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– Az elmúlt héten a makói
kórház kapcsán derült fény
arra, hogy a végénél tarthat
az egészségügyi ellátók ka-
pacitásainak meghatározá-
sa. A kórház kapott-e már
olyan hivatalos dokumentu-
mot, amibõl kiderül, milyen
szakmák maradhatnak
Szentesen?

– Igen, megkaptuk a kór-
ház munkatáblázatát, ami
nem végleges, és amit véle-
ményeztünk is az elmúlt hé-
ten. Még valószínûleg egy
személyes egyeztetés elõtt
állunk, de ami lényeges,
hogy a kipostázott értesítés
szerint egyetlen osztályt sem
kell bezárnunk.

– Az egynapos sebészettel
mi lesz?

– Több osztályon mûködik
egynapos sebészeti ellátás. A
szülészet, a nõgyógyászat,
az urológia, a sebészet és a
gasztroenterológia érintett

ebben a kérdésben. Ezek
kapcsán konkrét informáci-
ókkal nem rendelkezünk, de
úgy vesszük, hogy ami ed-
dig volt, az továbbra is ma-

rad, és mûködhet a késõbbi-
ekben is. Vannak még elkép-
zeléseink, hogy mely terüle-
teken indíthatnánk még egy-
napos ellátásokat, de ezeket
a hatósággal egyeztetni és
engedélyeztetni kell. 

– Mikor zárul le az egyez-
tetés a kapacitásokról?

– Hivatalosan július elsejé-
vel indulnak az intézmények
az új kapacitási rendszerrel. 

– Sajtóhír volt nemrég,
hogy az adósságrendezésre
év végén kapott összeget
vissza kell fizetni az intéz-
ményeknek. Ez a minisztéri-
umi döntés mennyiben érinti
a szentesi kórházat?

– Semennyire. Úgy üte-
meztük a számlák kifizeté-
sét, hogy a kórház a megka-
pott támogatást teljes egé-
szében fel tudta használni.
126 millió forintról van szó,
amit ha vissza kellett volna
fizetni, óriási terhet rótt vol-
na az intézményre. Most az
adósságállományunk nem
éri el a 300 millió forintot, a
30 napon túli kötelezettsé-
günk pedig valamivel több,
mint 30 millió forint. Összes-
ségében tehát jól állunk.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Felújíták a mozgásszervi rehabilitációs központot

Megmaradnak a kórház osztályai

Lapunk információi szerint
a múlt pénteki határidõig
öten jelentkeztek a három
szentesi középiskola igazga-
tói pályázatára. A Horváth
Mihály Gimnáziumban a je-
lenlegi vezetõ, H. Szabó Réka
mellett Tóth Tamás, az intéz-
mény kémiatanára is pályá-
zott. A Zsoldos-középiskolá-

ban megint ketten versenyez-
nek a tisztségért: Bimbóné Piti
Éva már korábban elárulta la-
punknak, hogy beadja pálya-
munkáját, a másik jelentkezõ
Pintér Etelka intézményveze-
tõ. A Boros Sámuel szakkö-
zépiskolában az igazgatónõ,
Molnárné Tóth Györgyi pályá-
zott egyedüliként.

Öten pályáztak
Az IPC (világszövetség)

egy nõi kvótát visszavett
Magyarországtól, így csak
szabad kártyával juthat ki
Rácz Nikoletta úszó a nyári
londoni paralimpiára. A vég-
leges döntés június 20-ig szü-
lethet meg. Az indulók név-
sorát ezt követõen hozzák
nyilvánosságra.

Visszavették

Hétfõn miniszteri köszöntõvel adták át a Hungerit csoport  1,7 milliárd forintból épült
felgyõi baromfinevelõ-telepét. A társaság a Nemzeti Földalap pályázatán is eredményes
volt. A helyi élelmiszeripar másik fõszereplõje, a Délkertész szintén jól kezdte az évet,
márkanév lett a szentesi paprika. Cikkeinket a 4. oldalon olvashatják. (Fotó: Vidovics)

Baromfitelepet avattak

A díszközgyûlést követõ-
en a testület az önkormány-
zati gazdasági társaságok
mérlegbeszámolói közül a
Média Kft. számszaki be-
számolóját igen, szöveges
részét nem fogadta el. A
Pendola-Szentes Kft. tájé-
koztatójából kiderül, hogy a
cég gazdasági tevékenysé-
get nem folytatott és jogvi-
tában áll az Arcadom Zrt-
vel. A per befejezéséig a
Pendola-Szentes Kft. nem
köthet szerzõdést új kivite-

lezõvel a Petõfi Szálló felújí-
tására. A testület a mérleg-
beszámolóról nem döntött,
azonban kérte a Pendola-
Szentes Kft. rendkívüli tag-
gyûlésének összehívását,
hogy azon az ülésen tegye-
nek javaslatot a tõkepótlás
módjára. A taggyûlésen az
önkormányzatot a polgár-
mester képviseli, a testület
azonban nem adott neki fel-
hatalmazást a szavazásra. A
többi gazdasági társaság és
a közalapítványok beszá-

molóit a képviselõk elfo-
gadták.

Bár nyilvános ülésen tár-
gyalták, de nem hozták nyil-
vánosságra azt a listát, ami
megjelöli, kik kapnak anyagi
elismerést a költségvetés el-
készítésében és végrehajtásá-
ban való részvételért, a költ-
ségvetési egyensúly megtar-
tásáért. Újra napirendre ke-
rült az önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságok
ügyvezetõinek és felügye-
lõbizottsági tagjainak díjazá-
sáról szóló képviselõi elõter-
jesztés. Az ügyvezetõk alap-
bérét és célprémiumát elfo-
gadta a testület, míg a fel-
ügyelõbizottságok díjazásá-
ról csak második nekifutásra
sikerült dönteni.

(Folytatás a 8. oldalon.)

Ünnepség a testületi ülésen

– Az üdülõtelkek bérleti
díjaiból befolyó összegbõl
kellene fenntartani a part-

fürdõt, de nem fedezi a ki-
adásokat – mondja Kiss Fe-
renc, a Városellátó Intéz-

mény munkatársa. Az ön-
kormányzatnak évek óta
pótolnia kell a hiányzó
összeget. Évente 2,5-3 mil-
lió forintba kerül az üdülõ-
terület karbantartása és

üzemeltetése. A lehetséges
háromszázból 193 telekre
van bérleti szerzõdés, ami-
bõl 1,9 millió forint bevé-
telt vár a városellátó. Ed-
dig azonban ennek az ösz-
szegnek csupán a felét fi-
zették be a bérlõk az ápri-
lis végi határidõig, pedig
évek óta nem emelkedett a
díj mértéke. Az elmaradá-
sokat jogi úton próbálja be-
szedni az intézmény. Az
idén korábban helyezték
üzembe az ivóvizet biztosí-
tó rendszert, fertõtlenítet-
ték és bevizsgáltatták az
ivóvizet, elvégezték a taka-
rítást és a partrendezést
valamint megkérték a mû-
ködési engedélyt. A héten
kihelyezik a WC konténe-
re k e t ,  m a j d  j ö v õ  h é t e n
szerdán megtartják a szak-
hatósági bejárást és remél-
hetõleg utána pénteken hi-
vatalosan is nyithat a tiszai
strand.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Kezdõdik a szezon a Tiszánál HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

Jó idõben 400-an is felkeresik a partfürdõt. (Fotó: Vidovics)

Ünnepi üléssel kezdõdött a képviselõ-testület csütörtöki
tanácskozása Tomanek Gábor színmûvész és a Lajtha László
AMI vonós zenekarának közremûködésével. A Városháza
100 éves történetét Labádi Lajos kutatásai alapján Sztantics
Csaba jegyzõ elevenítette fel. Szirbik Imre polgármester be-
szédében a különleges évszázadról, a történelem ismétlõdé-
sérõl és az összefogásról szólt valamint kifejezte azon vá-
gyát, hogy a Városháza a jövõben is a közügyeket szolgálja.

A jelenlegi információk szerint a szentesi kórházban
egyetlen osztályt sem kell bezárni az egészségügyi ellátó-
rendszer átalakítását követõen – tudtuk meg Várkonyi Kata-
lintól (képünkön). Az intézmény – melynek hivatalos elneve-
zése nemrég Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórházra
változott – fõigazgatónõje a lapunknak adott interjúban el-
árulta, határozott ígéretet kaptak a mûtõtömb fejlesztésére,
amit számos egyéb beruházás kísérhet a közeljövõben.

A tiszai partfürdõ hivatalosan június 1-jén nyit és au-
gusztus végéig várja a fürdõzõket. Az üdülõtulajdonosok
eddig csak a bérleti díj felét fizették be.
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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 Jászné
Gyovai Ágnest, az Alsó-
Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság szakaszmérnökét
kérdeztük.

A UPC irodáját lerohanták
a szentesi ügyfelek: a meg-
emelt kábeltelevíziós díjakra
és  szolgáltatási zavarokra
panaszkodtak. 

- A városban járva én is
láttam a UPC-nél türelmesen
várakozó lakosokat. Mást
nem is tehet a "tisztelt ügy-
fél", hiszen a szolgáltató, aki
átvesz egy fél városra kiterje-
dõ szolgáltatást, nincs köny-
nyû helyzetben. A legjobban
elõkészített átállásoknál is
vannak problémák, történ-
nek váratlan események. Aki
részt vett már árvízvédeke-
zésben, az tudja, hogy bár-
milyen tervek készülnek is,
azt az élet mindig felülírja, a
legváratlanabb helyzetekre
kell felkészülni - ha ez egyál-
talán lehetséges - és még ak-
kor is érhetik meglepetések
az embert... Az az egyetlen
szomorú ebben a hírben,
hogy nincs igazán verseny-
helyzet itt Szentesen, így
nem árasztanak el bennün-
ket a sok-sok ügyfélcsaloga-
tó akciós ajánlattal. 

Csak a felújításra futja az
Eszperantó-hídnál, ezért nem
épül új gyalogos átkelõ a li-
getnél. 

- Személy szerint én na-
gyon örülök, hogy nem bont-
ják el a fahidat és építenek he-

lyette valamilyen modern vo-
nalvezetésû új hidat. Szá-
momra a liget összetartozik
az Eszperantó-híddal. Ha
szakmai szemmel kellene
néznem, akkor igencsak ráfér
már a felújítás! Szentes többi
hídjánál viszont az lenne az
ideális, ha az úszó munkagé-
pekkel átférnénk alattuk. En-
nek örülnének az evezõsök is,
hiszen akkor nem állnák útját
a vízitúrázásnak. 

Az önkormányzati pénz-
maradványból 287 millió fo-
rintot szabadon oszthatott
fel a képviselõ-testület. 

- Amennyiben pénzmarad-
ványa van az önkormány-
zatnak, az már magában is jó
hír! Nem ez a jellemzõ jelen-
leg az országban. Szerencsé-
sek vagyunk, hogy Szente-
sen van több olyan vállalko-
zás is, ami igen eredménye-
sen tevékenykedik és ebbõl a
város lakosainak is szárma-
zik komoly haszna. A szûrõ-
program folytatása nagyon
fontos, becsülendõ célkitû-
zés. A vízilabdások pedig to-
vább öregbíthetik Szentes
hírnevét. A gondozási köz-
pont gépjármûve kiemelke-
dõ szerepet tölt be az arra rá-
szorulók életében, hiszen
sok idõs embernek a bizton-
ságot jelenti, hogy valaki
mindennap benéz hozzájuk,
szakszerû ellátásban része-
sülhetnek. A város és a váro-
si intézmények fejlesztése
mindannyiunkért történik. 

Szentesieké a szentesi rá-
diófrekvencia: a Médiata-
nács úgy döntött, a 106,1
MHz-n a helyi Kultúr-Média
Kft. szolgáltathat mûsort
Rádió 451 néven. 

- Jó hír, hogy újra lesz
olyan rádió, ami a helyi kö-
zélettel foglalkozik, Szente-
sen a szentesieknek készül-
nek majd a mûsorok. Én is
érdeklõdéssel várom! 

Több mint száz szociális
bérlakás „tulajdonos" egy-
szerûen nem fizeti ki a bérle-
ti díjat, jelen pillanatban 21
millió forint adósságot hal-
moztak fel a bérlõk. 

- A szociális bérlakások
használatának, kiutalásának
jogszabályi vonatkozásaival
nem vagyok tisztában, de
nagyon sok rosszat hallani
arról városszerte, hogy so-
kan nem becsülik meg a se-
gítségként kapott lakást,
nem vigyáznak annak álla-
potára, sõt teljesen lelakják
azokat. Sajnos sokan nem
tisztelik más, így a város tu-
lajdonát sem és kárt okoznak
benne. Ez a tisztelet bizony
mára már sok emberbõl hi-
ányzik. Erre nem elég az is-
kolában nevelni a gyereke-
ket, ehhez nagyon fontos
lenne a családban mutatott
jó példa is.

B.G.

Mit szól hozzá
Jászné Gyovai Ágnes?

A Szentesi Élet 2012. május
18. számában Bocskay Csaba,
a Jobbik Magyarországért
Mozgalom szentesi elnöke, a
szociális és lakásügyi bizott-
ság külsõs tagja adta közre
véleményét a szociális bérla-
kások esetében felhalmozott
díjhátralékokkal kapcsolato-
san. Magam 3 évig még az
elõzõ ciklusban voltam szin-
tén külsõs tagja az akkor
még csak lakásügyi bizott-
ságnak. A Bocskay Csaba ál-
tal megfogalmazott problé-
mák már akkor komoly fejtö-
rést okoztak bizottság tagjai-
nak és a hivatal dolgozóinak.
A probléma súlyára való te-
kintettel 2009-ben az akkori
bizottság úgy döntött:  a
probléma mélyebb megérté-
se céljából és a hatékony be-
avatkozás elõsegítése érdeké-
ben bérlakásokra és a bérlõ-
ikre is kiterjedõ átfogó felmé-
rést végez.

A felmérés a szociális bér-
lakások bérlõinek megkérde-
zésével a lakások paraméte-
rei mellett a bérlõk szociális
helyzetét és anyagi teherbíró
képességét vizsgálta, azzal a
céllal, hogy ajánlásokat fo-
galmazzon meg és javaslatot
készítsen a képviselõ-testület
számára a felmalmozott hát-
ralékok csökkentésére, azok
hatékonyabb kezelésére.

A kutatási beszámoló a la-
kások jellemzõinek – alapte-
rület, szobaszám, komfortfo-
kozat, fûtési mód, mûszaki
állapot, lakbér, és lakáshoz
kapcsolódó kiadások és hát-
ralékok – a lakók szociális
helyzetének (iskolázottság,
munkaerõ-piaci helyzet, va-
gyoni helyzet, jövedelem-
szerkezet, jövedelem-felhasz-
nálás, családi állapot, család-
méret, egészségi állapot) - le-

írása mellett, azokat az ösz-
szefüggéseket is bemutatja
melyek a hátralékok kialaku-
láshoz, adott esetben felhal-
mozódásához vezettek. A be-
számoló a felmérés eredmé-
nyeire alapozva javaslatokat
fogalmazott meg a Képvise-
lõ-testület számára.

A javaslatainkkal nem si-
került változást elérni a helyi
lakáspolitikában, hiszen  egy
sem került át a gyakorlatba.
Amennyiben valóban a prob-
léma megoldása motiválta a
múlt héten megjelent véle-
ményt, szívesen Bocskay
Csaba rendelkezésére bocsá-
tom a kutatási beszámolót.

Barát László
volt lakásügyi bizottsági

külsõs tag

Ha csak lyukas vödreink vannak...

A Farkas Antal utca gyara-
podott egy új, tényleg hiány-
pótló létesítménnyel. Egy
ivókutat kapott a Kiséri vá-
rosrész. Örömöt jelent ez a
kút, nagy baj azonban, hogy
a köré épített káva funkciót-
lanra sikerült azzal, hogy
nem lehet körbeülni csak
úgy, ha háttal ülnek egymás-
nak az emberek. Pedig egy
kút traccspartira invitál. Ar-
ra, hogy ott élet legyen, mert
a víz maga az élet. Kisma-
mák ülhetnének és hagyhat-
nák játszani kisgyermeküket
a kút biztonságot adó, ölelõ

karéjában. Óvodások ülhet-
nék körbe egymással szem-
ben egy közös éneklésre,
vagy verselésre, ha a kert kí-
vül került volna, a kút köré.
Most egynyári növények
kornyadoznak benne a
szomjúságtól. Útban is van-
nak, csúnyák is. Egy virágos-
kert akkor jó, akkor tudja be-
tölteni igazi funkcióját, úgy
tud igazán gyönyörködtetni,
ha nincs útban, ha nem veszi
el az embertõl az életteret.
Ilyet pedig tapasztalni más-
hol is a városban.

Maczelka Lászlóné

Gondolatok
a kiséri kútról

A régészeti leletek tanúsá-
ga szerint az egykori halász-
faluban az elsõ lakott helyek
a Kurca-part magasabb fek-
vésû részeinél voltak, a régi
sóház (ma Gyógyfürdõ) kör-
nyékén. A XVIII. század ele-
jétõl alakultak ki az elsõ
házsorok (utcák), szintén a
Kurca-partján, azzal párhu-
zamosan. 1731-ben már
négy házsorról tudunk: a
mai Tóth József, Kiss Bálint,
Ady Endre és Horváth Mi-
hály utcák környékén. A
négy házsorhoz 330 ház tar-
tozott. A város központi ré-
sze – s ezáltal fõtere, piacte-
re – eredetileg a mai Tóth Jó-
zsef utca (régen Kurcaparti
u.) és Hajdú Lajos utca (ré-
gen Iskola u.) keresztezõdé-
se körül lehetett. Itt volt az
egykori városháza, a városi
sütõház és több uradalmi
épület is. 1747-ben ezek
szomszédságában épült fel a

református templom, a re-
formátus fiúiskola helyét pe-
dig a városháza udvarán je-
lölték ki. 

E korai városházáról csak
annyit tudunk, hogy 1700
körül épült, az 1760. évi tûz-
vészkor leégett, 1774-ben ki-
rabolták, az adóbevételeket
ismeretlen tettesek elvitték.
A református eklézsia histó-
riája feljegyezte, hogy a vá-
rosházán egy 10–12 sze-
mélyre terített asztal állt ál-
landóan. Ennek az volt a cél-
ja, hogy a „város dolgaiban
munkálkodó fizetéstelen es-
küdtek, ha szolgálatukat
egész napra igénybe vette a
város, legalább ne otthon le-
gyenek kénytelenek ebédel-
ni, s azok, akik a városon ke-
resztül utaznak, megvendé-
gelhetõk legyenek. Õsi szo-
kás volt ez, amely csak a
XVIII. század hetvenes évei-
ben ment ki a divatból.”

A teljesen lepusztult régi
városháza a század végére
alkalmatlanná vált a hivata-
lok befogadására. 1792-ben
egy új városházát építettek a
piactér (ma Kossuth tér) kö-
zepére, amelyet 1873-ban
bontottak el. (Ezt nevezték
óvárosházának.) Már 1834-
ben tervezték a városháza
kibõvítését, de pénz hiányá-
ban nem valósult meg. Az
1836/37. évi örökváltság
után a város átvette a volt
uradalmi épületeket, s némi
felújítás után ezekbe helyez-
te el hivatalai egy részét (a
mai Erzsébet tér területén).
1859-ben a hírneves pesti
építésszel – Ybl Miklóssal –
készíttettek egy emeletes,
sarokbástyás, tetszetõs kül-
lemû városházatervet a fõ-

térre, de a történelem ennek
megvalósulását is elsodorta.
Ezt követõen is folyamato-
san születtek a legkülönbö-
zõbb elképzelések. Említést
érdemel Makay Endre épí-
tész (a megyeháza tervezõjé-
nek) 1882-ben készített de-
koratív terve, amely a mai
Erzsébet térre, Kurcára nézõ
fõhomlokzattal képzelte el
az új városházát. Voltak
olyan kezdeményezések is,
amelyek a görögkeleti temp-
lom elõtti sarokra, ill. a mai
Petõfi Szálló helyére kíván-
ták helyezni a székházat.
Évtizedeken át folyt a part-
talan ötletelés, kézzelfogha-
tó eredmény nélkül. 1902-
ben még az is felmerült,
hogy a Petõfi Szállót alakít-
sák át városházává. Az át-

alakítás azonban olyan költ-
ségesnek mutatkozott, hogy
ejtették az elképzelést. 

Megjegyzendõ, hogy ek-
kor már a városi hivatalok 7
különbözõ helyen mûköd-
tek, rendkívül mostoha,
egészségre káros viszonyok
között. Az 1880-as évek vé-
gétõl a ligeti (vagy túlakur-
cai) városházán tartották a
városi közgyûléseket (ma a
múzeum épülete). 1907-ben
végre felgyorsultak az ese-
mények. Országos pályáza-
tot hirdettek, amelyre 47
tervpályázat érkezett az or-
szág minden részérõl. A zsû-
ri többségi szavazattal Bohn
Alajos aradi születésû, Bécs-
ben mûködõ építésznek ítél-
te az I. díjat, akit egyben fel-
kértek a részlettervek kidol-
gozására, valamint az építé-
si munkálatok irányítására.
A kiviteli tervek 1907 szep-
temberére elkészültek, no-
vember elejére pedig befu-
tottak a szakipari munkák-
kal kapcsolatos árajánlatok
is. Végre kezdõdhetett volna
az építkezés, de nem így
lett, mivel fellebbezéseket
nyújtottak be a gyõztes pá-
lyamunka ellen. Az ügy
elõbb a megyére került,
majd a Belügyminisztérium-
ban kötött ki. Így csak közel

3 évi aktatologatás után,
1910 augusztusában vehette
kezdetét az építkezés. Bohn
Alajos kiváló szervezõkész-
ségére utal, hogy alig egy
évvel késõbb, 1911 szeptem-
berében a városi hivatalok
beköltözhettek új otthonuk-
ba. 

A sok évtizedig nélkülö-
zött központi székház ünne-
pélyes átadására 1912. má-
jus 27-én került sor. Az elsõ
köszöntõt Mátéffy Ferenc
polgármester mondta, aki
10 éven át keményen küz-
dött megvalósításáért. A vá-
rosházépítés elõtörténetét
Bugyi Antal fõjegyzõ foglal-
ta össze, majd Fekete Már-
ton országgyûlési képviselõ
elemezte az átadási aktus je-
lentõségét. Üzenet értékû
záró gondolata a mának is
szól: „Legyen ez az új hajlék
felszentelt csarnoka a köz-
ügy szeretetének, az abban
székelõ városi képviselõk és
a város mindenkori tisztvi-
selõi kara pedig legyen vilá-
gító fáklyája a haladásnak,
az emberbaráti szeretetnek,
az igazságosságnak és a kö-
nyörületességnek. Legyen
ebben a hajlékban idõtlen
idõkig csendesség és jó bé-
kesség!”

Labádi Lajos

100 éve történt: A városháza ünnepélyes átadása 

Elkészült a helyi közigazgatás központi székháza

Olvasóink írják

Tizedik alkalommal rendeztük
meg a Dobos András emléktúrát
Szarvasra. 

Szombaton indultunk rendõri
biztosítással, az elsõ pihenõ
Kajánújfaluban volt, a következõ a
cserebökényi tehenészetnél. A
megyehatárt elhagyva, már pihe-
nõ nélkül tekertünk a szálláshely-
re. Ellátogattunk az arborétumba,
és hajókáztunk a Körösön. Este
szalonnát, virslit és grillhúsokat
sütöttünk. Vasárnap délelõtt meg-
néztük a békésszentandrási Gö-
dényhalmot, ebéd után kajakozás,
kenuzás, KRESZ-vetélkedõ volt
programon, majd hazaindultunk.

Mindenkinek köszönjük a támo-
gatást.

Ignácz János
túravezetõ

Kerékpáros
emléktúra

Ha a szentesi városháza szóba kerül, érthetõ módon
mindenki a ma is álló középületre gondol, nem számol-
va azzal, hogy a történelem folyamán számos épületet
neveztek városházának, különbözõ jelzõkkel ellátva,
így volt: óvárosháza, újvárosháza, kisvárosháza, nagyvá-
rosháza, régi városháza, túlakurcai városháza… stb.
Ezek eltérõ helyeken voltak, topográfiai beazonosításuk
nem könnyû feladat. Hosszú és tekervényes út vezetett
a mai városháza megvalósulásához, amelynek napjaink-
ban ünnepeljük 100 éves évfordulóját.



(Folytatás az 1. oldalról.)
– Korábban többször el-

hangzott, hogy a fejlesztések
meghatározhatják az intéz-
mény jövõbeni státuszát.
Hol tartanak a megindult
beruházások, és van-e ütem-
terv a további modernizáci-
óra? 

– A sürgõsségi betegellátó
osztály fejlesztése hamaro-
san lezárul. Január elsejétõl
vette át a GYEMSZI a kórház
mûködtetését, s vele a pályá-
zatot is, hiszen annak lebo-
nyolítása korábban szintén
az elõzõ fenntartónk, a
Csongrád Megyei Önkor-
mányzat felügyelete alá tar-
tozott. Egy átmeneti idõszak
után az elmúlt hetekben fel-
gyorsultak az események: a
mûszereket kell még besze-
reznünk és a hozzá kapcso-
lódó informatikai hátteret,
az új épületrésznél pedig fo-
lyamatban vannak a garanci-
ális javítások, de mindezzel
határidõre, december 31-ig
végezni fogunk. Erõltetet-
tebb menet lesz a mozgás-
szervi rehabilitációs osztály
fejlesztése, amit egy határon
átnyúló pályázat forrásaiból
fogunk megvalósítani 2012
végéig. Ennél a Dr. Bugyi
István Kórház számára 202,5
millió forintot jelentõ pro-
jektnél a napokban lezárul
az orvosi mûszerek beszer-
zésének közbeszerzési eljá-
rása, az építkezésre vonatko-
zó versenyeztetés pedig jú-
nius elejére fejezõdik be,
majd megkezdõdhetnek a
kivitelezési munkák. Szak-
mai képzés is része a pro-
jektnek: a zsombolyaik a
szakterület akut részét ta-
nulják tõlünk, mi pedig az
ehhez kapcsolódó krónikus
ellátást biztosítjuk. Van még
egy regionális pályázatunk,

ami ugyan megfelelt a bíráló
testületnek, de a felosztható
keretösszeg állami kiegészí-
téséig várólistára került. Ez a
beadvány pszichiátriai reha-
bilitációra vonatkozik, né-
hány hónapon belül várható
az eredményhirdetés.

– Milyen területeken van
még lehetõség további fej-
lesztésekre? 

– Beadtunk egy határon át-
nyúló pályázatot a mam-
mográfiai szakrendelés fej-
lesztésére is, amely révén a
szûrésaktivitás fokozását és
a mammográfia eszköz mo-
dernizálását szeretnénk elér-
ni. Ez egy 554 ezer eurós
program számunkra, amely-
ben vásárhelyi kórházzal és
az aradi egyetemmel va-
gyunk hármas konzorcium-
ban. Mindemellett dolgo-
zunk egy 2 éves egészségne-
velési és egy orvosi, szakdol-

gozói képzést biztosító prog-
ramon, melyekhez ugyan-
csak pályázati támogatást
szeretnénk nyerni. Az elõbbi
kistérségi szinten kezelné az
egészséges életmódra neve-
lést: egyrészt egy egészség-
fejlesztési iroda léthozását
célozza, illetve különbözõ
egészségnevelési rendezvé-
nyek szervezését, amelyek a
legnagyobb népegészség-
ügyi jelentõségû betegségek-
re és mentálhigiénés felada-
tokra koncentrálnak majd.
Lesznek rendszeresen szer-
vezett és külön korosztá-
lyoknak, például gyerme-
keknek szánt programok, il-
letve városi és falunapokhoz
kapcsolódó egészségnapok.

– A képzéseket támogató
pályázatunk nagyon fontos
eleme a dolgozók kiégésé-
nek kezelése, ami a hazai
egészségügy óriási problé-

mája. A csapatmunka tökéle-
tesítése, a stresszhelyzetek
kezelése, az egészségügyben
dolgozók mentális, pszichés
egyensúlyának támogatása
egyre fontosabbá válik az
ágazatban, és ebben próbá-
lunk segítséget nyújtani.

– Van-e új fejlemény az új
mûtõtömbbel kapcsolatban?

– Mi nagyon szeretnénk,
hogy megvalósuljon, és hatá-
rozott ígéretet is kaptunk rá.
Megtörtént, illetve ezekben a
napokban zajlik a kórház vá-
rosi tulajdonelemeinek álla-
mosítása. Azt gondolom,
hogy ez is egy picit abba az
irányba mozdítja el az ügyet,
hogy a törekvésünk minél
hamarabb célt érjen, és minél
elõbb pályázhassunk. Ez egy
száz százalékban támogatott
pályázat lesz. A végleges
összege attól is függ, hogy
mennyire kell átdolgoznunk
a korábbi programunkat. Az
alapkoncepció megmaradt,
vagyis továbbra is szándé-
kunk, hogy központi mûtõ-
ket és a hozzá kapcsolódó el-
látó osztályokat egy épület-
be költöztessük.

– Lapunknak korábban
már elárulta, hogy újfent pá-
lyázik a fõigazgatói tiszt-
ségre. A GYEMSZI nem hoz-
ta nyilvánosságra, hogy in-
tézményenként mennyi veze-
tõi pályázat érkezett be a
május 14-i határidõig. Tudo-
mása szerint lesz vetélytár-
sa? 

– Nincs információm erre
vonatkozóan. 

Bíró Dániel
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A város szándéknyilatko-
zatára vár a Honvédelmi
Minisztérium, amely nem
kívánja tovább mûködtetni
az Ady Endre utcai helyõr-
ségi klubot. Az intézmény 6
dolgozója közül ketten ma-
radtak, a programokat szü-
neteltetik. 

A szentesi önkormányzat
térfelén pattog a labda – rö-
viden így lehetne összefog-
lalni a tiszti klub sorsára vo-
natkozó kérdésünkre érke-
zett minisztériumi választ.
Többször beszámoltunk róla,
hogy az állami tulajdonban
lévõ épülettõl szívesen meg-
szabadulna a vagyonkezelõ
honvédelmi tárca. A koráb-
ban 6 fõt foglalkoztató, éven-
te több tízmillió forintból
fenntartott helyõrségi klub
kapcsán megírtuk azt is,
hogy a városvezetés nem
zárkózott el az ügylettõl, egy
kölcsönösen elõnyös megál-
lapodást reményében nyitott
volt a megegyezésre. 

Az elmúlt héten szerkesz-
tõségünk arról értesült, hogy
valójában már kiürült az in-
tézmény, semmilyen kulturá-
lis tevékenység nem folyik
az épületben. Mint megtud-
tuk, a dolgozók közül ketten
tarthatták meg állásukat, egy
fõ felmondott, három mun-
katársat pedig május elején
elbocsátottak. Az épületben
mûködõ Belvárosi Klub étte-
rem a helyén maradhatott.
Megkerestük a Honvédelmi
Minisztériumot, hogy tájé-
koztatást kérjünk. A tárca
sajtóosztálya azt írta, hogy

az ingatlant üzemeltetõ HM
Bessenyei György Kulturális
és Üdültetési Közhasznú
Nonprofit Kft. felszámolásra
került, a helyõrségi klub je-
lenleg csupán az állagmeg-
óváshoz szükséges létszámú
személyi állománnyal mûkö-
dik. Hozzátették, ebben az
átmeneti idõszakban szük-
ségszerû az eddig szervezett
programok, elõadások, he-
lyiség bérbeadások szünetel-
tetése. A tárca vizsgálta az
ingatlan jövõbeni gazdasá-
gos hasznosításának, így az
önkormányzati átadásának
lehetõségét is. A minisztéri-
um szerint megkeresésére az
önkormányzat pozitív vá-
laszt adott, és nem zárkózik
el az ingatlan térítésmentes
átvételétõl. A tárcánál leszö-
gezték: a szándéknyilatkozat
hivatalos megfogalmazása és
az ehhez kapcsolódó egyéb
intézkedések megtételére vo-
natkozó felhatalmazás Szen-
tes képviselõ-testületének
hatáskörébe tartozik, a felek
közötti egyeztetés folyamat-
ban van.

– Ebben az ügyben további
pontosításra várnak az át-
adás feltételei, mert a mi-
nisztérium eredeti javaslata
nem volt elõnyös a város
számára. Tisztázni kell, mi
legyen a funkcióval, a dolgo-
zókkal, és az sem mellékes,
hogy az épület felújítása idõ-
szerû lenne, de rengeteg
pénzbe kerülne – nyilatkozta
lapunknak Szûcs Lajos alpol-
gármester.

B.D.

Már csak õrzik a
helyõrségi klubot

A képviselõ-testület mûve-
lõdési, oktatási, ifjúsági és
sport bizottsága legutóbbi
ülésén döntött a civil keret-
ben rendelkezésre álló 500
ezer, valamint az ifjúsági  ke-
retbõl 800 ezer forint felosz-
tásáról. A bizottság a márciu-
si ülésén határozott az ön-
kormányzat által biztosított
keretösszeg nagyságáról. A
támogatás igény benyújtásá-
ra egy hónap állt a civil szer-
vezetek rendelkezésére, a vá-
ros honlapján való megjele-
nést követõen. Minden je-
lentkezõ szervezet kapott tá-

mogatást, azonban az igé-
nyelt összegnél kevesebbet,
mivel a tavalyihoz képest
közel felére csökkent a ki-
osztható pénz.

A Jó Úton Lóháton Alapít-
vány Nagyenyeden, határon
túli SNI fiatalokkal foglalko-
zó szervezettel való találko-
zóra kapott 125 ezer forintot.
Az Életjel KKSE szentesi és
szlovéniai civil szervezetek
közötti találkozóra 125 ezer
forintot, a Deák Ferenc DSE
Közösségépítés újszentesi fi-
atalokkal projekt fenntartás-
ra 125 ezer forintot költhet.

A Hunyadiak Örökében Tör-
ténelmi Hagyományõrzõ
Egyesület számára Patcai lo-
vagrendi találkozón való
részvételre 125 ezer forintot
ítélt meg a bizottság.

A hagyományõrzõk az if-
júsági keretbõl három napos
gyermektáborra kaptak to-
vábbi 100 ezer forintot. A
Kiss Bálint Református Álta-
lános Iskoláért Alapítvány
részére a 12. Mesefalva ját-
szótábor megrendezésére
100 ezer forint jutott.

Az Életjel KKSE a városi
gyermeknapra, civil szerve-

zetek bemutatkozására 80
ezer forintot fordíthat. A
VE-GA Gyermek és Ifjúsági
Szövetség szakmai együtt-
mûködés megszervezésére a
Kistérségi Ifjúsági Kerek-
asztal mûködéséért 150 ezer, 

A Szentesi Kosárlabda
Klub nemzetközi húsvéti ko-
sárlabda torna megrendezé-
sére 72 ezer, a Szentesi Kini-
zsi SZITE ökölvívó egyesüle-
tek közötti együttmûködésre
125 ezer forintot kapott. A
Szentesi Zenebarátok Egye-
sülete számára fúvószeneka-
ri tábor rendezésére Sziglige-
ten 173 ezer forintot biztosí-
tott a bizottság.

B.G.

Támogatás civileknek
Május 29-én, kedden 14–18

óráig a megyeháza elõtt ka-
mionos véradás lesz, melyre
minden segítõ szándékú la-
kost várnak.

Véradás

A Szentesi Vendégszeretet
Egyesület 2010-ben indította
el Szentesi Körséta címmel
nagysikerû turisztikai prog-

ramsorozatát. A szervezõk
az idén is késõ õszig havonta
hívják sétára az érdeklõdõ-
ket. Június 3-án, vasárnap
13–18 óráig a református
nagytemplom tornyából te-
kinthetik meg a várost a séta
résztvevõi.

Körséta

(Folytatás az 1. oldalról.)
– A partfürdõ üzemelteté-

sét tavaly pályáztatta meg a
városellátó és három évre
nyerte el a jogot az Erika és
Béla Bt. A felszereléseket,
motoros mentõcsónakot, el-
sõsegély felszerelést, bójákat
a városellátó biztosítja, s vég-
zi a szúnyogirtást, szenny-
víz- és szemétszállítást, part-
rendezést. Egy négy órás ta-
karítónõ mellett váltásban
dolgozik a két úszómester és
két portás – tájékoztatott
Várdai Béla. A városellátóval
kötött szerzõdés díja a bér-
költséget fedezi. – Hétköz-
nap 10 órától, hétvégén reg-
gel nyolctól este nyolcig tar-
tunk nyitva. Az úszómeste-
rek életmentõ vizsgával ren-
delkeznek, de szerencsére
még nem volt szükség erre a
tudásukra. Nem történt még
komoly baleset, kisebb sérü-
léseket kellett ellátni, például
kagyló okozta sebet. Egyesek
idõnként próbálkoznak a fo-
lyó átúszásával sikertelenül,

ilyenkor a mentõcsónakkal
kell partra segíteni az illetõt.
Esetenként egy-egy szülõ fe-
lelõtlensége miatt kerülhet
bajba kisgyerek, amikor szin-
tén jól jön az úszómester fel-
ügyelete. A portaszolgálat
feladata megakadályozni,
hogy az üdülõtulajdonoso-
kon kívül autóval vagy ke-
rékpárral bemenjenek a
strandra. Csak a belépõkár-
tyával rendelkezõk hajthat-
nak be, amiket az idén ki kel-
lett cserélni. Van ingyenes
külsõ parkoló és kerékpártá-
roló, ami a legnagyobb me-
legben is elegendõ szokott
lenni. A mozgáskorlátozottak
számára három parkoló áll
rendelkezésre a strand köz-
vetlen közelében. Nem tör-
tént még lopás – mondta
Várdai Béla. – A nyaralók
nyugalma érdekében nem
tervezünk rendezvényt idén
sem, a büfések szerveznek
alkalmanként egy-egy kon-
certet.

Besenyei

Kezdõdik a szezon
a Tiszánál

A Koszta József Múzeum szombaton a Múzeumi Világnap
tiszteletére a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében megrende-
zett Múzeumi Majálison, a múzeumok elmúlt években nyúj-
tott teljesítményét értékelõ ünnepségen országos szakmai dí-
jat nyert. A Magyar Nemzeti Múzeum különdíját a szentesi
közgyûjtemény nyerte el, a múzeumszakmai érdekeknek a
helyi társadalom igényeivel összehangolt, eredményes érvé-
nyesítéséért, a mintaértékû tanulmányi raktárközpont meg-
valósításáért. Az intézmény a Múzeumok Kincsei kiállítás ke-
retében az „Újkõkori emberek nyomában…” programmal
szerepelt a fõvárosban. Kínálatukban szerepelt régészeti és
képzõmûvészeti foglalkozás, halászati eszközök bemutatója
és filmvetítés is. 

Szakmai különdíj
a múzeumnak

Megmaradnak
a kórház osztályai

Szentes Város Önkormányzata
KIVITELEZÕI ÁRAJÁNLATOKAT KÉR

a Szentes, Kossuth tér 1. sz. alatti
„Megyeháza Kulturális és Konferencia
Központ” épület-fõpárkányzat bádogos

szerkezeteinek javítása kivitelezési munkáira.
A munkaterület a 2012. május 29-én kedden délután

14.00 órakor kezdõdõ helyszíni bemutatás során
tekinthetõ meg. Érdeklõdni a 63/510-369-es,
vagy a 63/510-386-os telefonszámon lehet.

Szentes Város Önkormányzata
KIVITELEZÕI ÁRAJÁNLATOKAT KÉR

a Szentes, Rákóczi u. 183. sz. alatt lévõ
Hajléktalan Segítõ Központ

Nappali Ellátó Egysége
szerkezet-megerõsítési kivitelezési munkáira.
Az ajánlati dokumentáció átvehetõ a 2012. május 29-én
kedden délelõtt 10 és 11 óra között tartandó helyszíni

bemutatás során. Érdeklõdni a 63/510-369-es,
vagy a 63/510-386-os telefonszámon lehet.

Új belépõkártyák
Az idén újfajta belépõkártyát kapnak az üdülõtulajdo-

nosok. Telkenként egy gépjármûre ingyenes, minden to-
vábbi belépõért 500 forintot kell fizetni. Kerékpárra díj-
mentesen igényelhetõ a parkolóbérlethez hasonlító kár-
tya. A telekbérlõk a Városellátó Intézmény ügyfélszolgá-
latán vehetik át az új belépõket.

Megújul a 100 százalékos kihasználtsággal mûködõ
mozgásszervi rehabilitációs központ.
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Televíziós reklámjaiban
is hirdeti a Tesco a szentesi
paprikát, amely 2013-ra uni-
ós eredetvédelem alá kerül-
het. A Délkertész hetente 4-
500 mázsa zöldséget szállít
a multinacionális áruház-
láncnak, de ez a mennyiség
hamarosan megduplázódik.
A szövetkezetnek május kö-
zepéig 270 millió forinttal
nagyobb volt a forgalma,
mint az elõzõ év hasonló
idõszakában. 

Televíziós reklámjaiban a
szentesi paprikával is igyek-
szik igazolni a Tesco, hogy
túlnyomórészt hazai termé-
keket kínál polcain. Ám
Stephen King óta azt is tud-
juk, hogy „a termék olyan
valami, amit egy gyárban ál-
lítanak elõ, a márka pedig
az, amit a fogyasztó megvá-
sárol.” Márpedig hetente 4-
500 mázsa hajtatott zöldsé-
get szállít a helyi Délkertész
a multinacionális áruház-
láncnak. Mindezek alapján
kétség sem férhet hozzá,
hogy egyre inkább márka-
névvé válik a szentesi papri-
ka. Ám a kitüntetõ megkü-
lönbözetésnek van árnyolda-
la is: a névhasználattal sokan
visszaélnek, és ezzel felbe-
csülhetetlen károkat okoz-
nak a város környékén dol-
gozó termelõknek és a szö-
vetkezet tagjainak. – A
„Szentesi paprika” oltalom
alatt álló földrajzi jelzést
2010-ben fogadta el az Ere-
detvédelmi tanács, már el-
lenõrzéseken is túl vagyunk.

A következõ lépcsõfok az
uniós eredetvédelem lesz,
ami alá 2013-ban kerülhet a
paprikánk – mondta lapunk-
nak Ledó Ferenc.

A Délkertész elnöke sze-
rint fogyasztásösztönzõ,
egyensúlyi piac alakult ki

eddig az évben, a paprika és
a paradicsom esetében is job-
bak az árak, mint az elõzõ
esztendõben. A minõség és a
mennyiség is rendben van: a
paradicsomnál 15 százalék-
kal magasabb a hozammuta-
tó, mint 2011-ben, és paprika

is több terem. Egyelõre bel-
földön is elfogy szövetkezet
portékájának java, de export-
ra is szállítanak Németor-
szágba, valamint kisebb
mennyiséget Ausztriába,
Csehországba és Szlovákiá-
ba. A Tesco fontos partnerük,
hamarosan a jelenlegi meny-
nyiség duplája, heti 1000 má-
zsa délkertészes termény ke-
rülhet ki az áruházak polcai-
ra. A káposztafélékkel a
2011-es árszinten zárták a
tavaszi szezont. Mindezek
tükrében a pénzügyi muta-
tók is javultak a szövetkezet-
nél: május közepéig 270 mil-
lió forinttal nagyobb volt a
forgalmuk, mint az elõzõ év
hasonló idõszakában. 

B.D. 

A tárcavezetõ hangsúlyoz-
ta: az ehhez hasonló beruhá-
zásokkal lassan el lehet érni
a nemzeti vidékstratégiában
kitûzött célokat, így például
azt, hogy helyreálljon az ál-
lattenyésztés és a növényter-
mesztés egyensúlya Magyar-
országon.

Hét éve láttam meg a mar-
hatelepet, amivel kapcsolat-
ban már akkor elhatároztam,
hogy az ország legnagyobb
és legmodernebb baromfite-
lepévé fejlesztem – emléke-
zett Magyar József. A 94 szá-
zalékban magyar tulajdonú
szentesi Hungerit Zrt. vezér-
igazgatója elmondta, évente
2 millió csirke nevelésére al-
kalmas a telep, ahol 10 da-
rab, egyenként 1680 négyzet-
méter alapterületû, automata
itatóval, etetõvel, illetve hû-
tõ, fûtõ és szellõztetõ beren-
dezéssel felszerelt ólat alakí-
tottak ki. A telep 11 állandó
dolgozót foglalkoztat, mel-
lettük idényszerûen ugyan-
ennyien dolgoznak. A most
átadott létesítmény egy alig
tíz kilométerre levõ másik
egységgel együtt évente 3,4
millió csirkét nevel, ez a
mennyiség a Hungeritnél vá-
gott állomány mintegy 30
százalékát teszi ki.

Örömteli, hogy megvaló-
sulhatott ez a fejlesztés, mert
jól példázza a hazai baromfi-
ágazat magas színvonalát,
azt pedig külön elismerést
érdemel, hogy helybéli vál-
lalkozások voltak az építke-
zés kivitelezõi – mondta kö-
szöntõ beszédében Farkas
Sándor, Szentes és térségének
országgyûlési képviselõje.
Az ünnepség megfelelõ
alkalmat adott arra, hogy
haszonbérleti szerzõdéseket
adjanak át a Nemzeti Föld-
alapnál sikeresen pályázók-
nak. A Felgyõ-Kev Kft. –
amelynek a Hungerit Zrt.
100 százalékos tulajdonosa –
17 hektár szántót bérelhet az
államtól, amelynek fejében a
cég vállalta, hogy tovább nö-
veli a baromfi létszámot a te-
lepen.

Munkatársunktól

Baromfitelepet avattak

Földet kapott a Hungerit

Elkezdõdött a per
Csütörtökön tíz órakor

kezdõdött az a per, ame-
lyet a Hungerit Zrt. indí-
tott a Négy Mancs elneve-
zésû állatvédõ szervezet
ellen. A tárgyalásokat Bu-
dapesten, a Fõvárosi Bíró-
ság Markó utcai épületé-
ben tartják. A per nyilvá-
nos – közölte a vállalat.

– A szentesi paprika nagyon kedvelt hazánkban, és az
általunk vásárolt paprika jelentõs része innen származik,
ezért tartottunk fontosnak kihangsúlyozni eredetét a rek-
lámban. Arra törekszünk, hogy vásárlóink lássák, hogy a
Tesco közvetlen termelõi kapcsolatokkal rendelkezik
Magyarországon. A tapasztalatok ezzel az akcióval kap-
csolatban azt mutatják, hogy a sokszorosára nõtt a forgal-
ma azoknak a termékeknek, amelyeken fel van tüntetve,
hogy szentesi paprika. Jelenleg az általunk kínált papri-
ka 60 százaléka származik Szentesrõl – nyilatkozta la-
punknak Pálfalvi Márta, a Tesco vállalati kapcsolatok
menedzsere.

Márkanév lett a szentesi paprika

A Tesco szerint jobban viszik a paprikát, ha szentesi.

Az ország egyik legjelentõsebb beruházásának nevez-
te a Felgyõ és Csanytelek között, több mint 1,7 milliárd
forintból elkészült baromfitelepet a hétfõi átadáson
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter.



22001122..  mmáájjuuss  2255.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 55

Ma már ritka, mint a fe-
hér holló, ha valaki arról a
munkahelyrõl megy nyug-
díjba, ahol kezdett valami-
kor. Barta Józsefné (képün-
kön), a polgármesteri hiva-
tal okmányirodájának veze-
tõje negyven dolgos év után
búcsúzik kollégáitól. Aktív
pihenésre készül négy uno-
kája körében, például lek-
várt fõz majd.

– Izgalmas, szorgalmas
negyven év volt –  emlékszik
vissza. – Az osztálytársaim
még az érettségi fáradalmait
pihenték, amikor én már
dolgoztam. Az akkori igaz-
gatási osztályvezetõ, Kompó
Sándorné azt mondta, ha
hétfõn tudok kezdeni, akkor
dolgozhatok. Így érettségi
után már hétfõn munkába
álltam, 1972. június 19-én.
Adminisztrátorként kezd-
tem. A gyámügyön Kékesi
Margit volt a nagymesterem,
aki megtanított az ügyvitel
gyakorlati részére, ez ugyan-
is kimaradt a közgében. Utá-
na a népességnyilvántartási,
majd tíz évig általános igaz-
gatási elõadóként dolgoz-
tam. Két lányom születése
miatt hat évig voltam otthon.
Amikor visszamentem, elõ-
adói állást kaptam azzal a
feltétellel, ha elvégzem a fõ-
iskolát. Harminchárom éve-
sen, két kisgyerek és munka
mellett jártam Nyíregyház-
ára elõadásokra és Budapest-
re vizsgázni. Nehéz idõszak
volt, de sikeresen megsze-
reztem a diplomát. 

– Mióta vezeti az ok-
mányirodát?

– A népességnyilvántartás
2000-ben alakult át okmány-
irodává, ahol intéztük a sze-
mélyi igazolványokkal, lak-
címkártyákkal kapcsolatos
ügyeket. Egy évvel késõbb
indult a vállalkozói igazol-
ványok cseréje, ami két évig
tartott. Közben ide került a
közlekedéssel kapcsolatos

iratok, az útlevél és a rok-
kant igazolvány ügyintézése
is. Engem 2002-ben bíztak
meg az okmányiroda vezeté-
sével. A csoport 8-9 fõbõl áll
és nem egyszer napi több
száz ügyfélt szolgálunk ki.
Ez évtõl a diákigazolványok
fényképét is az okmányiro-
dában készítik. Az okmány-
iroda a közigazgatási osztály
részeként mûködik. Sokat
köszönhetek az osztályveze-

tõnek. Csányiné Bakró Vera
mindig emberségesen viszo-
nyult hozzánk, ha kellett,
megvédett a fõnökök elõtt az
ügyfelek panaszai miatt.

– Sosem akart máshol dol-
gozni?

– Nem. Hogy ez erény
vagy gyávaság nem tudom,
de komolyan sosem készül-
tem elmenni, pedig lett vol-
na rá lehetõségem. Mindig
igyekeztem a legjobban dol-
gozni, a kollégáimmal sose
voltam haragban, csak a sa-
ját dolgommal foglalkoztam.
Folyamatosan jöttek új fel-
adatok, új jogszabályok ami-
hez alkalmazkodni kellett.
Szerencsére a politika sosem
szól bele a munkánkba. A
jogszabályok adnak irány-
mutatást, a politika vagy a
felsõbb vezetés nem is tudott
volna közvetlenül irányítani.

– Milyen tervei vannak a
nyugdíjas éveire?

– Aktív nyugdíjas éveket
tervezek, de még nem is ér-
zem a változást. Most még
olyan, mintha szabadságon
lennék. Most született meg
a negyedik unokám, több
idõm lesz rá is, a többi uno-
kámra és gyerekeimre is.
Egyik lányom Szegeden él, a
másik itt kertészkedik, gyü-
mölcsöket termeszt és a dísz-
faiskolát vezeti. Neki is segí-
tek majd lekvárt fõzni, bár
most kevés meggy lesz saj-
nos, de talán eperlekvárból
jut a piacra is. Nem fogok
unatkozni, az biztos.

Besenyei Gábor

Negyven év jogszabályok között
1992 májusában a Rák-

betegek Országos Szövet-
ségének kezdeményezésé-
re alakult meg az Együtt
könnyebb klub Szentesen.
Az elsõ összejövetelt id.
Kispál Mihály szervezte,
felvállalva ezzel azt a fel-
adatot, hogy a városban
egy ilyen jellegû csoport
mûködjön és felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a fizi-
kai test gyógyítása mellett
mekkora jelentõsége van a
lelki rehabilitációnak is. A
húsz éves klub egyik ala-
pító tagja és egyben titkára
Pölös Katalin (képünkön),
aki szintén átesett a sokak
által legyõzhetetlennek
vélt betegségen.

Katalin története 37 évvel
ezelõtt kezdõdött, amikor
egy jóindulatú csomót kellett
kioperálni az egyik mellébõl.
A mûtét után tíz évvel vi-
szont ugyanezen a helyen
egy rosszindulatú daganatot
diagnosztizáltak, melyet ra-
dikális mûtéttel kellett eltá-
volítani. Ekkor 33 éves, két
gyermekes családanya volt,
tervekkel és hatalmas élni
akarással, így el sem tudta
képzelni, hogy bármi rosszra
fordulhat. Gyermekei éltet-
ték és rengeteg segítséget ka-
pott a szentesi kórház orvo-
saitól is. A mûtétet követõ
gyógyszeres és sugárkezelé-
sek után egy év múlva már
ismét dolgozott. Hat évvel
késõbb, amikor alakuló ösz-
sze jövete lé t  ta r to t ta  az
Együtt könnyebb klub, Kata-

lin úgy döntött, hogy az el-
sõk között csatlakozik a cso-
porthoz.

– Saját példámon tanultam
meg, hogy mennyire fontos
az élni akarás, a kitartás és a
remény. A fejünkben dõl el,
mit kezdünk a helyzettel, ha
kiderül egy ilyen súlyos be-
tegség. Sokan úgy gondol-
ják, ha nem beszélnek róla,
elhallgatják a problémájukat,
akkor azt magukban meg
tudják oldani. Ez azonban
nem ilyen egyszerû – ma-
gyarázta Katalin. – Ekkor ha-
tároztam el, hogy csatlako-
zom ehhez a klubhoz, hiszen
itt hasonló problémával küz-
dõ társakkal találkozhatom,
és talán tehetek értük vala-
mit.

A klub jelenleg 25 fõvel
mûködik, 57 és 88 éves kor
közötti emlõmûtött hölgyek
tartoznak ide. A klub szék-
helye az idõsek napközi ott-
hona.

– Ennek a kis közösségnek
nagy létjogosultsága van a
mai világban. Fontos, hogy
tudjuk: nem vagyunk egye-

dül, van, aki megbecsül,
meghallgat és megért. A csa-
lád szerepét, erejét sem sza-
bad elfelejteni, de ezt a be-
tegséget és az ezzel járó kel-
lemetlenségeket igazán csak
az érti meg, aki átesett rajta –
folytatta Katalin. – A kórhá-
zakban az orvosok a fizikai
testet gyógyítják, mi a klub-
ban pedig a lélek ápolására
fordítunk nagy figyelmet.
Teadélutánokon ünnepeljük
egymás születés- és névnap-
ját, de nem feledkezünk meg
a jeles ünnepekrõl sem.
Egyik tagunknál lecsófeszti-
vált is rendeztünk már, de
színházba és természetjáró
túrákra is utazunk. Idõsebb
sorstársaink közül van, akik-
nek nincs családja, ezért
gyakran fogunk össze, hogy
segítsünk pl. cseresznyét
szedni vagy akár a kórházba
eljutni. Igazi nagycsaládként
mûködünk, összetartunk és
bizalommal viseltetünk egy-
más iránt.

Katalin évek óta munkája
mellett önkéntesként látogat-
ja a helyi kórházban frissen
emlõ mûtött hölgyeket.

– Szerencsés embernek
mondhatom magam, hiszen
sikerült megküzdenem a be-
tegségemmel, felnevelhet-
tem a gyermekeimet és lát-
hatom reggelente a Napot az
égen. Emellett segíthetek az
embereknek és egy olyan kö-
zösséghez tartozhatom, ahol
igazán különleges társak
vesznek körül – tette hozzá.

Fazekas Andrea

20 éves a rákbetegek lelkét gyógyító klub

Legyõzték a legyõzhetetlent

(x)
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Veszprém adott otthont az
egyetemisták és fõiskolások or-
szágos bajnokságának, ahol Se-
res András férfi diszkoszvetésben
aranyérmet szerzett 57,90 cm-es
eredményével.

A versenykiírás lehetõvé teszi,
hogy azok a versenyzõk is indulja-
nak a bajnoki helyezésekért, akik
az elõzõ évben szereztek diplo-
mát. Így Seres András a Maximus
KSE versenyzõjeként, mint friss
diplomás a Semmelweis Egyete-
met, és Szentest is képviselte a
versenyen. Nagy öröm, hogy a
korábban szentesi színekben ver-
senyzõ Almási Gyula a szegedi
egyetemi csapat tagjaként 4x100
méteres váltóban országos bajnok
lett, és hármasugrásban bronzér-
met szerzett.

Egyetemi
bajnok

Közepes színvonalú mér-
kõzésen egy gól döntötte el a
három pont sorsát a Szentesi
Kinizsi labdarúgócsapatának
javára a Bordány elleni baj-
nokin. A mieink az elsõ fél-
idõ elsõ felében a Poszler ka-
pust helyettesítõ Szabó Dániel
védéseinek köszönhetõen
nem kaptak gólt, igaz nem is
tudták bevenni a vendégek
kapuját. Fordulást követõen
Széll Norbert fejesgóljával az
egyre több helyzetet kidol-
gozó Kinizsinél volt az
elõny, amit sikerült megõriz-
ni a találkozó végéig. – A
gólt követõen is akadt még
lehetõségünk, ellenfelünk-
nek pedig elsõsorban a pont-
rúgásai voltak veszélyesek-
elevenítette fel a történteket
Bozóki Zoltán vezetõedzõ. –
Szombaton a Tömörkény
otthonába látogatunk, õsszel

3-0-ra vertük õket, jó lenne
most is ponttal zárni a bajno-
kit.

A mérkõzésen továbbra
sem védhet a sérült Poszler,
Polyák pedig begyûjtötte ötö-
dik sárgalapját, így õ is csak
nézõje lehet csapata mérkõ-
zésének. A Kinizsi öt fordu-

lóval a bajnokság vége elõtt
a nyolcadik helyen áll 48
ponttal, míg a hétvégén is-
mét gyõzelmet arató ifjúsági-
ak négy pontra megközelí-
tették a listavezetõ Szék-
kutast úgy, hogy a Szentes
két mérkõzéssel kevesebbet
játszott. hv

Junior latin és felnõtt tíz-
tánc ranglista táncversenyt
rendeztek Kisteleken, ame-
lyen részt vettek a Szilver
TSE versenyzõi is. Junior la-
tiban 2. Rónyai Zoltán-Farkas
Boglárka, 4. Tisza Dániel-Had-

dad Sabrina, 5. Katona András-
Kovács Klára Nikoletta. Tíz-
táncban 1. Hegyes Bertalan
János-Kis Violetta, 3. Budai
Attila-Barna Lilla, 4. Püspöki
Dávid-Markó Ágnes.

Ranglistás táncosok

Tizenhatodik alkalommal
rendezi meg nemzetközi ver-
senyét a Szentes Városi Úszó
Club Óvodától az olimpiáig
címmel. A Szentesi Hitelszö-
vetkezet vándorserlegéért
zajló versenyre 3-400 után-
pótlás korú úszót várnak,
közel 15 egyesület jelezte
részvételét, köztük már visz-

szatérõ vendégek Székesfe-
hérvárról, Hajdúszoboszló-
ról. Határon túlról, Aradról
is várnak versenyzõket. A
szentesi úszók célja, hogy a
pontversenyben itthon tart-
sák a vándorkupát.

A kétnapos verseny május
26-án, szombaton 11 órakor
kezdõdik.

Óvodától az olimpiáig

Megszerezte a bajnoki
bronzérmet a Hungerit-Uni-
BauÉpszer- Szentesi VK nõi
vízilabdacsapata, miután a
Dunaújváros otthonában
aratott 10-8-as sikert köve-
tõen idehaza büntetõkkel
gyõzték le a mieink a tava-
lyi bajnokot. 

Hihetetlen izgalmak köze-
pette szerezte meg a bronzér-
met a Szentes a nõi vízilabdá-
zók bronzmeccsén. A két fél
felváltva vezetett az összecsa-
páson, majd 18 másodperccel
a rendes játékidõ lejárta elõtt

Hevesi mentette 8-8-as döntet-
lenre a partit. A kétszer há-
rom perces hosszabbításban
sem dõlt el semmi – egy-egy
gól egyik és másik oldalon –
így következhettek a büntetõ-
dobások. A korábban több
fontos 5 méteres-párbajt elbu-
kó Szentes ezúttal jobban
koncentrált, Miskolczi, Kádár,
Gémes és Keszthelyi hibátlan
ítéletvégrehajtónak bizonyult,
míg Gundl kapus két újvárosi
próbálkozást is hatástalaní-
tott, így Szentesre került a baj-
noki bronz. – Gyakorlatilag

egy nap alatt játszottuk le a
harmadik helyrõl döntõ pár-
harcot, két nagyon nehéz
mérkõzésen vagyunk túl-
mondta a díjátadó ünnep-
séget követõen Zantleitner
Krisztina vezetõedzõ. – He-
lyenként olyan játékot nyúj-
tottunk, olyan gólokat szerez-
tünk melyek a csapatépítés, a
jövõ szempontjából nagyon
fontosak, hiszen volt türel-
münk végigjátszani egy-egy
szituációt, nem kapkodtunk
és a végén is jól koncentrál-
tunk. Meglepetés volt szá-

momra Kádár Ildi játéka, de
mellette Hevesi és Kövér-Kiss
is fontos gólokat szerzett.
Fontos még, hogy köszönjük
a szegedi szurkolókkal kiegé-
szült hazai drukkerek szenzá-
ciós támogatását.

A Hungerit-UniBau játé-
kosai az elkövetkezendõ na-
pokban levezetõ edzéseken
vesznek részt, a felnõtt játé-
kosok segítik az ifjúsági csa-
pat felkészülését a június
eleji bajnoki hajrára, majd
következhet a nyári pihenõ.

H.V.

Tizenhetedik alkalommal
rendez országos teniszbaj-
nokságot a Sportoló Magyar
Sebészek Tenisz Szövetsé-
ge, az idei évben ismét
Szentes lesz a házigazdája a
jeles sporteseménynek.

A fõszervezõ, s egyben a
bajnokságot közel két évtize-
de elindító ötletgazda, Assefa
Abebe elmondta, hogy nem a
Kurca parti város volt az
egyetlen helyszíne a rang-
adónak, hiszen elõfordult,
hogy Fehérgyarmat, Gyõr,
Pécs, illetve a fõváros tenisz-
pályái jelentették a bázisát az
orvosok megmérettetésének,
melyen elõfordult, hogy kül-
földön dolgozó magyar kol-
légák is elindultak. 

Az idei évben június 9-én
zajlanak a mérkõzések, há-
rom korcsoportban. Külön
hirdetnek eredményt az 50
év alatti, az 50 és 63 éves kor
közötti, illetve a 63 év feletti-
ek versenyében. Az elõzetes
regisztráció eddig azt mutat-
ja, hogy már negyvenen – a
szentesi doktorok közül leg-
alább tizenhárman - minden-
képpen részt vesznek a ver-
senyen, melynek a Széchenyi
ligeti teniszpályák adnak ott-
hont szombaton reggel 9 órá-
tól, így az érdeklõdõ nézõk
is figyelemmel kísérhetik az
eseményeket. 

Assefa Abebe kiemelte,

hogy a legfiatalabb verseny-
zõ várhatóan egy Dr. Bugyi
István Kórházban dolgozó
sebész, Söllei Tamás lesz. A
legidõsebb nevezõ pedig,
egy a bajnokságokon koráb-
ban rendszeresen eredmé-
nyesen szereplõ, ma már 70
év fölötti teniszezõ. A fõor-
vos lapunk érdeklõdésére el-
mondta, hogy a bajnokság
ötlete hirtelen fogant. A ma-
gyar urológusok már régóta
szerveztek teniszbajnoksá-
got, innen jött az ötlet, mely-
nek megvalósítása érdeké-
ben azonnal végigtelefonálta
az ország kórházait tenisze-
zõ sebészek után kutatva.
Rögtön akadtak is jelentke-
zõk, a létszám pedig a követ-
kezõ esztendõkben szaporo-
dott. Késõbb doktornõk és
sebészfeleségek is bekapcso-
lódtak, így voltak olyan
évek, mikor számukra külön
versenyszámot hirdettek.
Mint megtudtuk, a teniszbaj-
nokság most is egy vacsorá-
val, fehér asztal melletti be-
szélgetéssel zárul majd, ame-
lyen megegyeznek a követ-
kezõ évi versenyhelyszínben
és idõpontban. Így kizárt,
hogy 2013-ban ne tudjanak
megmérkõzni a teniszsport-
nak rendszeresen hódoló or-
vosok és rezidensek.

Cseh-Lakos

Orvosok a
teniszpályán

Egy Széll-fejes döntött

Elsõsorban a „gyengéb-
bik” nem vett részt a Moz-
dulj rá! címû rendezvényen,
mely a hétvégén az aerobik
szerelmeseinek adott lehe-
tõséget arra, hogy újfajta
mozgásformákat próbálja-
nak ki – mondta el Propszt
Carmen, a mûvelõdési ház
program- és rendezvény-
szervezõje. Már õsszel sike-
rült ennek a sorozatnak az
elsõ rendezvényét megszer-

vezni Czanik Balázs aero-
bikoktató vezetésével. Most
Gáspárné Edina helyi szak-
emberrel arra gondoltak,
hogy az ifjúsági ház karolja
fel ezt a rendezvényt, és
a ház melletti „gödörben”
rendezzék meg a sportna-
pot. A gyönyörû napsütés-
ben, az aktív sportolás mel-
lett több lehetõséget ismer-
hettek meg a résztvevõk,
így az egészséges életmó-

dot, és az egészségi felmé-
rés eredményét.

Mindenki megmérhette,
hogy mennyire fitt, meg-
kóstolhatta az oxigéndús vi-
zet, tanácsokat hallgathatott
meg az egészségtudatos
életmóddal kapcsolatban,
táncolhatott, tornázhatott, a
gyerekek pedig kipróbál-
hatták a gyermek-kaland-
park rafinált eszközeit.

GI

Roadshow – az aerobikosoknak

Bronzérmesek a nõi pólósok

A Szentesi Sakk SE május
19-én rendezte meg Szentes
Város Ifjúsági Sakkbajnoksá-
gát a Móricz mûvelõdési
házban. A versenyt az ön-
kormányzat és a Szentesi
Mûvelõdési Központ támo-
gatta. A versenyen vala-
mennyi általános iskola kép-
viseltette magát, a gyerekek
7 fordulós svájci rendszer-

ben mérkõztek  egymással.
A díjakat Móra József, a mû-
velõdési és sportbizottság el-
nöke és Kozák János, a Sakk
SE elnöke adta át.

Az eredmények, alsó tago-
zat, fiúk: 1. Udvardi Zalán, 2.
Kovács Dávid (mindketten
Deák-iskola), 3. Török Dániel
(Koszta). Lányok: 1. Komár
Noémi, 2. Bakos Luca (mind-

ketten Kiss Bálint).
Felsõ tagozat, fiúk: 1. Nagy

Viktor, 2. Nagy Roland, 3.
Mélykúti Ferenc (mindhár-
man Klauzál). Lányok: 1.
Lantos Alexandra (Koszta), 2.
Turák Lejla (Klauzál), 3.
Csókási Dzsenifer (Fábiánse-
bestyén).

Kõhalminé
Forrai Julianna

Sakkbajnokság

Miskolczi Kitti (balra) remekül védekezett a bronzmeccsen és a büntetõpárbajban is belõtte az ötméterest.

Fotó: Vidovics
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Kos
Kövesse figyelemmel má-
sok tetteit, hátha elsajátít

egy-két trükköt, amivel könnyebbé
teheti a saját feladatait. Boldognak
érzi magát, élvezze a mindennapi
apró örömöket.

Bika 
Szerelmi ügyekben oko-
san teszi, ha egy tapasz-

taltabb barátjától kér tanácsot, aki
elfogulatlanul látja a helyzetet.
Nyugtassa meg önt, hogy semmi
sem kötelezõ, és hogy nagyrészt az
ön döntésén múlik a dolog.

Ikrek 
Igazi barátra találhat, rá-
adásul olyanra, aki eddig

is a közelében volt, csak nem jöttek
rá, hogy mennyire egy hullámhosz-
szon vannak. Töltsenek sok idõt
együtt, mert sokat tanulhatnak  egy-
mástól!

Rák 
Nagyon vágyik a szere-
lemre, de nem érzi a nagy
szívdobogást, villámcsa-

pást. Az elsõ randi után még ne gör-
csöljön ezen, talán ha jobban meg-
ismeri partnerét, teljesen leveszi a
lábáról.

Oroszlán 
Furcsa érzelmi viszonyba
kerülhet egy régi barátjával,
amely már nem baráti, de

szerelemnek sem nevezhetõ. Ingado-
zik a kettõ között, mert érzi, hogy rizi-
kós átlépni azt a bizonyos határt.

Szûz 
Lesz alkalma gyakorolni a
döntéshelyzeteket, fõleg

hétfõn és kedden kell jól mérlegelnie
az észérveket. Nem könnyû az érzel-
meket kizárva dönteni, de most pró-
bálja meg ezt tenni.

Mérleg
Ha a barátai valamiben
nagyon egy irányba húz-

nak, de önnek ez nem tetszik, nem
kell velük tartania. Álljon ki a saját
véleménye mellett, hiszen ha igazán
a barátai, akkor elfogadják.

Skorpió 
Jót tenne, ha rendszere-
sebb idõbeosztással élne,

mert akkor nem szakadna minden
feladat egyszerre a nyakába. Persze
a Skorpiók hatalmas munkabírásá-
val az ilyen helyzeteket is könnyen
megoldják.

Nyilas
Ez a hét a szenvedélyes
csábításé, a szerelemé.
Ne gondolkodjon túl so-

kat, ne azzal foglalkozzon, mi lesz
holnap, élvezze a pillanat varázsát.
Ha nem teszi, utólag már hiába bán-
kódik rajta.

Bak 
Vasárnaptól új idõszak in-
dul a szerelmével; a szen-

vedélyes vagy féltékeny napok után
barátibb, csevegõsebb hangulatban
lesznek. Jó néha tartani egy kis szü-
netet az érzelmi viharok között.

Vízöntõ 
Itt az ideje, hogy vegyen
néhány szexi ruhadara-

bot, amiben mindenkit elbûvölhet.
Vigye magával ismerõsét, aki meg-
mondja, hogy mi áll jól, nehogy ké-
sõbb megbánja a választását.

Halak 
Szerencsére a kritikussá-
gához jó humorérzék is

párosul, ami sokat old egy-egy csí-
põs megjegyzésén. A kedvese már
biztosan tudja kezelni az ilyen hely-
zeteket, de az új ismerõseivel legyen
kíméletesebb.

Május 26-június 1.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Szombaton indult a Szent
Erzsébet-iskola elõl az intéz-
mény tanulóiból, a szülõkbõl
és barátokból álló több mint
száz fõs csapat, rendõri veze-
téssel, Nagymágocsra. Szõké-
né Vörös Ildikó, az iskola szü-
lõi szervezetének vezetõje el-
mondta, hogy a tavalyi kez-
deményezésük után a lét-
szám az idén már megduplá-
zódott. Tavaly a Körösön ta-
lálható duzzasztóhoz teker-
tek, most Nagymágocsig
mentek. A gyerekek számára
útközben is gondoskodtak
programokról, például betû-
ket kellett keresni. A végállo-
máson étkezés, számháború-
zás, foci, tollaslabda, kötél-
húzás várta õket. Az anyagi-
akat elsõsorban a szülõk biz-
tosították. A megmaradó
pénzt az iskolai alapítványba
fizetik be.

GI

Szent Erzsébet
kerékpártúra

Baráti és törzsvendégek
közötti „magyar” biliárdver-
senyt szerveztek a hétvégén
az egyik kertvárosi sörözõ-
ben. A 120-as szabályok sze-
rint lebonyolított verseny fõ-
szervezõje, Barna Viktor – aki
a vívószakosztály vezetõje is
– elmondta, hogy a verseny
egyfajta ranglista megállapí-
tás, hiszen egymás között
mindig csak a vita volt, hogy
ki a jobb játékos. Tizenöten
neveztek, a versenyzõk ételt
is kaptak a dákó mellé. 

Eredmény:
1. Takács József,
2. Vaczkó Mihály,
3. Kristó Imre.

Löktek

Szûcs Szabolcs, az üdülõ-
központ vezetõje különbözõ
„fogásokkal” próbálja csalo-
gatni a vendégeket. Ezek
közé tartozik a már második
alkalommal megrendezett
törpeharcsafogó verseny.
Tíz fõs csapatok érkeztek
Szegedrõl, Nagymágocsról
és Szegvárról is. 

A tavalyi versenyhez ké-
pest újítás volt, hogy most
számítottak más halak is a
törpeharcsák mellett, a de a
pontyokat lemérés után visz-
sza kellett dobni. A gyõztes
FC KÁOSZ (Szentes) csapata
kimagaslott a mezõnybõl, hi-
szen 8000 ponton felüli ered-
ményét a többi csapat meg
sem tudta közelíteni. A kifo-
gott halakat el kellett készíte-
ni, és a zsûri az ételt is pon-
tozta. Természetesen itt is a
törpeharcsa volt fõszereplõ.
A fõzõ- és sütõverseny gyõz-
tese a szegedi csapat lett,
akik speciális – sós, lisztes,
szögedi paprikás  – bundá-
ban sütöttek ki filézett
pontyszeleteket, amiket nem
itt fogtak, hanem hoztak ma-
gukkal. A fõzésben második
helyre szorult FC KÁOSZ
csapata tárcsán sütötte meg a
kifogott zsákmányt, míg a
harmadik, nagymágocsi gár-
da halászlével próbálkozott.
A nyeremények tükrözték a
verseny szellemét, kis bográ-
csokat, haletetõ eledeleket,
halas recepteket tartalmazó
szakácskönyvet kaptak a do-
bogósok.

GI

Törpeharcsa
volt

a fõ fogás

A Szivárvány Mûvészeti Iskola két tanu-
lója is sikerrel szerepelt rangos megméret-
tetéseken. A Zánkai Nemzetközi Képzõ- és
Iparmûvészeti Pályázatra 39 országból kö-
zel 11 ezer alkotás érkezett. A hatalmas
mezõnyben Mácsai Kata arany oklevelet
kapott. Pályamûve, egy akvarell techniká-
val készült kép, bekerül a zánkai Gyer-
mekrajzok Galériájába, ahol folyamatosan
megtekinthetõ lesz. A kislány jutalma,

hogy részt vehet a nyáron a helyszínen
rendezendõ tehetséggondozó táborban.

A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület Szerelmes madarak címû or-
szágos pályázatán Sántha Máté 3. díjat
nyert. Az elismerés értékét növeli, hogy
kétezer beküldött pályázatból a szakmai
zsûri csupán 11-et jutalmazott. Mindkét
diák felkészítõje Kalácska Beáta.

Mûvészeti iskolások sikere

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
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 13-17 óra kö-
zött látogatható a Széchenyi ligeti
épületben.

Tokácsli Galéria
Andreas, Dascha és Arnold

Trautwein (Sankt Augustin) kép-
zõmûvészek családi kiállítását
május 26-ig látható. 

Június 1-jén, pénteken 17 óra-
kor Százéves a szentesi városhá-
za címû dokumentumtárlat, a kis-
teremben a Szabadkai városhá-
zák címû vándorkiállítás nyílik.

Városi könyvtár
Kapcsolatok – érzések – terek

címmel Séra Erzsébet alkotásai-
ból nyílt kiállítás nyitva tartási
idõben látogatható.

Aratóné Novák Ildikó és Ve-
cseriné Vass Rózsa festményei-
bõl van kiállítás június 8-ig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Kecskeméti Fotókör Hüje lét-

ra címû fotókiállításra invitálják az
érdeklõdõket.

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 Buda-
pest-Bamako Rally háromszoros
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
tartás: hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.

Galéria Kávéház
Monostoriné Hrabovszky Éva

Töredékek címû fotókiállítása jú-
nius elejéig látható a kávéház
nyitvatartási idejében.

Õze Lajos Filmszínház
Május 24-28.
17.30 óra Krízispont – ameri-

kai thriller,
20 óra Az erõ krónikája – an-

gol-amerikai sci-fi. 
Május 31-június 4. 
17.30 óra Az igazi kaland –

amerikai vígjáték,
20 óra A Vaslady– angol élet-

rajzi dráma.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Május 25-tõl

A buszra felszáll egy vámpír, és
húz maga után egy koporsót. Az
emberek tátott szájjal nézik, mire
megszólal a vámpír:
– Mi van? Nem láttak még étel-
hordót?

Régimódi apuka dicsekszik az el-
adó lányával egy társaságban:
– Az én Marikámnak kétmillió fo-
rint a hozománya.
Mire valaki megjegyzi:
– Az nem hozomány, hanem kár-
térítés.

George évek óta szenvedett egy
lelki betegségben, állandóan ag-
gódott minden miatt. Egyszer
azonban megoldást talált a prob-
lémára. Barátai is észrevették,
hogy sokkal kiegyensúlyozottabb
lett, és kérdezték tõle, mi történt.
– Felbéreltem egy hivatásos ag-
gódót, heti 1000 dollárért. Most
már õ aggódik helyettem.
– Heti 1000 dollárért? Hogy tu-
dod ezt kifizetni? - kérdezték tõle.
– Hát, emiatt is neki kell aggód-
nia, nem nekem!

A rendõr felesége leküldi a rend-
õrt, hogy vegyen hurkát. A felesé-
ge a teraszról lekiabál hogy:
– De ne véreset!
A rendõr magába:
– Denevéreset, fúj.

Új foglyot vezetnek be a zárkába.
A cellatársa rögtön megkérdi:
– Mennyi?
– Húsz év.
– Miért?
– Egy kutya miatt.
– Egy kutya miatt húsz év?
– Igen, mert az a lökött kutya ad-
dig kapart a kertben, amíg kika-
parta az anyósomat...

Európai tudósok kutatásokat foly-
tattak a különbözõ italoknak az
egészségre gyakorolt hatásairól,
és egyértelmûen megállapították
az alábbiakat:
Vodka + jég = károsítja a vesét.
Rum + jég = károsítja a májat.

Whisky + jég = károsítja a szí-
vet.
Gin + jég = károsítja az agyat.
Ki hitte volna, hogy az a rohadt
jég tesz tönkre bennünket!?

Egykoron valamikor a század
elején történt az eset. Egy újság-
író azt merte írni valakirõl, hogy
annyi esze sincs, mint egy tyúk-
nak. Persze az illetõ begurult és
perre vitte a dolgot. A bíró meg-
kérdezte az újságírót, hajlandó-e
nyilvánosan beismerni a tévedé-
sét?
– Természetesen.
Ezzel a pernek lõttek, a másnapi
újság pedig a fõcímben hozta:
“XY-nak annyi esze van, mint
egy tyúknak!”

Az ifjú katonajelölt aranyér vizsgá-
lathoz érkezett. Be is dõlt, ahogy
kérték. Az orvos közben feltette a
kérdést:
– Maga dohányzik?
Katonajelölt:
– Miért? Kormos?

Pótfûtés

A Szentesi Hírlap 1928.
november 11-i száma közöl-
te, hogy a Magyar Hét nevû
kiállításon többek között
megrendezték a kirakatok
szépségversenyét is. A bírá-
ló bizottság Négyesi Imre
egykori polgármester el-
nökletével hozta meg a
döntést, mely kirakatok tu-
lajdonosai érdemelnek dí-
jat. A zsûri tagjai megálla-
pították, hogy a verseny ki-
magaslóan jól sikerült, híre
Szegedre is eljutott.

84 év elteltével a kiraka-
tok és a kirakatrendezõk
helyzete egyaránt megválto-
zott. Amíg pár évvel ezelõtt
fénykorát élte a helyi kira-
katok karácsonyi szépség-
versenye, mára már egyre
inkább jelentõségét veszti ez
a fajta megmérettetés. Az
okok között sorolhatjuk a
közhelyeket, miszerint nincs

pénz szakemberekkel dol-
goztatni, nincs idõ a folyton
változó divat miatt újra ren-
dezni, egyszerûbb elõre el-
készített dekorációkat alkal-
mazni vagy csupán képek-
kel, akár tablókkal meg-
szüntetni az üres tereket
egy-egy idõszakban.

Burai László több évtize-
des kirakatrendezõi múlttal
rendelkezik, mára viszont
leginkább csak dekoratõri
munkákat végez, szerinte a
globalizáció kiszorítja ezt a
tevékenységet is. 

– Régen a kereskedelem-
ben rangot jelentett a kira-
katrendezõ szakma. Komoly
felvételin kellett megfelelni
annak, aki ezt a szép mun-
kát választotta. Nem volt
elég a kézügyesség, kellett
még az ötletesség, a jó prob-
lémamegoldó készség és
nem ártott, ha tudott a diák

fúrni-faragni, vasalni, papírt
hajtogatni. Az iskolában kü-
lönleges szellemiség uralko-
dott. Mûvésztanárok oktat-
tak minden apró részletre
odafigyelve, még a tárgyak
egymás mellé helyezését is
külön órákon tanították. A
mostani kirakatok nagy ré-
sze szakmai szemmel rend-
szertelen. Nem látni az
összhangot, így a figyelem
sem oda terelõdik, ahová
kellene. Sajnos ma már a
„Vedd és vidd” elmélet
uralkodik, szinte a vásárlók
irányítják a boltok ablak-
üvegei mögött lévõ kínála-
tot – vélekedik a szakember.

Nagy Zsuzsanna szintén
kirakatrendezõként dolgo-
zott, de jelen pillanatban õ
sem tudja eredeti foglalko-
zását folyamatosan végezni. 

– Sajnos egyre igénytele-
nebb kirakatokat lehet látni.

Gyakran kartonpapírra írva
kínálják az áruházak, boltok
az akciós termékeiket vagy
egyszerûen csak elõre gyár-
tott angol nyelvû matricák-
kal jelzik, hogy valami ol-
csón kapható. Ez azért is
szomorú, mert a magyar
nyelvhez semmi köze, az
eredeti szakmától pedig na-
gyon távol áll. Már a papír-
boltokban is szinte minden
kelléket be lehet szerezni,
ami segíti a rendezést, a gé-
pi eljárással készült matri-
cáktól kezdve az olcsó, mû-
anyag kiegészítõkig és ez
nem csak a kirakatok han-
gulatát, hanem egy egész
város képét is jellemezheti.
Az üresen tátongó üzleteket
pedig nem is említettük –
mondta az egykori kirakat-
rendezõ.

F.A.

Változnak a kirakatok is

A Szivárvány Mûvészeti Iskola Árpád utcai óvodai képzõmûvészeti csoportja  vizs-
gakiállítással és mûsorral zárta a tanévet. Közel negyven nagycsoportos óvodás járt
heti rendszerességgel a mûvészeti iskolába Banka Ágnes rajz- és vizuális kultúra ta-
nár foglalkozásaira. 



Hat országból mintegy 250
versenyzõ versenyzõ részvé-
telével zajlott a 17. Nemzet-
közi Szenior Úszóverseny a
ligeti uszodában a hétvégén.
A hazaiak mellett Hollandia,
Ausztria, Szlovénia, Romá-

nia és Szerbia is képviseltette
magát csapatokkal. A házi-
gazdák rengeteg kiváló ered-
ménynek örülhettek, a Szen-
tesi Delfin ESC éremszerzõi-
re következõ számunkban
még visszatérünk. A jó sze-

replés mellett a hangulat is
kiváló volt a kétnapos verse-
nyen, hiszen nagy tetszés-
nyilvánítás fogadta például
a retro-úszásra vállalkozó-
kat, akik korabeli ruhákban
álltak rajthoz.
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Tel.: 311-506, 317-152

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
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: Május 28-június 4-ig Szent
Damján Gyógyszertár (Sima F. u.
38.) hétfõ-péntek 7.30-17, szom-
bat, vasárnap zárva. Készenléti te-
lefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) május 26-
27-én Petz János Klauzál u. 21.,
telefon: 30/549-09-07, május 28-
án Bikádi Péter Bem u. 21., telefon:
30/248-44-94.
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csokis piskótakocka
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Május 17-én ismeretlen te-
lefonáló tett bejelentést a
Szentesi Rendõrkapitánysá-
gon arról, hogy bombát he-
lyeztek el el két szegvári
magánháznál. A rendõrség
munkatársai nagy erõkkel
vonultak ki a helyszínre,
ahol az átvizsgálás után
egyik épületnél sem találtak
robbanószerkezetet. A rend-
õrség a hamis bejelentést té-
võ férfi ellen közveszéllyel
fenyegetés miatt indított
nyomozást, egyúttal kérik,
hogy aki bármilyen informá-
cióval rendelkezik az esettel
kapcsolatban, az tárcsázza a
63/561-310-es vagy a 107-es
telefonszámot. 

Ismeretlen tettes ellen tett
feljelentést egy nagymágocsi
fiatalember, akit internetes
vásárlás során vert át egy
csaló. A sértett a világhálón
keresztül szeretett volna
megvásárolni egy 63 ezer fo-
rint értékû mobiltelefont, és
a készülék árát utánvétellel

ki is fizette, ám a csomag ki-
bontását követõen derült ki,
hogy a kézbesített tárgy nem
egy mobil, hanem egy elekt-
romos szúnyogriasztó volt.

95 darab fóliabordát lop-
tak el, feltehetõen tehergép-
jármûvel, ismeretlen elköve-
tõk az egyik bekerítetlen
nagynyomási tanya területé-
rõl. A tulajdonost 400 ezer
forint értékû kár érte.

Viperával és bozótvágó
késsel jelent meg egy belvá-
rosi szórakozóhelyen két,
korábban onnan kitessékelt
férfi. A felfegyverkezett férfi-
ak megfenyegették a bizton-
sági alkalmazottakat és né-
hány vendéget is, de szeren-
csére mire bármilyen súlyo-
sabb dologra került volna
sor, kiérkeztek a rendõrök. A
randalírozók ellen felfegy-
verkezve elkövetett garázda-
ság miatt indult eljárás.

Május 16-ára virradóra
törtek be a nagymágocsi kas-
télyotthon büféjébe, amely-

nek megritkították az áru-
készletét és egy mobiltele-
font is elloptak ismeretlenek.
A rendõrség már elfogta az
öt elkövetõt, akikrõl kide-
rült, hogy alaposan gyanú-
síthatóak azzal, hogy néhány
nappal korábban – szintén
innen – eltulajdonítottak 15
méter réz esõcsatornát.

Nagy összeget loptak el az
egyik belvárosi szórakozó-
hely tulajdonosától néhány
héttel ezelõtt. A tulaj az álta-
la vezetett szórakozóhelyen,
az egyik asztal mellett hagy-
ta a táskáját, melyet õrizetle-
nül hagyott néhány percre.
Mire visszatért az asztalá-
hoz, a táskának már csak
hûlt helyét találta. A tolvaj
igazi fogása nem is a céges
iratok voltak, hanem a táská-
ban található közel 200 ezer
forintot érõ táblagép és a 3,5
millió forintnyi készpénz.
Történt mindez május 10-én,
a déli órákban, Szentes bel-
városában. H.V.

Viperával és bozótvágóval
mentek a buliba

Elsõ alkalommal szervez autó-
soknak, motorosoknak tájékozódá-
si ralit Szentesen a 3tusa TSE. A
szentesi az egyesület idei öt futa-
mos versenysorozatának egyik ál-
lomása, amire eddig 32 csapat ne-
vezett. GPS kategóriában összkerék
hajtású autókkal és terepmotorok-
kal a Tisza árterében kell ügyességi
feladatokat végrehajtani adott idõn
belül, navigációs eszköz használa-
tával. A MAP családi kategóriában
bármilyen jármûvel teljesíthetõek a
jórészt városi utakon, helyszíneken,
térkép alapján megtalálható felad-
ványok. A versenyzõk június 9-én
rajtolnak a Kossuth térrõl. A kétna-
pos program részeként vasárnap
16 órakor Sinka Zsolt világrekord
kísérletet tesz, több összekötött au-
tó foggal való elhúzásával.

Tájékozódási rali

A 19. EGYHÁZZENEI TALÁLKOZÓ
programjaként rendezik meg
Szentes Város Fúvószenekarának
hangversenyét május 27-én, va-
sárnap 17 órakor a református
nagytemplomban.
A SZENTES NAGYTEMPLOMI RE-
FORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
meghívja a pályán lévõket és a
nyugdíjas pedagógusokat a június
3-án, vasárnap 10 órakor tartandó
pedagógus-napi istentiszteletre a
református nagytemplomba.

Született:
Kocsis Attila és Deák Szil-

viának (Burián L. u. 12/A)
Milán, Molnár Tamás Mi-
hály és Nagy Erikának
(Bajcsy-Zs. u. 13/A) Ákos
nevû gyermeke. 

Házasságot kötött:
Gila László Tibor (Szeg-

vár, Kinizsi u. 1.) és Nagy
Zsuzsanna (Nagyhegy

350/D), Kovács Antal Attila
(Bacsó B. u. 11.) és Pap Ibo-
lya (Csongrád, Szemere B.
u. 14.), Dancsó Imre Attila
(Eperjes, Kiskirályság 170.)
és Bódis Anett (Gádoros,
Bajcsy-Zs. u. 34.). 

Elhunyt:
Kanfi-Horváth Margit

(Apponyi tér E. ép.).

Családi események

Termékenység- és egész-
ségvarázslás, búcsújárás, sõt
boszorkányok rontásának
elhárítása is kapcsolódik
pünkösdhöz, derült ki Mód
László néprajzkutató me-
gyeházi elõadásán.

A z  E g y ü t t  S z e n t e s é r t
Egyesület felkérésére beszélt
a muzeológus az ünnep kü-
lönbözõ – köztük szentesi -
vonatkozásairól, néprajzi
szempontból közelítve a té-
mához. Szerteágazó, gazdag
hagyományvilágot vonultat
fel a pünkösd, melyek egy-
ségben éltek, illetve élnek
a felújított szokásokban,
mondta Mód László. A hall-
gatóság megtudhatta tõle: az
elnevezés a görög penté-
koszt szóból származik,
mely ötvenet jelent, s a pün-
kösd „vándorló” ünnep, a
húsvétot követõ 50. napon
tartjuk. A katolikus és a re-
formátus vallásban is jelen-
tõsége van, a bérmálással, il-
letve a konfirmálással kap-
csolható össze. Búcsújáróhe-
lyekhez is ekkor zarándokol-
tak a hívek, a szentesi katoli-
kusok jellemzõen a mária-
radnai kegyhelyet keresték
fel.

Hiedelmek is kapcsolód-
nak a pünkösdhöz, ide tarto-
zik a boszorkányok rontásá-

nak megakadályozása.Ennek
egyik formája a harmatsze-
dés, melyet lepedõbe gyûj-
töttek össze, azt a tehénnek
is adhatták, de kenyérsütésre
is használhatták. Kevesen
tudják, de a szegedi boszor-
kánypereknek szentesi vád-
lottja is akadt.

Szintén itteni vonatkozása
lehetett az ünnephez kapcso-
lódó szokáskörnek, hogy
pásztorokat ajándékoztak
meg ekkor kenyérrel, borral.
Minthogy az 1850-es évek-
ben több alkalommal is ösz-
szeírták a szentesi pásztoro-
kat, feltételezhetõ, hogy ez a
szokás itt is dívott.

Az egészségmegõrzésre
irányuló megállapítását egy-
szersmind jó tanácsként is
adta Mód László: aki pün-
kösdkor bort iszik, egészsé-
ges lesz. Bálak, táncmulat-
ságok ideje is a pünkösd, vá-
rosunkban is tarthattak ilye-
neket. A lányok ezen az ün-
nepen küldtek mátkatálat a
legényeknek, de a májusfa
állításnak is az egyik jeles al-
kalma volt a pünkösd. 

A néprajzkutató beszélt
még az ügyességi versenyen
választott pünkösdi királyok
kiváltságairól: például részt
vehetett lakodalmakon, s ha
tiltott helyen legeltetett, nem
fizetett büntetést.

Mód László néhány ritka-
ságszámba menõ archív
flimrészlettel elevenítette fel
a csíksomlyói búcsú esemé-
nyeit.

Mint a civil szervezet ren-
dezvényein már megszok-
hattuk, ezúttal is ajándékba
adtak egy receptet. Bár kife-
jezetten pünkösdi ételt nem
nagyon lehet találni, a hús-
véthoz hasonlóak az étkezési
szokások ilyenkor, nem ma-
radhat el az ünnepi asztalról
a kalács sem. A recept alap-
ján sváb fonott kalácsot süt-
hetnek a háziasszonyok.

D. J.

Pásztorokat ajándékoztak,
boszorkányokat is ûztek pünkösdkor

(Folytatás az 1. oldalról.)
A gyermekjóléti és gyer-

mekvédelmi,  valamint a
gyámhivatal feladatokról
szóló beszámolókat  elfogad-
ta a testület. Elhangzott,
hogy az országos médiában
is hírként megjelenõ iskolai
orvosi igazolás hamisítása
nem szentesi gyereket érint,
azonban helyi középiskolá-
ban tanul. A bel- és csapa-
dékvíz elvezetés helyzetével
foglalkozó tájékoztatóval
kapcsolatban a Pálmások
Szövetsége véleménye, hogy
a Vecseri-fok betemetése sú-
lyosan hibás döntés volt és
egyben környezetkárosító is.
A Széchenyi liget védett fái
közül azóta már több mint
tíz kipusztult és a folyamat-

nak még nincs vége. Ezért
nem támogatást, hanem
büntetést érdemelne a város.
Demeter Attila kérte ez utóbbi
állítás visszavonását Horváth
István képviselõtõl. A Vecser-
i-foki parkoló és út építése
345 millióba került. Ezen túl-
menõen mintegy 750 millió
forintot fordított a város a
bel- és csapadékvíz csatorna
rendszer megújítására az el-
múlt öt évben. A testület tá-
mogatta a MÁV Lakásszö-
vetkezet kérelmét a Köztár-
saság utca 19-21. és a Drahos
utca 6. számú társasházak
panelprogram keretében tör-
tént felújítására pótlólagosan
342 ezer forint többletfinan-
szírozás kifizetését.

Besenyei

Ünnepség a
testületi ülésen

Szentesiek a dobogó második és harmadik fokán.

Kiválóan versenyeztek


