
Volt olyan Kossuth utcai
kereskedõ, akit meglepett,
hogy hétfõn megkezdõdött a

déli oldali járda rekonstruk-
ciója a Somogyi Béla és a Jó-
zsef Attila utca közötti sza-

kaszon, pedig felhívást is
közzé tett a kivitelezõ. Az
aszfaltburkolat bontását a
Somogyi Béla utca felõl
kezdték, és szakaszosan ha-
ladnak a Luther térig. – Má-
jus 6-ig csak bontani fogunk,
hogy teljesen elõ tudjuk ké-
szíteni a mintegy 2000 négy-
zetméteres terület kikövezé-

sét, illetve újraaszfaltozást. A
kiviteli tervek addig elké-
szülnek. Csak az nem dõlt
még el a tervezõasztalon,
hogy a taxiállomásnál a koc-
kakõ burkolat maradjon,
vagy más megoldást alkal-
mazzanak az út és a járda ta-
lálkozásánál – mondta la-
punknak Varga Sándor, a vá-
rosellátó vezetõje.  Az idõzí-
tés kapcsán megtudtuk: júni-
us 15-ig mindenképpen le
kell zárulnia a 30,5 millió fo-
rintos projektnek, mert a
megrendelõ önkormányzat-
nak június végéig igazolnia
kell a finanszírozó Magyar
Fejlesztési Banknál, hogy a
beruházás befejezõdött, csak
akkor hívhatja le az igényelt
hitelösszeget. 

A lehetõ legrosszabb idõ-
szakban fogtak hozzá a
munkához: a ballagások és
anyák napja idején számítha-
tunk igazán jelentõs forga-
lomra. A körülmények miatt
attól tartok, nem tudnak
majd hozzánk betérni annyi-
an, mint ahányan szeretné-
nek, és visszaesik a forgal-
munk – nyilatkozta lapunk-
nak a Jutka virágüzlet veze-
tõje. Tóth Györgyné hozzátet-
te, a bosszússág ellenére örül
annak, hogy tovább szépül a
város fõutcája, de szeretne
már túl lenni a következõ
másfél hónapon. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
A hitel miatt sürgõs

a járdafelújítás

Nem igazán nyerte el a fia-
talok tetszését az új szakisko-
lai képzés, a rendészet vi-
szont népszerû körükben.
Legalábbis erre lehet követ-
keztetni abból, hogy a Zsol-
dos Ferenc Szakközépiskola
3 éves szakiskolai képzéseire
meghirdetetett 90 férõhely-
bõl mindössze 16-ot sikerült
feltölteni – a felvett tanulók
névsora már olvasható az in-
tézmény honlapján. A leg-
népszerûbb képzés idén is a
rendészeti volt, az 53 férõ-
helyre 41 diákot vettek fel. A
négy éves szakközépiskolai
képzések közül a kereskedõi
és hegesztõi iránt volt még

nagyobb érdeklõdés, elõbbire
11, utóbbira 8 tanuló nyert
felvételt. Azokra a szakisko-
lai képzésekre, amelyeknél
négy év alatt lehet elsajátíta-
ni a szakmai fortélyokat, csu-
pán 26 fõt tudtak felvenni,
pedig 110 férõhely volt, de
ennél még rosszabb arányt
mutat a már említett 3 éves,
úgynevezett elõrehozott
szakképzésbe felvettek szá-
ma. Hegesztõnek, központi
fûtés szerelõnek és festõnek
is csak egy-egy tanulót tud-
tak felvenni. Ami teljes õszi
kilencedikes évfolyamot ille-
ti: a Zsoldos 305 férõhelyén
mindössze 105 gólya lesz. Ez

azért sem örvendetes, mert a
mostani tanévet még 128 ki-
lencedikes diákkal kezdte az
intézmény.

A Szent Imre herceg utca
túloldalán viszont egy ne-
gatív folyamat szakadhat
meg azzal, hogy szeptem-
berben öt kilencedikes osz-
tályt tud indítani a Horváth
Mihály Gimnázium. Erre
évek óta nem volt példa. Az
iskolavezetés tájékoztatása
szerint 149 nyolcadikost
vettek fel, közöttük akad
olyan is, aki határon túlról
választotta a szentesi gimit.
Az új humán tagozat mel-
lett az angol, a matematika-
fizika, a biológia-kémia, az
általános, a drámai, a sport,
a földrajz és a média tago-
zat is fiatalt csábított az in-
tézménybe. 

A Pollák Antal Mûszaki
Szakközépiskola ötféle kép-

zésére összesen 58 fõt vet-
tek föl. Itt, ahogy az elmúlt
években is, két kilencedikes
osztály indulhat õsztõl. Ha-
sonló a helyzet a Bartha Já-
nos Kertészeti Szakképzõ
iskolával, ahol szintén két
osztályba a gólyákat: a
szakközépbe 20, a szakisko-
lába 16 diák nyert felvételt.
A Boros Sámuel Szakközép-
iskolában – rendhagyó mó-
don – április 28-án, szomba-
ton 9 órától lesz a ballagás,
három osztály 91 végzõs ta-
nulója búcsúzik ünnepélye-
sen iskolájától, tanáraitól.
Az intézmény tanulói lét-
száma érdemben nem fog
változni õsztõl, hiszen a ve-
zetõség tájékoztatása sze-
rint szeptemberben 92 ki-
lencedikes kezdi meg náluk
az új tanévet.

Bíró Dániel 

Alig akarnak szakmát tanulni

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

Azok az új elõfizetõk, akik május 4-ig 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 !

Nagyobb viták nélkül zaj-
lott a képviselõ-testület csü-
törtöki tanácskozása, sõt az
ellenzék is elfogadott több
elõterjesztést, köztük a zár-
számadási rendeletet. Nem
sikerült viszont dönteni az
önkormányzati tulajdonú
cégek ügyvezetõinek díja-
zásáról.

Az önkormányzat tavalyi
gazdálkodásáról szóló beszá-
moló kapcsán Szirbik Imre
elmondta, hogy hosszú évek
után a tavalyi évben pozitív
lett a mûködési költségvetés,
úgy hogy biztosított volt az
intézmények mûködése, zaj-
lott a pályázatok elõkészítése
és pályázatokat adott be a
város, illetve mûködési hitel-
re sem volt szükség.

A tavalyi évrõl megmaradt
pénzt az adósságállomány
csökkentésére, az intézmé-
nyek idei évre tervezett köte-
lezõ tartalékának részbeni
felszabadítására, valamint

különbözõ lakossági és más
igények magvalósítására for-
dítják. Így sportegyesületek,
rendezvények kaphatnak
plusz támogatást és jut pénz
az Eszperantó híd felújításá-
ra, valamint járdafelújítások-
ra is.

Horváth István javaslatára
a testület felhatalmazta a
pénzügyi bizottságot egy
olyan javaslat kidolgozására,
ami a költségvetési rendelet
eredményes és sikeres végre-
hajtásában résztvevõket ju-
talmazza. Szabó Zoltán kér-
te, hogy a Kurca sétányt épít-
sék ki az Eszperantó hídtól a
kíséri lejáróig illetve jelezte
az uszodai 50 méteres me-
dence felújításával kapcsola-
tos minõségi kifogásait. A
pénzügyi beszámolót ellen-
szavazat nélkül fogadta el a
testület, amit a polgármester
külön megköszönt az ellen-
zéki képviselõknek.

(Folytatás a 8. oldalon.)

Maradt pénz sportra
és fejlesztésekre

A Szentesi Mûvelõdési Központ hagyományos programja
április 30-án, hétfõn 18 órakor kezdõdik a városi fúvószene-
kar térzenéjével, amit népzene és néptáncbemutató követ.
Fellép a Jövõnként mûvészeti iskola néptánccsoportja, a
Szegvári Dobbantó Néptánccsoport, a Pengetõ citerazenekar
és a Kecskeméti Hírös Zenekar.

(Folytatás a 8. oldalon.)

2000 négyzetméteren újítják fel a burkolatot.

Ingyen virsli és tejMájus 7-ig csak bontanak a Kossuth utca déli oldalán,
azután kezdõdik meg a 30 milliós járdafelújítás, amivel jú-
nius 15-ig kell végeznie a Városellátó Intézmény dolgozói-
nak. Az érintett kereskedõk inkább örülnek a fejlesztés-
nek, mint nem: és abban reménykednek, hogy néhány pa-
dot is elhelyeznek elõttük a korzózóknak.

440 diákot vettek fel a szeptemberben induló 9. év-
folyamokra a szentesi középiskolák. A gimnázium-
ban több éves szünet ismét indulhat öt osztály, oda
149 nyolcadikos nyert felvételt. A Zsoldosban a férõ-
helyek harmadát sikerült feltölteni, a 105 kilencedi-
kes közül 41 rendésznek tanul majd õsztõl.
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Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és tör-ténésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Most Kovách
Péter református lelkipász-
tort, a Református Idõsek
Otthonának vezetõjét kér-
deztük.

– A fenntartó GYEMSZI
nem tud felújításra pénzt
adni az államosított kórhá-
zaknak, pedig csak a szente-
si intézménynél 65 millió fo-
rintra lenne szükség idén. 

– Munkatársaimmal együtt,
gyakran szembesülünk a Dr.
Bugyi István Kórház épüle-
teinek rossz mûszaki állapo-
tával. Azt tartom logikusnak,
hogy a fenntartók, a tulajdo-
nosi aránynak megfelelõen
osztozzanak a költségeken.
A mai pénzhiányos világban
azonban azt gondolom, hogy
erre senkinek sincs pénze.
Sajnos az egészségügy sem
„pénztermelõ” ágazat, ezért
úgymond gazdaságtalan a
fenntartása és a mûködteté-
se. A mai „vadkapitalista”

világban már régen nem az
ember a legfõbb érték, saj-
nos. Legfeljebb csak addig,
amíg dolgozni tud.

– Nyáron fognak hozzá a
Kossuth tér 5. szám alatti
társasház földszinti és elsõ
emeleti felújításához, a
Szent Miklós- és az evangé-
likus templom környezeté-
nek rendezéséhez, a Kurca-
híd bõvítéséhez, a közgé
melletti park kialakításá-
hoz.

– Ezek a felújítások szer-
vesen kapcsolódnak a vá-
rosközpont rehabilitációhoz,
aminek része volt a refor-
mátus nagytemplom felújí-
tása, az idõsek otthona létre-
hozása és a Kiss Bálint utca
korhû helyreállítása. A „fe-
hérház” soha nem fog bele-
illeni a Kossuth tér – egyéb-
ként egységes – építészeti
képébe, de a felújítás során
talán egy kicsit javítható
lesz ez a helyzet. Fontos,
hogy a Boros Sámuel szak-
középiskola melletti, eddig
eléggé elhanyagolt terület is
megszépül és növeli a város
zöldterületét.

– A Gerecz Elemér Sport-
horgász Egyesület tagjai
hetven köbméter hulladékot
gyûjtöttek össze a vízpar-
tokról.

– Az egyesület vezetõségé-
nek ötletével egyet lehet ér-
teni. A horgásztavat haszná-
lóknak érdekük, hogy a tó
környezete tiszta és rende-
zett legyen. Ennek megte-
remtése minden tagnak egy-
formán feladata, nemcsak

annak a hetven embernek,
akik részt vettek a hulladé-
kok összegyûjtésében. Ve-
gyen mindenki részt szemé-
lyesen a munkában, vagy
pedig anyagilag járuljon
hozzá a szemét összegyûjté-
séhez és eltávolításához.

– 2014-re közel 1,2 milli-
árd forintból épülhet fedett
uszoda a strand északi felén,
ha kedvezõ elbírálást kap a
Szentesi Üdülõközpont
Nonprofit Kft. pályázata.  

– Jó hír, hogy megvalósul-
hat a város lakóinak régi ál-
ma, a fedett uszoda. Már ré-
ges-régen meg kellett volna
épülnie. Remélem, hogy
nem marad újra csak álom,
hanem valósággá válik.
Ugyanakkor azon is lehet
gondolkozni, hogy a mai
helyzetben ilyen beruházá-
sokra kell-e költeni? Jobb
lenne munkahelyeket létre-
hozni a városban, hogy a fia-
talok ne hagyják itt Szentest.
Persze azt is tudom, hogy
csak arra lehet költeni, amire
pályázati lehetõség van, ez
pedig elég szûk mozgásteret
biztosít.

– A frekvenciapályázat
ügyintézési határideje 85
nap, ami indokolt esetben
egy alkalommal, legfeljebb
20 nappal meghosszabbítha-
tó. Mivel december 14-hez
képest már 135 nap telt el –
már határozatot kellett vol-
na hoznia a Médiatanács-
nak.

– A határidõ elmulasztásá-
nak kérdésében akkor lehet
dönteni, ha tudjuk, hogy 85
munkanapról vagy 85 naptá-
ri napról van-e szó. Ettõl
függetlenül jó lenne minél
hamarabb tudni, hogy lesz-e
újra saját rádióadója Szentes-
nek.

F. A.

1871 folyamán kidolgoz-
ták Csongrád vármegye új
szervezési szabályrendeletét.
Ennek értelmében a megye
területét két járásra osztot-
ták: tiszáninneni járás (szék-
helye Kistelek, 1878-tól Kis-
kundorozsma) és tiszántúli
járás (székhelye Szegvár,
1883-tól Mindszent). 1880-
ban Csongrád lemondott vá-
rosi jogállásáról, és nagyköz-
séggé alakult át. Ugyanak-

kor kérvényezte egy új járás
szervezését Csongrád szék-
hellyel. A csongrádi járás
1881 januárjában megkezdte
mûködését. 1925-ben annyi
változás történt, hogy a já-
rások felvették székhelyeik
nevét: kiskundorozsmai-,
mindszenti- és csongrádi
járás.

A járások élén változatla-
nul a fõszolgabírók álltak.
Utasításaikat közvetlenül az

alispántól kapták. Az alispán
rajtuk keresztül érintkezett a
községekkel és fordítva. Be-
osztott szakközegeik voltak:
az alszolgabíró, a járási or-
vos és állatorvos, a járási
számvevõ, útbiztos, közigaz-
gatási gyakornok és írnok.
Szerteágazó feladataik közül
a legfontosabbak: a községek
feletti közvetlen felügyelet, a
közegészségügy-, állategész-
ségügy- és járványügy ellen-
õrzése, húsvizsgálat, marha-
levél kezelés, az anyakönyv-
vezetés ellenõrzése, munka-
könyvek kiadása, ipartestü-
letek ellenõrzése, mezõ- és
hegyõrök felügyelete, a va-
dászat, erdészet és vízjog
ellenõrzése, fegyverengedé-
lyek kiadása, a közcsend biz-
tosítása, toloncolás, idegenek
ellenõrzése, kéjhölgyek nyil-
vántartása, a tûzrendészet
ellenõrzése, népgyûlések en-
gedélyezése, katonai sorozá-

sok elõkészítése, kihágási
ügyek intézése… stb.

Az 1945-ös rendszerváltás
változásai a járásokat is érin-
tették. A legjelentõsebb szer-
vezeti és hatásköri változá-
sok voltak: megszûnt a fõ-
szolgabírói tisztség, hatás-
körét a megyegyûlés által
választott járási fõjegyzõ vet-
te át. Feladatköre továbbra is
a községek hatósági ügyei-
nek intézése és az önkor-
mányzatok felügyelete volt,
amely fokozatosan kiegé-
szült a mezõgazdasági ter-
melést érintõ gazdálkodási
szervezési teendõkkel. 

A járásokra nézve is alap-
vetõ változást hozott az
1949/20. tc., amely bevezette
a tanácsrendszert, és a járá-
sokban is elõirányozta a ta-
nácsi testületek létrehozását.
A járási tanácsok szervezésé-
vel párhuzamosan (1950. ok-
tóber) a fõjegyzõi hivatalok

mûködése megszûnt. A me-
gye területét négy járásra ta-
golták: szegedi, szentesi,
csongrádi, makói (1956-ban
a csongrádi járás beolvadt a
szentesi járásba). A járások
élén a járási tanácselnökök
álltak; hatáskörük a járásuk-
ba tartozó községekre és fal-
vakra terjedt ki. Fölöttes ha-
tóságuk a megyei tanácsok
voltak. 1971-ben a járási ta-
nácsok megszûntek, helyük-
be a járási hivatalok léptek,
mint középfokú szakigazga-
tási szervek. Ezzel tulajdon-
képpen a járások funkciója a
törvényességi felügyeletre és
az államigazgatási tevékeny-
ségre szûkült.

Ezzel párhuzamosan egy-
re növekedett a városkör-
nyéki igazgatásba bevont
községek száma, s mind
több település nyerte el a
nagyközségi és városi ran-
got. A települések önkor-

mányzati hatáskörének és
jogkörének növelése jegyé-
ben 1983-ban kimondták a
járások megszûntetését. He-
lyüket fokozatosan a telepü-
lések együttmûködésén ala-
puló kistérségi igazgatás vet-
te át. A települési önkor-
mányzatiság 1990 után kitel-
jesedett. 

Ha vázlatosan is, a múltat
megismertük. Maradnak a
kérdések: – Mi indokolja a
már egyszer túlhaladott járá-
si igazgatás visszahozását?
A történetileg ismert, hagyo-
mányos hatáskörû járások
újjászervezésérõl van-e szó,
vagy teljesen másról? Mi a
célja a városoknak a járások-
ba történõ beerõszakolásá-
nak? A ki nem mondott, de
ténylegesen megszûntetett
megyék helyett, mely ható-
ságok lesznek a járások felet-
tes szervei? És végül a fõkér-
dés: – Egyáltalán mi szükség
van milliárdokat költeni egy
lehetetlen vállalkozásra, ne-
vezetesen a történelem kere-
kének visszaforgatására?!

Labádi Lajos

A járások kialakulása Csongrád megyében (III.)

A városok kikerültek a járási hatalom alól

Egyetlen bérlettel utazhat-
nak vonaton és autóbuszon
is az áprilisi menetrendi vál-
tozásokban érintett vasútvo-
nalak mentén élõk május el-
sejétõl. A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium kezdeménye-

zése alapján a MÁV-START a
vonatai által érintett 197 tele-
pülés közötti utazásra jogo-
sító buszbérleteket is elfo-
gadja a jövõ héttõl. A Szen-
tes-Orosháza vasútvonalon a
két település között érvényes

buszbérlet a vonatokon is
használható. Így az utasok
egyetlen utazási okmánnyal
vehetik igénybe a menetren-
di összehangolás eredmé-
nyeként a helyközi vasúti és
autóbuszos szolgáltatásokat.

Buszbérlettel a vonaton Orosházára

Mit szól hozzá
Kovách Péter?

Ez az év nekem és a családomnak nem túl
jól indult. A 15 éve tartó kapcsolat, melyben
éltünk egy pillanat alatt elszállt, mint a ma-
dár. Biztosan én is hibáztam, a volt párom is,
és az is, aki harmadikként belépett az éle-
tünkbe, a volt párom oldalán. Ekkor õ anya-
ként, a sok-sok lehetõség közül a költözést
választotta. Nem volt esély semmire sem.
Maradtunk szilveszter este egyedül és néz-
tük egymást a gyermekeimmel, mi legyen
most?

Olyan érzésünk volt, mint amit egy törött
szárnyú madár érezhet, amikor nem tud re-
pülni, pedig õ akarna. A helyzet egyre kilá-
tástalanabbá kezdett válni. Problémáim let-
tek a közüzemi szolgáltatásokkal és egyéb
kifizetésekkel. Amikor egész családunk volt,
már akkor nagyban jelentkeztek a problé-
mák. A gazdasági helyzet romlása elérte a
családunkat is, mit annyi más családot ebben
az országban. Az látszott, hogy ez a kapcso-
lat már nem fog visszarendezõdni, hisz a
másik oldalon kialakult helyzet ezt nem tette
lehetõvé. Végsõ elkeseredésében az ember
minden lehetõséget megragad, hogy kiver-
gõdjön a bajból és mentse a családját. Én
megkerestem a családsegítõ központ szak-
embereit, a polgármesteri hivatalt, a közüze-
mek illetékeseit, hogy segítségükkel megol-
dást keressek a problémáinkra. A megoldás
meg is született. Adósságrendezõ program
keretén belül segítséget kaptam és sok ember

áldozatos munkája által meg is született a
megoldás, melynek köszönhetõen rendezõ-
dött a helyzet. Én nem voltam ilyen helyzet-
ben még sohasem, nem álltam sorba min-
denféle segítségért. Nem tudtam ennél fog-
va, hogy mik a lehetõségeim. De õk azonnal
segítettek. Többet, mint az elvárható lenne.
Miért vállalom a nevem és írom le az ese-
tem? Mert azt olvassa és hallja az ember,
hogy a hivatal ilyen, olyan. Nagy számban a
problémákat olvassuk, a jó dolgokat pedig
természetesnek vesszük. Ritkán olvasok
olyat, amiben méltatná valaki azt, aki tesz és
keresi a megoldást a jó érdekében. 

Ezúton szeretném magam és gyermekeim
nevében megköszönni a polgármester és az
alpolgármester úrnak, a hivatal szociálpoliti-
kai osztály vezetõjének és munkatársainak, a
Szentesi Családsegítõ Központ vezetõjének
és munkatársainak áldozatos munkáját. Nél-
külük nem született volna meg ennyire gyor-
san a megoldás. Köszönöm a Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola, a Klauzál Gábor
Általános Iskola tanárainak közvetlen segít-
ségét. 

Köszönöm a barátaimnak, a szomszéd né-
ninek a segítséget. Köszönöm a volt párom-
nak, a harmadik félnek is a hozzáállását a
dolgokhoz, mert nagyon sokat tanultam a
helyzetbõl és rájöttem, hogy nem elég élni az
életet, azt meg is kell élni.

Köszönöm.
Tisztelettel

Urbán Zoltán

Segítettek a bajban

Közismert, hogy a munkásság 1890 óta ün-
nepli meg május elsejét Európa-szerte. Váro-
sunkban elõször 1891-ben tartottak megem-
lékezést, amelynek során megkezdõdött a
Szentesi Munkás Segélyegylet szervezése. Bi-
zonyára már ekkor sem nélkülözték a zene-
szót, de néhány év elteltével már kialakult

szokássá vált, hogy május 1-jén cigányzené-
vel ébresztették a város lakóit. Az Alföldi El-
lenzék címû helyi újság 1902. május 2-diki
száma már régi hagyományként emlegeti a
hajnali ébresztõt, utalva a munkások ünne-
pére, és érdekes gondolatokat közölve a szo-
cialista tanok terjedésérõl. 

A zenés ébresztõ hagyománya

Az 1860. évi Októberi Diploma kibocsátását követõen
helyreállították Magyarország 1848/49-ben kialakult köz-
igazgatási rendjét, benne a történeti járásokat. A várme-
gyék és járások vonatkozásában a kiegyezést követõen, a
köztörvényhatóságok rendezésérõl kiadott 1870/42. tc. ho-
zott számottevõ változást. Közigazgatási tekintetben a szol-
gabírák hatásköre alig csökkent, de figyelmet érdemelt,
hogy a rendezett tanácsú városok (így Szentes, Csongrád és
Hódmezõvásárhely) kikerültek a járási, ill. szolgabírói ha-
talom alól! A járások hatásköre ettõl kezdve csak a közsé-
gekre és falvakra terjedt ki. Megszûnt a szolgabírák bírás-
kodási joga is; az elsõfolyamodású bíráskodást 1872-tõl a
királyi járásbíróságok látták el.

Olvasónk írja



Szeged után Szentesen
volt a legalacsonyabb az ál-
láskeresõk aránya tavaly
Csongrád megyében. Ke-
vésbé jó hír, hogy a diplo-
más és a pályakezdõ mun-
kanélküliek aránya itt a
második legmagasabb a
megyében, és nálunk alig
csökkent a tartósan nyil-
vántartott álláskeresõk szá-
ma. A szentesi állástalanok
több mint fele semmilyen
ellátásban nem részesült. 

2011-ben átlagosan havon-
ta 2337 volt a szentesi térség-
ben nyilvántartott álláskere-
sõk száma, ami 2010-hez ké-
pest 2 százalékos csökkenést
mutat – derül ki a megyei
munkaügyi központ által ké-
szített összefoglalóból. 2011
januárjában volt a csúcs 3010-
zel, októberre pedig 1953-ra
esett vissza a számuk. A
munkanélküliségi ráta me-
gyei szenten 11,5 százalékos
volt tavaly: Szegeden 9,2,
Szentesen 11,7, Hódmezõvá-
sárhelyen 12,3, Mó-rahalmon
13,7, Csongrádon 14,5, míg
Makón 16,7 százalékot mér-
tek. Ezekben a térségekben
csökkent a munkanélküliség
2010-hez képest, Kisteleken
és környékén viszont nõtt, ott
16,5 százalékra emelkedett az
arány. A nemek szerinti meg-
osztás azt mutatta, hogy Vá-
sárhelyhez, Makóhoz és Kis-
telekhez hasonlóan Szente-
sen is az álláskeresõk több
mint fele nõ volt 2011-ben. A
végzettséget tekintve térsé-

günkben majdnem annyi
a szakmunkás álláskeresõ,
mint a nyolc általánossal ren-
delkezõ: 30-30 százalék az
arányuk az összes munkanél-
külit figyelembe véve. 

Kevésbé irigylésre méltó,
hogy a fõiskolát vagy egye-
temet végzett álláskeresõk
aránya Szentesen a második
legmagasabb: 5,7 százalék.
Csak Szegeden rosszabb en-
nél a helyzet, ahol az összes
munkanélküli 12,75 százalé-
ka rendelkezik valamilyen
diplomával. Hódmezõvásár-
helyen 5,5 százalék a maga-
san képzett állástalanok ará-
nya, Csongrádon 5,6, míg
Makón mindössze 2,5 száza-

lék. Ide kapcsolódik, hogy a
pályakezdõk boldogulása
sem könnyû mifelénk: me-
gyei összehasonlításban Vá-
sárhely után Szentesen a leg-
magasabb az arányuk. Ha-
vonta átlagosan 252 pálya-
kezdõt tartottak nyílván ná-
lunk, ez az itteni munkanél-
külieknek a 10,8 százaléka.
Ugyanakkor az összesítés
írói fontosnak tartották meg-
jegyezni, hogy ez a szám egy
év alatt 8,4 százalékkal csök-
kent térségünkben.

2010-hez képest a tartósan
nyilvántartott álláskeresõk
száma a trendekkel szemben
csupán elhanyagolható mér-
tékben csökkent Szentesen,

723-ról 714-re. Másutt ez a
visszaesés jelentékenyebb
volt. Érdekes, hogy amíg Vá-
sárhelyen és Szentesen a
munkanélküliek több mint
30 százaléka tartósan marad
állás nélkül, Szegeden és
Csongrádon ez a mutató 20
körül mozog. Fontos tudni,
hogy a regisztrált szentesi ál-
láskeresõk 54 százaléka, havi
átlagban 1268 fõ semmilyen
ellátásban nem részesült. A
havi átlag szerint álláskere-
sési járadékot 490-en, állás-
keresési segélyt 200-an,
egyéb segélyt és támogatást
pedig 361-en kaptak tavaly
Szentesen.

Bíró Dániel
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Kétszer fagytak el eddig a
gyümölcsösök az idén. A
februári mínusz húsz fok a
barackfák 80-90 százalékán
tette tönkre a virágzást, ami
megmaradt, az áprilisban fa-
gyott meg. A szentesi falu-
gazdász Marsi Tibor eddig 13
hektár õszi-, 3,5 hektár kaj-
szibarack és 2 hektár nekta-
rin fagykárát regisztrálta. -
Az elmúlt években megszo-
kott mennyiség biztosan
nem terem meg az idén gyü-
mölcsbõl – mondja. Az ápri-
lis 10-én mért mínusz 6-8 fok
az alma, szilva, meggy, cse-
resznye fákon tett kárt, a
pontos felmérés még ezután
történik meg. Eddig 85 hek-
tár almánál jelentettek fagy-
kárt. Hiába próbálkoztak a
kertészetek füstöléssel vagy
locsolással, az álló levegõben
mindez nem volt sikeres,
a vegyszeres fagyvédelem
eredményessége még ezután
derül ki. Az idei fagy a cu-
korrépát sem kímélte. Van
olyan gazdaság, ahol az
aszály miatt ki nem kelt rep-
ce helyére vetett cukorrépa
fagyott ki, nem kevés költsé-
get jelentve az újravetése.

A közel 22 ezer hektár
szántóföldön sem sokkal
jobb a helyzet, ott az aszály
okozott gondot. Míg márci-

usban egyáltalán nem volt
csapadék, addig áprilisban
is alig harminc milliméter
esett. A búza fejlettsége el-
marad a kívánatostól, a bok-
rosodás hiánya terméskiesést
okoz majd. A tavaszi fejtrá-
gyázás hatása sem érvénye-
sült azokon a területeken,
ahol a kijuttatás után egy-két
napon belül nem esett esõ. A
mintegy 1800 hektáron elve-
tett õszi káposztarepce a ne-
gyedére csökkent a száraz-
ság okozta kelésgondok és a
februári fagy miatt. Pótlására
cukorrépát, olajretket vagy
kukoricát vetettek, vetnek a
gazdák. Marsi Tibor szerint a
tervezett hétezer hektár ku-
koricából, még 1500 hektár
nincs földben és van olyan
tábla, ahol már kikelt. Zabot
250 hektáron, tavaszi árpát
220 hektáron, napraforgót
kétezer hektáron vetettek a
gazdák.

A falugazdász felhívja a
földhasználók figyelmét,
hogy a területalapú támoga-
tások beadási határideje má-
jus 15. Ne várjanak postai ér-
tesítést, hanem elõzetes beje-
lentkezés alapján keressék
fel a falugazdászt, ha segít-
ségre van szükségük az
elektronikus bejelentéshez.

Besenyei

Aszály és fagy is
sújtja a gazdákat

Kétkerekû-lopásokkal gyanúsítja a rendõrség azt a négy
kiskorúból álló csapatot, akiket a napokban vont eljárás
alá a Szentesi Rendõrkapitányság. A banda tagjai között ál-
talános iskolások is vannak.

Szentes illetékességi területén 2011. november óta a motor-
kerékpár és segédmotorkerékpár lopások számában emelke-
dés volt tapasztalható, ezért a Szentesi Rendõrkapitányság
bûnügyi- és közrendvédelmi szolgálata fokozott ellenõrzése-
ket hajtott végre a területen. Ennek eredményeképpen sike-
rült elfogni egy helybéli fiatalembert, aki számlájára közel
egy tucat kétkerekû jármû eltulajdonítása írható. Mint kide-
rült, a közel félmillió Ft-os motorkerékpár, a 8 segéd-
motorkerékpár és két nagy értékû bicikli lopásának egy ré-
szénél társai is voltak, akiket szintén elõállítottak a rendõrök.
A házkutatások alkalmával az alkatrészeire szedett kétkere-
kûek egy részét, valamint a nagy értékû motort megtalálták
és lefoglalták a rendõrök. A fiatalok ügyében lopás bûntett
megalapozott gyanúja alapján folyik a büntetõeljárás a Szen-
tesi Rendõrkapitányságon.

A megyei kapitányság szóvivõjétõl, Tuczakov Szilvánától
megtudtuk, a négy kiskorú közül van, aki még általános is-
kolás, és van, aki már középiskolás. Lapunknak elmondta,
nappal és éjszaka is loptak motorokat a feltételezett elköve-
tõk. Az utcán leállított motorról – számukra kedvezõ körül-
mények esetén – vágták le, vagy törték el a zárat. Ami a két
nagy értékû kerékpárt illeti, azt gazdáik úgy hagyták kint az
utcán, hogy le sem volt zárva, mondván, csak rövid idõre
hagyták magukra. A rendõrség szóvivõje külön felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy segédmotorkerékpárt, kerékpárt éjsza-
kára ne hagyjanak kint az utcán, hanem lehetõleg zárt he-
lyen, udvaron, garázsban, kerékpárt pedig még rövid idõ-
re se hagyják kint lezáratlanul. A várható büntetéssel kap-
csolatban Tuczakov Szilvána lapunknak úgy fogalmazott:
fiatalkorú gyanúsítottakról van szó, továbbá bûnhalmazat-
ban követték el a bûncselekményt, ezek pedig a büntetési té-
telt befolyásolják.

B.D.

Iskolások lopták
a motorokat

Újratárgyalja a szentesi bíróság annak a
buszsofõrnek az ügyét, aki a vád szerint 2010
októberében ittasan ült a volánhoz. A férfi a
Damjanich-iskola 27 tanulóját vitte vissza a
jégpályáról, de utasai annyira féltek, hogy
hamarabb leszálltak a buszról. 

Az ittas állapotban elkövetett jármûveze-
tés vétsége miatt P. László ennek indult bün-
tetõeljárásban a Szegedi Törvényszék má-
sodfokú tanácsa kedden az elsõ fokon eljárt
Szentesi Városi Bíróság felmentõ ítéletét ha-
tályon kívül helyezte és az elsõ fokú bírósá-
got új eljárás lefolytatására utasította – értesí-
tette lapunkat Cseh Attila, a törvényszék el-

nökhelyettese. A buszsofõr, akit az eset után
elbocsátottak, azt állította, hogy csak akkor
ivott, amikor már letette a buszt, elõtte egy
kortyot sem. Mivel a történtek után órákig
senki sem tudta, merre jár, közvetlen fõnöke
sem tudta elérni, nehéz lesz bizonyítani,
hogy valóban részegen ült a volán mögé,
amikor a gyerekekkel visszaindult az iskolá-
ba. Cseh Attila lapunk érdeklõdésére hozzá-
tette: a törvényszék végzésének lényege sze-
rint a megismételt eljárásban a bíróságnak
arra kell további bizonyítást lefolytatnia,
hogy a vádlott vezetési képességét befolyá-
solta-e a szeszesital fogyasztás. B.D.

Újratárgyalják az ittas
buszsofõr ügyét

(folytatás az 1. oldalról)
– Aki itt akar vásárolni,

az be tud jönni az üzletbe.
Az autómentes napon is
elõttünk zárják le a Kossuth
utcát. Most egy kicsit hosz-
szabb ideig kell majd itt ke-
rülgetni a különbözõ akadá-
lyokat, és biztosan a bevéte-

leinken is meglátszik majd
az elkövetkezõ másfél hó-
nap, de érdemes a végered-
ményt nézni. Szebb lesz a
környezet, akadálymente-
sítik az üzletek bejáratait, és
az esõvíz sem fog ezután
alánk folyni – üdvözölte a
munkakezdést az egyik ru-

házati bolt tulajdonosa.
Toroczkai Józsefné reményét
fejezte ki, hogy a felújítás
után néhány padot is elhe-
lyeznek a város legszéle-
sebb járdájánál, hogy a kor-
zózók a Kossuth utca déli
oldalán is megpihenhesse-
nek. B.D.

Az idén százesztendõs
Szent Erzsébet Katolikus Ál-
talános Iskola tanulói jól
szerepeltek idegen nyelvû
versenyeken. Jelenleg angol
és francia nyelvet tanulnak
diákjai. A tanév során ren-
dezett angol és francia ver-
senyeken elért eredményeik
azt igazolják, hogy az isko-
lában a pedagógusok és a di-
ákok eredményesen dolgoz-
nak együtt.

A Hódmezõvásárhelyen
meghirdetett területi angol
nyelvi tanulmányi versenyen
a 7. osztályosok közt Mashaei
Lili 2., a 8. évfolyamon Spit-
zer Barbara 4. helyezést ért el.
A felkészítõ tanárok: Kovács
Zoltánné és Hargitai Judit.

Az országos francia tanul-
mányi versenyen 5. évfolya-
mon több mint 70 versenyzõ
indult. Ebben a korcsoport-
ban 3. helyezést ért el Endrédi
Luca, 6. Kun-Szabó Regina, 7.
Lustyik Máté, 8. Bertus Tamara,
10. Ráfi Anna Réka, 11. Teplán
Péter, 13. Kovács Szabolcs. A 7.
évfolyam hasonló létszámú
mezõnyében az írásbeli és a
szóbeli megmérettetés után
Mashaei Lili 4. helyezést ért
el.

A h ó d m e z õ v á s á rh e l y i
Bethlen gimnázium megyei
nyelvi tanulmányi versenyt
szervezett. Francia nyelvbõl
Mashaei Lili 1., Ferke Gréta 2.
helyezést ért el.  A megyei
francia nyelvû szavalóverse-
nyen az 5-6. évfolyamon hár-
man érdemeltek elsõ díjat:
Kun-Szabó Regina, Ráfi Anna
Réka és Teplán Péter. A 7-8. év-
folyamon Kiss Réka 1., Szõke
Anna 2. helyezett lett. Felké-
szítõ tanáraik: Gémes Anna és
Ráfiné Gáspár Annamária.

„Idegen
nyelveket

tudni szép…”

Sürgõs a járdafelújítás

A kezdõk nehezen boldogulnak

Szentes Város Önkormányzata
MEGVÉTELRE FELKÍNÁLJA

a Szentes, Klauzál utcai Óvoda épületébõl
kibontásra került, újra nem hasznosítható

fa- és fémhulladékokat.
A bontott anyagok megtekinthetõk

és a vételi árajánlat megtehetõ
az óvoda területén 2012. május 2-án,
szerdán, délelõtt 10 és 12 óra között.

2011 októberében 26 pályakezdõt köszöntöttek a városházán. (Fotó: Vidovics)

A kellemetlenségek ellenére a kereskedõk üdvözlik a fõutca szépítését.
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A diabetológia szakterüle-
tén az egyik legmagasabb el-
ismerést, Magyar Imre-díjat
és emlékérmet vehette át
a napokban a Magyar Dia-
betes Társaság (MDT) veze-
tõségének döntése alapján, a
társaság érdekében kifejtett
tevékenységért Földesi
Irén, a Dr. Bugyi István Kór-
ház diabetológus fõorvosa.

A Magyar Imre-emlékér-
met a társaság vezetõsége
rendszerint azoknak az MDT-

tagoknak ítéli oda, akik tevé-
kenységükkel, életpályájuk-
kal kiemelkedõ mértékben já-
rultak hozzá a társaság szak-
mai, szervezeti életének fejlõ-
déséhez. A fõorvosnõ hazánk-
ban az elsõk között szerezte
meg a diabetológus szakké-
pesítést, melyet a belgyógyá-
szati szakvizsga sikeres telje-
sítéséhez kötöttek. 4 éve a tár-
saság oktatási és minõsítõ bi-
zottságában is dolgozik, rend-
szeresen vizsgáztatja a

diabetológus szakképesítésért
indulókat.

– Elõször nem a diabeto-
lógia felé terelõdött figyel-
mem, gasztroenterológus sze-
rettem volna lenni, de észlel-
ve a cukorbetegek számának
ugrásszerû növekedését, nyil-
vánvalóvá vált számomra,
hogy diabetológusokra leg-
alább akkora szükség van,
mint gasztroenterológusokra
– mondta Földesi Irén, hozzá-
téve, hogy amikor kezdett,
1996-ban csupán 20 körüli cu-
korbeteg szakellátóhely volt
Magyarországon.

Mint megtudtuk tõle, volt
olyan idõszak, hogy a kórház-
ban 3 diabetológus, 5 páciens
edukátor és 2 dietetikus is
dolgozott a munkacsoport-
ban, az elmúlt évek során 4
edukátor képzése történt
meg. Jelenleg azonban egye-
düli szakorvosként dolgozik
2 edukátor és 1 adminisztrá-
tor segítségével. Reményteli
számára, hogy 1 belgyógyász
szakorvos tavaly megkezdte
a szakosító képzést.

A hazai belgyógyászati,
diabetológiai és klinikai – far-
makológiai kongresszusok
aktív résztvevõjeként és elõ-

adójaként számon tartott fõ-
orvos tagja több szakmai
társaságnak. 2008-ig a Ma-
gyar Diabetes Társaság veze-
tõségének is tagja volt. 5 éve
az MDT honlapjának társ-
szerkesztõje. 1990 óta foglal-
kozik diabétesszel, 1992-tõl
csoportos páciensedukációt
végez a diabétesz munkacso-
port tagjaival, az országban
másodikként elindítva a gon-
dozásnak ezt a formáját. 

Örömmel számolt be arról,
hogy elindították Szentesen
a jelentõs túlsúllyal küzdõ
cukorbetegek életmódváltó
programját, személyre sza-
bott étrendi bemutatóval és

útmutatóval, amihez sporto-
lási lehetõséget is kapcsolná-
nak. Reményeik között szere-
pel, hogy sikerül a mozgás-
programoknak is megfelelõ
helyszínt találni. Véleménye
szerint azonban szükség van
a program kistérségi szintû
kiterjesztésére, ami szorosan
köthetõ a betegségek megelõ-
zését célzó prevenciós tevé-
kenységhez, hiszen az eddigi
tapasztalatokból is kiderült: a
gyógyszeres kezelésen túl
ezeknek a betegeknek sok-
szor pszichológiai és élet-
módbeli segítségre is szüksé-
gük van.

Cseh-Lakos

– Ez az üzlet közel van a
lakásomhoz és szívesen jö-
vök ide – mondta a szeren-
csés. – El sem akartam hinni,
hogy nyertem. Ha nem a
Hunor Coop kereskedelmi
igazgatója hív fel személye-
sen az átadás elõtti napon,
akkor azt hittem volna viccel
valaki velem. Eddig még so-
ha nem nyertem bolthálózat-

ban. Lottózni se nagyon
szoktam, de szerencsésnek
mondhatom magam. Van két
gyermekem, három unokám.

– A harmincezredik törzs-
vásárlónkat ugyanekkora
értékû vásárlási utalvány-
nyal jutalmazzuk, amit az
üzleteinkben válthat be év
végéig – tájékoztatott Csat-
ordai Lajos kereskedelmi

igazgató. – Hagyományo-
san minden ötezredik ve-
võnknek ismerjük el hûsé-
gét ebben a formában. A Co-
op Club közp o n t b a n  re -
gisztrál ják a  törzskártya
igényléseket körzetenként
és onnan kapjuk meg az
adatokat. A 25 ezredik
törzsvásárlónk makói volt,
elõtte a húszezredik a Kála
áruházban vásárolt rend-
szeresen. Külön öröm szá-
munkra, hogy ez a 155. szá-
mú Coop bolt év eleje óta
van az üzemeltetésünkben
és már ekkora örömöt oko-
zott egy vevõnknek.

A közösségi tér elmúlt bõ egy éves tevékeny-
ségérõl, a civil szervezeteket érintõ változások-
ról és az aktuális pályázatokról volt szó a hete-
dik alkalommal szervezett civil napon a Dózsa
Ház Ifjúsági Közösségi terében.

Az önkormányzat és a civil tanács közös ren-
dezvényén a civilek és politikusok közötti gon-
dolatcserére hívta fel a figyelmet Szûcs Lajos.
Az alpolgármester tiszteli a szervezetek mun-
káját és a másfajta gondolkodását, egyben  el-
mondta, hogy számukra is bármikor nyitva áll
az ajtaja, mert kíváncsi a véleményükre.

Kozma Edit, a házigazda intézmény munka-
társa elmondta, hogy a Civil iroda információs,
szabadidõs, sport és kulturális igényekre épül. 

Korom Pál, a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szö-

vetség elnöke a civil szervezeteket érintõ válto-
zásokról beszélt. Felhívta a figyelmet, hogy a
civil szervezetek alapdokumentumai nem fe-
lelnek meg a legfrissebb törvényi szabályozás-
nak. Az ellenõrzések szigorúbbak mint a vál-
lalkozásoknál, mivel a civileknek juttatott tá-
mogatások közpénznek számítanak.

Idén civil szervezetnek mûködési támogatás
központi költségvetési forrás terhére kizárólag
a Nemzeti Együttmûködési Alapból (NEA)
nyújtható. Az egyes szervezetek által elnyerhe-
tõ támogatás összege 250 ezer és 5 millió forint
közötti lehet. Fontos, hogy a pályázóknak saját
forrásként rendelkezni kell a kért támogatás 10
százalékával.

Besenyei

Változások a civil szférában

Mûemlékek, szobrok, ki-
állítások után ezúttal a ma-
ga nemében szintén pati-
násnak számító Hungerit
Zrt. panírüzemében tehet-
tek sétát a Szentesi Ven-
dégszeretet Egyesület meg-
hívására az érdeklõdõk.

A rendhagyó körséta
most elsõ ízben vezetett egy
üzem területére, amelyrõl
nap mint nap hallunk, része
a város életének, számos
család érintett, hiszen a te-
lepülés legnagyobb foglal-
koztatója, mégis sokaknak
elképzelése sincs, milyen le-
het belülrõl. Molnár Lívia
sem járt még a baromfifel-
dolgozó gyár falain belül,
ezért ide szervezték leg-
utóbbi körsétájukat. Három
évvel ezelõtt azért indítot-
ták el ezt a várost alaposab-
ban megismertetõ progra-
mot, hogy ezzel tulajdon-
képpen felkészítsék a lakos-
ságot a turizmusra. Mint az
elnöktõl megtudtuk, nem
volt könnyû megszervezni
az üzemlátogatást, hogy ne
legyen fennakadás, hiszen
mégiscsak egy nagy gyárról
van szó, ahol az élelmiszer-
biztonsági követelmények-
hez is alkalmazkodni kell.
Elõzõ körsétájuk sikere után

a vártnál kevesebben, mint-
egy 20-an jelentkeztek most,
de így is három turnus in-
dult múlt héten pénteken a
Hungerit panír 3-as üzemé-
nek felfedezésére.  

A séta az ún. fehér öltözõ-
bõl indult, ahol a látogatók-
nak az egyszer használatos
overallba, illetve „nõvér-
sapkába” kellett bújni. A
panírüzem profilja a formá-
zott, gyorsfagyasztott rán-
tott termékek elkészítése,
csomagolása. A csapat a
rántott csirkeszárny útját
követhette végig a szalag
mellett a délutános mûszak-
ban: figyelemmel követhet-
tük, az elõre pácolt alap-
anyagból hogyan lesz saját
márkás termék. Sipos Tibor
üzemvezetõ magyarázatá-
ból kiderült, hogy rásül a
panír a termékre az olajsü-
tõben, ahonnan kikerülve
azonnal fogyasztható lesz.
De a szalag tovább halad a
fagyasztóba, majd a tasako-
lóba. Itt már láthattuk a cég
csomagolt termékeit. Akadt,
aki ekkor szembesült azzal,
hogy a baromfigyár rántott
sajtot is kínál, már kész ter-
méket dolgoznak fel. Az ér-
deklõdõk kíváncsiak voltak,
felmerült például, hogy mi-

lyen a termékek összetétele,
hogy dolgoznak-e hétvégén
is, de volt, aki aggódott, va-
jon nem káros-e a dolgozók-
ra az üzemben uralkodó
nagy zaj. Megnyugtatásul
közölték, a munkatársak a
megfelelõ zajvédelmi eszkö-
zöket használják.

Udvardi Istvánné gyerek-
ként dolgozott ezen a tele-
pen, de akkor még gyümöl-
csöt fagyasztottak itt, ké-
sõbb a fia töltötte nyári szü-
netét munkával a baromfi-
feldolgozónál. Sok ismerõse
dolgozott a Hungeritnél, de
a Termál TSZ-tõl nyugdíjba
vonult asszonynak fogalma
sem volt, hogy néz ki belül-
rõl a gyár. Mint mondta,
most legalább megismerhet-
tük, amire nem volt eddig
idõnk. Ezt a megállapítást a
körséta egyéb állomásaira is
értette, hiszen ezeknek
rendszeres résztvevõje.

Az egyesület következõ
alkalommal, május 19-én 15
órától a vasúttörténeti kiál-
lítás megtekintésére várja a
jelentkezõket, de terveznek
újabb üzemlátogatást is,
méghozzá augusztusban az
erõtakarmánygyárba.

(darók)

A rántott csirke-
szárny nyomában

Köszöntötték a törzsvásárlót

Olcsóbb egészségesen élni…
Egy miniszteri rendelet szerint július 4-tõl a 3 havonta ese-

dékes laborvizsgálattal ellenõrizhetõ cukoranyagcsere álla-
pottól teszik függõvé a korszerûbbnek tekintett, úgynevezett
analóg inzulin felírását. A szigorítás nem vonatkozik a 18
éven aluliakra, illetve azokra, akiknél gyakori, súlyos, külsõ
segítséget igénylõ vércukoreséses rosszullétek jelentkeznek. 

Földesi Irén szerint a megfelelõ inzulinrezsim elbírálása
függ a beteg korától, általános állapotától, társbetegségeitõl. A
korszerûbbnek mondott, lényegesen drágább inzulinok csak
azoknak a betegeknek javallott, akik élni tudnak az azok által
nyújtott lehetõségekkel. Akik nem tartják be a diétát, nem jár-
nak rendszeres ellenõrzésre, s ennél fogva tartósan, hónapo-
kon-éveken keresztül magas vércukorértékeik vannak, azok
esetében nincs értelme ezen inzulin adagolásának.

A fõorvosnõ hangsúlyozta, hogy nem a felírásra vonatkozó
jogszabály miatt kell a vércukorszintet normál tartományban
tartani, hanem a szövõdmények megelõzése miatt fontos az
emberek tudtára adni, hogy olcsóbb egészségesen élni, mint
minden bajra gyógyszert szedni.

Andreas, Dascha és Arnold
Trautwein (Sank Augustin)
képzõmûvészek családi kiál-
lítása nyílik május 3-án, csü-
törtökön 17 órakor. Közre-
mûködik Kulbert György gi-
tár, tilinkó és Szanyiné Katona
Ágnes ének, vokál. A munká-
kat május 26-ig tekintheti
meg a közönség nyitva tartá-
si idõben.

A Magyar Vöröskereszt
Csongrád Megyei Szervezete
41. alkalommal rendezte meg
a felmenõ rendszerû elsõse-
gélynyújtó versenyét. Április
19-én Szentesen, a Dózsa-
házban és a ligetben mérhet-
ték össze tudásukat azok a
csapatok, akik a területi ver-
senyt megnyerték. Általános
iskolás kategóriában a helyi
Kiss Bálint, középiskolás ka-
tegóriában az Ifjúsági Vörös-
keresztes Aktivisták, a fel-
nõtteknél pedig a Kossuth
Zsuzsanna Egészségügyi és
Könnyûipari Iskola csapata
végzett. Õk az országos ver-
senyen képviselik megyén-
ket. 

Elsõsegélyben
megyei elsõk

Díjazták a diabetológust

Évente ötezerrel emelkedik a Hunor Coop Zrt. törzsvá-
sárlónak száma. Az üzletláncnál hagyomány, hogy a ke-
rek számokat megünneplik és jutalmazzák egy  szeren-
csés vevõjüket. Takács Istvánné (képünkön jobbra) két hó-
nappal ezelõtt igényelt törzsvásárlói kártyát és a héten 30
ezer forintos vásárlási utalványt vehetett át kedvenc boltjá-
ban. A nyertes napi szinten jár vásárolni a Kossuth utcán
lévõ üzletbe és többnyire elégedett az árakkal.

Földesi Irén hazánkban elsõk között szerezte meg a
diabetológus szakképesítést.



Nem felejtették el az em-
berek Kepes Andrást, ezt bi-
zonyítja, hogy a könyvtár-
ban múlt héten rengetegen
várták. A 80-as, 90-es évek
népszerû televíziósa az Esz-
kimó puszi címû mûsorá-
val, s abban a különbözõ
kultúrák párbeszédével ér-
kezett Szentesre. Mint a ve-
le készített interjúnkból is
kiderül, pályája során min-
dig az vonzotta, ha eltérõ
világnézetû emberekkel ta-
lálkozhatott.

– Hadd idézzek a Desszert
címû mûsor alapján készült
interjúkötetébõl: „…végig
egyetlen dolog foglalkozta-
tott, az, ami az életben is:
hogyan kellene élni, milyen
értékrend szerint, mit vállal-
va és mit nem… megpróbál-
tam mások életét is átélni és
megérteni.” Mennyire sike-
rült a civil életébe átvinni az
interjúalanyoktól tanulta-
kat?

– A hétköznapi ember úgy
van vele, ha valakinek a
viselkedése, gondolkodás-
módja nagyon hasonlít az
övéhez, akkor azt gondolja,
az övé is biztos úgy jó, hi-
szen a másik is ezt mondja.
Azért is olvassa azt az újsá-
got, nézi azt a csatornát. Ez-
zel szemben engem azok ér-
dekeltek, akik másként lát-
ták a világot. Szívesen utaz-
tam távoli kultúrákba, hogy
megnézzem, ott hogyan
gondolkodnak, de ugyanígy
Magyarországon vidéken, a
városokban.

– Volt már, akinek a bõré-
be szívesen belebújt volna?

– Nem bújnék senkinek a
bõrébe, de amikor interjút
készítek, egy picit mindenki-
nek a bõrébe bele kell búj-
nom. Ahhoz, hogy megért-
sem, õ hogyan gondolkodik,

azonosulnom kell vele. Ez
nagyon jó dolog ebben a
szakmában, hogy az ember a
dalai lámától a falusi birka-
pásztorig mindenkiben kere-
si egy kicsit magát, átengedi
õket saját magán.

– Rég nem láthatjuk mûso-
rait. Visszavágyik a képer-
nyõre?

– Nem véletlenül hagytam
abba a televíziózást. Úgy ér-
zem, ez a fajta televízió már
nem az, amit én szívesen csi-
náltam. Nincs nekem ezzel
semmi bajom, csak éppen
közöm nincs hozzá. Másfajta
közönségnek készülnek a
mai mûsorok, nagyon ide-
gennek érzem magam ben-
ne, s persze, hatvanon túl
már idõs is vagyok hozzá.

– Meg tudná csinálni ma a
hajdan népszerû Desszertet?

– Meg, de kérdés, mekkora
közönsége lenne. Úton-útfé-
len kérdezik, miért nem csi-
nálom a Desszertet, tehát
biztos lenne, aki nézné, de
már nem annyian, hogy ver-
senyképes legyen. Ezekhez
az egyórás beszélgetõs mû-

sorokhoz az embereknek ma
már nincs türelme.

– Önnek fontos a nézett-
ség?

– Egy olyan televízióban
kezdtem dolgozni, ahol ez
azért nem került szóba, mert
egyetlen csatorna volt. Bár-
mit csináltunk, azt nézték.
Ahhoz voltam szokva, hogy
például a Stúdió címû kultu-
rális mûsort a 80-as években
2, 5-3 millió ember kísérte fi-
gyelemmel. Kétszer annyian,
mint most a csúcsmûsorokat,
s majdnem annyian, mint a
Gyõzikét. Volt egy egyetemi
elõadásom, melyben arra a
következtetésre jutottam,
hogy Gyõzike bizonyos érte-
lemben intelligensebb, mint
én, hiszen õ tud alkalmaz-
kodni a mai elvárásokhoz,
én meg nem.

Késõbb, amikor elkezdték
számolgatni a nézettséget, a
mûsoraim egy része elég jól
szerepelt, de én nem a né-
zettségért csinálom, az a té-
véknek fontos. 

– Min dolgozik most?
– Egyrészt tanítok a Buda-

pesti Kommunikációs és Üz-
leti Fõiskola mûvészeti ka-
rán, ahol dékán vagyok.
Amellett a következõ regé-
nyemhez gyûjtök anyagot.
Szóba került egy dokumen-
tumfilm is. Szóval sok min-
dent csinálok, de igyekszem
minél többet együtt lenni a
családommal is.

– Ez a dokumentumfilm
netán ismét egy egzotikus vi-
lágba vezet?

– Annyit lehet róla tudni,
hogy nem olyan régen egy
magyar professzor megkap-
ta a matematikai Nobel-díj-
nak számító Abel-díjat. Ilyen
magas elismerést hosszú ide-
je nem kapott magyar tudós,
különösen nem olyan kuta-
tásért, ami itthon zajlott. Ez a
professzor történetesen a só-
gorom, a nõvérem férje, és
felvetõdött, hogy ha már 40
éve a családunkban van, mi-
lyen érdekes lenne egy do-
kumentumfilm, mely egy-
részt a matematikáról szól-
na, másrészt az õ életérõl.

Darók József
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A Nagyörvény utcai II.
számú idõsek klubjában ren-
dezett kiállításon mutatta be
szobrait a szentesi-székely
szobrász, Csíky László. Sze-
mélyes beszélgetés során el-
árulta, hogy életében több
sorsforduló is akadt. Már öt
évesen is képes volt szobrot
készíteni (pipázó székelyt
ábrázolt) de aztán inkább a
sport vonzotta, azon belül is
a nehézatlétika. „Akaraterõ-
vel mindet el lehet érni” ez
volt a jelmondata, és ezt sze-
mélyes példákkal is bebizo-
nyította, hiszen kalapácsve-
tõként válogatott szintet is
elért. Tudását itthon és kül-
földön is kamatoztatta. A ta-
nulmányok azonban az or-
vosi területre szólították,
ahol szintén törekedett a ma-
ximális teljesítményre, Szen-
tesen kezdetben a kórház
belgyógyászati osztályán
dolgozott, majd körzeti or-
vos lett, és a Kísérben talán
nincs is olyan ember, akit ne
ismerne, vagy akit ne gyó-
gyított volna valamilyen
szinten.

Az egyetemen mûvészi
anatómiát tanult, s rengeteg

karikatúrát készített, szob-
rászkodott is. Sokan nem is
értették, hogy miért torzítja
el szándékosan portréit, hi-
szen a hagyományos szobrá-
szatban is kiváló mûveket al-
kotott. Õ azonban azt han-
goztatja, hogy egy mûvész
nem másol, hanem kiragadja
a lényeget, és ha az egy kicsit
erõsebben jelentkezik, akkor
válik a mû egyfajta karikatú-
rává. 

Mára a világ nagy városai
közül több helyen is kiállí-
tott. Kicsit rosszul esik neki,
hogy lakóhelyén nincs egy
állandó hely, ahol szobrait ki
tudná állítani.

Munkásságát fantáziájá-
nak nagyfokú bõsége, és ke-
zének gyorsasága jellemzi.
Guinness-rekordot állított fel
Winston Churchill szobrával,
amit 19 és fél perc alatt ké-
szített el. A kiállításon jelen
lévõk megismerhették az al-
kotás folyamát, hiszen Csíky
László nem titkolózik. 

A szobrokat május 3-ig lát-
hatják az intézménybe láto-
gatók munkanapokon 9 és 15
óra között.

G. Sz. I.

Bõséges fantázia
és gyors kéz

Tegyünk közösen azért, hogy minél több gyermek és szülõ
örömére építhessünk még több játszóteret! Ezért nem kell
mást tenni, csak a Delikát csomagoláson lévõ vonalkódot el-
juttatni a polgármesteri hivatal mûszaki osztályára vagy a hi-
vatal portáján kihelyezett gyûjtõdobozba bedobni. 

A játékban valamennyi Delikát termék részt vesz, kivéve a
2 kg-os és annál nagyobb kiszerelésû termékeket.

Fõzzünk mi is játszóteret!

Próbáljuk meg újra!

Április 21-én rendezték
meg Szentendrén az orszá-
gos szépíróversenyt SNI di-
ákok számára, ahol kistérsé-
günket képviselte Tóth Lil-
la (2. oszt.)  és Pécsi Norbert
(5.) Szegvárról, mint kategó-
riájukban megyei 1. helye-
zettek, illetve Lévai Viktor
(3.) Nagymágocsról, aki a 3-
4. osztályosok kategóriájá-
ban szintén megyei 1. he-
lyezett szépírásban.

A sajátos nevelési igényû
gyerekek tehetséggondozá-
sát felvállaló társaság (SNI-
TST) 2009-ben alakult Buda-
pesten. Céljuk az, hogy rá-
mutassanak: a különbözõ
olvasás-írás-számolásproblé-
mákkal küzdõ gyerekek kö-
zött is nagyon sok tehetséges
diákkal találkozhatunk. Ese-
tükben kiemelten fontos a te-
hetségek felismerése, hogy
önbizalmukat megtarthassák
és megtalálják azokat a tevé-

kenységeket, amikben sike-
resek lehetnek. Ennek elsõ
lépéseként rendezték meg a
szépíró versenyeket ország-
szerte. Térségünkbõl 171
gyermeket regisztrált a ver-
senyre az Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat, közülük
11 tanuló képviselte kistérsé-
günket a megyei fordulón
Hódmezõvásárhelyen. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy há-
rom kategóriában hoztuk el
az elsõ helyezéseket! Az or-
szágos versenyen a 4 életkori
kategóriában 240 versenyzõ
mérte össze tudását. Buda-
pest után Csongrád megyé-
bõl regisztrált a legtöbb
gyermek a versenyre.

Az országos versenyen
Lévai Viktor nagy büszkesé-
günkre 4. helyezést ért el.

Gurdonné Kovács Helga
Egységes Pedagógiai

Szakszolgálat igazgatója

Jövõre lesz húsz éve,
hogy a honvédség évente
megrendezi a mûszakiak
napját 1849. április 25. em-
lékére, amikor a komáromi
csatában Török Ignác hon-
véd tábornok katonái egy
éjszaka építettek hidat a
Dunán. A rendezvény egy-
ben a rendõrség napja is,
mivel április 24. a rendõrök
védõszentje, Sárkányölõ
Szent György napja. 

Az egész napos, „elõ-ma-
jálisnak” is beillõ rendezvé-
nyen megjelent, több mint
4500 érdeklõdõ láthatott erre
az alkalomra felépített kato-
nai tábort, zenekari gyep-
show-t, zenés alaki, majorett,
közelharc, rendõrségi kom-
mandós és kutyás bemuta-
tót. A vidékrõl is érkezett
óvodások, iskolások és fel-
nõttek megismerhették a ka-
tonai, tûzoltósági és rendõr-
ségi technikai eszközöket,

megtekinthették a huszár
múzeumot, részt vehettek
í j á s z a t o n ,  k é z m û v e s  é s
ügyességi programokon. 

A hagyományos „Vörös Bi-
ka” erõfelmérõ versenyt a
fegyveres erõk tizennégy in-
duló csapata közül – immár 8.
alkalommal – a szentesi tûz-
oltók négy fõs csapata nyerte
meg. Második helyen Csong-
rád rendõrei végeztek, har-
madik pedig – a legeredmé-
nyesebb katonacsapatként – a

házigazda ezred helyõrség-tá-
mogató alegysége lett.

A harmadik alkalommal
szervezett véradáson 22 fõ,
többségében katona adott
vért, közöttük néhányan elsõ
ízben.

Aznap jelentették be, hogy
a laktanya parancsnoka,
Nyers József mérnök ezredes
májusban kezdi meg hat hó-
napos szolgálatát Afganisz-
tánban. Távollétében Varga
István alezredes, jelenlegi he-
lyettes látja el a parancsnoki
feladatokat.

Kép és szöveg: Besenyei

Kepes András: „Gyõzike ma intelligensebbnek számít nálam”

Egy tévés a múltból

Katonák és rendõrök majálisa

Szépíróverseny

A képen balról jobbra: Lévai Viktor, Tóth Lilla, Pécsi Norbert

Az év katonái
A hagyományoknak

megfelelõen az idén is
megválasztották az év em-
bereit a mûszaki ezred ka-
tonái és közalkalmazottai
közül. Az „Év tisztje” Ko-
vács István mérnök száza-
dos, az „Év altisztje” Bon-
tovics Róbert zászlós, az
„Év legénységi állományú
katonája” Mogyorósi Gá-
bor szakaszvezetõ, az „Év
közalkalmazottja” Simonné
Lakos Piroska lett. Kiemel-
kedõ közszolgálati munká-
jáért „A Honvédségért és a
Városért” elismerést Kollár
László törzszászlós vette át
Szirbik Imre polgármester-
tõl.

Elismerésben részesült
még: Miklósik Tamás és
Polareczki László zászló-
sok, valamint Lázók Kár-
oly õrvezetõ.

(Fotó: Vidovics)
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A Balaton Szupermaraton
versenyen négy nap alatt 195
kilométert kellett lefutnia a
résztvevõknek. Õze László
és Csendes Zoltán a páros
versenyben indult és szerez-
te meg az elõkelõ 3. helyet.
A Szentes Város Futópáros
néven induló duó januárban
kezdte a felkészülést az em-
bert próbáló feladatra. A fi-
úk terve, hogy júliusban el-
indulnak az Ironman triat-
lon versenyen is. 

Úgy tartják, a futáshoz
csak egy jó cipõ kell. Ez ab-
ban az esetben igaz, ha vala-
ki csak a maga örömére ko-
cog. Más a helyzet, ha hosz-
szabb távon és versenyen is
meg akarja méretni magát,
esetleg évente több alkalom-
mal is. Ez esetben megfelelõ
ruházat és táplálkozás, vala-
mint napi több óra edzés is
szükséges a cél eléréséhez.
Azonban még ilyenkor sem
biztos a siker. Õze László 15
évvel ezelõtt futotta le elõ-
ször a maratoni távot, Csen-
des Zoltán 2005-ben indult
félmaraton versenyen, de
középiskolás koruk óta mo-
zognak rendszeresen. Azóta
több maraton és félmaraton
van a lábukban. A szuper-
maraton azonban más.
Négy nap alatt 195,4 kilomé-
tert kell megtenni, azaz na-
ponta egy maratoni távot
kell lefutni.

– Én egy évben tizenhá-
rom maratonon vagy fél-
maratonon indulok – mond-
ja Õze László. Tavaly teljesí-
tettem az Ironmant, amire
idén együtt megyünk Zoli-
val. 

– A Balaton Szupemara-
tonra januárban kezdtük a
felkészülést. Szaszkó Norbert
állított össze edzéstervet szá-
munkra. Egy ekkora ver-
senyre már tudatosabban
kell felkészülni – mondja
Csendes Zoltán.

– Rendszeresen futunk,
hét közben jólesõ 10-15 kört
a ligeti futópályán, hétvégén
egy félmaratoni távot – foly-
tatja Õze László. – De ez
még kevés a szupermaraton-

hoz. Ahhoz már az edzésterv
szerint résztávokat is futot-
tunk, sprinttel kombinálva.
Így érhetõ el a fizikai állóké-
pesség és gyorsaság is egy-
ben.  Naponta átlag 50 kilo-
métert kellett teljesíteni há-
rom szakaszra osztva. Egyi-
kõnk két szakaszt futott le
adott napon, másnap fordít-
va. A páros kategóriában a
negyvennégy célba érkezõ
közül a harmadikok lettünk
úgy, hogy volt olyan páros

akinek az össz életkora nem
érte el az ötven évet. A mi-
enk pedig közelíti a hetve-
net.

Csendes Zoltán a verseny
után két héttel részt vett egy
félmaratoni versenyen, Õze
László viszont pihent. Most
a július 28-án rendezendõ
nagyatádi hosszútávú triat-
lon versenyre készülnek. A
táv 3,8 km úszás után 180
km kerékpározás, levezetés-
ként pedig egy 42 kilométe-
res maraton futás. Mindezt
16 óra alatt kell teljesíteni.
Az Ironman triatlon nem ol-
csó. A nevezési díjon és uta-
zási költségen felül az
úszáshoz neoprén ruha, a
kerékpározáshoz egy jó bi-
cikli és biciklis ruha, a futás-
hoz jó cipõ szükséges. Ehhez
jönnek a speciális táplálékok,
gyorsan felszívódó energia
zselék,  izotóniás i talok.
Mindez több százezres, profi
szinten milliós tétel is lehet.
Felkészülésként addig még
indulnak rövid távú triatlon,
félmaraton és maraton ver-
senyeken. Arra egyikõjük-
nek sincs ideje munka mel-
lett, hogy a napi egy-két órás
edzésen ekkora távokat fus-
sanak.

És hogy mi a jó a futásban?
Õze László úgy fogalmaz:
– A futás kikapcsol, csak a
természet és te vagy. Hallga-
tod a madarakat, nézed a tá-
jat. Minden évszaknak meg-
van a maga szépsége. Lát-
hatsz a Tisza gáton futva
õzet, rókát és augusztus vé-
gén akár fekete gólya csapa-
tot is. A versenyen pedig a
célba éréskor érzett öröm és
megkönnyebbülés az él-
mény. Szerintem minden em-
ber életében egyszer felébred
a vágy, hogy lefussa a mara-
tont. Életre szóló élmény egy
jól szervezett versenyen elin-
dulni és célba érni.

Besenyei

Seres András az elmúlt évben igazolt Szentesre, Budapest-
rõl, az újpesti egyesületbõl. Edzõje Tégla Ferenc, aki kiváló le-
hetõségeket látott Szentesben, hiszen egykor õ maga is itt ké-
szült fel egy-egy világversenyre. Seres András jól érzi magát
városunkban, és talán ennek is köszönhetõ, hogy a téli
magyar dobó bajnokságot, Szombathelyen, meglepetésre -
szinte esélytelenül – közel 20 versenyzõ közül, megnyerte. A
verseny a felkészülési, alapozási idõszakban van, és szabad
pályán, hiszen Magyarországon nincs sok lehetõség fedett
pályás gyakorlásra és versenyzésre. Nagyon komoly fizikai
alapozást végeznek manapság, hiszen Andrásnak komoly
céljai vannak, amelyhez szükséges az erõn felül, most már
a technika csiszolása is, majd a mentális felkészülés a nyári
versenyekre.

A téli dobóbajnokság megnyerése feljogosította arra, hogy
a Barban rendezett Európa-kupán is elinduljon, ahol már lát-
szott az elmúlt évi eredményekhez képest a javulás.

Bajnokunk a szezont 58 méteres dobással kezdte, és nyárra
62,90 m-t kell  megdobni, vagyis azt a szintet, amivel indul-
hat az Európa-bajnokságon Helsinkiben. Jelenleg ez a fõ cél,
a londoni olimpia nagyon titkos vágy. A „B” szint 63 méter,
ezt az idén talán még nem tudja elérni. Hosszú távon gondol-
kozik, és a következõ olimpiára már fizikálisan, technikailag
és mentálisan is jobban fog állni. Jelenleg Magyarországon 65
m az „A” szint, és Kõvágó Zoltánnak már van ekkora dobása,
így Andrásnak is legalább annyit kellene dobnia, hogy hiva-
talosan is utazhasson Londonba. Reálisan a következõ olim-
pián már komoly eséllyel pályázhatna.

Április derekán Szentesen járt, és edzett, bár az idõ nem
éppen a legjobb volt a szabadtéri edzésekhez, viszont itt le-
hetett vele a családja is, akik nagyon örültek annak, hogy
ilyen szép helyen és ilyen kedvesen fogadták õket.

Garai Sz. Imre

Elsõ alkalommal rendeztek fedett országos
szenior úszóbajnokságot, amely nyílt ver-
seny volt, így nagyon sok külföldi versenyzõ
is rajthoz állt. A júniusi világbajnokság elõtt
nagyon jó lehetõség volt arra, hogy szinteket
ússzanak a kiutazó versenyzõk, hiszen min-
den versenyszámot megrendeztek a három
nap alatt. Nagyon sok korosztályos országos
csúcs született, többek között két szentesi
versenyzõ is megkaphatta a csúcsot úszók

különdíját, Berezvainé Virágos Éva 800 m
gyorsúszásban, Felvégi Zsuzsanna 1500 méte-
res gyorsúszásban úszott jobb idõt, mint az
eddigi korosztályos csúcs. A Szentesi Delfin
ESC versenyzõi nagyon jól teljesítettek 29
egyéni bajnoki cím, 43 ezüst, és 16 bronz
mellett még váltóban 6 bajnoki címet, 3 má-
sodik és 3 harmadik helyet is szereztek, ezzel
a legeredményesebb egyesületek között vol-
tak az erõs mezõnyben.

Öt érmet szereztek a Pollák DSE fiatal cselgáncsozói a hét-
végén a Pakson megrendezett Atom kupa nyílt diákolimpia
regionális döntõjében. A 2003-as születésû Németh Bernadett
arannyal tért haza, míg a 2000-es Szijjártó László, a 2001-es
Grócz Bence, valamint a 2002-es Szabó Máté és Nagy Beatrix
súlycsoportjában ezüstérmet nyert. Az egyesület köszöni a
támogatásokat. Edzõ: Kalydy Zoltán.

Diákolimpián
dzsúdóztak

NB I-es bajnoki mérkõzé-
sen fogadja a Szentesi 91'-e-
sek Rugby Club a Békéscsa-
bai Benny Bulls csapatát. A
mérkõzés április 29-én, va-
sárnap 14 órakor kezdõdik a
Pusztai László Sporttelepen.
A 8 csapatos mezõnyben je-
lenleg a 3. helyen állnak a
mieink.

Rögbi
A szentesi önkormányzat

támogatásával jutott ki Split-
be a szentesi paraúszó, Rácz
Nikoletta. A 15 éves verseny-
zõnek szombaton kell 1 perc
25 másodpercen belül úsznia
a 100 méter mellet, és akkor
kijuthat a londoni paralim-
piára.

Kvótáért

Szupermaraton után,
Ironman elõtt

Hatalmas csatában, hosz-
szabbítást követõen gyõzte
le a Ferencvárost szerdán, a
ligeti uszodában 7-6-ra a
KALO-MÉH CS&K Szentesi
VK férfi vízilabda csapata,
kiegyenlítve ezzel a zöld-fe-
hérek – 11-10 a Fradinak –
fõvárosban szerzett elõnyét.
Az egyik fél második gyõzel-
méig tartó csata szombaton,
Budapesten folytatódik, itt
dõl el, hogy a Szentesnek si-
kerül-e megszereznie a baj-
nokságban a hetedik helyet.
A szentesi összecsapás so-
rán, csakúgy, mint Pesten,
fej-fej mellett haladtak a csa-
patok, a fõvárosiaknak öt
másodperccel a vége elõtt si-
került 6-6-ra, hosszabbításra
menteniük a meccset. A rá-
adásban aztán már csak egy
gól esett, ezt pedig a közel-
múltban a klub és annak ala-
pítványa által is elismerés-
ben részesített Weszelovszky
László lõtte.

– Az elsõ mérkõzéshez kí-
sértetiesen hasonlító össze-
csapáson ismét a hazai csa-
pat tudott nyerni – értékelt
Lukács Dénes, a Szentes edzõ-
je. Arra a kérdésre, hogy ez
volt-e az utolsó mérkõzése
Szentesen vagy folytatja-e a
munkát városunk csapatá-
val, a vezetõedzõ elmondta,

hogy már tárgyal a klub ve-
zetésével, akik korrekt aján-
latot tettek. – Minden attól
függ, hogy nagyjából együtt
marad-e ez a társaság vagy
esetleg még tovább erõsö-
dünk. Nagyon sokan dolgoz-
nak ezen a vezetõség részé-
rõl, én pedig bízom benne,
hogy eredményesek lesznek
az erõfeszítéseik és a követ-
kezõ szezonban folytatódik a
közös történetünk – tette
hozzá Lukács Dénes.

H.V.

Vízilabda

Pesten dõl el

Atlétika

Seres Andrásnak az
olimpia titkos vágy

Ezúttal Szegeden kapott ki 1–0-
ra a Szentesi Kinizsi megyei má-
sodosztályú labdarúgócsapata. Az
utolsó három meccsen 1 pontot
szereztek Hidasék, pedig milyen
szépen indult a tavasz…

Remélhetõleg gyorsan kikászá-
lódnak a gödörbõl Bozóki Zoltán
labdarúgói. A hazaiaknak gyakor-
latilag két támadásuk volt az elsõ
félidõben, a mieink viszont akár
ötöt is rúghattak volna. Nem
tették…Éltek viszont kevés esé-
lyükkel az egyetemisták, elõnyük
pedig kitartott a mérkõzés végéig.

– Poszlernek gyakorlatilag két
védeni valója akadt az egész
meccsen. Hullámzó a teljesítmé-
nyünk, a helyzetkihasználásunkon
mindenképpen javítanunk kell, kü-
lönben a Szõreg ellen is pont nél-
kül maradunk – mondta az edzõ.

A nyolcadik helyen álló Kinizsi
szombaton 17 órakor fogadja az
5. Szõreget a Pusztai László
Sporttelepen. hv

Labdarúgás

Gödörben
a Kinizsi

Csúcsokat úsztak

Olimpikonaink

Bejutott a legjobb négy
közé a trieszti kvalifikációs
tornán, ezzel pedig olimpi-
ai kvótát szerzett a londoni
nyári játékokra a magyar
nõi vízilabda válogatott.
Így már biztos, hogy
két szentesi vízilabdázó,
Keszthelyi Rita és Takács
Orsolya ott lehet London-
ban. Az olimpián nyolc
csapat verseng a nõi vízi-
labdában, a mieink mellett
Nagy-Britannia, Olasz-
ország, Spanyolország,
Oroszország, Ausztrália,
Kína és az Egyesült Álla-
mok csapatai vesznek részt
az ötkarikás játékokon.

Seres András, Tégla Ferenc edzõ és Benkõ István klubelnök.

Zoltán és László a célban.
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Kos
Tele lesz ötletekkel, ambíci-
ókkal, szinte mindenre jut

ideje, kivéve a pihenést. Hétvégére vi-
szont hajlamossá válhat a lustaságra,
ami nem tesz jót eredeti, aktív tevé-
kenységekkel tûzdelt terveinek. A hétvé-
gén tegye azt, amihez a leginkább ked-
ve van. 

Bika
A tavaszi fáradtság most
kezd eluralkodni, az egyre
melegebb napok nemcsak

önt, hanem szeretteit, környezetét is fá-
radttá, lassúvá és figyelmetlenné tehe-
tik. Ez odáig fajulhat, hogy egész egy-
szerûen elfeledkezik bizonyos dolgokról.

Ikrek
A héten visszatalál a régi,
csendesebb, kedvesebb ön-
magához, szellemes, vonzó,

szerethetõ Ikrek válik ismét önbõl. Ked-
vezõen alakulnak a dolgok, ha új állást
vagy mellékmunkát keres, esetleg vala-
milyen befektetésen töri a fejét.

Rák
A hét elején megnõ a meg-
tévesztés és a becsapás le-
hetõsége is, amit jótékony

és kedves énje hajlamos lesz figyelmen
kívül hagyni. Ezeket a helyzeteket úgy
tudja elkerülni, ha odafigyel saját kör-
nyezetére, és azokra a jelekre, melyekre
máskor legyintett.

Oroszlán
Az elmúlt idõszakban nem
sok lehetõsége akadt érzel-
mi alapokon nyugvó emberi

kapcsolatai ápolására, ezért a tavasz
hátralévõ részében erre jobban oda kell
figyelnie. Szerencsére a jó idõ önt is
pozitív irányba tereli.

Szûz
Úgy érzi soha nem ér véget
a hajtás, állandóan fáradt és
nyûgös? Semmiképpen se

adja fel! Éppen most kell minden erejét
és energiáját a munkába és a tanulásba
fektetni, kitartása és maximalizmusa
ugyanis elõsegítheti a vágyott elisme-
rést.

Mérleg
Sikert sikerre halmozhat, de
vigyázzon, ne hajszolja túl

magát, ne vegyen több terhet a vállára,
mint amennyit biztonsággal elbír, a mó-
kuskereket sem lehet a végtelenségig
hajtani! Ha épp tanul valamit, akkor
most kihasználhatja azt, hogy felfogó-
és befogadóképessége maximális,.

Skorpió
Jól érzi magát, fizikailag és
szellemileg is. Határozott,
kitartó, és meglepõen jó öt-

letei lesznek, melyekkel másokat is ma-
ga mellé tud állítani. Épp ezért élje ki
kreativitását, és vágjon bele olyan ter-
vek megvalósításába, melyeket már
régóta dédelget.  

Nyilas
Nem lesz annyira leterhelve,
kicsit fellélegezhet. Tüzes
énjét alapvetõen optimista

gondolkodás jellemzi, szereti a kihívá-
sokat, most mégis nehezen veszi az
akadályokat, sõt, még a rutinfeladatok
is elrettentik.

Bak
A következõ napokban je-
lentõs segítséget kaphat kü-
lönféle forrásokból ahhoz,

hogy több eredményt érjen el, mint
amire számít. Csütörtöktõl szombatig
kifejezetten szerencsés napok követik
egymást, jól sikerülnek a dolgai, leren-
dezhetõek a bonyolult ügyek.  

Vízöntõ
Meglehetõsen sok kecseg-
tetõ, mégis kétséges, vagy
épp veszélyes döntési lehe-

tõséget tartogathat a hét, ezért komoly
hozzáállásra lesz szüksége ahhoz, hogy
tisztán lásson. Ne dõljön be semmilyen
ígéretnek, amelyet ezekben a napokban
próbálnak ön elé tárni. 

Halak
Tele van energiával, ötletek-
kel? Jól érezi magát a bõré-
ben? Ez bizony nem csoda,

hiszen a heti bolygóállás jelentõsen
hozzásegíti a sikerekhez és az elége-
dettség érzéséhez. Most minden alkal-
mat ragadjon meg arra, hogy pozitív
irányba fordítsa a sorsát. 
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Tizedik alkalommal rende-
zik meg a Dobos András-
közlekedési, országúti gyer-
mek és családi kerékpártúrát
május 19-20-án. Az úti cél a
szarvasi ifjúsági tábor. 

Az indulás napján, május
19-én 8–8.15 óráig gyülekezõ
a Kiss Bálint iskola elõtt.
8.30-kor indulás. Védõsisak
és láthatósági mellény hasz-
nálata ajánlott. A programok
között lesz városnézés, mú-
zeumi látogatás, KRESZ-
teszt, kerékpár ügyességi
verseny és sok más egyéb. A
túrára jelentkezhetnek általá-
nos iskolások a saját iskolá-
jukban, mások az Árpád Sza-
badidõs SK Kiss Bálint u. 3.
sz. alatti helyiségében szer-
dánként 15–17 óra között
személyesen vagy a 314-995,
20/378-3840 számon.

Országúti túra

Az étkezési szokások napjainkban is meg-
határozóak Szentesen. A sütemények és tész-
tafélék szinte teljes egészében fennmaradtak,
nagy részük csak a városban és környékén
készül. A fõételek egy részét az étkezések re-
formálása miatt már nem sokan készítik az
eredeti recept szerint, mégis a tájjelleg, a né-
piesség megmaradt.  Néhány éve jelent meg
a Barangolás a szentesi gasztronómia világá-
ban címû könyv, ebbõl ajánlunk most.

Vízen kõtt /
Vízön kullogó

Hozzávalók: fél kg liszt, 10 dkg zsír vagy
vaj, 2 db tojássárgája, 2 db tejföl, 1 dl tej, 2
dkg élesztõ, citromhéj, csipet só, kristálycu-
kor és dió.

Elkészítése: Az élesztõt a tejben felfuttatjuk,
a lisztet a vajjal vagy zsírral elmorzsoljuk.

Hozzáadjuk a tejföld, kidolgozzuk. Egy tisz-
ta konyharuhát liszttel megszórjuk, a tésztán
lazán belekötjük, hogy a keléshez legyen
hely. Fakanálra húzzuk, és 1 fazék hidegvíz-
be tesszük. kb. 1 óráig kelesztjük, addig amíg
fel nem jön a víz tetejére. A gyúródeszkát cu-
korral és apróra vágott dióval megszórjuk, a
tésztát ráborítjuk. 10 cm-es rudakat sodrunk,
kifli alakúvá formázzuk, a cukrozott diós kif-
liket tepsibe rakva pihentetjük, közepes tû-
zön megsütjük.

Bocskor
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 3 dkg fagyos zsír,

1 tojás, sós víz, 2 dl tejföl.
Elkészítése: A tésztát tenyérnyi nagyságúra

elnyújtjuk, a széleit felpödörjük, a tetejére jó
kemény tejföl kerül. Ha nagyobb a tészta, ak-
kor felhajtogatjuk a széleit, de elõbb mindig
megkenjük tejföllel és kisütjük. 

Tájjellegû étkeink

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével.

Idõszaki kiállítások: Õseink nyo-
mában kazah-magyar régészeti
ásatások; Buffalo Bill's Wild West.
Nyitva kedd-péntek 9-15, szomba-
ton 10-16 óráig

Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti

látványraktár  keddtõl péntekig
9–13, szombaton 10-16 óra kö-
zött látogatható a Széchenyi ligeti
épületben elõzetes bejelentkezés-
sel.

Tokácsli Galéria
Andreas, Dascha és Arnold

Trautwein (Sankt Augustin) képzõ-
mûvészek családi kiállítása nyílik
május 3-án, csütörtökön 17 óra-
kor. Közremûködik Kulbert György
gitár, tilinkó és Szanyiné Katona
Ágnes ének, vokál. A munkákat
május 26-ig tekintheti meg a kö-
zönség nyitva tartási idõben.

Városi könyvtár
Kapcsolatok – érzések – terek

címmel Séra Erzsébet alkotásaiból
nyílik kiállítás április 28-án, szom-
baton 15 órakor. A kiállítást meg-
nyitja Kukla Erikné ny. rajztanár.

Mûvészetek Háza
Nagy Miklós Zoltán és Novák

Tamás közös fotókiállítása látogat-
ható. Az Afrika feketén-fehéren cí-
mû tárlat különlegessége, hogy a
két fiatalember a Budapest-
Bamako Rally háromszoros bajno-
ka. 

Képzõmûvészeti kiállítás láto-
gatható nyitva tartási idõben. 

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

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

kú Mûvészeti Oktatási Intézmény
képzõmûvészet mûvészeti ágának
növendékei munkáiból látható kiál-
lítás, „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 26-30.
17.30 óra Mindenki szereti a

bálnákat - amerikai romantikus
dráma, 

20 óra Utódok - amerikai film-
dráma.

Május 3-7.
17.30 óra Project X – A buli el-

szabadul - amerikai vígjáték,
20 óra Az ördög benned lako-

zik - amerikai horror.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Április 27-tõl

Egy házaspár a harmadik gyerek
születése után elhatározza, hogy
spórolni fognak.
Az asszony azt kéri a férjétõl, hogy
mondjon le a hétvégi sörözésrõl.
A férfi nagy nehezen beleegyezik.
Nem sokkal ezután egy nagyobb
összegû nyugtát talál a feleségénél
kozmetikumokról.
Kérdõre vonja az asszonyt:
- Megegyeztünk, hogy lefaragunk a
kiadásokból, te mégis egy vagyont
költöttél magadra!
- Drágám, ezeket azért vettem, hogy
neked jobban tetsszem!- válaszol a
feleség.
- Mit gondolsz, a sör mire volt jó? 

Esküvõ után a võlegény a meny-
asszonnyal feltûnés nélkül távozni
készül, de az anyós az ajtóban útju-
kat állja.
- Võm uram, aztán kímélje a kislá-
nyomat!
- Legyen nyugodt, mama!
- Csak azért mondom, mert áldott
állapotban van.

Két csontváz beszélget a temetõben.
- Maga miben halt meg? Baleset?
Infarktus?
Mire a másik.
- Én? Én még élek!

Haldoklik az öreg kubai emigráns.
Összehívja a famíliát, hogy közölje
utolsó kívánságát:
- Drága gyermekeim, nem sokáig
élek, az utolsó kívánságom, hogy
mégegyszer megcsókolhassam ha-
zám zászlaját.
Nem egyszerû a dolog, mert Miami-
ban elég ritka a kubai lobogó,
hehe.Csak egyetlenegyet találnak,
egy fiatal csajszó fenekére tetoválva.
Rádumálják, kap lóvét, ha bele-
megy, hogy az öreg megcsókolja a
"nemzeti lobogót". Belemegy. Elvi-
szik az öreghez, az akkurátusan
megcsókolja, kicsit studérozik, majd
aszongya:

- Drága leányom, most pedig fordulj
meg, mert el szeretnék búcsúzni
öreg barátomtól, Fidel Castrótól is

Az országúton hatalmas viharban
megy egy kamionos. Lát egy piros
esõkabátos embert az út szélén,
megáll. Kinyitja az ajtót és megkér-
dezi: - Mit akarsz?
- Én vagyok a piros kabátos értelmi
fogyatékos, és éhes vagyok.
Gondol egyet a kamionos és kidobja
neki az ebédjét, majd továbbhajt. Lát
egy sárga esõkabátos embert az út
szélén.
Mellette is megáll.
- Mi kéne?
- Én vagyok a sárga kabátos értelmi
fogyatékos és szomjas vagyok.
A kamionos kidobja neki az innivaló-
ját, majd továbbhajt.
Kis idõ múltán újabb, kék esõkabá-
tos embert lát az út szélén. Megáll.
- Na neked mi kéne, te kék kabátos
értelmi fogyatékos?
- Jogosítványt, forgalmi engedélyt.

Pótfûtés

A 14 fellépésbõl álló tava-
szi turné kilencedik állomá-
saként érkezett városunkba
múlt hét pénteken a Tank-
csapda együttes. A lapunk-
nak adott interjúban egye-
bek mellett elmondták, a
frontember valaha valóban
csapta a szelet egy szentesi
lánynak. 

– Legutóbb két évvel ez-
elõtt léptünk fel Szentesen,
szeretjük ezt a helyet. Na-
gyon klassz a közönség, sze-
retettel fogadnak bennünket
és ez mindig jó érzés. Azt is
látjuk, hogy a város folyama-
tosan épül és szépül, ami
szintén pozitívum számunk-
ra. Azt viszont meglepetten
tapasztaltuk, hogy a Petõfi
szálló még mindig ugyan-
olyan állapotban van, mint
évekkel ezelõtt. Ez persze
nem változtat azon a tényen,
hogy ide bármikor szívesen
visszajövünk – kezdte a jó
hangulatú beszélgetést Lu-
kács László, az együttes front-
embere.

– Igaz-e az a szentesi le-
genda, hogy évekkel ezelõtt
egy itteni lánynak is csaptad
a szelet? 

– Igaz, ezt sok mindenki
tudja, de udvaroltam én
máshol is.

– Az egész országban ak-
tuális téma, hogy távozott
az együttes gitárosa Molnár
Levente „Cseresznye” és he-
lyére a Zanzibár egykori tag-
ja, Sidlovics Gábor került.
Pontosan miért történt ez a
váltás?

– Számunkra mindig el-
sõdleges szempont volt az
emberség. A jó emberi kap-
csolatok és a barátság miatt
tudunk elõre haladni és csak
úgy vagyunk képesek együtt
dolgozni, ha mindenki a ma-

gáénak érzi a csapatot. Ami-
kor ez a dolog már nem mû-
ködik száz százalékosan, ak-
kor történhet meg egy ilyen
kényszerû tagcsere – folytat-
ta Lukács. – Kompromisszu-
mokra mindig szükség van,
de ezt is kizárólag úgy old-
hatjuk meg, ha képesek va-
gyunk hasonlóan gondol-
kodni, érezni.

– Az emberek egyre keve-
sebb pénzt fordítanak kultú-
rára, szórakozásra, bennete-
ket mindenhol telt ház fo-
gad. Mi a titkotok?

– Talán az imént említett
összhang közöttünk. Az em-
bereket szerencsére még
mindig érdekli az, amit kép-
viselünk; magukénak érzik a
zenénket, szövegeket. A má-

sik fontos szempont pedig
az lehet, hogy 5 éve nem
emeltünk a jegyárakon a tá-
mogatóink jóvoltából – vette
át a szót Fejes Tamás, az
együttes dobosa.

– Állandó lendületben
vagytok, mintha soha nem
lenne számotokra megállás.
Évrõl évre új album, turnék.
Hogy bírjátok energiával?

– Természetesen mi is
szoktunk pihenni – néha –
mosolyog az énekes. Ne-
künk is jól esik hazamenni
és feltöltõdni egy-egy fellé-
péssorozat után, de ez általá-
ban nem tart sokáig. A mi
életünk a zene, a dal, a rock.
Ez éltet, ez visz elõre, ez ad
erõt. A pihenés során feltöl-
tõdünk, aztán kezdõdhet új-

ra a „Tankolás” és ez a kör-
forgás így tökéletes.

– A közönség kívülrõl fújja
szókimondó dalszövegeite-
ket a koncerteken. Mi adja
az alapot ezeknek a megí-
rásához? – kérdeztük az
együttes szövegíróját, Lu-
kács Lászlót.

– A világ része vagyok,
akarva –akaratlanul látom,
hallom és érzem, ami körü-
löttem zajlik. Mások naplót
írnak, én dalszöveget. Min-
den szöveg egy adott idõ-
szak lenyomata. Ha éppen jó
bulikkal tarkított hónapokat
élünk át, ugyanúgy bekerül
a dalszövegek közé, mint az,
amikor esetleg nem értünk
egyet a világ dolgaival és ezt
fogalmazzuk meg. Verbális

támadások értek már a dur-
vább kifejezésmód miatt, de
ezzel igazából nem foglalko-
zunk, mi ezen a vonalon ha-
ladunk továbbra is.

– Megalakulásotok óta
menedzsmenttõl és lemezki-
adói nyomástól mentesen
dolgoztok. Könnyebb vagy
nehezebb így koordinálni
magatokat?

– Próbálunk nem fejjel
menni a falnak. Mindenben
közösen döntünk, a megbe-
szélés az együttes mûködésé-
nek az alapja. A támogató-
inknak persze nagyon sokat
köszönhetünk, de nincsenek
fellépési kötelezettségeink és
a lemezeknek sem kell idõre
elkészülniük. Mindenki tud-
ja, hogy a külsõ nyomás nem
szerencsés az alkotómunkára
nézve. Megfelelési kényszer
nélkül sokkal könnyebben
megy a dolog, ezt bizonyítják
a lemezeladási mutatók és a
teltházas koncertjeink is.. eb-
ben egyetértett a Tankcsapda
mindhárom tagja.

– Az idei koncertsorozaton
kisebb színpadokon, kisebb
közönség elõtt játszotok. 

– A tagcsere miatt fontos-
nak tartjuk, hogy a közönség
szó szerint közelebbrõl is
megismerje és megszokja a
csapat új felállását. Nem
mindegy, hogy egy hatalmas
színpadon vagyunk messze
a közönségtõl vagy valóban
emberközelben zenélünk –
magyarázta az együttes ve-
zetõje.

Fazekas Andrea

Ismét telt ház elõtt léptek fel Lukács Lászlóék

A Tankok szeretik Szentest



Több nagy értékû lopás és
számos garázdaság történt
az elmúlt héten városunk-
ban. Az egyik nagytõkei te-
lephelyrõl 1 millió forint ér-
tékben vittek el víz- és légve-
zetéket.  A Petõfi utca egyik
lakatlan, ám berendezett la-
kóházában is tolvajok jártak,
akik kétmillió forint értékû
bútorokat vittek magukkal.
500 ezer forint értékû kisgé-
peket, gázolajat és élelmi-
szert tulajdonítottak el az
egyik Belsõ-Ecseri tanya
melléképületébõl hétfõre vir-
radóra, az elkövetõket nagy
erõkkel keresik a rendõrök.

Két lopás is történt a Szõ-
lõs közben, ahonnan a hob-
bikertekbõl kisgépet, vashul-
ladékot vittek magukkal a
tolvajok.

Garázdaság miatt indult
eljárás egy hölgy és két férfi
ellen, akik szombatra virra-
dó éjszaka a Nagy Ferenc ut-
cában egy korábbi nézet-
eltrést rendeztek le egy har-
madik férfival szemben né-
hány pofonnal. Súlyos testi
sértés miatt indított eljárást a
szentesi rendõrkapitányság
egy fiatalkorú elkövetõ ellen,
aki a Jövendõ utcai konyha
hátsó bejáratánál több alka-
lommal is arcon ütötte isme-
rõsét, aki nyolc napon túl
gyógyuló arccsonttörést
szenvedett. A 17 esztendõs
elkövetõt nem sokkal késõbb
elfogták a rendõrök. Pofo-
nok csattantak az egyik Kos-
suth utcai étkezdében is,

ahol egy férfi ütött meg egy
másikat, aki könnyebb sérü-
lésekkel megúszta az esetet.

Két férfi vitatkozott össze
a Kossuth utca és a Rákóczi
utca sarkán lévõ élelmiszer
üzletben, majd a szóváltást
tettlegesség követte, a felek
könnyû sérülésekkel távoz-
tak a helyszínrõl.

Szerdára virradó éjszaka
több bûnözõt is tetten érték
lopás közben Szentesen. Ket-
ten egy fáskamrából szeret-
tek volna üzemanyagot el-
vinni, egy másik bûnözõt pe-
dig éppen kerékpárlopás
közben „kapcsoltak le” a
Klauzál utcán. Igaz, nem
kedden éjjel, de szintén ke-
rékpárt szerettek volna lopni
fiatalkorúak a Tesco kerék-
pártárolójából. A fiatalok a
lakatot már leszedték, ami-
kor elfogták õket.

Halálos kimenetelû közúti
baleset történt kedden dél-
elõtt negyed tízkor a 451-es
jelzésû fõút Szentest elkerülõ
szakaszának és a Berki útnak
a keresztezõdésében. Egy
idõs, információink szerint
70 év körüli férfi az általa ve-
zetett Opel utánfutós sze-
mélygépkocsival figyelmet-
lenül hajtott fel a berki útról
a fõútra, ahol egy Csongrád
felõl érkezõ Volkswagen
Transporter elé hajtott. A
Transporter vezetõje az üt-
közést már nem tudta elke-
rülni, és jármûvével az Opel
oldalának ütközött. A baleset
következtében az Opel veze-
tõje a helyszínen életét vesz-
tette, míg a Transporter so-
fõrje könnyebb sérüléseket
szenvedett. Az anyagi kár je-
lentõs, mintegy 1,4 millió fo-
rint. A helyszínelés idejére a

451-es fõút ezen szakaszát
teljes szélességében órákra
lezárták, a forgalmat a város-
központ felé terelték, külö-
nös tekintettel arra, hogy a
kisteherautó orvosi védõgázt
szállított, ezért a rendõrség
és a mentõszolgálat munka-
társain kívül a katasztrófavé-
delem dolgozói is a helyszín-
re érkeztek. A keresztezõdés
jól belátható, táblával ellá-
tott, de hogy pontosan mi
miatt következett be a bal-
eset, azt a rendõrség bünte-
tõeljárás keretében vizsgálja.
Az elsõdleges adatok szerint
a biztonsági övek be voltak
kapcsolva, a kisteherautó so-
fõrjénél végzett alkoholszon-
dás vizsgálat pedig negatív
volt.

H. V. 
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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) tarta-
nak ügyeletet. Telefon: 62/
474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hét-
köznap 15 órától 17 óráig, hétvé-
gén és ünnepnap 9 órától 11 óráig
a Sima F. u. 31–33. szám alatt
(mentõállomás), rendelési idõn kí-
vül az ellátás a kórház gyermek-
osztályán történik.

Gyógyszertári készenléti ügye-

let: Április 30. Kertvárosi Patika
(Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek
7-18, szombat 8-12 óráig. Április
30.-május 7. Menta Gyógyszertár
(Alsórét 258., TESCO) hétfõ-pén-
tek 8-18.30, szombaton 8-.16.30
óráig, vasárnap-munkaszüneti nap
zárva. Készenléti telefon: 70/563-
5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) április
28-29-én Bikádi Péter Bem u. 21.,
telefon: 30/248-44-94, április 30-
május 1-jén Hobot Gábor Darvas
J. u. 32., telefon: 30/324-83-26.

Született: Bugyi Lajos és
Lázár Anitának (Akácfa u.
26.) Luca nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Városi
Péter (Kiskunfélegyháza,
Zrínyi u. 9.) és Benkõ Gabri-
ella (Ürge u. 6.). 

Elhunyt: Földvári-Nagy

Sándorné Szabó Ilona (Dó-
zsa Gy.  u.  69.) ,  Törõcsik
Imréné Benedek Julianna
(Kossuth tér 4.), Horváth
L a j o s n é  K i s f e re n c  I r é n
( Á r p á d  u .  11 . ) ,  B i rc s á k
Györgyné Somodi Rozália
(Damjanich u. 22.).

Családi események

Halálos baleset az elkerülõ úton

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

Tojás 30-40 Ft/db, vöröshagyma 90–100 Ft/kg, fokhagyma 800–1200
Ft/kg vagy 70 Ft/darab, lilahagyma 250 Ft/kg, petrezselyem zöld 50
Ft/csomó, zeller 70-150 Ft/db, karfiol 340-370 Ft/kg, bab (nagy
szemû) 800 Ft/kg, apró 300–400 Ft/kg, fehérpaprika 250 Ft/zacskó (20
dkg) vagy 60-120 Ft/db, erõs paprika 50-120 Ft/db, paradicsom 250-
480 Ft/kg, kígyóuborka 300-350 Ft/kg. Ókáposzta 140 Ft/kg,
Ókelkáposzta 390 Ft/kg, vöröskáposzta 320 Ft/kg, Újkáposzta 200
Ft/db, Újkelkáposzta 200 Ft/db. Cékla 150 Ft/kg, spenót, sóska 100
Ft/csomag, fõzõtök 700 Ft/kg, cukkini 520 Ft/kg. Medvehagyma 150
Ft/csomó.

Alma (Mucsu, Idared) 100-250 Ft/kg, citrom 450 Ft/kg, körte 350-
420 Ft/kg.

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

Kapor 50 Ft/csomó, törtpaprika 2000 Ft/kg. Csíramálé 200
Ft/doboz.
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A SZÍVÜGY KLUB legközelebbi összejövetele május 2-án,
szerdán délután 17 órakor lesz az ifjúsági házban. A megje-
lenteknek a rákról tart elõadást tart dr. Kispál Mihály igazga-
tó fõorvos.

Múzeumi matinét tartanak
május 5-én, szombaton 10-12
óra között.  A megyeházi
épületben a szervezõk  mesé-
vel, játékkal és kézmûves
foglalkozással várják a
gyerekeket, akik a nomád
életmóddal egy jurtában is-
merkedhetnek meg.

Az Auriga kvintett a Lapp Ka-
marazenekar Európa és talán a vi-
lág legészakibb hivatásos komoly-
zenei együttesének fúvós szólistá-
iból alakult fúvósötös. Nyíregyhá-
za és Debrecen után, Szeged és
Nagyvárad elõtt a volt megyeháza
dísztermében adnak koncertet
május 9-én, szerdán 19 órakor. A
koncertre jegyek elõvételben vá-
sárolhatók a Mûvelõdési és Ifjúsá-
gi Házban és az elõadás elõtt a
helyszínen.

Fúvósötös

Jurtában

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Heti menü május 2—4.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõn és kedden nincs menü,

de hosszabbított nyitva tartással
várják a vendégeket.

Szerda: Zöldborsóleves és
szamócakrémleves

A menü: Bolognai spagetti
B menü: Barbeque csirkeszárny,

sült burgonya
Csütörtök: Lencseleves és

májgaluskaleves
A menü: Stefánia vagdalt,

tökfõzelék
B menü: Csirkemell bacon

pólyában,
petrezselymes rizs, saláta

Péntek: Palócleves és csirkegulyás
A menü: Rántott karaj,

sült burgonya, saláta
B menü: Harcsapaprikás,

tészta, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

(Folytatás az 1. oldalról.)
A hagyományos lampio-

nos séta este negyed 9-kor
indul a díszkúttól az ifjúsá-
gi házig, ahol fél 9-kor kez-
dõdik a Bergendy együttes
élõ búcsúkoncertje az Ifjú-
sági parkban. A büfé tera-
szán 22 órától a Black Five
együttes zenél.

Másnap, kedden 9 órától

az Árpád Szabadidõs Sport-
klub hagyományos sport-
majálisa és a tûzoltók majá-
lisa várja a szórakozni, ki-
kapcsolódni vágyókat a
Pusztai László Sporttele-
pen. A gyermek kispályás
labdarúgó torna három kor-
osztályban zajlik újszentesi
csapat részvételével a Kini-
zsi pályán. Május 1. Kupa

néven felnõtt kispályás lab-
darúgó tornát rendeznek a
szakszervezetek. A progra-
mok között általános iskolá-
sok tûzoltó rajversenye és
technikai bemutató is szere-
pel.

10 órától a színpadon a
Deák-iskola sport, a Kiss
Bálint-iskola kötélugrócsa-
pata lép fel és ökölvívók,
birkózók, aiki-dósok, vala-
mint táncosok tartanak be-
mutatót.

Ingyen virsli és tej

(Folytatás az 1. oldalról.)
A helyi buszjáratok üze-

meltetési veszteségei csök-
kentésére többlet támogatást
kért a Tisza Volán Zrt. A kép-
viselõ-testület a tervezett
négy millió forinton felül to-
vábbi 4,4 millió forint támo-
gatást szavazott meg, ami le-
hetõvé teszi a helyi buszköz-
lekedés változatlan fenntar-
tását.

A képviselõk vita és ellen-
szavazat nélkül fogadták el,
hogy a városban mûködõ,
munkavállalókat foglalkoz-
tató nonprofit szervezetek is
pályázhassanak kamatmen-
tes, visszatérítendõ vállalko-
zásösztönzõ támogatásra.
Kidolgozás alatt áll a támo-
gatás  kiterjesztése földvá-
sárlásra a mezõgazdasági
kisvállalkozások számára.

Nem sikerült viszont dön-
teni az önkormányzat több-
ségi tulajdonában lévõ gaz-
dasági társaságok ügyveze-
tõinek és felügyelõbizott-
ságai tagjainak díjazásáról. A
sportközpont tavalyi beszá-
molója több hozzászólást ho-
zott. Tomcsányi Ferenc intéz-
ményvezetõ elmondta, hogy
rendezvények között diák-
sportnál 2,5 óra átlag rendez-
vényidõ és 200 fõ átlagos lá-
togatottság, egyéb sportren-
dezvényeknél 8 óra és 400 fõ,
edzõtáborok esetében 4 nap

és 180 résztvevõ valamint az
egyéb szórakoztató és kultu-
rális rendezvényeknél 9 óra
rendezvényidõ és 800 fõ át-
lag látogatottságot számol-
tak. Felmerült, hogy a sport-
egyesületek nem használják
fel az általuk elõzetesen le-
kötött teremhasználati igé-
nyüket, amin változtatni
kell. Javaslatként elhangzott,
hogy ilyen esetben fizessék
ki a lekötött, de fel nem
használt létesítményhaszná-
lati idõt. A szemétszállítással
és hulladékkezeléssel foglal-
kozó beszámolóhoz kapcso-
lódó kérdésekre válaszolva
Varga Sándor elmondta,
hogy folyamatban van a hul-
ladéklerakóban képzõdött
komposzt minõsítése, amit
Berki komposzt néven érté-
kesítenek majd. Egyre töb-
ben térnek át a szilárd tüze-
lésre a magas gázárak miatt.
A képzõdött salakot is térí-
tésmentesen átveszi a hulla-
déklerakó évi 500 kilogramm
súlyhatárig. Szólt arról a tör-
vénymódosításról is, ami
alapján a 120 literes kuka
ürítési díja legfeljebb 650 fo-
rint lehet. Szentesen ez az
összeg jelenleg 234 forint. A
képviselõk a Városellátó In-
tézmény beszámolóját és
szemétszállítási tevékenysé-
gét is kiválóra minõsítették.

Besenyei

Maradt pénz sportra
és fejlesztésekre

(Fotó: Vidovics)


