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Tiszta főutcát 
A város főutcáját az inge-

rült lokálpatrióták „Kossuth 
dűlő"-nek nevezik, és valljuk 
be, hogy némi igazság van 
benne. A főutcának egészen 
másban kellene vezetni, példát 
mutatni, nem pedig a tisztáta-
lanságban, a poros levegőben. 

Igaz, hogy a főutca a KPM 
kezelésébe tartozik, és a mi-
nisztérium csak akkor fog — 
érthetően — az út átépítéséhez, 
amikor maradéktalanul lerak-

Elegáns Kossuth téri épület 
— Az alapozását 1970-ben szeretnék — 

A Kossuth tér rendkívül 
ronzó tömeghatását erősen le-
bontja a keleti oldalon álló és 
ialusias jellegű, Haris-ház né-
/en ismert földszintes épület. 
Már a húszas évek végén is 
;zó volt a fő tér átrendezésé-
ből, de ez csak te rv marad t és 
r.int annyi más kommunál is 
;s városfejlesztési elgondolást 
i szocialista rendszer valósí-
ott meg. így ju to t tunk el 
l ap ja inkban a Kossuth tér ke-
.eti t é r fa lának lezárására meg-
l i rdetet t tervpályázathoz, 
) melynek a városi tanács vég-
rehajtó bizottsága volt a kez-
deményezője. 

Az elkészített pá lyaművek ez 
ív márciusára fu to t t ak be és a 
szakértőkből álló bíráló bizott-
ság a kilenc pályamű közül 
i>töt értékelt . Első dí ja t nyer t 
i szentesi származású Nóvák 
k íván és felesége Nóvák Ist-
vánná építészmérnökök terve. 
A dí jnyer tes pá lyaműnek a 
rajzát l á tha t j ák olvasóink la-
punk al ján, a Kossuth -térre 

ráfényképezve. A főtér á t ren-
dezésénél alapvető szempont 
volt, hogy körülbelül 24 mé-
ter magas épületet tervezzenek. 
Másrészt az épület hosszának 
helyes térlezárását kell ered-
ményeznie. Az első dí jas be-
építési javaslat a kitűzött cé-
lokat szinte kifogástalanul 
megoldotta. A bírálat i ér téke-
lésben szerepel, hogy a föld-
szint plusz hét emeletes épület 
tömegalakítása rendkívül kul-
turál t , részleteiben is korszerű 
és elegáns. A földszinti üzletek 
és az első emeleti i rodaprog-
ram kidolgozása átgondolt és 
színvonalas. A bíráló bizottság 
javasolta, hogy a görög-keleti 
templom felé eső részen tera-
szos eszpresszó-cukrászdát ala-
kí tsanak ki, az első emelet ma-
gasságában. Érdemes még 
megjegyezni, hogy második 
di ja t nem adtak ki, hanem 
felemelt megvételi áron vásá-
rolta meg a tanács a bíráló bi-
zottság által elfogadott beépí-
tési terveket . 

A tanács az építkezéseket 
1970-ben szeretné megindí t ta t -
ni. Ezt megelőzőleg kerül sor 
a Haris-ház és a f iúkollégium 
épületének lebontására. Az 
anyagiak előteremtésére t á r -
gyalások folynak a különböző 
kereskedelmi vállalatokkal és 
intézményekkel, amelyeknek 
az üzletei, helyiségei most a 
Haris-házban találhatók. Más-
részt helyet kér az irodákból, 
többek között az ügyvédi 
munkaközösség, az állami biz-
tosító és néhány más intéz-
mény. Az emeleti lakások épí-
tése részben tanácsi, részben 
vállalati hozzájárulásból tör té-
nik ma jd , hogy ezzel is szilár-
dul jon a kiadások pénzügyi 
fedezete. A lakások felett — 
mintegy nyolcadik emeletként 
— magasodnak a szárításra, 
és mosókonyhának kialakított 
helyiségek. Ez a rész jól kive-
hető képünkön is. 

A kivitelezésnél f igyelembe 
veszik a nem dí jnyer tes építési 
terveknek egyébként célszerű 
és hasznos javaslatai t is. 

ták a földbe a gáz-, elektro-
mos, postai, csapadékvíz és 
más vezetékeket. Most is két 
helyreállított szakasz között 
van csőtörés, és ez önmagában 
is befolyásolja a tisztaságot. 

A mostani seprés kézzel és 
nem géppel történik. Ez utób-
bira akkor kerülhet sor, ha el-
készült az új, korszerű útbur-
kolat. Persze a köztisztasági 
gépeket egyelőre helyettesít-
hetné az egészségügyi rende-
letek szigorú betartása, a foko-
zott tisztaság és felügyelet a 
főutcái üzletek dolgozói és a 
lakók részéről. Nehéz a rende-
letet betartani, amikor a vá-
rosgazdálkodási vállalat utca-
seprői, még reggel fél nyolc 
órakor is dolgoznak — porfel-
hőbe burkolva a környéket. 
Ugyanez megismétlődik este 
fél kilenckor. Sok papírdarab 
sodródik a főutcán annak a 
következményeként, hogy a ki-
és berakodó üzletek a göngyö-
leget nem takarítják el 

Érdemes volna a közigazga-
tási és rendőri hatóságoknak 
is az eddiginél határozottabban 
fellépni, ha másképpen nem 
támad nagyobb tisztaság a fő-
utcán, a Kossuth tértől halad-
va a vasútállomás előteréig. 

Egy piszkos főutca semmi-
képpen sem jó reklám, még 
Szentesnek sem! Sz. R. 



Nyomozás az emberi test belsejéber 
— „Mit tud" a szentesi izotóplaboratórium? — 

A kígyóméreg öl. Kis adag-
ban orvosság. Az áramütés ha-
lálos. Kis feszültségű elektro-
mossággal ízületi bajokat gyó-
gyítanak. 

Nos, valahogyan így va-
gyunk a félelmetes és sokak 
előtt rej telmes rádióaktivitás-
sal is. A nagyenergiájú sugár-
zás roncsol az emberben és 
rák, fehérvérűség, több más 
végzetes betegség okozója. Vi-
szont a „legyengített" rádió-
aktivitás ma, már nélkülözhe-
tetlen az orvosi munkában, a 
kóros elváltozások pontos fel-
ismerésében, sőt az egészség 
helyreállí tásában! 

A szentesi megyei kórház 
egyik csendes épületrészében 
található, a néhány éve léte-
sített izotóplaboratórium. Nem 
•sok ilyen működik ay. ors/új.; 
ban és a szentesi intézmény 
eddig is figyelemre méltó ered-
ményeket ért el az izotópok 
diagnosztikai alkalmazásában. 
Szó van arról, hogy a közel-
jövőben az izotóp sugárterá-
piát is bevezetik a szentesi 
kórházban. 

A vizsgálatoknál a beutaltak 
kis része indokolatlanul aggó-
dik. Annyi mindent mondanak 
ma az atombomlásról, a rádió-
aktivitásról és egyesek azt hi-
szik, hogy az izotóplaboratóri-
um különleges veszélyt jelent 
a vizsgálandó személyre. 

— Senkinek sem lesz semmi 
baja . Az izotóp sugárhatása az 
egyszerű röntgen mellkasátvi-
lágításnál sem több és éppen 
ezért ártalmatlan. — mondia 
dr. Udvardy László belgyó-
gyász főorvos, az izotóplabo-
ratór ium vezetője. 

Mielőtt tovább mennénk vá-
laszoljunk a kérdésre: mi az 
izotóp és mire használják az 
orvostudományban, a gyógyí-
tó munkában? Nagyon rövid 
megfogalmazással: a rádióak-
tív izotópok a különféle vegyi 
elemeknek olyan atomjai , ame-
lyeket jórészt mesterségesen 
készítettek sugárzásra. Ez a 

sugárzás megfelelő műszerek-
kel követhető, mérhető és nem 
véletlenül i smerjük az izotó-
pok alkalmazását, akár az 
iparban, akár a mezőgazdaság-
ban a kutatásokkal, a terme-
léssel kapcsolatban. Az orvosi 
területen maradva: az izotópok 
bejutva az emberi testbe, 
szinte nyomoznak és jelet ad-
nak a különféle betegségek 
kezdeti vagy idült s tádiumá-
ról. És ebben a nyomozásban 
az a nagyszerű, hogy százszá-
zalékos és a lehető leggyor-
sabb. 

Az izotóplaboratóriumban a 
pajzsmirigy vizsgálatoknál, 
például pohárban issza meg a 
sugárzó anyagot a beutal t sze-
mély M.i;i esetekben Injekeiú 

val ju t t a t j ák az izotópot a vér-
pályába. Mindig csak olyan 
izotópot használnak, amelyet 
kizárólag a megvizsgálandó 
belső szervek — má j , vese, stb. 
— fogadnak be. Azi; is mond-
hatnánk, hogy a vizsgált szer-
veknek megvan a saját , fel 
nem cserélhető izotópjuk, 
amelyre reagálnak. 

Olcsó és nem fájdalmas 
Az izotópos vesevizsgálatnál 

az illető személyt székre ülte-
tik és két veséjének tá ján , a 
hátához illesztik az: úgyneve-
zett szcintillációs — felvillaná-
sokon alapuló — mérőműsze-
reket. Ezek muta t j ák a vesébe 
kerdll n'idli'iakl Iv anyan iiljál, 

haladási sebességét, összetol 
lódását, szétszóródását. Minc 
ebből az orvos következtet 
vese működésére, állapotára c 
esetleg a megbetegedésére. . 
sugárzást mérő műszerek, lej 
többször egy másik eszközze 
állnak összeköttetésben, amf 
lyek graf ikusan megrajzoljá 
az izotóp „masírozását" s 
ember testében. Ilyen komper 
zográfok vannak a szente: 
izotóplaboratóriumban is. 

Az izotópos vizsgálatok ele 
nye a hagyományos röntger 
eljárásokkal szemben: olcs< 
rövid ideig tart , nem fá jda ' 
mas. És a legfőbb, hogy kiszí 
ri a problémás, a gyanús esí 
teket! Például az izotópos vizs 
gálatok világítottak rá Szente 
'"éTi "i". Yiofty Ti 1l7l1al eT. Tíz ül? 
•ebb korban észleli magas vél 
nyomás mögött, gyakran ves< 
bántalmak és elváltozások hl 
/ódnak! Ezért igaz, hogy i 
izotópos vizsgálat számos 01 
vosi kórfelismerésben egyszí 
rűen nélkülözhetetlen! És a: 
is meg kell említenünk, hog 
országos viszonylatban, előszc 
Szentesen foglalkoztak a liquc 
— az agygerincvelő folyadék 
— izotópos mennyiségi ( 
egyéb meghatározásával. Mé 
nagyon fontos szerep jut n 
izotópoknak műtét előtt, ba 
esetnél, kivérzésnél, stb. ami 
kor a test pontos vérmennyisé 
gét kell megállapítani. 

Dr. Udvardy László a meg 
mutatás u tán bezárja az ólom 
falú trezor a j ta já t , amely a 
izotópokat őrzi. Szigorú elő 
írások uralkodnak a laborató 
r iumban és a munka itt nem 
csak felelősségteljes, haner 
sugárveszélyes is lehet. De er 
re nagyon vigyáznak, hiszei 
tökéletes biztonságot nyúj t i 
technikai felszerelés, párosul 
va az itt dolgozók szakérteimé 
vei. 

Sz. R. A vesevizsgálatnál Bíró Anna asszisztál 

Állami e^díisíffrik palackozott borai 
kiváló minőségben ós többféle fajtában knnh^itok. a Csonkád mefivei élelmiszer Kisker. Vállalat árudáíb'in. 

vasar Május 1—31-ig a Csongrád megyei Élelmiszer Kisiker. Vál-

lalat édesség és élelmiszer boltjaiban. 

m U l f l B H R H H I Gyűjtse a Csokoládé szó betűit'. 

Ä S 

1 kg kakaót vagy l/2 kg Tibi csokoládét kap ajándékba, amelyik boltban leadja az összegyűjtött betűket. 



Hogyan építhetünk családi 
lakóházat ? | kevesebb kiadás 

külföldi tégla 
drága a telek 

Országszerte, így városunkban is, igen nagy 
a lakáshiány. Ennek megszüntetésére az állam 
jelentős erőfeszítéseket tesz. A lakáskérdést 
azonban csak állami, illetve szövetkezeti laká-
sok építésével nem lehet megoldani. Az állam 
számít a magánerőből, vagy OTP kölcsön tá-
mogatásával épülő lakásokra is. A sa já t erő-
ből épülő lakásokat társasház, vagy családi 
ház fo rmájában ismerjük. 

Az építkezés első feltétele a telek. Az álla-
mi építési telkek értékesítését az Országos Ta-
karékpénztár végzi. Jelenleg azonban telket 
nem lehet kapni. A városi tanács kezdeménye-
zésére a Teleki László utca környékén, 45 csa-
ládi lakóház építésére alkalmas telek kialakí-
tásra kerül sor. A telkeket előreláthatóan ez 
év június—július hónapban értékesítik. 

Annak ellenére, hogy állami telket jelenleg 
nem lehet venni, mégis azt mondjuk, hogy a 
telekigény nagyrészt kielégítődik — magasabb 
áron. A 7/1965. ÉM. számú utasítás alapján 
ugyanis a város belterületén — kivéve a ma-
gasbeépítésre kijelölt övezetet — a nagy telke-
ket meg lehet osztani. A városi tanács ezek 
további beépítésre alkalmas részét kisaját í t ja . 
Ez az el járás a tanács részéről folyamatban is 
van, azonban a telektulajdonosok nagy több-
sége nem vá r j a meg a kisajátítást. Már ennek 
("lőtte e ladják a telekrészt magánúton, jóval 
drágábban. 

Nagy várakozás előzte meg a j anuár 1-én 
történt építőanyag árváltozásokat. Elmond-
hatjuk. hogy az építtetők nem jár tak rosszul. 
Uár a fő anyag, a tégla ára emelkedett, ugyan-
likkor a cement, a mész, a nyílászárók és igen 
sok más anyagféleség ára csökkent. Egy lakó-
házhoz szükséges összes anyagokat tekintve, 
végeredményben azt állapítottuk meg, hogy az 
építtetők pá r ezer forinttal olcsóbban szerez-
hetik be azokat, mint az elmúlt évben. Az épí-
tőanyag ellátásról a TÜZÉP-telep vezetőjénél 
érdeklődtünk. A telep forgalma az I. negyed-
évben 20 %-kal nagyobb volt, mint az elmúlt 
év hasonló időszakában. Ez az építési kedv nö-
vekedéséi, mutatja. Ez évre? 70 családi lakó-
házra való épllési anyag forgalomba ho/.alai.'il 
'vUYeák, U1Ü1 kuL'ULbelül nusgegyudk. ua Igé-

nyekkel. Az első félév végéig 40 lakóházra va-
ló anyagot biztosítanak folyamatos kiszolgá-
lással. 

A TÜZÉP tudna vagonos tételben külföld-
ről, vagy az ország más részéről téglát besze-
rezni, ez azonban a szállítási költség miat t 
300—350 forint tal drágább, mint a helybeli 
tégla, ezért az építtetők ezt nem igénylik. Ez-
zel kapcsolatban gyors számítást végeztünk és 
kiderült, hogy az egyéb anyagok árcsökkenése 
a tégla magasabb árát fedezi. Érdemes tehát a 
vevőknek vállalni a vagonos tégla többletkölt-
ségét, hiszen ez meggyorsít ja az építkezést. 
Nyílászárókból jelenleg fennakadás van, azon-
ban hamarosan nagyobb mennyiség érkezik az 
NDK-ból és Romániából, azonkívül a kereset-
tebb méretű aj tókból helyben, a Tsz-közi Vál-
lalattal is gyár ta tnak. 

A közelmúltban változtak az építési hitel-
feltételek is. önál ló családi lakóház építésre 
40 000 forint hitelt folyosíthat az OTP. Ebből 
20 000 forint u tán 2 %-os kamatot , a másik 
20 000 forint u tán pedig 6 %-os kamatot szá-
mítanak fel. Ezek a feltételek az építtetők ré-
szére kedvezőtlenebbek, mint a múlt évben ér-
vényben volt hi telnyújtási rendszer, ennek el-
lenére, emiatt nem tapasztalható az építési 
kedv csökkenése. Kevesen tud ják , hogy az ál-
lam más módon is segíti az épít tetőket! Abban 
az esetben ugyanis, ha az építkezés kivitelező-
je nem kisiparos, hanem szövetkezet, vagy ál-
lami vállalat, akkor az építtetőt állami támo-
gatás illeti meg. Ennek az összege attól függ, 
hány szoba van a lakásban. Egy kétszobás csa-
ládi lakóháznál például 27 000 forint az álla-
mi hozzájárulás összege. 

A város lakosságának egy része tehát pén-
zéhez mérten igyekszik sa já t maga segíteni a 
lakáshelyzetén, családi lakóházat épít. Nehéz 
egy házra való pénzt „összehozni", mellette pe-
dig még a drága telket is magánszemélytől 
megvenni. Az az érzésünk, hogy jobban támo-
gatni kellene, olcsóbb állami telek biztosításá-
val a magánépítőket! Így az építési kedv még 
fokozódna, ez pedig a lakásszám további nö-
vök« lését jelen lené. 

Bodnár latrán 

Korszerű takarmány: 
Magasabb jövedelem! 
Táptakarmányszükscgletét 
a Szentesi 
Erőtaka rmánygyár 
gyártmányaiból 

Tápjainkat az élenjáró 
etetési kísérletek ered-
ményei alapján, Közép-
Európa legmodernebb 
keverőberendezésével, 
gyakorlott mérnök és 
szaktechnikus gárda fel-
ügyelete mellett, 
megbízható összetétel-
ben. széles választékban 
a megrendelő sajátos 
igényeinek messzemenő 
figyelembevételével 
állítjuk elő. 
Készítményeink haszno-
sulását garantáljuk! 

Ne legyen saját nyereségé-
nek ellensége! Még ma ke-
resse fel üzemünket! 

Megnyílt 
Szentesen a ligeti 

SÖRKERT 
ahol állandóan kaphatók hi-
deg, meleg ételek, hűtött 
italok. 16 órától kitűnő 
tánczenét szolgáltatunk. 
Udvarias és gyors kiszolgá-
lással várjuk kedves ven-
dégeinket. 
Csm Vendéglátó Vállalat 

• Burkolatot kapott a termény 
és jószágpiac területe. A munka 
hamarosan befejeződik. 

Ajtó, ablak, konyhabútor 

készen* 
K A P H A T Ó K 

TOKAJI ASZTALOS 
Szentes, Marx tér 11. 

BA Csongrád megyei Víz- és Csatornamű Vállalat 
tervezői munkakörre 

általános mérnököt 
vagy felsőfokú vízműépítő-ipari képesítéssel rendelkező 
munkaerőt azonnali belépéssel felvesz. Fizetés megegyezés 
szerint. Jelentkezés: Szentes, Berekháti telep. 

Ahol „átnéznek" 
a vason 

Ha ezt a szót hall juk, hogy 
röntgen, önkéntelenül az or-
vosi vizsgálatra gondolunk. 
Holott a röntgen tér t hódított 
az iparban is. A városban a 
Vas- és Fémipari Ktsz-ben ta-
pasztalható olyan érdekes m ű -
velet, hogy megfelelő berende-
zés segítségével „átnéznek" a 
vason. 

A ktsz-ben a légtartályok 
előállításánál igen fontos köve-
telmény a nyomástűrés. A tar -
tályok 4—25 milliméteres vas-
lemezből készülnek: a palástot 
elektromos ívhegesztéssel fog-
ják össze, úgyszintén a ta r tá -
lyok fenék részeit is. Ha ezek 
a hegesztési varratok nem jók, 
akkor a tartályok nem bí r ják 
ki a sűrített levegő nyomását 
üzemelés közben. 

A hegesztési varra tokban 
előforduló és szabad szemmel 
nem látható hibákat kell a ktsz 
ipari röntgen csoportjának fel-
deríteni. A csoport 1965-ben 
alakult és öt fővel dolgozik. Az 
ipari röntgen berendezés két 
részből áll: irányító szekrény 
és sugárgenerátor. A berende-
zés irányítása sugárvédett 
helyről történik és másik he-
lyiségben van a sugárgenerátor 
és a vizsgálandó darab. 

A hegesztési varra tokra fil-
met helyeznek. A sugárzás ha-
tására a vastagabb részek vi-
lágosabban láthatók a filmen, 
az előhívás után. Mivel a he-
gesztési varratok a legvasta-
gabbak a benne levő hibák sö-
tétebben jelentkeznek a fi l-
men, mivel az anyag r i tkább 
elosztású ezeken a problema-
tikus pontokon. Ezzel könnyen 
felismerhető a technológiai hi-
ba és lehetőség nyílik a meg-
szüntetésére. 

Az ipari röntgenvizsgálatok 
előnye a biztonságosság, más-
részt dokumentációs anyag áll 
rendelkezésre. A berendezés 
kezelése nem bonyolult, há t -
rányként lehet említeni, hogy 
a hajszálrepedések nem min-
dig mutathatók ki. Ennek el-
lenére az ipari röntgenel járá-
sok nagy jövő előtt állnak. A 
lehetőségekkel a maga módján 
él a szentesi szövetkezet is. A 
röntgen vizsgálatokon átesett 
légtartályok el jutnak a Szov-
jetunióba. Lengvelországba, az 
NÖK-ba és a távoli Kubába is. 

Dienes László 

SZENTESI ÉLET 



MEGSZÓLAL A TÖRTÉNELEM 

Nagy emlékek egy kis utcában 
Bár a névadója éppen nem 

volt kis jelentőségű ember, 
Szentesen a Kis Bálint utca 
mégis nevében hord ja azt a 
tényt, hogy kicsi. Egyetlen pil-
lantás befogadja templomtól a 
zeneiskoláig. De ha gondolkoz-
va mégy végig ra j ta , nagy em-
lékek kísérik lépteidet. 

Az persze bizonyos, hogy a 
fiatal kecskeméti jogász, Jókay 
Móricz, nem itt táncolt 1843— 
44 telén azon a kaszinóbálon, 
amelyről — ő mond ja — úgy 
tért vissza paj tásaival Kecske-
métre az előadásokra, hogy 
meg sem látszott r a j t uk a reg-
gelig tar tó csárdásozás. Az 
azonban már biztosra vehető, 
hogy 1876-ban, amikor a kor-
mány képviselő jelöltként lép-
teti fel Jókai Mórt, meg kel-
lett fordulnia a régi reformá-
tus papiakban, ii 2 N/ám alall. 

Mikii/bon n választás esé-
lyeit lalolgatták, vagy a (! fő-
nyi szavazattal való bukás ke-
serűségét öblítették le, jutott.-c 
eszébe valakinek, hogy na-
gyobb bukás előestjén is jár tak 
itt nagy írók? 1849. júliusában 
itt pihent meg Vörösmarty és 
Bajza útban Szeged, Arad, il-
letőleg a szabadságharc buká-
sa felé. 

Az utca párat lan oldalán 
álló paplak derűsebb emléke-
ket idéz: Az öregek még em-
lékezhetnek rá : itt volt a Kos-
suth téri nagy piac függvénye-
ként az ócskapiac a Kis Bálint 
utcában. De azt már keveseb-
ben tudják, hogy egy piacna-
pon, már reggel öt órától 
kezdve egy ablakból Móricz 
Zsigmond leste, figyelte, je-
gyezte, amit ott látott, hallott 

a szegényparaszti életről. És 
ha Vörösmarty meg Jókai láb-
nyomait az időn kívül már a 
kövezet is el takarta, s ha a 
templomsarok felé fordult , 
olykor egy-egy bölcs és ka j án 
mosolyt vethetett a megyehá-
zára, ahol 1931-ben ki akar ták 
seprűzni a magyar irodalom-
ból. 

Talán jár t erre a melanko-
likus Juhász Gyula is, hiszen 
szentesi rokonai egy közeli ut-
cában laktak, s egy fiatalkori 
levelében ra jongva ír csoda-

szép szentesi ker t jükről . Az 
azonban bizonyos, hogy sok 
évvel ezelőtt egyszerre csak 
szembe találkoztam a Kis Bá-
lint utca sarkán egy gyermek-
arcú, égőszemű férfival . Ak-
koriban párolhat ta ki Szentes-
ből Szeghát városát, Égető 
Eszter életének egyik színhe-
lyét. 

A Kis Bálint utca ettől fog-
va Vörösmarty, Jókai, Móricz 
után Németh Lászlóra is em-
lékeztetett. 

Nagyajtósi István 

Tokáesli Lajos festőművész alkotása: Kurca-par t 

• Ápolják a Koszta-hagyo-
mányt. Értesülésünk szerint, az 
év végére elkészül a neves fes-
tőművész emlékét őrző dombor-
mű és ezt ünnepélyesen fel-
avatják majd. 

• Kilencven főre emelkedett 
a Tóth József utcában kialakított, 

tanyai diákok kollégiumának lét-
száma. A kollégium egyrészt le-
hetőséget nyújt a tehetséges ta-
nyai gyermekek továbbtanulásá-
hoz, másrészt a bennlakó tanu-
lóknak biztosítja azokat az 
adottságokat, amelyekkel a vá-
rosban nőtt gyermekek termé-
szetszerűleg rendelkeznek. 

Úttörő 
és KISZ-híradó 

Szigliget vár ja a szentesi út-
törőket. A nyári idényben a 
városból, mintegy 500 úttörő 
táborozik Szigligeten. Termé-
szetesen más helyekre is e l jut-
nak az országban, az általános 
iskolások. 

Űttörők segítsége Vietnam-
nak. A tranzisztoros akció ke-
retében minden úttörő egy fo-
rintot ajánlot t fel és a jelek 
szerint körülbelül 3 ezer fo-
r int gyűlik össze, a vietnami 
fiatalok támogatására. 

Sorozatban lesznek május -
ban sportesemények. Az út-
törő olimpia városi döntőit 
t a r t j ák valamennyi sportág-
ban. 

Ű j rak tá r épült a ligeti ú t -
törőház'noz csatlakozva. Szin-
tén a területrendezéshez tarto-
zik: tervet dolgoztak ki a régi 
uszoda átalakítására, amelyet 
a nyári időszakban a napközis 
tábor lakói látogatnak. Első 
lépésként — eladás ú t j án — 
gazdát keresnek a medencét 
körülvevő és sok téglát, fa-
anyagot tartalmazó kabinsor-
nak. 

Az Ű j Barázda Tsz fiataljai 
25 holdon kezdték meg a nyár-
fa csemeték ültetését, a tele-
pítési tervek keretében. 

Szentesi kiszisták is utaz-
nak a Barátság-vonaton a 
Szovjetunióba júniusban. Az 
utazást a KISZ megyei bizott-
sága szervezi. 

A szegedi vezetőképző tan-
folyamon a nyári hónapokban 
Szentesről, közel 200 KISZ-
fiatal vesz részt. 

Az eddigi jelentkezések 
alapján mintegy kétszáz szen-
tesi f ia ta l dolgozik ma jd a 
nyári építőtáborokban. 

A sárga hintóban ült a 
vidám társaság és a süp-
pedős homokon bizony 
nekiveselkedtek a lovak. 
Négy asszony, meg Józsi 
a község kocsihajtója. 
Ennyi volt a létszám. Az 
asszonyok közül kettő ta-
nácselnök, kettő meg tit-
kár. Tavaly a pesti tan-
folyamon barátkoztak 
össze, és még ott kitalál-
ták, hogy küldöttségeket 
menesztenek majd egy-
máshoz. 

— Fordulj be Józsi a 
Kelemen dűlőre! — 
hangzott a parancsolat, és 
a vendégekhez forduit a 
helybeli elnökasszony: 

— Tudjátok erre van 
nekem egy híres borter-
melöm! Ezt a dűlőutat 
róla nevezték el, pedig 
mifelénk nem szokás élőt 
ennyire megtisztelni. Itt 

A HÍRES BORTERMELŐ 
azután vehettek pálinkát. 
Valódit! 

— Az jó lesz! — len-
dítette meg a kétliteres 
demizsont a messzeségi 
asszonytárs. — Az uram 
azt mondta: hogyha sem-
mit, de innivalót okvet-
lenül vigyek neki! 

Az öreg Kelemen nem 
volt zavarban. Jönnek ő-
hozzá látogatók még a 
minisztériumból is! Ga-
vallérosan összevágta a 
bokáját: 

— Ennyi szép virágszál 
a házamban. Istenem! Ha 
fiatalabb volnék ... 

— Inkább a pálinkát a 
vendégeknek, mint a 
huncutságot Pista bá-
tyám! — jött egyből a 

replika, az asszonycso-
korból. 

— Pálinka is van. Erős, 
zamatos! De kedves asz-
szonyaim: pohár borocs-
kát isznak-e? 

A szíves kínálásnak 
nem támadt ellensége. 
Perc múlva olajos fényű 
rizling sorakozott kristály 
poharakban, a kecskelá-
bú asztal, vastag fedőlap-
ján. Azután megtelt pá-
linkával a kétliteres de-
mizson is. 

Trécseltek az asszo-
nyok, a borocska oldott 
valamit a nyelvükön. Az-
után felálltak az asztaltól 
és a fizetésre került a sor. 

— Százhatvannyolc fo-
rint az egész! — vágta 
ki az öreg Kelemen. 

— Mondd már Pista 
bátyám! A végén mi az 
a nyolc forint? Mert a 
pálinka literjét nyolcva-
nért méred azt tudom. — 
kérdezte a helybeli el-
nökasszony. 

— Hát a négy pohár 
bor ára, amit kedves ki-
gyelmetek megittak! 

Amikor az órában 
megáll az ütő, szintúgy 
viselkedett most az el-
nökasszony. Kínos restel-
kedésében, csak a szeme 
sarkából nézett jobbra 
meg balra a vendégeire. 
Azoknak az arcukra volt 
írva minden. Elfutotta a 
nagy méreg: 

— No híres egy ma-

szek maga Pista bátyám! 
Nem ártana ezért fel-
emelni az adaját! Szeren-
cséje, hogy nem a régi 
világba' vagyunk! Kínál, 
aztán pénzt kér! Csak ne 
lett volna olyan mézes, 
mázos... 

Úgy elszaladtak az asz-
szonyok, hogy még a 
pénzt is elfelejtették ott 
helyben elővenni. Józsi, 
a kocsihajtó vitte a fo-
rintokat, az öreg Kele-
menhez a dűlőútról a 
kertes házba. 

A hintón a vendég el-
nökasszony szótlanul tar-
totta a pálinkás demi-
zsont. Egyszerre a nyel-
ve hegyén volt, hogy ki-
mondja, de csak gondol-
ta: 11 

— „Jó volt a bor. Csak' 
ne lenne az a kis mellék-
íze ..." 

Szabó Róbert 



társadalmi munkához 

"églát, homokot 
líd a tanács 

A tavasz beköszöntésével is-
hé t itt a lehetőség, hogy tár -
ludalmi munkával tegyük 
licéppé városunk utcáit, közte-
|ületeit és segítsük a fejlesz-
t i célokat. Tavaly a lakosság 
222 000 ezer forint ér tékű 
Irsadalmi munkát végzett és 

fiegvan az adottságunk, hogy 
it a tel jesítményt az idén is 

llériük, sőt túlszárnyaliuk. 
f é ldakén t emlí thet jük a Jókai, 

Damjanich utcai lakosokat, 
Ikik a házak elé kis virágos-
te r te t varázsoltak. 

Városunkban sok a földút, 
nyitott csapadékvíz csatorna. 

tanács évenként igen nagy 
sszegeket fordít ezek fe lúj í tá-
sra. azonban szükséges a la-

kosság támogatása is! A lako-
nok. ha a snfái Lrtzult el/íií nz 
utat vagy nz ú tpadkát feldom-
borítiák, lesimítják a csapa-
dékvíz árkokat kitisztítják, fel-
új í t ják. akkor elsősorban a sa-
ját érdeküket szolgáliák. 

A városban sok javításra vá-
ró téglajárda található, ame-
lyekről a tanács nem győz 
gondoskodni. Ellenben a la-
kosság. ha vállalja társadalmi 
munkában a já rdák fe lúj í tá-
sát. építését, akkor a tanács 
téglát és járdaalapként homo-
kot ad. 

A társadalmi munkákkal 
kapcsolatos megyei versenyhez 
Szentes város is csatlakozott. 
Most tehát r a j tunk , a város 
lakóin a sor! Mutassuk meg, 
hogy a versenyben és a város 
csinosításában hozzánk tar to-
zik a jó szereplés. 

B. I. 

Javaslat a Kurca-part 
rendezésére 

Mecs Balogh Imre, kistőkei 
olvasónk hosszú levélben f ű -
zött megjegyzéseket az előző 
lapszámban megjelent „Szép-
ség és csúfság a Kurca-par t" 
— című írásunkhoz. Javaslatai 
az egész város fejlesztésére ki-
ter jednek és helyesnek ta r t ja , 
hogy mi szentesiek bizonyos 
önelégült álmodozásunkból 
fe lébredjünk és levetkőzzük 
tunyaságunkat . Egyik észrevé-
tele, hogy a tiszai szigettel kel-
lene jobb közlekedési kapcso-
latot kiépíteni és ezzel a „vi-
zesek" az ország más vidékeire, 
a folyóparti városokba és köz-
ségekbe is könnyen e l ju tná-
nak. Ezért lenne jó csónakhá-
zat építeni a szigeten. 

A liget és környéke a leen-
dő sokoldalú és központosított 
sport és szórakoztató intézmé-
nyeivel a lakosság minden ré-
tegét szolgálná. Jelenleg csak 
nagyon kis részét tudja leköt-
ni a lakosságnak, a kikapcso-
lódni vágyó embereknek. 

Mecs Balogh Imre javaslata 
a Kurca-par t rendezésére a 

következő: a keleti partolda-
lon u ta t kell kialakítani, ahon-
nan a kotrógép mélyíti a med-
ret. Az iszap megkötésére és a 
nád eltüntetésére ültessenek a 
meder két szélén nyers fűz fa -
husángokat, amelyek dús gyö-
kérzetet és lombozatot eresz-
tenek. Ez viszonylag nagyon 
olcsó módja a partrendezésnek. 
A par t legcsúnyább oldala a 
Tóth József utca alatt levő 
rész. Ide u ta t kellene nyitni és 
alkalmassá tenni a területet a 
teraszos szakaszokban történő 
házépítésekre. 

Az elmondottakhoz tartozik, 
hogy mások is a fűz fa husán-
gok ültetését t a r t j ák célszerű-
nek. Ezzel kapcsolatban a ta-
nács vb tervcsoportja műszaki 
felmérést tervez és szükség 

.van a vízügyi szakemberek vé-
leményére Is. 

Ettől függetlenül nem zár-
tuk le a Kurca-par t rendezésé-
re vonatkozó vitát, éppen a 
konkrét intézkedések érdeké-
ben. Tehát a kérdés még nyi-
tot t és — „szóljunk hozzá!" 

Torzsa 
a savanyú káposztában 

Mint dolgozó nő és háziasz-
szony sérelmesnek tartom, 
hogy a savanyú káposzta — 
kilója már 8 for int — nem 
mindenüt t megfelelő. Például 
az egyik boltban szép tiszta 
hordóban, nylon zsákból árul-
ják, de ha itt elfogyott, a tsz 
pavilonban kell káposztát vá-
sárolnom. Az első nagy tsz pa-

vilonban t isztának tiszta a ká-
poszta, de belegyalulják a tor-
zsáját is, ami tula jdonképpen 
hulladéknak számít. Kilónként 
8 for intér t ez már sok, nem 
beszélve arról, hogy a torzsás 
savanyú káposzta gusztustalan. 

Vass Antalné 
Korsós sor 22. 

Az olvasók 
véleménye 
a Szentesi Élet-ről 

Palásti Tamás Iskola u. 2.: „A 
lap jó és helyes úton halad." Itt 
válaszolnánk levélíróinknak: az 
újság átfűzése egyelőre nagy ki-
adást jelentene. A címben meg 
kell jelölni a lap tulajdonosát. 

Komáromi Lászlóné Villogó u. 
4.: „Meglepetéssel, de egyben jól-
eső érzéssel vettem kezembe a 
lap első számát. A szentesi lát-
képpel díszített lapban a betűk 
nagysága is megnyerte a tetszé-
semet, hiszen ezzel sok idős erí-
ber kívánsága teljesült. Helyes-
nek tartanám, hogy helyet kap-
nának nevelési problémák is. A 
nagy dolgok kibontakoztatásá-
nak nem ártana az egészséges 
humor sem. 

Dr. Förgeteg Attila Marx tér 
K. ép.: „A várakozásnak megfe-
lelő formában és tartalommal 
kaptuk a lapot és szeretnénk a 
továbbiakban is azt, hogy közér-
dekű és a várossal szoros kap-
csolatban álló témákról adjon 
tájékoztatást. Szeretném felaján-
lani ttmúnaK — nzaKamtinr taná-
ból — a város fejlesztéséről szó-
ló írást, mondjuk ilyen címmel: 
„Milyen lesz Szentes tíz év múl-
va?" 

Nyiri Zoltán Rákóczi u. 4.: 
„Nagyon örülök az új lapnak, 
mert kizárólag kedves szülővá-
rosommal foglalkozik. A mi 
„Winnetou" őrsünk a nyári szü-
netben vállalna munkát a Kur-
ca-part rendezéséből. Másik: a 
lap folytatásokban közölje Szen-
tes történetét." Erre mindjárt 
válaszolunk: sor kerül a folyta-
tásos közlésre, egyébként a Szen-
tes városismertető című, koráb-
ban megjelent kiadványban 
részletes tudnivalók szerepelnek 
a város múltjáról. 

Kocsis Attiláné Dózsa Gy. u. 
32'a.: „A lap első számának meg-
jelenése alkalmából gratulálok és 
a bemutatkozásnak megfelelően 
végezzenek további jó munkát." 

Vecseri Sándorné Marx tér 22.: 
„A lapot színvonalasnak és tar-
talmasnak találom és főleg az 
tetszik, hogy csak szentesi ese-
ményekkel foglalkozik." 

Az alábbi sorokban a hozzánk beérke-
zett, és egyéb közérdekű kérdésekre vá-
laszolunk. 

Miért lesz állítólag 14 ezer forint a 
gázbekötés? 

A városban sokakat visszatartanak az 
igényléstől a kósza hírek, hogy milyen 
drága mulatság is a gáz bevezetése a la-
kásokba. Annak valóban 14 ezer forintba 
kerül gáz, aki a lakásának minden he-
lyiségét — szoba, konyha, fürdőszoba, 
előszoba — ellát ja gáztűzhellyel és gáz-
melegítővel. Viszont aki fokozatosan 
vagy egy-két helyiséget akar „gázüzemű-
vé" átalakítani, annak a költsége nem 
lesz több pár ezer forintnál. 

Milyen lesz a Marx téren épülő új, 
földművesszövetkezeti ABC áruház? 

Az első emeleten foglal majd helyet a 
Mátyás király utcában levő autóalkat-
rész szaküzlet, párhuzamosan a j á rmű és 
villamossági és háztartási cikkek részle-
gével. A földszinten lesz az élelmiszer 
áruház és a kisebb ruházati üzlet. Ugyan-
itt rendezik be a büfét , ahol reggeliztetés 
is lesz a különféle cukrászati termékek 

Kérdés — felelet 
árusításával együtt. Az áruházat jövőre 
avat ják. 

Igaz-e, hogy a Fekete Bárány étterem 
helyére filmszínházat terveznek? És lesz 
e szolgáltató ház a Marx téren? 

A város belső területén levő mozik is 
kevésbé látogatottak, nemhogy ú j f i lm-
színházat építsenek. A szolgáltató ház 
építését 1970 utánra tervezik, amelyben 
fodrász, szabó, üveges, órás stb. szak-
mák kapnak helyet. 

Rendbehozzák-e a Klauzál utcában a 
tönkretett kocsiutat? * 

A tanács vb építési és közlekedési osz-
tályának közlése szerint az idő tartós 
megj avulásával megjaví t ják az útfelüle-
tet. A teljes átépítésre a különféle ve-
zetékek lefektetése után kerül sor. 

Miért nincs autóbörze Szentesen? 
Tudomásunk szerint a városi autóklub 

foglalkozik ilyen tervnek a megvalósítá-
sával. Egyelőre az illetékes helyi fó ru-

mok jóváhagyását és beleegyezését vár -
ják. Az autóklub tájékozódása szerint na-
gyon érdeklődnek a gépkocsibörze iránt, 
és nem volna értelmetlen vállalkozás. A 
híreknek megfelelően: a Munkácsy utcá-
ban lenne autóbörze havonta egy alka-
lommal, ahol a használt kocsik esetleg 
gazdát cserélnének, a ma jdnem újakka l 
együtt. 

Kitakarítják-e a mirhókat? 
A tanács kezdeményezésére, már ki-

tisztították a nagyvölgy csatornát, a Sáf-
rán és a Kisér utcai mirhót, és hasonló 
munka kezdődött a Nagyörvény és az 
Árpád utca közötti mirhónál, illetve csa-
tornánál. Nem a legjobb megoldás a la-
koság részéről, hogy a mirhók mentén 
kis kertet rendeznek be, vagy szeméttá-
rolónak, dögtemetőnek használják a te-
rületet. Ezzel feleslegesen szaporít ják a 
közegészségügyi és műszaki hatóságok 
gondjait , ahelyett, hogy elősegítenék a 
mirhók t isztántartását . 

SZENTES/ ÉLET 



A Kontakta Gyárban: 

Miért alkalmazunk csoportos bérezést ? 
Az ú j gazdaságirányítási rendszer ú j igé-

nyeket és követelményeket támaszt a gyári 
termelésben is. Mivel vál lalatunknak realizált 
árbevételből kell fedezni kiadásait, időszerű, 
hogy felülvizsgáljuk a különböző költségszintek 
csökkentésének lehetőségeit. 

A fenti igények kielégítésének, egyik moz-
gatója és elősegítője, a műhelyek jellegétől 
függő csoportos vagy műhelyszintű bérezés be-
vezetése. A Kontakta Alkatrészgyár Szentesi 
Gyáregysége már 1967-ben megkezdte az át-
állást az ú j rendszerű elszámolásra. 

A csoportos (műhely) bérezés lényege: a 
csoportban (műhelyben) levő produkt ív dolgo-
zók, elszámolási órabérük és ledolgozott ide-
jük arányában részesülnek a tárgyhó folyamán 
termelt gyár tmányok szerelési vagy alkatrész 
megmunkálási béréből. Az elszámolás a lapjá t 
képezi a készáruraktárba, vagy alkatrészgyár-
tásnál a félkészraktárba kerülő darabszám. 

A szereidében például a készáru kibocsái-
r.n-. növi ii'm- M T3ií.T"*"K,y ^vArtmAnywnliííl 
.szerelégénél ii csoport in'inyltáím könnyebbé < > 
egyszerűbbé vált, mert a csoport tagjai érzik 
és tudják , hogy hol, melyik műveletnél van 
szükség besegítésre, erősítésre. A gyár tmá-
nyok szerelési bérét vagy az alkatrészek műve-
leteinek bérét, csoportonként egy összegben 
utalványozzák. Ez jelentősen csökkenti az ad-
minisztrációs munkát , a gyártás előkészítésétől 
kezdve, bérszámfejtésig. 

Min alapszik az órabér ? 
A dolgozók a csoport, vagy műhelybére-

zés bevezetése előtt elszámolási órobérbesoro-
lást kapnak. Az elszámolási órabér besorolás-
nál a dolgozók 1 éves átlagórabér kimutatása 
a segédlet. A műhely vezetői — a szakszerve-
zeti bizalmiak bevonásával — ettől természete-

sen kisebb mértékben el térhetnek. Az elszámo-
lási órabérnek tükrözni kell a dolgozó begya-
korlottságát, ügyességét, végzett munká j ának 
minőségét, valamint bizonyos mértékig a m u n -
kához való hozzáállást. Az elszámolási órabérek 
változtatására (növelés, csökkentés) 3 hónap 
után lehetőség nyílik. 

A csoportos és műhelybérezésben célszerű 
a kiszolgáló improduktív dolgozókat is ösztö-
nözni. 

A műhely közösségében minden egyes 
dolgozó közvetlenül anyagilag is érdekelt a 
többtermelésben, mert a többtermelés u t án 
járó, többlet bérből arányosan részesül, illetve 
bére csökken. Ez serkentőleg hat a készáru ter -
melésre. 

Az alkatrészgyártó műhelyekben a selejt-
javításokra bért nem utalványozunk. Ha a se-
lejt javítás a csoport hibájából ered, a munká t 
a csoport közösségének kell elvégezni Ez min-
denképpen minőség javítást és — például a 
wrrrWrhon t<=rmplpkPr\y$PfT nÖVTkfflfSt 
eredményez. 

A fenti előnyök mellett., az ú j bérezési 
rendszernek bizonyos mértékig hátrányos ol-
dalai is vannak. Az egyéni ösztönzés kisebb 
mértékű, mint az egyéni teljesítmény bérrend-
szerben. Hátránya továbbá, hogy az egyes mű-
veletek normáinak teljesíthetősége statisztikai-
lag nem ellenőrizhető és nem kisérhető figye-
lemmel. 

Az ú j bérezési rendszerrel mind az előre-
gyártó üzemekben, mind a szereidében jelen-
tős nyílt és re j te t t kapacitás tartalék realizálá-
sával lehet számolni. A tartalékok feltárása, a 
termelékenység emelése egyaránt érdeke a 
gyáregység vezetőinek, és az ú j bérezési rend-
szerben dolgozóknak. 

Űri Imre 

Férfi munkaerőt 
azonnali belépéssel 
felveszünk 

S Z I K V Í Z -
TÖLTÖNEK 
Szentesi Szi kvízüzem 
Petőfi u. 5. 

• Üj 36 lakásos ifjúsági bér-
ház építését szervezi — szövet-
kezeti alapon — a KISZ városi 
bizottsága. Ezenkívül számos 
szolgálati lakás épül a városban, 
a különböző intézmények kezde-
ményezésére. 

• Még tavaly kezdték meg a 
járdaépítést, a Batthyány utca 
északi oldalán. Ezzel indokolt 
közérdekű bejelentésnek tesznek 
eleget. 

* 

Gyakorlott 

gép- és 
gyorsírót 

felveszünk. 

Kísérleti Állomás 
Szentes 

Gépjárművek elektromos 
berendezéséinek 

JAVÍTÁSÁT 
gyorsan, pontosan végzi 
autóvillamossági műszerész. 
Akkumulátortöltés. 
Ingyenes szaktanácsadás. 
Szentes, Rákóczi Ferenc u. 
18/a. 

CSERÉPKÁLYHA ÁTRAKÁSÁT, TISZTÍTÁSÁT, 

KANDALLÓ KÉSZÍTÉSÉT, ÁTRAKÁSÁT, TISZTÍTÁSÁT 

v á l l a l j a 
a Pankotai Állami Gazdaság építő részlege 
Szentes, Klauzál u. 17. 
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FESTESSE LAKÁSÁT/ 
A Szentesi Építőipari Szövetkezettel. 

Pontos, minőségi munka, rövid határidő, szolid 
árak. Kétszobás lakás teljes festés-mázolása 
3500 Ft-tól 4500 Ft-ig. 

A nyúltenyésztők 
eredményei 
és gondjai 

Városunkban az fmsz kere-
tén belül, mintegy 70 fővel 
nyúltenyésztő szakcsoport mű-
ködik. Tavaly ötezer húsnyúl-
ra szerződtek és a vállalásukat 
teljesítették. Ebben az évben 
ismét ötezer nyulat adnak át 
a kereskedelemnek. A nyúlhús 
tápér tékben — magas fehér je -
tar ta lma miat t — megelőzi a 
bor jú és a baromfihúst . Köny-
nyen emészthető, nem telíti 
zsírszövet, ezért az érelmesze-
sedésre haj lamos és gyomorba-
jos emberek is fogyaszthat ják. 
Nem véletlen, hogy állandóan 
növekszik belföldön és külföl-
dön is a nyúlhús iránti keres-
let. Hazánk jelentős mennyisé-
gű nyulat exportál. Persze 
nemcsak népgazdasági, hanem 
egyéni érclefrílfíl íü érdemes 
foglalkozni nyúltartással. 

A nyúl felvásárlási ára az 
idén kilónként húsz forint, 
plusz erre jön a két forint 
nagyüzemi felár, ha a szakcso-
port legalább 150 kiló házinyúl 
húst tud egyszerre értékesíteni. 
A szakcsoport az alábbi ked-
vezményeket nyú j t j a a tagjai-
nak. 

Darabonként 10 forint elő-
leget a leszerződött nyúlhúsra, 
állami áron gabonát vagy gra-
nulált nyúltápot, ezenkívül a 
nyúlketrecek építéséhez ked-
vezményes farostlemezt. Két év 
óta állatorvosi szaktanácsadás 
segíti a tagokat és a szakcso-
port a közös alapból 50 száza-* 
lékát fizeti a szükséges gyógy-
szereknek, amelyeket a beteg 
nyúlállomány kezelésére hasz-
nálnak. Ju t hitel az anyanyu-
lak és bakok beszerzésére is, 
vérfrissítés céljából. 

Jól tennék a városunkbar 
működő zöldségtermelő tsz-ek 
ha nyúl tar tásra berendezked-
nének. Hiszen nagyszerűen 
tudnák hasznosítani a táplál-
kozásra nem alkalmas, nem 
piacképes és egyébként hulla-
dékba kerülő zöldségfélesége-
ket. 

Á szakcsoport mindennapos 
és legnagyobb gondja a zöld-
t aka rmány beszerzése. A szak-
csoport nagynyomási lucerná-
sát korábban házhelynek osz-
tot ták ki. Éppen ezért kéri 
szakcsoport az illetékesektől, 
hogy bérlet fo rmájában bizlo 
sítsanak takarmánytermő te-
rületet. 

dr. Györy Kiss Ferenc 
városi főállatorvos 

• Közel egymillió forint ér 
tékű társadalmi munkát végez 
tek tavaly, a helyi termelőszö 
vetkezetek. Szintén közös össze 
fogás nyilvánult meg az úi nagy 
nyomási. MHS lőtér énítéséné 
a vízvezetékek bekötésénél és 
város utcáinak parkosításánál. 



ASSZONYOK ÉS LÁNYOK ROVATA 

Ételbemutató — kóstolással 
A város ha tárában a berki 

tanya, illetve tsz központot a 
korábbi települési tervek sze-
rint meg akar ták szüntetni. 
Időközben ezen a területen 
megélénkült a lakóházépítési 
kedv és a civilizációs fejlődést 
segítette a villany, a víz, a te-
lefon, stb. Ennek következté-
ben felülvizsgálják a régebbi 
települési terveket és minden 
valószínűség szerint „zöld u ta t " 
nyitnak a berki határrész, a 
berki központ előrehaladásá-

nak, mindenféle szempontból. 
Fejlődő település a Lapistőn 

levő, Május 1 Termelőszövet-
kezet központja. Itt a legutóbbi 
időben korszerűsítették az üz-
lethálózatot. A városi tanács 
vb építési és közlekedési osz-
tálya a közelmúltban 20 telket 
bocsájtott árusításba, az OTP 
f iókján keresztül és jelenleg 
még nyolc házépítésre alkal-
mas teleknek nincs gazdája. A 
többit már birtokba vették a 
tulajdonosok. 

Az Éliker. Vállalat máius 
ónapban, négynapos árusítás-

és kóstolóval egybekötött 
elbemutatót rendez a város-

in . Az étel és élelmiszerféle-
gek a nők sokat emlegetett 
ásodik műszakjá t könnyítik 
eg, a családi háztartásban, 

bemutatásra kerülő kony-

hakész és félkész ételek, nem-
csak szemmel, hanem ízleléssel 
is hozzáférhetők lesznek, mert 
meg lehet ma jd kóstolni azo-
kat. 

A bemutató pontos idejét és 
helyét a vállalat közli a vásár-
lóközönséggel, megfelelő for-
mában. 

Szálán varrott hímzés 
Az utcán kezdték — 

a börtönben végezték 
Nemrégiben történt Szente-

sen, hogy i f j ú huligánok 
„szállták meg" a kora reggeli 
órákban az autóbusz állomás 
környékét. Először a büfében 
garázdálkodtak, majd u takarí-
tónővel szemtelenkedtek és be-
lekötöttek az egyik várakozó 
utasba. Ezt az embert — Turi 
Kiss Árpád csongrádi lakos — 
a kihívó megszólítás után meg-
rúgták és ököllel megütötték. 
Ezután, mint akik jól végez-
ték dolgukat, elindultak a fő-
utcára. Itt állította meg őket 
— rendőröket keresve — Bárki 
János orosházi mezőgazdász, 
aki már az autóbuszállomáson 
végbement eseményeknél Turi 
Kiss Árpád védelmére kelt. 

A díszes garázda társaság 
egyik tagja, a büntetet t előéletű 
Lcnota Imre (Bacsó Béla utcai 
lakos) a főutcán odament Bár-
ki Jánoshoz és minden előz-
mény nélkül megütötte az 
orosházi mezőgazdászt. Az ön-
védelemből pillanatok alatt 
harcképtelenné tette Lehota 

Imrét, mire az i f j ú huligán se-
gítségére siettek társai : Bene-
dek Benjámin, B. Erzsébet f i a -
talkorú (Bacsó utcai lakosok) 
és Kó.xn Ferencné fuvaros. A 
támadók kést rántot tak és 
megsebesítették Bárki Jánost , 
aki a túlerővel szemben kény-
telen volt meghátrálni . Az al-
jas históriának az időközben 
megérkező rendőr járőr vetett 
véget. 

A szentesi bíróság együttes 
garázdaság miatt a büntetet t 
előéletű elsőrendű vádlottat, 
Benedek Benjámint , egy év 
két hónapi szabadságvesztésre 
a szintén munkakerülő má-
sodrendű vádlott Lehota Im-
rét nyolc hónapi szigorított 
börtönre, B. Erzsébet fiatalko-
rú vádlottat 3 hónapi bünte-
tés végrehaj tási munkahelyen 
letöltendő szabadságvesztésre, 
Kósa Ferencné negyedrendű 
vádlottat pedig két hónapi fel 
függesztett börtönbüntetésre 
ítélte. Az ítélet jogerős. 

Az „emlékező55 tehén 
Az állatoknál is gyakran ki-

alakuló feltételes reflex, érde-
kes megnyilvánulásáról beszé-
lünk e sorokban. Egy szentesi 
állatorvos mesélte el a napok-
ban, hogy öt, vagy hat évvel 
ezelőtt hívták a kistőkei ha tár -
ban levő tanyába, a felfúvó-
dott tehénhez. Különleges eset-
ről és különleges kezelésről 
volt szó, ezért az állatorvos — 
gumicső segítségével — petró-
leumot vezetett a jószág ben-
dőjébe. A tehén a beavatkozás 
után lassan megszabadult ret-
tenetes fájdalmaitól és pár nap 
múlva teljesen felépült. 

A közelmúltban lejátszódott 
szokásos vizsgálat alkalmával, 
nz állatorvos a jószágok gaz-
dáival beszélgetett, amikor az 
egyik tehén minden előzmény 

között hímezni a lakás díszí-
tésére. 

Ügyeleti szolgálatot tart az au-
tóklub az Ady Endre utca 2. 
szám alatt. Minden szerdán és 
csütörtökön reggel 8-tól 9, és dél-
után 5 órától 6 óráig adnak fel-
világosítást, a kül- és belföldi 
túrákra és egyéb tudnivalókra 
vonatkozóan. A csütörtök délutá-
ni ügyeletkor az autóklub vala-
melyik vezetőségi tagja is meg-
található. 
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nélkül hirtelen elszakította a 
kötelét, nekivadultságában fal-
nak rohant és szarvait eltör-
te. Nagy nehezen megfékezték, 
de az állatorvos hangjá t meg-
hallván, a tehén újból rángat-
ta fejét . Szó, szót követett a 
jelenlevők között és kiderült, 
hogy a tehenet már kezelte az 
állatorvos a kistőkei tanyában, 
évekkel ezelőtt. így azután rá -
jöttek a dolog ny i t já ra : a jó-
szág annyira „emlékezett" az 
állatorvos hangjára , hogy „azt 
hitte", megint azok a fá jda l -
mak következnek, mint régeb-
bi felfúvódása idején. 

Az állatorvos beszéd nélkül 
kezelte ezután a jószágot, mire 
az nyugodtan viselkedett, 
mintha semmi sem történt vol-
na. 

Nagyon szép és ízléses da-
Djai a berendezett lakószo-

>áknak, a különféle mintás 
u'mzések. Szentesen Drahos 

vánné népművész a meste-
az úgynevezett szálán var -

tt hímzésnek. Munkáival, 
ar nemcsak belföldön, ha-
m külföldön is sikert ara-
t. Ot thonában sok gyönyö-

hímzés között lehet válo-
,ni és külön kell szólni, ar -
, hogy a mintákat Drahos-
maga tervezi. Képünk egy 

límzett terítő társaságában 
u ta t ja a népművészt. Persze 
rnahuzatot is lehet, többek 



SZENTESI SPORT H Í R E K 
Nagyarányú patkányirtás tör-

tént az elmúlt hetekben az erő-
takarmánygyárban. A korábban 
ezerszámra található patkányok-
ból mostanában elvétve jelentke-
zik egy-két példány. A siker fő 
része: a svájci eredetű, úgyneve-
zett fajspecifikus vegyszer, amely 
csak a patkányra veszélyes. A 
gyár termékeibe tehát semmikép-
pen nem kerülhet mérgező anyag. 
Most már a gerlék és a verebek 
a legfőbb kártevők a falánksá-
gukkal és megfékezésük szintén 
napirendre került. 

VÍZSZINTES: 
13: Saját kezével. 14: Juhász 

Gyula szavaival koszom j ÜK má-
jus l-ét. 15: Hangszeren játszó. 
16: Középköri eremeiimozgaiom. 
17: Hangjelzés. 18: Túrójáról hí-
res szlovakiai helység. 19: Állati 
fejdísz. 20. Szovjet író. 21: El-
pusztít. 22: Börtön-ismert jassz 
kifejezéssel. 23: Sokáig az anyag 
legkisebb részecskéjének hitték. 
24: Ázsiai nép. 25: A vízsz. 23-
nak, de a legtöbb növénynek is 
része. 26: Idegen pénzegység. 27: 
Európai nép. 28: Kicsinyítő kép-
ző. zv: ta, agnoiul. au. Orosz-
lánszívű mehard nagy elienieie. 
31: a férfiszépség gorog megtes-
tesítője (fonetikusan). 32: . . .gog, 
nepooionaito. 34: Német erositö 
szocsita (JE). 35: Népvándorlas-
koraoeli nép volt. 36: Az elhny-
tak emlékét őrzi. 37: Tréfa-né-
metül. 38: Híres vándorcirkusz. 
39: Az egyik Castro keresztneve. 
40: Gyermekkönyvek népszerű 
macskahőse. 44: Minden idők 
egyik legnagyobb drámaírója. 42: 
B. R. D. 43: Volga menti város-
ba való. 44: A szomszédba hajít. 
45: Vissza: mutató névmás. 46: 
Ilyen katona is van. 47: Névelő-
vel: Indiában és Ceylon szigetén 
élő nép. 

FÜGGŐLEGES: 
1: Az idézet folytatása. 2: 

Olimpiai bajnok tornásznőnk. 3: 
Gondol. 4: Gyilkolják. 5: Szárny-
ra bocsát. 6: Személyes névmás. 
7: A könnyed viselet jelzője le-
het. 8: E napon. 9: A vörösinge-
sek vezére. 10: Vissza: nyílás az 
arcon. 11: Férfiak megszólítása. 
12: Üjabban nagyon divatossá 
vált görög népitánc. 16: A-val a 
végén a pápa koronája. 18: Szám-

Működik az IBUSZ fizetőven-
dégszolgálata a városban. Egye-
lőre hat kapura szegezték ki a 
kis táblát, amely tudatja a ven-
déggel, hogy a házban szállásra 
találhat az eligazítás alapján. 
Egyébként az IBUSZ városi iro-
dája autóbusz túrákat szervez a 
mezőgazdasági dolgozók részére, 
nemcsak belföldre, hanem az 
NDK-ba és Bulgáriába is. Júni-
usban különvonat indul Szentes-
ről, a Balaton-partra. Még ebben 
a hónapban az újvidéki nemzet-
közi mezőgazdasági kiállításra in-
dulnak autóbuszok. Jelentkezni 
lehet az IBUSZ-irodában. 

Ia. 19: Agresszor teszi. 21: ftal 
fajta. 22: Ráfigyel. 24: Német vá-
ros. 25: Észak-koreai államférfi. 
27: Mátyás király kis prím4sa* 
28. Az egész része, de színp3(ij 
mű is lehet. 29. A Zrínyiász egyik 
hőse. 30 a görög" nagysi-
kerű regény címe. (A belőle ké-
szült film tette népszerűvé a 
függ. 12-t.) 32: Ellátás — néme-
tül. 33. Nyomdai dőlt betűtíftus. 
35: Vissza: sár, piszok németül! 
36. Véres csata színhelye a po-
rosz-francia háborúban. 38: Vi s z-
sza: ütközet. 39. Dal. 41: Mester-
séges nyelv. 42: Állítólag nem jár 
egyedül. 44: Nagysikerű amerikai 
gyermekregény varázsló hőse. 45-
M. Ö. 47: Nulla. 

T. B:. 
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 14., 

a függőleges folytatással és füg-
gőleges 1., a vízszintes folytatás-
sal. Határidő: május 18. 

AZ ELÖZÖ KERESZTREJT-
VÉNY megfejtői közül sorsolás-
sal könyvet nyertek: Kovács fcr-
zsébet, Kéreg u. 23., Gulyás Fe-
renc, Esze T. u. 11., Nyiri Zol-
tán, Rákóczi u. 4., Balogh Sz^bó 
István, Nagyörvény u. 113., B(»rsi 
Anna, Somogyi u. 9., Tary Já-
nosné, Daru u. 10., Surányi Ad-
taíné, Klauzál u. 17., Ágoston 
Béla (?), Debreceni Imre, Nagy-
hegy 396., Csitári István, Csong-
rád, Dankó u. 28., Orosz É Va, 
Ruhaüzem, Papp Gyöngyi, 'Jrö-
rök u. 3., Szani Sándorné, Míjrx 
tér 13., Palásti Tamás, Iskola u. 
2., Váczi Imréné, Rákóczi u. 156., 
Bikádi Márta, Hámán u. 2§/a, 
Horváth Béla, Árpád u. 49. 

A könyvek átvehetők a Vámosi 
Pártbizottság épületében a 12;-es 
számú szobában. 

ATLÉTIKA. Jól szerepelnek 
a versenyeken a Vízmű SK 
sportolói. „Szépséghiba", hogy 
a nagyon jó képességű atlé-
ták mögött nem nagyon mu-
tatkozik az utánpótlás. Éppen 
ezért, és a szakosztályi veze-
tés megszilárdítására, az ille-
tékes spor t fórum intézkedése-
ket tesz. 

TENISZ. Szorgalmasan ké-
szülnek a Fáklya SK női és 
fé r f i teniszezői az elkövetke-
zendő bajnoki fordulósra . 
Mint ismeretes, a női csapat 
az NB III, a fé r f i csapat az 
Ntí II. osztályban szerepel. A 
nöi csapat az idén megerősö-
dött, mer t ismét „sorompoba 
áll" Pusztainé Bécsi Margit és 
— tanulmányaikat befejezve — 
Szeder Edit és Tra j Erzsébet. 

KLZILABDA. Az NB Il-es 
„fiiklyns" kézilabdás lányok, 
bar vereséggel kezdték a baj-
nokságot, nincsenek elkese-
redve. Még körülbelül 2Ü 
mérkőzés há t ra van, és alka-
lom nyüik a javításra. Persze 
ehhez komoly munka szüksé-
ges, és megvalósulhat a cél: 
bennmaradni az NB II osz-
tályban. 

VÍZILABDA. Szívós és f á -
radságos munka eredménye-
ként jelenleg serdülő, i f júsági 
és felnőtt csapat képviseli a 
város színeit. A Budapesten 
szereplő serdülők, első négy 
mérkőzésüket győzelemmel, és 
80:0 gólaránnyal zárták. Az 
i f júságiak pedig az első négy 
mérkőzésen 6 pontot szerez-
tek. Az eredmények elérésére 
nagy segítséget nyú j t anak a 
társadalmi aktívák. 

SAKK. Szép sikereket ér-
nek el a Spartacus SK NB 
II osztályban levő versenyzői. 
Az eddigi eredmények fel jo-
gosít ják a sakk barátai t a r ra 
a megállapításra, hogy való-
színűleg nem lesznek kiesési 
gondjai a csapatnak. Elisme-
rés illeti ezért Fekete Mihályt, 
a sakkozók vezetőjét. Gondot 
fordít az utánpótlásra, és nem 
véletlen, hogy az út törő és az 
i f júsági sakkozók a megyei 

— Ismét tárgyalásokat kezde-
ményez a tanács az új tejüzem 
építése érdekében. 

— Állandó jellegű vendéglátói 
egységet hozott létre a Felszaba-
dulás Tsz a tiszai strandon. 

— Négy ú j műhelyterem építé-
sére készülnek az ipari szakkö-
zépiskolában. 

— Az idén megkezdik a Sáf-
rán és a Báthori utcákban az 
úttest korszerűsítését. 

— Folytatódik a járdaépítés a 
Batthyány utcában. 

— A közvilágítási lámpák szá-
ma megközelíti a kétezret. 

versenyeken is kiemelkedően 
szerepelnek. • 

Megkezdődött a kispályás 
labdarúgó bajnokság. Az első- : 
ségért és a további helyezése-
kért 12 csapat versenyez. 

Ü j edzőpálya. Elismerésre 
méltó társadalmi munkát vég-
zett eddig is a Vízmű, a Gép-
javító Vállalat és az ipari | 
szakközépiskola, a gimnázium 
az úgynevezett Vecseri-fok 
feltöltésében. Ezen a területen 
alakí t ják ki az ú j labdarúgó 
edzőpályát, és az egyéb sport-
létesítményeket. It t lesz az ú j 
röplabda, kézilabda pálya is. 
A sportkombinát .építésében 
továbbra is számítanak a vál-
lalatok, a középiskolás diákok 
támogatására és társadalmi 
munkájára . 

A KMTE füves labdarúgó 
pályája augusztus 20-án fo-j 
gadja először ebben az évben 
a labdarúgókat. A nagyszabá-
sú átalakításhoz tartozik, 
hogy a körbefutó pálya elké-
szült, és itt rendezik meg má-
jus derekán a járási úttörő 
olimpia versenyeit. 

Vicces kérdések 
Van-e különbség a víztoronj 

és az úgynevezett szentesi re 
kete kerámia között? 

•}9ZIA B If 
-ogua;^ b pui]/\[ -sout^i 

Miért gyűj tenek egyesei 
pénzt autóra? 

"Isb^bj JiBueCdBJi Ágojj 
Nagyon sok pénzt dobtál 

már bele és a város perselyé 
nek hívják. Hol van és mi 
rendes neve? 

•bujo;bsd ztaáuuoz' 
•<(uaqÁgioA3{ouioq" iBa;noj y 

Miért világít este piros l áml 
pa a tv torony tetején? 
iuzsbui BjqqesBSeui k^Cbj ;eqal 

uiau Agoq 'insaia;zauipÁ8ij[ 1 
Aki a kérdésekre a megfej-

tések elolvasása nélkül is meg-
adja a választ, az egy pohái 
sört ihat jutalmul. 

•uazuad ;bCbs y 

— Körülbelül 4 ezer tv készi 
lék tulajdonos és 8,5 ezer rád: 
előfizető van a városban. 

Szentesi Éret — A Szentesi Taná 
havonta megjelenő lapja. — Szí 
keszti a szerkesztő bizottság. Ta 
ja i : Báthori József. Bodnár Istvá 
Dóczi Gábor, Dóczi László. Hojc 
Pál, Pusztai János, Szatmári lm 
dr. Szabó Sándor, Tóth Ernő. 1 
rök János, Zöldi József. — Fele! 
szerkesztő: Szabó Róbert. — Sz 
kesztőség: Kossuth u. 18. — Fe 
lős kiadó: dr. Bajomi Sándor. 
Lapkiadó: Szentesi Városi Tanács. 
— A lapot nyomja a Szeg 
Nyomda, Szeged. Bajcsy-Zsilinszky 

28. — Terjeszti a Magyar Posti 
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