívesen visszajönnének

Szeretett városunk köz-
pontjában a rehabilitációs
program hamarosan megva-
lósul.

Egy közel egymilliárd fo-
rintos építkezésnél elõkelõ he-
lyen szerepel a környezetvé-
delmi szempont is. Nagy örö-
münkre, európai uniós forrás-
ból lehetõvé vált városunk
történelmi központjának meg-
újítása. A tél búcsúztatása
után lassan kimerészkedünk a
Kossuth térre, ahol ismét fi-
gyelemmel kísérhetjük a befe-
jezõ munkálatokat és aggód-
va várjuk az utcák megnyitá-
sát, a boltok újbóli megnövek-
võ forgalmát. Nagyon sokan
vagyunk nyugdíjasok, akik
már a kispárnával kimerész-
kedünk a padokra és élvez-
zük a tavaszi napsütést.

De elrettentõ és felháborító
a mai fiatalság közömbös vi-

selkedése, amit nap mint nap
szemünk láttán mûvelnek a
tér építése alatt, a kialakított
zöld övezettel és rendezés
alatti virágágyásokon történõ
átgázolással. Sáros cipõvel,
csizmával felülnek a padok
támlájára és kihívó viselkedé-
sükkel felhívják magukra a fi-
gyelmet, hogy õk ezt is meg-
tehetik, mert a padok vizesek
vagy éppen vékony a ruháza-
tuk a padon ülni. 

Nem engedhetjük meg ezt
a viselkedést és még csírájá-
ban el kell fojtani, hogy érté-
keinket megalázzák és szo-
kássá váljon a rendeltetés-el-
lenes viselkedés. Felmerül az
emberben, hogy ezek a fiata-
lok nem is szentesiek, csak itt
végzik tanulmányaikat vala-
melyik középiskolában és
nem kapták meg a várossze-
retetrõl, a közvagyon védel-

mérõl a szülõi-iskolai neve-
lést. Vállaljunk felelõsséget a
jövõ generációkért, a kiülte-
tett virágok és padok, játékok,
szobrok, lámpatestek megvé-
déséért.

Nem megengedhetõ a mai
fiatalság részérõl, hogy az el-
jövendõ gyermekeink, unoká-
ink ne ülhessenek a most ül-
tetett facsemeték lombjai alatt
vagy ne sétáljanak a kisma-
mák szabadidejükben. Nem
lehetünk közömbösek!

Lelket kell önteni a térbe,
legyen hol megállni, leülni,
beszélgetni. Szakítsunk rá
idõt, hogy éljünk, mert itt
élünk. Nekünk már könnyû a
70-80 év tapasztalattal a há-
tunk mögött hagyva, de „Ti
mai Fiatalok” lehettek-e ilyen
boldog nyugdíjasok?

„Fiúk a térrõl”
Bagi Imre

Kossuth téri elõzetes aggódás

A rohanó idõben, amikor a
reggeli újsághír délutánra
már unalmas, annyira el-
avult, hogy még az ellenke-
zõje sem igaz, bûnnek látszik
a decemberben készült inter-
jút, a február elején az újsá-
gos standokra kerülõ, bár ja-
nuári dátumozású folyóirat-
ba tenni. Vannak üdítõ, ritka
kivételek is. Ilyen Rádai Esz-
ter beszélgetése Kuncze Gá-
borral, ami a Mozgó Világ ja-
nuári számában jelent meg.
A beszélgetés címe ma ép-
pen úgy idõszerû, ahogy de-
cemberben volt."Ez így nem
fog menni, ebbõl vereség
lesz". Ezzel lehet ugyan vi-
tázni ma, 2014 februárjában,
aki viszont 2034 februárjá-
ban olvassa, az látni fogja,
Kuncze Gábor nem nyúlt
mellé a dolognak 2013 de-
cemberében. Igen pontos kor
és kórtünetet ír le ez az inter-
jú. Pontos tükre napjaink-

nak, korunknak ez az egykor
sok vihart keltett folyóirat. A
Mozgó Világ. Elsõ száma
1971-ben hagyta el a nyom-
dát. Kitûnõ grafikával, Illyés
Gyula óvó, féltõ, talán kicsit
elõre is lebecsülõ beköszön-
tõjével. Illyés óvta az új Titá-
nokat: ne akarjanak Nyuga-
tot csinálni. Nyugat egy volt,
annak vége.

Nem csináltak kis Nyuga-
tot, sem a szerzõk, sem az
egykori szerkesztõk, Veress
Miklós, Kulin Ferenc nagy
Mozgó Világot csinált. A
nagy alatt itt nem a terjede-
lem, a minõség értendõ. Bár
a szerkesztõk és a szerzõk
változtak, a minõség szeren-
csére megmaradt. Hónapló
címû rovatában rendszere-
sen publikál Végel László, Da-
los György és egy látszólag
törékeny, ámde hatalmas
szellemi erõvel bíró székely
asszony, akit Parászka Boróká-

nak hívnak. A rovatban iro-
dalmi igénnyel megírt jegy-
zetek, mindig élvezetes ol-
vasmányok találhatók.

A januári számban bú-
csúztatta el Spíró György, a
Mozgó állandó szerzõjét,
Bacher Ivánt. Meg kell említe-
ni Sz. Bíró Zoltán Ukrajnai ta-
nulságok címû tanulmányát.
Ma még nem befejezett ese-
mény a keleti határaink túl-
oldalán folyó mozgalom, de
tanulságai már vannak.

Figyelmet érdemel Farkas
Zoltán beszélgetése Konrád
Györggyel és Petõ Iván könyv-
kritikája. A versrovat egyik
erõssége az elmúlt év József
Attila-díjas költõje, Kiss Judit
Ágnes. Folytathatnám, de
nem másolom ide a folyóirat
tartalomjegyzékét.

Akinek van még igénye ní-
vós olvasmányra és van erre
fordítható 900 forintja is, az
vegye meg a Mozgó Világot.
Akinek már pénze ugyan
nincs rá, de igénye és ideje
még van, az üljön be a
könyvtárba és olvassa ott.

Becsei Sándor

Olvasónk írja

Rohanó idõben

125 éve: a Szentesi Lap,
1889. február 26-diki száma
egy „Borzasztó tûzvészrõl”
adott hírt, amely így szólt: A
tüzesetek krónikájában ré-
gen jegyeztek fel olyan ször-
nyû tûzesetet mint amilyen a
napokban a battonyai határ-
ban riasztotta meg az embe-
reket. Nem kevesebb, mint
62 db jószág, ló és ökör ke-
rült tûzmáglyára, s a messze
határra elbûzlõ nagy tûz
pusztításából nem maradt
egyéb, mint az óriási pecse-
nyekészlet. A szörnyû tûz-
esetrõl a következõket írják
lapunknak: Blayer Adolf
battonyai lakos majorjában
borzasztó tûz pusztított a
napokban. A major nagy,
tengeri szárral fedett istállója
vigyázatlanságból kigyulladt
s a tûz oly gyorsan terjedt,
hogy néhány perc múlva
megközelíthetetlen volt a te-
tõtõl földig lángban álló is-
tállóépület. A borzasztó tûz-
bõl marhabõgés, lónyerítés
tört ki. Rakásra hulltak a
rengeteg tûzmáglyára a jó-
szágok: bent égett 43 db ló és
19 db szarvasmarha. Az ösz-
szes kár 7000 forint. S ami
legszomorúbb a dologban, a
jószágok nem voltak bizto-
sítva.

100 éve: a Szentesi Lap
1914. február 12-én egy besti-
ális gyilkosságról tudósított
„Gyilkosság a biztosítási
összegért” címen. A történet
a következõ: Németh János
molnárlegény volt az Oros-
háza melletti Nagyszénás
községben. A községben la-
kó Szendi Horváth Mária
volt Németh szeretõje. Hor-
váth Mária biztosította Né-
meth életét 32.000 koronára.
Egy évvel ezelõtt, február 22-
én, Szendi Mária vendégeket
hívott házába, akik között
ott volt Németh János is. A
vendégek kérdezõsködtek
Szendi Mária bátyja, Szendi
Horváth György felõl, mire

Mária azt felelte, hogy a
bátyja betegen fekszik a
szomszédos szobában, s az
esti vonattal elviszik õt a
szegedi kórházba. A vendé-
gek közül többen benéztek
a szobába, ahol Horváth
György feküdt, s látva õt az
ágyban, mint beteget feküd-
ni, rövidesen otthagyták,
nem akarva õt zavarni. Mi-
elõtt azonban a vendégek
oszlani kezdtek, Horváth
György kimászott az abla-
kon, és a malomnál megvár-
ta az arra felé hazatérõ Né-
meth Jánost. A mit sem sejtõ
Németh János, amidõn a ma-
lom közelébe ért, Horváth
Györgytõl egy hatalmas
bükkfabottal egy olyat ka-
pott, hogy menten élettele-
nül esett össze. A holttestet
Horváth György elvitte a kö-
zelben lévõ vasúti vágányra,
s ott elhelyezte. Ezután visz-
szalopódzott a szobába, este
pedig kiment a vasútállo-
másra, s ott felszállott a sze-
gedi vonatra. Az a vonat,
amelyen Horváth György
utazott, darabokra tépte Né-
meth János holttestét. Más-
nap, amidõn meglátták a da-
rabokra tépett holttestet, azt
hitték, hogy vasúti szeren-
csétlenség történt. Szendi
Mária röviddel a szerencsét-
lenség után a biztosítási ösz-
szegért jelentkezett. Ekkor
gyanút fogtak, s a megindult
nyomozás során azután
Szendi Mária és Szendi
György beismerték, hogy az
egész ravasz tervet csak
azért eszelték ki, hogy alibit
bizonyíthassanak. A gyulai
törvényszék szándékos em-
berölés bûntettében mint tet-
test mondotta ki bûnösnek
Szendi Györgyöt, Szendi
Mária pedig gyilkosság bûn-
tettében mint felbujtót mon-
dotta ki bûnösnek. A tör-
vényszék Györgyöt tizenöt
évi fegyházra, Máriát pedig
életfogytiglani fegyházra

ítélte. A Curia I. büntetõtaná-
csa Vavrik Béla elnökletével
kedden tárgyalta ezt az
ügyet, dr. Szõke István koro-
naügyész indítványára a
semmisségi panaszok eluta-
sításával helybenhagyta a
gyulai törvényszék ítéletét. 

30 éve: a Szentesi Élet,
1984. februári számában
megjelent egy érdekes sta-
tisztikai adatsor „Szentes –
számokban” címen, amely-
bõl megismerhetjük váro-
sunk három évtizeddel ez-
elõtti népességi viszonyait. A
közlemény szerint: 1983 vé-
gére városunk állandó lako-
sainak száma 34 578 fõ, 55-
tel kevesebb, mint 1982. év-
ben. 1983-ban 367 szentesi
gyerek született (49-cel keve-
sebb, mint 1982-ben); az el-
hunytak száma 447 fõ (18-cal
kevesebb, mint 1982-ben).
Az elõzõ évhez hasonlóan
nagy mozgás tapasztalható a
lakásváltoztatásoknál. 1983-
ban városunkba 609 állam-
polgár települt, az elvándor-
lók száma 595. Helyben vál-
toztatott lakást 2322 szentesi
lakos, ez megközelítõen 700
család lakásigényének meg-
oldását jelenti. Az ideiglenes
lakosok száma változatlanul
stagnáló. Ideiglenes lakcímet
811, ideiglenes lakcím meg-
szüntetését 785 állampolgár
jelentett be. Így 1500-an él-
nek közöttünk fõleg diákok,
illetve munkavégzés miatt
olyanok, akik ideiglenesen
tartózkodnak Szentesen. Kö-
zülük sokan városunkat vá-
lasztják végleges letelepedé-
sük helyének is. Kedvezõtlen
jelenség, hogy egyre több
helyben lakó jelent be ideig-
lenes lakcímet családi okra,
különélésre hivatkozással.
Az viszont biztató, hogy a
házasságkötõ teremben 522
házasulandó mondta ki a
boldogító igent, 43 párral
több, mint 1982-ben.

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták…(46.)

Gyilkosság a
biztosítási összegért
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(folytatás az 1. oldalról)
Darabosné Márta a vasútál-

lomás melletti tujákkal kap-
csolatban mondta el lapunk-
nak: – Az itt jobbra kanyaro-
dó autósok jellemzõen csak
balra néznek és már lépnek
is a gázra. Kivéve azok,
akiknek gyermekük van: õk
már tudják, hogy itt a sö-
vény mögé is be kell nézni -
részletezte tapasztalatait
Adriána. – Nem gyõzök
rendszeresen bocsánatot kér-
ni a Kolozsvári utcán közle-
kedõ és a növényzettõl nem
látszó autósoktól, amikor ki-
hajtok eléjük.

– Kétféle keresztezõdésnél
kell gyakorta munkát végez-
nünk – nyilatkozta Balogh
Szabó Imre alezredes, a Szen-
tesi Rendõrkapitányság ve-
zetõje. – Veszélyt rejtenek a

nagy forgalmú csomópontok
és ugyancsak veszéllyel jár-
nak azok a keresztezõdések,
ahol ritka a gépjármûforga-
lom. Az elõbbi esetben a
nagy sûrûség miatt fokozó-
dik a balesetek valószínûsé-
ge, az utóbbiban pedig leg-
inkább a figyelmetlenség
okozza a problémát. 

Szentesen baleseti gócpont
nem létezik, tehát nincs
olyan útkeresztezõdés, ami a
statisztikai adatok alapján
kifejezett figyelmet érdemel-
ne. Mióta kialakították a fõ-
utcán a kerékpárutat, és a
körforgalmak átvették a
klasszikus útkeresztezõdé-
sek helyét, azóta jelentõsen
javult a belváros baleseti sta-
tisztikája és a közlekedési
morál. A rendõrkapitány
úgy nyilatkozott, hogy a tér-

figyelõ kamerarendszer
üzembe állítása is nagy je-
lentõséggel bír, mert a lakos-
ság jobban ügyel a jogkövetõ
magatartásra, ha tudja, hogy
figyelik. 

A legtöbb normasértés a
sétálóutcán történik: itt tart-
ják be legkevésbé a lakosok a
közlekedési szabályokat,
nem szállnak le a kerékpár-
ról és a gépjármûvek is pró-
bálnak utat törni a gyalogo-
sok között. A Füsti cukrász-
da elõtti keresztezõdés az
egyik legkritikusabb terület,
melybe a legtöbb energiát
fekteti a rendõrség, mert a
gépjármûvezetõk nem szá-
mítanak a sétálóutca felõl ki-
vágó biciklisre.

A tavalyi, táblavadászat-
nak keresztelt akció sikeres-
nek bizonyult. A lakosság se-

gítségével számos közleke-
dési jelzõtáblát sikerült ki-
bontani az elburjánzó nö-
vényzet takarásából. Ennek
az akciónak a része volt az
elkerülõ úton a szeszfõzdei
csomópont kitisztításra, ahol
tavaly egy halálos közúti
közlekedési baleset történt. 

Fontos odafigyelni: amikor
valamilyen növényzetet ül-
tetünk, akkor gondoljunk ar-
ra, az egyszer megnõ. A ke-
resztezõdések beláthatóságát
csökkentõ növényzet mellett
még mindg vezetõ szerepet
tölt be a gyorshajtás. A kapi-
tányságvezetõ hozzátette,
amióta a rendõrség rendel-
kezik sebességmérõ eszkö-
zökkel, a gyorshajtási sta-
tisztikák is javultak. 

B.V.

A költségvetést és a határ-
idõt is tartották az építõk,
így megkezdõdhetett a be-
ültetés a Szentesi Paradi-
csom Kft. új üvegházában.
Hamarosan új dolgozókat is
felvesznek.

Egy korábbi számunkban
beszámoltunk arról, hogy új
üvegház épül az Árpád Ag-
rár Zrt. területén a Szentesi
Paradicsom Kft. jóvoltából,
amely fiatal kertészeket és
nem kertészeket is együttes
munkára ösztönöz a fejlõdés
érdekében. Egy évvel ezelõtt
azon a területen még egy ke-
vésbé korszerû és kisebb te-
rületû üvegház állt, a bontá-
sa még az építésnél is gyor-
sabb ütemben zajlott. A be-
ruházás határidõre befejezõ-

dött, így Katona Magdolna, a
Szentesi Paradicsom Kft.
ügyvezetõ igazgatója át-
vehette a kulcsokat Szabó
Sándortól, a szentesi Global
Glasshouse Kft. ügyvezetõjé-
tõl. A kulcsot a kertészeti
stáb kapta meg, majd az
üvegház felelõséhez, Berényi
Imréhez került.

Csak szimbolikus átadó-
ünnepségnek lehettek tanúi
az egybegyûltek, hiszen a
Szentesen rekord méretûnek
számító 2 hektáros üvegház-
ban már megkezdõdött a
fürtös paradicsom termelése.
Oltyán István, a Szentesi Pa-
radicsom Kft. egyik tagja el-
mondta, hogy az igazi áta-
dóünnepségre az elsõ szedés

alkalmával, azaz húsvétkor
kerül sor.

Az ország legmodernebb
üvegháza az MNB által kis-
és középvállalkozások szá-
mára meghirdetett NHP-I.
program keretében valósult
meg 500 millió forint hitel-
bõl, 2,5 %-os kamatkondíció
mellett.

Az új üvegház fejfûtéses és
termesztõcsatornás technoló-
giájával és  hatalmas méreté-
vel lehetõvé teszi, hogy a
szentesi zöldségtermelés
versenyképes maradjon.
Nem csak az alapterület nö-
vekedett meg, hanem a vá-
pamagasság is.

A 2 hektáros üvegház több
dolgozót is kíván, ezért új

munkaerõ felvételére is
szükség lesz. Oltyán István-
tól megtudtuk, hogy a jelen-
legi munkafolyamatokat
még meg tudják oldani a
rendelkezésre álló dolgozók-
kal, de a felvételi elbeszélge-
tések már megtörténtek,
hogy szükség esetén pótolni
tudják a munkaerõt. A mun-
ka mérésére szolgáló kártya-
regisztrációs rendszer egy-
elõre még nem épült ki, de 1-
2 hónapon belül erre is sor
kerül, így ezt az újítást is
meg kell majd szokni a dol-
gozóknak.

Szegváron is épül egy va-
lamivel kisebb, 1,6 hektáros
üvegház, amelyben március
elsõ hetére tervezik a beülte-
tést. 

– Haladnunk kell a korral
és lépést kell tartanunk az új
eljárásokkal, különben a ver-
senytársaink elhúznak mel-
lettünk. Szentesnek minden
adottsága megvan a jó zöld-
ségtermesztéshez. Folyama-
tosan fejlõdnünk kell, nem
ragadhatunk le a már bevált
technikáknál, mindig keresni
kell az újat, a jobbat – mond-
ta Oltyán István. 

Az üvegház nem csak a
szakértõknek lehet érdekes,
hiszen hatalmas méreteivel
igencsak megdöbbentõ lát-
ványt nyújt. Eddig csak elis-
merõen nyilatkozott, aki lát-
ta, legyen szakértõ, dolgozó,
vagy egyszerû szemlélõdõ.

S. Zs.

Elkészült az új üvegház

Ételosztás és irodaavató elõzte meg az ellenzéki összefogás
országgyûlési jelöltjének nyilvános politikai bemutatkozá-
sát. Csongrád megye 3.számú választókerületében az Össze-
fogás Baloldali választási szövetség, a Magyar Szocialista
Párt, az Együtt-PM és a Demokratikus Koalíció közös ország-
gyûlési képviselõjelöltjének jelölõgyûlésére megtelt az ifjú-
sági ház pódiumterme. Komáromi Zoltán vendége volt
Ujhelyi István, a Parlament alelnöke és Szirbik Imre polgár-
mester.

Komáromi Zoltán elõször beszélt politikáról közönség elõtt a
jelöltállító rendezvényen. A szentesi származású háziorvos sok
ismerõs arcot fedezett fel a sorokban, és mint mondta, édesany-
ját, Aranka óvó nénit és matematika-fizika szakos édesapját so-
kan ismerték a városban. Mindig szentesinek vallja magát, igaz
1997 óta a fõvárosban él. Az egészségügyben 35 éve dolgozik,
többek között Szatymazon praktizált hat éven keresztül házior-
vosként. A képviselõjelölt érintõlegesen beszélt a legégetõbb
problémákról, a közpénzek lenyúlásától kezdve a munkanél-
küliségig. 

Ujhelyi István szegedi lévén viszonylag gyakori vendég
Szentesen, és édesapján keresztül 18 éves kora óta ismeri Ko-
máromi Zoltánt. A parlament alelnöke  szerint Komáromi
szimbolizálja mindazt, amit az összefogás jelképez, a térséget
és az egészségügyet jól ismerõ szakembert jelölt a baloldal kép-
viselõnek, aki szerepet kaphat egészségügyi és szociális terüle-
ten az új kormányban. A parlament alelnöke reagált a minisz-
terelnök évértékelõ beszédére és válaszolt a jelenlévõk felveté-
seire is. Így beszélt a Simon-ügyrõl, amit jól kezelt a szocialista
párt és fel kell készülniük még a hatalom hasonló támadásaira
a következõ hetekben. Ujhelyi felhívta a figyelmet, hogy egyet-
len szocialista politikus eltitkolt százmilliói miatt nem szabad
bûnösként tekinteni a teljes pártra. A parlament alelnöke el-
mondta, az országgyûlés elvesztette tekintélyét, ráadásul ellen-
zéki alelnökként nem vezethette az utolsó ülésnapot elnöki uta-
sításra.

A fórumon felszólalók az iskolák helyzetét, a külföldön élõk
szavazási lehetõségét, a Jobbik és a Fidesz összefogásának ve-
szélyét, az egészségügyben  uralkodó káoszt vetették fel kér-
désként. Szirbik Imre szerint mindenkinek megvan a vélemé-
nye az elmúlt 4 évrõl. A baloldali összefogás a szabad és de-
mokratikus ország alternatívája. Komáromi Zoltán a fórumon
közölte, hogy Szentesen jelentik be a Baloldali összefogás
egészségügyi programját február 26-án. Az eseményen jelen
lesz Bajnai Gordon volt miniszterelnök.

Ételosztást szervezett az MSZP Érdekvédelmi és Esélyegyen-
lõségi Tagozat szentesi csoportja február 15-én a Luther téren.
A szervezõk 200 adag csirkegulyást készíttettek és osztottak ki
a rászorultaknak, valamint a Koszta József utcai krízisotthon la-
kóinak. Az eseményen Komáromi Zoltán a megjelentekkel be-
szélgetett.

Az Együtt 2014 párt irodáját hétfõn nyitotta meg ünnepélye-
sen Komáromi Zoltán és Ujhelyi István. A József Attila utcai he-
lyiséget május végéig bérlik, mivel információnk szerint várha-
tó, hogy az Európa Parlamenti választáson is indítanak szentesi
jelöltet. BG

Bemutatkozott a baloldali
összefogás jelöltje

Megkezdõdött az aláírás-
gyûjtés az április 6-i ország-
gyûlési választások jelöltál-
lításához, a pártok az utcán
vagy  irodájukban várják a
választók támogatását. A
szükséges 500 ajánlást egy-
két nap alatt összeszedték
és van olyan párt, amelyik
nem gyûjt többet.

Egyéni jelölt az a termé-
szetes személy lehet, aki leg-
alább 500 ajánlást összegyûjt
az erre rendszeresített aján-
lóíven. Egy választópolgár
több jelöltet is ajánlhat, de
egy jelöltet csak egy ajánlás-
sal támogathat és az ajánlása
nem vonható vissza. A vá-
lasztó személyi azonosításá-
ra szolgáló adatait, (név, sze-
mélyi azonosító, lakcím,
anyja neve) más is rávezet-
heti az ajánlóívre,  azonban
azt saját kezûleg írja alá. Az
ajánlást gyûjtõ személy az
ajánlóíven feltünteti a nevét
és aláírását. 

A Fidesz-KDNP képviselõ-
jelöltje hétfõn már 3200 aján-
lást kapott, és aznap leadta a
helyi választási irodán az
aláírásgyûjtõ íveket, de Far-
kas Sándor továbbra is várja
a támogatók aláírását. A Job-
bik Magyarországért Mozga-
lom szentesi szervezete szer-
dán fejezte be az aláírásgyûj-
tést és nem háborgatják a la-
kosságot sem a lakásán, sem

az utcán – írták közlemé-
nyükben. A párt jelöltje, Du-
dás Zoltán a szükségesnél
több ajánlást kapott. A Balol-
dali összefogás jelöltje is az
elsõ napon megkapta az in-
dulásához szükséges aján-
lást. Komáromi Zoltán hétfõn
adja le az ajánlóíveket, de
utána is várja a támogatókat
irodájában.

Nem lehet ajánlást gyûjte-
ni az ajánló munkahelyén
munkaidejében, illetve más
jogviszonyból fakadó mun-
kavégzés teljesítése közben,
a Magyar Honvédségnél és a
központi államigazgatási
szerveknél szolgálati vi-
szonyban lévõ személytõl a
szolgálati helyén vagy szol-
gálati feladatainak teljesítése
közben, tömegközlekedési
eszközön (vonat, autóbusz,
stb.) állami, helyi és nemzeti-
ségi önkormányzat hivatali
helyiségeiben, felsõoktatási
és köznevelési intézmény-
ben, egészségügyi szolgálta-
tónál. Az ajánlásért nem kér-
hetõ és nem adható elõny.

Megfelelõ számú (500)
ajánlás begyûjtését követõen
a jelöltet az ajánlóívek átadá-
sával be kell jelenteni a nyil-
vántartásba vételre a Szente-
si Közös Önkormányzati Hi-
vatal Jegyzõi Irodájában mû-
ködõ választási irodánál.

500 aláírás elég
a jelöltséghez

A Drahos - Honvéd sarkán jobbra kanyarodó autósok számára alig észrevehetõ a sövény takarásában várakozó gyalogos.
Jellemzõen csak balra néznek és már lépnek is a gázra.

AAAA    kkkköööörrrrffffoooorrrrggggaaaalllloooommmm    eeeennnnyyyyhhhhíííí tttteeeennnnéééé
aaaa    bbbbaaaalllleeeesssseeeettttvvvveeeesssszzzzééééllllyyyytttt

Katona Magdolna átadta az üvegház kulcsát Oltyán Istvánnak.
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Elkészült a következõ hét
évre szóló városfejlesztési
terv, igazodva az 2014-2020-
as európai tervezési idõ-
szakhoz. A legalapvetõbb
cél: minél nagyobb számú,
a megélhetést biztosító
munkahely kialakítása. El-
éréséhez elsõdleges a gaz-
daságfejlesztés, munkahely
megõrzés és -teremtés, az
ipari park, a mezõgazdaság
és az idegenforgalmi fej-
lesztése. A koncepció máso-
dik pillére az infrastruktúra
fejlesztés, beleértve közle-
kedési és energetikai, víz-
gazdálkodási, környezetvé-
delmi, egészségügyi, szociá-
lis, oktatási, sport és köz-
mûvelõdési területeket. 

A fejlesztésekhez szüksé-
ges anyagi forrást részben az
önkormányzat, részben a
vállalkozások biztosíthatják
saját erõbõl illetve pályáza-
tokon keresztül. Csongrád
megye megyei szintû fejlesz-
tési programjához 25,5 milli-
árd forint forrást rendelt,
míg a szentesi kistérség 8 te-
lepülése a várostérségi tá-
mogatásokból 2.6 milliárdot
kaphat összesen a tervidõ-
szak hét évére. Ez azt jelenti,
hogy évente 200-250 millió
forint juthat a városi beruhá-

zásokra, ráadásul a megyei
közgyûlés dönthet a 7 kistér-
ség közötti átcsoportosítás-
ról, ami hátrányosan érinthe-
ti Szentest. A Kiss Zsigmond
utca közlekedésfejlesztése
önmagában 1 milliárd forint
lenne, amit uniós forrásból
lehet megvalósítani. Az EU-s
források 60 százaléka vonat-
kozik gazdaságfejlesztésre,
de az egyes pályázati célok
pénzügyi felosztásai még
nem ismertek.

Szentes a gazdaságfejlesz-
tési mutatókban az egy fõre
esõ jövedelem tekintetében a
megyén belül a második,
dél-alföldi viszonylatban az
elsõ öt város közé került. A
foglalkoztatási mutatók kö-
zött a megyében a 2.-3., a Dél
Alföldön az 5.-8. legjobb mu-
tatóval rendelkezõ város he-
lyét foglalja el. A tavalyi ada-
tok 7 százalékos munkanél-
küliséget és mintegy 1400 ál-
láskeresõt tartalmaztak. Ezt
a mutatót szeretné megfelez-
ni a város a következõ hét
évben, azaz az álláskeresõk
aránya 5 százalék alatt le-
gyen, ami statisztikailag gya-

korlatilag a munkanélküli-
ség megszûnését jelentené.
Ehhez mintegy 700-750 új
munkahely teremtését és a
meglévõk megtartását, a vál-
lalkozások erõsödését, a jö-
vedelemtermelõ képesség
növekedését szükséges meg-
valósítani. Az elképzelések
szerint az ipari park fejlesz-
tésével 400-450, az agrár-
program megvalósításával
130-150, az idegenforgalom
dinamizálásával 150-200 új
munkahely jöhet létre. Ösz-
szehasonlításul, az elmúlt
7 évben körülbelül 400 új
munkahely létesült a város-
ban, 2013 végére az ipa-
ri parkban foglalkoztatott
munkavállalók száma elérte
a 3000 fõt. Ma több vidéki
munkavállaló dolgozik a
Szentesen, mint a munka-
ügyi kirendeltségen regiszt-
rált munkanélküliek száma.

A beruházási koncepciót
társadalmi vitára bocsátja a
képviselõ-testület, majd pe-
dig a javaslatokkal kiegészí-
tett koncepciót áprilisban új-
ra megtárgyalja.

BG
– A kétezres évek elején le-

hetõségünk adódott egy kö-
zeli tanyán, hogy komolyab-
ban kipróbáljuk a vegyszer-
mentes gazdálkodást köny-
vek és az egyik szomszéd,
Szecskó Pista bácsi segítségé-
vel – számol be a kezdetek-
rõl Sándor. – Közben a gyer-
mekkori élmények és a ter-
mészet közelségének hatásá-
ra kezdtem el környezetvé-
delemrõl és fenntarthatóság-
ról anyagokat gyûjtögetni az
elmúlt másfél évtizedben.
Párom már egy éve a ker-
tészmérnöki karra járt, ami-
kor egyszer csak felvetõdött,

mi lenne ha én is belefognék.
Úgy kinézte belõlem – neve-
tett fel Sándor. – Már egy
ideje tudat alatt érlelõdött a
történet és úgy döntöttem,
adok magamnak egy esélyt.

– A legnagyobb kihívás a
család és a fõiskola össze-
hangolása volt, hiszen  pá-
rommal mind a ketten tanul-
tunk és közben második
gyermekünk is megszületett.
A végére egyszerre vágtunk
bele a szakdolgozatírásba és
az államvizsgába. Az eredeti
tervünk az volt, hogy amíg a
kicsi bölcsiben, a nagyobbik
oviban van, a párom otthon

tanul és amikor hazaérek
délután, én kezdem a tanu-
lást. Ez borult, és végül éj-
szakai baglyokká váltunk.

Ökológiai és természet-
közeli gazdálkodási módsze-
rek szerepe a fenntartható
fejlõdésben címmel írt szak-
dolgozatot, melyhez az in-
formáció és tapasztalatok
egy részét a tanyavilágban
rejlõ és fokozatosan elkopó
tudásból merítette. Bemutat-
ja, hogy a különféle gazdál-
kodási módszerek milyen
hatással vannak a környezet-
re és a megtermelt táplálék
milyen hatást gyakorol az
emberi szervezetre. A dolgo-
zat harmadik pillére a szem-
léletmódra tér ki. Ahhoz,
hogy eredményesen tudjunk
gazdálkodást folytatni, fi-
gyelembe kell venni bizo-
nyos természeti törvénysze-
rûségeket. 

– Az egységben gondolko-
dás miatt is tartottam fontos-
nak, hogy ezeket a témakö-
röket összefûzzem, annak el-
lenére, hogy külön-külön
boncolgatni csak a termesz-
tési módszereket vagy csak a
táplálkozást, sokkal egysze-
rûbb.  Manapság nem tudjuk
a környezetünket megbe-
csülni, mert részleteket vizs-
gálunk és többnyire elsik-
lunk az összefüggések felett.
Ahhoz, hogy az emberiség
jólétét és egészségét hosszú
távon biztosítani tudjuk,
rendszerben kell gondolkoz-
nunk.

Ami a jövõbeni terveit ille-
ti, Gyõri Sándor egyelõre
marad a postán; még nem
mondták, hogy túlképzett
lenne a kézbesítõi munká-
hoz. Közben tovább képezi
magát, úgy érzi, a fõiskolai
diploma egy lépcsõfok, de
még sokat kell tanulnia.

Baranyai Vitália

Ha az ösztöndíj szót hall-
juk, hajlamosak vagyunk
azonnal felsõoktatási intéz-
ményre asszociálni, pedig
több éve már a középfokú
oktatásban is van lehetõség
pályázni különbözõ juttatá-
sokra. Az Útravaló program
is egy ilyen opció. Azok pá-
lyázhattak, akik rendszeres
gyermekvédelmi támoga-
tásra jogosultak, vagy hal-
mozottan hátrányos helyze-
tûek. 

Az elsõ évekhez képest je-
lentõsen visszaesett a pályá-
zatba bekerülõk létszáma, a
feltételeken túl az adminiszt-
ráció is új követelményeket
támasztott, arról nem is be-
szélve, hogy a fenntartó ne-
ve, székhelye is többször
változott. Felkerestük a szen-
tesi középiskolákat, ahol az
oktatók és iskolaigazgatók
készségesen számoltak be a
programról, annak sikereirõl
és hibáiról. A Bartha János
Kertészeti Szakképzõ Iskolá-
ban egy mentor és diákja is
mesélt közös munkájukról.

A Horváth Mihály Gimná-
ziumban Tóthné Deák Katalin
szociálpedagógussal és az
intézmény igazgatójával,
Tóth Tamás Józseffel beszélget-
tünk.

– Elõször 2008-ban pályáz-
tunk. Igazgató úrnak is volt
osztálya, ahol pályáztattunk
tanulókat, volt olyan év,
amikor negyvenheten vol-
tak. Általában hét-tíz fõs lét-

számmal kerülnek be az in-
tézménybõl a diákok az ösz-
töndíj programba – mondta
Tóthné Deák Katalin.

– 2010-tõl a bevont diákok
felének roma származású-
nak kell lennie. Ha a diák hi-
ányzása eléri a tíz igazolat-
lan órát, akkor az ösztöndíjat
vissza kell fizetni. Ha a men-
tor úgy látja, hogy a diák
nem mûködik együtt, akkor
kikerül a programból. Az
elõzõ évi tanulmányi ered-
ményhez viszonyított romlás

esetén a mentornak kéthavi
díját kell visszautalni a fi-
nanszírozó felé – részletezi a
mentorként is helytálló ta-
nárnõ és az igazgató.

A Pollák Antal Mûszaki
Szakközépiskolában Szilágyi
Anna tanárnõ és kollégája,
Fekete György látja el ezt a
feladatot.

– Az elbírálási folyamat át-
futási ideje elég hosszú. No-
vemberben el kell kezdeni a
közös munkát, de csak janu-
árban kapunk arról értesí-

tést, hogy valóban bekerült-e
a diák a programba – mond-
ta Szilágyi Anna.

Tapasztalata szerint szigo-
rodik az adminisztrációs kö-
vetelményrendszer és egyre
hamarabb kell beadni a pá-
lyázatokat. 

A Zsoldos Ferenc Középis-
kola és Szakiskola 2006-ban
csatlakozott az Útravalóhoz.
Az elõzõ években a leadott
pályázatok nyolcvan száza-
léka volt sikeres, idén ez hu-
szonöt százalék. A szakma
megszerzését támogató ösz-
töndíjat jelenleg tíz diák tud-
hatja magáénak, az érettségi-
ét pedig harmincöt. Szép Ilo-
na igazgatóhelyettes elmon-
dása szerint a diákok pályá-
zatának elbírálásakor szük-
ség lenne egy, az iskola által
benyújtott rangsorra, hiszen
az intézmény köteles tájé-
koztatni a diákot és a szülõ-
ket a jogosultságról, viszont
így olyan tanulók is nyer-
nek, akik nagyon hamar ér-
demtelenné válnak az el-
nyert összegre. A legtöbb
esetben az ösztöndíj a csalá-
dok mindennapi kiadásait
segíti. 

A Boros Sámuel Szakkö-
zépiskola és Szakiskolában
megtudtuk, hogy nem csak a
tanulmányi része, hanem pá-
lyaorientáció szempontjából
is fontos az együttmûködés. 

- A kezdetekkor negyven,
most tíz fõ indulhatott el a
programban. A halmozottan

hátrányos helyzetû diákok
több mint fele nem kap tá-
mogatást, az iskolában het-
ven-nyolcvan hátrányos
helyzetû diák van. Fontos
arra is hangsúlyt fektetni,
hogy legyen kiállása, önbi-
zalma a gyerekeknek. Jól
alátámasztja a program
eredményességét az is, hogy
a mentor-diák kapcsolatok
az érettségit követõen is
fennmaradnak – mondta el
Puskás Nikolett ifjúságvédel-
mi elõadó.

Mint kiderült, 2010-ig egy
harmadik részlet kifizetésére
is sor került, ha a diák javí-
tott az elõzõ évi átlagához
képest. Ezt az összeget az
akkori fenntartó átcsoporto-
sította a vörösiszap károsul-
tak megsegítésére létreho-
zott alapba, viszont a követ-
kezõ évben nem folytatták a
harmadik félévi ösztöndíj-
nak a folyósítását. A fenntar-
tó felé benyújtott észrevéte-

lek visszajelzés nélkül ma-
radtak. 

A Bartha János Kertészeti
Szakképzõ Iskolában László
Katalin tanárnõ elmondta,
hogy 2007-ben csatlakoztak
a programhoz. Kezdetekkor
hat tanuló nyert a pályáza-
ton, a következõ tanévben
négy mentor, tizenöt diákkal
indult, de csak hatan jutot-
tak be. Tavaly az Út a szak-
mához ösztöndíjat három di-
ák kapta meg. Az intéz-
ményben a diákok választ-
hatják ki, hogy melyik okta-
tó legyen a mentoruk. Vereb
Ágnes Kispálné Fejes Erzsébet
tanárnõt választotta, akivel a
személyiségfejlesztésre, az
iskolán kívüli életre való fel-
készülésre is hangsúlyt fek-
tetnek. Közös kiránduláso-
kat, múzeumlátogatásokat is
szerveznek. Ágnes elsõdle-
ges célja leérettségizni, majd
megszerezni a növényvédõ
technikusi és a virágkötõ
szakmát. Emellett a rendez-
vényszervezés is érdekli.

Lantos Éva

Útravaló ösztöndíj – sikerek és tapasztalatok

Ésszerû álmok

Gyõri Sándor munka és család mellett
végezte el a fõiskolát

Kiemelt fejlesztési cél a Kiss Zsigmond utcai rekonstrukció az új Kurca-híddal és
a Batthyányi utcai körforgalommal együtt.

Feltételek és összegek

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma a 2013/2014-es
tanévben is elindította az Útravaló programot. Célja a kö-
zépiskolás tanulók sikeres érettségi vizsgájának elõsegí-
tése. Vizsgálják a családok egy fõre jutó átlagkeresetét,
bár tudunk olyan esetrõl, ahol 19 260 forint volt az ösz-
szeg, de a tanuló nem jutott be a programba. A résztvevõ
diákok tanulmányi átlagtól függõen ösztöndíjban része-
sülnek. Ennek összege 8–15 ezer forintig terjed havonta.
Egy mentorral kell közösen dolgozni, aki az iskola egyik
oktatójaként vállalja, hogy tanulmányaiban segíti a diá-
kot. A mentorok juttatása diákonként havi hétezer forint.

Postás az
iskolapadban

Kispálné Fejes Erzsébet és Vereb Ágnes történelemórán.

Alsóréttõl Nagytõkéig ötven kilométeres kört jár be na-
ponta Gyõri Sándor. Két évtizede dolgozik postásként, 15
éve járja a Szentestõl északra fekvõ tanyavilágot, levelek-
kel, küldeményekkel. Jól ismeri a vidéket, hiszen ez gyer-
mekkorának színtere is: a kistõkei részen nõtt fel a hetve-
nes években, amikor még élénkebb volt a vidék. Emlékei, a
föld és a természet szeretete késztette arra, hogy munka és
két kisgyermek nevelése mellett tanulásra adja a fejét. Ja-
nuárban végzett környezetgazdálkodási agrármérnökként
Kecskeméten.
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Vidovics Ferenc órásmes-
ter teltházas elõadást tartott
a felújított Szent Anna
templom toronyórájáról a
Koszta József Múzeumban.
Kedves humorral fûszerez-
ve mutatta be a rendkívül
összetett óraszerkezetet,
melyet maga újított fel és
tart karban. Fia, ifjabb
Vidovics Ferenc egy hangu-
latos rövidfilmet készített,
melyben közelebbrõl is lát-
hatjuk a forgó és csattogó
remekmûvet. 

A mûvészi filmben Vido-
vics Ferenc papucsban meg-
közelíti a harangtorony ajta-
ját és a kulcsot néhányszor
elfordítva már benn is ter-
münk vele a félhomályban
úszó, szûkös csigalépcsõn. A
harangtorony különös, me-
leg fényben játszik. A mester
a kísérteties óramû körül te-
vékenykedik. Szemüvegével
az orrán szemléli a szerkeze-
tet, ami csak kattog, forog
szüntelenül, közben a han-
gulathoz illõ egyházi dalla-
mok is fel-fel csendülnek a
Bárdos Lajos Vegyeskar elõ-
adásában, orgonakísérettel.
A súlyos harangokat egy-e-
gy kalapács üti. Negyed
órákban a kicsit, egész órák-
ban pedig a nagyot, ami a
toronyban tartózkodva igen-
csak megdolgozza az ember
dobhártyáját.

Az órás minden nap fel-
megy a magasba és felhúzza
az órát. Mivel Vidovics Fe-
renc leginkább papucsban
szeret közlekedni, már arra
is volt példa, hogy a papucs
fenntrõl a mélybe hullott és
zokniban tette meg a lefelé
vezetõ utat. Az óra 44 órát
jár teljesen felhúzott állapot-
ban, hetente pedig pontosí-
tani kell az idõn. Érdekes,
hogy nem azért állítódik el

egy-egy perccel, mert a 250
évvel ezelõtt dolgozó meste-
rek olyan ügyetlenek voltak,
hogy nem tudtak pontos
idõmérõ szerkezetet készíte-
ni. Éppen ellenkezõleg, ez az
óra egy olyan minõségi
munka, amit ma már nagyon
ritkán találni. A pontatlanság
oka az ingában rejlik, ez
ugyanis kötélbõl van, ami-
nek a hossza a hõmérséklet
függvényében változik. 

Az elõadás után Vidovivs
Ferenc 10 filléres híján egy
ötforintossal bírta muzsikára
Susannát, az általa felújított,
különös mechanikus zenegé-
pet.

Az eredetileg Nagymágoc-
son lévõ szerkezetet a máso-
dik világháború után egy
Jászberényi tanyán találták
meg és a került a szentesi
múzeumba.

Baranyai Vitália

E két csodálatos hangszer
már önmagában is csalogató
lehet a klasszikus zenét ked-
velõk számára, de Szentesen
most egy koncerten hallhat-
juk õket, elismert elõadómû-
vészek megszólaltatásában.
Február 27-én, csütörtökön
Bálint János és Sipkay Deborah
közös koncertjére várjuk sze-
retettel az érdeklõdõket a
Hangversenyközpontba. Sip-
kay Deborah a Nemzeti Fil-
harmonikusok hárfamûvé-
sze, s immár 20 éve ad közös
koncerteket Bálint Jánossal.
A 2008-ban Liszt Ferenc–díj-
jal kitüntetett mûvész jelen-
leg a Szegedi Egyetem Zene-
mûvészeti karának tanára. A
mûsor is minden igényt ki-
elégítõnek ígérkezik, hisz
hallhatunk rövid kora ba-
rokk tételeket, majd J. S.
Bach mûveibõl ízelítõt. Ezt
követik népszerû Debussy és
Chopin zongorakeringõk át-
iratai. Az akusztikailag töké-
letes összhangban megszóla-
ló két hangszer közös muzsi-
kálása után, egy-egy szóló
darabbal is kedveskednek a
mûvészek, a remélhetõen
nagy számú közönségnek.
Igazi ritkaságnak, és nagy-
szerû élménynek ígérkezik a
koncert zárásaként elhangzó
nagyobb lélegzetû Ravi
Shankar mû, Hajnali varázs-
lat címmel. Egy indiai „Ra-
ga” témára írt – tulajdonkép-
pen – improvizáció, mely 13
percen keresztül  egy egyre
gyorsuló variáció, különle-
ges színekkel, csúszásokkal
tarkítva. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a közönséget magá-
val ragadja és elvarázsolja a
hárfa-fuvola koncert.

Kocsis Györgyi

Fuvola-
hárfa egy

estén

Az ország különbözõ tájai-
ról, de határon túlról, Csík-
szeredáról, Kézdivásárhe-
lyrõl és a Délvidékrõl is ér-
keznek amatõr költõk és
versmondók városunkba,
hogy együtt, csak a szavalás
kedvéért, a költemények sze-
retetéért töltsenek együtt egy
napot. Paulovics Tamás szer-
vezésében ismét a városi
könyvtár a helyszíne a hét-
végén a tavalyi, nagy sikerû
találkozó folytatásának. A
Versírók és Versmondók Ta-
lálkozója a Krúdy-, és Illyés
Gyula versmondó versenye-
ken korábban eredményesen
szereplõ, különdíjakkal jutal-
mazott szentesi amatõr sza-
való, Paulovics Tamás fejébõl
pattant ki. A különbözõ vers-
mondó rendezvényeken
megismert, díjakkal elismert
szavalókat invitálta meg a
szentesi találkozóra. Ezúttal
– ahogyan már tavaly is -
nem a versenyzés, csak a
versek szeretete adja az ap-
ropót az összejövetelre, mely
már 21-én, pénteken este el-

kezdõdik a Páterházban,
ahol egy pohár bor fölött
verselnek. Másnap délelõtt
10 órakor kezdõdik a gála,
melynek keretében mindenki
szaval kedvenceitõl, vagy sa-
ját mûvét tárja a közönség
elé. Közremûködik Mihály
Béla és Várkonyiné Mihály Er-
na, valamint Horváth György.

A találkozó 13 órakor Rad-
nóti Miklós emléktáblájának
megkoszorúzásával folytató-
dik a könyvtár mellett, majd
14. 30-tól irodalmi mûhelyre
gyûlnek össze a szereplõk,
amelynek során Baka István
szegedi költõre, mûfordítóra
emlékeznek. Már szinte ha-
zajár Szentesre Szepesi Attila
József Attila-, Weöres Sán-
dor-, Tizsatáj-és a Magyar
Köztársaság Babérkoszorúja-
díjas költõ, de a Tiszatáj és a
Szegedi Lap, vagyis két Kár-
pát-medencei terjesztésû iro-
dalmi lap szerkesztõségi ta-
lálkozójára is alkalmat kínál
a hétvégi rendezvény.

D. J.

Bor fölött is
verselnek

Egy új sorozat folytatódik
hamarosan a Zene-Világ-
Zene keretein belül. Az elõ-
zõ évadban kezdõdött, és a
koncertsorozat zenei határa-
it hivatott kitágítani. Prog-
resszív rock ugyanis koráb-
ban nem hangzott fel a ze-
neiskolában, de jött a
Special Providence, minden
várakozást felülmúló nézõ-
számot produkálva. Ezúttal
(egészen pontosan március
7-én, pénteken 19 órai kez-
dettel) Alapi István zeneka-
rán a sor.

Közismert, hogy Alapi az
Edda gitárosa. Pont. Elérke-
zett ugyanis a pillanat, ami-
kor sürgõsen el kéne felejteni
ezt. Egyrészt azért, mert
egyetlen Edda-szám sem
szerepel a mûsoron. Más-
részt, mert a fúziós jazz,
azon belül a rockjazz szûk
rétegében ezzel a törekvésé-
vel szerzett nevet magának,
mégpedig szerte a világban,
az internetes hanglemez-ter-
jesztés jóvoltából.

Alapi István - csakúgy,
mint a muzsikája - rosszul
tûri a (felesleges) skatulyá-
zást. „Szabadidõ-zenekara”
pedig évtizedek óta van – az
Edda mellett, az Eddán túl.
(Egyikkel – 1998 novemberé-
ben – egy jobb sorsra érde-
mes rock-klubot avatott fel
Szentesen.)

Az utolsó elõtti, saját neve
alatt megjelent lemeze, a

2011-ben rögzített niXfactor
igen sikeresnek bizonyult
(tehát az lemezcím, nem pe-
dig a projekt neve), hiszen
egy évvel késõbb Fonogram-
díjat vehetett át érte az alko-
tógárda. Az eredmény ösz-
tönzõleg hatott a folytatásra.
Nem kellett túl sokat vár-
nunk rá. Inner Vortex cím-
mel jelent meg az új CD,
2013 tavaszán.

Addigra a zenekar össze-
tétele némileg megváltozott.
Utólag elmondhatjuk: elõ-
nyére, már ha lehet (lehetett)
fokozni azt a nívót, ami a
niXfactor után hihetetlennek
tûnt! Lantos Zoltán (aki hege-
dûs) és Nagy János (billen-
tyûs) állandó taggá válásával
a csapat szárnyakat kapott!
(Nem kisebbítve a ritmus-
szekció: Mits Gergõ és Banai
Szilárd érdemeit.)

Azt, hogy milyen, amikor
egy rock-gitárost elkapja a
hév, jól ismerjük (lásd/hall-
gasd: Vai, Malmsteen, Sat-
riani). Ám, amikor virtuóz
jazz-muzsikusok által meg-
támogatottan (pontosabban:
velük együtt) szárnyal, az
másik történet. Nos, ilyenbe
„cseppent be” (szánt szán-
dékkal) Alapi István! Ponto-
san tudta, mit szeretne, a tár-
sai pedig megértették az el-
képzeléseit és maximális se-
gítséget nyújtottak a munká-
jához.

Az eredmény – a CD-n
hallható muzsika – nem csak
világszínvonalon összegzi,
szintetizálja a jazzrock és a
rockjazz évtizedes eredmé-
nyeit (mondhatni: hagyomá-
nyait), de tovább is gondolja
azokat.

Szó ami szó, vakteszten
bárkit a fanok közül meg le-
hetne vezetni ezzel a CD-vel,
majd megdöbbenteni jól az
eredménnyel. Volt szeren-
csém élõben is meghallgatni
a gárdát. Mit mondjak? Le-
nyûgöztek!

olasz

Rockjazz - Alapi
István vezérletével

Nem mindennapi elõ-
adást tartott Gál Lajos lelki-
pásztor a Mûvelõdési és If-
júsági Házban február 18-
án. A Házasság Hete prog-
ramsorozat keretein belül,
melyet a Szentesi Keresz-
tény Pedagógus Társaság
szervezett, bizony az egyik
percben feszült figyelem-
mel hallgatta a közönség a
történeteket, a másikban
már a nevetéstõl volt han-
gos a terem. 

Tóth Tamás szervezõ az
elõadással kapcsolatban ki-
emelte, hogy semmit sem
szeretnének a hallgatóságra
erõltetni, pusztán az elõadó
tapasztalataival illusztrálva
szeretnék bemutatni a pár-
kapcsolat és házasság mi-
benlétét.

Gál Lajos saját példájából
merítve illusztrálta, hogyan
találhatunk rá arra az ember-
re, aki, ha szerencsénk van,
életünk végéig elkísér min-
ket az úton. Kihangsúlyozta,
mennyire fontos, hogy jó ala-
pokra kerüljön a házasság.
Véleménye szerint az ember
akkor mûködik rendeltetés-
szerûen, ha házasságban él,
sõt úgy gondolja, hogy a csa-

lád a gyermek számára csak
átmeneti szállás, mely óvja,
támogatja, amíg ki nem re-
pül onnan. 

Egy házasságot meg kell
védeni. Szülõi behatástól, a
mindig rettegett harmadik-
tól, sõt, a házastársak minõ-
ségi idõtöltése érdekében bi-
zony a gyerekektõl is. Nem
drasztikus intézkedések
ezek, egyszerûen a kapcsolat
fenntarthatóságáért tett lépé-
sek. Kiemelte, hogy a házas-
ságban is folyamatosan tu-
datni kell a másikkal, meny-
nyire fontos nekünk, köszön-
jük meg, hogy van nekünk.
A feleségének gyakran csak
annyit mond: köszönöm. Õ
persze visszakérdez, hogy
ugyan mit? Mire férje csak
ennyit válaszol: mindent. El-
mesélte, hogy egyszer bi-
zony köztük is volt mosoly-
szünet. Ekkor apró papír-
fecnikre felírta, hogy SZE-
RETLEK. Eldugta a ház kü-
lönbözõ pontjaira és várta fe-
lesége reakcióit. Neje az utol-
só üzenet megtalálásakor ne-
vetve békülésre adta a fejét.
Gál Lajos kihangsúlyozta a
humor fontosságát a kapcso-
latokban. Szerinte kell, hogy

a házastársaknak legyen hu-
morérzékük, fel tudják vidí-
tani egymást.

– Szeretem, amikor meg-
nevettetem a feleségemet.
Most, itt is meg tudom csi-
nálni. Imádom, ahogy kun-
cog – közben szeretetteljesen
nézett a közönség soraiban
ülõ kislányára és nejére.

Elmondta, hogy az udvar-
lás nem érhet véget a nõ
meghódításánál. Annak
egész életen át kell tartania.
Dicsérni kell a másikat és
nem szabad hagyni, hogy az
együtt töltött idõ lereduká-
lódjon néhány közös pilla-
natra. 

– Apró dolgok is tehetnek
csodákat: egy érintés, egy
szép szó, ezek ilyen lelki
SMS-ek – magyarázta.

A történet végén hozzátet-
te: – Mindannyian törékeny
anyagból vagyunk. A házas-
ság is ilyen. 

Gál Lajos késõbb elmond-
ta, hogy eleinte nem értette,
miért nem kérdez a hallgató-
ság, majd rájött, hogy a kér-
dõjelek késõbb jelennek meg
a fejekben, de azokra már
jobb, ha magunk adunk vá-
laszt. Lantos Éva

A házasság törékeny –
védeni kell

Gál Lajos lelkipásztort visszavárják.

Papucsban a toronyban

Fotó: Vidovics Ferenc
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László Csaba és Páli Vik-
tória sorozatban harmad-
szor nyerték meg a standard
táncok magyar bajnokságát,
szebben nem is búcsúzhat-
tak volna az amatõr ver-
senyzéstõl.

A két héttel ezelõtti elsõ
versenynap után február 15-
én és 16-án folytatódtak a
magyar bajnoki küzdelmek a
Pestszentimrei Sportkastély-
ból a Magyar TáncSport
Szakszövetség rendezésé-
ben. A Szilver kiválóságai, a
világkupa-ezüstérmes, világ-
játékok résztvevõ László-Páli
kettõs immáron harmadszor
állhatott a magyar bajnoki
dobogó tetejére standard
táncokban. Csabának ez a si-
ker összességében a 15. ma-
gyar bajnoki címet jelentette,
az ezredforduló óta õrzi ve-
retlenségét idehaza, Németh
Anikóval, Szögi Szilviával,
Mikes Annával, majd Páli Vik-
tóriával nyerve a címeket.
Viktóriával két éve táncol-
nak, együtt búcsúztak az
amatõr versenyektõl, s a pro-
fik mezõnyében is együtt
próbálkoznak a jövõben. A

dobogón csak szilveres pá-
rok álltak: második helyen
végzett Szepesi József Farkas
Bettinával, bronzérmes lett
Hegyes Bertalan János Kis Vio-
lettával. A döntõben táncolt
még Budai Attila Barna Lillá-
val az oldalán, akik ötödik-
ként végeztek. 

A junioroknál a Rischák
Balázs-Dajka Csenge páros

idén már begyûjtötte mind a
három bajnoki aranyérmet: a
standard és latin után most
tíztáncban is õk bizonyultak
a legjobbnak. Negyedik lett a
Szilverbõl Bereznyai Martin
és Juhász Jázmin. 

Ifjúsági standard bajnoki
ezüstérmes a Rónyai Zoltán-
Farkas Boglárka páros, mögöt-
tük 4. lett Sági István Balázs

és Forgó Éva Patrícia, 5. Tisza
Dániel és Palásti Sára Anna, 6.
Alessandro Bidinat és Haddad
Sabrina. Junior I standard
táncban MB  2. Mészáros Ben-
ce Levente Balanescu Liliáná-
val. Gyerek II. tíztáncban MB
3. Kohon Patrik Kávási Évával,
4. Urbán István-Urbán Lilla, 5.
Papp Ádám István-Gál Dalma.
Ifjúsági latin MB: 5. Rónyai
Zoltán-Farkas Boglárka.

Bajnokként folytatják a profiknál

Negyedik helyen végzett
a Csongrád Megyei Labda-
rúgó Szövetség által kiírt
mûfüves, nagypályás baj-
nokságon a Szentesi Kinizsi
labdarúgó-csapata. Bozóki
Zoltán vezetõedzõ szerint
hasznosak voltak ezek a
mérkõzések, hiszen olyan
pályán készülhettek, és gya-
korolhattak, ami Szentesen
egyelõre csak álom.

Vasárnap délután kettõkor
rendezték Hódmezõvásárhe-
lyen a CSLSZ téli kupájának
bronzmérkõzését, melyen a
Kinizsi a Mindszent gárdájá-
val csapott össze. Az elsõ fél-
idõ kiegyenlített játékot és
két gólt hozott. Elõbb Kovács
Norbert szerzett vezetést a
mieinknek, nem sokkal ké-
sõbb azonban egyenlítettek a
mindszentiek. A második já-
tékrész elején is inkább a Ki-
nizsi akarata érvényesült,
ám a 60.percben a gólszerzõ
Kovácsot kiállította a játék-
vezetõ, így 30 percet ember-
hátrányban volt kénytelen
játszani a Szentes. Ennek el-
lenére nem játszott aláren-
delt szerepet a csapat, sõt, to-

vábbra is inkább a mieink
játszottak fölényben, ám a
80.percben egy védelmi
megingásunkat kihasználta a
Mindszent, így végül 2-1-re
nyerték meg a bronzmérkõ-
zést. – Jól döntöttünk, hogy
elindultunk ezen a téli baj-
nokságon, mert még az el-
múlt héten is hó volt a pá-
lyán, sáros, mély a talaj, így
itthon biztos nem tudtunk
volna edzõmérkõzéseket ját-
szani – értékelte az elmúlt
három hetet a csapat vezetõ-
edzõje, Bozóki Zoltán. –
Mindenkinek játéklehetõsé-
get tudtam adni, az új játéko-
sok is be tudtak illeszkedni a
csapatba, egyszóval minden-
képpen sikeresnek nevezhet-
jük a téli kupán való részvé-
telünket. 

A Kinizsi a bajnoki rajtig
már nem játszik más csapa-
tok ellen, és mivel bõséges a
felnõtt és az ifjúsági gárdák
játékoskerete, így házon be-
lül oldják meg az edzõmér-
kõzést Mihály Róberték. Baj-
noki rajt jövõ hétvégén, ide-
genben, a Tápé ellen.

HV

Már a rajtra
készülnek

16-8-ra kapott ki a Szol-
noktól a Valdor-Szentesi
VK férfi vízilabda-csapata,
de a látottak megnyugtatták
a szurkolókat: játékban elõ-
rébb lépett a gárda.

Az idei bajnoki cím egyik
nagy favoritja, a több száz-
milliós költségvetésbõl gaz-
dálkodó Szolnok látogatott a
ligeti uszodába az elmúlt hét
végén, és tulajdonképpen
nem történt meglepetés, a
vendégek nyolc góllal nyer-
tek a mieink ellen. Sokan fél-
tették a találkozót megelõzõ-
en a Szentest, mondván a
bajnokaspiráns „kivégzi”
majd a Szentest, de szeren-
csére nem így történt. Az el-
sõ nyolc percben döntetlent
értek el a mieink az olimpiai-
és világbajnokokkal érkezõ
Szolnok ellen, a második és a
harmadik negyed egyértel-
mûen a vendégeké volt, a zá-
ró nyolc percben viszont is-
mét vállalható periódust pro-

dukált a csapat. – Azt kértem
a srácoktól a találkozót meg-
elõzõen, hogy ne féljenek,
nekünk ezen a meccsen sem-
mi veszíteni valónk nincs –
értékelte a látottakat Matajsz
Márk vezetõedzõ. – A végére
kijött a két csapat közötti kü-
lönbség, de amíg bírtuk erõ-
vel, addig ott voltunk a nyo-
mukban, voltak helyzeteink,
amiket sajnos elhibáztunk,
kaptunk elkerülhetõ gólokat,
amikre a jövõben oda kell
majd figyelnünk, de a végén
az eredmény ellenére
megdícsértem játékosaimat.
Igyekeztem a legfiatalabbak-
nak is játéklehetõséget bizto-
sítani, hiszen az ilyen sztárok
ellen lehet a legtöbbet tanul-
niuk és szokniuk is kell az
ilyen ütközeteket.

A csapat szombaton 18
órakor a Honvéd ellen játszik
bajnokit a ligeti uszodában.

HV

Szentes-Honvéd szombaton
Valdor-Szentes–Szolno-

ki Dózsa-Közgép 8–16
(3–3, 2–5, 1–4, 2–4)

Vodafone férfi vízilabda
OB I., 18. forduló. Szentes,
Széchenyi ligeti uszoda,
200 nézõ. Vezette: Füzesi,
Csizmadia.

Szentes: HORVÁTH A. –
Pellei 1, Józsa 1, Nagy M.,
Szabó I. L. 1, Kistamás 1,
Szabó I. Z. Csere: HEGE-
DÛS B. 2, HEGEDÛS I. 2,
Németh D., Káris, Bodor.
Edzõ: Matajsz Márk.

SZOLNOK: Decker Á. –
SZ. MITROVICS 2,
Hosnyánszky 2, Jansik D.,
Vörös, VÁMOS 2, Gocics.
Csere: Lévai (kapus), Tóth
P. 1, Alekszics 1, HANGAY
2, PÁSZTOR 4, Kis G. 1, Tö-
rök B. 1. Szakmai igazgató:
Kovács István.

Gól – emberelõnybõl:
10/4, ill. 14/7. Kipontozó-
dott: Szabó I. L. (23. p.).

Megyei rangadót nyert
meg a Hungerit-Szentesi
VK nõi vízilabda-csapata a
Szeged ellen. Jövõ szerdán
18 órakor a BVSC látogat a
ligeti uszodába, ez lesz a
csapat elsõ rangadója idén.

Esélyesként szállt meden-
cébe a Szentes a Szeged el-
len, még akkor is, ha a mie-
ink nagyon megszenvedtek
ellenfelükkel az õszi idény-
ben. Akkor egy góllal nyer-
tek Szegeden Gémesék, most
csak hárommal, de a végén
már valamennyi vízilabdá-
zójának lehetõséget adott
Tóth László vezetõedzõ a já-
tékra, és az utolsó nyolc perc
kissé felforgatott összeállítá-
sának tudható be a szoro-
sabb végeredmény. A 12-9-es
siker után érthetõen már a
következõ mérkõzésekrõl
nyilatkozott a szakvezetõ,

aki legfontosabbnak azt tart-
ja, hogy a rájátszásra kerülje-
nek igazán jó formába a lá-
nyok. – Sajnos vannak hi-
ányzóink, sérültjeink, ráadá-
sul Gémes sérülése sem jött
teljesen rendbe, pedig õsszel
az egyik legjobb lövõjáté-
kosunk volt, de bízom ben-
ne, hogy fokozatosan vissza-
nyeri legjobb formáját, mert
nélküle azért nehéz dolgunk
lenne a bajnokság záró sza-
kaszában – mondta Tóth
László. – Szerdán a BVSC el-
len játszunk fontos mérkõ-
zést, ezt mindenképpen meg
kell nyernünk, de igazán a jó
játékot majd március végére,
áprilisra várom csapatomtól.
Az utolsó két alapszakaszbe-
li mérkõzésünknek már
csúcsformában kell „neki-
mennünk”.

hv

Az elsõ rangadó elõtt
14-4-re nyert a sereghajtó

Tápiógyörgye ellen a Szen-
tesi Kinizsi SZITE NB II-es
asztalitenisz – csapata, a kö-
vetkezõ két fordulóban vi-
szont bombaerõs gárdák el-
len állnak majd asztalhoz
Bunda Szabolcsék.

A papírformának és az
esélyeknek megfelelõen si-
mán nyerte legutóbbi bajno-
kiját a Kinizsi. Az NB II-tõl
már gyakorlatilag búcsúzó
tápiógyörgyeieknek mind-
össze négy nyert mérkõzést
engedtek a mieink, akik vé-
gül 14-4 arányú gyõzelmet
arattak. Vélhetõen ez volt a
szezon legkönnyebb mérkõ-
zése, ezen a hétvégén a Bé-
kés, a jövõ héten hazai kör-
nyezetben a BVSC ellen sok-
kal keményebb csaták vár-
nak a Kinizsire. – Fiatal játé-
kosunknak, Kádár Péternek is

lehetõséget tudtunk adni a
játékra, aki élt is a bizalom-
mal, három gyõzelemmel
vette ki a részét a sikerbõl –
mondta Hegedûs Gábor szak-
osztályvezetõ. – Békésre uta-
zunk legközelebb, ellenük a
legutóbbi két alkalommal
döntetlenre végeztünk, sõt a
BVSC-vel, jövõ heti ellenfe-
lünkkel is 9-9-et játszottunk
a fõvárosban, így mindkét
gárda ellen kiélezett küzde-

lemre számítok. Így, elõzete-
sen most is elfogadnám, ha
megosztoznánk a pontokon.
Mindhárom csapat harcban
áll még a dobogóért, két
rangadó elõtt állunk, bízom
benne, hogy ponttal vagy
pontokkal leszünk gazda-
gabbak e két fordulót köve-
tõen és tartani tudjuk a pozí-
ciónkat a bajnokságban a do-
bogó környékén.

hv

Megosztoznának a pontokon

Alsóörsön lépett pályára
a Szentesi párducok U10-es
korosztályú fiú kézilabda-
csapata az ERIMA kiemelt
bajnokság legutóbbi játék-
napján. A mienk három
mérkõzésükbõl kettõt meg-
nyertek, és a harmadikon
sem kaptak ki. Azaz, mégis
kikaptak… érdekes meccs
volt, érdekes bíráskodás-
sal.

Az FTC Elektromos, az
Óbuda és az Alsóörs ellen lé-
pett pályára vasárnap a Pár-
ducok korosztályos csapta. A
korai indulás és a nagy távol-
ság ellenére a mieink játszot-
ták az elsõ mérkõzést az
Elektromos ellen, ahol egy
szentesi gólt a zsûri-asztalnál
ülõk „elfelejtettek” beírni, így
végül a fõvárosiak nyertek 10-
9-re, holott a Párducok pontot
szereztek jó erõkbõl álló ellen-
felük ellen, akik ráadásul a
szabályokkal ellentétben (
min. 12 játékossal kell kiállni)
csak tizenegyen voltak. 

A másik két mérkõzésen
már sima szentesi siker szüle-

tett, az Óbudát 14-11-re, az al-
sóörsi Kézilabda Akadémiát
pedig 22-12-re verték meg
Czesznak György és Orosz Tibor
tanítványai. – Úgy gondolom,
hogy meg fogjuk kapni a két
pontot, amit ezen a napon el-
vettek tõlünk – mondta a
sportiskola vezetõje. Czesz-
nak György szerint a szabá-
lyok világosan fogalmaznak,
így elvileg nem kérdéses,
hogy kinek járnak a bajnoki
pontok. Legközelebb a Párdu-
cok lány U10-es korosztályú
csapata játszik az ERIMA baj-
nokságban, mégpedig február
23-án, vasárnap, amikor is
többek között a Ferencváros,
a Kozármisleny, a Kiskun-
dorozsma és a Szombathely is
a Dr. Papp László sportcsar-
nokban lép majd pályára. A
fiúk március 8-án játszanak
legközelebb, ráadásul ennek a
napnak a délutánján a lányok
régiós fordulóban is szerepel-
nek, kézilabdás nagyüzem
lesz tehát nõnapon a sport-
csarnokban.

hv

Eltûnt egy gól
a Balatonban…

Szegváron, a Forray-
kupán szerepelt eredménye-
sen Oroszi Szilvia vezet-
ésével a szentesi tornász
csapat. A legkisebbek ezen
a hétvégén Debrecenben
vesznek részt a diákolimpia
regionális döntõjében.

24. alkalommal rendezték
meg Szegváron a Forray-
kupa elnevezésû tornász via-
dalt. A meghívásos versenyre
még a fõvárosból is érkeztek,
és a szentesiek is négy csa-
pattal vettek részt. Az elsõ
korcsoportban két szeren, az
elsõ-második korcsoportban
három szeren és két csapat-
tal, a harmadik-negyedik
korcsoportban pedig egy csa-
pattal indultak el. – Az elsõ-
második korcsoportos együt-
tesünk közül az egyik gár-
dánk a dobogóra állhatott –
nyilatkozta a gyerekek felké-
szítõje, Oroszi Szilvia, aki
hozzátette, hogy az egyik
legnépesebb mezõny ebben a
korosztályban gyûlt össze,
összesen 13 csapat vetélke-
dett egymással. – A legkiseb-
bek, a két tornaszeren ver-
senyzõk kilenc gárda közül
szerezték meg az ezüstérmet.
Mivel meghívásos verseny-
rõl volt szó, ezért ezt a csapa-
tunkat a Deák Ferenc és a
Klauzál-iskolába járó elsõ-
másodikos kislányok is erõ-
sítették. Jó volt látni ezeket a
kicsiket, akik különbözõ
helyrõl érkezve együtt küz-
döttek a csapatunk sikeréért.

Jó hír, hogy hétfõ óta – a
Koszta-iskola mellett – a Kla-
uzálban is tarthat edzéseket
Oroszi Szilvia, így akár min-
den nap edzhetnek majd a
jövõben a szentesi tornászok,
sõt, a Deákban is lesz lehetõ-
ség foglalkozásokat tartani.
A szentesi csapat szombaton
Debrecenbe utazik, ahol a di-
ákolimpia regionális döntõ-
jén mutathatják be tudásukat
a legkisebbek. 

hv

Dobogón a
tornászok

László Csaba kislányával a karján búcsúzott.



– Mit csinál a részeg a botanikus
kertben?
– Virágba borul...

Acélkoporsót találnak valahol Ma-
gyarországon, és a muzeológusok
egy része arra gyanakszik, hogy Atti-
la sírját lelték meg. A vélemények
azonban megoszlanak, ezért elküldik
a csontvázat a Szovjetunióba, hogy
az "élenjáró" szovjet tudósok állapít-
sák meg a valóságot. Egy hét múlva
visszaérkezik a csontváz, teljesen
össze van törve. Mellette egy kis cet-
li, ráírva lakonikus rövidséggel:
Attila csontváza.
A magyarok elhiszik, de kíváncsiak,
milyen módszerrel dolgoztak a tudó-
sok. Küldik a táviratot a kérdéssel,
hamarosan meg is jön a választáv-
irat:
– Bevallotta.

Egy srác találkozik az erdõben a jó
tündérrel.
– Mivel épp jó kedvem van, teljesí-
tem 2 kívánságodat.
– Csak kettõt? Legyen már három,

mindig annyi szokott lenni!
– Oké, legyen három! Mi a másik
kettõ?

Két székely barkobázik:
– Fiú?
– Igen!
– Szõke hajú?
– Igen!
– Itt van a kocsmában?
– Igen!
– Rákérdezhetek?
– Igen!
– Ki az??

Székely bácsi nagy kínlódás közepet-
te borotválkozik.
A gyerek:
– Mi a baj, édesapám?
– Életlen a beretva. Nem viszi a sza-
kállamat!
– Ne mongya mán' édesapám, hogy
keményebb a szakálla, mint az a
konzervdoboz, amit most nyitottam
ki vele!

A karatézós karalábé odamegy a zel-
lerhez: – Én vagyok a karatézós kara-
lábé! – és nagyon megveri. Tovább
áll, most a répa következik: – Én va-
gyok a karatézós karalábé! – és azt
is nagyon megveri. Sorra veri a zöld-
ségeket, egyszer csak jön valaki, és
mocskosul elveri a karatézós karalá-
bét! – Hát te meg ki vagy? – kérdezi
a karalábé. 
– Én vagyok a Krump-lee...

Két légy motorozik a sivatagban, az
egyik lemarad, kérdi tõle a másik: –
Mit történt? – Semmi baj, csak bogár
ment a szemembe...

Miért kell óvatosan kinyitni a Nemzeti
Sportot? Nehogy kiessen a Fradi.

Hogy mûködik a netes szépségsza-
lon? Átküldök egy kilo bájt...

Miért nincs a halnak haja? 
– ??
– Mert sosem tudná megszárítani.

Pótfûtés
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Szentes sportéletének
egyik emblematikus alakja,
Cseuz László a Pest megyei
Pécel sportreferenseként
dolgozik október óta. A
nyugalmazott testnevelõ ta-
nár városunkban hiábavaló-
an keresett állást, pedig
még fizikailag és szellemi-
leg is aktívnak tartja magát,
sõt, a riói olimpiára is el
akar jutni, de már nem biz-
tos, hogy Szentesrõl...

Nem tagadja, keserû száj-
ízzel váltott ideiglenesen
lakhelyet a nyugalmazott
szentesi testnevelõ, akinek öt
hónapja a péceli önkormány-
zatnál kínáltak fel állást. Tá-
vozásának okairól jó adag el-
keseredettséggel mesélt la-
punknak a minap, amikor
itthon járt. - Itt, Szentesen
szerettem volna munkát vál-
lalni. Depressziós lennék, ha
nem tudnám magam elfog-
lalni valamivel. Ha a lányo-
mék nem Kanadában élné-
nek, akkor biztosan lekötne
a család – mondta. - Nem ke-
reseti szükséglet számomra
a munka, hanem még aktív-
nak érzem magam fizikailag
és szellemileg egyaránt.

A hat olimpiát kerékpárral
megjárt férfi a sportolás mel-
lett sem tétlenkedett az el-
múlt években: szezonálisan
vízieszköz-kölcsönzõ volt a
strandon, ahol gyermekek-
nek Vízmanó-tábort is veze-
tett, majd betanított munkát
is vállalt a Legrandnál. Mint
mondta, bármilyen munka-
lehetõség érdekelte volna.
Sportvonalon kapott több
ígértetet a városban, aztán
mégsem kereste senki. Pá-

lyázott az üdülõközpont élé-
re is, de tisztában van vele,
hogy valószínûleg a kora mi-
att nem támogatták, mint
ahogyan  tanári állásokra be-
adott pályázatait sem. Pedig
legalább húsz helyen próbál-
kozott vidéken, sikertelenül.
Pécelrõl viszont a polgár-
mester kereste meg, ugyanis
még a pekingi olimpián is-
merkedett meg a település-
rõl a kínai fõvárosba utazott
fiatalokkal,  onnan ered a jó
kapcsolat. A helyi önkor-
mányzat sportreferenseként
a település sportéletét szer-
vezi tavaly október óta
Cseuz László, aki az elsõ he-
tekben kerékpárjával bejárta
a környéket. 5-600 kilomé-
tert bicajozott a Gödöllõi-
dombságban, hogy feltérké-
pezze kerékpártúrákhoz,
amiket iskolások, családok
részére szervez. Lakást bérel
Pécelen, ahol, mint elárulta,
elismerik, megbecsülik, igaz,
nem anyagilag, mert egyete-
mi végzettséggel a fõiskolai
minimálbérért dolgozik fõál-
lásban. Megbízási szerzõdé-
sét meghosszabbították ez év
végéig, addig tehát biztosan
marad.

A péceliek többsége nem
ismeri eddigi tevékenységét,
de a közeljövõben rendeznek
számára egy élménybeszá-
molóval egybekötött kiállí-
tást a hat olimpiai kerékpár-
túrájáról. Január 6-án töltötte

be a hetvenedik életévét a
sportember, aki rendszere-
sen jár edzõterembe, úszni
viszont csak itthon van lehe-
tõsége, mert Pécelen nincs
uszoda. S természetesen ke-
rékpárját is magával vitte,
mert az a terve, hogy elmegy
a hetedik olimpiájára is. –
Nem mondtam le Rióról. Az
egyik variáció szerint turis-
taként, saját költségen uta-
zom ki, vagy ismét kerék-
párral, s akkor az Atlanti-
óceánig tekerek, Amszter-
damból repülõvel jutok el a
brazil városba, majd ugyan-
ezen az úton vissza, ezt sze-
retném még 72 évesen meg-
tenni. Azonban, ha  2016-ban

Pécelen leszek, onnan fogok
indulni Rióba – jelentette ki
Cseuz.

Bevallása szerint nagyon
megviselte, hogy el kellett
hagynia Szentest. A
testnevelõtanár úgy véli,
többször próbálták már elle-
hetetleníteni itteni életét, s
véglegesen el is költözne, ha
nem bízna a szentesi orvo-
sokban. – A magammal
szemben elvárt rendet sokan
nem szeretik – fejtette ki.

Szomorúságát tetézte az
is, hogy tavaly nem támogat-
ta a város a szentesi szárma-
zású hegedûmûvész, Lehota
András általa javasolt dísz-
polgári jelölését. – Pedig

büszkék lehetnénk, hogy egy
szentesi cigánygyerek a
mélyszegénységbõl felküz-
dötte magát a világ legna-
gyobb koncertzenekara, a
Concertgebouw elsõ hege-
dûsévé - tette hozzá Cseuz. 

Erre az évre több mint 25
sportrendezvényt terveznek
Pécelen, tehát ideje sem na-
gyon engedi hazajönni, a vá-
ros életét azonban továbbra
is figyelemmel kíséri, olvas-
sa lapunkat az interneten, s
ha itthon van, szurkol a pó-
lócsapatainknak, mint azt
tette legutóbbi találkozá-
sunkkor is.

D. J.

A péceli sportéletet szervezi Cseuz László

Hetvenévesen Rióba készül

Kos
Talán véget vet egy rég-
óta húzódó, lezárásra

váró kapcsolatának. Ezzel meg-
nyitja a lehetõséget egy új kapcso-
lat kibontakozásának. Ez a folya-
mat gyorsan fog lezajlani.

Bika
A hét során bõven akad
tennivalója. Hivatalokba

rohangál, ügyeket intéz. Ha tanul-
mányi vizsgákat tesz, sikeres
eredményeket ér el. 

Ikrek
Kedvezõ idõszak jöhet
tárgyalások lefolytatásá-

ra, üzleti ügyek intézésére. Ebben
az idõszakban kiemelten magas
szinten van a koncentráló képes-
sége még a részletekre kiterjedõen
is. 

Rák
A környezetében lévõk
egy fontos projekttel

kapcsolatban segítségét kérhetik.
Tisztáznia kell pár fontos kérdést
egyik kollégájával, aki elfogadja az
Ön álláspontját. 

Oroszlán
A változások hete követ-
kezett el az életében.

Ezekben a napokban fokozott
megfontoltságot igényel az, ha
változtatást szeretne a karrierjé-
ben. 

Szûz
Ha szülõ, most mélyeb-
ben belefolyhat gyerme-

ke vagy egy fiatal életébe. Ha
könnyen tud segíteni a felmerülõ
gondok megoldásában, akkor te-
gye meg, ha nem, érdemes szak-
ember tanácsát kikérni.
Mérleg
A be nem fejezett projekteket vil-
lámgyorsan megoldja. Fel is lesz

tõle villanyozva, mivel
méltó elismerésekben
lesz része. Azonban fi-

gyelnie kell arra, hogy ne vállalja
túl magát.

Skorpió
Kevésbé lesz leterhelve
gondokkal, gördüléke-

nyebben indulnak a dolgai. Olyan
feladatok várnak Önre, melyek tel-
jes figyelmet és egész embert
kíván. 

Nyilas
Jobbnál jobb ötletei van-
nak, melyekkel alig várja,

hogy a gyakorlatba is lássa meg-
valósulni. Lehengerlõen hat a kör-
nyezetére a kirobbanó energia-
szintje. Ennek a kimagasló kreati-
vitásának köszönhetõen nagy si-
kereket érhet el. 

Bak
Realizálódni látszanak az
elmúlt idõszak erõfeszí-

tései egy nemrég elindított ügy
kapcsán kedvezõ eredményekkel.
Ezen a héten a siker több orcáját
is megmutatja önnek.

Vízöntõ
Megpróbál minden nyo-
mást kirekeszteni az éle-

tébõl és egy folyamatban lévõ
munka befejezésére koncentrálni.
A kol légák segítõkészségére,
együttmûködésére számíthat.
Most õk is megértõek, látják, hogy
közös az érdek, amin dolgozni is
kell.

Halak
Nagyobb figyelmet igé-
nyelnek öntõl a kollégái

és üzleti partnerei. Vannak kérdé-
sek, melyeket kell feltennie és a
megbeszélések, tárgyalások for-
dulópontjaira rámutatnia.

Február 21-28.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPA városi könyvtárban mûködõ filmklub-
ban február 25-én, kedden 18 órakor Hacsi a
leghûségesebb barát címû színes angol-ame-
rikai családi filmet vetítik. Ízelítõ a filmbõl: 

Egyik nap az ingázó Wilson professzor
gazdátlan kutyakölyköt talál a vasútállomá-
son. Megsajnálja, és hazaviszi az állatot. A fe-
lesége, Cate nem örül neki, de végül meg-
enyhül, és megengedi, hogy a japán akita ku-

tyus náluk maradjon. A kutya és a professzor
között szoros barátság alakul ki. Hacsi min-
den nap elkíséri õt a vonathoz, este pedig ki-
megy elé az állomásra. Így megy ez egészen
addig, míg egyszer nem érkezik meg a gazdi.
A kutya azonban élete végéig hûségesen vár-
ta a professzort, minden nap megjelent az ál-
lomáson.

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 cí-
mû kiállítás látható a megyehá-
zán.

Városi könyvtár
A Pozsár Éva festményeibõl

nyílt kiállítás február végéig láto-
gatható nyitvatartási idõben.

Tokácsli Galéria
Marosi Kata festõmûvész kiál-

lítását március 1-ig tekinthetik
meg a látogatók nyitvatartási idõ-
ben. 

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Tavaszváró kiállítás látható a

Deák Ferenc-iskola rajztagozatos
diákjainak munkáiból.

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 szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Felületek és formák címmel

látható fotókiállítás. Virág Mihály
békéscsabai fotográfus anyagát
március 3-áig látható nyitva tar-
tási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Február 20-24.
17.30 óra Csodabogarak - Az

elveszett hangyák völgye – fran-
cia animációs kalandfilm.

Február 20-24.
20 óra Franciadrazsék, avagy

francia Borat robbantani Eiffel-
torony! – francia vígjáték.

Február 22-én és 23-án 15.30
órai kezdessél is vetítik a Fran-
ciadrazsé címû vígjátékot a mozi-
ban.

Február 27-március 3.
17. 30 óra Khumba – dél-afri-

kai animációs film,
20 óra A plebejus herceg –

olasz vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Február 21-tõl

Filmklubban: Hacsi

Radnóti Miklós özvegye, a
napokban, 102 éves korában
elhunyt Gyarmati Fanni
elõtt tiszteleg a Szentes Váro-
sért Civil Fórum és az Árpád
Szabadidõs Sportklub. Az
emlékezõket a városi könyv-
tár melletti parkban található
Radnóti-emlékhelynél várják
február 27-én, csütörtökön 17
órára. A költõ özvegyérõl
Mészáros Júlia ny. mûvelõdési
osztályvezetõ beszél.

Emlékezés

Gyerekklub

Február 25-én, kedden fél
5-kor kézmûves foglalkozás-
sal várják a gyerekeket a
szervezõk az ifjúsági házban. 

Vörösmarty élete

Február 27-én, csütörtökön
19-21 óráig az Irodalmi élet-
rajzok elõadássorozat  követ-
kezõ elõadásán Vörösmarty
Mihály életérõl folytatják a
beszélgetést az érdeklõdõk
Poszler Györggyel. Helyszín:
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház.

Az Aradi fotóklub...

...Ellentétek címû fotóki-
állítása nyílik meg február
28-án, pénteken 18 órakor az
ifjúsági házban.

Március 8-án, szombaton rendezik meg a 14.
Országos Pedagógus Úszóversenyt a ligeti
uszodában. A versenyen részt vehetnek peda-
gógus jelöltek és diplomával rendelkezõ nõk
és férfiak. Nevezni lehet február 27-éig a
63/314-998-as számon este és a delfin_esc@
freemail.hu címen. A verseny kezdete elõtt fél

órával még fogadnak nevezéseket.
A verseny fél 11-kor kezdõdik a sátorral fe-

dett 25 méteres medencénél. Díjazás: az elsõ
három helyezett minden számban és korcso-
portban érmet kap.  Versenyszámok: 50 m
gyors-, mell-, hát-, pillangó, 100 m vegyes,
4x25 m gyors- és MIX váltó.  

Pedagógus úszóverseny

Sokan várták haza a londoni olipmiáról Cseuz Lászlót. Fotó: Vidovics 



Február 21., péntek: 14 óra Karneváli idõ-
számítás kihirdetése, riogató és forralt bor kí-
nálása a szlovén busókkal és jelmezesekkel
az utcán, Luther-tér, központi ABC, városi
könyvtár környéke, Yee-Lo Pizzeria, Park
Center; 16.30 óra Busók tánca a sportcsar-
noknál, 18 óra: Tóth Gabi és a Supernova élõ
koncertje.

Február 22., szombat sportcsarnok: 9 óra
Farsangi maszkabál – óvodások és általános

iskolások karneváli produkciói, közben gye-
rekkoncert, fánkkóstolás, interaktív lufishow,
arcfestés, lovaskocsis városnézés, szabadtéri
kézmûves és gasztronómiai udvar, kirakodó-
vásár; 13 óra: Díjkiosztó; 16.30 óra Karneváli
felvonulás – Hozd az arcod és nyerj!; 17.15
óra: Látványos téltemetés az ifjúsági park-
ban; 18.30 óra: Középiskolások látványos, ze-
nés, táncos produkciói; 20 óra: ByTheWay
koncert, 21 óra: Raiffeisen lufiesõ. 

Karneváli program

A Szentesi Vízilabda Klu-
bot felvette tagjai közé a
Magyar Jégkorong Szövet-
ség február 13-i közgyûlé-
sén. A klub új szakosztálya
szeptembertõl nevel hoki-
sokat. A jégkorong szövet-
ség tíz gyermeknek felsze-
relést, valamint szakmai tá-
mogatást ad az elsõ csapat
létrehozásához.

A városban ötödik éve
mûködõ jégpályán a tervek
szerint szeptembertõl zajla-
nak majd az edzések, a póló-
sok elnöksége támogatta az
elképzelést. A korosztályos
igényt is kielégítõ fedett pá-
lyát mûködtetõ Frigó Kft.
ügyvezetõje szerint minden
feltétel adott az utánpótlás-
neveléshez. Ifj. Magyar József
elmondta, hogy délelõttön-
ként folyik korcsolyaoktatás,

helyi és környékbeli óvodá-
sok és iskolások számára.
Délutánonként a pálya a jég-
korongoktatás rendelkezésé-
re áll novembertõl áprilisig. 

Kezdetben önerõbõl, majd
támogatók bevonásával sze-
retnék bõvíteni a sportokta-

tást. Jelenleg több edzõjelölt
is szerepel az indulásnál,
mindenképp alapos, felké-
szült és lelkiismeretes szak-
emberekkel kezdik el a mun-
kát.

BG

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

Telefon: 311-506

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu, szentesielet@gmail.com

Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
Kiadja: Szentes 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

Február 13-án érkezett a
bejelentés a Szentesi Rendõr-
kapitányságra, hogy betörés
történt egy helyi, lakatlanul
álló házba. A tolvajok mosó-
gépet és centrifugát vittek el
a házból, ám nem sokkal ké-
sõbb vissza is vitték a mû-
szaki cikkeket, egészen pon-
tosan a ház udvarában hagy-
ták azokat.

14-én, a déli órákban ér-
keztek tûzifát árusító szemé-
lyek az egyik szentesi lakó-
házhoz. A fát vásárló tulaj fi-
gyelmét Elterelték, és több
tízezer forintjától szabadítot-
ták meg a házigazdát.

Graffitivel firkáltak össze
vasúti kocsikat ismeretlenek
az elmúlt hétvégén a motor-
garázsnál. Mivel értékhatár-
tól függetlenül – a jogsza-
bályok változása miatt – ez
bûncselekménynek számít.

Táncmulatságot tartottak
az egyik szentesi szórakozó-
helyen február 14-én. A
szolídnak induló estén azon-
ban két ismerõs összeszólal-

kozott egymással, majd a
szóváltásnak pofon lett a vé-
ge. A férfi ellen, aki megütöt-
te vitapartnerét, garázdaság
miatt indult eljárás.

HV
Otthonukban bajba került,

magatehetetlen idõs embere-
ken segítettek a szentesi
rendõrök. Február 13-án ér-
kezett bejelentés a rendõr-
ségre, miszerint a Burián La-
jos utca egyik házából valaki
segítséget kér. A kiérkezõ jár-
õrök bemásztak az udvarra,
majd a veranda ajtaját és a
bejárati ajtót befeszítve jutot-
tak be a lakásba. Az egyik
szobában megtalálták a baj-
ba jutott tulajdonost, aki
nem tudott felkelni a földrõl.
A rendõrök párnát tettek a
néni feje alá és betakarták
egy pléddel. Az idõs nõ a lá-
bát és a vállát fájlalta, ezért
az egyenruhások értesítették
a mentõsöket, akik kórházba
vitték.

Ugyanazon a napon este, a
Nagyörvény utca egy lakója

hívta a rendõrség ügyeletét.
Elmondta, aggódik egyedül
élõ, cukorbeteg szomszédja
miatt, aki régóta nem hagyta
el a lakását. A járõrök a hely-
színen azt tapasztalták, hogy
a házban ég a villany, de a
bejárati ajtó zárva van. Az
egyenruhások a katasztrófa-
védõk segítségével jutottak
be a lakásba. Az idõs asz-
szonyra a földön fekve talál-
tak rá. A néni eszméleténél
volt, de nem tudott felkelni a
padlóról, ezért a mentõk to-
vábbi ellátásra kórházba
szállították.

Lakossági bejelentés érke-
zett a rendõrségre február
16-án reggel, miszerint a Bat-
thyány utcában egy idõs fér-
fi sétál céltalanul pizsamá-
ban. Az egyenruhások az
adatgyûjtést követõen meg-
állapították, hogy a bácsit az
egyik egészségügyi intéz-
ményben kezelik. A rend
õrei visszavitték a kórházba
az elkóborolt idõs urat.

Valentin-napi pofonok

Született: Kuczora Tamás és Lipcsei Renáta Piroská-
nak (Topolya u. 4.) Dominik Tamás nevû gyermeke.

Elhunyt: Túri János (Batthyány u. 11.),  Bujdosó
Lászlóné Cseh Terézia (Bercsényi u. 139.), Dancsik Ár-
pád István (Mentõ u. 10.), Harangozó Sándor (Honvéd
u. 19.).

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 (mentõállo-
más) 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), ren-
delési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Március 3-ig Dr. Bugyi István Gyógyszertár
(Kossuth tér 5.) minden nap, hétvégén és ünnepnapokon is! 8–20 órá-
ig. Készenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) február 22-
23-án Hobot László, Kodály Z. u. 15., telefon: 20/311-08-30.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü február 24-28.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Korhelyleves és
pulykasonkás tormaleves

A menü: Pacalpörkölt, köményes
burgonya, saláta

B menü: Holstein csirkemell,
rizibizi, saláta

Kedd: Gölödinleves és sajtos
fokhagymaleves

A menü: Lecsós szelet, sült
burgonya

B menü: Rakott zöldbab vagy
saslik sült burgonyával

Szerda: Húsgombócleves és
grízgaluskaleves
csirkeaprólékkal

A menü: Stefánia vagdalt,
tökfõzelék

B menü: Csirkepörkölt nokedlivel
és salátával vagy tonhalas
rakott burgonya

Csütörtök: Zöldborsókrémleves és
joghurtos burgonyaleves

A menü: Hétvezér tokány,
tészta, saláta

B menü: Rántott zöldségek vagy
rántott cápaharcsa,
petrezselymes rizs, saláta

Péntek: Aratógulyás és vegyes
gyümölcsleves

A menü: Borda sokmagvas
bundában,
burgonyapüré,
ribizlimártás

B menü: Rakott csirkés-sajtos
trikolor tészta vagy
mákos nudli

www.galeriakavehaz.hu (X)

Jégkorongoktatás
a pólósoknál

2. hely a hokicsapatnak

A szentesi felnõtt csapat harmadik alkalommal vett
részt a Morotva Ligeti Jégkorong Kupán február 8-án Be-
rettyóújfalun. A negyedszerre megrendezett eseményre 6
csapat jelentkezett, a helyezéseket kétszer 10 perces kör-
mérkõzéseken döntötték el. Eredmények: Szentes – Püs-
pökladány 12-2, Szentes – Derecske 7-1, Szentes – LSTL
Assassins (Berettyóújfalu) 8-4, Szentes – Bihari Farkasok
4-8, Szentes – Szarvas 3-1.

A nemrégiben elhunyt,
legsikeresebb szentesi vízi-
labdás emlékére neveznének
el sétányt, állítanának szob-
rot és alakítanák ki a Bajno-
kok útját a Széchenyi Liget-
ben és a ligeti strandfürdõ
területén. Vidovics László, a
Csúcsrajárók Alapítvány tag-
jainak nevében kérte fentiek
támogatását a képviselõ-tes-
tülettõl. Az elképzelés sze-
rint a Liget étteremtõl a
strand kapujáig meglévõ
gyalogos út, és folytatása-
ként a strand bejáratán ke-
resztül a strand területén a

kaputól a faházakig kiépített
térkõ burkolatos sétány név-
adója lehetne néhai Sipos
Edit. A város szülöttérõl el-
nevezésre kerülõ sétány mel-
lett, a strand területén kapna
helyet a sportolónõ bronz
mellszobra. A Bajnokok útja
elnevezést a ligeti fõsétány
kapná, amelyet a sportolók
korábban és jelenleg is hasz-
nálnak edzésre menet és on-
nan jövet. A Bajnokok útja
mentén elhelyezésre kerülõ
ún. „stációk”az úszó- és vízi-
labdasport szentesi és hazai
nagyjainak állítanának emlé-

ket. A 15 emlékoszlopon a je-
lentõs úszó és pólós szemé-
lyiségektõl származó idéze-
tek jelennek meg. Az emlék-
oszlopok elkészíttetésének és
felállításának teljes költségét
a kezdeményezõk vállalják,
az alkotásokat Lantos Györgyi
csongrádi szobrászmûvész
készíti. A szobor elhelyezésé-
hez és sétány elnevezéshez a
strandot üzemeltetõ Üdülõ-
központ Non-profit Kft. ügy-
vezetõje is hozzájárult. Az el-
nevezésekrõl jövõ heti ülé-
sén dönt a képviselõ-testület.

Szobor és sétány
Sipos Edit emlékére

2014. február 26-án 18 órakor
Szentesen, a Mûvelõdési és

Ifjúsági Házban

BAJNAI GORDON
LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART.

Itt mutatjuk be
az összefogás

pártjainak
közös egészségügyi

programját is.
Szeretettel várjuk!

Fizetett politikai hirdetés

Játszótérre gyûjti az üdítõs
kupakokat az üdülõközpont.
A különbözõ üdítõs- és ás-
ványvizes palackok mûanyag
kupakjainak beváltásából be-
folyt összegbõl játszóteret
építenek a strand területén.
Az akció az esztendõ végéig
tart vagy amíg össze nem
gyûlik a pénz egy igényes ját-
szótérre. A kupakokat a
strandon gyûjtik egy doboz-
ban, majd Martfûre szállítják

és ott váltják be. Az össze-
gyûlt mennyiségtõl függõen,
akár több alkalommal is elvi-
szik a mûanyag záródara-
bokat.

A befolyt pénzbõl vásárol-
nak játszóeszközöket, hintát,
libikókát, amiket akár egyesé-
vel telepítenek a régi 50 méte-
res medence környékére. Így
alakulhat ki fokozatosan egy
játszótér, amelyet a gyerekek
és szüleik „gyûjtenek össze“.

Kupakokból játszótér


