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Becsületfutás
vasárnap reggel

Közösségben könnyebben haladnak a kilométerek -
vallják a Szentesi Futók Baráti Körében. Az amatõr
sportolók vasárnap reggelenként együtt indulnak futni a
liget kapujától. Legutóbb különleges „kilométergyûjtésre”,
az úgynevezett becsületfutásra vállalkozott az elszánt
csapat.

7. oldal

Nem kérünk szórólapot! –
Vagy mégis?

Több városlakó is jelezte a Csongrádi út és az Apponyi
tér környékérõl, hogy az egyik belvárosi szupermarket
szórólapja nem jutott el hozzájuk három héten keresztül.
Van, aki számára bosszantó a rengeteg feleslegesen
kidobásra ítélt papír, mások úgy érzik, nem tudnak élni
nélküle.

3. oldal

Fontos a tanács,
ha van!

A kezdésnél nem volt érdeklõdõ, ezért lefújták a Dózsa-
házban meghirdetett pályaválasztási tanácsadást. Késõbb
érkezõk viszont szívesen részt vettek volna az elõadáson.
Az iskolákban már késõinek tartották a tanácsadást, ami
más városokban népszerûnek bizonyult. Utánajártunk,
miért maradt el a rendezvény.

3. oldal

Ha a telet már nem is kel-
lett elûzniük, mégis volt
„dolguk” a busóknak az
immáron 13. szentesi télbú-
csúztató karneválon. A de-
rék jelmezesek az esõvel is
megbirkóztak, így végül
nem maradt el a vonulás a
télmáglyához.

A szentesi télbúcsúztató
elmaradhatatlan színfoltja a
busójárás. Mindig a karnevá-
li idõszámítás kihirdetésével
és a szlovén jelmezesek év-
rõl-évre nagyon várt riogatá-
sával veszi kezdetét a kétna-
pos esemény. Ahogy lohol-
tak ezúttal biztosan túl me-
leg szõrruhájukban, a lá-
nyok-asszonyok sehol sem
voltak tõlük biztonságban
Szentes utcáin: támadtak pa-
don ülõkre, bicajosokra, té-

vériporterre, a fõtéri idõsott-
honban és üzletekben is. Az
iskolákat ezúttal nem érin-
tette a vidám és zajos csapat
útvonala.

Idén mindkét napra jutott
sztárvendég, pénteken és
szombaton este is népszerû
és tehetséges énekesek szó-
rakoztatták ingyenes koncer-
ten a kíváncsi tömeget. Tóth
Gabi zúzós rockkoncerten, a
Supernova nevû zenekará-
val énekelte el ismert dalait,
elõadására megteltek az en-
gedélyezett férõhelyek a
sportcsarnokban. Bár a szer-
vezõk gondoskodtak kivetí-
tõrõl, annak másnap a
ByTheWay vette igazán
hasznát, hiszen az X-Faktor
felfedezettjei a csarnok elõtti
teret is „megtöltötték”.

A télbúcsúztató karnevál
második napja esõsen indult,
de nem vette el teljesen az
érdeklõdõk kedvét. Reggel
kilenc órától az óvodásoké
és az általános iskolásoké
volt a fõszerep. Az óvodákat
süni, kisvakond, napsugár,
napraforgó és sok más cso-
port képviselte, aranyosabb-
nál aranyosabb bemutatók-
kal. A muffinok, hercegnõk,
manók kavalkádjában mat-
rózok, teknõsök tûntek fel,
majd el, hogy helyükbe mé-
hecskék, tûzmadarak, kaló-

zok és gésák érkezzenek.
Igazi farsangi hangulat ural-
kodott a sportcsarnokban. 

A tizennyolc általános is-
kolai és tíz óvodai produkció
közben egy vidám bohóc lufi
show-ja és a Péter&Pán duó
gyerekkoncertje szórakoztat-
ta a gyerekeket. A kavalkád-
ban a hároméves Kata és
Liza a Micimackót tartot-
ták a legszimpatikusabbnak,
és apukájuk társaságában
fotózkodtak a hatalmas me-
sefigurával. Bubori Rózsa két
kislányával érkezett.  A

nyolcéves Csenge és ötéves
kishúga, Kincsõ egy-egy arc-
festést követõen hamarosan
cicaként és virágként várhat-
ták az eredményhirdetést.
Szûcs Lajos alpolgármester
egységesen oklevéllel és
pénzjutalommal díjazta az
iskolások és ovisok produk-
cióit. Két fiatal, Czuczi Anna
és Tihanyi Angelika Micimac-
kóval történõ fotózkodás

után elárulták, hogy nagyon
élvezték a pénteki Tóth Gabi
koncertet és már alig várták
a ByTheWay esti fellépését,
hiszen kedvenc énekesüket,
Olivért mindenképp szeret-
ték volna látni.

(A tudósítás folytatását, a
Tóth Gabival és a ByTheWay-
jel készített interjúinkat az 5.
oldalon olvashatják.)

Szépfiúk és sármos busók

Pintér Szabolcs 19 évesen
indult neki a nagyvilágnak
és 14 év után tért haza. Érett-
ségi után egybõl Svájcban
kötött ki, ahol cukrászként
dolgozott három hónapig.
Egy-egy rövidebb itthoni tar-
tózkodással megtûzdelve élt
Németországban, Angliá-
ban, Skóciában és Kaliforniá-
ban.

Szabó Zoltán közel öt évig
élt  Nagy-Britanniában, elõ-
ször vidéken, Bristol közelé-
ben egy farmon kertészke-
dett, majd London zöldöve-

zeti részén töltött több, mint
három és fél évet. 

– Milyen motivációval in-
dultál el világot látni?

Szabolcs: – Valamiért na-
gyon mehetnékem volt. Nem
a megélhetés, hanem a kí-
váncsiság és a kalandvágy
miatt. Svájc után német hajó-
kon, éttermekben, bárokban
dolgoztam három szezont,
majd felmerült a vágy, hogy
angolul is megtanuljak. Így
kerültem Londonba, majd
onnan a skót felföldre, ahol
hat évig éltem és a vendéglá-

tóiparban dolgoztam. Ezen a
gyönyörû vidéken töltött
idõszak alatt kezdtem el lo-
vas munkákkal foglalkozni
és végül 2012-ben kimentem
Kaliforniába, hogy errõl ta-
nulhassak.

Zoltán: – A 2000-es évek
kezdete még a mai napig
meghatározó számomra.
1999 december utolsó napján
megmérgezték a kutyámat,
ami egy hatalmas fájdalom
volt. Másfél hónap múlva
megszûnt a munkahelyem.
Februárban történt a tiszai
ciánszennyezés, ami nagyon
mélyen érintett, mert több
mint harminc éve horgá-
szom és természetvédõnek
tartom magam. Ez a három
aspektus olyan közeget te-
remtett számomra, hogy úgy
éreztem, nincs maradásom
és márciusra már külföldön
voltam.

(folytatás a 4. oldalon)

Elköltöztünk,
visszajöttünk

(Fotó: Vidovics)

Csenge cica és Kincsõ virág

Kata, Liza,
apuka és

Micimackó

„Összeszedem a pénzt repjegyre és amint tehetem, indu-
lok külföldre! Itt nem lehet tovább élni“ – olyan kijelenté-
sek, amit nap mint nap hallhatunk. A jobb élet reményé-
ben fiatalok és családos emberek is nekivágnak a nagyvi-
lágnak szerencsét próbálni. Lapunk most két olyan fiatal-
embert mutat be, akik hosszabb-rövidebb külföldi kalan-
dozásaik után hazatértek  szülõvárosukba.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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A felsõpárti városrészben ta-
lálható; a város legrégebbi utcá-
ja, amely a Kossuth Lajos és a
Sima Ferenc utcákat köti össze.
Eredetileg a Kurcaparti utca ré-
sze volt, amely három mai utcát
foglalt magába: a Tóth József,
Sima Ferenc és Boros Sámuel
utcákat. (A nép Nagy utcának is
nevezte, beleértve még a Szent
Imre herceg utcát is.) Az adó-
szedõ 1731-ben 1. sorként tün-
tette fel (a Kurcától számítva).
1745-ben már Kurtza sorként
szerepel, de gyakran változott
az írásmód: 1750-ben Kurtza el-
sõ sor; 1765-ben Kurcza sor;
1838-ban Kurtza út; 1857-tõl
Kurcaparti utca. Az 1906. évi
városrendezéskor az utca elsõ
szakaszát Tóth József színészrõl
nevezték el; a Batthyány utcától
északra folytatódó része to-
vábbra is Kurcaparti utca ma-
radt. Ezt a szakaszt 1932-ben
Gróf Tisza István utcára keresz-
telték át, megemlékezve Ma-
gyarország 1903–1905 és 1913–
1917 közötti miniszterelnökérõl.
1945-ben az utcát kettéosztot-
ták: a Céhház utcától a Batthyá-
ny utcáig terjedõ szakaszt Sima
Ferenc (1853–1904) országgyû-

lési képviselõrõl nevezték el, az
utca folytatása pedig megkapta
Boros Sámuel (1787–1866) volt
fõbíró és polgármester nevét.
Tóth József Szentesen született
1823. júl. 3-án. A Nemzeti Szín-
ház második nemzedékének
legjelentõsebb realista jellemáb-
rázoló színésze volt. Kisiparos
apja jogi pályára szánta, õ azon-
ban 1839-ben Pestre kerülve
minden idejét a Nemzeti Szín-
házban töltötte mint statiszta.
1851-tõl a Nemzeti Színház ren-
des tagja, 1866-tól a Színitanoda
tanára. Jelentõsnek mondható
színészelméleti munkássága.
Leginkább Shakespeare vonzot-
ta, akinek több darabját le is for-
dította. Szinte minden komoly
szerepet eljátszott. Utoljára
1867-ben lépett színpadra. Pes-
ten hunyt el 1870. március 1-jén.
1906-ban utcát neveztek el róla
Szentesen, 1909-tõl a helyi szín-
ház névadója. 1923-ban szülõhá-
zán emléktáblát helyeztek el
(Tóth József u. 24.). Ugyanekkor
Koncz Antal helyi szobrász el-
készítette mellszobrát, amelyet
a színházban állítottak fel.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (130.)

Tóth József utca

Rövidre fogva az esetet, az
alábbiak történtek:

Vásároltam néhány dolgot
február 18-án az egyik dro-
gériában, sem kézitáska, sem
nagyobb méretû szatyor
nem volt nálam, csak egy
eléggé átlátszó reklámtáska
a pénztárcámmal. A pénztár-
nál kértem a vásárolt meny-
nyiség miatt még egy rek-
lámtáskát, és távoztam. Illet-
ve távoztam volna, de átlép-
ve az érzékelõt, az elkezdett
csipogni. A biztonsági õr
odarohant, visszahívott, és
kérte, hogy rakodjak ki a tás-
kából, odaadtam még ott a
bejáratnál, nézze át õ, egy
nagy bevásárló kocsiba tet-
tem, ott kezdte el  turkálni,
majd a vásárolt dolgok egy
részét a pénztárhoz vitte, én
is odamentem. Úgy éreztem,

még a taxisok is látnak min-
dent, a pénztáros ideges volt,
kapkodott, majd visszakap-
tam  a vásároltakat,  sürgõ-
sen megszabadultak tõlem, a
bejáratig kikísérve. Azt nem
tudom, a boltban hányan lát-
ták a történteket, eléggé
megalázó volt. 

Az történt – utólag meg-
nyugodva átgondoltam min-
dent –, hogy az egyik áru-
cikkrõl elfelejtette a kódot le-
húzni a pénztáros. A tenni-
valója csak annyi lett volna,
hogy ezt nekem elmondja,
meg is értettem volna, mert
emberek vagyunk, hibázha-
tunk akaratunkon kívül bár-
mikor, és még egy  mondatot
vártam:  „Elnézést a történte-
kért”. Akkor ez a levél nem
születik meg.

Mácsai Anna

Olvasónk írja

Nem kértek elnézést

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Magyar Enikõ környezetvé-
delmi vezetõt (képünkön)
kérdeztük.

– Inkább az orvosok béré-
rõl, mint a betegekrõl szól a
központi orvosi ügyelet vál-
lalkozásba adása. Mint fo-
galmazott, szabad országban
senki nem kényszeríthetõ ar-
ra, hogy munkát végezzen, ha
nem felel meg a munkabér. 

– A lényeg, hogy mindenki
egyenlõ eséllyel kapja meg
ugyanazon orvosi ellátást
szükség esetén! Ne legyen
diszkrimináció azért, mert
valakinek több pénze van
megfizetni az orvosokat! Ha
megkapom a megfelelõ ellá-
tást, nem különösebben ér-
dekel az orvos munkabére.
Összességében pedig el-
mondható, hogy romlik az
egészségügyi ellátás színvo-
nala.

– A „melegfürdõben” kísér-
leti jelleggel rendeznek zenés
fürdõ partit a dolgozók és a
büfések javaslatára, a bevé-
tel fokozásának érdekében.
Ha pozitív visszhangot kap
a kezdeményezés, akkor ha-
vonta egyszer sor kerülhet er-
re a szórakozási lehetõségre

– Üdvözlöm az elgondo-
lást, ez újabb lehetõség a tar-
talmas szórakozásra fiatalok-
nak és idõsebbeknek egy-
aránt. A Csongrádi Gyógy-
fürdõben is hasonló kezde-

ményezésekkel sikerült föl-
lendíteni a forgalmat. Például
szilveszteri zenés kulturális
program a medencében, Bá-
lint-napi habfürdõ parti és
legújabban vízitorna pályáza-
ti finanszírozással. A szentesi
strandfürdõben a rendszere-
sen megrendezett éjszakai
fürdõzéseket már régóta
nagy érdeklõdés övezi,
ugyanakkor megfeledkezünk
a szentesi Termál Gyógyfür-
dõ nyújtotta kiváló értékes
adottságokról.

– További 4 térfigyelõ ka-
merával bõvült az eddig 21
kamerából álló rendszer a
város területén a rendõrség
által javasolt helyeken. A ki-
építés költsége közel egymil-
lió forinttal haladta meg az
eredetileg három kamerára
betervezett 3 milliót. 

– Nem csupán a kihelye-
zett kamerák számát kellene
bõvíteni, hanem a felvételek
alapján következetesebben
kellene szankcionálni. A
rendõri intézkedés ugyanis
nem lehet egyenlõ a kamerák
kihelyezésével. Statisztika

tudná eldönteni, hogy javult-
e a közbiztonság a térfigyelõ
kamerák gyarapításával.

– Állandó téma az útke-
resztezõdésekben leselkedõ
balesetveszély. Szentesen ta-
valy 14 százalékkal nõtt az
összbalesetek száma. 

– Rendkívül balesetveszé-
lyes és nehéz a kikanyarodás
a Kossuth utca és a Horváth
Mihály utca továbbá a Kiss
Zsigmond utca és a Csong-
rádi út keresztezõdésében.
Másrészt a Kiss Zsigmond
utca kiszélesítése feltétlenül
indokolt, különösen a Kurca-
híd felõl. Itt kell megemlíteni,
hogy a Tisza-híd Szentes felõ-
li felhajtójánál ugyancsak
életveszélyes kerékpárral
közlekedni. Sürgõsen megol-
dandó lenne, mint ahogyan a
zebrák felfestése is a Kert-
városban. Elgondolkodtató,
hogy mennyire volt sikeres
az a beruházás, ahol az újon-
nan kialakított kerékpárutak
és forgalmi rend után nem-
hogy csökkent, hanem nõtt a
balesetek száma.

– Szeptemberig nem tudnak
több gyermeket fogadni az
önkormányzat által fenntar-
tott bölcsõdében. Jelenleg 136
gyermeket látnak el az intéz-
ményben és nincs több férõ-
hely. 

– Talán épülhetne egy új
bölcsõde a város másik felé-
ben. Sok esetben lehet látni,
ahogy a szülõk kerékpáron a
gyerekükkel vergõdnek ke-
resztül a városon, hogy eljus-
sanak a bölcsõdébe. Nem is
annyira a férõhelyen van a
hangsúly, hanem azon, hogy
a szülés után a kisgyermekes
anyukák mielõbb visszamen-
nek dolgozni, és így a megél-
hetés kényszere miatt egyre
kevesebb idõt töltenek gyer-
mekeikkel. Ez súlyos társa-
dalmi probléma.

Mit szól hozzá
Magyar Enikõ?

A lexikonokból tudjuk,
hogy világhírû festõmûvé-
szünk egy elmagyarosodott
bajor eredetû tisztviselõ csa-
ládból származott, s Lieb Mi-
hály néven látta meg a nap-
világot Munkácson, 1844.
február 20-án. Korán árva-
ságra jutott, és 1851-tõl a Bé-
késcsabán élõ nagybátyja,
Reök István ügyvéd gondos-
kodott neveltetésérõl. Kita-
nulta az asztalos szakmát, de
már ekkor többen felfigyel-
tek rajztehetségére. 1863-tól
Pesten és Bécsben, 1866-tól
Münchenben, 1868-tól pedig
Düsseldorfban tanulta a fes-
tészetet. (Ekkor vette fel a
Munkácsy nevet.) 1869-ben
készített „Ásító inas” és „Si-
ralomház” c. festményeivel
nagy sikert aratott; az utób-
bival 1870-ben elnyerte a pá-
rizsi Szalon aranyérmét.
1871-ben Párizsba költözött;
ekkor már világhírû, ünne-
pelt és keresett mûvész.

Sikeres pályafutásának
csúcsán magyarországi meg-
rendelést kapott: felkérték,
hogy az épülõ parlament ré-

szére készítsen egy nagymé-
retû festményt a honfogla-
lásról. 1891 õszén híre ter-
jedt, hogy a világhírû mester
hamarosan Szentesre érke-
zik: „Az Alföldre jön, a tisz-
ta, tõsgyökeres magyarság
fészkébe, mert mûvészlelké-
nek szüksége van rá, hogy itt
nyerjen közvetlen impresszi-
ót ama nagy alkotásához,
amelyre most készül…” – ír-
ta a Szentes és Vidéke. Az
eredeti elképzelés szerint
Munkácsy Mihály több hetet
városunkban tölt, és innen
kiindulva kirándulásokat
tesz a környéken, közvetlen
kapcsolatba lép a néppel, fo-
tófelvételeket és vázlatokat
készít jellegzetes magyar ar-
cokról.    

A szentesiek nagy izga-
lommal várták az ünnepelt
mûvész érkezését. A prog-
ramnak megfelelõen 1891.
október 8-án délután 16 óra-
kor futott be a vonat a ven-
dégekkel. Zsilinszky Mihály
fõispán és Petrovics Soma
evangélikus lelkész
Kunszentmártonig eléje

utaztak Munkácsynak, és tá-
jékoztatták az ünnepélyes
fogadás részleteirõl. Tudni
kell, hogy Zsilinszky fõispán
felesége révén közeli rokon-
ságban állt Munkácsyval,
ezért nem volt meglepõ,
hogy a mester náluk szállt
meg a megyeházán. A kora-
beli újság tudósítása szerint,
a jelzett nap délutánján való-
ságos zarándoklás indult a
vasútállomáshoz a város
minden részérõl. A 3000 fõre
becsült gyalogos lakos mel-
lett megjelent legalább 50
magánfogat, valamennyi tel-
ve elõkelõ hölgyekkel és ün-
nepibe öltözött férfiakkal.
Kivonultak a városi képvise-
lõk, hivatalnokok, egyházak,
egyletek és körök, az Ipartes-
tület tagjai stb. A pályaud-
vart feldíszítették zöld ko-
szorúfüzérekkel és lobogók-
kal. A várakozó sokadalmat
Lehota Bandi cigányzeneka-
ra szórakoztatta. Végre éles
füttyszó jelezte a vonat köze-
ledését. „Ahogy a vonat
megállt, nyomban kivágó-
dott az elsõ osztályú kupé aj-

taja és elõtûnt a mester ka-
rakterisztikus mûvészfeje,
hatalmas alakja, amelyrõl el
sem akarjuk hinni, hogy
gyermekkorában vézna, sat-
nya, mozdulataiban félszeg
lehetett volna, mint tanuló-
társai állítják, – olyan ruga-
nyos, életteljes, mozdulatai-
ban könnyed mostan” – írta
a kortárs tudósító.         

A vonatról leszálló mû-
vészt hatalmas éljenzéssel
köszöntötték, aki a közönség
üdvözlésére leemelte kalap-
ját. „Egy önkénytelen tiszte-
letet parancsoló jelenség,
ahogy most hófehér borzas
haját meg-meg lengeti a fu-
vallat” – jegyezte meg az új-
ságíró. Az ünnepi köszöntõt
Tasnády Antal polgármester
mondta, amelynek lényege:
„Légy üdvözölve e város fa-
lai között! Egyszerû, de igaz
magyar vendégszeretettel fo-
gadunk. Lépj közénk, s mi
örömtõl dagadó szívvel
mondjuk: Isten hozott!”
Szûnni nem akaró éljenzés
következett, majd Munkácsy
megköszönte a meleg fogad-

tatást. A város négyes foga-
tán a megyeházához hajtot-
tak, ahol Stammer Sándor al-
ispán fogadta a hírneves
vendéget. A fõispánnál tar-
tott szûk körû vacsora köz-
ben a Szentesi Dalárda lam-
pionokkal felvonult a me-
gyeházához, és szerenádot
adott Munkácsy tiszteletére.
Ezt követõen Pólya Ferenc
gimnáziumi tanár üdvözölte
a kitûnõ vendéget. 

Munkácsy másnap korán
reggel lement a piacra, elve-
gyült a nép között, és kivá-
lasztott számos szentesi la-
kost modellnek. Behívta az
embereket a megyeháza ud-
varára, ahol csoportokba
osztva lefényképeztette õket.
A kiválasztottak között volt
a 87 éves Paku-Tóth Miklós
is, aki õsi szokás szerint be-
fonva viselte hosszúra nö-
vesztett haját. Lefényképez-
ték Józsa György városi kép-
viselõt, valamint Aradi Kál-
mán fõkapitány kucsmás
rendõrlegénységét. Még
ezen a napon Csongrádon is
„gyûjtést” tartott a mester,

október 10-én pedig Szegvá-
ron. Onnan visszatérve a Ka-
szinó Egylet díszvacsoráján
vett részt a Kass Szállóban,
mintegy 200 elõkelõ vendég
társaságában. Október 11-én
délután elutazott Szentesrõl
Erdélybe, ahonnan még vár-
ták vissza. Utóbb kiderült,
hogy egy képének elhelyezé-
se miatt okt. 17-én Bécsbe
kell lennie, így tanulmányút-
ja megszakadt. A Honfogla-
lás címû remekmûve 1893-
ban elkészült, és ma is az Or-
szágház épületét díszíti.
Csak kevesen tudják, hogy a
honfoglaló magyarokat
szentesi, csongrádi és szeg-
vári emberekrõl mintázta.  

A túlhajtott munka megvi-
selte Munkácsy Mihály ideg-
rendszerét. 1896-ban szana-
tóriumba, majd elmegyógy-
intézetbe került. A németor-
szági Endenichben hunyt el
1900. május 1-jén. Látogatása
emlékére 1906-ban utcát ne-
veztek el róla Szentesen. 

Labádi Lajos

170 éve született Munkácsy Mihály

A magyar festõmûvészet nagymestere Szentesen

2014. február 21-én szület-
tem az ÉGBOLTON, ekkor
ért véget 77 évesen földi pá-
lyafutásom. Életem kedves
színhelye volt Szentes, ahol
az akkori 603. Sz. Ipari Szak-
munkásképzõ tanára voltam.
Az évtizedek gondjai utun-
kat Stockholmba vezették,
ahol szintén a fiatalok tanítá-
sa, a pedagógiai munka adta
meg a mindennapok értel-
mét. Szeretõ férjem és gyer-
mekeim, késõbb unokáim je-
lentették számomra a bol-
dogságot. A nyugdíjas évek
is sok örömöt hoztak, hiszen
gyakran kirándultunk, gyö-
nyörködtünk a festõi termé-
szetben. Nagyon szerettem
kertünk virágait, szívesen
rendezgettem otthonunkat, s
készítettem finom falatokat
családtagjaimnak. Ám az
évek múlásával sajnos egész-
ségi állapotom egyre romlott.
Bár nagyon sokat aggódtam
férjem szeme világáért, en-
nek ellenére a sors úgy hoz-
ta, hogy én okoztam távozá-
sommal mérhetetlen fájdal-
mat neki…

Kedveseim! Az utóbbi
években egyre gyakrabban
gondoltam arra, hogy vajon
hány tanítványomat indítot-
tam az ÉLET nagybetûs útjá-
ra! Talán több ezren is volta-
tok. Mindegyikõtöket min-
denkor nagyon sok szeretet-
tel emlegettelek. Féltõn fi-
gyeltem minden lépéseteket.
Ha gondotok akadt, férjem-
mel közösen többször segí-
tettük anyagilag is a szentesi
rászorulókat. Gyakran me-
rengtem a régi kollégáimhoz,
barátaimhoz fûzõdõ kapcso-
lataimon is. Mindvégig na-
gyon hiányoztatok nekem,
nekünk…

Most már csak az égi ka-
tedráról tudok köztetek len-
ni, s ha az égbolton egy fény-
lõ csillagot láttok, gondolja-
tok rám szeretettel!

Szabó Ferencné 
Sütõ Ilona Julianna

tanárnõ
Mindszent, 1937. április 5.

– Stockholm 2014. február 21.

Egy
CSILLAG
üzenete…

Március 1-jén, szombaton 22 órától a Felsõ-
párti Sörözõben sztárvendég Pély Barna, aki
már több mint egy évtizede a magyar köny-
nyûzenei élet egyik sokszínû és meghatározó
muzsikusa. A United zenekar énekes-gitáros
frontembere, akikkel nem kisebb slágereket

tudhat magáénak, mint a „Végsõ Vallomás”,
„Hófehér Jaguár”, „Hajnalban még a nap is
más”, „Keserû méz”, stb. 

A belépõ 20 óráig ingyenes, utána 800 fo-
rint. Mindenkit szeretettel várnak és jó szóra-
kozást kívánnak a szervezõk!

Pély Barna és Buligánok koncert
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A szórólapok és a hatal-
mas reklámmennyiség, ami
eláraszt bennünket, alig pár
évtizedes történetre tekint
vissza. Egyesek számára
bosszantó a rengeteg feles-
legesen kidobásra ítélt pa-
pír, mások úgy érzik, nem
tudnak élni nélküle és
imádják böngészni az akci-
ós ajánlatokat hétrõl hétre. 

Több városlakó is jelezte a
Csongrádi út és az Apponyi
tér környékérõl is, hogy az
egyik belvárosi szupermar-
ket szórólapja nem jutott el
hozzájuk három héten ke-
resztül. A városi könyvtár
melletti üzletbe több riport-
alanyunk is nagyon szeret
járni, mert olcsónak találják
a minõségi termékeket. 

- Nyugdíjas vagyok és na-
gyon várom minden héten a
reklám újságokat. Elõre
megnézem, hogy mi lesz ak-
ciós és elsétálok érte - hozta
lapunk tudomására a Csong-
rádi úton élõ 73 éves Klári
néni. - Nem egy idõs asz-
szonynak is vásárolok - teszi
hozzá. Állítólag az üzletbe is
el lehetett menni szórólap-
ért, de mire odaért, már nem
maradt belõle.

Szintén a Csongrádi útról
Piri néni is nagyon hiányolta
a kérdéses szórólapot, ami
rejtélyes okoknál fogva csak
bizonyos városrészekbe ju-
tott el az elmúlt három hét-
ben. – Ha nincs újságom,
nem tudom mi van leárazva
- mondta félig nevetve, félig
zsörtölõdve. 

Katalin, aki ezen a környé-
ken hordja a szórólapokat,
megjegyezte, hogy itt sok
nyugdíjas él és az emberek
már nagyon rászoktak a rek-
lámújságokra. Ha kimarad,
azt nagyon hiányolják. Má-
ria, aki a Felsõpárton terjesz-
ti a reklámanyagokat úgy
nyilatkozott, hogy az embe-
rek úgy 75 százaléka nagyon
várja, de akadnak olyanok is,
akik nem szeretnek szóróla-
pot kapni. Viktória a Dózsa
György utcából például kife-
jezetten környezetromboló-
nak tartja a sok feleslegesen
kinyomtatott papírt. A fé-
nyes papírra nyomtatottak
nem használhatók semmire,
viszont a matt felületûekkel
legalább be lehet gyújtani.
Zsuzsa a Felsõpártról azt
mesélte lapunknak, hogy
egy idõben hiába írta ki a

család megüresedett házá-
nak kapujára, hogy nem kér-
nek szórólapot, a kihordó
mégis mindig bedobta. Vé-
gül a postaládát is leragasz-
totta, ekkor a kapu résein ke-
rültek be az újságok, amiket
aztán szanaszét vitt a szél.

Mária és Katalin, a cik-
künkben szereplõ két terjesz-
tõ úgy nyilatkozott, hogy õk
mindig tiszteletben tartják a
lakók kérését, és ha kiírják,
hogy nem kérnek szóróla-
pot, akkor oda nem dobnak.
Mária hetedik éve foglalko-
zik szórólap kihordással. Ál-
talában 5-6 félét, de van,
hogy 10-12 különbözõ rek-
lámújságot kell kiszortírozni,
összehajtogatni és szétteríte-
ni a hozzájuk tartozó terüle-
ten. Nagy kötöttséget és ha-
talmas kitartást igényel ez a
munka és a család segítségé-
re is szükség van.

Lapzártánkig nem derült
ki, hogy a fenn említett szó-
rólap miért nem jut el egyes
háztartásokba, a terjesztõ cég
képviselõje az üzletlánchoz
irányított bennünket kérdé-
sünkkel.

B.V.

Nem kérünk szórólapot! –
Vagy mégis?

A kezdésnél nem volt ér-
deklõdõ, ezért lefújták a
Dózsa-házban meghirdetett
pályaválasztási tanácsadást.
Késõbb érkezõk viszont szí-
vesen részt vettek volna az
elõadáson. Az iskolákban
már késõinek tartották a ta-
nácsadást, ami más városok-
ban népszerûnek bizonyult. 

A továbbtanulási, pályavá-
lasztási tanácsadás a szak-
szolgálati rendszer átalaku-
lása során a székhelyintéz-
mény feladata lett. A megye
tankerületeiben a pályavá-
lasztási programok megszer-
vezése, idõpont és helyszín
kiválasztása, a helyi ismere-
tekkel rendelkezõ, nevelési-
oktatási intézményekkel
közvetlenül kapcsolatba álló
tagintézményeink munkatár-
sainak bevonásával történik.

Január 30-án a Csongrád
Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat szervezett pályavá-
lasztási tanácsadást a Dózsa-
házban. A rendezvényrõl tá-
jékoztatták a helyi középis-
kolákat, akik intézményi
szinten is meghirdették az
eseményt. 13 órától várták a
szakszolgálat munkatársai a
diákokat, viszont még fél óra

elteltével sem érkezett ér-
deklõdõ. Nem sokkal ezt kö-
vetõen a szakszolgálat mun-
katársai a várakozást felfüg-
gesztve érdeklõdés hiányá-
ban, vezetõi beleegyezéssel
lefújták a tanácsadást.

A következõ héten érke-
zett visszajelzés, hogy a 17
óráig tartó eseményen lett
volna résztvevõ, viszont dél-
után négy órakor már nem
találtak a Dózsa-házban sen-
kit. Megkérdeztük a szentesi
középiskolákat, hogy mi volt
az oka, hogy a diákok nem
jelentek meg a pályaválasz-
tási tanácsadáson. Az iskolák
vezetõi és ifjúságvédelmi
elõadói egyöntetûen megfo-
galmazták, hogy két héttel a
felsõoktatási jelentkezés le-
adása elõtt késõinek tartot-
ták az idõpontot, továbbá el-
mondásuk szerint a kezdés
idõpontja nem vette figye-
lembe a végzõs diákok óra-
rendjét sem. Mivel a szentesi
szakszolgálat munkatársai
nem nyilatkozhattak az ügy-
ben, a szegedi szervezet fõ-
igazgatóját, Bacsa Juditot kér-
deztük a történtekkel kap-
csolatban. Kérdésünkre úgy
reagált, hogy a szentesi pá-

lyaválasztási napon kívül
még Kisteleken és Csongrá-
don is volt hasonló rendez-
vény a kora délutáni órák-
ban nagyszámú tanuló rész-
vételével. Ezekrõl a rendez-
vényekrõl pozitív visszajel-
zések érkeztek. A szentesi és
a másik két helyszín tapasz-
talataiból azt a következte-
tést vonták le, hogy célszerû
ilyen jellegû rendezvényeket
az iskolák épületében meg-
tartani. Ezért már megkez-
dõdtek az egyeztetések az is-
kolák igazgatóival.

A következõ hetekben a
hetedik osztályosoknak szer-
veznek pályaválasztási na-
pokat a Kereskedelmi és
Iparkamarával közösen,
mellyel a gyermekeknek az
iskola és szakmaválasztás-
ban szeretnének segítséget
adni. A hetedik osztályosok
programja különbözõ modu-
lokból épül majd fel. A cso-
portos tájékoztatás mellett
lehetõség lesz egyéni tanács-
adásra és különbözõ szak-
mák közvetlen megismerésé-
re is helyi üzemek, intézmé-
nyek látogatásával.

L.É.

Fontos a tanács, ha van!

Lapunk megjelenése nap-
ján tárgyal a képviselõ-tes-
tület a város idei költségve-
tésérõl. Az anyag leírja,
hogy az önkormányzat
anyagi lehetõségei továbbra
sem bõvültek, az elõzetes
tervezés során 250 millió fo-
rint forráshiány mutatkozott
a 8,5 milliárd forintra terve-
zett idei költségvetésben.
Mivel a szabályok alapján
nem tervezhetõ forráshiány,
így a mûködési költségvetés
egyensúlyának biztosítása
további kiadást csökkentõ,
illetve bevételt növelõ intéz-
kedések megtételét igényel-
te.

A képviselõk elé kerül a
Kiss Zsigmond utca - Bat-

thyány csomópont - Kurca
híd tervezésének áttekintése.
A közlekedési tengely enge-
délyezési terveinek elkészíté-
se nettó 17 millió forintba ke-
rül és várhatóan nyárra ké-
szül el. Az Õze Lajos Film-
színház bérbeadásáról is
döntés születhet, a kiírt pá-
lyázatra jelentkezõ egyetlen
vállalkozás vállalja a digitális
rendszerû vetítés és a felújí-
tás költségeit az önkormány-
zat 4,5 millió támogatásával.
A város tulajdonában lévõ
révfülöpi, szigligeti, a mátra-
szentimrei volt kórházi és a
mátraszentimrei üdülõk mû-
ködtetésének felülvizsgálata
eredményeként a szigligeti
üdülõ esetén - pályázati lehe-

tõségek függvényében - az if-
júsági tábor területén lévõ fa-
házak teljes körû felújítását,
esetlegesen cseréjét tervezi az
önkormányzat. 

Korábban megvitatták a
Csongrádi utat és a 451. sz.
fõút elkerülõ szakaszát ösz-
szekötõ közút elnevezésérõl
szóló elõterjesztést. Az ott
felmerült Lengyel utca elne-
vezést a Szentesi Levéltár is
támogatja az általa javasolt
Szélsõ utca illetve Szélsõ sor
utcanév mellett. A szakvéle-
mény szerint a Csongrádi úti
keresztezõdésnél tavaly felál-
lított lengyel emlékmûre uta-
ló Lengyel utca elnevezés
megfelel az elõírásoknak.

BG

4,5 milliót kaphat a mozi

Katalin szerint sok nyugdíjas várja a reklámújságokat.

Kisebb tüntetõ csoport, köztük fideszes
önkormányzati képviselõk sípolással és ki-
abálással fogadták Bajnai Gordont az ifjú-
sági ház elõtt. 

Az egykori miniszterelnök Komáromi Zol-
tán, a baloldali összefogás jelöltjével és Szir-
bik Imre polgármesterrel közösen tartott la-
kossági fórumot mintegy 300 fõs közönség
elõtt. A polgármester beszélt arról, hogy az
emberek képesek közösen gondolkodni és
alkalmazkodni a világhoz. Szentes nyitott
város, egymást megbecsülõ emberekkel, ahol
a többség képes összefogni álmai megvalósí-
tásáért egymást tisztelve, meghallgatva és
becsülve a másikat. Legyen modern baloldal,
döntsenek egy fejlõdõ, szabad Magyarország
mellett.

Bajnai Gordon egy olyan, jól mûködõ or-
szágban szeretne élni, mint Szentes, de ma
nincs így, ezért telt meg a terem. A volt kor-
mányfõ szerint áprilisban nem a bal- vagy a
jobboldal között kell választani, hanem a
hosszú távú jövõ mellett kell dönteni. Fon-
tos, hogy az ember elõrébb tudjon lépni a
munkája eredményeként, majd a nyugdíjá-
ból meg tudjon élni és ne kelljen félnie ha
egy ilyen rendezvényre elmegy. A volt mi-
niszterelnök beszélt az Ukrajnában kialakult
helyzetrõl, az úrhatnám világról, Paks 2-rõl,
mint a rezsicsökkentés fegyverletételérõl.
Felsorolta a baloldali összefogás fõbb pontja-
it a helyreállító kormányzás felé. Mindenek-
elõtt a jogbiztonság és a jogállam visszaállí-

tása a legfontosabb lépés, amitõl még nem
lesznek jobbak a hétköznapok, de nõ a kiszá-
míthatóság. A következõ lépés a munkahely-
teremtés. Az elmúlt 4 évben félmillió ember
hagyta el az országot, kétszer annyian mint
1956 után. Harmadik fõbb pont az oktatási
rendszer helyreállítása, az oktatás önállósága
kerüljön vissza az önkormányzatokhoz. Ne-
gyedik pont a szolidaritás rendszerének
helyreállítása, többek között kétkulcsos jöve-
delemadó bevezetésével. Bajnai Gordon
megígérte a gyermekéhezés felszámolását az
elsõ kormányzati év végére. Végül kérte a je-
lenlévõktõl Komáromi Zoltán támogatását az
országgyûlési választásokon.

A baloldal jelöltje az összefogás öt pártjá-
nak közös egészségpolitikai céljairól beszélt.
A háziorvosként dolgozó Komáromi Zoltán
a háziorvosi rendszer összeomlásának meg-
állítását, az orvosírnok képzést, az otthoni
szakápolás és a gyógyszertárak finanszírozá-
sának segítését, a várólisták megszüntetését
a vizsgálati rendszer finanszírozási szabálya-
inak módosításával sorolta legfõbb céljaik
közé. Kormányra kerülésük esetén alapbére-
sítik az egészségügyi dolgozók jelenleg más
címen kapott bérjellegû jövedelmét. Komáro-
mi Zoltán végül megígérte, hogy a szentesi
kórház kiemelt szerepet kap az egészségügy
helyreállításában.

A tiltakozók nem várták meg a fórum vé-
gét, a rendezvény résztvevõi rendzavarás
nélkül távozhattak.

Bajnai a baloldal céljairól

Kövér László a kommunizmus áldozatai tisz-
teletére rendezett megemlékezésen vett részt.
Az országgyûlés elnöke Farkas Sándor ország-
gyûlési képviselõvel és több, a térségben dol-
gozó polgármesterrel közösen a Kiss Bálint ut-
cai kopjafánál, majd a Rendõrkapitányság
elõtti emléktáblánál rótta le tiszteletét.

A Fidesz szentesi szervezete sajtótájékoztató

keretében jelentette be, hogy Csongrád megye
3. számú választókerületében elsõként Farkas
Sándort, a Fidesz és a KDNP képviselõjelöltjét
vette nyilvántartásba hivatalos jelöltként a he-
lyi választási bizottság. Farkas Sándort támo-
gatásáról biztosították a jelen lévõ Nagy Sándor
Kistelek, Körösi Tibor, Csongrád és Gémes Lász-
ló, Szegvár polgármestere.

A parlament elnöke Szentesen

Szennyvízelvezetés és
–tisztítás megvalósítására
nyert a város 2,1 milliárd fo-
rint uniós támogatást az Új
Széchenyi Terv keretében.
A jelenlegi szennyvíztisztí-
tó mellett megvásárolt terü-
leten egy korszerû, a hazai
és uniós elõírásoknak meg-
felelõ szennyvíztelep épül.
Az építkezés idén kezdõdik
és 2015 tavaszára fejezõdik
be.

Az ingatlanok szennyvíz-
bekötési aránya meghaladja
a 90 százalékot a város terü-
letén. A keletkezett szenny-
vizet a berki telepen gyûjtik
és tisztítják, onnan kezdet-
ben a Kurcába, majd a 80-as
évektõl a Tiszába vezetik két
darab négy kilométer hosszú
csõvezetéken. Az 1974-ben
épült, akkor korszerûnek
számító szennyvíztelepet
többször fejlesztették az el-
múlt évtizedekben. A tisztí-
tás mértéke mára már nem
felel meg az elõírásoknak,
ezért döntött az önkormány-
zat egy új szennyvíztelep
építése mellett, a terve már
2007-ben felmerült.

A teljesen zárt rendszerû,
napi 7300 köbméter kapaci-

tású szennyvíztisztító a je-
lenlegi mellett épül meg, fel-
használva a régi telep me-
dencéinek egy részét is. A
nettó 2,251 milliárd  forintos
összköltségvetésû beruházás
nyitórendezvényén Szirbik
Imre polgármester elmondta,
hogy a régóta tervezett be-
ruházás hosszútávra meg-
oldja a város környezetbarát
szennyvízkezelését, jelezve
Szentes környezetvédelmi
elkötelezõdését is. A termé-
szetes élõvíz védelmén túl a
környéken élõk és a környe-
zetvédõk régi igénye is meg-
valósul, mivel a beruházás
technológia körülményei
megszüntetik a korábbi bûz-
hatást, illetve lehetõvé teszik
a szennyvízben lévõ szerves
anyagok természetes úton
történõ újrahasznosítását. 

A sikeres pályázattal több
mint 2,1 milliárd forint for-
ráshoz jutott Szentes, a tá-
mogatás mértéke 95 száza-
lék, a fennmaradó önrészt az

önkormányzat biztosítja.
Szántai Szilvia, a hivatal pá-
lyázati referense elmondta,
hogy a támogatási szerzõdés
szerint a beruházás befejezé-
si határideje 2015. május 31.
Jelenleg kiírás elõtt áll a
közbeszerzés a kivitelezõ cég
kiválasztásához. Az építke-
zés az év elsõ felében indul-
hat és ha minden a tervek
szerint alakul, akkor jövõ év
tavaszán megkezdõdhet az
új szennyvíztelep próbaüze-
me, ami kiszolgálja a közel
29 ezer fõs lakosság és az
ipari felhasználók által kibo-
csátott szennyvíz környezet-
re ártalmatlan elhelyezését.

Az új szennyvíztelep a vá-
ros tulajdona, a használatá-
ért a mûködtetését végzõ Al-
földvíz Zrt. a késõbbiekben
meghatározott összegû bér-
leti díjat fizet. A régi szenny-
víztisztítót elbontják, a he-
lyén környezetvédelmi reha-
bilitációt végeznek.

Besenyei

Jövõre kész az új
szennyvíztisztító
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Szabó Áron tizenegyedik
osztályos a Horváth Mihály
Gimnáziumban. Az elmúlt
egy-másfél évben részt vett
Bonyhádon a Földgömb
Nemzetközi Földrajzverse-
nyen, Szekszárdon a Kõ-
rösi Csoma Sándor Nem-
zetközi Földrajzversenyen,
Miskolcon a Less Nándor
országos földrajzversenyen
és Kaposváron a Lóczy La-
jos országos földrajzverse-
nyen. A befektetett munka
minden egyes nap közelebb
vitte áprilisi floridai útjá-
hoz, melyet felkészítõ taná-
rával, Cseh Lajossal tesz
meg.

Tanára lapunknak el-
mondta, hogy ezeken a meg-
mérettetéseken Áron dobo-
gós helyet ért el. A Föld-
gömb és a Kõrösi versenye-
ken nála idõsebb diákokkal
is versenyzett csapattársá-
val. Tavaly a harmadik he-
lyet hozták el, idén ismét be-
jutottak a döntõbe. 

– Szellemileg és fizikailag
is megterhelõ feladat. Jövõ
hónapban a Kõrösi verseny
döntõje lesz Szekszárdon és
közben reméljük, hogy a
Földgömb versenyben ismét
középdöntõben leszünk –
mondta Cseh Lajos.

Jutalomút a
Mexikói-öbölbe

Áron a versenyek jutalom-
útjainak köszönhetõen Mon-
tenegróban töltött egy hetet
a nyáron, sõt Boszniába is el-
jutott néhány napra. 

– Hegyet másztunk, túráz-
tam, Boszniában raftingol-
tam. Eljutottam Kirgizisz-
tánba is, ahol tíz napos kör-
utazást tettem – mesélte
Áron.

Megtudtuk, hogy õsszel
akadt a tanára kezébe az a
pályázat, melynek köszön-
hetõen áprilisban Amerikába
utaznak. Felhívta rá diákja
figyelmét, aki a megírásban,
szervezésben kiemelkedõ
munkát végzett. Ez a Ma-
gyar Tehetségsegítõ Szerve-
zetek Szövetségének pályá-
zata volt, mely európai uni-
ós forrásból finanszírozza a
hazai tehetségek fennmara-
dását, fejlõdését. Célja, hogy
külföldi, gazdagító plusz tu-
dásra tegyenek szert a pályá-
zat nyertesei, amely alátá-
masztja elméleti tudásukat.

Európában nem találtak

megfelelõ programot, ezért
egy floridai városba utaznak
áprilisban. Egy-két hetet töl-
tenek majd Tampában a Me-
xikói-öböl partján. 

–  A program biztosítja az
oda-visszautazást, a kurzu-
son való megjelenés költsé-
geit és a szállást – részletezte
a tanár.

Mentort is nyert
Áron

Elmondták, hogy a kurzu-
sok angol nyelven zajlanak
majd, ahová hatvan-hetven
országból várnak négy-öt-
ezer embert. A szállodák elõ-
adótermeiben párhuzamo-
san legalább húsz elõadást
tartanak majd a szakembe-
rek. Legalább száz témában
folynak az elõadások, köz-
ben workshopokon, kirán-
dulásokon vehetnek részt. 

– Hazatérve elõadást tar-
tunk a könyvtárban, beszá-
molunk az utazás tapasztala-
tairól – tette hozzá Áron. 

A fiú a Corvinuson szeret-
ne továbbtanulni nemzetközi
gazdálkodási szakon. Nem-
rég nyert egy pályázaton a
MATEHESZT intézményen
keresztül, mely egy tehetség
– mentor kapcsolaton alapu-
ló együttmûködést tett lehe-
tõvé. Olyan diákok pályáz-
hattak, akik valamilyen ered-
ményt már felmutattak az
adott szakirányon. Áron
mentora, Mitták Zoltán a
KMPG Hungária Kft.-nél,
egy nemzetközi könyvvizs-
gáló cégnél dolgozik, s Pes-
ten bevezeti a munkahelyé-
vel kapcsolatos tudnivalók-
ba, ellátogatnak a tõzsdére
is.

Elsõ osztályú
osztály

Cseh Lajos mindemellett a
reál tagozatra járó diákok
közül több gyerekkel foglal-
kozik, õket is versenyezteti.
Osztályában a kiváló képes-
ségû diákok kipróbálhatják
magukat a versenyeken. 

Megemlítette Loboda And-
rást, aki matematikából zse-
niális képességekkel rendel-
kezik sõt, az országos Curie
matematika versenyen elsõ
lett az országban. Szalai Ró-
bert, aki magyar irodalomból
kiemelkedõ tehetség, Kazin-
czy-érmet is kapott.

Lantos Éva

(folytatás az 1. oldalról)
– Mi jelentette a legna-

gyobb kihívást?
Szabolcs: – Egyedül nekiin-

dulni a világnak embert pró-
báló, de hatalmas önbizalom
növelõ. Az elém gördült ki-
hívások hatására úgy érzem,
hogy bármilyen szituációban
képes vagyok helytállni.

Zoltán: – Középiskolában
és késõbb a munkahelyemen
is tanultam angolul, mégis,
amikor megérkeztem a
Heathrow repülõtérre, azzal
kellett szembesülnöm, hogy
semmit nem értettem. Más-
fél év elteltével egy hatal-
mas megvilágosodás volt,
amikor arra lettem figyel-
mes, hogy a rádióból szóló
U2 szövegét megértettem.
Ekkor ébredt fel bennem a
vágy, hogy az ottani kultúrát
jobban megismerjem és vé-
gül az egész országot bejár-
tuk az akkori partneremmel.
A legnagyobb kihívást szá-
momra a honvágy jelentette.
Egyszer három hete esett az
esõ, amikor egy szentesi ba-
rátommal beszéltem telefo-
non, aki éppen gyönyörû
idõben a csónakjában ejtõz-

ve horgászott a Tiszán. Szó
szerint elsírtam magam.
Ezek azok a pillanatok, ami-
kor az ember megkérdezi
magától, hogy "mit keresek
én itt kint?". 

– Miért döntöttél a haza-
költözés mellett?

Szabolcs: – Megtapasztal-
tam, hogy máshol milyen az
élet. Úgy gondolom, hogy
meg lehet szokni és van aki
meg is szokja. Én jövõ hó-
napban leszek 34 éves. Az
ember egy idõ után elgon-
dolkozik azon, hogy hol
akar megöregedni. Csak jó
tapasztalataim vannak a kül-
földi élettel kapcsolatban, de
hosszú távon nem tudom
máshol elképzelni az élete-
met. Most úgy érzem, ott va-
gyok, ahol lennem kell.

Zoltán: – Hazahúzott a szí-
vem. Anyagilag megerõsöd-
tünk és el tudtunk itthon in-
dulni.

– Mik az itthoni élet kihí-
vásai?

Szabolcs: – Igazából nin-
csen. Nem érzek semmi
ilyesmit. Tartottam a vissza-
illeszkedéstõl, de nincs prob-
lémám. Egyedül szakmai ki-

hívások vannak, de ezeket
szeretem.

Zoltán: – A létfenntartás és
a mindennapok. A másik a
klíma; Nagy-Britannia éghaj-
lata kertészeti szempontból
sokkal elõnyösebb. 

– Mi a legjobb itthon?
Szabolcs: – Itthon lenni.

Ami a legfontosabb, hogy a
szüleimmel és a barátaim-
mal nem az interneten ke-
resztül, hanem személye-
sen tudunk együtt lenni.

Zoltán: – Az, hogy egy jó
párkapcsolatban élek és
van egy fiam. Minden reg-
gel ki tudok menni a ter-
mészetbe kutyát sétáltatni,
el tudok menni a Tiszára.
Nagyon szeretek az ártéren
sétálni és horgászni. Na-
gyon-nagyon jó a barátok
közelsége. Egyszerûen fo-
galmazva a saját kis por-
fészkem hazahív, itt va-
gyok itthon.

– Most mivel foglalkozol?
Szabolcs: – Erõszakmentes

lóképzéssel és ennek okta-
tásával foglalkozom, amit
Kaliforniában tanultam.
Monty Roberts módszere
segít a problémás lovakkal
való bánásmódban. Például
ha nem adja fel a lábát, ne-
héz megkörmölni, agresz-
szív, vagy nem lehet felvin-
ni a lószállítóra. Végül is
lópszichológia; a köznyelv
ezt hívja suttogásnak. Ezen
kívül egy nyugdíjas mester

mellett szíjgyártást tanulok
itt a városban.

Zoltán: – Visszatértem az
eredeti, biztonságszervezõ
szakmámhoz, és emellett ön-
kormányzati képviselõként
is tevékenykedem. Kertész-
kedéssel manapság inkább
hobbiként foglalkozom a sa-
ját portámon és ismerõsök
kertjében. Sajnos a gazdasági
válság hatására ez az elsõ
dolog, amivel az emberek
meghúzták a nadrágszíjat.

– Mit üzensz azoknak,
akik ma külföldre vágynak?

Szabolcs: – Azt, hogy men-
jenek. Senkit nem tartanék
vissza, viszont ha tehetik,
jöjjenek haza és itthon kama-
toztassák, amit megtanultak.

Zoltán: – Nagyon pozitív-
nak tartom azt, ha az ember
egy bizonyos idõt eltölt más
kultúrában. Ha lenne erre be-
folyásom, akkor egy-két évre
külföldre küldeném a fiatalo-
kat. Nekem rengeteget adott
ez a pár év: a látóköröm és
gondolkodásom nagymérték-
ben kiszélesedett. Sokan kér-
nek tõlem tanácsot ebben a
kérdésben. Senkit nem pró-
bálok lebeszélni. Bíztatom
õket, induljanak el és lássa-
nak világot, de a végén min-
dig hozzáteszem, hogy „ne
veszítsünk el“. Ha az anyagi
gondok megszûntek, vagy el-
apadt a kalandvágy, akkor
jöjjön haza.

Baranyai Vitália

A pályázat idõtartama 2013. janu-
ár 1 — 2013. december 31.

A projektben résztvevõ diákok
száma összesen 30 fõ volt.

Támogatás összege: 6.802.132,-
Ft

A projekt célja a résztvevõk szá-
mára olyan alapvetõ technikák köz-
vetítése, melynek segítségével köny-
nyebbé, élménytelibbé válik a tanu-
lás, az önálló ismeretszerzés.

Stratégiai cél: a hátrányos helyze-
tû társadalmi csoportok integrációja

A projekt közvetlen célcsoportja:
6-18 év közötti hátrányos helyzetû
fiatalok

Közvetett célcsoport: inter-
nethasz-nálók, akik számára a hon-
lapon keresztül vállnak elérhetõvé a
szövegértés-fejlesztéshez kapcsoló-
dó anyagok, illetve lehetõség nyílik
közvetlen konzultációra a könyvtár
dolgozóival.

A könyvtár négy projektet kínált
az érdeklõdõknek: 1. Szövegértés-
fejlesztõ tábor alsó tagozatos diá-

koknak, 2. Szövegértés-fejlesztõ tá-
bor felsõ tagozatos diákoknak, 

3. Szövegértés-fejlesztõ tábor kö-
zépiskolás diákoknak, 4. Drámape-
dagógia foglalkozások középisko-
lásoknak.

A tábori foglalkozások megszerve-
zésére az iskolai nyári szünet alatt
került sor, ahol a táborvezetõ
könyvtárosok mellett a pedagógiai
szakszolgálat munkatársai is segítet-
ték a szövegértés-fejlesztést. 

A táborok korcsoportonként (alsó-
, felsõ tagozatos, középiskolás) 8 fõ
részére heti bontásban 8-16 óráig
kerültek megrendezésre. 

A projekt keretében beszerzett
korszerû szakirodalom, az olvasás-
hoz, szövegértés-fejlesztéshez kap-
csolódó kiadványok hozzájárultak a
foglalkozások sikeréhez. 

A táborok ideje alatt múzeumpe-
dagógiai foglalkozásokra is sor ke-
rült, ahol a korcsoportokhoz igazo-
dóan elõadásokon, kézmûves fog-
lalkozásokon vettek részt a fiatalok. 

A táborok programjait színesítette:
Lackfi János József Attila-díjas író,
Nógrádi Gábor életmû díjas író és
Miklya Luzsányi Mónika írónõ elõ-
adása.

Drámapedagógiai foglalkozások,
a tanév alatt 8x90 perces órákban
folytak 6 fõ részére. A foglalkozáso-
kon részt vevõ diákok kommuniká-
ciója a gyakorlatok kipróbálása és
elmélyítése során fejlõdött, szöveg-
értési-elemzési készségük javult, a
feladatok megoldásában jártasságot,
nyitottságot szereztek. A drámape-
dagógia hatásának emelése érdeké-
ben Bácskai Juli Pszichoszínházá-
nak is helyt adott a könyvtár épüle-
te.

Decemberben Erdõs Virág, József
Attila-díjas író és Sohonyai Judit if-
júsági író elõadásán vehettek részt
az érdeklõdõ fiatalok. 

A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

Lezárult a „Kurca-parti Olvass- show szövegértés
fejlesztési foglalkozások a Szentes Városi Könyvtárban”

TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0049 azonosító számú pályázat

Szabó Áron sikeresen pályázottSzabó Áron sikeresen pályázott

Floridába készül
a tehetséges diák

Elköltöztünk, visszajöttünk

Áron és tanára szponzorokat keresnek az utazáshoz

Szabó Zoltán szerint külföldön kiszélesedik
a fiatalok látóköre, de aztán jöjjenek haza.

Pintér Szabolcs Kaliforniában megtanult
problémás lovakkal bánni.
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(folytatás az 1. oldalról)
A délelõtti programok vé-

gén, ahol még karneváli TO-
TÓ is volt, a közel ezerkét-
száz embert a busók terelték
ki a csarnokból. 

Ekkor még az esõ miatt
úgy döntöttek a szervezõk,
hogy lefújják a felvonulást és
a máglyagyújtást, de a dél-
utáni órákban eldõlt, hogy
megtartják ezeket a progra-
mokat is. A farsangolók rövi-
dített útvonalon vidám zenei
aláfestés kíséretében levo-
nultak az ifjúsági parkba. A
macijelmezbe öltözött pol-
gármester meggyújtotta a
máglyát, a busók pedig  el-
járták téltemetõ táncukat.
Segédletükkel hamarosan
visszaindult a tömeg a sport-
csarnokba, ahol flashmob
keretén belül táncoltatta meg
a Kiss Bálint Református Ál-
talános Iskola 2.A osztálya a
vállalkozó szellemûeket. A
zenei mixet Bérczessy Zsom-
bor készítette, a táncot Páli
Viktória tanította be, továbbá
a produkcióban közremûkö-
dött Lukács Adrienn osztály-
fõnök is. A hagyományõrzõk
és a Fényesség Táltos Dob-

kör bemutatója után az álta-
lános iskolások hetedik,
nyolcadik osztályosai és a
középiskolások bemutatói
fokozták a hangulatot. Estére
hamar elérték a maximális
létszámot az érdeklõdõk. A
ByTheWay koncertjét sokan
már csak az utcai kivetítõrõl
kísérhették figyelemmel. A

legnépszerûbb közösségi
portálon vasárnap több pa-
nasz is érkezett az együttes
rajongói oldalára ezzel kap-
csolatban. 

Hogy nehogy lemaradja-
nak, Komlósi Alexandra,
Varjasi Martina és Szabó Dóra
a sportcsarnok délutáni nyi-
tását követõen rajongótársa-
ikkal letáboroztak a színpad
köré felhúzott kordon elé és
a ByTheWay koncertig el
sem mozdultak onnan. Meg-
osztották velünk, hogy már
nagyon várták ezt a napot. A
fergeteges koncert után a ra-
jongóknak alkalmuk nyílt
közös fényképet készíteni a
méltán népszerû együttessel.
Eközben az esti fellépõk dí-
jazására is sor került. Az elsõ
helyet a közönség szavazatai
alapján a Deák Ferenc Álta-
lános Iskola 6.A és 6.C osztá-
lyának közös country-

produkciója nyerte. A táncot
Bába-Kis Ágnes és tanítványa,
Biácsi Anna tanították be a
csapatnak. Nyereményük
belépõ a Kurca-part Kaland-
parkba, ahol közösen próbál-
hatják ki az élményelemeket.
A második helyet a Kiss Bá-
lint iskola kötélugró csapata
hozta el, akik a Pano Sport
Pub tortilla utalványát ve-
hették át. A harmadik helyet
a Zsoldos Ferenc középisko-
la 12.D osztálya nyerte, aki-
ket közös bowlingozással ju-
talmaztak. A különdíjat idén
a flashmobot szervezõ és
elõadó Kiss Bálint iskola 2.A
osztálya érdemelte ki, akik
csoportos belépõvel térhet-
tek haza, amit az üdülõköz-
pontban használhatnak fel.
A karnevált a szintén hagyo-
mánnyá vált Raiffeisen lufi
esõ sárga forgataga zárta.

D.J. – L.É.

– A koncertjeim általában
úgy néznek ki, hogy az elsõ
négy sorban gyerekek áll-
nak, utánuk következnek a
20-30 évesek, mögöttük a
nagyszülõk. Úgyhogy, hála
istennek, nagyon vegyes a
közönségem, nem mondha-
tom magam tinisztárnak,
nem csak tinik jönnek a fellé-
péseimre. Abszolút több ré-
tegû stílusban tudom meg-
mutatni magam, ezáltal több
rétegû a közönség is. Ez na-
gyon fontos, mert mindenki-
hez szólhatok, s ez a legna-
gyobb kihívás, ami egy éne-
kessel megtörténhet – mond-
ta Gabi, a szentesi karnevál
egyik sztárja.

Az énekesnõ a szemünk
elõtt nõtt fel a tévében  és a
koncerteken. De hogyan is
élte meg a felnõtté válást?

– Nagyjából 14 éves korom
óta érzem, hogy élek, nyil-
ván elõtte a gyerek az gye-
rek. Amikor elkezdõdött a ti-
nédzserkorom, onnantól ne-
kem nem is volt normális
életem. Nagyon komoly
szerzõdésekrõl mentek tár-
gyalások, észnél kellett len-
nem, nagyon göröngyös utat
jártam be. Viszont most már

látom, hogy megérte, mert
elértem azt, ahol úgy érzem,
hogy helyem is van. Jól ér-
zem magam, amikor a sok
befektetett munka gyümöl-
csözik, az a legszebb min-
denki életében – vallja az
énekesnõ.

A farsangokat Gabi általá-
ban nem nõvérével, Tóth Ve-
rával töltötte, most már sze-
ret beöltözni, nem úgy, mint
gyerekkorában. – Verával há-
rom év van köztünk, az isko-
lában külön farsangoltunk.
Mindig irigyeltem a nagyo-
kat, de valahogy nekem a
farsangokhoz negatív élmé-
nyeim fûzõdtek. Például,
amikor a kedves, szimpati-
kus tanárnéni a jelmezem
láttán rávágta, hogy kölcsö-
nöztük, miközben apukám
varrta. Szegény hetekig dol-
gozott egy bohóc, vagy egy
menyasszony-jelmezen.

Ezért inkább a középisko-
lai elsõsavatók, azaz a csics-
kaavatók a maradandóbb él-
ményeim: maradandóan szí-
vattak meg minket. A mosta-
ni farsangok pedig olyanok,
hogy Pesten általában zárt
körben beöltözünk és jót bu-
lizunk. D.J.

Tóth Gabi elõttünk
vált felnõtté

Második alkalommal
rendezték meg a városi
könyvtárban a versmondók
és versírók találkozóját. A
versenyeken is induló lel-
kes irodalombarátok azért
szeretnek Szentesre jönni,
mert itt nem tétre megy a
szavalás. 

Ott volt rögtön újdonság-
ként a péntek esti vacsora,
ahol a borospoharak mellett
nagyon jól megfértek a sza-
badon szárnyaló versek is –
a hangulatos estre még több
irodalombarátot várt a fõ-
szerepet inkább a vendégei-
re osztó szervezõ, Paulovics
Tamás. A másnapi versmon-
dó gála kezdetén, amikor
még egyetlen költemény
sem hangzott el, máris vol-
tak emelkedett pillanatok.
Lövétei Lázár László, az erdé-
lyi Csíkszeredán készülõ
Székelyföld címû irodalmi
folyóirat fõszerkesztõje a
Székely Könyvtár újabban
megjelent öt kötetével érke-
zett, s átadta Szirbik Imre
polgármesternek, aki továb-
bította azokat a könyvtár
vezetõjének. A város elsõ
embere a polgármesteri ke-
retébõl fizetett elõ a 100 ré-
szesre tervezett teljes soro-
zatra, melybõl húsz remek-
mû, a székely irodalom leg-

java esztétikus kivitelezés-
ben már a szentesi biblioté-
kát gazdagítja.

A szavalók közül többen
a jelenlévõ szerzõk költemé-
nyeibõl is választottak. Gö-
döllõrõl, Szegedrõl, de hatá-
ron túlról, Szabadkáról,
Nagyszebenbõl és Csíksze-
redáról is érkeztek, külön-
bözõ megmérettetéseken
edzõdött, és díjazott amatõr
versmondók. A helybeliek
is kiálltak kedvenc verseik-
kel a közönség elé: Szemeré-
di Endréné nyugdíjas tanár-
nõ, valamint két gimnazis-
ta, Börcsök Bálint és Szabó Ta-
más után Paulovics Tamás is
szavalt. Hallhatta a közön-
ség Baka István sorait is. Az
1995-ben elhunyt szegedi
költõ munkássága elõtt tisz-
telgett ugyanis a rendez-
vény, a délutáni irodalmi
mûhelyt is az õ emlékének
szentelték. Ez a találkozás
egyúttal alkalmat adott a
Tiszatáj, a Szegedi Lap és a
Székelyföld fõszerkesztõi-
nek, Hász Róbertnek, Bene
Zoltánnak és Lövétei Lázár
Lászlónak is arra, hogy ta-
pasztalataikat megosszák
egymással és a hallgatóság-
gal.

D. J.

A Székely Könyv-
tárral érkeztek – Sokan vannak kint? –

kérdezték a ByTheWay tagjai
a sportcsarnok öltözõjében.

– Ezek a lányok már órák
óta várnak titeket.

– Tényleg?
A párbeszéd elárul min-

dent. A fiúcsapat tagjai nem
szokták még meg a népsze-
rûséget, de nagyon élvezik.
A tini lányok évek óta nem
voltak oda így senkiért. 

– Hogy bírjátok? 
– Nagyon jó érzés úgy el-

menni egy koncertre, hogy
még nem is csináltunk sem-
mit, meg sem dolgoztunk ér-
te és már üvöltik a nevünket
– mondta Szikszai Péter, a
csapat huszonhét éves tagja.
– Még ha fáradtak is va-
gyunk és egy koncertsorozat
után kocsiba ülünk, a követ-
kezõ helyszínen is olyan bíz-
tatást kapunk a közönségtõl,
hogy újra felpörgünk. 

– Ma is este is mentek még
egy állomásra…

– Igen, megyünk, Szeged-
re. Ott éjfél körül végzünk –
mondták kórusban a srácok. 

– Az még egy korai idõ-
pontnak számít – tette hozzá
a huszonegy éves Olivér.

– Hétvégén az a megszo-
kott, hogy hajnali négyre
érünk haza – tetézi a húsz-
éves Vavra Bence. – Eléggé
megnehezíti a helyzetünket,

hogy elmenjünk a barátok-
kal szórakozni a hétvégén. 

A fiúk elmondták, hogy
hét közben tudnak idõt tölte-
ni a családdal és a barátok-
kal.

– Mindegyikünk vidéki
születésû, kivéve Olivért, õ
pesti. 

– Mit szerettek legjobban
a közönségben?

– Nem emlékszem rá,
hogy az elmúlt pár évben
láttam volna olyan elõadót,
akinek ilyen hûséges közön-
sége lett volna. Hihetetlen,
hogy ilyen mértékben rajon-
ganak értünk, ráadásul felté-
tel nélkül, hiszen közel sem
tudunk nekik annyit adni,
mint amennyit kapunk –
részletezte Olivér.

– Nélkülünk alakítottak ki
egy csoportot maguk között.
Nagyon sok helyrõl, Szé-
kelyföldrõl, Felvidékrõl is
nagyon jó barátságok szö-
võdtek, pedig nem is ismerik
egymást személyesen. 

– Mi volt a legmeglepõbb
ajándék, amit rajongóktól
kaptatok?

– Peti egyszer kapott egy
doboz fényt. Biztosan úgy
voltak vele, hogy fényevõ –
meséli Bence, aki beavatott
minket egy általuk indított
kezdeményezésbe is. 

– Olivér egyik nap ment a
metrón és nagyon jó kedve
volt, viszont az emberek,
akikkel találkozott mind le-
hangoltak voltak, ezért kiöt-
lötte, hogy legyen minden

hónap 18-a mosoly nap.
Ezen a napon, ha elmegy
mellettünk egy ember, akkor
mosolyogjunk rá, hiszen biz-
tos jól fog neki esni. A közös-
ségi portálokon pedig vál-
toztassuk meg a profilké-
pünket egy mosolygós fejre.
Természetesen az a jó, ha az
év többi napján is mosoly-
gunk, de legyen egy olyan
nap, amikor egy kicsivel töb-
bet teszünk egymásért. 

A srácok hónapról hónap-
ra egyre nagyobb jelentõsé-
get tulajdonítanak ennek a
napnak. Szeretnének mo-
solykoncertet és mosolytur-
nét tartani. 

– Mit vinnétek magatok-
kal egy lakatlan szigetre?

– Egy hûtõt, amit ha kinyi-
tok, mindig az van benne,
amit akarok – válaszolta Oli-
vér.

Feng Ya Ou így folytatta: –
Mivel Olivérnél lesz kaja, én
elvinném a gitáromat.

– Olyan eszközt vinnék,
amivel mindenféle zenét ki
lehet keverni, igaz, hogyha
lakatlan a sziget, akkor csak
magunknak zenélnénk – tet-
te hozzá Peti.

– Mivel a többiek már
mindent elhoztak én azért
vinnék egy napozóágyat is –
mondta bölcsen Bence.

L.É.

Mosolyturnét tervez a ByTheWay

Szépfiúk és sármos busók

A Deák-iskola country produkciója nyert. Fotó: Vidovics
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Míg a 60-as, 70-es években
a természetes vizek kínáltak
lehetõséget a téli sport gya-
korlására, addig az utóbbi
években kénytelenek mes-
terséges jégpályákon hódol-
ni szenvedélyüknek, nem
kis összeget kiadva a bérleti
díjra. A Szentesi Sügerek
csapata jól összeszokott ba-
ráti társaság, akik néhány
éve különbözõ amatõrkupá-
kon is indulnak, ahonnan
rendre szívet melengetõ,
szép eredményekkel térnek
haza. Legutóbb Berettyóújfa-
luról hozták el a második he-
lyezésért járó trófeát. A csa-
pat szokatlannak tûnõ név-
választásakor szóba jöhettek
volna különbözõ havas, je-
ges állatnevek, mint a roz-
márok, fókák, pingvinek, je-
gesmedvék, de számukra a
tiszai ragadozóhal, mint he-
lyi jellegzetesség, és mint az
„amatõr” szinonimája a mai
szlengben, alakult ki a
Sügerek elnevezés.

A Sügerek atyja, a csapat
mozgatója Tary Tibor gyerek-
ként ismerkedett meg a jég-
koronggal. Iskolás korában a
Balaton jegén, kõrisfáról vá-
gott bottal kergették a koron-
got kifulladásig. Mint Tibi bá-
csi mondta, a testnevelõ taná-
rának köszönheti a hoki sze-
retetét. Véleménye szerint a
szülõk felelõssége és példa-
mutatása elengedhetetlen ah-
hoz, hogy a gyerekek meg-
szeressék a mozgást, a spor-
tot. – Aki valamilyen szinten
tudott korcsolyázni, az a tava-
kon tanult meg vagy a Felsõ-
Kurcán. – A 80-as években,
amíg még voltak telek, az is-
kolák udvarain is hízlaltak je-
get, melyek közül, pl.a
Kosztában (v. Hámán Kató),
Kováts Leventének köszönhetõ-
en nagy hokis-koris élet volt,
ahol a mostani csapattagok
közül többek vérébe itt ivó-
dott bele ennek a jeges sport-
nak a szeretete – emlékezett

vissza Köves Endre. – A 60-as
években Lakos Sanyi bácsi
három teniszpályát locsolt fel
télen és világítás mellett, öltö-
zõk igénybevételével használ-
hattuk korcsolyázni, jégko-
rongozni a teniszpályákat –
mesélte Tary Tibor. Régen, té-
len befagyott az Antal-tó, a
Termál-tó, sõt a Kurca is és
sötétedésig játszottak a termé-
szetes pályákon. Tibi bácsinak
legalább száz korongját õrzik
ezek a vizek. A csapat másik
tagja, Füsti Molnár István is
hallott sokakról, akik régen
ûzték ezt a sportot a város-
ban, de ma már sajnos nem
hallani róluk. 

Mára két generáció jégko-
rongozik, a 60-as évek fiataljai
és az õ gyermekeik, közülük
alakult ki a mai társaság. Pró-
bálkoztak utánpótlás nevelés-
sel is, de a helyi jégpálya üze-
meltetõjével nem tudtak meg-
egyezni az optimális feltéte-
lekrõl. Ma már a felnõtt csa-
pat is inkább Szarvasra jár

edzeni hetente két alkalom-
mal, mert az utazás költségei-
vel is gazdaságosabb a szom-
széd város nagyobb pályáját
bérelniük.

A Szentesi Sügerek a 90-es
évek második felében kezdte
komolyabban venni a játékot
és elkezdték a rendszeres
edzést Szegeden. Az elszánt-
ságukat jelzi, hogy szomba-
ton éjszaka kaptak pályát, így
általában hajnali 3 körül értek
haza. A kemény mag, 12-15 fõ
éveken keresztül járt kéthe-
tente edzésre. Kezdetben a
felszerelésük is csupán kor-
csolyából és ütõbõl állt, majd
szaporodtak a védõfelszerelé-
sek, ahogy változott a játékstí-
lus és javultak a pályakörül-
mények. Saját pénzen síp-
csont-, térd-, ágyék- és kö-
nyökvédõt, nadrágot és sisa-
kot vásárolt ki-ki magának.
Így is elõfordultak kisebb-na-
gyobb sérülések, egy-két re-
pedt borda, felrepedt homlo-
kot és sérült szájat is kellett

összevarrni, a korcsolya is
vágta el az elesõ játékos ujjait,
de ezek a malõrök senkinek
nem szegték kedvét és a fel-
épüléseik után újult erõvel és
töretlen lelkesedéssel folytat-
ták az örömteli játékot!

A Szentesi Sügerek több vá-
rosban is játszottak már, Deb-
recenben, Dunaújvárosban,
Pesterzsébeten nyáron is lehet
jégkorongozni. Berettyóújfa-
lun - az elsõ kivételével -
mindegyik Morotva Ligeti
Jégkorong Kupán részt vet-
tek, kettõt megnyertek, idén
pedig másodikok lettek.

Tary Tibor és lelkes csapa-
tának vágya egy szentesi jég-
korong kupa megszervezése
a következõ szezonban. Ah-
hoz azonban, hogy az ország
több városából érkezzenek
csapatok és elvigyék a jó hírét
Szentesnek, ahhoz a jégpálya
üzemeltetõjének is rugalma-
sabban kellene hozzáállnia a
jégkoronghoz.

B.G.

Sügerek a jégen
Bár vereséget szenvedett,

játékával maga mellé állí-
totta szurkolóit a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapata. Szombaton 18 óra-
kor megyei rangadót játsza-
nak a Szeged ellen a ligeti
uszodában, a hölgyek a baj-
nok Eger gárdáját fogadják.

A Honvéd volt a találkozó
esélyese az elmúlt hétvégi
bajnokin, férfi vízilabdázó-
ink ennek ellenére – fõleg az
elsõ nyolc percben – méltó
ellenfelei voltak a fõvárosi-
aknak. Az elsõ negyedet, né-
mi meglepetésre, a Szentes
nyerte, a harmadik játékrész
döntetlen lett, azonban a má-
sodik és a negyedik negyed
a Honvédé volt, így  10-7-re
nyertek a  vörös-feketék. – A
Szolnok ellen két – két és fél
negyeden keresztül jól ment

a játék, úgy érzem, hogy ez-
úttal még jobban ki tudtuk
tolni a jó periódusunkat –
mondta a Valdor vezetõ-
edzõje, Matajsz Márk. – Volt
két olyan gól, ami elkerülhe-
tõ lett volna, ami egy ilyen
mérkõzésen sok, hiszen sok-
kal szorosabb lehetett volna
a vége. Összességében elége-
dett voltam a csapattal. 

A megyei rangadó esélye-
se a Szeged, ennek ellenére a
Honvéd ellenihez hasonló já-
tékkal, hozzáállással és egy
szorosabb eredménnyel már
kiegyeznének a szentesi
szurkolók. A Szeged elleni
bajnoki 18 órakor kezdõdik,
elõtte a Hungerit-Szentesi
VK együttese is medencébe
száll, 16 órakor a bajnoki cím
védõje, az Eger látogat a li-
geti uszodába.

Jön a bajnok

Bejutottak az áprilisi or-
szágos tornász diákolimpiai
döntõbe a Koszta-iskola leg-
fiatalabb tornászai. A szente-
si csapat csak néhány hónap-
ja állt össze.

Debrecenben rendezték
meg a tornász diákolimpiai
regionális döntõt, ahol a
szentesi tornászok, a Koszta-
iskola tanulói is részt vettek.
Az esemény tétje nem volt
kevesebb, minthogy mely

csapatok jutnak be ebbõl a
csoportból az országos finá-
léba. Nos, óriási meglepetés-
re és természetesen örö-
münkre, a szentesi diákok is
ott lesznek majd az áprilisi,
budapesti döntõben. A
Branya Blanka, Vida Jázmin
Natasa, Kovács Petra, Gál
Dalma, Szabó Vanessza és Ko-
vács Helga összetételû csapat
talajon és szekrényugrásban
mutatta meg tudását. 

Döntõben a tornászok

Városunkban a tehetség-
gondozás a versenysportok
terén is megmutatkozik.
Cikksorozatunkban arról is
beszámolunk milyen az
utánpótlás csapatok helyze-
te, mibõl gazdálkodnak a
klubok és, hogy a különbö-
zõ korosztályokban össze-
sen hány gyerek sportol. 

A Szentesi Farkasok Után-
pótlás Sportegyesület 2005-
ben alakult. Janiga László
edzõ elmondta, hogy akkor
nem kellett senkinek sem a
gyerekcsapat, ráadásul fi-
nanszírozási gondokkal is
küzdöttek. Mivel a gyerekek
rendszeresen edzettek, kel-
lett, aki kézbe vegye õket és
folytassa az elkezdett mun-
kát. A szülõk javaslatára
egyesületet alapítottak és
több helyrõl nagyon komoly
segítséget kaptak. 

– Bocskay István és Stern
Sándor segített összeállítani,
hogy mi kell egy egyesület
mûködéséhez, hogyan lehet
fenntartani egy ilyen szerve-
zetet. Máig emlékezetesek a
teremtornák, melyeken Ist-
ván lelkesítõ konferálása
buzdította a csapatokat –
mesélte az edzõ.

Janiga László elmondása
szerint tisztelni kell a város
sportolóit, hiszen abból a
szabadidõbõl áldoznak az

edzésre, ami sok minden
másra is elmehetne. Az
egyesület tagdíja havi két-
ezer forint, ebbõl finanszí-
rozzák az utazásokat a tor-
nákra és a felszerelések nagy
részét is igyekeznek biztosí-
tani. Szoktak szervezni csa-
ládi napot, közös fõzést hor-
gászattal egybekötve. 

– A TAO-s bevételek hoz-
zájárulnak a költségek fede-
zéséhez, mivel a város az
utánpótlás-csapatot nem tá-
mogatja olyan mértékben,
hogy ne lenne helye az
egyéb bevételeknek. Kapunk
felajánlásokat az érmek, ku-
pák, serlegek elkészítésére is.
Az önkormányzat két éve a
pályahasználati díjjal támo-
gatja a csapatot, így az ösz-
szeg tíz százalékát kell csak
fizetnünk, ezen felül egy év-
re 250 ezer forinttal járulnak
hozzá a mûködésünkhöz,
ami körülbelül másfél hónap
útiköltséget fedez – részle-
tezte.

Janiga László személyes
véleménye szerint sokkal
jobban is szerepelhetnének a
csapatok, de ez az edzések
látogatottságán is múlik. A
téli idõszak, a rossz idõ ezt
negatívan befolyásolja. 

– Öt éves kortól kezdünk
foglalkozni a gyerekekkel, az
óvodákban is tartunk foglal-

kozásokat. Velük együtt hat
korosztály, a hét-, kilenc-, ti-
zenegy-, tizenhárom-, tizen-
hat évesek játszanak most. A
tizennégy éves korosztály
hiányzik, ezt szeretnénk pó-
tolni. Jelenleg hatvankét tag-
gal mûködünk, ebbõl hu-
szonhárom az óvodáskorú
gyermek – mesélte László.

Mint megtudtuk, egy év
elõkészítõre járnak a kicsik.
A tavalyi évben huszonnyolc
elõkészítõsbõl tizenöten ma-
radtak a csapatban játszani.
Az edzõ szerint ez nagyon jó
arányt jelent a jelenlegi vi-
szonyokhoz képest, ráadásul
lányok is játszanak ebben a
korosztályban. A Bozsik
Programban a kezetektõl
részt vesznek.  

– A tizenhat éves korcso-
port számára a serdülõ baj-
nokság jelent nagy megmé-
rettetést. A megyei bajnok-
ság csoportversenyeit szen-
tesi csapat nyerte az elmúlt
években, ami nagyon jó visz-
szaigazolás – tette hozzá
Janiga László.

Heti három edzést tarta-
nak, hogy felkészüljenek a
tornákra, ahol tizenöt-húsz
perces meccseket játszanak.
Ilyenkor összesen másfél-két
órát vannak a pályán a gye-
rekek, a bajnoki meccseken
ennyit játszanak egyhuzam-

ban. Koordinációs képessé-
gük, erõnlétük fejlesztésének
érdekében az edzõk más
sportágak gyakorlására is
buzdítják a gyerekeket.

Szentesen egyébként két
labdarúgó utánpótlás-csapat
mûködik párhuzamosan. A
HSZTÁK Junior FC és a
Szentesi Farkasok egyesíté-
sére volt néhány kísérlet az
elmúlt években. Janiga Lász-
ló és Koncz László, a csapat
vezetõi is azon a vélemé-
nyen vannak, hogy jó lenne
összefogni a két egyesületet,
hogy eredményesebb legyen
az utánpótlás foci.

– Erõsebbek lennénk, ha

volna egy nagyon jó, és egy
fejlõdõ csapat, akiket párhu-
zamosan lehet képezni. Saj-
nos mások az érdekek, a
gazdasági és a gyakorlati ol-
dal gyakran nem fér meg
egymás mellett – mondta
Janiga László. 

A jövõben szeretnének pá-
lyázni, hogy több forrást
tudjanak biztosítani a költsé-
geik finanszírozására. A gye-
rekek jövõjét illetõen sikeres-
nek mondható, hogy késõbb
bejuthatnak egy-egy akadé-
miára, akár ösztöndíjasként
is. Ez minden évben sikerül
szentesi játékosnak. Tavaly
hatan mentek át Vásárhely-

re. A Koszta József Általános
Iskolában tartják az edzése-
ket, ha az idõjárás engedi,
akkor a sportpályára járnak
gyakorolni. Jó bázis van
Szentesen, sõt egy itteni
sportosztály, esetleg egy aka-
démiához hasonló intéz-
mény létrehozása is megfor-
dult az edzõk fejében. Több
napos tornákat szeretnének
rendezni, növelni  a taglét-
számot, hogy minél több
gyerekkel megszerettessék
ezt a sportot és nem utolsó
sorban a mozgás örömét,
hogy minél több jó focista
képviselje a várost.

Lantos Éva

Kilenc éve Farkasok

Szombaton folytatódik a
megyei elsõ osztályú labdarú-
gó-bajnokság. A Kinizsi Tá-
pén kezdi a tavaszi szezont.

Március 1-én, szombaton
Tápéra utazik a Szentesi Kini-
zsi labdarúgó csapata, Mihály
Róberték itt folytatják majd a

bajnoki pontvadászatot. A Ki-
nizsi a tabellán jelenleg a ti-
zenharmadik. Bozóki Zoltán
csapata rossz emlékeket õriz-
het a Tápéról, hiszen a me-
gyeegyes idénynyitón, az elsõ
fordulóban a Tápé Szentesen
nyert 4-0-ra. 

Visszavágóval
kezdõdhet a tavasz

A sportegyesületben már az óvodásoknak is tartanak foglalkozást.

Állnak: Tary Tibor, Mácsai László, Sarusi-Kis Tamás, Arató Csanád, Köves Endre, Korom
Zénó. Térdelnek: Füsti Molnár István, Kecse Nagy Ferenc, Gyenes Csaba, Kecse Öcsi.
A képrõl hiányzó aktív csapattagok: Mácsai Krisztián, Nagy Gergõ, Kozák Gábor, Korom
Zozémusz, Czakó Zoltán, Berezvai Imre.



– Mondj egy téli zöldséget!
– Síparadicsom.

– Mi az, csíkos és indexel?
– ???
– Az Aquafresh, ahogy megelõzi a
fogszuvasodást.

– Minek a rövidítése a HELP? 
– ???
– Hozz Egy Liter Pálinkát.

Ki az abszolút vékony? Akinek ro-
hangálnia kell a zuhany alatt, hogy vi-
zes legyen!

– Mit mond a kéményseprõ a tükör
elõtt? 
– ??? 
– A koromhoz képest jól nézek ki...

Kiplakátolták Udvarhelyen az új szi-
gorú rendszabályt: Aki éjfél után lár-
mázva vagy dalolva megy haza, szi-

gorú büntetést kap. Másnap éjszaka
hallja a rendõr, hogy valaki hangosan
kurjongatva megy végig a fõutcán.
Odasiet, és szigorúan mutat a plakát-
ra.
– Nem tudja kend az új szabályt?
– Én tudom, biztos úr... De ki mond-
ta, hogy haza megyek? Ide indultam
csak a másik kocsmába...

Melyik az a két sport, amelyik meg-
mozgatja az agyat?
A sakk és az ökölvívás.

Az öreg székely temeti a feleségét. A
sógora vigasztalja:
– Ne búsulj bátyám, a túlvilágon
majd találkoztok!
– Hát ez az, ami aggaszt, komám!

Székely a fiával fát vág az erdõben.
Egyszer csak megszólal a fiú
– Édesapám, valahogy nehezen
megy ez a fûrész, nem?
– Nem tudom fiam, én most pipáz-
gatok.

Pótfûtés
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Közösségben könnyeb-
ben haladnak a kilométerek
– vallják a Szentesi Futók
Baráti Körében. A félmara-
toni, maratoni versenyeken
is rendszeresen részt vevõ
amatõr sportolók vasárnap
reggelenként együtt indul-
nak futni a liget kapujától.
Legutóbb különleges „kilo-
métergyûjtésre”, az úgyne-
vezett becsületfutásra vál-
lalkozott az elszánt csapat.

Vasárnap reggel 8-kor,
amikor még csak ébredezik
a város, a futás szerelmesei
nem érzik nagy áldozatnak,
hogy ebben az idõpontban
vágjanak neki akár a fél-
maratoni távnak. A Szentesi
Futók Baráti Körét Mélykúti
Ferenc hívta életre 2012 no-
vemberében. – Régebben is
futottam, de 2009-2010 körül
kezdtem újra. Sokszor futot-
tam a gáton, és mindig talál-
koztam futókkal, akikkel
egy idõ után már ismerõs-
ként üdvözöltük egymást.
Késõbb összeálltunk né-
gyen-öten, és vasárnapon-
ként együtt futottunk. Közö-
sen futva könnyebben ha-
ladnak a kilométerek –
mondta Mélykúti Ferenc.
Szerinte nagyon sok jó futó
van a városban, ez adta az
ötletet a csoport létrehozásá-
hoz. Közösségbe verõdve
jobban megismerhetik egy-
más eredményeit, megoszt-
hatják a versenykiírásokat,
összehangolhatják edzései-
ket. Ferenc túl van már
félmaratonokon, de a mara-
toni 42 kilométeres távot a
társaságból többen is teljesí-
tették már. Közéjük tartozik

az 59 éves Vakhal György, aki
többszörös szenior Ironman-
gyõztes, és jelenleg az a cél-
ja, hogy 60 esztendõsen le-
fussa a Sparthatlont, azaz
Athéntól Spártáig több mint
240 kilométert egyhuzam-
ban. A legutóbbi vasárnap
reggeli készülõdésnél a
nyugállományú katonatisz-
tet is ott találtuk, mint aho-
gyan Héjja Pétert, akinek már
az idei szeptemberi Spart-
hatlonra van nevezése. De
nem hiányozhatott Dósai-
Molnár Szilvia sem. A fiatal
tanárnõ szülése után tavaly
õsszel a babakocsis futásai-
val tért vissza a sportolás-
hoz. Online edzésnaplót ve-
zet, melyben rendszeresen
megosztja ismerõseivel ered-
ményes futó-, vagy kerékpá-
ros edzéseit számokban. El-
árulta, benevezett a július
26-i Ironmanre, s már erre
készül – persze, már nem ba-

bakocsit tolva. Késõbb két
gyerek, s munka mellett egy
ilyen komoly felkészülés
már nehezebben menne, ma-
gyarázta. Õ is szereti meg-
mozgatni futótársait: jóté-
konysági és egyéb futós ese-
mények fûzõdnek nevéhez.
Tavaly decemberben már
harmadszor csinálták meg a
Karácsonyváró trapp-partit,
melyre közel harmincan
mentek el, ekkor csatlakoz-
tak hozzájuk elõször csong-
rádi futók – tudtuk meg Szil-
viától. Ami a sokaknak talán
kissé szokatlan vasárnap
reggeli idõpontot illeti, azt
mondta: – Dolgozó emberek
vagyunk, ilyenkor érünk rá a
közös futásra. Aki mozogni
akar, annak nem számít az
idõpont. Ideális, ha korán in-
dulunk futni, mert ilyenkor
még csak ébredezik a család.

Kiderült, nyáron még ko-
rábban nekivágnak a kilo-

métereknek, már hatkor,
hogy végezzenek, mire beáll
a hõség. Az idõjárás mosta-
nában nagyon kedvez a fu-
tóknak. Örültek is, hogy ez-
úttal szárazon teljesíthetik a
becsületfutást, bezzeg január
26-án éppen kifogták a tél
egyetlen havas hétvégéjét.
Azonban a hóesés sem tánto-
ríthatta el a csapatot, akkor
is nekigyürkõztek a 25, vagy
50 kilométernek. 

Ugyanis ezt a két távot le-
het választani a Yours Truly
elnevezésû futórendezvény
keretében. A Finnországból
indult kezdeményezés az év
leghidegebb, versenymentes
idõszakában hívja futni a ko-
cogás szerelmeseit, akik ma-
guk mérik idejüket a két táv
valamelyikén, s becsületesen
beregisztrálják, így gyûjtve
országonként a kilométere-
ket. Február 23-án tucatnyi
futó vágott neki a távoknak,

s kiegészültek csongrádiak-
kal. A szomszédvárban Ju-
hász Mihály csoportosítja ma-
ga köré a futókat, õ és Vak-
hal György lefutotta a hosz-
szabb távot, a többiek a 25
kilométert teljesítették.   

Az amatõr futóközösség-
hez a Facebookon is várják a
környékbelieket, de szemé-
lyesen is lehet csatlakozni
vasárnap reggelenként. 

A Budapest Sport Iroda
szentesi futónagykövete,
Õze László két éve rója ve-
lük a távokat, s úgy gondol-
ja, a ligeti futópálya elkészü-
lése hozott igazán pezsgést a
futómozgalomba, azóta ta-
lálkozási pont lett a liget ka-
puja. Olyannyira összeszer-
vezõdtek, hogy versenyekre
is közösen mennek, költség-
kímélés céljából, akár 20-28
fõs versenyzõi létszámmal.
Bár õ eredményes Ironman-
versenyzõ, s futópárjával a
március 22-én a Balaton kö-
rüli futásra készül, azt
mondta, itt mindenki ama-
tõr. – Az szokott lenni, hogy
valaki fiatalon sportol, abba-
hagyja, majd eljön az a kor,
amikor tükörbe néz, vagy
egészségi problémái lesznek,
s akkor jut eszébe a futás –
fejtette ki a futónagykövet. –
A futás nincs idõhöz, élet-
korhoz, testsúlyhoz kötve.
Ha valaki csak a vasúti hídig
jön, az 10 kilométer, ha a
Körös-Torok lejárójáig, az 21
kilométer. De a legjobb érzés
a maratoni futás végén cél-
baérni, amikor azt érzi az
ember, hogy meg tudta csi-
nálni.

Darók József

Becsületfutás vasárnap reggel

Rangadót nyert a Békés csapata ellen a
Szentesi Kinizsi SZITE asztalitenisz gár-
dája.

Az NB II Dél-keleti csoportjának rangadó-
ját az elmúlt hétvégén Békésen játszották,
ahol a házigazdák a Szentesi Kinizsi együtte-
sét fogadták. Hegedûs Gábor szakosztályveze-
tõ a találkozó elõtt elmondta, hogy két ko-
moly ütközet vár csapatára, elõször a Békés,
ezen a hétvégén pedig a BVSC ellen kellene
pontokat szerezniük. Elsõként a békési derbi
várt a társaságra, az ellen a csapat ellen áll-
tak asztalhoz a mieink, amely õsszel 9-9-es
döntetlent harcolt ki városunkban. Most
azonban a Kinizsi visszavágott a tavalyi
pontvesztésért, és mindkét pont a Szentes-
hez került.  Az idegek csatáját a szentesi

pingpongosok bírták jobban, és az utolsó két
mérkõzést megnyerve 10-8-as Kinizsi siker
született. – Gratuláltam a srácoknak, az el-
múlt heti kisebb fejmosás úgy tûnik, hogy
használt – mondta Hegedûs Gábor. – Ezúttal
mindenki a maximumot hozta ki magából,
az utolsó másodpercig összeszedetten, kon-
centráltan játszottunk. A csapat gyõzelmeit a
Bunda-Gazdag páros, valamint Bunda Sza-
bolcs (3), Gazdag Károly (3), Kocsis István (2) és
Takács László (1) szerezték. Szombaton dél-
elõtt 11 órától a Szent Erzsébet-iskola torna-
termében játszották volna a következõ fontos
mérkõzésüket a BVSC-vel, ám a találkozót a
fõvárosiak kérésére egy késõbbi idõpontra
halasztották.

hv

Bravúr Békésen

Kultúra
Február 28 – április 14.
Aradi Fotóklub kiállítása
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Március 1. 10 óra
„A természet patikája” múzeumi matiné
- kézmûves foglalkozással
Koszta József Múzeum
Március 1- 27.
„Járom az utam” címmel Török Katalin
festményeibõl nyílik kiállítás
Megnyitó:  március 1. 15 óra
Városi Könyvtár
Március 2. 9 óra
Tavaszvárás
Dózsa Ház, Közösségi tér
Március 3. 16.30 óra
Agyra gyúrj! - játékos indirekt tanulás-
fejlesztés
Gyermekkönyvtár
Március 4. 16.30 óra
Gyermek klub – délutáni matiné
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Március 4. 18 óra
„Van egy könyvem”
Városi Könyvtár
Március 5-29.
Somoskövi Sándor akvarell kiállítása
Megnyitó: március 5. 17 óra
Tokácsli Galéria
Március 5. 18 óra
A magyar középkor virágkora: Luxem-
burgi Zsigmond (1387-1437)
Elõadó: Poszler György tanár
Városi könyvtár
Március 6. 19 óra
Irodalmi életrajzok elõadássorozat
Poszler György vezetésével
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Március 7. 18 óra
„Nekünk találkozni kellett” – Záray Már-
ta és Vámosi János leghíresebb sláge-
rei
Városi Nõnapi Gálamûsor
Elõadja: Merényi Nicolette magánéne-
kes és Kiszely Zoltán színmûvész
Megyeháza Konferencia és Kulturális
Központ
Március 7. 19 óra
Alapi István Band 
Az Edda Mûvek gitárosának zenekara
Szentesen!
Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola
hangversenyterme
Március 8. 22 óra
Atlantic Bar Buli Voksán Virággal és nõ-
napi meglepetésekkel
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház

Sport
Március 1. 10 óra
2013. év élsportolóinak városi ünnep-
sége
Dr. Papp László Városi Sportcsarnok
Március 1. 16 óra és március 2. 11
óra
Hungerit Kupa Regionális Teremlabda-
rúgó Bajnokság
Dr. Papp László Városi Sportcsarnok
Március 8.
ERIMA Országos Kézilabda Gyermek-
bajnokság 
10 óra Kiemelt U10-es fiú, 15 óra régi-
ós U10-es leány forduló
Dr. Papp László Városi Sportcsarnok
Március 8. 18 óra 
Szentes – OSC 
Férfi OBI-es vízilabdamérkõzés
Szentesi Üdülõközpont
Március 9.
Karate diákolimpia
Dr. Papp László Városi Sportcsarnok

Programajánló

Kos
A héten kínálkozó szerelmi
kalandokba csak akkor

menjen bele, ha ezzel nem sért máso-
kat, bármilyen nagy is a kísértés!
Egyébként szokatlanul szeszélyes han-
gulatok jellemzik.

Bika
Ön rendkívül eredeti és
egyéni, ami önmagában is

vonzó az ellenkezõ nem számára. Ha
azonban elkezd egy kapcsolatot, és a
másik fél megtapasztalja hûségét és
nagylelkûségét, szinte lehetetlen lesz
számára, kikerülni az ön bûvkörébõl. 

Ikrek
Az egyedülálló Ikrek életé-
ben felbukkan valaki ezen a

héten. Ne rohanjon a kapcsolattal, és
ha új ismerõse gyors tempót diktálna,
tudatosan lassítson. Sokkal komolyabb
kapcsolat lehet ebbõl a viszonyból,
mint azt most talán gondolják. 

Rák
Külsõ szemlélõ talán önzõ-
nek és érzéketlennek tarthat-

ja, de valójában attól retteg, hogy egész
életében unalmas és földhözragadt dol-
gokkal kell foglalkoznia, márpedig ezt
legfeljebb átmeneti megoldásként tûri, és
közben tovább szövögeti álmait. 

Oroszlán
Ha a körülmények megen-
gedik, töltse nyugodtan ezt

a hetet! Muszáj néha ilyen napokat is
beiktatni és ilyenkor lényeges kérdé-
sekre találhat választ. Gondolja át, mi-
lyen képességeit nem veszi kellõkép-
pen igénybe és azt is, hogy ennek mi
lehet az oka. 

Szûz
A lelkesültség az, ami vonz-
za a hasonló gondolkodású

embereket. Ha tehát barátokra, társakra
vágyik, egyszerûen vesse bele magát
kedvenc elfoglaltságaiba! Sok olyan
impulzus érheti, ami új irányok felé is
nyitottá teszi.

Mérleg
Már megint elméleteket
gyárt ahelyett, hogy megbe-

szélné kedvesével, hogy mibõl is fakad
a félreértésük. Higgye el, egyáltalán
nem olyan bonyolult a helyzet, mint
ahogy  azt gondolja. 

Skorpió
Az igazán boldog és tartós
párkapcsolat titka az önzet-

lenség. Ha képes rá, hogy mindig a
másik öröme és elégedettsége legyen a
legfõbb szempont, ezzel benne is feléb-
reszti az önzetlenséget és az adni vá-
gyást. 

Nyilas
Olyan új ismeretségekre te-
het szert ezen a héten, ame-

lyek meghatározók lehetnek az elkövet-
kezõ hetek eseményeiben. Akár egy
bensõséges, mély barátság is kialakul-
hat ezekbõl az új kapcsolatokból.

Bak
Hajlamos rá, hogy hidegen
és kívülállóként viselkedjen,

és ez idegesítheti a környezetében élõ-
ket. Ugyanakkor bármikor bárkivel elbe-
szélget a legkülönbözõbb témáról és
ezzel feledteti a bennük felmerült rossz
érzést. 

Vízöntõ
Mindenféle utazásra kedve-
zõ ez a hét, de fontos, hogy

gondosan megtervezzen mindent az út-
tal kapcsolatban. Kedvesének most a
szokásosnál is több törõdésre és odafi-
gyelésre lenne szüksége. 

Halak
Tele van pozitív energiákkal,
ezért kár lenne egyedül töl-

tenie szabadidejét. Ajándékozzon meg
másokat is ezzel az optimista, élettel te-
li hangulattal. Barátaival egyébként is
régen találkozott, szervezzen közös
programot. 

Február 28 - március 7.
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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 kiállí-

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

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Az Aradi Fotóklub „Ellentétek”

címû fotókiállítása nyílik február

28-án, pénteken 18 órakor. A ki-
állítást megnyitja: Mircea O.
Boran, az Aradi Fotóklub elnöke
és Nagy István szentesi fotómû-
vész.

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

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

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

kai animációs film,
20 óra A plebejus herceg –

olasz vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Február 28-tól

A nagy futás elõtt Õze Lászlótól az idei versenyekrõl tájékozódtak a résztvevõk.



Az Országos Téli Dobó
Bajnokság felnõtt férfi disz-
koszvetés versenyszámában
Seres András, a Maximus KSE
versenyzõje 58 méter 59 cen-
timéteres eredményével, 32
cm-rel elmaradva a nyíregy-
házi Szikszai Róbert gyõztes
eredményétõl, bajnoki ezüst-
érmet szerzett. Seresnek így
már az országos bajnoki ér-

mekbõl mind a három meg-
van: a két arany és a két
bronzérem mellett egy ezüst
is.

A felnõtt nõi diszkoszve-
tõk között a junior korú Papp
Anita 6., Csordás Cintia 7. he-
lyezett, számukra a kitûzött
cél a nyolcas döntõbe jutás
volt, ezt teljesítették.

Ezüstöt érõ dobás

Csütörtökön zajlott Buda-
pesten a 2014-es Utazás ki-
állítás nyitó rendezvénye a
Hungexpo területén, me-
lyen Szentes színes installá-
cióval csábította az úti célt
keresõket.

Az A pavilonba belépve
egy nemzetközi forgatagba
csöppentünk: úton a szente-
siek felé hallhattunk tunéziai
népzenét, láthattuk, ahogy a
csabai kolbászt töltik, meg-
csodálhattuk a pécsiek lebe-
gõ Zsolnai vázáját, és egy
marokkói hastáncosnõt,
ahogy ütemes dobolásra rin-
gatja csípõjét.

Városunk standjához érve
az elsõ dolog, amit megpil-
lantunk a nagy betûs szlo-
gen: „Szabadság, Szentes,
Szeretem“. A már negyedik
éve használt installációt
Vidovics Ferenc vidám hangu-
latú, tarka-barka fotói díszí-
tik, egy-egy nevezetességet,
természeti szépséget és pilla-
natképeket kiragadva a vá-
ros életébõl. A stand körül
folyamatosan érdeklõdõk ki-
sebb csoportjai gyülekeztek.

Libatepertõt kóstoltak papri-
kával, közben lapozgatták a
pultokon kiterített kiadvá-
nyokat, eseménynaptárat és
vendéglátó helyek prospek-
tusait. A látogatók körében
legnépszerûbb a 7 kérdésbõl
álló kvíz, nyilatkozta Deim
Éva, az önkormányzat ide-
genforgalmi referense. A ki-
töltés néhány percet vesz
igénybe, közben alapvetõ in-
formációkat tudhatnak meg
az érdeklõdõk a városról:
melyek a város nagyrendez-
vényei, milyen betegségek
kezelésére alkalmas a ter-
málvíz és van-e strandfürdõ
a városban?

Az idegenforgalmi refe-
rens elmondta, hogy a sze-
mélyes benyomást tartja a
legfontosabbnak, amikor az
érdeklõdõkkel kommunikál-
nak és feladatuknak érzik,
hogy közvetítsék azt a nyi-
tottságot, ami a várost jel-
lemzi. 

A kvíz fõdíja egy hosszú-
hétvégés pihenés az üdülõ-
központban. Egy hernádi fi-
atalember a kvíz kitöltése

közben lapunknak elmesélte,
hogy járt már Szentesen né-
hány évvel ezelõtt. Sátrazni
készültek az üdülõközpont-
ban, ami az esõs idõ miatt
meghiúsult. Sátrazás helyett
végül egy kõházikót béreltek
és amikor elállt az esõ, sétál-
tak a városban vagy pecáz-
tak a Kurcában.

Mayer Helga, az üdülõköz-
pont marketing szakértõje
kérdésünkre elmondta, hogy
a kiállításon elsõsorban a fej-
lesztésekre helyezik a hang-
súlyt, mint amilyen a rövide-
sen elkészülõ fedett uszoda.
Elmondta továbbá, hogy má-
jus elsején kerül sor az idei
év szezonnyitó rendezvényé-
re, ahol az új szolgáltatá-
sokat is bemutatják majd.
Ilyen a strand területén léte-
sülõ kifõzde, kisbolt, ameri-
kai minifánkos és egy fagy-
laltárus. Mayer Helga azt is
hozzátette, hogy a jól bevált
programok – mint az éjsza-
kai fürdõzés – mellett nyá-
ron strandfesztivált is ter-
veznek.

B.V.
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Több bejelentés is érkezett
egy szentesi utca lakóitól,
hogy betörtek az egyik ottani
társasház közös tárolójába,
fészerébe és a társasház alatt
található élelmiszerüzletbe
is. A tolvaj szerszámokat és
élelmiszert tulajdonított el a
bûncselekmény helyszínei-
rõl. A Szentesi Rendõrkapi-
tányság lopás miatt indított
nyomozást az ügyben.

Február 21-én, az esti órák-
ban történt, hogy az egyik
helyi sörözõben ellopták egy
ott tartózkodó nõ táskáját,
benne a pénztárcájával. A
rendõrök nem sokkal késõbb
a táskát megtalálták egy ko-
rábban szintén ebben a sörö-
zõben szórakozó személynél,
ellene is lopás miatt indult
eljárás.

Ugyancsak lopás miatt
nyomoz a rendõrség ismeret-
len tettes ellen, aki az elmúlt
hónapokban több alkalom-
mal is szerszámokat tulajdo-
nított el lakatlan ingatlanok-
ból. Az ellopott tárgyak kö-
zül több is elõkerült, mégpe-
dig az egyik helyi zálogház-
ból. 

Országos elfogatóparan-
csot bocsátott ki a Szentesi
Rendõrkapitányság Asztalos
Ferenc ellen. A Szentesi Rend-
õrkapitányság csalás vétsé-
gének megalapozott gyanúja
miatt folytat büntetõeljárást a
41 éves, lakcím nélküli férfi-
val szemben. A jelenleg ren-
delkezésre álló adatok alap-
ján Asztalos Ferenc megala-
pozottan gyanúsítható azzal,
hogy 2013. október végétõl
kezdõdõen több alkalommal
ismert szentesi vállalkozóra,
vagy önkormányzati cégre
hivatkozással szerszámokat
kért kölcsön rövid idõre,
amelyeket nem vitt vissza. A

férfi Szentes mellett más
Csongrád és Jász-Nagykun-
Szolnok megyei települése-
ken is követett el hasonló
bûncselekményeket.

Hv
Hétfõn hajnalban egy pót-

kocsit vontató traktor Szen-
tes felõl Csongrád irányába
haladt a 451-es fõúton, ami-
kor – eddig ismeretlen okok-
ból – a jármû pótkocsija az
árokba borult. Az érintett
szakaszon a mûszaki mentés
és a baleseti helyszínelés ide-
jére, közel 6 órán keresztül
teljes útlezárás volt érvény-
ben. A balesetben a traktor
sofõrje sérült meg, õt a men-
tõszolgálat munkatársai kór-
házba szállították. 

Csalót keres a rendõrség

Született: Faragó László és Kérdõ Klára Veronikának
(Zrínyi u. 8.) Endre János, Nédó Zoltán és Lakatos
Henriettának (Lavotta u. 28.) Hanna, Kovács Krisztián és
Bugyi Gyöngyinek (Horváth M. u. 1.) Henrietta nevû
gyermeke.

Elhunyt: Vámosi Imréné Fábján Nagy Eszter (Kossuth L. u.
36.), Piti Istvánné Varga Terézia (Mentõ u. 33.), Berezvai Imre
(Petõfi S. u. 11.), Horváth Béláné Varga Ilona (Apponyi tér K
ép.), Földvári-Nagy Sándor (Nagyörvény u. 69.) Czinka
József (Dankó P. u. 1.).

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. Március 3-10.: Dr. Weiss Patika (Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 7.30-
19, szombat 7.30-12-ig. Készenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) március 1-2-
án Hobot Gábor, Darvas J. u. 32., telefon: 30/324-83-26.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü március 3-7.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Magyaros gombaleves és
grízgaluskaleves

A menü: Lasagne milanese vagy
pásztortarhonya és saláta

B menü: Hawaii csirkemell,
mazsolás rizs

Kedd: Lebbencsleves és
kertészleves

A menü: Dónáti borda, tészta,
saláta

B menü: Csongrádi aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

Szerda: Zöldbableves és
mediterrán
gyümölcsleves

A menü: Zöldborsós tokány
nokedlivel vagy édes-
savanyú sertés churrys
rizzsel

B menü: Csirkemell sajtos
bundában, zöldséges rizs

Csütörtök: Tojásos leves és csiperkés
burgonyakrémleves

A menü: Marhapörkölt
tarhonyával vagy
puliszka és saláta

B menü: Mézes-csípõs csirkemell
falatok, sült tészta

Péntek: Scsí és májgaluskaleves
A menü: Brassói aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
B menü: Gombapaprikás

nokedlivel és salátával
vagy sztrapacska

www.galeriakavehaz.hu (X)

Városunkról szóló kvíz kérdéseire válaszolnak a szentesi standnál.

Tepertõ és kvízjáték

Rangadót játszott a BVSC
ellen a ligeti uszodában a
Hungerit-Szentesi VK nõi
vízilabda-csapata. A mieink,
ha nagy küzdelem árán is,
de itthon tartották a bajnoki

pontokat. A 6-5-ös szentesi
sikerbõl Kövér-Kiss Réka 3,
van der Sloot, Rácz Daniella
és Gémes Alexa 1-1 góllal
vette ki a részét.

Ez szoros volt!

Demeter Attila, a 4. sz. választókörzet képviselõje fogadóórát
tart március 5-én, szerdán 17 órakor a Csongrádi út 3. sz. alatt
a Vízmû épületében. Téma a város 2014-es költségvetése.

Fogadóóra

A Központi Statisztikai Hi-
vatal Szentesen 2014. évre az
alábbi önkéntes adatszolgál-
tatáson alapuló lakossági
adatfelvételeket végez:

– munkaerõ felmérés és ki-
egészítõ felvételei (ha-
vonta)

– a lakosság utazási szoká-
sai (negyedévente)

– felmérés a háztartások
információs és kommu-
nikációs technológiai
eszközhasználatáról
(éves kikérdezés április
30-május 26.)

– háztartási költségvetési
és életkörülmény adat-
felvétel (havi naplóveze-
tés)

– háztartási költségvetési
és életkörülmény adat-

felvétel havi naplóveze-
téshez kapcsolódó éves
kikérdezés (március 1-
április 15.)

Az összeírási munkát a
Statek Kft. igazolvánnyal el-
látott kérdezõi végzik.

A felmérés reprezentatív,
vagyis a címek kijelölése vé-
letlenszerûen történik. A vá-
laszadás önkéntes.

Az adatgyûjtéssel kapcso-
latban a 62/623-800-as tele-
fonszámon a szegedi fõosz-
tály munkatársai készséggel
adnak felvilágosítást. 

Az adatgyûjtés módszerta-
nával és a kutatási eredmé-
nyekkel kapcsolatosan a
www.ksh.hu internetes olda-
lon lehet tájékozódni.

Adatokat
gyûjt a KSH

Meglepetés gyõzelem

A megyei kosárlabda baj-
nokságban szereplõ Szentesi
KK az Universitas SC csapa-
tát fogadta a sportcsarnok-
ban. A három ifikorú játékos-
sal felálló hazaiak 82 – 79
arányban nyertek az esélye-
sebb szegediek ellen úgy,
hogy a 3. negyed végén még
a vendégek vezettek. Mácsai
Krisztián 32, Marossy Arnold
25, Kútvölgyi Csaba 11 ponttal
járult hozzá a gyõzelemhez.
A csapat csütörtökön 69-59
arányban nyert a Szeged
Freestyle ellen. A Szentesi
KK legközelebb a Bodrogi
Bau ellen lép pályára márci-
us 1-jén Hódmezõvásárhe-
lyen.

A Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Szentesi Mûvelõdési Központ

GAZDASÁGI VEZETÕ
munkakör betöltésére.
A pályázat beadási határideje:

2014. március 18.
Bõvebb információ

a www.szentes.hu, a
www.szentesimuvelodesikozpont.hu

és a www.kozigallas.gov.hu
oldalon található.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

SSZZAABBÓÓ  FFEERREENNCCNNÉÉ  
SSÜÜTTÕÕ  IILLOONNAA

JJUULLIIAANNNNAA  
a 603. sz. Ipari Szakmunkásképzõ

Iskola egykori tanára

22001144..  ffeebbrruuáárr  2211--éénn,,
7777  éévveess  kkoorráábbaann

SSttoocckkhhoollmmbbaann  eellhhuunnyytt..  
Gyászolják: férje, gyermekei

és családjuk, unokáik.
Szabó Ferenc ny. tanár

A természet patikája
…címmel, növényszövéssel

egybekötött családi matinét tart a
Koszta József Múzeum március
1-jén, szombaton 10 órakor a
megyeházán.

A Szívügy klub
legközelebbi összejövetele már-

cius 5-én, szerdán 16 órakor lesz
az ifjúsági házban, ahol nõnapi
teadélutánt tartanak és megbeszé-
lik a lengyelországi kirándulást.


