
A kistérségi székhelyek in-
tegrált fejlesztésére pályázott
a város még 2010-ben a Dél-
Alföldi Regionális Operatív
Program keretén belül. A si-
keres támogatási szerzõdést
tavaly decemberben írták
alá. Az önkormányzat és

partnerei 690 millió forint
uniós forráshoz jutottak,
amit 210 milliós önrésszel
egészítenek ki, ebbõl 183
milliót a városnak kell bizto-
sítania. A teljes beruházás
több részre bontva, két év
alatt valósul meg. Az elsõ
ütemben a jelenleg folyó
közbeszerzési eljárás ered-
ményhirdetése után, nyáron
kezdõdik meg a Kossuth tér
5. szám alatti társasház föld-
szinti és elsõ emeleti felújítá-
sa, a Szent Miklós és az
evangélikus templom kör-
nyezetének rendezése, a
Kurca-híd bõvítése, a közgé
mellett park kialakítása, a di-
ákpince felújítása, és kerék-
pártárolók építése a buszál-
lomásnál. Ezek a munkák
még ebben az évben befeje-
zõdnek. Jövõre a Petõfi és
Ady utca, benne a Kossuth
utcai körforgalom átépítése,
a Fehérház elõtti tér rendezé-
se, az Ady Endre utca 1-3.
valamint a Városi Bíróság
épületének homlokzatfel-
újítása kerül sorra. A munká-
kat feladatonként lehet meg-
pályázni a kivitelezõknek,
így egymással párhuza-
mosan zajlanak majd az
építkezések.

(folytatás a 3. oldalon)
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A fenntartó GYEMSZI
nem tud felújításra pénzt
adni az államosított kórhá-
zaknak, pedig csak a szen-
tesi intézménynél 65 millió
forintra lenne szükség idén.
Az elodázhatatlan beruhá-
zásokat a kórház nem képes
saját forrásból fedezni. 

Az államnak sincs pénze a
kezelése alá került kórházak
felújítására. Kedden jelent
meg a sajtóban, hogy az év
elején állami tulajdonba ke-
rült 59 egészségügyi intéz-
mény megközelítõleg 24 mil-
liárd forintot jelölt meg idén
szükséges felújítási és beru-
házási forrásként. A fenntar-
tó Gyógyszerészeti és Egész-
ségügyi Minõség- és Szerve-
zetfejlesztési Intézet (GYEM-
SZI) szerint megalapozott ez
az igény. Az állami költség-
vetésben azonban semmi-

lyen pluszforrás nem áll ren-
delkezésre, az intézmények-
nek saját forrásaikból, uniós
támogatásokból, valamint a
tb-támogatásból kell a pénzt
elõteremteniük – közölte a
GYEMSZI. 

A szentesi kórház tavaly is
igényelt pénzt felújításokra
az akkori fenntartótól, a me-
gyei önkormányzattól, de ott
épp azért nem született dön-
tés a szükséges összeg folyó-
sításáról, mert tudták, 2012-
tõl az államhoz kerülnek az
egészségügyi intézmények.
Holott lenne mire költeni a
Kurca partján: a régebbi épü-
leteknél elfagyásból és be-
ázásból származó problémák
jelentkeztek, a fûtési rend-
szer korszerûsítése – holott
nyertek rá pályázati támoga-
tást – meghiúsult, a hátsó ke-
rítés pedig olyan lyukas,

mint a szita. Hozzáértõk sze-
rint a betegellátás során egy-
re több kellemetlenséget
okozó amortizáció nem len-
ne ekkora mértékû, ha a kór-
ház többségi tulajdonosa, a
város is szerepet vállalt vol-
na a rendszeres korszerûsí-
tés terheibõl, de csak pályá-

zatokhoz kötött fejlesztések
önerejét biztosította az el-
múlt években. 

– Az intézmény több épü-
leténél idõszerûvé váltak a
felújítási munkálatok. 2012-
ben összesen közel 65 millió
forint értékû beruházásra
lenne szükség ahhoz, hogy

az elodázhatatlan ingatlanre-
konstrukciókat és a biztonsá-
gos mûködéshez elengedhe-
tetlen beavatkozásokat végre-
hajtsuk – nyilatkozta lapunk-
nak Várkonyi Katalin. A kór-
ház fõigazgatója hozzátette,
az állami tulajdonba került –
korábban a megyei önkor-

mányzat tulajdonában lévõ –
épületek esetében 2012-ben
körülbelül 5,1 millió forint ér-
tékû, míg a szentesi önkor-
mányzat tulajdonában lévõ
kórházi ingatlanok esetében
közel 19 millió forintos felújí-
tási munkálatok váltak ese-
dékessé. – Ha értesítést ka-
punk arról, hogy mekkora
összeggel támogatja kórhá-
zunkat a GYEMSZI, akkor
természetesen a maradék fel-
újítási összeg iránti igényt je-
lezni fogjuk a tulajdonos
szentesi önkormányzat felé –
mondta a fõigazgató. 

Várkonyi Katalin leszö-
gezte, az intézmény ezeket a
beruházásokat saját forrás-
ból nem tudja fedezni, az
OEP finanszírozás pedig
ilyen jellegû munkálatokra
nem használható fel. A kór-
ház ezért igyekszik kihasz-
nálni a pályázati lehetõsége-
ket. A kórházvezetés bízik
abban, hogy a központi mû-
tõtömb kialakítását célzó
TIOP-os pályázati lehetõsé-
get  is  meghirdetik.  Ez a
program, illetve az építkezés
megoldást jelentene számos
infrastrukturális problémá-
jukra.

Bíró Dániel

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
Nyáron kezdõdik a

városközpont átépítése

E L Õ F I Z E T É S I  A K C I Ó !
Nyerhet, ha elõfizet!

Azok az új elõfizetõk, akik ebben a hónapban 5760 forintért egy évre elõfizetnek a lapra, sorsoláson vesznek részt.
Közöttük az alábbi nyeremények találnak gazdára: 1 db 30 alkalmas és 2 db 10 alkalmas uszodabérlet, 1 db 10 ezer és

3 db 5 ezer forint értékû Hunor-Coop vásárlási utalvány, illetve 3 db háztartási kisgép. Hûséges elõfizetõink között pedig
egy 10 alkalmas uszodabérletet, egy 5 ezer forint értékû Hunor-Coop vásárlási utalványt és egy háztartási kisgépet sorsolunk ki.

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

E L Õ F I Z E T É S I  A K C I Ó !

Felújításokra az államnak és a kórháznak sincs pénze

Március 30-i számunkban jelent meg a Merlin Szépség-
szalon keresztrejtvénye. A megfejtés: Mindenki más,
mindenki egyéniség. A szalon által felajánlott szolgálta-
tást Pörneki Szilvia (Alkotmány u. 16.) nyerte. Olvasónkat
levélben értesítjük. 

Közösségi, városképi, közlekedési és használati célok is
indokolják a városközpont megújítását. A közbeszerzési el-
járás alatt álló beruházások nyáron kezdõdnek, és – két
ütemben – jövõ év végére  befejezõdnek. Eredményeként
új utak, járdák, terek, megszépülõ épületek teszik vonzóvá
a város központját. A közel egymilliárd forintos beruházás
projektmenedzsmentjét az önkormányzat tulajdonában lé-
võ Szentes Városi Szolgáltató Kft.-n belül mûködõ város-
fejlesztési csoport végzi.

Bár az államosítás nem hozott mindenre megoldást, azt
meg kell jegyezni, hogy a szentesi kórház jelentõs teher-
tõl szabadult meg a fenntartóváltással. A fõigazgatótól
megtudtuk: az OEP kasszasöprés kapcsán 132, adósság-
konszolidáció kapcsán 126 millió forintos támogatási ösz-
szeget ítélt meg a Dr. Bugyi István Kórháznak, míg vár-
hatóan 297 millió forintos összeget vett állományba a Ma-
gyar Államkincstár a 2011-es lejárt szállítói állomány ren-
dezésére.

Így fest majd a kiszélesített Csongrádi úti Kurca-híd.
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Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Most Bácska-
iné Fazekas Márta tanárt, a
gimnázium egykori igazga-
tóját kérdeztük.

– Új pályázatot írnak ki a
szentesi középiskolák igazgatói
posztjára, mivel az elõzõ kiírást
9 megyében – így Csongrádban
is – érvénytelenné nyilvánítot-
ták. 

– Sajnos a valódi indoklást
nem tudtuk meg, ami ezt a
helyzetet kirobbantotta. Az
idõzítés nagyon rossz, hi-
szen alig pár hét múlva meg-
kezdõdnek az érettségi vizs-
gák , és ez a probléma elvon-
ja a figyelmet a felkészülés-
rõl. Sem a pedagógusokat,

sem pedig a diákokat nem
érinti jól ez az eset, megne-
hezíti az iskolai munkát. A
pályázat kiírójának, az intéz-
ményfenntartó központnak
körültekintõbben kellett vol-
na eljárnia, és nem lett volna
szabad ilyen tortúrának ki-
tenni a középiskolákat. 

– A polgármesteri hivatal
több tucat dolgozóját érinti az
Országgyûlés elé múlt pénteken
beterjesztett, a járások kialakítá-
sáról szóló törvénytervezet. 

– Az átszervezések korát
éljük, nem vagyok híve a
központosításnak, az átalakí-
tásnak. Fõként azért nem,
mert nem is lehet pontosan
tudni, hogyan fogják kialakí-
tani a járásokat. A dolgozók
helyzete bizonytalan, és így
nem lehet kiegyensúlyozott
és nyugodt munkát végezni.
Az emberek végre bizton-
ságban és nyugodt körülmé-
nyek között szeretnék mun-
kájukat végezni. Így viszont
nehéz, ha állandóan lebeg a
pallos a fejük fölött.

– Súlyos betegségen átesõ –
gyógyulásnak indult – gyerekek
és családtagjaik számára segíti
majd a felépülést az a steril ház,
amit a József Atilla utcában ala-
kít ki év végéig a Mátrix Ala-
pítvány. 

– Ezzel a hírrel még nem
találkoztam, de nagyon örü-
lök, hogy vannak még efféle
magánkezdeményezések. Az
állami egészségügy válságos
helyzetben van, ezért is fon-
tos az ilyen karitatív munka.
Remélem, hogy a szentesi
egészségügy is csatlakozik

és segítséget tud majd nyúj-
tani a rászoruló gyerekeknek
és családjuknak. 

– Megkezdõdött a városi tér-
figyelõ rendszer kiépítése, a ka-
merákat fokozatosan helyezik
üzembe május végéig. 

– Bizonyára más városok-
ban már bevált ez a térfigye-
lõ rendszer. Szentesi lakos-
ként nyugalmas kis oázisnak
tartom a várost, de mint tud-
juk az ördög sosem alszik,
ezért biztosan megkönnyíti
majd a helyi rendõrség mun-
káját ez az új technika. A nö-
vekvõ munkanélküliség ha-
tására érezhetõen nõ a meg-
élhetési bûnözés. A rendszer
segítségével ezt is jobban le-
het majd felügyelni.

– Majálisra, operettgálára és
szilveszteri tûzijátékra nem fut-
ja az önkormányzat idei bü-
dzséjébõl, de 75 kulturális ren-
dezvényt támogat a város. 

– A városban mindig fon-
tos eseménynek számítottak
a kulturális rendezvények,
mégis sokszor elmaradtak az
erre szánt juttatások a sport-
tal szemben. Ezzel nem a
sport fontosságát szeretném
alábecsülni, de nem szabad-
na a kultúrára fordított
pénzbõl elvenni. Nem foszt-
hatják meg azoknak az em-
bereknek a kulturális igé-
nyét, akik akár rendszeresen,
akár csak alkalmanként ellá-
togattak ezekre a rendezvé-
nyekre.  Remélem ez az álla-
pot csak átmeneti a város
életében, és a közeljövõben
ezek a programok visszatér-
nek. 

F. A. 

Magyarországon a feuda-
lizmus korai idõszakától
kezdve a helyi igazgatás leg-
fõbb szervei a vármegyék
voltak. Ezek testületei és
tisztségviselõi gondoskodtak
az állami feladatok végrehaj-
tásáról, rajtuk keresztül érvé-
nyesülhetett a központi aka-
rat. A megyék élén a király
által kinevezett fõispánok
(comes) álltak. Mellettük az
alispánok (vicecomes) voltak
a vármegyei önkormányzat
elsõszámú tisztviselõi. Az õ
közvetlen irányításuk alatt
mûködtek a megye többi
tisztségviselõi: a szolgabírák,

esküdtek, jegyzõk… stb. 
Az igazgatási teendõk ha-

tékonyabb ellátása érdekében
a vármegyéket már a korai
idõkben kisebb területi egy-
ségekre, járásokra (processus)
osztották fel. A járási szerve-
zet fejlõdésének eredménye-
ként megjelentek a még ki-
sebb igazgatási egységek, a
kerületek (circulus). A járás
élén a fõszolgabíró (iudex
nobilium = judlium), a kerü-
letek élén pedig egy-egy al-
szolgabíró (vice judlium) állt.
A fõszolgabírókat a fõispán
jelöltjei közül a nemesi köz-
gyûlés választotta, közvetlen

hivatali felettesük az alispán
volt. Mint a vármegye „kül-
sõ” tisztviselõje, a fõszolgabí-
ró hajtotta végre járása terü-
letén a megyei közgyûlés, ill.
az alispán utasításait. Fel-
ügyelt a hatáskörébe tartozó
mezõvárosok, falvak, pusz-
ták, uradalmak igazgatására;
ezekben képviselte a várme-
gyét. Intézte a lakosság pana-
szait, ítélkezett kisebb jelen-
tõségû peres ügyekben. Bûn-
ügyekben nyomozást folyta-
tott, kihallgatási jegyzõköny-
veket vett fel. Gondoskodott
a közmunkák szervezésérõl,
felügyelt az iskolák, egész-
ségügyi intézmények, utak,
gátak, megyei épületek álla-
potára, ellenõrizte az utas- és
jószágforgalmat… stb. Szer-
teágazó közigazgatási és
igazságszolgáltatási teendõit
a mellé rendelt esküdtek
(jurassor) segítségével végez-
te.

Dokumentumok hiányá-
ban Csongrád vármegye já-

rási beosztásának alakulása
csupán a törökök kiverése
utáni idõktõl követhetõ nyo-
mon. A járások kialakítására
a vármegye területi újjászer-
vezésének befejezése után,
1750 körül kerülhetett sor. A
vármegyének kezdetben egy
szolgabírája volt. A nemesi
közgyûlés 1760-ban intézke-
dett a megye területének két
járásra történõ felosztásáról.

Az új közigazgatási beosztás
kialakításánál a Tisza határ-
vonó jelleggel bírt, mivel
szinte tengelyében szelte át a
megyét, s azt megközelítõen
két egyenlõ részre osztotta.
A Tisza jobb parti területei-
bõl alakították ki a tiszán-
inneni (cis-tibiscanus), a bal
parti területekbõl pedig a ti-
szántúli (trans-tibiscanus) já-
rást. A két járás élén egy-egy
fõszolgabíró állott, melléjük
az 1770-es években egy-egy
alszolgabírót is választottak.
A megyei közgyûlés kijelölte
a fõ- és alszolgabírók, vala-
mint esküdtjeik székhelyét
is. Kimondta, hogy a tiszán-
túli járás egyik szolgabírója
Hódmezõvásárhelyen (es-
küdtje Mindszentes), másik
szolgabírója Szentesen (es-
küdtje Szegváron); a tiszán-
inneni járás egyik szolgabí-
rója Csongrádon (esküdtje
Kisteleken), a másik szol-
gabíró pedig esküdtjével
együtt Horgoson, Tápén

vagy Algyõn köteles lakni. A
székhelyek kijelölésével lé-
nyegében megalapozták a
vármegye késõbbi járási, ill.
kerületi beosztását. 

1800 körül a két járáson
belül megjelentek a kerüle-
tek, mint közigazgatási egy-
ségek. A korabeli dokumen-
tumokban négy kerületrõl
esik szó: a szegedirõl és
csongrádiról (tiszáninneni),
valamint a vásárhelyirõl és
szentesirõl (tiszántúli). Ez a
beosztás 1842-ig változatlan
maradt. Ekkor helytartóta-
nácsi engedéllyel Szegváron
– a megye akkori székhelyén
– egy új központi járást szer-
veztek. Az élén álló szolgabí-
rónak kellett a szegvári me-
gyeházán lévõ tömlöcökre és
rabokra felügyelnie, a rabo-
kat kihallgatnia, valamint a
törvényszéken hozott bünte-
tõ ítéleteket végrehajtania. A
járások száma tehát háromra
emelkedett, s ez az 1848/49-
es forradalom és szabadság-
harc idején is változatlan
maradt.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

A járások kialakulása Csongrád megyében (I.)

A vármegyék „külsõ” hatóságai voltak

Amikor egy meghívásnak
eleget téve városunkba érke-
zett a bukott miniszterelnök,
az aligha a megélhetésért
küszködõ emberek vad vá-
gya volt. Inkább egy politi-
kailag periférikus jelenség.
Ez belefér a demokráciába,
de súlyos ellenérzéseket
szült azokban, akik nem fe-
lejtették el a közelmúlt véres,
és fájdalmas eseményeit. A
politikus városi programjait
nem kommentálnám. A Kos-
suth téren jól látható volt a
pártelnök „tömegbázisa”. In-
kább a meghirdetett „ lakos-
sági fórum” néhány anomá-
liáját emelném ki. A DK hir-

detésében a megjelenést elõ-
zetes regisztrációhoz kötötte.
Ettõl máris sérül a lakossági
fórum, mint bevett demokra-
tikus intézmény. A helyszí-
nen az is kiderült, hogy hiá-
ba a sikeres regisztráció, ez
még nem jelenti azt, hogy az
érdeklõdõ be is jut! A bejá-
ratnál kiszûrtek mindenkit,
akiben potenciálisan ellenvé-
leményt sejtettek. Így csak
azok juthattak be, akik a
szervezõk szerint bólogatni
jöttek. A másik felháborító
dolog, hogy az ifjúsági ház
pódiumtermében zajló ren-
dezvény miatt az egész in-
tézményt lezárták! Nem le-

hetett bejutni még az elõtér-
be sem! Nem hiszem, hogy
ez jogszerû volt! De minden-
képpen antidemokratikus!
Ugyanis a lakossági fórum
lényege éppen a nyitottság.
A közszereplõ találkozik a
település lakosaival, beszél-
get velük, meghallgatja a vé-
leményüket. Az esetleges el-
lenvéleményt is! Ez így de-
mokratikus! Voltam már
nem egy ilyen eseményen,
de ez volt az elsõ, hogy a fõ-
szereplõ nem a fõbejáraton
távozott, hanem a hátsón! És
titokban!

Tisztelettel
Túri András Csaba

Valóban lakossági
volt a fórum?

Április 5-én Szentesre látogatott Gyurcsány
Ferenc, a Demokratikus  Koalíció elnöke, volt
miniszterelnök. Az egész napos itt tartózko-
dása alatt az elnökség tagjaival ellátogatott
reggel a piacra, ahol vásároltak többek kö-
zött csíramálét és lángost. Gyurcsány Ferenc
nagy meglepetést okozott megjelenésével és
rengeteg pozitív visszajelzést kapott. A város
lakói nagy szeretettel fogadták. Napközben
felkerestünk néhány üzletet, ahol a vállalko-
zók elpanaszolták ügyes bajos dolgaikat,
majd megnéztük a Klauzál  iskolát, melyet
Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt újítot-
ták fel teljesen. Ebédidõben ellátogattunk a
parkerdõ idõsek otthonába. Ez az intézmény
az elõzõ kormány segítségével épült fel több
mint 1 milliárd Ft beruházással. A lakossági
fórum helyszínén elõzetesen egy civil érdek-

egyeztetõ megbeszélést tartottunk. Az egész
nap folyamán nyugodt, békés hangulat volt
a városban. A fórumon vegyes közönség vett
részt. Képviseltette magát a roma közösség,
a nyugdíjasok, az ifjú demokraták, valamint
a jobboldal. A Civil Tv rögzítette a beszélge-
tést. Ellenséges megnyilvánulások itt sem
voltak. Az ifjúsági ház bejáratát ugyan elállta
egy fél tucat tinédzser, akik azzal szerettek
volna véleményt nyilvánítani, hogy idõs em-
bereket sértegetnek, de elnézzük nekik, hi-
szen õk csak unatkozó gyerekek voltak. Ez-
úton köszönöm az önkénteseknek, hogy se-
gítettek a más programot igénybe vevõ em-
bereknek bejutni az ifjúsági házba.

Vörös Krisztina
a DK Csongrád 3. OEVK vezetõje

Pozitívan fogadták Gyurcsányt

Mit szól hozzá Bácskainé
Fazekas Márta?

...április 14-én, szombaton
15 órakor a Kurca-parti Folt-
varró Klub Szebb a világ, ha
kiszínezzük címû kiállítását
Almási Jánosné tanárnõ nyit-
ja meg. Közremûködnek: Ta-
kács Gabriella (fuvolamûvész,

tanár), Debreczeni-Kis Helga
(ének).

* * *
...április 16-án, hétfõn 18

órakor a Gondolkodók klub-
ja Petõfi és Arany barátsága
címmel tart összejövetelt. A

klubot vezeti: Papp Erzsébet
ny. gimn. tanárnõ.

* * *
...április 19-én, csütörtö-

kön 18 órakor Kepes András
televíziós újságíróval hall-
gathatnak meg beszélgetést 

A könyvtárban...

Az MH 37. II. Rákóczi Fe-
renc Mûszaki Ezred a hagyo-
mányaihoz híven, ebben az
évben is megrendezi a mû-
szakiak napját Szentesen.
A programra április 20-án,
pénteken fél 9-tõl egész nap
színes és izgalmas progra-
mokkal várják a mûszaki
katonákat, nyugállományú
mûszakiakat, az érdeklõdõ-
ket és a szórakozni vágyókat
a Damjanich laktanyában. A
mûszakiak napjával együtt

rendezik meg a helyi társ-
szervezet, a Szentesi Rendõr-
kapitányság szervezésében a
Rendõrség napját is.

A rendezvény nyílt a
nagyközönség számára is. A
szervezõk a 8.30-as kapunyi-
tástól a 15 órai zárásig vár-
nak minden érdeklõdõt. A
program 9 órakor ünnepé-
lyes ezred-sorakozóval kez-
dõdik, s ezt követõen a „A
magyar mûszaki csapatok
története 1945-tõl napjain-

kig” címû könyv bemutató-
jával folytatódik. 10 órától
folyamatosan zajlanak majd
a különbözõ programok az
egyes helyszíneken. A kato-
nai programokban mûszaki
technikai eszközök bemuta-
tása, búvárbemutató, katonai
közelharc bemutató, a kato-
nai tábor bemutatása és ka-
tonai toborzás szerepel. A
rendõrség, a tûzoltóság és a
mentõk is bemutatót tarta-
nak.

Közeleg a mûszakiak napja

Olvasói
levél

Napjainkban egyre többet lehet hallani a járások kialakí-
tásáról, ami nem csoda, hisz 2013-tól bevezetik a „járási
rendszert”. A fiatalabb nemzedék azt hiheti, hogy egy új
közigazgatási rendszer kialakításáról van szó, holott a járá-
sok a legõsibb közigazgatási egységek közé tartoznak;
majdnem egyidõsek a vármegyékkel. Az persze egyelõre
még kérdés, hogy az újonnan alakuló járásoknak lesz-e kö-
ze a történeti járásokhoz. Sok a homály és kérdõjel a most
szervezõdõ hivatalok körül, elõbb tehát viszonyítási alap-
ként ismerjük meg a hajdani járások létrejöttét és feladat-
körét.



(folytatás az 1. oldalról)
A Fehérház földszinti és

elsõ emeleti homlokzatát és
üzletportáljait újítják fel,
klimatizálják a Tokácsli (Vá-
rosi) Galéria kiállító-termeit.
A projekt keretében a Fehér-
ház mellett fekvõ szolgálta-
tóház gazdasági udvara is
rendezése kerül a kapu ki-
cserélésével együtt. Az eme-
leten található irodák belsõ
padló és falburkolatok vala-
mint a vizesblokk felújítását
végzik. Korszerûsödik az
elektromos hálózat és aka-
dálymentes lift épül a föld-

szint és a Vállalkozói Köz-
pont között. Az épület Kos-
suth tér felõli részén új bur-
kolatot és zöldfelület alakíta-
nak ki.

A Kurca-híd felújítása júli-
us, augusztus hónapban vár-
ható. A munkák ideje alatt
csöveken biztosítják a víz
mozgását, ezért nem csök-
ken a vízszint jelentõsen. A
híd bõvítése a jelenlegi for-
ma folytatásával készül, az-
az tégla boltíves lesz az új,
gyalogos járdát tartó rész is.
A jelenlegi zárt falszerû kor-
látelemeket kovácsoltvasra

cserélik. A hidat 1927-ben
szélesítették meg, egy 2,40
méter széles bordás vasbe-
ton lemez boltozathoz építé-
sével. Most ezt elbontják és
téglával burkolt 2,40 méter
széles vasbeton ívtartót épí-
tenek be mindkét oldalon.
Az új földrézsûket terméskõ-
vel, a járdákat beton térkö-
vekkel burkolják, amelyen
külön színnel emelik ki a ke-
rékpársávot.

A Boros Sámuel középis-
kola melletti jelenleg beépí-
tetlen üres telek, a Tiszti
Klub udvara, valamint a Ci-

vil ház udvara jelenleg ki-
használatlanok. Itt egy két-
ezer négyzetméteres közös-
ségi kertet alakítanak ki. A
viszonylag nagyobb, szórt
burkolatú részek egészítik ki
a térkõvel fedett felületeket
az idõszakos használatnak
megfelelõen. A Közgé kert
nappal lesz nyitva, éjszakára
bezárják.

A földhivatal alatti 340
négyzetméteres diákpincé-
ben kicserélik a fûtést, a víz-
vezetékeket, és szellõzõrend-
szert építenek be. Akadály-

mentesítése mozgássérült
korlátlift felszerelésével tör-
ténik.

A Szabadság téri autó-
busz-pályaudvarnál 250 nem
fedett kerékpártárolót alakí-
tanak ki a posta épülete mö-
gött végigfutó járda mentén,
és onnan a pályaudvar épü-
letéhez vezetõ járda mellett.
A Szent Miklós templom kö-
rüli mellvédfalat elbontják, a
környezetét növénykazetták-
kal tagoltan újraburkolják
térkõvel, a bejáratához rám-
pát építenek a  mozgáskorlá-

tozottak számára. Az Evan-
gélikus templom körüli gya-
logos felület  díszburkolatot
kap, a zöldfelületet gyepesí-
tik. A Horváth Mihály utca
elején 53 méter hosszú, 1,75
méter. széles járda épül. 

A fent felsorolt munkák
nyár elején kezdõdhetnek el
és az év végéig véget érnek.
A tervek szerint nem járnak
jelentõsebb forgalomkorláto-
zással, a Kurca híd átépítése
folyik majd félpályás útlezá-
rás mellett.

B.G.

A bosznia-hercegovinai mûveleti terület-
re készülõ Magyar Honvédség EUFOR kon-
tingens 11. váltásának felkészítése nagy
erõkkel folyik az MH 37. II. Rákóczi Ferenc
Mûszaki Ezrednél, Szentesen. A mûszaki
ezred katonái közösen készülnek a béke-
fenntartó feladatok ellátására az MH 12.
Arrabona Légvédelmi Rakétaezred Szen-
tesre vezényelt állományával.

Február végétõl, négy hétig saját helyõr-
ségükben elvégezték a kiképzés elsõ ütemé-
ben az egyéni alapfelkészítéseket. 

A következõ felkészítõ ciklusban az egyéni
szakfelkészítéseket kapják meg a kontin-
gensbe pályázó katonák. 

A gyakorlati képzésre a sándorfalvai gya-
korlótéren került sor, ahol különbözõ típusú
Mercedes, Unimog, Ural, MAN és Volkswa-

gen jármûvekkel szerezték meg a szükséges
vezetési ismereteket. A kitelepüléshez a jó
kapcsolat eredményeként, segítséget nyújtott
a Szentesi Rendõrkapitányság, melynek so-
rán a gépjármûvezetõk valós rendõri karjel-
zésekkel szembesültek, és hajthatták végre a
szabályos tevékenységeket. Gyakorolták a
szennyezett terepszakaszon történõ gázálarc-
ban történõ vezetést. 

A kontingens lövész szakállománya végre-
hajtotta az EUFOR mûveleti századnál rend-
szeresített speciális és kollektív fegyverekkel
történõ felkészülést is.  

Április 16-án megkezdõdik a kiképzés
utolsó fázisa, a kötelékkiképzés, a mûszaki
ezred bázisán.

Juhász László 
százados
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Képtelen tartani a határ-
idõt a Médiatanács: tovább-
ra sem született döntés ar-
ról, hogy a két pályázó kö-
zül melyik cég lesz jogosult
mûsorszolgáltatásra a szen-
tesi 106,1 MHz-s rádiófrek-
vencián. 

Legutóbb február végén
adtunk hírt arról, hol tart a
frekvenciapályázat. Akkor
azt a tájékoztatást kaptuk
Vajda Boglárkától, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Ható-
ság (NMHH) sajtóirodájának
munkatársától, hogy a beér-
kezett, és 2011. december 14-
én nyilvántartásba vett aján-
latokat tartalmi szempontból
február 22-én vizsgálta a ha-
tóság, ennek nyomán kide-
rült, hogy a tartalmi érvé-
nyesség megállapításához
mindkét pályázótól további
felvilágosításra van szükség.
A pótlólagos információk be-
küldésére a hatóság levelé-
nek kézhezvételétõl számí-
tott 15 napon belül kellett

sort kerítenie a budapesti
Life Essence Kft-nek és a
szentesi Kultúr-Média Kft-
nek. A jogszabályok szerint –
és erre épp az NMHH mun-
katársa hívta föl korábban a
figyelmünket – a pályázati
eljárás ügyintézési határideje
85 nap, ami indokolt esetben
egy alkalommal, legfeljebb
20 nappal meghosszabbítha-
tó. Eszerint – mivel decem-
ber 14-hez képest már 121
nap telt el – már határozatot
kellett volna hoznia a Média-
tanácsnak.

A késedelem kapcsán
megkerestük az NMHH-t,
ahonnan azt a választ kap-
tuk, hogy a hatóság törek-
szik a pályázati eljárások el-
bírálásának gyors lefolytatá-

sára, amennyire azt az ala-
pos, szakmai döntési folya-
matok engedik. Mindazonál-
tal, tekintettel arra, hogy a
szentesi frekvenciahasznosí-
tási pályázat is részét képezi
annak a tömegesen 2011 so-
rán lejárt, 7+5 évre szóló mé-
diaszolgáltatási engedélyek-
nek, az ügymenetek a meg-
szokottnál hosszabbak lehet-
nek. A Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság jelenleg
a pályázati ajánlatok tartalmi
vizsgálatát végzi. A hatóság
a felelõs frekvenciagazdál-
kodás elveit figyelembe véve
mindent megtesz azért, hogy
mihamarabb hasznosulhas-
son a szóban forgó frekven-
cia is – írták közleményük-
ben. B.D.

Az Árpád Szabadidõs Sportklub Dalmáci-
ába szervezi idei pünkösdi túráját, május 25.-
28. között.

Szentesrõl Vodicén, Sibeniken keresztül
vezet az útjuk, s érintik a Krka vízesést, vala-
mint Trogir városát is. Splitben, Dubrov-

nikban is látogatást tesznek, a visszaúton
megállnak Zadarban is. Az autóbuszos uta-
zásra még lehet jelentkezni a klub Kiss Bálint
u. 3. szám alatti helyiségében, információ
a 30/468 87 69-es számon kérhetõ Léhi
Gábortól.

Pünkösdi túra

Az EUFOR váltás
felkészítése Szentesen

Késésben a
frekvenciapályázat

Jövõ év végére befejezõdik
a szeméttelepek rekultiváci-
ója, az újrahasznosításra va-
ló alkalmassá tétele. A tele-
pülési szilárdhulladék-lera-
kók rekultivációja során a
Délkelet-Alföld Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás te-
rületén 35 település 37 hulla-
déklerakója szépül meg
mintegy 11 milliárd forint-
ból. 

Szentesen a Rákóczi út vé-
gén lévõ, 13 évvel ezelõtt be-
zárt tíz hektáros telep, az Ilo-
na-parton található ún. Ter-
mál szeméttelep, valamint az
újabb berki lerakó szerepel a
programban.  A rekultivációs
munka során a hulladék-
dombot szigetelik, kialakít-
ják a víz- és gázelvezetést,

végül termõfölddel borítják
be és növényesítik. Ezzel ki-
alakul egy, a tájba illeszkedõ,
domborzatilag rendezett te-
rület.

A munkákra a Környezet
és Energia Operatív Program
nyújt 1,5 milliárd forint visz-
sza nem térítendõ, száz szá-
zalékos támogatást. Jelenleg
a kivitelezési munkák közbe-
szerzése zajlik, a nyertes vár-
hatóan még az idén megkez-
di a hulladéklerakók elfedé-

sét. A rekultiváció befejezése
után még legalább 15 évig
kötelezõ utógondozást írnak
elõ, ami során rendszeresen
elemzik a talajvíz mintákat
és gondozzák a zöldfelületet.

Szentesen 2010-tõl meg-
szûnt a szemétlerakás, és a
jelenlegi szabályok ismereté-
ben nem is várható az újrain-
dítása. A városi hulladékot a
hódmezõvásárhelyi regioná-
lis lerakóba szállítja a Város-
ellátó Intézmény.

Eltûnik a hulladékdomb

Nyáron kezdõdik a városközpont átépítése

Csak matricás kukát ürítenek

A Városellátó Intézmény a napokban postázza a lako-
soknak az elsõ negyedéves díj számlájával együtt a kuka-
azonosító matricát, amit a szemétgyûjtõre kell ragasztani.
Májustól kizárólag az így megjelölt kukákat üríti a szol-
gáltató. A matricán a szerzõdött ügyfél címe, a szerzõdés
száma, a szerzõdött mennyiség van feltüntetve.

Átépítenék a galériához vezetõ lépcsõt is.

Látványterv a leendõ Ady Endre utcáról.
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A Kerékpáros Iskola Kupa
területi fordulóját március
végén rendezték meg a Kosz-
ta József Általános Iskolában
a szentesi rendõrség közleke-
désrendészeti osztályának tá-
mogatásával.

Az iskola igazgatója, Sze-
merédi András megnyitó be-
szédében megemlékezett
nemrég elhunyt kollégájuk-
ról, Kováts Leventérõl, aki
mindig aktív résztvevõje volt
a közlekedési vetélkedõknek,
valamint említést tett Dévay
Istvánról, aki szintén sokat
segített a versenyek lebonyo-
lításában.

Ebben az évben 40 gyer-
mek nevezett. A megnyitó
után a gyerekek KRESZ-tesz-
tet oldottak meg. Ezt követõ-
en két helyszínen folyt to-
vább a vetélkedõ. Az egyik
az iskola udvara volt, ahol
ügyességi versenyszámban
különbözõ akadályok között
kellett minél kevesebb hiba-
ponttal végigmenni a gyere-
keknek. A másik helyszínen,
az iskola körüli lakótelepen,
szabályossági tudásukról ad-
tak számot, ahol közlekedési
rendõrök pontozták a tudá-
sukat.

Eredmények, lány: 1. Gere
Szabina, 3. Vida-Szûcs Anita
(mindketten Deák-isk.). Csa-
pat: 2. Deák-iskola (Gere Sza-
bina, Trenka Dóra, Sebesy Csa-
nád, Kelemen Dávid). A kate-
góriánkénti elsõ két helyezett
tanuló a megyei versenyen
vesz részt. R. G.

Kerékpáros
Iskola Kupa

A szentesi vasúti dolgo-
zókat, az utasokat és a sajtót
sem hajlandó tájékoztatni a
járatritkításról és annak kö-
vetkezményeirõl a MÁV. A
bennfentesek szerint jó né-
hány munkahely kérdõje-
lessé vált azzal, hogy jövõ
héttõl 20 százalékkal csök-
ken a vasúti személyszállí-
tás Szentesen. A pályaudvar
büfése sem reménykedik:
múlt héten bezárt. 

Hírzárlat van – fogalmaz-
tak azok a szentesi vasúti
dolgozók, akiket arról pró-
báltunk kérdezni a napok-
ban, tudnak-e valamit a jövõ
héttõl érvényes új menet-
rendrõl, illetve a járatritkí-
tások következményeirõl.
Mint arról beszámoltunk, je-
lenleg naponta 70 személy-
vonat közlekedik a szentesi
vasútállomás érintésével, eb-
bõl 13 járatot szüntetne meg
a vasúttársaság. A vasutasok
lapunknak elmondták, még
a belsõ információs hálóza-
ton sem tudtak meg semmit,
pedig menetrend-módosítás
esetén a MÁV-nak 14 nappal
korábban jeleznie kellene
a változásokat. A dolgozók
úgy becsülték, 3-4 ember
munkája valószínûleg kérdõ-
jelessé válik, de hogy ez csak
a jegyvizsgálókat és a pénz-
tárosokat érinti hátrányosan,
vagy a mozdonyvezetõket
is, arról õk sem tudtak mit
mondani. Karsai Csaba ,  a
Mozdonyvezetõk Szakszer-
vezetének szentesi ügyvivõje
érdeklõdésünkre elmondta,
hivatalosan semmilyen hírt
nem kaptak, csak abban bíz-
nak, hogy érvényben van
egy foglalkoztatási megálla-

podás a MÁV-val, miszerint
mozdonyvezetõket nem fog-
nak elküldeni. Az ígéretek
szerint ezt kiegyensúlyozott
munkaelosztással érné el a
vasúttársaság. Ugyanakkor
április elején a szakszervezet
honlapján megjelent: a MÁV
nem köt megállapodást az
érdekképviseleti szerveze-
tekkel arról, hogy nem lesz
létszámleépítés, mert az el-
bocsátás csupán 118 fõt érint,
és ennél az éves fluktuáció is
nagyobb szokott lenni. 

A részletekre lapunk is kí-
váncsi volt, ezért április 2-án
elektronikus levelet küld-
tünk a MÁV sajtóosztályára.
Arról érdeklõdtünk, valóban
13 szentesi járatot szüntet-
nek meg? Ha igen, lesz-e el-

bocsátás Szentesen a vasúti
dolgozóknál, hány fõt érint,
milyen beosztásban dolgo-
zókat, illetve átvezénylésre
lesz-e szükség? A visszaiga-
zolást, hogy megérkezett le-
velünk, még aznap megkap-
tuk, de válaszokat azóta sem
küldtek. 

Utasaira sem fordít na-
gyobb figyelmet a vasúttár-
saság – legalábbis az inter-
netes menetrend szerint. Ha
valaki arról szeretne tájéko-
zódni, hogy mikor indul vo-
nat Szentesrõl Orosházára
mondjuk április 17-én, azo-
kat a járatokat is felsorolja a
gép, amiket jövõ héttõl a be-
jelentett menetrendváltozá-
sok miatt megszüntetnek. A
bérletesek sem jártak jobban:

õket sem tájékoztatták arról,
hogy a hónap közepétõl nem
közlekedik vonatuk. 

Egy darabig sem inni-,
sem ennivalót nem vásárol-
hatnak az utasok a szentesi
vasútállomáson, az épület-
ben mûködõ büfé ugyanis
múlt héten bezárt. Az üze-
meltetõtõl megtudtuk, más-
fél éve nyitotta meg a kis res-
tit, ami elõtte évekig nem
mûködött. Elárulta, voltak
ugyan forgalmasabb idõ-
szakok, de ezek minimálisra
csökkennek azzal, hogy egy
tucatnyi járatot megszüntet-
nek. A visszaadott bérle-
ménynek most új üzemelte-
tõt keres a helyiség tulajdo-
nosa. 

Kép és szöveg: Bíró Dániel

Idén az átlagosnál keve-
sebb, mintegy hetven mil-
liméter csapadék hullott a
térségben. Egész március-
ban egy milliméter esõ
esett, ami gyakorlatilag egy
liter vizet jelent négyzet-
méterenként. A gazdák
már március végén elkezd-
ték az öntözést. A hivatalos
öntözési szezon április 15-
én indul és szeptember 15-
ig tart.

A Szentes és Környéke
Vízgazdálkodási Társulat
március 28-án kezdte a víz-
szolgáltatást a K29 csator-
nán, április 10-én pedig a
Kurcába is megkezdte a víz
beemelését. Mintegy ötszáz
kilométer csatornát üzemel-
tet és közel kilencven ezer
hektár területet lát el öntö-
zõvízzel.  A K29-es csatorna
2600 hektáron biztosít vizet
Fábiánsebestyén és Eperjes
térségében. – Jelenleg egy
szivattyúval, napi 103 köb-
méter vizet emelünk be a
Kurcába – tájékoztatta la-
punkat Ugrai Bálint, a társu-
lat igazgatója. Az öntözõvíz
ára infláció mértékével,
négy százalékkal emelke-
dett az idén, azonban van-
nak olyan területeik, ahol
nem változtattak árat. – A
gazdák helyzetére jellemzõ,
hogy míg évekkel ezelõtt 11

ezer hektárt öntöztek a tér-
ségben, addig ez mára a fe-
lére csökkent.

Szarvas Pál elmondta, hogy
Május 1. Zrt., a Terra Coop
Kft. és a saját területeiken,
mintegy 500-600 hektáron
öntöznek március vége óta.
Korábban szerették volna el-
kezdeni, de nem volt még víz
a csatornákban. Búzát, borsót
és cukorrépát öntöznek most,
de a csemege és hibrid kuko-
rica vetése után még bõvül a
terület. A cégcsoport össze-
sen 750 hektárt tud öntözni.
– Drága a víz, de a hozamok-
ban megtérülhet, a búzánál a
vízzel most kijuttatott nitro-
gén trágya elõsegíti a bokro-
sodást. Sajnos a kedd hajnali
fagy nem kímélte a cukorré-
pát sem. Most nézzük a kár
nagyságát. 

– Arra még nem volt pél-
da, hogy április elején búzát
kellett volna öntözni, de arra
se nagyon, hogy egyáltalán
öntözzünk ilyen korán – fo-
galmazott lapunknak a Kini-
zsi 2000 Zrt. elnök-vezér-
igazgatója. Farkas Sándor el-
mondta, hogy a borsó- és bú-
zatáblákon kezdték meg a
vízutánpótlást április 3-án,
de ha nem lesz esõ, akkor a
jövõ héten a cukorrépát is el-
kezdik locsolni.

B.G.

Legújabb beruházását ad-
ja át az Árpád-Agrár Zrt. la-
punk megjelenésével egy
idõben Szegváron. A két
hektáros palántanevelõ
komplexum a hõközpont és
a hõellátási rendszer felújí-
tásával együtt 730 millió fo-
rintba került.

Zentai Ákos kertészeti igaz-
gató szerint ma a palántane-
velési ágazat fejleszthetõ di-
namikusan. A cég éves szin-
ten 10-15 millió palántát ne-
velt, mintegy 450 millió fo-
rint értékben. Az új üvegház
építése további 5-10 millió
növény nevelését teszi lehe-
tõvé, de összesen akár 30
millió darabig is növelhetõ a
darabszám. Mivel az új
üvegház részekre osztható,
ezért egy idõben több fajta
növény igényét is kiszolgál-
ja. Ezzel minden megrende-
lést ki tudnak szolgálni, és
ami a legfontosabb, hogy
mindezt a termálvíznek kö-

szönhetõen versenyképes
áron. 

Farkas Sándor országgyûlé-
si képviselõ, az Országgyû-
lés mezõgazdasági bizottsá-
gának tagja szerint látszik,
hogy az Árpád-Agrár Zrt.
hisz a kertészetben és ez a
beruházás is az ágazat élet-
ben maradását szolgálja. A
térség kertészeit biztonsá-
gos, minõségi palántával
tudják kiszolgálni. – A kerté-
szeti albizottság e heti ülésén
egy közel egy éves egyezte-
tés után kialakított közös ál-
láspont fogalmazódott meg
a kertészet jövõjével kapcso-
latban. Az ágazat céljait, le-
hetõségeit, fennmaradását
biztosító javaslatokat a mi-
nisztériumhoz juttatjuk el.
Az anyag foglalkozik a geo-
termális energia, a termelés,
feldolgozás, értékesítés kér-
déseivel. A következõ évekre
vonatkozó közös agrárpoliti-
ka kialakításában hangsúlyt

kell kapnia a termálvíznek és
a tészeknek a zöldségter-
mesztésben. 

– Biztonságos, korszerû
termesztõ berendezésekben
lehet versenyképesen elõállí-
tani terméket – nyilatkozta
korábban lapunknak Csikai
Miklós elnök-vezérigazgató.
Az idei jelentõs hideg során
is bebizonyosodott, hogy az
újonnan épült üvegházak
hõszigetelése mennyivel ha-
tékonyabb, mint a régieké. A
mostani beruházás megtérü-
lési ideje 8-10 év lehet, ha
közben nem változik a ter-
málvíz felhasználásnak felté-
tele.

Az elmúlt két évben mint-
egy másfél milliárd forintot
fordított beruházásra az ag-
rárcég. Tavaly adták át az
ötös üzemegységben a 650
millió forintból megépített
korszerû üvegházat és víz-
tisztítót.

Kép és szöveg: B.G.

Öntöznek a
földeken

A közfoglalkoztatási programok eredménye, hogy márci-
us elején csupán 2400 regisztrált álláskeresõt tartottak nyíl-
ván a szentesi kistérségben. Tavaly ilyenkor 2700 volt a
munkanélküliek száma – értesült lapunk a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának szentesi
kirendeltségén. 

Nincs nagyobb mozgás a szentesi munkaerõpiacon. Szá-
mottevõ leépítésrõl és létszámbõvítésrõl sem érkezett beje-
lentés a munkaügyi központba. Szerények az igények a mun-
káltatók részérõl, 1-2 fõ ad hoc jut munkához. Március végén
2400 regisztrált álláskeresõt tartottak nyílván a szentesi kis-
térségben – ez már 300-zal kevesebb, mint tavaly ilyenkor. A
csökkenés a közfoglalkoztatási programoknak köszönhetõ:
jelenleg 550-600 fõ vesz részt országos vagy helyi progra-
mokban. Õket jellemzõen 6-8 órás munkaviszonyban foglal-
koztatják a vízgazdálkodási társaságok és az önkormányzat,
illetve intézményei.  

Az elmúlt évben összesen 1969 fõre futott be állásajánlat a
szentesi kirendeltséghez, ebbõl 1455 volt a valamilyen formá-
ban támogatott munkahelyek (közfoglalkoztatás) száma,
illetve 514 igény a piacról érkezett. Utóbbi mutató növeke-
dést jelez 2010-hez képest, tavaly a Hungerit Zrt. jelentkezett
a legtöbb állásajánlattal. 

Március elején 270 regisztrált pályakezdõ szerepelt a szen-
tesi nyilvántartásban, 14-gyel több, mint tavaly, de ez nem je-
lent érdemi elmozdulást, mert ez a mutató évek óta stagnál.
A kirendeltségen megtudtuk, több tanfolyam indítását terve-
zik idén is. Például CNC forgácsolónak, vendéglátó-elõadó-
nak és szakácsnak lehet majd tanulni, illetve nyelvi képzés is
szerepel a tervezett programban.

B.D. 

Nincs mozgás a
munkaerõpiacon

Lesz létszámleépítés, de hogy Szentesen ez mennyi embert érint, arról hallgat a MÁV.

A pályaudvar büféje is bezárt

Hírzárlat a vasútállomáson

Új palántanevelõt építettek

A térségben 550-600 fõ vesz részt a közfoglalkoztatásban.



Megoldódott a nyári szín-
ház körüli probléma, nem
kerülnek veszélybe a sza-
badtéri elõadások. Azonban
a mûvelõdési központ csak
406 ülõhely kialakítására
kapott engedélyt a kataszt-
rófavédelemtõl.

Lapunkban pár hete meg-
írtuk, egy új rendeletben, ne-
vezetesen az Országos Tûz-
védelmi Szabályzat egyik
paragrafusában foglaltak
szerint olyan szabadtéri ren-
dezvényeken, ahol 200-nál
több nézõ vesz részt, csak
rögzített székeket lehet hasz-
nálni. Ez pedig azt jelentette
volna, hogy elmaradhatnak
a volt megyeháza udvarán
évek óta megszokott nyári
színházi elõadások. A mûve-
lõdési központ munkatársai
számára azonban nem volt
kétséges, hogy ez az extrém
helyzet nem valósul meg. A
kezdeti elképedés után Var-
róné Szabó Ildikó intézmény-
vezetõ is optimistán állt a
kérdéshez, bízva abban,
hogy találnak kiskaput a
rendelkezésben. Kínálkozott
is egy lehetõség, ebbe ka-

paszkodva ún. engedély-el-
térési kérelmet nyújtottak be
a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság szentesi kiren-
deltségéhez. Levelükben elõ-
adták, hogy az egykori me-
gyeháza neorene-szánsz-ek-
lektikus épülete – mely ma
három intézménynek, a Me-
gyeháza Konferencia és Kul-
turális Központnak, a Koszta
József Múzeumnak és a
Csongrád Megyei Levéltár
Szentesi Levéltárának ad he-
lyet – mûemlék építmény,
ennek megfelelõen történt a
belsõ udvar felújítása is. Az
épületekkel határolt zárt ud-
var az akusztikájával, sajátos
és egyedi jelleg kialakításá-
val teszi vonzóvá a szabad-
téri rendezvények megtartá-
sát – állt a beadványban. Azt
is megfogalmazták kérel-
mükben, hogy a rendelkezés
végrehajtása nem lehetne ki-
vitelezhetõ az udvar térbur-
kolatának, növényzetének
sérülése, a helyszín egyedi
jellegének változása nélkül. 

Április 10-én, vagyis e hé-
ten kedden kapták kézhez a
határozatot, mely engedélye-

zi a volt megyeháza zárt ud-
varán szabadtéri rendezvé-
nyek megtartását, bizonyos
feltételek mellett. Ezek kö-
zött a tûzvédelmi szabályok-
nak megfelelõ intézkedé-
sek is szerepelnek, különös
hangsúlyt helyezve a mene-
külõ utak szabaddá tételére.
A nézõtér közepén 1,8 méter
széles közlekedési utat kell
biztosítani. 

Ami azonban a szervezõ-
ket és a közönséget legin-
kább érinti: 406 fõben hatá-
rozták meg a maximális ven-
dégszámot egy-egy rendez-
vényre. Ennyi mûanyag szé-
ket lehet kitenni az udvarra,
ahol egyébként 5-600-an is
elférnek. Az igazgatónõtõl
tudjuk, a nagyobb bevételt
hozó elõadásokon többen
szoktak lenni 400-nál. Az en-
gedélyezés után innentõl te-
hát az a kérdés, hogy példá-
ul egy egymillió forintos
produkció – mert ilyen is
lesz a kínálatban - milyen
jegyárral lenne nyereséges,
ha maximálisan 406 nézõ
foglalhat helyet a színpad
elõtt.

D. J.
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Új helyszínen, a Dózsa-
házban és környékén már-
már feledésbe merülõ recep-
tek vándoroltak a fesztiválon
az asztalokról a látogatók
zsebébe, hasukba pedig a fi-
nomabbnál-finomabb fala-
tok. Kicsik-nagyok, locsol-
kodás után vagy helyett, fi-
gyelték érdeklõdéssel, ho-
gyan készülnek nagymamá-
ink kedvelt étkei – ez is volt
a lényege az eseménynek:
ügyes, gyakorlott kezek nyo-
mán a szemünk láttára ké-
szültek a sütemények, da-
gasztották kenyeret, nyújtot-
ták a tésztát, csavarták a ka-
lácsot. Már dél körül ínycsik-
landóan lengedeztek az illa-
tok az épületben, ahol a Dí-
szítõmûvész kör tagjai Sze-
merédi Endréné vezetésével
igazán kitettek magukért.
Csöröge, dödölle csíramálé

készült, s nem maradtak ti-
tokban a receptek sem. Ke-
lendõ volt Bernát Pálné ba-
conszalonnás gombóc re-
ceptje is, amit több forrásból
egyénileg kombinált össze, s
maga az étel is elment egy
nagy tepsivel pillanatok
alatt.

Délre 10 tepsi már elké-
szült a szegvári lakodalmas
kalácsból, de összesen 40
biztosan lesz, állapította meg
Bacsai Józsefné. Egy lagziban
50-60 tepsi is készül, mondta
az idõs asszony, aki még
lánykorában az édesanyjától
tanulta a receptet. Kalmár
Gergely védjeggyel ellátott
tönkölykenyerével, és hasz-
nos tanácsokkal érkezett. A
korábban Amerikában is ta-
nuló és ott tanító növény-
genetikus azt vallja: akár az
õsök, kovászolni kell a ke-

nyeret, mert akkor nem ma-
rad benne szabad cukor.
Szentes a szíve csücske, az
itteni gabonafajták kiváló
alapanyagot adnak, ezeket
kell visszahozni, árulta el
múzeumi elõadása elõtt.
A fesztivál programjába
ugyanis foglalkozásokkal,
elõadásokkal a Koszta-mú-
zeum látványtára és a Mûvé-
szetek Háza is bekapcsoló-
dott. A Kurca partján nagy
sikere volt Orosz Róbert ko-
vácsnak, aki beavatta az õsi
mesterség fogásaiba a jelen-
lévõket.

A kifejezetten hûvös idõ
ellenére jónak értékelte a
fesztivál fogadtatását Molnár
Lívia, a szervezõ egyesület
elnöke. Számításaik szerint
6-800-an lehettek látogatóik
a nap folyamán, s 30 fölött
volt azok száma, akik bemu-
tatták kézmûves tudásukat,
vagy receptjeiket a közön-
ségnek, a kistérségbõl is.
Azonban a fõszervezõ meg-
jegyezte: a látogatóktól ak-
tivitásban többet vártak,
ugyanis szerinte kevesen
próbálták ki az ételek készí-
tését, a legtöbben alapvetõen
kóstolni akartak. Úgy tûnik,
jól együtt tudtak mûködni a
civil szervezetekkel, s a hely-
szín is bevált.

(darók)

Nagy volt a
kóstolókedv

Április végéig a nemzeti erõforrás mi-
niszter irányítása alá kerül a Koszta József
Múzeum, májustól pedig a tárca vezetõje
tárgyal az önkormányzattal az intézmény
fenntartásának átadásáról. Béres Mária
igazgatónõ szerint a szentesi múzeum kivé-
teles helyzetben van, erre kell különleges
megoldást találni. 

Április 3-án olyan kormányhatározat szü-
letett, amely megszünteti a több mint száz-
éves megyei múzeumi hálózatot, a tagintéz-
ményeket pedig a területileg illetékes telepü-
lési önkormányzatokhoz rendeli – adta hírül
a Magyar Múzeumi Egyesület internetes ma-
gazinja. A jogszabály szerint április 30-ig ke-
rülnek át a vidéki múzeumok a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztériumhoz, utána kezd el a mi-
niszter tárgyalni a területileg illetékes telepü-
lési önkormányzatok polgármesterivel az
adott múzeumi egységek átadásáról. A kor-
mányhatározatban az áll, hogy a megyei
közgyûjteményeket a megyeszékhely megyei
jogú városnak adják át, tagintézményei pe-
dig elsõdlegesen a területi elhelyezkedésük
szerint illetékes települési önkormányzatok
fenntartásába kerülnek. A múzeumi szakma
úgy véli, a jogszabály egyelõre nem foglalko-
zik azzal a kérdéssel, mi lesz, ha egy önkor-
mányzat nem tart vagy nem tarthat igényt a
területén mûködõ múzeumra. Szerintük

ilyen esetben sokféle forgatókönyv elképzel-
hetõ, de a legvalószínûbb, hogy vagy bezár-
ják az intézményt, vagy elszállítják a tárgya-
kat másik intézménybe. 

– Gyorsított eljárásban kell statisztikákat
készítenünk a minisztériumnak – nyilatkozta
lapunknak kedden Béres Mária. Az igazgató-
nõ hozzátette, az adatszolgáltatás célja, hogy
a tárca a hó végéig átnézze a mutatókat, és
azok alapján dolgozzon ki rendszert a finan-
szírozásra. Számos kérdés ugyanis tisztázás-
ra vár. Ilyen például, hogy a szentesit a váro-
si múzeumok közé szokták sorolni, holott so-
ha nem volt az, megyeiként alapították, és
fenntartója is mindig a megye volt. A szakma
abban bízik, hogy legalább a jogszabályban
rögzített örökségvédelmi feladatok ellátásá-
nak anyagi vonzatát elismeri az állam, így
normatívához juthatnak a múzeumok a köz-
ponti költségvetésbõl. A szentesi múzeum ki-
vételes helyzetben van, mivel Csongrád me-
gye északi részén az intézmény látja el eze-
ket a feladatokat. Erre a helyzetre különleges
megoldást kell találni. A Koszta József Múze-
um egyébként évi 40 millió forintból mûkö-
dik.  Az intézmény sorsa közvetlenül – a kor-
mányhivatali alkalmazottakkal együtt össze-
sen – 17 szentesi múzeumi dolgozót érint
Szentesen.

B.D. 

A városnak adnák
a múzeumot

Ilyen koncert pedig nincs
is. De lesz! Hírét sem hallot-
tam, hogy a magyar under--
ground meghatározó alakja
(nem mellesleg az idén 20
éves Sziget Fesztivál alapító
atyja), Müller Péter Sziámi va-
laha a világzene közelébe té-
vedt volna. Márpedig április
20-án, pénteken 19 órakor a
Fabula Rasa vendégeként
Szentesen lép fel a zeneisko-
lában! Bevallom, elképzelni
sem tudom a mûsort, az ará-
nyait, a várható lefolyását. 

Müller Péter Sziámi gyak-
ran megfordult városunk-
ban. A róla elnevezett bandá-
val jött - eddig.

Legutóbbi látogatása óta
(amelyre már nehéz gazda-
sági körülmények között ke-
rült sor, mégsem távozott
elégedetlenül) felnõtt egy

újabb generáció. Sziámi
munkássága 1980-ban kez-
dõdött az URH nevû, rövid
életû, ám annál nagyobb ha-
tású zenekarban. Sziámi
olyan énekes (hangsúly az
elõadói készségeken), aki a
szövegírásban alkotott (és al-
kot) igazán nagyot. Mi több:
iskolát teremtett e téren. Ko-
rábbi zenésztársa, Menyhárt
Jenõ anno rendszeresen fel-
járt hozzá – szövegverziók
pontosítása végett. Olyan
korban, amikor a magyar
hanglemezgyár monopol-
helyzete következtében az
underground rock-zenekar-
oknak minimális esélye volt
lemezszerzõdést kötni.

Meglepõ, metszõ, „kicsi,

kicsiszolt kõ” módján éles,
logikailag kristálytiszta, oly-
kor szarkasztikus humorú
szófordulatok jellemzik a
verseit, amelyek többnyire
elgondolkoztató mondani-
valóban csúcsosodnak ki,
könyv formátumban (olvas-
va) is életképes nívón.

Kor- és zenésztársai sorra
kopogtattak a menny kapu-
ján, az õ kondíciója azonban
legendás. Mondhatni, a sors
kegyeltje. A „jókor lenni jó
helyen” intuitív képességét
máig megtartotta. Szentesen
is jó helyen lesz, aktuális ho-
zadékát pedig meglátjuk és
meghalljuk. Méghozzá foko-
zott kíváncsisággal.

Olasz Sándor

Sziámi Fabulája

Lesz nyári színház

Forró tepsivel vagyok! – lehetett hallani húsvéthétfõn a Dó-
zsa-ház helyiségeiben a figyelemfelkeltõ mondatot a nagy to-
longásban. Bár csak a tûzhelyek körül volt meleg aznap, a
Szentesi Vendégszeretet Egyesület által második alkalommal
a gasztronómiai és kézmûves hagyományaink felélesztésének
céljával megrendezett Kézmûves ízek fesztiválja ismét szép-
számú érdeklõdõnek kínált mindent, mi szem-szájnak ingere.

Így készül a csöröge – ki is lehetett próbálni a  fesztiválon.

Legfeljebb 406 nézõ tapsolhat ezentúl a fellépõknek. (Fotó: Vidovics)
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A Szentes Városi Úszó
Club büszkeségei között
van Szabó Dániel és Ger-
gely Szabolcs. Tíz évesek,
de fejenként már több
mint 30 érem jelzi a sporto-
lói sikereiket. A 2002-es
születésû fiúk a korosztá-
lyos országos versenyeken
már figyelemre méltó idõ-
ket úsznak, egyszersmind
õk a szentesi uszoda móka-
mesterei is. 

A március végén Vásárhe-
lyen rendezett, s 25 egyesü-
let 226 úszóját felvonultató
dél-alföldi utánpótlás verse-
nyen Szabolcs 100 méteres
gyorsúszásban 1., Dániel 100
méter mellen 2. helyen vég-
zett. Legutóbbi sikereik elõtt
az elmúlt négy évben, mióta
úsznak, halomnyi érmet sze-
reztek már. Nekik már köte-
lezõ indulni minden fonto-
sabb versenyen, tudtuk meg
tõlük. Országos versenyen is
lettek már elsõk, Szabi csú-
csa gyorson 1.14. 91, míg Da-
nié mellen 1.36.11. 

Hogy mi a céljuk az úszás-
ban? Mindketten magabizto-
san állítják, elsõk szeretné-
nek lenni nagy nemzetközi
versenyeken, és rekordokat
úszni. A korosztályos riváli-
sok is felmerülnek, amikor
példaképeikrõl kérdezem a
srácokat. Szabi Cseh Lacit
említi, mire Dani rávágja:
legalább olyat, vagy sokkal
jobbat akar úszni, mint akik

legyõzték a versenyeken. De
azért persze, Gyurta Dani is
példaképe, akinek világbaj-
noki célba érkezését a tévé
elõtt jól ki is elemezte a fi-
úcska. Azt is megtudtuk tõ-
le, szerinte azért elõzik meg
õket a vásárhelyiek, mert az
ottani úszók 50 méteres me-

dencében edzenek, míg õk
több fordulóhoz vannak
szokva.

Közeleg a 16. Óvodától az
olimpiáig-verseny a szentesi
uszodában (május 26-27.), s
a fiúknak korábbról már sok
emlékük van errõl is. Szabi
aranyérme ott van a nyakába

akasztott 42 medália között,
de még otthon is maradtak
érmek. Dani keresgélte az
övét, de csak a szép úszásért
járó edzõi különdíj akad a
kezébe. - Azért olyan is van,
amiért tényleg megdolgoz-
tam – jelentette ki, s el-
hisszük neki.

Kiváltképp Dani jár élen a
környezete szórakoztatásá-
ban. Az igencsak felvágott
nyelvû fiúról azonban az
edzõjével beszélgetve kide-
rül: a hideg vízzel még meg-
gyûlik a baja. Rébeliné Vincze
Edit bízik benne, ahogy nõ,
elhagyja majd ezt. Dani nála
tanult úszni, míg Szabi Ko-
vács Brigittánál, s két éve ke-
rült az õ szárnyai alá. Elõ-
ször általános képzésben
vesznek részt az úszópalán-
ták, de eljön az idõ, amikor
kiderül, kinek melyik úszás-
nem fekszik. Dani esetében
már az úszástanulásnál lát-
szott, hogy kiváló mellúszó
lehet, Szabi mindenben jó,
még nem alakult ki, belõle
bármi lehet. Iskolai elfoglalt-
ságai miatt csak heti 4 edzé-
sen tud részt venni, de szor-
galmas, példamutató mun-
kát végez, véleményezte az
edzõ. Ebben a korban már
nagyon fontos az edzésmun-
ka, a hozzállás, 9-10 éves
kortól már megmutatkozik
az eredményekben, ki jár
szorgalmasan az edzésekre.

Kép és szöveg: D. J.

Elsõ nemzetkö-
zi gyõzelmének
örülhetett az el-
múlt hétvégén
László Csaba és
P á l i  Vi k t ó r i a ,
akik csak tavaly
november óta al-
kotnak közös pá-
rost.

Idén februárban
jött az elsõ ko-
m o l y  s i k e r :  a
Szilver TSE leg-
eredményesebb
táncosa, László
Csaba 31-ik ma-
gyar bajnoki címét
már új partnerével
szerezte standard
táncokban. 

Április 7-én Szlovénia, kö-
zelebbrõl Ljubljana volt az
úti céljuk. A nemzetközi ver-
senyen 49 táncospár között
Csabáék kiemeltek voltak,
így nem kellett az elsõ kör-
ben parkettre lépniük. – A
papírforma a nevezések lát-
tán nekünk kedvezett – me-
sélte a páros hölgytagja. Vik-
tória elárulta: bizakodtak
benne, hogy olasz riválisai-
kat meg tudják elõzni, mint
azt tették már egy korábbi
versenyen is, bár õk nagyjá-
ból tíz hellyel elõrébb tarta-
nak a világranglistán, mint a
33. pozíciót elfoglaló szente-
siek. Így is történt, Vikiék áll-
hattak a dobogó legfelsõ fo-
kára, ami különösen a fiatal
hölgyet töltötte el örömmel,
hiszen pályafutása korábban
kiugró sikerekben nem bõ-
velkedett.

S vélhetõen most sem utol-
jára. Mint elárulta, nem spe-

ciálisan erre a versenyre ké-
szültek, hanem folyamato-
san edzenek, napi kétszer, a
tánc mellett kondizással és
nyújtással is. Viki úgy érzi,
sikerült felvennie a ritmust.
Az elmúlt négy hétvégéjüket
versenyeken töltötték, köz-
ben Olaszországba mentek
tanulni, tehát gyakorlatilag
egyfolytában úton vannak. –
Bõröndbõl bõröndbe pako-
lunk – foglalta össze tömö-
ren a táncos. – Belelendül-
tünk, de kell is: most két na-
pot pihentünk, ennél több
nem is fér bele áprilisban,
mert jön az Európa-bajnok-
ság 28-án Németországban,
arra már egy ottani táborban
is fogunk készülni.

Viktóriától megtudtuk: biz-
tosra vehetõ, hogy jövõre a
világjátékokon, azaz a nem
olimpiai sportágak „olimpiá-
ján” Csabával õk képviselik
hazánkat standard táncokban.

(darók)

Borult a papírforma a megyei másodosztályú labdarúgó
bajnokság legutóbbi játéknapján. A korábban három mérkõ-
zésen gyõztes Kinizsi nem bírt a sereghajtó Szatymazzal, a 2-
2-es végeredménnyel a remélt három pont helyett egyet gyûj-
töttek be Hidasék.

– Sajnos pontatlanul futballoztunk, több hiba csúszott a já-
tékunkba, mint a korábbi mérkõzéseinken, ráadásul a vendé-
gek az egyik veszélyes kontratámadásukat eredményesen fe-
jezték be, így nagyon mélyrõl kellett visszahoznunk a mecs-
cset- értékelte a látottakat Bozóki Zoltán vezetõedzõ. – Igyek-
szünk a szombaton, 16 óra 30 perckor kezdõdõ, Fábián-
sebestyén elleni bajnokin javítani hibáinkat, és tovább gyûjtö-
getni pontjainkat. hv

Hétvégén javítanának

Az elmúlt héten Sárospatakon rendezték az utánpótláskorú
ökölvívók olimpiáját, amelyre rekordszámú, több mint 300 ne-
vezés érkezett.

A Szentesi Kinizsi SZITE 3 versenyzõvel képviseltette magát,
közülük Sallai Zoltán 37 kg-os súlycsoportban 3. helyezést ért
el. A -81 kilósoknál 5. helyen végzett Vér Benjámin, aki váloga-
tott versenyzõtõl kapott ki pontozással, egy rendkívül kemény
mérkozésen, számolt be az edzõjük, Bertók Róbert.

Bronz az
ökölvívó-olimpián

Egymás utáni hétvégén
kétszer találkoztak egymás-
sal a Szentesi 91-esek és az
Eszergomi Apródok rögbi-
sei.  Az elsõ, esztergomi
összecsapáson a vendég
Kurca-partiak gyõztek, de
hétvégén nem sikerült az is-
métlés, a 91-esek 29-14-re ki-
kaptak az Apródoktól. A
mérkõzés úgy kezdõdött,
ahogy a szentesiek szerették
volna, a vendégeket szinte a
kapujukhoz szegezték. Nem
ültek rá az eredményre, az
elsõ játékrészben végig a sa-
ját térfelén tartották a nagy-
hírû klub játékosait, akik a
hazaiak egyéni hibáit kihasz-
nálva a félidõ végéig meg-
fordították a mérkõzés állá-
sát (7-12). A szünetben Bél-
teki mester fejmosása megtet-

te hatását. 20 perccel a mér-
kõzés vége elõtt megismétlõ-
dött az elsõ félidõ és a soro-
zatos hazai hibákat ismétel-
ten kegyetlenül kihasználta,
és pontokra váltotta a rutino-
sabb vendég gárda. A szente-
si srácoknak nem sikerült
megismételni, az elõzõ heti
bravúrt, de elkeseredésre
semmi okuk, hiszen a két
mérkõzésen a szakma részé-
rõl is 0 pontra és mínusz 80-
90 pontarányra számítottak.
Ezt igen szépen túlszárnyal-
ták városunk rögbisei, mivel
az egyik mérkõzést meg-
nyerték ami a jövõre nézve
bizakodásra adhat okot.

A 91-esek a következõ
mérkõzésüket 15-én, vasár-
nap 15 órakor játszák a  Kini-
zsi-pályán.

Nem sikerült a
rögbis duplázás

Rácz Nikolett, a Szentes
Városi Úszó Club verseny-
zõje az elmúlt hétvégén az
angliai Sheffieldben szere-
pelt, ahol 44 ország több
száz parasportolója képvi-
seltette magát a paralimpia
elõtti talán legfontosabb
versenyen.

Niki 100 méter pillangón
egyéni csúcsot, 200 méter ve-
gyesen egyéni csúcs közelé-
ben úszott, 100 méter mellen
ugyan elmaradt egy kicsit
egyéni legjobbjától, de a
szint megvan! - tudtuk meg
edzõjétõl. Kovács Brigitta
azonban azt is elmondta: Ni-
ki hiába úszott már szintet a
londoni paralimpiára, az 5
nõi kvótára 9 versenyzõ pá-
lyázik. Az indulókat a ma-

gyar szövetség nevezi meg
a világranglista helyezések
alapján. Ezért a szövetség
kérése az volt, hogy a leg-
jobb 8 közé kerüljön Niki 100
mellen a világranglistán. -
Most óriási a teher a kislá-
nyon, talán még nagyobb
mint az Eb-n volt. Ezért ápri-
lis utolsó hétvégéjén egy
horvátországi versenyre kell
utaznunk Splitbe, ami sajnos
önköltséges, ugyanis a Ma-
gyar Paralimpiai Bizottság
pénze elfogyott. Az állam
a kért összeget nem tudta
megadni. Megjegyzem, olim-
pia évében ilyen kis költség-
vetéssel egyetlen sportág
sem dolgozott még! A para-
sportolóknak meg még keve-
sebb jut! Így több versenyzõ
kénytelen önköltésbõl meg-
oldani ezeket a kicsit sem ol-
csó versenyeket! Ezért ha le-
het kérnénk, aki tud segítsen
abban, hogy Niki eljusson
erre a versenyre! A kvóta
megszerzésének idõpontja
május 20-án lezárul, az akko-
ri ranglistás idõpontok fog-
nak számítani. Ezek után ter-
mészetesen lehet szabad-
kartyára várni, de mi nem
szeretnénk! - nyilatkozta la-
punknak az edzõ. A névsor
június 18-án lesz végleges.

Munkatársunktól

Reménységek az uszodában

Harmadikok a régióban

A dél-alföldi utánpótlás úszóversenyen a Szentes Váro-
si Úszó Clubból aranyérmet szerzett: Gergely Szabolcs,
Szûcs Balázs, Barna Zsófia. Ezüstérmesek: Szabó Dániel,
Mácsai Eszter, Szaszkó Zorka, a 4x50 méteres fiú gyors-
váltó (Mácsai Gergely, Virágos Bálint, Korom Zsadány,
Gergely Sz.), 4x100 méteres leány vegyesváltó (Gulyás
Andrea, Dudás Sz. Dóra, Héja Gabriella, Dudás Sz. Kata).
Bronzérmesek: Barna Zs., Kürti Sz. Zsombor, Dömsödi
Dalma, Héja G., Szûcs Balázs. Az egyesület a 3. helyen
végzett a pontversenyben. Edzõk: Rébeliné Vincze Edit,
Dancsóné Csák Zsuzsa.

Bár a bronzmérkõzés még
hátra van, az már biztos,
hogy komoly változások
lesznek a Hungerit-UniBau-
Épszer-Szentesi VK csapatá-
nak játékos-keretében a kö-
vetkezõ szezonban.

A sportnapilapnak a Mihók
Attilával, a Dunaújváros ve-
zetõedzõjével készített inter-
jújában azt olvashattuk,
hogy visszatér Szentesre az a
Brávik Fruzsina, aki éppen az
idei szezon elõtt távozott vá-
rosunkból. Információink
szerint nem csak játékosként,
hanem utánpótlás-edzõként
is számítanának a 26 éves
centerre Szentesen. Molnár
Zoltán, a klub elnöke nem
szeretett volna találgatások-
ba bocsátkozni a játékos-
mozgásokat illetõen, mint
mondta, várjuk meg ezzel a
bajnoki idény végét. – Korai
lenne még errõl beszélni, an-
nál is inkább, mert a férfiak-
nál és a hölgyeknél sem ért
véget a bajnokság. Ha eljön
az idõ, bemutatjuk az új játé-
kosokat - mondta az elnök. –
Egy változásról tudok beszá-
molni, mégpedig arról, hogy
Shino Magariyama hazatért
Japánba, a Dunaújváros elle-
ni bronzmérkõzésen már

nem is szerepel csapatunk-
ban.

Molnár Zoltán szerint a
férfi és a nõi csapatunk szá-
mára a legfontosabb jelenleg
az, hogy a lehetõ legjobb for-
mában várják a bajnokság
zárószakaszát. 

Ami a nõi csapat körüli
változásokat illeti, Gyõri Esz-
ter már korábban jelezte,
hogy a 2011-2012-es idény
után befejezi játékos-pálya-
futását, Kövér-Kis Réka iránt
az Eger érdeklõdik, míg a két
válogatott játékos, Takács Or-
solya és az Európa-bajnokság
gólkirálya, Keszthelyi Rita
még nem döntött az esetle-
ges szentesi folytatásról, bár
õket valószínûleg ez érdekli
a legkevésbé, hiszen jelenleg
az olimpiai kvalifikációért
küzdenek Triesztben.

Nagy kérdés - és a szurko-
lókat is foglalkoztatja -, hogy
ki ül majd a férfi és a nõi fel-
nõtt csapat kispadján a kö-
vetkezõ szezonban? A baj-
nokság zárását követõen az
elnökség minden bizonnyal
ezekben a kérdésekben is
dönt majd, és az is elképzel-
hetõ, hogy váltás lesz a veze-
tõedzõi posztokon.

H.V.

Vízilabda

Brávik visszatér?

21-9-es vereséget szenvedett szerdán Szolnokon a Kaló-Méh
Cs&K Szentesi VK férfi vízilabdacsapata. A rájátszás e
szakaszában a tét, hogy melyik együttes játszik majd az ötödik
helyért. A két gyõzelemig tartó összecsapás következõ
mérkõzését pénteken, 17 órától játsszák a ligeti uszodában.

Vereség Szolnokon

Belelendült a
László-Páli kettõs

Segítség is kell
Nikinek a kvótához

Szabi és Dani jó barátok.
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Kos 
Egy régen dédelgetett
tervét vegye elõ a fiók-

ból, sõt támogatókat is talál a
megvalósításához. Használja ki a
lehetõséget, most még a ranglét-
rán is feljebb léphet. 

Bika 
Nem foglalkozik eleget
párjával, még annyit

sem, amennyit a közelmúltban
megígért a számára. Próbáljon
meg több idõt szakítani rá és fi-
gyelmesebb lenni hozzá! 

Ikrek 
Egy olyan új dolog be-
szerzésére számíthat,

amelyiknek késõbb hatalmas
hasznát fogja venni és nem bán-
ja meg az anyagi ráfordítást. 

Rák 
Most különösen maga-
biztos és hódító. Ter-

mészetével elvarázsol szinte
mindenkit a környezetében. Aki-
nek kell, az érteni fog belõle. 

Oroszlán   
Magánéletében jelen-
tõs változások várha-

tók, mégpedig olyan esemé-
nyektõl, amik jelentéktelennek
tûnhetnek. Figyeljen oda a rész-
letekre, hogy késõbb tudja, mi
volt az, amitõl minden megvál-
tozott. 

Szûz 
Figyelme könnyen elka-
landozik, ezért most

jobban kell koncentrálnia arra,
hogy mit csinál. Alaposan gon-
dolja át a teendõit, akkor keve-
sebbet fog hibázni. 

Mérleg 
Sok új energiát kap az
égiektõl, csak önön áll,

hogy kihasználja-e. Ha lendület-
ben marad, akkor fergeteges
napra számíthat, amit egy ked-
ves gesztus tovább fokozhat. 

Skorpió 
Úgy érzi, hogy muszáj
valami újba kezdenie,

de nem tudja abbahagyni a régit.
Végül egy közeli barát lesz segít-
ségére abban, hogy megtalálja a
legcélravezetõbb utat. 

Nyilas 
Vidáman és energiku-
san indul a nap, ehhez

az is hozzájárul, hogy jó híreket
kap. Élvezze ki a nap minden
percét, mert ritkán van ilyen fel-
hõtlen és sikeres napja. 

Bak 
Erõsödik önben a füg-
getlenség iránti vágy,

szeretne minél több idõt magára
fordítani. Párja valószínûleg nem
nézi jó szemmel ezt az önállóso-
dást, de ha elmagyarázza neki,
akkor tolerálni fogja. 

Vízöntõ 
Túl sok feladatot vállalt
magára az elmúlt idõ-

ben és most úgy érzi, hogy kezd
betelni a pohár. Legszívesebben
mindent maga mögött hagyna,
de most ezt nem teheti meg.

Halak 
Néha tele van a hócipõ-
je az állandó alkalmaz-

kodástól, mindig mindenkinek
mindenben megfelelni. Legyen
néha egy kicsit lázadóbb. 

Április 14-20.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPA Pollák DSE cselgáncso-
zói az alábbi eredményeket
gyûjtötték az elmúlt hetek-
ben. A Szentkirályi ásvány-
víz kupán Kecskeméten Diák
A (2000-ben születettek) kor-
csoportban -49 kg 3. Szíjjártó
László. Diák C (2002) -30 kg 2.
Nagy Beatrix, -50 kg 3. Szabó
Máté. 

Százhalombattán a nyílt
Masters országos bajnoksá-
gon (svéd, lengyel, német,
osztrák, szerb, román, szlo-
vák, szlovén, cseh résztve-
võkkel) -100 kg 2. Mata Ist-
ván. Az egyesület köszöni a
támogatásokat. Edzõ: Kalydy
Zoltán.

Judós érmek

Véget ért a 14 év után
meghirdetett megyei kosár-
labda bajnokság 16 fordulós
alapszakasza. A küzdelmek-
ben eddig az MITT-Szeged
csapata bizonyult a legjobb-
nak, de az elsõ háromba csak
hajszál híján nem jutott be a
Szentesi KK. 

A bajnoki címért az elsõ
hat együttes között küzdhet-
nek majd meg a mieink. Az
elsõ két helyezett már auto-
matikusan kvalifikálta ma-
gát a négy közé, míg a még

kiadó két helyért az õket kö-
vetõ négy team játszik. A
döntõ küzdelmeire május
végén kerül sor.

A szakemberek szerint
egyébként a várakozásokat
meghaladó szinten zajlottak
az összecsapások. Nem rit-
kán NB II-es színvonalú üt-
közeten dõlt el a pontok sor-
sa. A mintegy másfél évtized
után újraszervezett sorozatot
ezért a megyei kosárlabda
szövetség a következõ sze-
zonban újra kiírja. 

Elsõ hatban a
kosarasok

Koszta József Múzeum
Idõszaki kiállítások: Õseink

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

Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti

látványraktár  keddtõl péntekig
9–13, szombaton 10-16 óra között
látogatható a Széchenyi ligeti épü-
letben elõzetes bejelentkezéssel.

Tokácsli Galéria 
Rejtelmek, ha zengenek cím-

mel látható az alkotó pedagógu-
sok tárlata nyitva tartási idõben.

Városi könyvtár
Mesterségek dicsérete - Ková-

csok, szûcsök, szabók. A Csong-
rád Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, a Somogyi-könyvtár és
a Szentes Városi Könyvtár közös
kiállítása május 6-ig látható a
könyvtár középsõ szintjén.
Auschwitz: nõi tábor címmel
Lukács Ágnes holocaust-túlélõ
grafikáiból készült kiállítás tekint-
hetõ meg.

Mûvészetek Háza
Nagy Miklós Zoltán és Novák

Tamás közös fotókiállítása láto-
gatható. Az Afrika feketén-fehé-
ren címû tárlat különlegessége,
hogy a két fiatalember a
Budapest-Bamako Rally három-
szoros bajnoka. 

Képzõmûvészeti kiállítás láto-
gatható nyitva tartási idõben. 

Kézmûves mûhelyek: feketeke-
rámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehe-
tõségük az érdeklõdõknek. Nyitva
hétfõtõl szombatig 9–17 óráig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház 
Április 27-ig a Jövõnkért Alap-

fokú Mûvészeti Oktatási Intéz-
mény képzõmûvészet mûvészeti
ágának növendékei munkáiból
látható kiállítás, „Színes világ"
címmel.

Galéria Kávéház
A fotómûvészet kedvelõi köré-

ben nem ismeretlen Törköly Jó-
zsef neve, aki jellemzõen aktké-
pekkel mutatkozik be, a kiállítás
május 7-ig látogatható. 

Õze Lajos Filmszínház
Április 12-16.
17.30 óra Sherlock Holmes

nevében - magyar ifjúsági ka-
landfilm,

20 óra Kémes hármas - ame-
rikai akció-vígjáték.

Április 19-23.
17.30 óra Csernobil öröksé-

ge: a Zóna - magyar dokumen-
tumfilm,

20 óra Az öldöklés istene -
francia-német-lengyel vígjáték. 

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Április 13-tól

Kovácsot a liftnél kedélyesen hátba
csapja szomszédja és így szól:
– Gratulálok öregem! Hogy neked
milyen vidám, jó humorú kis felesé-
ged van!
– Igazán?
– Komolyan. A múltkor elmeséltem
neki egy jó malac viccet és úgy ne-
vetett, hogy mindketten majdnem
kiestünk az ágyból!

Egy elefánt és egy hangya együtt
töltenek egy romantikus éjszakát.
Másnap reggel a hangya holtan ta-
lálja az elefántot.
– Basszus. Egy jó éjszaka, most
meg áshatom a sírt életem végéig.

A Marsra leszálló ûrhajóból kilépõ
asztronauták megdöbbenve veszik
észre, hogy a leszállóhely közelé-
ben egy marsbéli asszony áll, és
egy edényben hevesen kavargat
valamit. Megkérdik tõle, hogy mit
csinál.
– Gyereket.
– Érdekes, nálunk a Földön ezt

másképp csináljuk.
– Hogyan? – kérdi az asszony.
Az egyik ûrhajós vállalkozik a gya-
korlati bemutatóra. Elvonulnak egy
homokdûne mögé, majd egy jó ne-
gyedóra múlva visszatérnek. A nõ
kíváncsian néz a jövevényekre.
– Na és hol a gyerek?
– Ez nálunk, földi embereknél kilenc
hónapig tart!
– Igen? Akkor miért hagyta olyan
hamar abba?

A baromfiudvarba teljesítmény-ösz-
tönzõ gazdasági szakember érke-
zik. A fickó összehívja a tyúkokat.
Kinyitja a táskáját és kivesz belõle
egy strucctojást.
– Nem akarlak kritizálni benneteket,
de nem árt, ha látjátok, mire képes
a külföldi konkurencia!

A bogarak fociznak a réten. A hõs-
cincér odamegy az egyik, padon

ülõ bogárhoz és megkérdezi:
– Te miért nem játszol?
– Nem látod? Én vagyok a csere-
bogár.

A tücsök egy bulit szervez, és meg-
hív minden bogarat. El is jönnek a
bogarak sorban, a katica, a sáska,
a hõscincér... az est végére már
csak a százlábú hiányzik.
Véget is ér a buli, mindenki indulna
haza, amikor nyílik az ajtó, belép a
százlábú, és dühösen mondja:
– Ki írta ki az ajtó elé, hogy lábat tö-
rölni kötelezõ?

A falun nyaraló bankár anyósa fog-
gyökérgyulladást kap. Orvos nem
lévén a közelben, hamarjában a fa-
lusi borbélyt hívják, aki piócát alkal-
maz gyógymódnak. A kis állat rög-
tön mohón odatapad a fájó helyre,
mire a borbély elégedett mosollyal
mondja:
– Ugye, kis kópé, ez jobban ízlik,
mint tegnap a tõzsdetanácsos úr
aranyere?

Pótfûtés

Hatvan év mûködés után
2008. július 1-jén bezárt a Pe-
tõfi Cukrászda. Akkor már
tizenöt éve üzemeltette vál-
lalkozóként Horváth Zoltán
cukrászmester, aki ezt meg-
elõzõen 12 évig üzemvezetõ
volt ugyanitt. Mi történt vele
a bezárás óta eltelt négy év-
ben? Lesz-e még Petõfi cuk-
rászda? Készít-e még süte-
ményeket? Többek között
ezekkel a kérdésekkel keres-
tük meg az elkerülõ út mel-
letti tanyáján.

– Mivel telnek a napjai?
– A süteményszállítót pa-

dos kocsira, a kézi habverõt
villára, a süteményes kézi
kocsit talicskára, a lisztet
zabra cseréltem – mondja
öniróniával. – Reggel hattól
sötétedésig talpon vagyok. A
cukrászüzemben még koráb-
ban keltem, mûszakkezdés
elõtt egy órával, négykor
már bent voltam. Ma a lova-
im töltik ki az idõmet. Az
évek alatt volt már sok álla-
tom, kacsa, csirke, liba, négy
üszõ a szaporulatával és
volt, hogy hét lovat gondoz-
tam egyszerre. Mára három
ad munkát. Reggel hat-fél 7
körül kezdem az etetést, ta-
karítást, amivel el is telik a
délelõtt. Utána a tanya körül
a földeken dolgozok. Ebéd
után újra abrakolás, itatás, és
tesi óra a lovaknak. Futtatás,
kocsizás, lovaglás. 

– Gyerekkori álmom volt a
lovazás. Édesapám a Szalai
utcai tüzép vezetõje volt és
óvodás koromban ott töltöt-
tem a nyarakat. Az ottani fu-
varosokkal indult a lovas pá-
lyafutásom. Kemény idõszak
volt. Nyeszlett gyerek vol-

tam és a kezembe nyomták a
szívlapátot vagy kocsit kel-
lett hajtanom. Akkor megfo-
gadtam, ha egyszer önálló
leszek, akkor saját lovakat
tartok. Negyven évet vártam
erre és akkor is a lányom
megunt lova maradt rám.
Vettem hozzá még egyet,
mert fogatozni akartam.
Majd újabb kettõ, meg még
kettõ, ráadásként pedig egy
póni. 2009-ben pedig Kovács
Jancsival megalapítottuk a
helyi fogathajtó egyesületet,
aminek a gazdasági vezetõje
és alelnöke lettem.

– Mi lett az állatokkal?
– Fõleg az anyagiak miatt

el kellett adogatnom. Az idõ-
járás se kedvezett, hol aszály
volt, hol belvíz, ezért takar-
mány se volt annyi.

– A bezáráskor úgy volt,
hogy egy-másfél év múlva

kinyit a cukrászda. 
– Tényleg ezt ígérte Zsohár

Árpád. Eladatta a gépeimet,
berendezéseket, mondván
egy ötcsillagos szállodában
új gépekkel dolgozok majd.
Egy része végül a MÉH te-
lepre került. Nekem ígérte a
kávézó, presszó és cukrász-
üzem vezetését is. Egy évre
pedig nem akartam máshol
üzletet nyitni. De 2008 szep-
temberében már sejtettem,
hogy nem lesz Petõfi cuk-
rászda. Az akkori körülmé-
nyek miatt lemondtam a to-
vábbi együttmûködésrõl,
mert nem láttam esélyét a
cukrászda megnyitására. 

– De lesz még saját cuk-
rászdája?

– Már nincsenek illúzióim.
Ötvennyolc éves vagyok, el-
telt felettem az idõ. Bele is
fáradtam. A zárást megelõzõ

tizenöt évben nem volt még
szabadnapom se, nemhogy
szabadság. Negyven évig ki-
szolgáltam Szentes lakossá-
gát. Úgy gondolom, minden-
ki elégedett volt a termékek-
kel és az árakkal is. A süte-
ményeink eljutottak az or-
szág, sõt a világ szinte min-
den részébe. Például grillázs
tortát Gombos András évi
rendszerességgel vitt francia
barátainak. De készítettünk
géppisztoly alakú tortát a
munkásõröknek vagy az
euroatlanti nyári egyetem
emblémáját formázó marci-
pánt Keleti György honvédel-
mi miniszternek.

– Katonaként az orosházi
laktanya kantinjában ettem
ízes rámát és  puncsszeletet.

– Orosházára 1973-tól
kezdve szállítottunk egészen
a szentesi cukrászda bezárá-

sáig, 35 éven keresztül. Pe-
dig csak egy-két évrõl szólt a
dolog, amíg felújítják a Bé-
kés Megyei Vendéglátóipari
Vállalat cukrászüzemét. De
az orosháziak annyira meg-
szerették a petõfis sütiket,
hogy közel harminc boltba
kellett szállítanunk, többek
között a laktanyákba is. Heti
hétezer tojást használtunk
fel a süteményekhez. Ha la-
kodalom vagy más rendez-
vény volt, akkor ennek a
duplája is elfogyott.

– Melyik volt a legkedvel-
tebb sütemény?

– Dobostorta, rámakocka,
krémesek, mignon. Minden
délben friss, meleg rétest
árultunk és csak nálunk volt
burkifli.

– Mik a tervei?
– Egy kicsit a vendéglátás-

sal kapcsolatos. Élménypar-
kot és lovas akadálypályát
szeretnék a tanyán. Idõköz-
ben elvégeztem egy lovas ok-
tató, -túravezetõ tanfolyamot
Kecskeméten. Gyerekeknek,
osztályoknak, de akár mun-
kahelyek dolgozóinak szer-
veznék programot, lovaglást,
kocsihajtást, horgászást. Ké-
sõbb túrák vezetését is vállal-
nám a Kurca és a Tisza kör-
nyékén. Van két pados ko-
csim és egy fogatom. Öröm-
mel fogadok mindenkit a ta-
nyámon, aki lovagolni vagy
kocsikázni szeretne.

Horváth Zoltán végül
megoszt egy receptet, fõleg
a lótartó olvasóknak: két
fángli zab, egy fángli korpa
vízzel összekeverve, napon-
ta háromszor. Ez a lovak sü-
teménye.

Besenyei

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

A habverõgépet MTZ-re cserélte

Lovas gazda lett a Petõfi cukrásza



Az elmúlt hét legnagyobb
értékre elkövetett bûncselek-
ményét Szentesen az egyik
Apponyi téri lakásban kö-
vették el. Három ismeretlen
személy mondvacsinált in-
dokkal kért bebocsátást az
egyik ott lakó hölgy lakásá-
ba, aki be is engedte õket.
Ahogy az ilyenkor lenni szo-
kott, ketten elterelték a házi-
gazda figyelmét, harmadik
társuk viszont ez idõ alatt át-
kutatta a szobát, és elpakolta
az ott talált mintegy egymil-
lió forint értékû aranyékszert
és készpénzt.

Elfogták a rendõrök azo-
kat a bûnelkövetõket, akik
Lapistón, egy körbekerítet-
len tanya gazdasági épületé-
bõl hegesztõ munkakábele-
ket, valamint egyéb eszközö-

ket szerettek volna elvinni. A
tolvajokat az idõközben mû-
ködésbe lépõ riasztóberen-
dezés azonban megzavarta,
és elmenekültek. A rendõrök
nem sokkal késõbb elfogták
õket, és az ellopott holmi
nagy része is elõkerült.

Garázdaság miatt indított
eljárást a rendõrség az egyik
Kossuth utcai sörözõben já-
tékgépezõ vendég ellen már-
cius 5-én este. A szórakozó-
hely alkalmazottja hívta ki a
rendõröket, miután az egyik
gépezõ vendég nem szerette
volna elhagyni a helyiséget,
és ezért dühében az egyik
bárszéket többször is hozzá-
vágta az egyik játékgéphez,
amivel 300 ezer forintos kárt
okozott.

Két esemény is zajlott a

Honvéd utcában, amiért a
nyomozóknak a helyszínre
kellett vonulniuk az elmúlt
héten. Elõször április hatodi-
kára virradóra rongálták
meg egy ott parkoló sze-
mélygépkocsi üzemanyag-
tartályát ismeretlenek, és vit-
tek el belõle mintegy 40 liter
naftát. A lopási kár 17 ezer
forint, viszont azzal, hogy
megfúrták a tartályt, 150
ezer forintos kárt okoztak a
tulajdonosnak. Szintén eb-
ben az utcában esett meg,
hogy két szomszéd szólalko-
zott össze, majd lökdösõdés
is kialakult kettejük között,
de szerencsére személyi sé-
rülés nem történt.

60 ezer forint értékû agg-
regátort és egy tehergépkocsi
hûtõjét vitték magukkal a
tolvajok egy Szentes külterü-
letén található tanyából, míg
az egyik Bajcsy-Zsilinszky
utcai házból április 8-án 60
ezer forintot lopott el isme-
retlen elkövetõ.

H.V.
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A Dr. Bugyi István Kórház

megrendülten tudatja, hogy

VARGA LAJOSNÉ
DR. DIBUZ MARGIT

életének 69. évében hosszú

betegség után elhunyt.

Temetése április 14-én,

szombaton 13 órakor lesz

a Kálvária temetõben. 

Bár úgy gondoltam, hogy egy-két tapasz-
talatomat és gondolatomat osztom meg a
kedves olvasóval a szentesi önkormányzati
és szociális bérlakások körül kialakult áldat-
lan és botrányos állapotokkal kapcsolatban,
de egy ismerõsöm információja és felháboro-
dása más irányba vitte el az írásomat.

Mindennapi történet (sajnos) 2012-ben
Szentesen, de úgy véltem el kell mesélnem.

A szentesi rendõrkapitány március végi, a
város képviselõ-testületének tett pozitív fel-
derítési eredményekrõl szóló beszámolója a
város közbiztonságáról, úgy látszik nem ha-
totta meg azt a 4 fõs csoportot, akik még
ugyanaznap az éj lepte alatt a Felsõpárt neve
nincs utcájának, az úgyse mondom meg szá-
mú ház udvarába bemásztak, valószínû az-
zal a feltett szándékkal, hogy rontsák Szentes
bûnügyi statisztikáját.

Egy jól irányzott lakossági telefonhívás
után 2 perccel már az adott helyszínen voltak
a rendõrök.

Kommandósokat meghazudtoló ügyesség-
gel és kellõ profizmussal jártak el a rend-
õrök, ismerõsöm elmondása szerint „szak-
szerû és örömteli" volt látni, ahogy az 1 férfit
és 3 nõt (!) betessékelték a meseautókba. A
régóta nyugdíjas tulajdonos évek óta egye-

dül él a házban. Valószínû, hogy ez a tény
nem volt ismeretlen a behatolók elõtt, akik ki
tudja, hogy mit mûveltek volna még a betö-
résen kívül éjnek-évadján egy idõs ember há-
zában, de szerencsére a rendõrség megaka-
dályozta õket mielõtt aljas tervüket/munká-
jukat meg tudták volna valósítani. Köszönet
érte!

Közben az is kiderült, hogy nem norvég
cserediákok voltak az elkövetõk, akik – szin-
te sejthetõ volt – nem ismeretlenek a bûnül-
dözõ szerv elõtt.

Szentesen (is) kezd komoly méreteket ölte-
ni a bûnözésnek egy fajtája, mely egy jól be-
határolható csoporthoz köthetõ. 

Tudom, hogy mennyire leterhelt a szentesi
rendõrség és azt is hallom innen-onnan,
hogy sok a panasz a munkájukra, mégis azt
mondom, hogy teljes erõbedobással dolgoz-
nak és igenis elkapják a bûnözõket.

Arról már nem õk tehetnek, hogy a dutyi-
ba vágott betörõk, gonosztevõk gyorsan ki-
szabadulnak és folytatják tovább a társada-
lomra és a magántulajdonra veszélyes tevé-
kenységüket. Ha  1-2 elkövetõ szociális bér-
lakásban lakik, az biztos (nem) csak a vélet-
len mûve lehet!

Segítsük a rendõrség munkáját, telefonhí-
vással, közös járõrözéssel vagy csak odafi-
gyeléssel.

Bocskay Csaba 
a szentesi Jobbik elnöke

Orvosi ügyelet:

hétköznap 15 órától reggel 7

óráig, hétvégén és ünnepnap 7

órától 7 óráig (24 órás) a Sima

Ferenc utca 29–33. szám alatt

(mentõállomás) tartanak ügye-

letet. Telefon: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés:

hétköznap 15 órától 17 órá-

ig, hétvégén és ünnepnap 9

órától 11 óráig  a Sima F. u.

31–33. szám alatt (mentõállo-

más), rendelési idõn kívül az

ellátás a kórház gyermekosztá-

lyán történik.

Gyógyszertári készenléti

ügyelet:

április 2-16. Dr. Bugyi István

Gyógyszertár mindennap 8-20

óráig. Hétvégén is! Április 16-

23. Eszes Gyógyszertár (Klau-

zál 6.) hétfõ-péntek 7.30-18

óráig. Készenléti telefon:

70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet:

(Szentes, Nagytõke, Derek-

egyház) április 14-15-én Petz

János Klauzál u. 21., telefon:

30/549-09-07.

Született: Varga Sándor és
Szegedi Hedvignek (József
A. u. 6.) Zorka, Kozák Ferenc
és Szirom Beátának (Köztár-
saság u. 8.) Csenge Enéh,
Bajnóczi Ferenc Zsolt és Tóth
Krisztinának (Kiss E. u. 49.)
Nóra, Horváth Gábor és De-
meter Máriának (Kisér u.
138.) Alexa Amira nevû gyer-
meke.

Elhunyt:
Fazekas József Imre (Borza

u. 12.), Kiss László (Nagy-
hegy 204/A), Gál Mihály
(Kováts K. u. 2.), Czinkóczi
Mihályné Apponyi Erzsébet
Borbála (Bercsényi u. 8.),
Barath Mátyás (Galamb u.
9.), Sipos Andrásné Bese Má-
ria (Dózsa Gy. u. 146.).

Családi események

Egymilliós lopás
az Apponyi téren

Ezek nem a Timur és csapata

A gondozási központ II. sz.
idõsek klubjában (Nagyör-
vény u. 53.) április 19-én,
csütörtökön 11 órakor nyílik
kiállítás, melyen Csíky László
szobrait tekinthetik meg
az érdeklõdõk. Megnyitót
mond Puskásné Halál Ágnes, a
gondozási központ vezetõje.
A szobrokat május 3-ig lát-
hatják az intézménybe láto-
gatók munkanapokon 9 és 15
óra között.

Csíky-szobrok
• A MÛEMLÉKI VILÁG-
NAP keretében április 14-én,
szombaton 10-16 óra között
várja a látogatókat a Fridrich-
fényírdában Rágyánszky Sán-
dor, a fényképész unokája, 10
és 14 órakor kezdõdik a Péter
Pál Polgárházban Béres Mária
elõadása, illetve a ligeti Csal-
lány Gábor kiállítóhelyet
Oroszné Rónyai Éva és Darabos
Judit mutatja be.

A református nagytemp-
lom, a Szent Mikós- és a Szent
Anna-templom 10-12 óráig fo-
gad látogatókat ezen a napon.

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon
az alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok. 

Tojás 35-50 Ft/db, vöröshagyma 90–100 Ft/kg, fokhagyma
800–1200 Ft/kg vagy 70 Ft/darab, lilahagyma 250 Ft/kg, petre-
zselyem zöld 50 Ft/csomó, zeller 70-150 Ft/db, karfiol 300-400
Ft/kg, bab (nagy szemû) 800 Ft/kg, apró 300–400 Ft/kg, fehér-
paprika 100 Ft/zacskó (15 dkg) vagy 70-80 Ft/db, erõs paprika
70–80 Ft/db, paradicsom 520-550 Ft/kg, kígyóuborka 350-450
Ft/kg. Ókáposzta 140-160 Ft/kg, Ókelkáposzta 320 Ft/kg, vörös-
káposzta 250 Ft/kg, Újkáposzta 280 Ft/kg, Újkelkáposzta 350
Ft/kg. Cékla 150 Ft/kg, spenót, sóska 100 Ft/csomag, fõzõtök
700 Ft/kg.

Alma (Mucsu, Idared) 150-290 Ft/kg, citrom 450 Ft/kg, körte
350-420 Ft/kg.

Karalábé 100-150 Ft/db, saláta 150-180 Ft/db, krumpli 60-80
Ft/kg, édeshagyma 600-700 Ft/kg, póréhagyma 50 Ft/szál, új-
hagyma 100-120 Ft/csomó, fekete retek 150 Ft/kg, piros retek
70-170 Ft/csomó, fehér retek 250 Ft/csomó, jégcsap retek 100
Ft/db. Gyökér 250-380 Ft/kg, sárgarépa 200 Ft/kg, gomba 450-
600 Ft/kg. 

Kapor 50 Ft/csomó, törtpaprika 2000 Ft/kg. Dughagyma 800
Ft/kg, dugfokhagyma 800 Ft/kg.

PPPPiiiiaaaaccccoooollll jjjjuuuunnnnkkkk

Ki kellett üríteni a Yellooo
sörözõt szerdán gázszivár-
gás miatt. A tûzoltósághoz
az esti órákban érkezett a
bejelentés, miszerint föld-
munkák közben egy gép el-
vágott egy 32 mm-es gázbe-
kötõ vezetéket a Honvéd
utcában. A tûzoltók egy víz-

szállítóval és egy gépjármû-
fecskendõvel vonultak a
helyszínre, ahol a megyei
katasztrófavédelmi mûvele-
ti szolgálat és a rendõrség
munkatársai is megjelentek.
Közvetlen veszélyben senki
nem volt, azonban biztonsá-
gi intézkedés során a sörö-

zõbõl nyolc vendéget és egy
felszolgálót kiküldtek az ut-
cára és 50 méteres körzet-
ben kiürítették és lezárták a
környéket. A gázszolgáltató
szakemberei gyorsan elhárí-
tották a hibát, ami két fo-
gyasztónál okozott gázki-
maradást.

Gázszivárgás a Kertvárosban

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü április 16—21.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Vegyes zöldségleves és

grízgaluskaleves
A menü: Marhapörkölt,

pirított tarhonya, saláta
B menü: Halfilé rántva vagy

csibefalatok sajtmártásban,
petrezselymes rizs, saláta

Kedd: Magyaros burgonyaleves
és frankfurtileves

A menü: Füstölt lapocka roston,
sült burgonya, saláta

B menü: Milánói lasagne v.
zúzapörkölt tésztával és
salátával

Szerda: Brokkoli krémleves és
pirított tarhonyaleves

A menü: Dónáti sertéskaraj, tészta
B menü: Filézett csirkecomb roston,

zöldborsófõzelék
Csütörtök: Tormás sonkaleves és

magyaros gombaleves
A menü: Csikós tokány, sült

burgonya, saláta
B menü: Rántott csirkemell,

burgonyapüré v. vegyes
gyümölcsszósz

Péntek: Körmös szárazbableves és
tárkonyos raguleves

A menü: Sajtos húspogácsa roston
vagy tüzes sertésfalatok,
sült burgonya, saláta

B menü: Resztelt csirkemáj,
tészta, saláta

Szombat: Gyümölcsleves és
zöldborsóleves

A menü: Rántott karaj, zöldséges
rizs, saláta

B menü: Szilvalekváros gombóc
vagy mákos metélt

www.galeriakavehaz.hu (X)

Olvasónk írja


