
Majálisra, operettgálára és szilvesz-
teri tûzijátékra nem futja az önkor-
mányzat idei büdzséjébõl, de 75 kul-
turális rendezvényt támogat a város. A
legtöbb pénzt idén is a télbúcsúztató
karnevál vitt el, de hogy pontosan
mennyit, az nem derül ki a támogatási
keret felosztásáról szóló határozatból. 

Mintegy 17 millió forintot oszthatott
szét kulturális célokra az önkormány-
zat mûvelõdési és sportbizottsága eb-
ben az évben – tavaly ennek az összeg-
nek a duplája állt rendelkezésre. Az in-
tézményektõl és szervezetektõl érkezõ
támogatási igények meghaladták a 30
millió forintot. Tanulmányi versenyekre
700 ezer forint jut 2012-ben: ebbõl a leg-

többet, 275 ezer forintot a Klauzál-isko-
la kapott. Könyvkiadásra 2 millió forin-
tot szán a szakbizottság, ebbõl négy kö-
tet jelenhet meg az idén. Balázs Árpád
zeneszerzõ 400 példányban megjelenõ
mûvét 930 ezer, a Bugyi István pro-
fesszor munkásságát felidézõ kötet ki-
adását 440 ezer, a városháza történetét
feldolgozó kiadványt 400 ezer, míg a
száz éves moziról készülõ könyv meg-
jelentetését 230 ezer forinttal támogatja
az önkormányzat. 

Kulturális rendezvényekre 13,1 millió
forint jut idén – ezen a kereten 31 intéz-
mény, illetve szervezet osztozott, ame-
lyek összesen 75 rendezvényre kaptak
támogatást. Ebbõl a legtöbb pénzt a tél-

búcsúztató karneválra fordította a vá-
ros, de hogy pontosan mennyit, azt nem
lehet tudni a szakbizottság által elfoga-
dott javaslat alapján. A városi könyvtár
2,15 millió forintot kapott rendezvénye-
ire, ebbõl azonban 2 milliót a télbúcsúz-
tatóra és az augusztus 20-i programokra
különített el – hogy milyen arányban,
az nincs részletezve. A polgármesteri hi-
vatal összesen 4,8 millió forint támoga-
tást kap 2012-re, ennek több mint felét,
2,55 milliót a karnevál rendezésére for-
díthatta. 400 ezer forintot kapott a feb-
ruári sportolói ünnepségre, és ugyan-
ennyit a karácsonyi vásárra. A mûvelõ-
dési központ programjaira 2,8 milliót
szavazott meg a grémium: ebbõl egy-
milliót tesz ki a Bergendy zenekar
(képünkön) április végi fellépése, és 600
ezer forint jut a szeptemberi térfeszti-
válra. A majális, a júliusi operettgála, az
Alföldi Fotószalon és a szilveszteri tûzi-
játék megrendezésére is igényelt ugyan
támogatást az intézmény, de nem ka-
pott végül – tavaly ezekre közel 1 millió
forint jutott. A szentesi Zenebarátok
Egyesületének 700 ezer forintot szavaz-
tak meg, ebbõl félmilliós tétel az óévbú-
csúztató koncert.

A nemzetközi kapcsolatok ápolására
mintegy egymillió forintot különített el
a bizottság, ezen tíz intézmény, illetve
szervezet osztozik. Ebbõl a keretbõl a
legnagyobb összeg, 380 ezer forint a ze-
nebarátok egyesületének jutott.

B.D.
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A vártnál hosszabbra fog
nyúlni a Farkas Péter halá-
lának körülményeit vizsgá-
ló büntetõügy a szentesi bí-
róságon: lapunk megjelené-
se napján is folytatódik a
tárgyalássorozat, és valószí-
nû, még további meghallga-
tásokra lesz szükség. 

A 2009 augusztusában a
felújítás alatt álló Tisza-híd
munkagödrébe zuhant fiatal-
ember ügyében számos ta-
nút meghallgatott a bíróság
ezen a héten. Vallomást tet-
tek például azok a fiatalok,
akik rátaláltak Farkas Péter
holttestére, és az a munka-
társa is, akivel együtt indult
át a Körös-torokba. Õ el-
mondta, együtt indultak vol-
na vissza is, de Péter lema-
radt a nagy tömegben. A hí-
don szolgálatot teljesítõ biz-
tonsági õr azt vallotta, õ se-
gítette ki a gödörbõl azt a
hölgyet, aki közvetlenül a
tragédia elõtt esett bele a mé-

lyedésbe. Ezután nem ma-
radt ott, hanem a csongrádi
oldal felé indult, és közben
találkozott Péterrel, akit fi-
gyelmeztetett a veszélyre. 

Szerdán elõször a hídon
forgalomtechnikai feladato-
kat ellátó Magyar Közút me-
gyei és helyi vezetõjét hall-
gatták meg. Elõbbi azt
mondta, semmi nem indo-
kolta a munkaterület teljes
lezárását, mivel nem lehetett
terelõ utat biztosítani sem
a megkülönbözetõ jelzést
használó jármûveknek, sem
az ott dolgozó munkagépek-
nek. Arra vonatkozóan, hogy
az eljárás során több tanú is
azt állította, hogy a munka-
területet határoló halszálkás
táblákra helyezett sárga jel-
zõlámpák hetekig nem vilá-
gítottak, a közútkezelõ szak-
emberei elõbb azt állították,
kétnaponta ellenõrizték õket. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Éjjel nem ellenõrizték,
jók-e a lámpák

A fiatalok városunkban
tartását szolgáló intézkedé-
sek, lakáshoz jutásuk köny-
nyítését segítõ önkormány-
zati teendõk címmel kerül a
képviselõ-testület elé az az
anyag, amely összefoglaló
képet ad a város jelenlegi
helyzetérõl és lehetõségei-
rõl.

Jelenleg alig 29 ezer fölötti
a Szentesen élõk száma, a fo-
gyás két évtõl eltekintve fo-
lyamatos 1980 óta. A csökke-
nés harmadát az elvándorlás
jelenti, aminek egyik oka a
munkalehetõség, a maga-
sabb jövedelem és a maga-
sabb életminõség igénye. Ezt
felismerve a munkahelyte-
remtés lenne az elsõdleges
megoldás az elköltözõk
helyben tartására.

Bár a munkanélküliség ala-
csonyabb az országos és me-
gyei átlagnál Szentesen - kö-
zelítõleg 1.500 fõ volt a nyil-
vántartott álláskeresõk szá-
ma tavaly év végén – a leg-
fontosabb feladat a megfelelõ
minõségû, azaz megélhetést
és szakmai elõrelépést hosz-

szabb távon biztosító mun-
kahelyek létrehozása. Ezt
már Szirbik Imre polgármes-
ter mondta a most  napirend-
re kerülõ anyag kapcsán. A
felsorolt javaslatok között

szerepel az ipari park fejlesz-
tési program folytatása, a
meglévõ bérlakások mainál
nagyobb ütemû felújítása és
korszerûsítése, az üresen álló
magánlakások bevonása a

bérlakásprog-ramba, önkor-
mányzati lakások építése, fel-
ajánlva azokat többek között
a városba települõ orvosok
számára.

Folytatás a 8. oldalon

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

Munkahelyekkel
tarthatók itt a fiatalok

Fenti három témakörben
született sikeres együttmû-
ködés Újszentes és Szentes
között a Magyar-Román Ha-
táron Átnyúló pályázatok
keretében. A HunRoCOOP
elnevezésû pályázat a két te-
lepülésen és vonzáskörzeté-
ben mûködõ vállalkozások
számára teszi ingyenesen le-
hetõvé kiállításokon, vásáro-
kon való megjelenést vala-
mint szakmai konferenciák
és tapasztalatcserék szerve-
zését. Az EuTalent címû
program a mûvészet, zene,
tánc, sport és színjátszás te-
rén tehetségesnek bizonyuló

6-7. osztályos gyerekeknek
nyújt fejlõdési és bemutatko-
zási lehetõséget. A WiFi elne-
vezésû pályázat az internetet
teszi elérhetõvé a  lakosság
számára. Szentesen a refor-
mátus nagytemplom tornyá-
ba felszerelnek egy körpano-
rámát mutató kamerát, a
strandon és a fõtéren pedig
szabadon használható, in-
ternet alapú információs
pontot hoznak létre. A pro-
jektek költségeit egy éven
keresztül a pályázat fedezi,
további négy évben pedig a
két önkormányzatnak kell
fenntartani.

Vállalkozás,
tehetség, internet

Balázs Árpád könyvét és a Bergendy-koncertet is támogatja a város

Kultúra félpénzen

Áprilisban elõfizetési akciót indítunk!
Azok az új elõfizetõk, akik egy évre elõfizetnek a lapra,

sorsoláson vesznek részt. Közöttük értékes nyeremények találnak gazdára.
Hûséges elõfizetõinkrõl sem feledkezünk meg.

Támogatóink:
Szentesi Üdülõközpont, Hunor-Coop Zrt. Budai N. Antal utcai Mûszaki Outlet. 

ELÕFIZETÉSI AKCIÓ!ELÕFIZETÉSI AKCIÓ!
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Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunk-
ban köz- és elismert szente-
siek véleményét kérjük ki
olyan ügyekrõl és törté-
nésekrõl, amikrõl lapunk-
ban is beszámoltunk. Most
Széchenyiné Csergõ Judit ál-
latvédõt, a múzeum koráb-
bi munkatársát kérdeztük.

Bizonytalanná vált a Koszta
József Múzeum további mûkö-
dése. Szentesen évi 40 millió fo-
rint kell a fenntartásához.

– Az országban hozzáve-
tõleg 270 régiségtár mûkö-
dik, ebbõl 74 múzeum a töb-
bi kiállítóterem, kiállítás, le-
véltár, stb. A Koszta-
múzeum létezése óta megyei
fenntartású. Ha állami finan-
szírozás alá kerülne, csak
akkor mûködhetne megfele-
lõen, ha „jó gazda módjára”
gondoskodnának a múzeum
költségeirõl, a tudományos
munkásságokról és a gyûjte-
mény ápolásáról. Az önkor-
mányzat biztos szívesen át-
venné a szentesi múzeumot
és a kiállító helyeket, ha a
fenntartásukhoz szükséges
költségeket az államtól meg-
kapná.

Amíg 2008-ban 37, tavaly
3543 traffipax-fénykép készült
Szentesen. Az elmúlt évben kö-
zel 1600 órát töltöttek az utak
mellett sebességméréssel a helyi
rendõrök.

–  A s z á g u l d o z á s n a k ,
gyorshajtásnak megakadá-
lyozása nagyon fontos, mert
legtöbbször ebbõl adódnak a
súlyos balesetek, tragédiák.
Ugyanakkor kicsit soknak
tartom, hogy a rendõröknek
ilyen sok idõt kellett erre a
tevékenységre fordítaniuk,
illetve több esetben tapasz-
talom – fõleg városon kívül –,

hogy indokolatlanul 20-30
km-es sebességkorlátozó
táblákat helyeznek el, me-
lyek inkább gátolják a jár-
mûforgalom haladását, fõ-
leg, ha az egy egyenes, ve-
szélytelen zóna…

Április derekától megszûnhet
a közvetlen vasúti személyszál-
lítás Szentes és a fõváros kö-
zött. Összesen 13 Szentest
érintõ járatot törölnének. 

– A 13 járat törlése egész
biztosan sok utazótársunkat
rosszul érinti, bár a teljesen
kihasználatlan járatok tör-
lésével én is egyetértek.
Ugyanakkor minden kiszol-
gáló egységet; MÁV-állo-
mást fent kell tartani, fûteni
kell, árammal ellátni, stb.
Nem tudom, hogy valójában
a munkaerõ elbocsátások je-
lentik-e a megoldást. Hiszen
a többi megmaradó járaton,
(ami azért  nem csekély)
ugyanúgy szükség van a
dolgozók munkájára.

A lecsófesztivál kivételével az
összes szentesi rendezvény bel-
terjes, mondta Molnár Lívia. A
Szentesi Vendégszeretet Egye-
sület elnöke szerint a turizmus
hányatott helyzetben van Szen-
tesen, ezért nincs még Tour-
inform-irodánk sem. 

– A városban egy iroda
fenntartása és mûködtetése
nem biztos, hogy kifizetõdõ
lenne. Az emberek nagy ré-
sze ma már, ha utazni akar,
az interneten tájékozódik.
Talán inkább erre lehetne
nagyobb hangsúlyt fektetni.
Szentes egyébként igen vál-
tozatos kínálatot nyújt fiata-
loknak, idõsebbeknek egy-
aránt akár a kultúra, zene
vagy sport terén, ezek a
programok pedig ugyanúgy
szólnak az utazó közönség-

nek, mint a helyi lakosság-
nak. Ha csak a könyvtári
elõadásokat tekintjük, me-
lyek hetente 2-3 alkalommal
jelentkeznek vagy a komoly-
zenei koncerteket, ahol híres
zenészek, zenekarok lépnek
fel  a zeneiskolában, nagyon
keveset mondtunk. Szinte
minden hétre jut kulturális
esemény, könnyûzenei be-
mutatkozás, színházi elõ-
adás az ifjúsági házban, du-
maszínház, országos sport-
versenyek és még sorolhat-
nám... a kikapcsolódni vá-
gyók pedig a strandon és a
ligetben pihenhetnek, spor-
tolhatnak. Egri vár ugyan
nincs és hegyet sem lehet
mászni, de van sok más…. 

Új épületszárnnyal bõvül a
Kiss Bálint Református Általá-
nos Iskola a Hajdú Lajos és
Tóth József utca sarkán. 

– Most hallottam elõször
errõl a tervrõl. Láttam, hogy
lebontották a kis szolgálati
lakást és nagy örömmel tölt
el, hogy a mai ínséges és
válságos gazdasági helyzet-
ben sikerül ezt az iskolát
ilyen mértékben fejleszteni.

F. A.

Számos olyan tudósról,
politikusról, közéleti sze-
mélyiségrõl tudhatunk, akit
több település is saját szü-
löttének, fogadott fiának,
kimagasló polgárának tart,
s büszke munkásságára.
Városunk esetében ilyen-
nek számíthat Szívós Béla,
aki ugyan nem Szentesen
született, de 11 évig tartó ta-
nári és közéleti mûködé-
sével értékes, maradandó
nyomot hagyott ahhoz,
hogy városunk jelesei kö-
zött tartsuk számon.

Szívós Béla Hajdúszobosz-
lón született 1846. május 7-én;
apja Szívós Mihály tudós re-
formátus lelkész, édesanyja
Váradi Judit. Alsóbb iskoláit
szülõhelyén végezte, majd
1864–69 között bölcseleti, teo-
lógiai és jogi tanulmányokat
folytatott a debreceni refor-
mátus fõiskolán és Eperjesen.
Egy rövid ideig missziós pap-
ként szolgált Krassó–Szörény
vármegyében, majd állami
ösztöndíjjal Svájcba ment, és a
zürichi egyetemen szerzett
mezõgazdasági szaktanári
képesítést. Ezt követõen nyu-
gat-európai utazást tett, s
Hollandiában, Németország-
ban és Angliában gyarapítot-
ta természettudományi és
gazdasági ismereteit.

Hazatérve, 1873-ban meg-
választották a szentesi gim-
názium tanárának, amelyet
ekkor szerveztek hatosztá-
lyos tanintézetté, 8 fõs taná-
ri karral. Tanártársaihoz ha-
sonlóan, Szívós Bélára is
számos tárgy tanítása esett,
így: a természetrajz és föld-
rajz, a vegytan és ásvány-
tan, valamint a gazdászat.
Sokirányú tevékenységét je-
lezte, hogy 1875-ben a helyi
újságban régiségek gyûjté-
sére hívta fel a szentesieket,
megalapozva a gimnázium
múzeumi gyûjteményét.
1876-ban résztvevõje volt a
fõvárosban rendezett III.
Õsrégészeti és Embertani
Kongresszusnak, amelyrõl

több folytatásban beszámolt
a Szentesi Lapban. Az isko-
la 1876/77. évi értesítõjében
érdekes régészeti tanulmá-
nya jelent meg Szentes vá-
ros õstörténelmi múltjára
vonatkozólag „Szentes és
környéke a történelem elõtti
korban” címen. 

A tanítás mellett rendsze-
resen ismeretterjesztõ elõ-
adásokat tartott a szentesi
gazdáknak mezõgazdasá-
gi ismeretekbõl. Eközben a
Szentesi Lap külsõ munka-
társa, 1882–84 között pedig
a Szentes és Vidéke c. társa-
dalmi, közmûvelõdési, ipari
és gazdászati hetilap kiadó-
ja és felelõs szerkesztõje. A
sajtó iránti vonzalma nem
volt új keletû, hisz már a
megelõzõ években is rend-
szeresen publikált közgaz-
dasági cikkeket a Gyakorla-
ti Mezõgazdaságban (1870–
73), a Debrecenben (1872),
elbeszéléseket a Bolond Is-
tókban (1879), a Honban
(1880) stb.

1884 augusztusában várat-
lanul lemondott gimnáziumi
tanári állásáról. Utóbb kide-
rült, hogy hazahívták szülõ-
városába tanácsnoknak,
majd pedig hamarosan rend-
õrkapitánnyá választották.
Néhány év múlva elhagyta a

rendészeti pályát, amely ide-
gennek bizonyult személyi-
ségétõl. A Pest vármegyei
Izsákon telepedett le, és me-
zõgazdasági vállalkozásba
fogott. Már közeledett 50.
életévéhez, amikor 1892-ben
feleségül vette régi szentesi
ismerõsét, az idõközben
megözvegyült Zsoldos Máriát
(Zsoldos Ferenc mérnök nõvé-
rét).

1893-ban a rendkívül nép-
szerû Vasárnapi Újság belsõ
munkatársa lett, s több mint
tíz éven át annak melléklap-
ját, a Magyar Gazdát szer-
kesztette. Ezt nagy kedvvel
és hozzáértéssel végezte,
hisz szakírói pályafutása so-
rán központi szerepet ját-
szott az önálló paraszti gaz-
dálkodás korszerûsítésének
szándéka. 1895-ben könyve
jelent meg a „A mûtrágyá-
zás” címen  (Falusi Könyvtár
sorozatban). 1897-tõl szer-
kesztõje a Falusi Gazda Nap-
tárának, 1902-tõl pedig a Bo-
rászati Naptárnak. Ezek
nyomán Szép Ernõ „gazdatu-
dósnak” nevezte el Szívós
Bélát. 1905-ben nagy sikert
arattak ismeretter jesztõ
könyvei: „A természet cso-
dái” és „Az állatvilág cso-
dái”.

Szépírói munkásságát rep-

rezentálják „Az eltûnt” címû
regénye (1897), valamint no-
velláinak gyûjteményes kö-
tetei, amelyek „Ócska törté-
netek” (1901) és „Kiveszõ
alakok” (1902) címmel jelen-
tek meg. 1897-ben õ szer-
kesztette a Szövétnek c. heti-
lapot. Emellett rendszeresen
írt az Egyetértésbe, a Nem-
zeti Újságba, a Politikai Új-
donságokba, a Világkróniká-
ba, a Képes Néplapba, az
Ethnographiába és a Magyar
Nyelvõrbe. (Ez utóbbi folyó-
iratba ötszáznál több szo-
boszlói tájszót közölt, meg-
õrizve az utókornak.) Az
Osztrák–Magyar Monarchia
Írásban és Képekben címû 20
kötetes vállalkozásban õ írta
Csongrád, Csanád várme-
gyék, és a Hajdúság fejezete-
it. Számos írása jelent meg
álnéven: Víg Péter, Kaszás Pé-
ter, Virgoncz Gergely. Ez utób-
bi álnév alatt jelentette meg a
„Vígság tárháza” (1902) cí-
mû kötetét, amelyben a ma-
gyar lakodalmi szokásokat
gyûjtötte csokorba.

Budapesten hunyt el 1912.
április 6-án. Hamvait haza-
szállították Hajdúszoboszló-
ra, és a családi sírboltban he-
lyezték örök nyugalomra.
Szentesen ugyan csak egy
évtizedet töltött, de a fen-
tebb ismertetett munkássá-
gával kiérdemelte, hogy vá-
rosunk jelesei között tartsuk
számon.

Labádi Lajos

Kerékpártúra a
Koszta-tanyára

A Koszta József Múzeum a
névadó festõmûvész egykori
várháti tanyájához szervez
kerékpáros túrát március 31-
én, szombaton. Gyülekezõ
8.15-kor lesz a megyeháza
elõtt, visszaérkezés kb. 11
órakor. A kirándulás nem
kötött korhatárhoz, s elõze-
tes bejelentkezés sem szük-
séges, de a szervezõk kérik,
hogy mindenki hozzon ma-

gával uzsonnát, láthatósági
mellényt, kerékpárjavító fel-
szerelést. Túravezetõ: Kováts
Kornél.

Ritka Koszta-kép
Egy eddig soha nem látott

Koszta-festmény bemutató-
ját tartják a szentesi múze-
umban március 31-én, szom-
baton 15 órától. A Luxem-
bourg kertben címû alkotást
Szabó Antal mûgyûjtõ tárja a
nagyközönség elé elõadás
keretében.

Az értelem számot vet az-
zal, hogy aminek kezdete
van, az egyszer véget is ér.
De a szívünknek kedves, a
közösségnek értékes ember
elvesztésekor mégis vitába
szállnánk a természet törvé-
nyével. Így van ez most is,
amikor el kell fogadnunk
Gidófalvy György eltávoztát.

Vásárhely szülötte volt, a
Bethlen gimnáziumban érett-
ségizett. Érdeklõdése, felké-
szültsége alapján elindulha-
tott volna a megálmodott tu-
dományos pályára, de ez ak-
kor nem adatott meg. Be kel-
lett érnie azzal, hogy bejutott
a szegedi egyetem fizika-ké-
mia tanárokat képzõ fakultá-
sára. Tudományos pálya he-
lyett így jutott neki  a nemzet
napszámosának útja. Csak
remélni tudjuk, hogy végül õ
sem érte meg ezt kudarcként,
mert a tanítványok sokasága
csak hálás lehet a sorsnak,
hogy õt kapta tanárául.

Az egyetem elvégzése
után került Szentesre. Ez
nem csak Vásárhely közelsé-
gével magyarázható. Fontos
volt, hogy azonos szakos fe-

lesége is állást kaphatott
Szentesen. Márta assszony a
kémia rejtelmeiben irányítot-
ta diákjait, Gidófalvy tanár
úr pedig a fizika tanításának
lett rendkívüli mestere. Tanít-
ványai közül sokan válasz-
tottak hivatást a tõle kapott
tudásra alapozva, de a fizi-
káért egyébként nem lelkese-
dõk is tisztelettel emlékez-
nek munkájára, igényes és
humánus egyéniségére.

Terney Béla után elvállalta
a Horváth Mihály Gimnázi-
um vezetését. Folytatta elõ-
dei nemes példáját. Tudta,
hogy az iskola az ifjúságért
van, ahol a diáknak és a ta-
nárnak értõ, érzõ közösséget
kell alkotnia, amelyben a ta-
nár és az igazgató példakép.
Igényes volt a tantestülettel
szemben is. Ezt a példa mel-
lett a segítés, a figyelmes biz-
tatás, az eredmények megbe-
csülése és a gondok megosz-
tása révén tette egyértelmû-
vé.

Ekkoriban kezdett hozzá a
családi otthon építéséhez is.
Amit tudott, a két keze mun-
kájával. A ránehezedõ teher

már-már elviselhetetlen lett,
megvált az igazgatói poszt-
tól. Az egészség azonban
nem tréfadolog. Kétszer is
súlyos állapotban került a
deszki szanatóriumba. Sike-
rült talpra állnia, még évtize-
dekig lehetett nemzedékek
fizikatanára. Két fiukat nagy
szeretettel önálló útjukra bo-
csátották. Majd nehéz évek
következtek, amikor felesé-
gét kellett betegségében féltõ
gonddal körülvennie.

Most a tavasz közeledtével
már tervezte napjait, de a
tervek és vele az élet fonala
is megszakadt.  Hisszük,
hogy a megmaradás elve
nem csak az anyagi világ tör-
vénye. A tanár, a tanártárs, a
jóbarát tartalmas életének
folytatása kötelezõ érvénnyel
megmarad. És él a remény:
„non omnis moriar”.  A
Gidófalvy György típusú em-
berek nem halnak meg egé-
szen Amit tettek, amit alkot-
tak, túlélik a percnyi földi lé-
tet.

Így emlékeznek tanítvá-
nyai, tanártársai, tisztelõi

Bácskai Mihályné

Gidófalvy György
emlékezetére

100 éve hunyt el Szívós Béla tanár, író, lapszerkesztõ

Az utolsó polihisztorok egyike

Az alsópárti városrészben
található, a Vásárhelyi út
mellett, a víztorony köze-lé-
ben. Az 1850-es évektõl a
századfordulóig a nép Alsó-
piac térnek nevezte, az oda
vezetõ utcát pedig Alsópiac
utcának (ma József A. u.). Az
1906. évi város-rendezéskor a
tér Csillag Lakos István (1836-
1913) gazdálkodó nevét vette
fel, aki 1894-ben nemes ado-
mányt tett szülõvárosa javá-
ra. A Felsõpárton élõ Szûr-
szabó Nagy Imre példáját kö-
vetve, 1894 szeptemberében
írásos ajánlatot tett a polgár-
mesternek, amelyben köte-
lezte magát, hogy a közön-
ség számára, az alsó-párti
Csillag korcsma elõtt lévõ té-
ren, a saját költségén egy ár-
tézi kutat fúrat, és azt 1896
végéig átadja a közönség
használatára. Az egészséges
vizû ártézi kút a jelzett idõre
az adományozó házának kö-
zelében (Vásárhelyi út 2.) el-
készült. A korabeli újság örö-
mének adott hangot e nemes
verseny láttán, kijelentve:
„Amely város polgárait ilyen
nemes becsvágy, ilyen köz-
hasznú törekvés hevíti, ami-
lyen Szûrszabó Nagy Imre és
Csillag Lakos István keblé-
ben lángra gyúlt, – az a város
föltartóztathatatlanul fog elõ-
re haladni a korszerû fejlõdés
útján; annak a városnak szép
és nagy jövõje van! Adjon az
Isten sok ilyen polgárt Szen-
tes városának!“ Csillag Lakos
Istvánt 1913. szeptember 24-
én az alsópárti református te-
metõben helyezték örök nyu-
galomra. Egykori kútja már
nincs a téren, de kis-méretû
makettje a síremlékén megte-
kinthetõ.

L. L.

Utcáink, tereink
névadói (78.)

Lakos tér

Mit szól hozzá
Széchenyiné Csergõ Judit?



Négy hónapi kényszerpi-
henõ miatt csak szeptember
végére készül el a szarvasi
úti kerékpárút újabb szaka-
sza, ugyanis a termál-tavon
fészkelõ madarak költési
idõszaka alatt nem végezhet
munkát a kivitelezõ. Össze-
sen mintegy 8000 köbméter
földet és töltõanyagot moz-
gatnak meg a 2050 méteres
bicikliút megépítéséhez. A
munka az ütemtervnek meg-
felelõen halad, eddig elké-
szült a megerõsített alap és a
töltés a sóderággyal. Au-
gusztusban az útszegély ki-
alakításával, betonozással és
aszfaltozással folytatják a ki-
vitelezést a szarvasi Integrál
Zrt. munkatársai. A kerék-
párút átadását szeptember
végére tervezik. B.G.
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Szentesen rendezett verse-
nyük elõtt ifjú birkózók is
nagy számban megjelentek a
Lõrincz Márton téren múlt
szombaton, az olimpiai tölgy
75 éves születésnapját kö-
szöntõ városi ünnepségen.
Az 1936-os berlini ötkarikás
játékokon a gyõztesek az
aranyérem mellé egy facse-
metét is kaptak, így a lég-
súlyban, kötöttfogású birkó-
zásban elsõséget szerzett er-
délyi sportoló is. Lõrincz
Márton azonban szülõfalujá-
ban, Korondon az akkori po-
litikai viszonyok miatt nem
ültethette el a fácskát. Két
ember, a szentesi dr. Papp
László és Lõrincz Márton ba-
rátsága vezetett oda, hogy ez
a facsemete itteni földben
verjen gyökeret, fogalmazott
Szirbik Imre polgármester a
ceremónián. A 75 éves tölgy,
mely ma a világon talán az
egyetlen még élõ a berlini
fák közül, az olimpia jelsza-
vait is szimbolizálja, de a fa
összeköt – határon belül és
kívül is – bennünket, hang-
zott Szirbik Imrétõl.

Korond nem felejtette el
Lõrincz Mártont, aki bár te-
hetségét az anyaországban
kamatoztatta, de az ottani
sportcsarnok és egy egyesü-

let is viseli a birkózó nevét,
mondta Katona Mihály, a te-
lepülés polgármestere. Azt
kívánta, a két település kö-
zötti jó viszony terjedjen ki
az egész nemzetre.

Az ünnepségen Kovács
Sándor kecskeméti veterán
birkózó verssel emlékezett
Lõrincz Mártonra, a Klauzál

iskola tanulói pedig mûso-
rukban felidézték a korabeli
eseményeket, az 1937-es fa-
ültetést.

Kis-Rácz Antalné köszöne-
tet mondott mindazoknak,
akik féltõn vigyáztak a ma
már 20 méter magasra tere-
bélyesedõ fára és annak
környékére, mely mostanra

az önkormányzat jóvoltából
megszépült. Ez alkalommal
megemlékeztek az „unoká-
ról”, a Polyák Imre és Hege-
dûs Csaba olimpiai bajnokok
által 15 éve ültetett tölgyfá-
ról is. Az ünnepséget köve-
tõ birkózóversenyen csapat-
ban a szentesiek végeztek
az élen. D. J.

Nagyon készült mindenki
a havas idõszakra, a családse-
gítõnél hétvégi ügyeletet is
tartottak. A három tanya-
gondnok és a gyerekjólétisek
is végigjárták a hozzájuk tar-
tozó területet, felmérve az ott
lakók szükségleteit: mennyi
tüzelõjük és élelmiszerük
van, tudnak-e közlekedni. A
nagy havazáskor egy-két be-
jelentés érkezett a szolgálat-
hoz, de senki nem volt köz-
vetlen életveszélyben. 

– Voltak akiket pár napra
be kellett költöztetni az át-
meneti otthonba, mert el-
romlott a gázkazán vagy
szétfagyott a fûtés – mondja
Gál Antal. Jelentõsen emel-
kedett az ellátottak száma
d e c e m b e rh e z  k é p e s t .  A
Gyermekek Átmeneti Ottho-
nában a 23 fõs létszám kere-
tet meghaladóan huszonné-
gyen vannak. Telt ház van a
Családok Átmeneti Otthoná-
ban is karácsony óta. Jelen-
leg harmincan vannak a 33
helyre, de minden szoba fog-
lalt. Télen volt amikor az iro-
dát is hálónak használták a
felmerült igény miatt.

– Szorosan együtt dolgo-
zott a kritikus napokban a
családsegítõ, a hajléktalan
szálló, a polgármesteri hiva-
tal, a tûzoltóság, a katasztró-
favédelem és a rendõrség.
Nagyon hatékony volt az
együttmûködés – tette hozzá
Szalainé Dobóvári Brigitta.
Az viszont látszik sajnos –
mondja Gál Antal –, hogy
mára eljutottunk oda, hogy
több család egyik napról a
másik napra él. Nincs egy
heti élelme és tüzelõje, ezért
naponta meg kell jelennünk
náluk. Folyamatos igény van
a tíz adagos népkonyhára is,
ami tavaly október eleje óta
mûködik Szentesen.

– A téli hétvégi és éjszaki
ügyelet bére, a telefon és az
üzemanyag minimális plusz-
költséget jelent, ezt azonban
ki tudja gazdálkodni az in-
tézmény – fogalmaz a csa-
ládsegítõ vezetõje.

U g y a n c s a k  a  k i v á l ó
együttmûködést emelte ki
Tedás Zoltán, a Hajléktalan
szálló vezetõje is kérdésünk-
re. - A polgárõrök és a rend-
õrök is maximálisan segítsé-
günkre voltak a tél folya-
mán. Ellenõrizték a közterü-
leteket és kapuzárásra visz-
szaszállították a nálunk re-
gisztráltakat. Senki nem
aludt kint és nem fagyott
meg az utcán. Bízom benne,
hogy folytatódik ez a jó kap-
csolat a polgárõrséggel és a
rendõrséggel.

Telt házzal, idõnként afe-
lett mûködtünk februárban
és még jelenleg is sokan van-
nak nálunk. A nappali mele-
gedõben tíz mobil ágyat állí-
tottunk be, de az éjjeli mene-
déken is idõnként kénytele-
nek voltunk szivacson altat-
ni fedél nélkülieket. Átmene-
ti jelleggel, de tartósabb idõ-
szakra fogadtunk be 10-12
fõt, de többen is voltak itt
egy-két napig. Sürgõsségi el-
látásra öt alkalommal kellett
szállítanunk hajléktalant. Az
önkormányzat étkezési jegy-
gyel és utazási hozzájárulás-
sal segítette a bajbajutotta-
kat.  Magánszemélyektõl ru-
ha és tartós élelmiszer fel-
ajánlásokat kaptunk. Bányai
Zsolt karácsonykor meleg
ételt hozott, a Felsõpárti Re-
formátus Egyház havonta
egyszer meleg étellel, egyéb-
ként folyamatosan száraz
élelemmel látta el a hajlékta-
lanokat.

Besenyei

Telt ház van a szállókon

Emelkedett az
ellátottak száma

A hosszú távú stratégiai
kérdések vizsgálata és a tör-
vényi változásokból adódó
módosítások a két fõ téma-
kör, amirõl a képviselõk tár-
gyalnak a pénteki ülésen.
Két beszámolót is meghall-
gat a testület. Az egyik a
rendõrkapitányság tavalyi
munkáját értékelõ összefog-
la ló ,  a  másik  az  üdülõ-
központ munkájáról szóló
anyag. Az Ipari Park mûköd-
tetésérõl készült elõterjesz-
tés, amibõl kiderül, hogy a
város nem csak a fizikai le-
hetõséget teremti meg kü-
lönbözõ vállalkozások mû-
ködésére, hanem ki is ajánlja
ezeket a terveket.

A képviselõ-testület várha-
tóan elfogadja a közbeszer-
zési szabályzat valamint a
Tisza Volán Zrt-vel kötött
közszolgáltatási szerzõdés
módosítását. Utóbbi nem
érinti a jegy- és bérletárakat. 

A képviselõk döntenek az
április 1-tõl érvényes intéz-
ményi térítési díjakról is.
Szirbik Imre polgármester el-
mondta, hogy a város – el-
lentétben több önkormány-
zattal – nem kívánja fizetõssé

tenni a bölcsõdei ellátást. Bár
a költségvetés igényelné az
így kapott plusz bevételt,
azonban úgy gondolja, hogy
ha már a szülõnek lehetõsé-
ge van munkát vállalni, ak-
kor ne terhelje anyagilag a
gyermek elhelyezése, gondo-
zása. 

Az önkormányzat a szoci-
ális bérlakásokkal kapcsola-
tos döntések egy részét a
szociális bizottság hatásköré-
be adná, ezzel is elõsegítve
az átláthatóbb lakásgazdál-
kodást. Egy másik elõterjesz-
tés az általános iskolai kör-
zethatárok módosítását java-
solja, mivel ezek meghatáro-
zásánál figyelembe kell ven-
ni a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek egyen-
letes arányát a nevelési-okta-
tási intézményekben. A mó-
dosítás csupán néhány utcá-
nál jelent változást. 

Szó lesz még az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasá-
gi társaságok ügyvezetõinek
és felügyelõbizottsági tagjai-
nak díjazásáról, és a város
rendezési tervének módosí-
tásáról.

B.G.

Nem lesz fizetõs a bölcsi
A MH 37. II. Rákóczi Fe-

renc Mûszaki Ezredhez érke-
zett Domján László vezérõr-
nagy március 24-én. A MH
Összhaderõnemi Parancs-
nokság (MH ÖHP) parancs-
nokát Nyers József mérnök
ezredes, az alakulat parancs-
noka a tiszai gyakorlótéren
fogadta. 

A vezérõrnagy kiképzés
közben az alakulat képessé-
geivel ismerkedett, valamint
a hídépítés és az átkelés
technikai eszközeit tekintette
meg. A tábornok egy PTSZ-
M típusú lánctalpas, úszó
gépkocsiról figyelte a kato-
nák tevékenységét ponton-
dobás és összekapcsolás
közben, majd a megépített
nyolcvan tonnás komp üze-
meltetését.

A laktanyaparancsnok rö-
vid jelentésében kitért az ala-
kulat felépítésére, tevékeny-
ségére és fontosabb feladata-
ira. Az állománygyûlésen
Domján László kiemelte: eb-
ben az esztendõben is nagy
hangsúlyt kell fektetni a ki-
képzésekre, valamint a nem-
zetközi szerepvállalással
kapcsolatos feladatok teljesí-
tésére.  – Azt a szakmai hoz-
záértést, amit a szentesi mû-
szaki katonák már Okuca-
niban, a Magyar Mûszaki
Kontingens munkája során
és azóta is folyamatosan bi-
zonyítanak, meg kell õrizni!
Szükség van arra a tudásra,
amit képviselnek – hangsú-
lyozta az MH Összhaderõ-
nemi Parancsnokság pa-
rancsnoka.

Elégedett a parancsnok

Egész napos látogatásra jön
városunkba a volt miniszter-
elnök. Gyurcsány Ferenc nem
elsõ alkalommal teszi tisztele-
tét Szentesen. Még 2007-ben,
kormányfõi idejében járt itt,
amikor üvegházakba látoga-
tott, kertészeti vállalkozókkal
kerekasztal beszélgetésen vett
részt és fórumot tartott a me-
gyeházán. A mostani látoga-
tás apropójáról Szarvas Kop-
pány Bendegúz, a Demokrati-
kus Koalícióval együttmûkö-
dõ Ifjú Demokraták elnöke és
Vörös Krisztina, a párt 3. szá-
mú választókerületi szervezõ
koordinátora beszélt Szente-
sen.

– Szeretnénk megismertetni
magunkat, mert ma még
Gyurcsány Ferenc pártjaként
tartanak számon, pedig nem
róla szól a dolog. A Demokra-
tikus Koalíció Csongrád me-
gyei 3. számú választókerüle-
ti szervezete februárban ala-
kult meg szentesi központtal.
A városban több tagunk van
már, és számuk folyamatosan
emelkedik - nyilatkozta a me-
gyei koordinátor. Eddig álta-
lában jól fogadták a jelenlé-
tünket, nem találkoztunk el-
lenséges magatartással. Az is

igaz, hogy aki nem szimpati-
zál velünk, az inkább nem
nyilvánul meg. A közeljövõ-
ben irodát nyitunk a város-
ban, ahol fogadóórákon vár-
juk a lakosokat. Havi rendsze-
rességgel tervezünk lakossági
fórumot tartani a párt egy-
egy ismert politikusának, vé-
leményformáló személyiségé-
nek részvételével. A volt mi-
niszterelnök is ellátogat Szen-
tesre április 5-én és délután
lakossági fórumot is tart. 

– A helyi fiatalság képvise-
lõivel találkoztunk most,
megnéztük a Diákpincét, egy
fiatal zenekar tagjaival is be-
szélgettünk – mondta Szarvas
Koppány. – Szeretnénk minél
több ember véleményét meg-
ismerni egy-egy ilyen látoga-
tás során.

Az Ifjú Demokraták vezetõ-
je a felsõoktatási törvény vál-
tozása elleni, letolt nadrágos
tiltakozásról híresült el. A ke-
retszámok csökkentése ellen
hívta fel a figyelmet társaival,
amikor a metrón levetett nad-
rággal utaztak februárban. –
Az ötlet jó volt, a kivitelezés-
ben voltak apróbb hibák, de a
célját elérte – fogalmazott la-
punknak. B.G.

Irodát nyit a DK,
jön Gyurcsány

Erõt és összefogást
szimbolizál a tölgy

Tojásrakás miatt leáll az építkezés

Komoly szervezési munka, az intézmények és szerveze-
tek folyamatos együttmûködése és kölcsönös segítése is
kellett ahhoz, hogy komolyabb gond nélkül teljen el az
idei tél – fogalmazott Gál Antal, a családsegítõ központ
igazgatója lapunknak. Szalainé Dobóvári Brigitta, a tanya-
gondnoki szolgálat vezetõje kiemelte a polgármesteri hiva-
tal szociálpolitikai osztályának segítségét, amivel azonnal
készpénzhez juttatták a rászorulókat a házipénztárukból,
szociális segély keretében. Volt olyan személy, akit a pénz-
felvétel után a tanyagondnoki szolgálat segített hazaszállí-
tani az átvett pénzbõl vásárolt élelmiszerrel.

(Fotó: Vidovics)
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Szorgos kezek végezték an-
nak a 17 facsemetének az el-
ültetését, amelyek a jövõben a
bölcsõde udvarát gazdagítják
a gyermekek és gondozóik
örömére. A tavaly átadott in-
tézmény udvarára olyan nö-
vények kerültek, melyeknek
nincs termésük és nem okoz-
nak allergiás megbetegedése-

ket. A vállalkozó kedvû ön-
kéntesek munkájának és a
Vásárhelyi úti faiskola felaján-
lásának köszönhetõen többek
között juhar-, fûz-, hárs-, kõ-
risfa, illetve fagyal teszi szeb-
bé a környezetet a bölcsõde
udvarán, amelyet szintén a
faiskolából fûmaggal is be-
szórnak. 

„A Közlekedésért Érdemérem” ki-
tüntetésben részesült a közlekedés ér-
dekében végzett magas színvonalú,
eredményes munkája elismeréseként
Fûzi Zoltán (képünkön), a Magyar
Közút Non-profit Zrt. Szentesi Üzem-
mérnökség-vezetõje. Az érdemérmet
Németh Lászlóné szakminisztertõl vet-
te át a március 14-én megtartott ün-
nepségen. Az 53 éves szakembert a
Magyar Közút Nzrt. Csongrád megyei
igazgatója, Székely Tamás javasolta a
díjra. Az elismerés súlyát emeli, hogy
az országban dolgozó közutasok kö-
zül csak ketten kaptak miniszteri ki-
tüntetést.

Fûzi Zoltán 35 évvel ezelõtt, a közép-
iskola befejezése után, pályakezdõként
került a közúthoz, mûvezetõ beosztás-
ba. Az eltelt évek alatt elvégezte a fõis-
kolát és elõbb helyettes, majd 1991-ben
a szentesi üzemmérnökség vezetõje
lett. A területükön 15 települést érintve,
330 kilométer közút és 18 híd üzemelte-
tése, karbantartása, téli hó- és síkos-
ságmentesítése tartozik a feladataik kö-
zé. – A közlekedõk egyre nagyobb elvá-
rását 32 fõvel és 20 géppel igyekszünk
teljesíteni – mondja az üzemmérnökség
vezetõje. Az üzemeltetési és karbantar-

tási munkák megrendelõje a Közleke-
désfejlesztési Koordinációs Központ, a
mûszaki ellenõr az elvégzett feladato-
kat rendszeresen ellenõrzi. 

Tudja, hogy több útszakaszon lenne
szükség felújításra, azonban õk csak ja-
vaslatot tehetnek, a döntés nem rajtuk

múlik. Legrosszabb állapotban a Fábi-
ánsebestyéntõl a megyehatárig tartó út-
szakasz van, de nem lehet tudni, mikor
kerül sor a felújítására. Saját költségve-
tésükbõl a közutak biztonságos haszná-
lata érdekében végzik el az állagmeg-
óvó munkákat. A karbantartás célja,
hogy az utak természetes elhasználódá-
sa során kialakuló meghibásodások ja-
vításával a további állapotromlást meg-
elõzzék.

Jelenlegi fõ munkájuk a padkarende-
zés, amelyet mindig tavasszal végeznek
el.

2011-ben a területükön elkészült fel-
újítások, nagyfelületû fenntartások: a 45
úton a Veker-hídnak és környezetének
teljes felújítása, a Csongrádon áthaladó
országos közutak nagyfelületû javítása,
a Szarvas-Szentesi összekötõút 6 km
hosszú szakaszának, valamint a
Szentes-Lapistó belterületén áthaladó
4406-os út 1,5 kilométeres szakaszának
nagyfelületû javítása.

– Meghitt, bensõséges ünnepség ke-
retében adta át a miniszter asszony a
díjat. Köszönöm valamennyi munkatár-
sam munkáját, mert ez a díj az õ elis-
merésük is – mondja végezetül Fûzi
Zoltán.

Besenyei Gábor

Facsemeték
a bölcsiseknek

A tarifák nem változnak
azzal, hogy a Rubicomot
felvásárolta a UPC, de má-
justól a József Attila utcáról
a Kossuth utcára költözik az
ügyfélszolgálati iroda. A
társasházakban élõknek
kedvezhet leginkább, hogy
több távközlési cég is jelen-
tõs fejlesztésekbe kezd
Szentesen. 

Szentesen május 3-ától kez-
di el biztosítani a saját szol-
gáltatásait a UPC – tudtuk
meg Szûcs Lászlótól, UPC Ma-
gyarország Kft.  kommuniká-
ciós igazgatójától. A társaság
felvásárolta a Rubicom Zrt.
kábeltelevíziós hálózatait, így
a szentesit is. A váltás Szente-
sen mintegy 7000 ügyfelet
érint.  Májustól elérhetõvé vá-
lik a UPC teljes szolgáltatáskí-

nálata, mint például a digitá-
lis videorögzítõ funkció, a
több száz filmet és több ezer
órányi tévés tartalmat kínáló
videotár, illetve az akár 120
megabites letöltési sebességet
nyújtó internet. 

– Az eddig megkötött elõfi-
zetõi szerzõdések továbbra is
érvényben maradnak, az ügy-
feleknek nem szükséges át-
szerzõdniük az új szolgáltató-
hoz, és ennek megfelelõen a
szolgáltatási díjak sem változ-
nak – hangsúlyozta Szûcs
László. – Szentesen ugyanak-
kor május 3-ától már a UPC
szolgáltatásait biztosítjuk
minden kábeles elõfizetõ szá-
mára. A hagyományos analóg
televíziós szolgáltatás jelentõ-
sebb változások nélkül vehetõ
majd igénybe továbbra is, a

digitális televíziós szolgálta-
tás a UPC országos kínálatát
veszi át,  és az internet-
csomagok is a UPC ország-
szerte elérhetõ csomagjainak
felelnek majd meg. Ez alapján
az eddigi árszinten várhatóan
jelentõsen magasabb szintû
szolgáltatást vehetnek majd
igénybe a továbbiakban a
szentesi kábeles elõfizetõk.
Ahhoz, hogy a UPC digitális
szolgáltatásait igénybe vehes-
sék, szükség lesz az eddig
használt régi beltéri egységek,
set-top-boxok, internet- és te-
lefonmodemek cseréjére – tet-
te hozzá.A kommunikációs
igazgató arról is tájékoztatott,
hogy a Rubicom szentesi ügy-
félszolgálati irodája a szolgál-
tató-váltással egyidejûleg, áp-
rilis 30-án bezár. Május elsejé-
tõl a UPC új helyszínen, a
Kossuth Lajos u. 13. szám
alatt biztosít ügyfélszolgálati
irodahelyiséget, hétfõn, szer-
dán és pénteken 8 és 16 óra
között, kedden és csütörtökön
8-tól 18 óráig, illetve szomba-
ton 8 és 12 óra közötti nyitva
tartással.

Kép és szöveg:
B.D.

Új épületszárnnyal bõvül
a Kiss Bálint Református
Általános Iskola a Hajdú
Lajos és Tóth József utca
sarkán. Az intézmény évek
óta gyûjti a pénzt a négy
szintes, 120 négyzetméter
alapterületû épületrész ki-
alakítására. A munkákat
március 20-án kezdte meg
az alapozással a Mátrix Bau
2002 Bt.

A volt szolgálati lakást
még 2010-ben bontották le,
aminek a helyén most saját
beruházásként megvalósul a
torna- és konditermet, szer-
tárt, tantermeket, orvosi szo-
bát és vendégszobákat magá-
ba foglaló épületrész. Au-
gusztusig szeretnék a tetõ-
szerkezettel bezárólag elvé-
gezni a munkákat, kialakíta-
ni a belsõ lépcsõket és vá-

laszfalakat. Ha rendelkezésre
áll a további munkákhoz
szükséges anyagi fedezet, ak-
kor már a télen folytatják a
kivitelezést, és terveik szerint
2013 õszére, tanévkezdésre
átadják a teljes épületet. 

- Nagy igény van új tanter-
mekre – mondja Hódi József
gazdasági igazgató. – Az
évek óta emelkedõ tanulólét-
szám szükségessé tette újabb
és újabb terek bevonását az
oktatásba, a pincétõl a padlá-
sig. Ezért döntött úgy az is-
kola vezetése, hogy a takaré-
kos és tudatos gazdálkodás
mellett megmaradó pénze-
ket gyûjtik össze az új épü-
letszárny megvalósítására. A
megtakarításban nagy lépés
volt az évekkel ezelõtt meg-
kezdett nyílászárócsere-
program, aminek a hatására

jelentõsen csökkent a fûtés-
költség. Így ma kevesebbet
költünk távhõre, mint 2008-
ban.

Napokon belül megtörté-
nik a református iskola új
liftjének mûszaki átadása is.
A tavaly nyáron kezdõdött
akadálymentesítés során
a pincétõl a padlásig járó,
ötmegállós, 630 kg össz-
terhelésû hidraulikus felvo-
nót építettek be. A szerkezet
a fõépülethez kívülrõl csatla-
kozik és az épületbõl vala-
mint az udvar irányából is
használható a mozgáskorlá-
tozottak illetve babakocsis
szülõk részére. A kivitelezés
több, mint 10 millió forintos
költségét szintén saját erõbõl
fedezte az iskola.

Kép és szöveg: 
Besenyei 

A Születés Hete országos szakmai, kultu-
rális és tájékoztató rendezvénysorozatot
május 10-11. között ismét megrendezik
Szentesen, melynek keretein belül újra rajz-
pályázatot hirdetnek „Amikor beteg vol-
tam“ címmel. Nevezhetnek egyéniben 5-7
év közötti gyerekek, csoportokban óvodá-

sok, kisiskolások és 8-10 év közötti gyere-
kek. A pályamûvek leadásának határideje
április 30., beadás helye: Vöröskereszt szen-
tesi iroda (polgármesteri hivatal földszint
133. szoba, Kossuth tér 6. ). A borítékra ké-
rik ráírni: „Amikor beteg voltam“. Ered-
ményhirdetés és ünnepélyes díjátadás má-
jus 10-én, fél 11-kor lesz a Mûvelõdési és If-
júsági Házban. Az alkotásokat az esemé-
nyen kiállítás keretében bemutatják.

Rajzpályázat

A városi könyvtárban mû-
ködõ filmklubban a Napfi-
vér, Holdnõvér c. Zeffirelli
filmet vetítik. Az április 10-
én, kedden 18 órától látható
filmbõl adunk ízelítõt:

Pietro Bernardone gazdag
itáliai kereskedõ, szép felesé-
gével és egy minden jóval el-
halmozott fiúval, Francis-
szal. Francis sokáig él léhûtõ
módjára Assisiben, sokat
iszik és nem veti meg az asz-
szonyokat sem. Amikor há-

ború tör ki Perugia és Assisi
között Francis és barátai be-
vonulnak a hadseregbe, ahol
nem sokkal késõbb fogágba
esnek. Mire betegen hazatér,
hatalmas változásokon megy
keresztül. Elkezd örülni az
élet apró dolgainak, a mada-
rak csicsergésének és megve-
ti azt az életet, amit koráb-
ban élt. Otthagyja apját és el-
határozza, hogy koldulásból
élve, saját kezével fog temp-
lomot emelni Istennek…

A filmklubban:
Napfivér, Holdnõvér

Jövõre négy új
teremben taníthatnak

A közút a munkája 35 éve

Az Optanet is fejleszt
Lapunk értesülései szerint a társasházaknál több

távközlési társaság is komoly fejlesztésekbe kezdett: az
optikai szálakat egészen a lakásokig vezetik, az FTTH-
nak nevezett rendszerrel az ügyfeleknek nem kell a
garantált sávszélességen másokkal osztoznia. A MÁV
Lakásszövetkezet kertvárosi kábeltelevíziós hálózatán
internet- és telefonszolgáltatást kínáló helyi Optanet is
fejleszt, bõvítik a sávszélességet, illetve terveik között
szerepel, hogy beszállnak az FTTH-versenybe.

Májustól a UPC
jön kábelen

Április végén bezár az ügyfélszolgálat, és új irodát nyit a UPC.



Kossuth-díjas író volt a
vendége a városi könyvtár-
nak a Márai-program kere-
tében. A Jadviga párnája cí-
mû regényével berobbant
Závada Pállal (képünkön)
az író-olvasó találkozó elõtt
beszélgettünk, elõször is ar-
ról, hogy a Békés megyei
származású szerzõ nem elõ-
ször jár városunkban.

– Tótkomlósi vagyok, és
rendszeresen átutazom Szen-
tesen, fõleg, amióta Budapes-
ten élünk. A megkerülõ út
óta nem a városon keresztül
közlekedem, de be szoktam
nézni, – mondta az író. –
Szenteshez konkrétan akkor
volt a legtöbb közöm, ami-
kor a Sipos Andrással közösen
írt Statárium címû szociográ-
fiánkat készítettük. A könyv
elõzménye dokumentumfilm
volt, a gyújtogató kulákok
pereirõl, a három történet
között Dancsó János esetérõl
is, ez utóbbi A fábiánse-
bestyéni tûz címmel szentesi
kötõdésû volt, mert ez egy it-
teni család. 1989-ben inter-
júztunk a városban, ugyanis
akkoriban szociográfus vol-
tam, többször is jártam vidé-
ken ilyen céllal, a parasztság
múltját kutatva és a kulák-
sághoz kapcsolódó munká-
immal. Emlékszem, nagy
pulykatartó és uborkater-
mesztõ családoknál voltunk,

hiszen a Kádár-rendszer
utolsó évtizedében itt már in-
tenzíven ment a háztáji ma-
gángazdálkodás. Ez egy elõ-
iskolája volt a késõbbi irodal-
mi munkásságomnak – val-
lotta Závada Pál.

Megemlítettük neki, hogy
földink, Cserna-Szabó András
is a Magvetõ Könyvkiadónál
volt, hátha találkoztak, mire
az író megjegyezte: – Szok-
tunk beszélni, ismerjük, be-
csüljük egymást, csakúgy,
mint Gre-csó Krisztiánnal.
Ezeket a fiatal kollégákat
szeretem, különösen azért,
mert van bennük hûség a
szülõföldhöz. Folyton arról
beszélnek, írnak, honnan jöt-
tek, miközben a legkorsze-
rûbb módon kapcsolódnak
be a kortárs irodalom újabb
áramlataib a .  A színhá-

zaknál, ahol dolgozom,
egyre-másra derül ki színé-
szekrõl, hogy ide jártak a
drámai tagozatra. Például
Fesztbaum Béla, aki a Jadviga
párnája filmes változatában
játszott,  milyen büszke
volt, hogy innen hoztak ko-
rabeli fényképezõgépeket a
forgatásra. Aggodalommal
figyeltük azt is, mi lesz en-
nek az iskolának a sorsa -
utalt a gimnázium körüli,
pár évvel ezelõtti esemé-
nyekre Závada Pál.

Évekig dolgozik egy-egy
regényen. – Az ember egy-
részt alapanyagot gyûjt, ami
idõigényes, de én amúgy is
nehézkesen, lassan dolgo-
zom, formát kell a regény-
nek keresni – fejtette ki. – So-
kat írok át, mind a szerkeze-

tét, nyelvét képzelem el újra,
mind a hangütését illetõen
szoktam kísérletezni. 

Závada Pál 1997-es best-
sellere, a Jadviga párnája
máig keresett mû a könyv-
tárban is, de nem gondolja,
hogy ez a siker teherként ne-
hezedett volna rá. – Persze,
az embernek eszébe jut,
hogy mi lesz a következõvel,
de úgyis a nulláról kell újra-
kezdeni. Ez kivételes szeren-
cse, nem feltétlenül függ ösz-
sze az olvasói siker egy
könyv minõségével, – ma-
gyarázta. Idén szeretné befe-
jezni ötödik regényét, mely-
ben fényképek lesznek, kéz-
zelfogható formában, ami
régóta dédelgetett vágya
volt.

Darók József
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Húsvéthétfõn, április 9-én
immár második alkalommal
rendezzük meg a Kézmûves
ízek fesztiválját – tájékoztatta
lapunkat Molnár Lívia, a Szen-
tesi Vendégszeretet Egyesület
elnöke. – Idén a Dózsa-ház ad
otthont a rendezvénynek,
mely 10-17 óráig tart, több
helyszín bekapcsolódásával.
Ezt követõen táncházzal vár-
juk a gyerekeket, majd a fel-
nõtteket. 

Közel 30 tevékenység lesz a
programban. – Régi, már fele-
désbe merült ételeket is ké-
szítünk, melynek elkészítésé-
be az érdeklõdõk is bekapcso-
lódhatnak. Az elkészített éte-
lek receptje nem marad titok,
azt az érdeklõdõk megkapják
– árulta el a szervezõ. A láto-
gatók tanulhatnak például ka-
lácsot, kenyeret, csörögefán-
kot, görhét, dödöllét csiramá-
lét sütni. Az ünnephez kap-
csolódó kézmûveskedés is
lesz, lehet tojást festeni, hí-
mezni, horgolni tanulni is.
Õsi mesterségek közül most a
kovácsmesterséget mutatják
be, az üllõ kipróbálható lesz
mindenki számára.

A nap folyamán egyéb
programokkal – kenuzással,
tojáskereséssel, lovasfoga-
tozással – is szórakoztatják a
látogatókat.

Délután 13-17 óra között a
múzeum ligeti épületében
nemrég átadott látványtár is
megtekinthetõ lesz. A múze-
um Csináld utánuk! címmel
régi mesterségeket, õrlést,
szövést, halászatot mutat be,
melyek ki is próbálhatók. 5
órától a Mûvészetek Háza is
bekapcsolódik a fesztiválba,
ott kézmûves mûhelyeket le-
het meglátogatni.

D. J.

Kézmûves
ízek a

Dózsa-háznál

Egy szovjet mûhold csapódik be Simagöröngyös határá-
ban, majd a falut elözönlik az élõhalottak – magyar viszo-
nyokra alkalmazott, klasszikus zombifilm-motívummal kez-
dõdik a Lidércfény alkotói közösség elsõ novelláskötete. A
történetek füzérét szentesi csapat szerkesztette, részben egy
évek óta futó online magazinban meghirdetett kreatív
játékukra érkezett mûvekbõl.

Ha Poszler György egy könyvre azt mondja, az annyira
rendhagyó, hogy még õ sem tartott ilyet a kezében, az jellem-
zésnek, s dicséretnek sem akármi, s nem rossz bevezetés egy
könyvbemutatóhoz sem. Márpedig ez hangzott el az iroda-
lomértõ pedagógus szájából, mielõtt a könyvtárban leült az
alkotókkal beszélgetni. Azok pedig irodalom- és számítógép-
barátok is egyben, akikkel a társalgás zajlott. A netes és
fantasy irodalomban megszokott módon nem anonimitásba,
csupán írói álnevek mögé rejtõzõ Bognár Zsolt, alias Jimmy
Cartwright, Török Viktor, mint Kapitány és Túri András, vagyis
Homoergaster egy saját internetes magazinban publikálnak,
egyszersmind lehetõséget adnak sok fiatalnak, hogy kibonta-
kozhassanak. A hatodik évfolyamánál tartó Lidércfény
amatõr kulturális folyóirat ezeknek az írásoknak egy szûrt
fóruma, melyet az internetrõl bárki letölthet.

A most megjelent Zombi apokalipszis címet viselõ kötet
összesen 11 szerzõ munkájából jött létre. Elõzménye tulaj-
donképpen egy bábfilm, melyet az alkotók még évekkel ez-
elõtt elkezdtek tervezni, s bár a próbafelvételek jól sikerültek,
végül nem készülhetett el. Viszont késõbb sikeres lett az a
kreatív játék, melyben címeket megadva – egyfajta fogódzó-
ként – kellett azokhoz illeszkedõ történeteket alkotni. A most
olvasható kötet részben ezeknek a novelláknak az egymás-
utánjából állt össze, a szerkesztõi elv azt az írást tette nyitó-
történetnek, mely a végül meg nem valósult bábfilm alapja -
egyébként András jegyzi.

A megadott témát a szerkesztõ szerint sokan talán túlzot-
tan is szabadon értelmezték, így a sokszínûség – lövöldözés,
humor, s a szereplõk között a KGB-ügynöktõl a seriffen ke-
resztül a nindzsákig mindenféle karakter – jellemzõ a kötet
írásaira. A woodoo kultuszból származó zombik, azaz élõha-
lottak rémtörténetei Európában is gyökeret vertek, mert –
ahogy Kapitány fogalmazott – az emberek szeretnek rettegni.
A történetekben van katarzis is, ami segít feloldani a félelme-
ket, tette hozzá Homoergaster.

Annak ellenére, hogy a csapat nem üzleti érdekbõl állította
össze a kötet anyagát, az amatõrnek nevezett közösség köny-
vére felfigyelt egy kiadó, s a könyvhétre, vagyis heteken be-
lül, ki is hoznák a kötetet a nagy nyilvánosság számára.
Jimmy már elkészítette a könyv trailerét is, vagyis az
internetes ajánlót, ami felkelti az érdeklõdést a kötet iránt.
Ebbõl egy amerikai rajongó kedvéért még angol nyelvû ver-
zió is készült. A nem mindennapi történet folytatását egy szi-
geten szõné tovább a társaság. D. J.

Zombik
„lidércfényben”

Mint mesélte, visszagon-
dolva programteli, színes
gyermekkort tudhat magá-
nénak, hiszen szabómester-
ként dolgozó szülei (édes-
anyja férje mellett tanulta ki
a szakmát) háza a falubeliek
összejöveteleinek helyszíne
volt rendszerint. Ez csodá-
latos emlékként él benne. –
Esténként nálunk jöttek
össze az idõsebbek, és me-
séltek a világháborúról, ka-
tonaéveikrõl, élményeikrõl.
A legkülönbözõbb emberek
jelentek meg házukban, a
körzeti orvostól a falusi ze-
nészig. Mind meséltek – fo-
galmazott Mészáros Antal,
aki innen eredezteti nagy
kedvence ,  a  tör ténelem
iránti érdeklõdését, melyek
utazásainak helyszíneit is
meghatározták. 

Orvos nem volt család-
jában, az egészségügyben
csupán nagynénje dolgo-
zott, aki a nõvéri évek után
a szegedi ápolónõképzõben
is tanított. A gimnáziumban
sem végig az orvosi hivatás
volt kitûzve szeme elõtt, a
középiskola a legkülönbö-
zõbb dolgok, tudományok
iránti nyitottságot mélyítet-
te el benne. Szívesen emlék-
szik vissza a Horváth Mi-
hály Gimnázium kiváló ta-
nári gárdájára, többek kö-
zött Terney Béla mûvészet-

történeti elõadásaira, Bakó
Károlyra, aki biológiát, em-
bertant tanított, s felkeltette
az orvostudomány iránti ér-
deklõdését, és egykori osz-
tályfõnökére, Varga Rózsára.

Mészáros Antal 1972-ben
szerezte meg orvosi diplo-
máját Szegeden, 1977-ben
tett szakvizsgát belgyógyá-
szatból. 1972. szeptember
15. óta, több mint 36 éve,
dolgozik a Dr. Bugyi István
Kórházban, ahol nyári köte-
lezõ kórházi gyakorlatait is
töltötte. Ezek során ébredt
fel a szakterület iránti ér-
deklõdése, s megszerette a
szentesi intézményt, ahol
sokáig osztályvezetõ helyet-
tesként is tevékenykedett. –
Szükség volt egymás gon-
dolatainak ismeretére, fõ-
ként abban az idõben, mi-
kor a belgyógyászati osz-
tály ügyeletese egyszer-
smind a sürgõsségi ellátás
vezetõje is volt. Az ügyele-
teshez, a belgyógyászati
ambulanciára szállította a
mentõ a betegeket, az ott
szolgálatot teljesítõ orvos
döntött arról, hogy melyik
szakterülethez tartozik a
páciens ellátása.  

– Máté Konrádtól pálya-
kezdõként sokat tanultam,
illetve szigorlóként Udvardi
professzortól, de fiatalként
orvosi szemléletem kialaku-

lásában a társosztályon dol-
gozók segítsége, javaslata is
szerepet játszott. Köztük
például Szécsényi fõorvos
úré, akit sokszor hívtuk
konzíliumba, mert az agyi
inzultusos, agyvérzéses be-
tegek döntõ része a belgyó-
gyászati osztályra került –
mondta a fõorvos, akit saját
bevallása szerint mindig a
feladatok megoldása izga-
tott, hiszen az egyik legfon-
tosabb dolog a gyógyítás-
ban, hogy az orvos elõbb
megfelelõ lépésekkel eljus-
son a konkrét diagnózisig,
majd ez alapján a megfelelõ
módszer kiválasztásával
gyógyítson. Egy esetben
még Bugyi István profesz-
szorral sem egyeztek meg
az egyik páciens betegségé-
vel kapcsolatos nézeteik.
Az akkor már nemzetközi
szaktekintélynek számító
Bugyi tanár úr azonban
sportnyelven e l ismerte ,
hogy a belgyógyásznak van
igaza, nem csinált belõle hi-
úsági kérdést. A diagnózis
felállítása után megírta a fi-
atal orvosnak: belgyógyá-
szat-sebészet 1–0.

Cseh-Lakos

Állami kitüntetés Mészáros Antalnak

Belgyógyászat-sebészet 1–0

A Koszta József Általános Iskolában megrendezett XI. Élet-
vitel és gyakorlati ismeretek megyei technika verseny 7-8.
osztályos résztvevõi idõutazáson vehettek részt.

Megelevenedtek a régi játékok, játékszerek az egyes állo-
másokon a körjátékoktól az ugróiskolán át a kukoricahege-
dûig. A számítógépes puzzle kirakásával a húsvéti és kará-
csonyi népszokások. Nagy igyekezettel készültek népmesei
illusztrációk természetes anyagokból: fából, kukoricaszárból,
csutkából és rongyokból. Mai rohanó rohanó világunkból
visszatekinthettünk egy kicsit és kreatívan, tartalmasan töl-
töttük a délutánt. Játszottunk, alkottunk, észre sem vettük,
hogy versenyzés folyik. A legjobbak a tatabányai döntõn
képviselik megyénket.

Szentesi helyezések, csapatban: 1. Ferke Gréta, Ráfi Balázs,
Szõke Anna (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola. Felk.:
Borbás István), 3. Csatordai Veronika, Halál Petra, Szõke Ivett
(Koszta-iskola, fk.: Fekete Zoltán, Szolláthné Sárközi Sarolta).

Egyéniben: 1. Csurgai Henrietta, 2. Ráfi Balázs, 3. Ferke Gréta
és Szõke Anna

A felkészítésben, lebonyolításban segítettek még: Oroszné
Rónyai Éva, Janóné Kispál Katalin, Csorba Ildikó, Révész Gabriel-
la, Kéveszkiné Pintér Katalin, Szunyiné Marton Edit, Földi And-
rás, Lucza László.

Elõdeink játékai, szokásai

Író és közélet
Szilasi László irodalmár beszélgetett Závada Pállal a

könyvárban, s rákérdezett: a mai közélet, úgy tûnik,
kedvez az íróknak. Závada így válaszolt: – Én szerencsés
helyzetben vagyok, kíváncsiak rám az emberek. De ha
valóban felértékelõdik az írók iránti figyelem, abban
bízom, hogy a könyveladásban nem lesz csökkenés, nem
tûnnek el az olvasók. Nem néznek már televíziót, mert
sokszor nézhetetlen, vagy amit kiválasztanak, el tudják
tenni máskorra. Lesznek, akikre lehet alapozni, akiket el
lehet látni olvasnivalóval. 

Az Új Színházban játszották egy darabját, a Jadvigának
pedig a bemutatójára készültek, de a Dörner György-féle
pályázat miatt visszavette õket. Mint mondta, nem tudott
volna jól aludni.

Závada Pál – nem átutazóban

Kevés ideje jutott hobbijaira, az olvasásra, a horgászatra
és a festészetre az elmúlt évtizedekben Mészáros Antalnak
(képünkön), aki március 13-án a Nemzeti Erõforrás Minisz-
ter Díszoklevelét vehette át Réthelyi Miklóstól több évtize-
den át végzett példaértékû tevékenységért, életmûve elis-
meréseként. A Szegváron született, mindig is a Dr. Bugyi
István Kórházban dolgozó fõorvos jelenleg is aktív szere-
pet vállal az intézmény betegellátásában, hiszen a krónikus
belgyógyászati osztály vezetése mellett a járóbeteg szak-
rendelésen is gyógyít, illetve az ápolási osztályon, és szük-
ség esetén a fertõzõ osztályon is feladatot lát el.

A kötet szentesi alkotói a bemutatón. (Fotó: Vidovics)
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NB II-es csapatbajnoki
mérkõzésen fogadta a Szen-
tesi TE a Rákoshegyi VSE
csapatát, és a papírformá-
nak megfelelõ gyõzelmet
arattak 6–2 arányban. Döm-
södi Ferenc, a csapat vezetõ-
je és az egyesület elnöke az
egyesület körüli örömökrõl
és gondokról beszélt. 

Az egyesület 2002-ben ala-
kult Szentesen, amatõr for-
mában. Saját nevelésbõl az-
tán sikerült egy NB III osztá-
lyú csapatot kialakítani,
akikkel megnyerték a baj-
nokságot, és felkerültek az
NB II-be. Itt már nagyobbak
az elvárások, de sikerült mi-
nõségi versenyzõket igazol-
ni, akikkel komoly esélyük
van a jelenlegi bajnokság
megnyerésére. Ez viszont
egy újabb gondot fog jelente-
ni, hiszen NB I-ben már kö-
telezõ az automata 4 sávos
pálya, mint versenyzési lehe-
tõség. Így kénytelenek lesz-
nek Szegvárra átjárni és ott
pályát bérelni, amelynek az
anyagi fedezete a jelen kö-
rülmények között még nincs
megoldva. A versenyzési
költségek is meg fognak
emelkedni, például Nyíregy-
házán, Debrecenben vannak
az ellenfelek, és az egyesü-
letnek nincs olyan lehetõsé-

ge, hogy a csapat egy jármû-
vel el tudjon menni. A maga-
sabb osztályhoz kellene még
minõségi játékosokat igazol-
ni, és két ifjúsági játékost is
kötelezõ indítani, ami szin-
tén újabb költség.

A csapatban játszik Sta-
berecz Mihály, akit sikerült
Szegvárról visszaigazolni,
ahol a szuper ligában ját-
szott, Végh Ferenc, Szabó
László, és Dömsödi Ferenc
(szentesiek), valamint Sze-
gedrõl Kratochvil József, Török
Gábor és egy szegvári ifista.
Sajnos a körülmények nem
teszik lehetõvé, hogy saját
utánpótláscsapatot nevelje-
nek. Az automata, két sávos
pálya, a vasút kezelésében
levõ „Gödör”-ben van, ahol
amatõr tekebajnokság is fo-
lyik. Így egyszerûen nincs
szabad edzési lehetõség, mi-

vel egyszerre csak két ember
tud gyakorolni vagy játszani.
Mire azt a 120 gurítást elvég-
zik fejenként, addig bizony
közel egy óra is eltelik.

De az öltözési és fürdési
lehetõség sem a mai kornak
megfelelõ. A szentesi pálya
egy kicsit lejt oldalra, így a
vendégeknek ezt szokni kell,
és ezért a hazai pálya tény-
leg jelent egy kis elõnyt, vi-
szont idegenben más körül-
ményekhez kell alkalmaz-
kodni, mondta Dömsödi Fe-
renc.

Az igazolt játékosoknak
kedden és csütörtökön 14
órától van edzés, az amatõ-
röknek, vagy a sportág iránt
érdeklõdõknek az intézmény
vezetõjével, Kardos Mihály-
lyal kell egyeztetniük.

Garai Sz. Imre

Öt nap alatt háromszor
mérkõztek meg a világ
egyik legjobb vízilabda-
csapatával a KALO-MÉH
CS&K Szentesi VK férfi ví-
zilabdázói. A mieink a Va-
sastól elszenvedett veresé-
gek ellenére nem vallottak
szégyent, és az 5-8. helyért
folytathatják a bajnoki rá-
játszást. 

Egy héttel ezelõtt bajnoki
mérkõzésen hatalmas csatá-
ban kapott ki 14-12-re a
Szentes az angyalföldiektõl,
két nappal késõbb pedig már
a rájátszás elsõ fordulójában
szenvedett 16-10-es veresé-
get a Lukács-alakulat Kiss
Gergõéktõl a fõvárosban, míg
a harmadik összecsapáson,
ezúttal a ligeti uszodában,
15-9-re nyert a Vasas. 

Természetesen mind a há-
rom találkozón ott volt a
szentesiek között az a Wesze-
lovszky László, aki az alapsza-
kasz gólkirálya lett 60 góllal,
holtversenyben a szintén
„hatvanas” Szívós Mártonnal.
A kiváló játékos a szerdai
mérkõzést követõen lapunk-
nak elmondta, hogy azzal a
céllal igazolt a nyáron váro-
sunkba, hogy a nyolcadik
helyet szerezze meg új csa-
patával, de most úgy tûnik,
hogy akár a hetedik helyre is
befuthat a Szentes. – Valószí-
nûleg a Szolnok ellen sem
lesz könnyebb dolgunk,

mint amilyen a Vasassal
szemben volt, de legalább
gyakorolhatjuk azt a védeke-
zést és taktikát, amely a he-
tedik helyért vívott párhar-
cunkban – minden bizony-
nyal a Ferencváros ellen -
eredményre vezethet – fogal-
mazott Weszelovszky Lász-
ló. A gólkirályi címérõl úgy
nyilatkozott, hogy a sikere-
ket ugyanúgy kell kezelni,
mint a kudarcokat, de nem
szabad, hogy sokat foglal-

kozzon ezzel valaki, mert ez
elterelheti a figyelmet a já-
tékról. – Bár egyéni sikerrõl
van szó, de ezt a játékostár-
saim és az edzõm nélkül
nem tudtam volna elérni. Jól
érzem magam ebben a csa-
patban, Lukács Dénessel na-
gyon jól együtt tudunk dol-
gozni. Hogy mit hoz a jövõ
számomra? Egyelõre kizáró-
lag a hátralévõ mérkõzések-
kel foglalkozom – tette
hozzá. hv

Folytatta remek szerep-
lését a Szentesi Kinizsi.
Págeréknek ezúttal egy fél-
idõ is elég volt ahhoz, hogy
eldöntsék a három pont sor-
sát.

A Sándorfalva II ellen ját-
szotta legutóbbi bajnokiját a
Kinizsi megyei másodosz-
tályban szereplõ labdarúgó-
csapata, és a Bozóki-legény-
ség alaposan visszavágott az
õsszel elszenvedett veresé-
gért. Már a 23. másodperc-
ben ziccert hibázott a Szen-
tes, de három perccel késõbb
már nem volt ellenszer:
szögletet követõen Hidas vet-
te be a sándorfalviak kapu-
ját. Negyedórával késõbb
Széll Norbert emelt a kint álló
kapus fölött a „ketrecbe”,
majd a Makón két gólt szer-
zõ Tóth „Golyó” László is be-
zsebelhette a dicséreteket,
ami azt jelentette, hogy a 38.
percre gyakorlatilag eldõlt a
meccs. A vendégeknek gya-
korlatilag momentumuk sem
volt az elsõ félidõben, és mi-
vel a helyzet a második já-
tékrészben sem változott,
összességében könnyedén
gyûjtötte be a pontokat a

Szentes. – Szerencsére nem
aludtunk el a harmadik gólt
követõen sem, továbbra is
támadásban maradtunk, így
azt gondolom, megérdemel-
ten szereztünk három pontot
– értékelt a lefújás után

Bozóki Zoltán vezetõedzõ. –
Hétvégén a 11. helyen álló
Földeák otthonába utazunk,
és ha az elmúlt fordulókban
mutatott agresszív letámadá-
sos játékunkat tudjuk játsza-
ni, valamint a helyzetkihasz-

nálásunk sem romlik, akkor
újabb ponttal, pontokkal tér-
hetünk haza.

A Szentesi Kinizsi jelenleg
a táblázat 7. helyén áll 36
ponttal.

hv

Tíz csapat részvételével
utánpótlás labdarúgótornát
rendeztek a Papp László
sportcsarnokban nemrégi-
ben. A régióhoz tartozó ma-
gasabb osztályú csapatok
utánpótlásegyüttesei voltak a
vendégei a 2001-2002-es kor-
osztályú szentesi focistapa-
lántáknak, akik a rendkívül
erõs mezõnyben az 5. és a 6.
helyen végeztek. A torna gól-
királya Balla Barnabás, a leg-
jobb játékos Kovács Levente

(mindketten szentesiek).

Focitorna

Márciusban immár 15. alkalommal rendezte meg a Békés-
csabai Senior Úszó Egyesület nemzetközi szenior úszóver-
senyét. A két nap alatt 31 egyesület (közöttük 2 lengyel, 1
szlovák, 1 szerb és 2 román) 170 versenyzõje vett részt. 

A Szentesi Delfin úszói ismét nagyon jól szerepeltek, 21
arany, 15 ezüst és 11 bronzérmet szereztek a versenyen.

Éremszerzõk: Lukátsy Katalin, Pengõ Erzsébet, Pászti Edit,
Bertényi Mária, Ferke Gáborné, Bodnár Istvánné, Rozgonyi Eszter,
Téli Éva, Tóthné Katalin, Bocskay Zsófia, Vidovics Zoltán, Kovács
Attila.

A nõi gyorsváltóban a 4. és a 6. korcsoportban a Szentesi
Delfinek 1., a vegyesváltó 3. korcsoportjában a 2. helyen vé-
geztek.

Szeniorok

Gáspár Ervin-úszóverseny

A Szentesi VK 1997/98-as
fiú vízilabdacsapata hétvé-
gén fantasztikus hangulatú
mérkõzésen négy góllal
megverte a Vasas csapatát és
ezzel megnyerte az alapsza-
kaszt a bajnokságban.

A pesti csapattól õsszell a
fõvárosban – érdekes körül-
mények között – 12 góllal
kaptak ki. Ott már a mérkõ-
zés elején végleg kiállították
Werner Ricsit, így a csapat
szerkezete megbomlott, és
jött a nagy vereség. Most
azonban sikerült a visszavá-
gás és 14-9 arányban legyõz-
ték, a sokkal jobb körülmé-
nyekkel rendelkezõ fõvárosi-
akat.

Vass Sándor, a csapat edzõ-
je a mérkõzés végén nagyon
boldog és bosszús volt egy-
személyben, hiszen egy vi-
déki kis egyesület életében
országos bajnoki címet meg-
szerezni – fõleg olyan sport-
ágban, amiben olimpiai baj-
nokok is vagyunk – rendkí-
vül nehéz. – A fiúk meg is
tettek mindent, és becsülete-
sen küzdve a pesti utánpót-
lás csapatok elõtt, óriási küz-
delemben meg is szerezték
azokat a pontokat, melyek
azt jelentették, hogy az alap-
szakasz végén õk állnak a
dobogó legtetején. Azonban

év közben jött egy verseny-
kiírás módosítás, ami nem
kedvez a szentesi játékosok-
nak, hiszen kitalált a szövet-
ség egy harmadik fordulót,
amire az összes utánpótlás-
csapat helyezési számát ösz-
szevonták, és ez alapján kell
nekünk, s rivális pesti csapa-
tokkal idegenben játszanunk
– mondta nem kevéssé kicsit
indulatosan, a teljesen bere-
kedt edzõ. Itt a közönség ma
olyan hangulatot teremtett,
ami a játékosoknál plusz egy
embert jelentett, és ezt a tá-
mogatást Pesten nem való-
színû, hogy meg fogják kap-
ni, és arról nem is beszélve,
hogy a játékvezetés – fino-
man szólva - sem segíti a vi-
déki ellenfeleket Pesten.

A mérkõzésen egy pillana-
tig nem volt kétséges a szen-
tesi fiúk gyõzelme. Összeg-
zésképpen az egész csapat
dicsérhetõ, de volt egy kima-
gasló kapusteljesítmény –
Szabics Bence – aki több bün-
tetõt és egyedül megúszó és
vele szemben felálló játékos
által leadott lövést hárított,
illetve Werner Ricsi, aki a
góllövésen túl, sok kiállítást
is kiharcolt, igazi vezéregyé-
nisége volt a mérkõzésnek.

Garai Sz. Imre

Vízilabda

Vasas-verõ utánpótlás

Nálunk játszik
a gólkirály!

Újabb gyõzelem
Március 24-én az NB II bajnokság dél-keleti csoportjá-

nak 17. fordulójában a Szentesi TE csapata a Rákoshegyi
VSE-t fogadta. A Szentesi TE 3130, míg a Rákoshegyi
VSE 2934 fát ütött. 

Pontszerzõk: Staberecz Mihály 516, Gulyás Tamás 518,
Török Gábor 535, Kratochwill József 534 fa.

A plusz 176 fáért járó 2 pont a Szentesi TE csapatáé, így
a jól megérdemelt 6-2-es gyõzelemmel a gárda továbbra
is vezeti a bajnokságot.

Teke

Örömök és gondok

Három gól, három pont

(Fotó: Bíró Dániel)
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Kos 
Új távlatokat ígérnek a csil-
lagok. A szebb jövõ érdeké-

ben, már most rakja az alapokat. Ak-
kor jár el helyesen, ha nem fecseg
össze-vissza ötleteirõl, elképzeléseirõl,
hanem csendben, megfontoltan teszi a
dolgát. 

Bika
Most nemcsak elképzeli a
változást, hanem tesz is

azért, hogy élete új mederbe kerüljön.
Szakítson a régi beidegzõdéssel, és
alaposan gondolja át, ki az, aki már
kerékkötõje lenne tervei végrehajtásá-
nak.

Ikrek
Akár megkockáztathatja azt
is, hogy nyíltan kimondja

véleményét munkahelyén, mert kritiká-
ja ezúttal többek helyeslésével találko-
zik. Egészsége nem ad okot könnyel-
mûségre, de aggodalomra se. 

Rák
A munkahelyi kapcsolataira
sem lesz panasza, hiszen

viszonylagos nyugalomra, és a szoká-
sosnál nagyobb egyetértésre számít-
hat. Dárius kincse egyelõre nem hullik
az ölébe, de abban bízhat, hogy nem
jár rosszul, ha ezekben a napokban
köt üzletet. 

Oroszlán
Meglepetést tartogatnak az
elkövetkezõ napok. Amire

feltétlen ügyeljen: törvénnyel, joggal ne
kerüljön szembe! Más téren is kísér-
tésbe eshet, ugyanis a tiltott gyümölcs
mindig vonzó. Kísérti a titokzatosság,
és ezúttal még az sem zavarja, hogy
nem lesz tartós kapcsolat a kalandból. 

Szûz
Értékes, új kapcsolatokat
hozhat létre. Gyönyörûen

mûködik harmóniateremtõ képessége,
s ha vezetõként dolgozik, akkor felsza-
badítja a környezetében élõk fantáziá-
ját és tehetségét. Erejét fokozhatja, ha
elkezd komolyan foglalkozni vele. 

Mérleg
Hamarosan azt teheti, amit
akar. Senki nem nógatja,

nem sürgeti, és nem akarja beosztani
az idejét. Nehéz lesz az átállás, gyak-
ran érezheti majd, hogy sok önnek a
semmittevés. Azonban most szépül-
jön, kényeztesse magát!

Skorpió
Egyre nehezebben viseli,
hogy szokványos, minden-

napi problémákkal kell veszõdnie. Úgy
érzi sokkal többre hivatott. Gyakorlati-
lag semmihez nincs türelme, kapkod,
amitõl aztán még tovább tart minden. 

Nyilas
Ezen a héten az érzelmi
energiák áradása határozza

meg a mindennapjait. Attól függõen,
hogy milyen korban van a Nyilas, en-
nek más és más megnyilvánulási for-
mái lesznek. A szeretet, a szerelem, a
segítõkészség hangsúlyos szerepet
kap kapcsolataiban.

Bak
A bolygók most a lehetõ
legjobban segítik lépteit,

magánéletben és a hivatásban egy-
aránt. Mindez azonban csak úgy telje-
sedhet ki a hétköznapokban, ha tétlen
várakozás helyett ön is cselekszik sor-
sa alakításában. 

Vízöntõ
Ne élje fel összes tartalé-
kát! Törje a fejét olyan lehe-

tõségeken, melyekkel mérsékelheti a
veszteségeket! Mindezt még tetézheti,
hogy partnere környékén veszélyesnek
látszó rivális tûnik fel. Az összes von-
zerejére szükség lesz. 

Halak
Jól fontolja meg, mit cse-
lekszik! A sors több kihívást

tartogat az ön számára. Ilyenek egyike
az is, hogy partnere kész helyzet elé
állítja. Szakítani akar, vagy idõt kér,
hogy most éppen lett valakije. Mielõtt
bármit is mondana, jó alaposan fontol-
ja meg szavait! 

Március 30 – április 6.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

„Rejtelmek, ha zengenek...” címmel ismét megrendezik az
alkotó pedagógusok tárlatát a Tokácsli Galériában. Az önkor-
mányzat, a mûvelõdési központ és a Pedagógusok Szakszer-
vezete hódmezõvásárhelyi, Békés és Csongrád megyei bizott-
sága által szervezett kiállítást március 31-én, szombaton 15
órakor nyitja meg Móra József, az önkormányzat mûvelõdési
és sportbizottságának elnöke.

Alkotó pedagógusok
Koszta József Múzeum
Idõszaki kiállítás: Õseink nyomában

kazah-magyar régészeti ásatások.
Buffalo Bill's Wild West. Nyitva kedd-
péntek 9-15, szombaton 10-16 óráig

Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti lát-

ványraktár  keddtõl péntekig 9–13,
szombaton 10-16 óra között látogatha-
tó a Széchenyi ligeti épületben elõzetes
bejelentkezéssel.

Tokácsli Galéria 
Rejtelmek, ha zengenek címmel nyí-

lik az alkotó pedagógusok tárlata már-
cius 31-én, szombaton 15 órakor. A
kiállítást megnyitja Móra József, önkor-
mányzati képviselõ.

Városi könyvtár
Mesterségek dicsérete - Kovácsok,

szûcsök, szabók. A Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, a Somo-
gyi-könyvtár és a Szentes Városi
Könyvtár közös kiállítása május 6-ig
látható a könyvtár középsõ szintjén.
Április 2-án, hétfõn 18 órakor Ausch-
witz: nõi tábor címmel Lukács Ágnes
holocaust-túlélõ grafikáiból készült kiál-
lítás nyílik. Megnyitja és elõadást tart
Markovics Zsolt szegedi fõrabbi.

Mûvészetek Háza
Nagy Miklós Zoltán és Novák Ta-

más közös fotókiállítása látogatható.
Az Afrika feketén-fehéren címû tárlat
különlegessége, hogy a két fiatalember
a Budapest-Bamako Rally háromszo-
ros bajnoka. 

Képzõmûvészeti kiállítás látogatható
nyitva tartási idõben. 

Kézmûves mûhelyek: feketekerá-
mia, vesszõ, gyékény, gyertya és ne-
mez, csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az ér-
deklõdõknek. Nyitva tartás: hétfõtõl
szombatig 9–17 óráig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház 
Március 28-tól április 27-ig a Jö-

võnkért Alapfokú Mûvészeti Oktatási
Intézmény Képzõmûvészet Mûvészeti
ágának növendékei munkáiból látható
kiállítás, "Színes világ" címmel.

Galéria Kávéház
A fotómûvészet kedvelõi körében

nem ismeretlen Törköly József neve,
aki jellemzõen aktképekkel mutatkozik
be. Az április 2-án, hétfõn 6 órakor nyí-
ló kiállítás május 7-ig látogatható. 

Õze Lajos Filmszínház
Március 29-április 2.
17.30 óra Barátom Knerten - nor-

vég családi film, 
20 óra Géppisztolyos prédikátor -

amerikai akciófilm.
Április 5-9.
17.30 óra Az ajtó - magyar-német

filmdráma,
20 óra Az élet fája - amerikai film-

dráma.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Március 30-tól

- A gyógyszer, amit felírtam magá-
nak, használt?
- Oh, igen!
- Csakugyan jó volt?
- Igen. Csakugyan.
- Na, nézze csak - mondja az orvos
elgondolkozva -, nekem is ugyanaz
a panaszom, mint magának. Én is
ki fogom próbálni.

A szegény székely családban kihív-
ják éjszaka az orvost. Amikor fize-
tésre kerül a sor kiderül, hogy egy
fitying sincs a háznál. A házigazda
így mentegetõzött:
- Ne haragudjon, doktor úr, de fizet-
ni nem tudunk! Azért is hívtuk éj-
szaka, hogy ne akadályozzuk a
nappali pénzkeresésben...

A falusi doktor találkozik az utcán
az egyik betegével:
- János bátyám, mit visz az üveg-
ben?
- Hát, az igazat megvallva doktor úr

kérem, egy csepp papramorgót...
- Nem abban egyeztünk meg, hogy
többet nem iszik?
- Többet nem, de gondoltam: ennyit
lehet.
- Ennyit? Hát ez rengeteg!
- Nem mind az enyém, a fele a ko-
mámé.
- Akkor most gyorsan öntse ki a
maga részét!
Nem lehet doktor úr, mert a komá-
mé van felül!

Egy golfozót kórházba visz a men-
tõ, mert torkán akadt egy golflabda.
A férfi élet-halál között van, próbál-
ják a torkából kivenni a labdát. A
kórház folyosóján egy ideges férfi
várakozik, szintén golfozó. A nõvér
megszólítja:
- Önnek rokona a beteg?

- Nem, az enyém a labda.

Az asszony mérgesen mondja a
férjének:
- Mindig az-az átkozott futball! Más
téged nem is érdekel. Te még azt
sem tudod, melyik évben vettél fe-
leségül!
- Dehogynem, anyukám, egészen
pontosan emlékszem. Abban az év-
ben verte meg a Fradi az
Anderlechtet a Bajnokok ligájában.

A falusi tolvaj lopott tyúkot visz ha-
za. Az anyósa megfõzi, és föltálalja
ebédre:
- Te vegyél elõször! - biztatja a võ
az anyósát.
- De bizony te légy az elsõ, hisz te
vagy a kenyérkeresõ.
- Nem, ez nem számít! - válaszolja
a võ - Akitõl a tyúkot loptam, azt ki-
áltotta utánam, hogy ,,Fulladjon
meg, aki elõször eszik belõle!" Hát
csak kezdd meg te, mama!

Pótfûtés

Meseszerû fantáziavilágba
csöppenhet az a látogató, aki
megnézi a szegedi fotográfus,
Törköly József kiállítását.

A mostani, Surreal Fantasy
címû tárlatát is hasonló szel-
lemben alkotta meg, a model-
leket azonban számítógépes
manipuláció segítségével
szürreális környezetben he-

lyezte el. 
A civil életben pedagógus-

ként tevékenykedõ Törköly
József közel 20 éve kötelezte
el magát a fotómûvészet mel-
lett. A két országos hírû szen-
tesi rendezvényen, az Alföldi
Fotószalonon és az Aktfotó
Biennálén több alkalommal
nyert díjat. 

Törköly József kiállítása a
Galéria Kávéházban április 2-
án, hétfõn 6 órakor nyílik és
május 7-ig látogatható. 

Az alkotó a képkészítési
technikájáról fél 7-tõl tart elõ-
adást az ifjúsági házban. A
programokra mindenkit szí-
vesen vár a Szentesi Fotókör.

Vegye igénybe a Merlin Szépség-
szalon legújabb tavaszi szolgáltatása-
it, melyek igazi kényeztetést nyújta-
nak hajának és fejbõrének. A rejt-
vény megfejtésében a Loreal szlo-
genjét olvashatják. A Merlin Szalon
címe: Szentes, Kossuth u.15. 1 em. 5.
ajtó. A szalon tulajdonosa a helyes
megfejtõk között – hölgy részére –
egy komplett frizuraátalakítást aján-
lott fel, haj-és fejbõrkezeléssel, pi-
hentetõ fejmasszázzsal a Loreal és
Kerastase termékeivel 10 ezer forint
értékben.

Beküldendõ a vízszintes 1. és a füg-
gõleges 11. számú sorok megfejtése áp-
rilis 10-ig szerkesztõségünk (Kossuth
tér 5.) címére levelezõlapon, telefonon
63/311-563 és e-mailen: szenelet@
szentes.hu

Vízszintes: 1. A megfejtés elsõ sora (zárt
betûk: M, K, I). 8. Alarm. 9. Levest szed.
11. Szalagcsokor. 12. Menyasszonyvi-
rág. 13. Gyakori ige. 14. Azok dolgok,
melyek az állag sérelme nélkül az egyik
helyrõl a másikra áthelyezhetõk. 16. Ní-
lus német neve. 18. Megkevert Aba. 19.
Orosz igen. 20. Ifjúsági Ház – röviden.
22. Maradvány, omladék. 24. Mulato-
zás. 29. Kedves kis ûrmanó. 31.
Meghunyázkodót. 34. Ozmium vegyje-
le. 35. Zörejes hangokat ad. 37. Zöcsköl.

38. Római ötvenötös. 40. Keleti
gépkocsimárka. 42. Becézett Andrea.
44. Táncot lejt. 46. Nemzeti Alaptanterv
– röviden. 48. Aromája, szaga. 50. Csen-
desedik. 53. Ladik eleje. 54. Túlkölteke-
zõ. 56. Düh, indulat. 58. Becsmérlése.
59. Jó néhány (tizenkettõ van belõle).
60. Megszüntetõ, feltartóztató.

Függõleges: 2. Bagdadi polgár. 3.
Szerb város a Morava folyó mellett. 4.
Becézett Dániel. 5. Nõi név (február 26-
án ünnepel). 6. Angol tagadás. 7. Név-
elõvel: dúvadak. 10. Árusít – népiesen.
11. A megfejtés második sora ( zárt betûk:
D, É). 12. El… (elvesz, lefoglal). 15. Van-
dalizmus. 17. Római ötvenegy. 21. Ami-
kor a focista saját kapusának passzolja
a labdát. 23. Rág. 25. Kerti munkát vé-
gez. 26. … Klub (tévécsatorna). 27.
Szolmizációshang. 28. Különítmény,
alakulat. 30. Személyes névmás. 32. A
földön. 33. Bemutató szekrény. 36.
Szaudi gépkocsik nemzetközi jelzése.
39. Vagon szélei! 41. Köddé válik. 43.
Kabarészerzõ, humorista, az ország
„Kató nénije” (József). 45. Lágyul,
porhanyul. 47. Közben, során. 49. Becé-
zett Lajos. 51. Visszafelé: orosz
gépkocsimárka. 52. Lantán és klór
vegyjele. 55. R… könnyû italú bor. 57.
Olasz tévécsatorna. 59. Kétharmadrészt
tár.

A  M E R L I N  S Z A LO N BA N  ÁT VÁ LTO Z TATJ Á K

A fantázia szürreális világa
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Továbbra is viszonylag
magas a vashulladékok lopá-
sával kapcsolatos bûncselek-
mények száma városunkban,
tudtuk meg a Szentesi Rend-
õrkapitányság Bûnügyi Osz-
tályán. Az Attila utcai, fel-
számolás alatt álló teleprõl
25 kg fémet szedett össze
egy férfi, de õt tetten érték a
rendõrök. Ismét fóliabordá-
kat loptak ismeretlenek, ez-
úttal az egyik nagyhegyi me-
zõgazdasági területrõl. Az
eltulajdonított fém értéke 90
ezer forint. 

A Fábiánsebestyéni útról
egy egész kerítést loptak el a
bûnözõk. A régi téglagyár
körül lévõ kerítés 30 méteres
darabját szedték fel,  de
olyan alaposan, hogy még a
vasoszlopokat is magukkal
vitték a tettesek. Az Árpád
Agrár Zrt. szikháti libatele-

pérõl egy 50 méteres, négy-
eres kábelt és egyéb fémtár-
gyakat loptak el a tolvajok
március 20-án, a délelõtti
órákban.

11 tyúkot és 24 sertést vit-
tek magukkal ismeretlen tet-
tesek néhány nap leforgása
alatt. A szárnyasokat a Búr-
ján L. utcából, a sertéseket
egy õrizetlenül hagyott dere-
kegyházi tanya épületébõl
lopták el. Ez utóbbi esetben a
tulajdonost ért kár közel 600
ezer forint.

Bár takaróval lefedték,
mégis feltörtek egy autót az
utastérben lévõ táskáért az
egyik szentesi temetõ mel-
lett. A tolvaj készpénzt, mo-
biltelefont és okiratokat
zsákmányolt.

Ismeretlen tettes vagy tet-
tesek ellen nyomoz a Szente-
si Rendõrkapitányság, még-

pedig mobiltelefon lopás mi-
att. A gyanúsítottak a Tes-
cóból vittek el kihelyezett és
biztonsági, õrzõ dobozban
lévõ telefonkészüléket 32
ezer forint értékben.

Elloptak egy LCD-televí-
ziót az egyik Zrínyi utcai la-
kásból. A tolvaj március 22-
én, a kora esti órákban vitte
el a készüléket.

Elloptak egy 60 ezer forin-
tos segédmotorkerékpárt és
egy 70 ezer forint értékû bi-
ciklit az elmúlt héten. Elõb-
bit a Honvéd, utóbbit a Má-
tyás király utcából tulajdoní-
tották el.

Betörõk jártak a fábián-
sebestyéni vegyesboltban is.
A tolvajok kedden hajnalban
loptak el 100 ezer forint érté-
kû dohányárut az üzletbõl.

hv
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Tavasz a
természetben

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub a mûvelõdési köz-
ponttal közösen ismét meg-
rendezi a Tavasz a természet-
ben címû alkotómûvészeti
kiállítását. Leadási határidõ:
felnõtt és ifjúsági korcsoport-
ban április 11-ig az ifjúsági
házban, az általános iskolá-
soknál május 16-ig a klub-
ban, a nagycsoportos óvodá-
sok alkotásait pedig május 9-
ig az ifjúsági házban lehet le-
adni. Minden alkotó legfel-
jebb 2-3 munkával pályázhat. 

A Szívügy Klub legközelebbi
összejövetele április 4-én, szerdán
17 órakor lesz az ifjúsági házban.

* * *
A díszmadártenyésztõk szakköre

húsvéti díszmadár- és kisállatbörzét
rendez április 8-án, vasárnap 8-tól
11 óráig a Móricz-házban.

* * *
Véradást tartanak április 2-án,

hétfõn 8-12 óra között a Zsoldos
középiskola fõépületében.

* * *
A volt hadifoglyok április 3-án,

kedden 14 órakor találkoznak a
tiszti klubban.

(Folytatás az 1. oldalról)
Aztán kiderült, nappali

bejárásról volt szó, éjjelente
senki nem gyõzõdött meg
részükrõl, valóban mûköd-
nek-e a jelzõfények. Azt is el-
mondták, hogy a kivitelezõ
kérte, hogy a forgalomirá-
nyító lámpát a töltésen túlra
helyezzék a csongrádi olda-
lon – emiatt nem láthatták a
Körös-torok felõl érkezõk,
hogy vajon melyik irányba
szabad haladni a híd félpá-
lyáján. Elismerték: annak el-

lenére, hogy így 50 méterrel
hosszabb útszakaszt kellett
lezárniuk a forgalom elõl,
mégsem számolták újra a
forgalomirányító lámpa kap-
csolási idejét, és nem is mó-
dosították azt. 

A csongrádi mentõállomás
vezetõje felidézte a bíróság
elõtt, hogy a kivitelezés meg-
kezdése elõtt aggodalmát fe-
jezte ki az építõknek. Egy
megbeszélésen felhívta a fi-
gyelmet a híd görbületére,
ami miatt szakaszos útlezá-

rást kért a kivitelezõtõl, és
azt, hogy legyen mindig egy
ember a hídon, aki átkap-
csolja a forgalomirányító
lámpát, ha mentõ érkezik,
mert az útpálya teljes hosz-
szában nem belátható. Azt a
választ kapta, hogy erre
nincs pénz. Ez emberélettel
járhat – figyelmeztetett a
mentõtiszt, amire azt felelték
neki, hogy az is, ha leszakad
a híd.

B.D.

(Folytatás az 1. oldalról)
Javaslat még, hogy kapja-

nak ösztöndíjat vagy a tan-
díjtámogatást azok a diákok,
akik hajlandók Szentesre jön-
ni dolgozni, miután megsze-
rezték a diplomájukat. 

– A város önmagában nem
tud munkahelyet teremteni,
de elõ tudja segíteni annak
l e h e t õ s é g é t  –  f o g a l m a z
Szirbik Imre. Az ipari parkban
például kész üzemcsarnokot
építünk, ahová jöhetnek
munkahelyteremtõ vállalko-
zások. Kiajánlottuk adottsá-
gainkat, ingatlanforgalmazó
cégeket, Magyarországon
akkreditált külképviselete-
ket, külföldi kamarákat ke-
restünk meg. Felmerül a
kecskeméti Mercedes gyár-
hoz kapcsolódó lehetõség
kérdése, azonban még nincs
kézzelfogható hatása Szente-
sen. Ma inkább helyi vállal-
kozások települnek be vagy
itt bõvítenek, de vannak még
lehetõségek az ipari parkban. 

A Városfejlesztési bizott-
ság elnöke, Horváth István
szerint a képviselõ-testület-
nek határozatban kellene
döntenie a gazdaságfejlesz-
tés, az ipari park fejlesztése,
a felsõoktatás városba telepí-
tése és a város adottságainak
agresszívabb kommunikáci-
ója mellett. A bizottság ülé-
sén felmerült a mezõgazda-
ság munkahelyteremtõ lehe-
tõségeinek felmérése is. A
polgármester szerint azon-
ban az agrárium már nem az
a munkaerõigényes ágazat,
mint 20 éve volt. A szántóföl-
dek nagyarányú gépesítése,
a minõségi kertészkedés tõ-
keigénye leszûkíti a lehetõsé-
geket. A felsõoktatás megho-
nosítása biztosan megpezs-
dítené a város életét, emelné
a mûveltséget, azonban pár
éven belül a helyi piac telítõ-
désével, újra csak az elván-
dorlás maradna az itt végzett
fiatalok számára.

B.G.

Orvosi ügyelet: hétköznap
15 órától reggel 7 óráig, hét-
végén és ünnepnap 7 órától 7
óráig (24 órás) a Sima Ferenc
utca 29–33. szám alatt (men-
tõállomás) tartanak ügyeletet.
Telefon: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés:
hétköznap 15 órától 17 óráig,
hétvégén és ünnepnap 9 órá-
tól 11 óráig  a Sima F. u.
31–33. szám alatt (mentõállo-
más), rendelési idõn kívül az
ellátás a kórház gyermekosz-
tályán történik.

Gyógyszertári készenléti
ügyelet minden nap 20 órától,

másnap reggel 7.30-ig tart.
Munkaszüneti nap 20 órától
másnap 7.30-ig.  Április 2-ig
Szent Damján Gyógyszertár
(Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek
7.30-17 óráig, szombat, va-
sárnap, ünnepnap zárva. Ápri-
lis 2-16.: Dr. Bugyi István
Gyógyszertár mindennap 8-20
óráig. Hétvégén is! Készenléti
telefon: 70/563-51-39.

Állatorvosi ügyelet: (Szen-
tes, Nagytõke, Derekegyház)
március 31-április 1-jén Hobot
Gábor, Darvas J. u. 32., tele-
fon: 30/324-83-26.

Született: Vida Péter és
Dancsó Laura Beátának
(Dankó P. u. 2.) Fanni Andrea,
Tóth Tibor és Fekete Olgá-
nak (József A. u. 4.) Jázmin,
Csendes Tamás és Merza Ág-
nes Katalinnak (Budai N. a.
u. 22/A) Ádám Dániel ,
Oczella László István és
Nagygyörgy Margitnak (Hu-
nyadi u. 4.) Dorka Boróka ne-
vû gyermeke.

Elhunyt: Dévay István
(Mecs B. u. 16/A), Szõke
S á n d o r  ( D ó z s a  G y.  u .
142/A), Székely János (Klau-
zál u. 3.), Lesetár Mihályné
Kurucz Rozália (Damjanich
u. 9.), Gidófalvy György (If-
júsági stny. 10.), Nemes
Ferencné Gajda Erzsébet
(Cédrus u. 8.), Lucz Zoltán
(Bacsó B. u. 16.), Vata László
(Brusznyai stny. 10.).

Családi események

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Heti menü április 2—6.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Sertés raguleves és

halászlé
A menü: Hortobágyi húsos

palacsinta
B menü: Túrós tészta
Kedd: Tavaszi zöldségleves és

pirított tarhonyaleves
A menü: Paprikás krumpli

füstölt húsokkal v.
sertéspörkölt tésztával
és salátával

B menü: Barbeque csirkecomb,
sült burgonya, saláta

Szerda: Sárgaborsóleves és
tárkonyos
burgonyaleves

A menü: Sajtos húspogácsák,
hagymás törtburgonya,
saláta

B menü: Zúzapörkölt,
tészta, saláta

Csütörtök: Csontleves házi
tésztával és
paradicsomleves

A menü: Sonkás-sajtos
rakott tészta

B menü: Csirkemell
sokmagvas bundában,
kelkáposztafõzelék

Péntek: Zsámbéki bojtárleves
és gombakrémleves
kenyérkockával

A menü: Hentes tokány, tészta
B menü: Tõkehal rántva v. sült

keszeg, petrezselymes
rizs, citrommártás

www.galeriakavehaz.hu (X)

Munkahelyekkel
tarthatók itt a fiatalok

El lopták a ker í tést

VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS KIKÉPZÕ

KÖZPONT
biztonsági õr,

Testõr,
Vagyonõr

Intenzív, OKJ-s
szakmunkás

képzést indít
A szakmai szakszervezetek és
az ORFK-RSZKK ajánlásával!
április 15-én és 22-én

SZENTESEN és
CSONGRÁDON.

+36-30/981-19-83
Hétvégén is hívható!
Hölgyek, nyugdíjasok,

pályakezdõk 
elentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Gyors elhelyezkedés!

Fegyvervizsga 1 nap alatt! 
NE HIGGY az átverõknek,

ÓVAKODJ az olcsó
tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010

Nem nézték, jók-e a lámpák

Bíró Dániel felvétele a tragédia utáni reggelen készült 2009-ben.


