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Nem kapott nõi szabad-
kártyát a hazai szövetség a
nemzetközi szervezettõl, így
nem vehet részt a nyári lon-
doni paralimpiai játékokon a
Szentesi Úszó Club verseny-
zõje, Rácz Nikoletta – értesí-
tette lapunkat a fiatal para-
úszó edzõje. Kovács Brigitta
hozzátette, nincsenek elkese-
redve, mert mindent megtet-

tek annak érdekében, hogy
szerepelhessenek a para-
limpián. Nikire még számos
nagy verseny vár és már né-
mi tapasztalattal felvértezve
kezdheti meg a felkészülést
a riói játékokra.

Jövõ héten Berlinbe utazik,
egy ottani jó szereplés feled-
tetheti az elmúlt hetek meg-
próbáltatásait.

Úszás

Niki nem mehet

Pályázati források és
befektetõk felkutatását
javasolja a városvezetés
annak érdekében, hogy
kalandpark épülhessen
Szentesen.

Az ötlet, miszerint egy
ilyen attrakcióval tovább
lehetne növelni a város tu-
risztikai vonzerejét, nem
új keletû, mégis úgy szere-
pel abban az elõterjesztés-
ben, amirõl lapunk megje-
lenése napján tárgyal a
képviselõ-testület, mintha
egy hasonló szentesi pro-
jektrõl nem esett volna szó
korábban a városházán.
Egy kalandpark létrehozá-
sa csupán az egyik javasla-
ta az anyagnak, amely a
legfontosabb teendõket so-
rolja az idegenforgalom
további élénkítése érdeké-
ben. Az elsõ indítvány a
szálláshelyfejlesztésre vo-
natkozik – a helyzetértéke-
lés szerint 2000 és 2010 kö-

zött Szentesen összességé-
ben 25 százalékkal csök-
kent a kereskedelmi szál-
láshelyek száma. A Szen-
tes Kártya bevezetésétõl is
sokat várnának: nem csak
a városlakók, hanem az
ide érkezõ turisták is ked-
vezményekben részesül-
hetnének, ha az érdekelt
vállalkozások összefogásá-
val kialakulna a rendszer.

Egészen az elmúlt éve-
kig pályázati források sem
támogatták a kalandpar-
kok létesítését – olvasható
a z  a n y a g b a n ,  d e  a r r ó l
nincs szó benne, hogy az
önkormányzat 2009 októ-
berében zárt ülésen egy-
szer már döntött arról,
hogy bérleti- és opciós
szerzõdést köt egy helyi
vállalkozással egy Vecseri-
foki területre vonatkozó-
an, ahol a beruházó ka-
landparkot kívánt építeni.

(folytatás a 3. oldalon)

Kalandpark
újratö l tve

Kapacitásából alig, presz-
tízsébõl viszont rengeteget
veszíthet a szentesi kórház
az új egészségügyi rend-
szerben, amelynek szabá-
lyozásai július elsejétõl lép-
nek életbe.

Egy hónappal ezelõtt
Várkonyi Katalin, a nemrég

Csongrád Megyei Dr. Bu-
gyi István Kórházra keresz-
telt intézmény fõigazgató-
nõje még úgy tudta, egyet-
len osztályt sem kell bezár-
ni az egészségügyi ellátó-
rendszer átalakítása miatt,
azóta viszont változott a
helyzet. Az Állami Nép-

egészségügyi és Tisztiorvo-
si Szolgálat (ÁNTSZ) hiva-
talos honlapjára feltett ha-
tározat szerint Szentesen
aktív fekvõbeteg-szakellá-
tásban 17 szakterületen,
krónikus fekvõbeteg-szak-
ellátásban pedig 4 szakte-
rületen folyhat tovább a

gyógyító munka állami fi-
nanszírozással. 

Az ágyszámok tekinteté-
ben elhanyagolhatónak tûnik
a változás, hiszen a korábbi
417-rõl 408-ra csökken a kór-
ház kapacitása elsejétõl,
azonban az ÁNTSZ listájáról
hiányzik a fertõzõ osztály.
Lapunk információi szerint
jelenleg 13 ággyal mûködik
az osztály, 2 orvos és 8 ápoló
látja el a betegeket. Úgy érte-
sültünk, lapzártánkig hivata-
losan senki nem értesítette a
dolgozókat a változásról. Ed-
dig a belgyógyászattal együtt
– úgynevezett mátrix rend-
szerben – mûködött a fertõzõ
osztály. Ahhoz, hogy az új
struktúrában önálló osztály-
ként maradjon meg, 20-ra
kellene növelni az ágyszá-
mot. Hozzáértõk szerint ag-
godalomra ad okot, hogy jú-
liustól a szentesi kórház ellá-
tási területéhez tartozó fertõ-
zõ betegek Szegeden kaphat-
nak ellátást – úgy, hogy ott
egyáltalán nem növelik a fer-
tõzõ osztály kapacitását.

(folytatás a 8. oldalon)

Trauma a kórházban

Tavaly már 3 millió forin-
tot sem költöttek az utasok
a helyi tömegközlekedésre,
az önkormányzat viszont
közel 8 millióval támogatta
a buszjáratok mûködtetését.
A város pályáztatással ke-
resne új szolgáltatót a fel-
adat ellátására – 2013-tól
hétvégén nem közlekedné-
nek helyi buszjáratok. 

Hiába a járatritkítás és a
helyközi járatok bevonása,
továbbra sem lehet gazdasá-
gosan mûködtetni a helyi tö-
megközlekedést: a Tisza Vo-
lán Zrt.-nek 2011-ben 4,7

milliós veszteséget okozott a
feladat ellátása. Azért csak
ennyit, mert az önkormány-
zat támogatás formájában
közel 8 millióval járult hozzá
a költségekhez, illetve év
közben a már citált járatritkí-
tások miatt 20 ezer kilomé-
terrel csökkent a hasznos út.
Idén ennél is magasabb, 8,4
milliós támogatást biztosít a
város a buszos társaságnak.
A Tisza Volán közzétett ada-
tai alapján, amíg 2008-ban
554 ezer, 2010-ben pedig 478
ezer utasa volt a szentesi he-
lyi járatoknak, 2011-ben már

csak 429 ezer, ami 10 száza-
lékos visszaesést jelent.
Ennél is rosszabb a hely-
zet pénzügyi szempontból:
2008-ban még a 6,4 millió fo-
rintot is meghaladta az uta-
soktól származó bevétel,
2010-ben már csak 3,8 millió
forint származott tõlük, ta-
valy pedig 2,7 millióra csök-
kent a szentesiek által je-
gyekre és bérletekre fordított
összeg. A menetjegyek és a
bérletek forgalma egy év
alatt harmadával esett visz-
sza. 

(folytatás a 3. oldalon)

Lej tmenetben

Kevés a felszálló.

K i h e r é l i k  a z  ö n k o r -
mányzatokat – fogalma-
zott lapunknak Szirbik Im-

re polgármester, amikor az
Országgyûlés elé beter-
jesztett 2013-as költségve-
tésrõl kérdeztük. Sajtóin-
formációk alapján ugyanis
jövõ évtõl alapjaiban vál-
tozik meg a helyhatóság-
ok finanszírozási rendsze-
re. Az Origo internetes lap
azt írta, idén 1042 milliárd
forint apanázst ad a kor-
mány többek között isko-
lai,  szociális normatívák
c ímén,  okmányirodákra
vagy közmûfejlesztésre,
j ö v õ re  a z o n b a n  c s u p á n
647 milliárd forinttal tá-
mogatná a helyhatóságo-
k a t .  E z z e l  n e m  ú s s z á k
meg a települések, ugyan-
i s  a  k o r m á n y  m a g á h o z
irányít olyan bevételeket,
amelyeket eddig õk kap-
tak. Az Origo szerint az
Orbán-kormány elveszi a
gépjármûadó 60 százalé-
kát, és teljesen magához
irányítja az illetékbevéte-
leket. Emellett a személyi
j ö v e d e l e m a d ó b ó l  ( s z j a )
eddig 8 százalékot ott ha-
gyott az állam a települé-
sen lakók befizetései alap-
ján, de most ezt a tételt is
központosítják.

(folytatás a 3. oldalon)

Kiherélhetik az
önkormányzatot

Küzdenek érte. (Fotó: Bíró Dániel)

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet



22  SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001122..  jjúúnniiuuss  2222..

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Füsti
Molnár Lajos cukrászmes-
tert (képünkön) kérdeztük.

– 120 betöltetlen álláshely
van a szentesi mûszaki ez-
rednél, amely a város öt leg-
nagyobb foglalkoztatójának
egyike. Hamarosan 25 fõvel
bõvül az alakulat létszáma,
a fluktuáció éves szinten
meghaladja a 10 százalékot. 

– A munkanélküliek szá-
mára ez egy jó kereseti lehe-
tõség lenne, bár ezen a mun-
kahelyen a feladatokat szigo-
rú szabályok szerint kell vé-
gezni. Úgy látszik mégsem
olyan népszerû a fiatalok kö-
rében a fegyelemmel járó
munka.

– A sportturizmus túllen-
dítette a helyi idegenforgal-
mat a tavalyi mélyponton,
az év elsõ négy hónapjában
közel ezer vendégéjszakával
többet regisztráltak, mint
2011 hasonló idõszakában. 

– A város idegenforgal-
mának sarkalatos pontja
a sportturizmus. Örömteli,
hogy ezzel kapcsolatban fej-
lõdés mutatkozik, remélem
az elkövetkezendõ hónapok-
ban is így lesz. Az uszoda
fejlesztése nagyon fontos, hi-
szen így lehet még vonzóbbá
tenni Szentest azok számára,
akik itt szeretnének kikap-
csolódni. Az idegenforgal-

mat kiszolgáló vendéglátó-
helyek színvonalának emelé-
se is fontos, minõségi szol-
gáltatást kell biztosítani,
hogy igazán jól érezze magát
az ide látogató vendég.

– A polgármesteri hivatal
20 dolgozója kerül át január-
tól a járási hivatalok állo-
mányába, az errõl szóló tör-
vényt múlt hét elején fogadta
el az Országgyûlés. 

– Nem tudom, milyen fel-
adatmegosztást hoz ez az át-
szervezés magával. Elképze-
lésem sincs, hogyan fog mû-
ködni és miért van erre
szükség.

–  Idén eddig tizenkét vál-
lalkozás összesen 342 millió
forint uniós támogatást
nyert szentesi fejlesztésekre.
A nyertesek szerint az önerõ
elõteremtése nagyobb kihí-
vás, mint sikeresen pályázni. 

– A mai adókkal agyonter-
helt világban a vállalkozások
jelentõs részének komoly ne-
hézséget okoz az önerõ elõ-
teremtése. Mivel ezek a pá-
lyázatok utófinanszírozású-
ak, sikeresen pályázni csak
az tud, akinek a létesítéshez
meg van az összes anyagi
eszköze. Nem tartom jónak
ezt a pályázati rendszert.
Ezeknél a beruházásoknál
munkahelyteremtésrõl nem
is beszélhetünk, mivel a mo-
dern technológiák, az auto-
matizálás, a számítógép-
vezérlés inkább munkaerõt
szabadít fel, mintsem igé-
nyelné azt. 

– Gazosak a porták, rende-

zetlen a terület, nem lehet
megközelíteni a partot, rosz-
szak az utak, idegen autók is
bejutnak a tiszai üdülõterü-
letre és több fa veszélyes a
házakra, autókra, pihenõkre
– panaszolták lapunknak.

– Ismereteim szerint töb-
ben befektetésnek vásároltak
telket a Tiszán. Azzal való-
színûleg nem számoltak,
hogy folyamatos feladatot is
vállaltak, mert a természet
igen gyorsan visszafoglalja
azt a területet, amit az ember
elvesz tõle. A természet
„édes” gyermeke a gaz, az
pedig gyorsan elszaporodik.
Igényesség és szépérzék, no
meg sok idõ és munka kér-
dése, hogy az ember a kör-
nyezetét rendben tartsa. Mi-
nél jobban elhanyagolják,
annál nehezebben lehet
rendbe tenni. A Tisza is bese-
gít a rendetlenségbe áradás
idején, mert telepakolja a te-
rületeket homokkal és hor-
dalékkal.

Mit szól hozzá
Füsti Molnár Lajos?

Kissé szkeptikusan fogadtam adóimádó Matolcsy minisz-
ter úr azon bejelentését, hogy innentõl jön a „tündérmese”,
ezáltal a gazdasági jólét a magyar nép számára.

30 éve ez a mese megy, ez etetés a javából. Koromból kifo-
lyólag emlékezhetek rá, amikor beültünk még a 80-as évek
mozijába, ahol elég sûrûn hozta a Híradó, hogy Kádár elvtárs
most éppen mennyi pénzt (kért) hozott a piszkos kapitalis-
táktól. Ezekbõl a pénzekbõl vígan fenn lehetett tartani a gu-
lyáskommunizmust.

A folytatást mindenki ismeri, Antall József néhai miniszter-
elnök, annyira volt magyar, hogy ragaszkodott hozzá, hogy
visszafizessük a Nyugatnak a Kádári átokként felvett 20 mil-
lió dollárt.

A következõ kormányok szinte versenyeztek egymással
(közben eladták az országot), hogy melyikük tud felvenni
nagyobb hitelt és közben végig azzal ámítottak bennünket,
hogy jön, majd nemsokára a Kánaán.

A rideg valóság azonban az, hogy itt van a nyakunkon
23 000 milliárd! forintnyi államadósság és még mindig nincs
vége, a fülkeforradalmárok újabb IMF-hitelért kalapolnak.

Nekem egyszer sem sikerült még olyan emberrel beszél-
nem, aki ezekbõl az õrült összegekbõl akár egy fagyit is ka-
pott volna. Nem akarok belefolyni a maszlagrészbe, hogy eb-
bõl a pénzbõl utakat, hidakat, kórházakat építettek, az elõzõ-
leg felvett hitelek kamatait törlesztik vissza bla-bla-bla, igen
csak közben meg úgy elszegényedtünk, mint még soha.

Erre jön a legújabb mesemondó és elmondja a szokásos ál-
láspontot: áldozzuk be életünket és vérünket Moszkváért,
bocsánat Brüsszelért és közben csak az autójába annyit tan-
kol, mint amennyi másnak a havi keresete vagy a nyugdíja.

Slusszpoénként levelet küld a kormányhivatal a magyar
háztartásokba és megkérdezi, potom 1 milliárdért, hogy
akarnak-e a magyarok minimálbér emelést?!

A magyarok élhetõ országot, élhetõ fizetést akarnak és
azoknak az embereknek a megbüntetését, akik idejuttatták
ezt az országot.

A mai fiatalok néha rálegyintenek az idõsebb korosztályra,
de ne felejtsük, hogy õk építették fel az országot '45 után és a
ma generációjának ugyanez lenne a feladata, hogy biztosítja
a jövõképet, az erõs magyar befolyást a térségünkben.

S remélem, hogy egyszer végre megtaláljuk a saját, az EU-n
kívüli, magyar utunkat és lesz végre egy olyan kormányunk,
aki igenis ki meri mondani azt, hogy kérjük az államadóssá-
gunknak vagy a csökkentését (lengyelek kérték és kapták)
vagy a visszafizetés felfüggesztését, mert ha azokkal a pén-
zekkel nem a Brüsszel feneketlen zsebû urait tömnénk, ha-
nem a magyar gazdaságot és az élelmiszeripart tennénk
rendbe, úgymint apáink tették annyiszor a viharos történel-
münk során, akkor még az unokáink is látni fogják Magyar-
országot.

Bocskay Csaba, a szentesi Jobbik elnöke

Múltunk,
jelenünk, jövõnk

Szentes egyik legérdeke-
sebb alkotása, a Luther té-
ren álló díszkút, idén 125
éves. Ebbõl az alkalomból
jelentette meg a témában
végzett kutatásainak ered-
ményét Labádi Lajos ,  a
Szentesi Levéltár fõtanácso-
sa legújabb könyvében. A
szerzõ korabeli dokumen-
tumok és fényképek fel-
használásával írta meg a
monográfiát, mely forráso-
kat az olvasóval is megoszt-
ja. A szentesi közvélemény
mindig érzékenyen nyo-
mon követte a díszkút kö-
rüli eseményeket. Most hi-
teles, részletes, kizárólag er-
rõl a tárgyról szóló mûbõl
ismerhetõ meg a kút vi-
szontagságos története.  

Szentest 1878-ban Csong-
rád vármegye székhelyévé
jelölték ki. Ez idõben a közel
30 ezer fõs település gyorsan
fejlõdött. A várost 200 tagú,
felerészben virilisekbõl (a
legtöbb állami és helyi adót
fizetõkbõl), felerészben vá-
lasztott képviselõkbõl álló
képviselõ-testület irányítot-
ta.  A város elsõ artézi kútját
– az országban a negyediket
– a korabeli Piac téren (a je-
lenlegi Kossuth téren) fúrták
1885/86-ban Zsigmondy Bé-
la budapesti mérnök irányí-
tásával.  Már a kútfúrás el-
határozását is viták övezték.
Sarkadi Nagy Mihály pol-
gármester a Durenne A. pá-

rizsi cégtõl rendelte meg az
ártézi kút díszítõ szobrait. A
medencét és a szobrok mész-
kõ talapzatát budapesti kõ-
faragó készítette. 1887-ben
különösebb ceremónia nél-
kül avatták fel a homokkõ-
bõl készült 7 méteres átmé-
rõjû medencét és az 5,5 mé-
ter magas – részben ma is
látható – kút-szoborcsopor-
tot. A kút fõszobra egy kí-
gyós botot (a Merkur jelvé-
nyét) magasba tartó nõi alak,
mellékszobrai pedig négy
vízöntõ gyermekalak (put-
tó). Három szinten díszes
csapokból adta a vizet, olda-
lai fémbõl készültek, a város
címerét ábrázoló táblák de-
korálták. 

Az 1920-as évek végére el-
készültek Horváth Mihály
(Kisfaludy Stróbl Zsigmond
alkotása) és Kossuth Lajos
(Tóth István alkotása) egész-
alakos szobrai. Ezeket az al-
kotók javaslatára a fõtéren
kívánták felállítani, ám a
díszkút útban volt. A város-
atyák évekig vitatkoztak, vé-
gül 1934-ben a szoborcso-
porttal díszített kutat lebon-
tották. Az errõl szóló döntés
sokakból ellenérzést váltott
ki: felmerült a díszkút téren
belüli áthelyezése, majd ezt

elvetve, az evangélikus
templom elõtti Luther téren
való felállítása. De mikor el-
bontották a kutat, késõbbre
halasztották a döntést az új-
bóli felállításról. Még a rak-
tározást sem sikerült szak-
szerû módon megoldani: a
szobrok évtizedekig a sóház
udvarán rozsdásodtak.

A mûemlékvédelem véle-
kedése idõszakonként válto-
zott. 1931-ben Schulek János
mûépítész (a Halászbástyát

tervezõ Schulek Frigyes fia)
a szobrokat nem tartotta mû-
emléknek, sõt tucatárunak
nevezte. Fél évszázaddal
késõbb (1982-ben) az Orszá-
gos Mûemléki Felügyelõ-
ség szakreferense, Bugár-
Mészáros Károly a neore-
neszánsz kutat hazai vi-
szonylatban kiemelkedõ al-
kotásnak tartotta, és az ere-
deti helyén való visszaállítá-
sát kérte.

A díszkút újbóli felállításá-

nak gondolata idõrõl-idõre
felmerült. Az 1990-es évek-
ben – közeledve az eredeti
kút 110-ik évfordulójához –
Labádi Lajos kutatómunká-
jának is köszönhetõen ismét
felmerült az ötlet, hogy a pa-
tinás közkutat a város vala-
melyik fontos terén ismét
birtokba vehesse a lakosság.
Az akkori képviselõ-testület
és Szirbik Imre polgármester
felkarolta az ügyet. Hely-
színnek az 1934-ben is ki-

gondolt Luther teret válasz-
tották. Ekkorra az itt lévõ
szovjet hõsi emlékmûvet
már elbontották. A díszkút-
nak csak a szoboralakos ré-
sze került elhelyezésre 1998-
ban, a kör alakú homokkõ-
bõl készült medencéje nem.
Talapzatát Máté István
csongrádi szobrászmûvész
komponálta.

Ha kíváncsiak, kik és ho-
gyan hozták létre a dísz-
kutat, mi lett a kúttal, mikor
és miért bontották el? Mi-
ként állították fel újból? – fel-
tétlenül olvassák el Labádi
Lajos írását, melyet az archív
fotók, régi képeslapok mel-
lett Vidovics Ferenc fényké-
pei tesznek szemléletessé.
Az igényes mûszaki szer-
kesztés és képkidolgozás
Szeri László munkáját dicsé-
ri. A könyvbõl megtudhatjuk
többek között, hogy hol áll-
na Horváth Mihály püspök
szobra, ha nem söpör végig
Európán az elsõ világhábo-
rú, és hogy miért vélték so-
kan, hogy a díszkút szobrait
Rodin világhírû francia
szobrászmûvész mintázta if-
jú korában. 

A tetszetõs kiadvány a
Szentesi Mûhely Füzetek 13.
köteteként jelent meg, a
helyi levéltár és a városi
könyvtár gondozásában. Be-
szerezhetõ a könyvtárban. 

Wittek Krisztina

Megjelent Labádi Lajos új könyve

A szentesi díszkút története

Megdöbbentõ telefon a
reggel órákban. Futótûz-
ként terjed a városban a tra-
gikus hír. A Kossuth téri
hársfák alól egy újabb barát
helye üresedik meg a pa-
don. Alig pár hete még
együtt hallgattuk a ked-
venc slágereket a zenegé-
pen, és itt van a borzasztó
tragédia. Imre barátunk rö-
vid, váratlan betegségben
itt hagyott bennünket.
Gyermekkora óta ismertük
fiatal temperamentumát,
mielõtt elment a Baranyai
dombok alá bányásznak.
Büszke volt mindig azokra
az idõkre, amit ott töltött.
Honvágya volt, majd haza-
jött végül, és a város közis-
mert embere lett a kereske-
delemben. Szerette a társa-
ságot. Meghívtam a Petõfi
Szálló átadására, amit már
nem élhetett meg. Tervez-
tük az asztaltársaságot, sõt
már azt is eldöntöttük,
hogy melyik nótát fogjuk
elénekelni: „Búcsút int az
õsz a nyártól, dér csókol
meg minden rózsaszálat.”
A sors áthúzta számításain-
kat. Újra kell mindent ter-
vezni. És most virágot vi-
szünk egy néma sírra, de
ezzel Õt már nem hozhat-
juk vissza. Tudjuk, hogy
nem jössz, de olyan jó vár-
ni, hazudni a szívnek, hogy
ne tudjon fájni. Míg köz-
tünk voltál, mi nagyon sze-
rettünk, hiányzol nekünk,
soha nem feledünk! „A Fi-
úk a térrõl”

Bagi Imre

In memoriam
Váczi Imre
(1942-2012)



(folytatás az 1. oldalról)
Az L-Direct Kft.-rõl van szó, amely 50 millió forintért meg

is kívánta vásárolni a telket. A cég – melyben Bertók Róbert
mellett érdekeltséget szerzett a Baranyi Sándorhoz köthetõ
MITT Befektetési Zrt. is – 2010 májusában 193 millió forint
uniós támogatást nyert kalandpark létesítésére. A 49 száza-
lékban támogatott, összességében közel félmilliárd forint ér-
tékû projektrõl 2010 októberében írták alá a támogatási szer-
zõdést, de eddig egyetlen kapavágás sem történt a területen. 

Az országosan is kuriózumnak számító parkba olyan kü-
lönleges elemeket terveztek, mint például a Kurca fölé nyúló
függõhíd vagy a 8 méter magas és 30 méter hosszú indító-
rámpa, óriáshinta és tiroli kötélcsúszda. – Tudomásunk sze-
rint a városházán is tisztában vannak vele, hogy a mi projek-
tünk él – nyilatkozta lapunknak Bertók Róbert ügyvezetõ. –
Egyszer már visszavonták a támogatást, de megfellebbeztük,
és végül a mi javunkra döntöttek. Hamarosan kezdenénk a
kivitelezést, a pénzügyi háttér megteremtésén dolgozunk. Az
uniós forrás felhasználására legkésõbb jövõ tavaszig lehet
kérni határidõ módosítást, de ha minden feltétel adott, nem
szeretnénk addig várni a megvalósítással. A kivitelezésnél a
kalandelemek felállítása 6-8 hetet venne csak igénybe, nagy
részüket készen szállítanák le. A kiszolgáló létesítmény meg-
építése és a terepmunka lenne idõigényesebb – tette hozzá.

– A kalandpark építésére vonatkozó bérleti és opciós szer-
zõdés határideje már lejárt – tudtuk meg Szirbik Imrétõl. A
polgármester hozzátette, tudják, hogy még nincs eltemetve
az L-Direct Kft. projektje, mással sincsenek még tárgyalás-
ban, de egyértelmû, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetben az
önkormányzat képtelen lenne egyedül finanszírozni egy ek-
kora beruházást. Ezért a város partnereket, befektetõket keres
a fejlesztéshez.

B.D. 

(folytatás az 1. oldalról)
Hogy folytatódik-e a lejt-

menet, az attól is függ, hogy
2013-tól ki és milyen formá-
ban végzi majd a helyi sze-
mélyszállítással kapcsolatos
feladatokat – ha egyáltalán
igényt tart a város a szolgál-
tatásra. A Tisza Volánnal kö-
tött megállapodás ugyanis
ez év végén lejár. Lapunk
megjelenése napján arról is
határozni fog az ülésezõ
képviselõ-testület, hogy mi-
lyen feltételek alapján írja-
nak ki pályázatot a köz-
szolgáltatás ellátására. Az
anyagból kiderül, csak a pá-
lyázati felhívás közzététele 3
milliós teher lesz a városnak.
Nagyságrendileg ennyit spó-
rolhat az önkormányzat
azon, ha jövõ évtõl hétvégé-
ken nem közlekednek a he-
lyi buszjáratok. A magyará-
zat szerint a Tisza Volán Zrt.
által végzett utasszámlálási
adatok alapján a hétvégi já-
ratokon a napi átlagos forga-
lom nem éri el az 50 fõt, a 9-
es vonalon, amely a Berek és
a városközpont között ingá-
zik, a délutáni járatok 10 fõ
alatti utas számmal közle-
kednek. Ezzel szemben
munkanapokon átlagosan

naponta közel 500 fõ utazik
a helyi autóbusz járatokon. 

Ha a hétvégi járatok meg-
tartása mellett döntenek a
városatyák, annyival bonyo-
lódik a helyzet, hogy leg-
alább egy évvel az ajánlati
felhívás közzététele elõtt az
Európai Unió hivatalos hon-
lapján is közzé kell tenni a
pályázat elõírt minimális
adatait. Erre azért lenne
szükség, mert az éves szin-

ten 50 ezer kilométert meg-
haladó személyszállítási
közszolgáltatás esetében ez
az elõírás. Ebben az esetben

csak 2014 elejétõl kezdhetne
a kiválasztott szolgáltató,
addig megbízással látnák el
a feladatot. Bíró Dániel
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(folytatás az 1. oldalról)
A város idei büdzséjébõl

kiindulva utánanéztünk,
nagyságrendileg mekkora le-
het az az összeg, amirõl az
országos költségvetés átren-
dezése miatt januártól Szen-
tesnek le kell mondania, ha a
parlamenti többség elfogadja
a törvényjavaslatot. Az ön-
kormányzathoz visszautalt
illetékek összege jelentékte-
len a többi tételhez képest,
igazi érvágást az szja és a
gépjármûadó bevételek meg-
vonása jelenthet. Az szja
helyben maradó része idén
240 millió forint, és ehhez
csatlakozik még a jövede-
lemkülönbségek mérséklésé-
re szolgáló kompenzáció,
amit 2012-ben 254 millióra
kalkuláltak. Gépjármûadó-
ból várhatóan 200 millió fo-
lyik be a városháza kasszájá-
ba, de ha ennek 60 százalé-
kára igényt tart az állam, ak-
kor jövõre 120 milliótól esik
el az önkormányzat.

– Ami a tervezetbõl lát-
szik, hogy a feladatelvoná-
son túl máshonnan is elven-
nének. Ezzel kiherélik az ön-
kormányzatokat – nyilatkoz-
ta lapunknak a polgármester.
Szerinte egyelõre nem lehet
megmondani, hogy a kiesõ
bevetélek mekkora hányadát
tudják a helyi iparûzési adó-

ból (ipa) ellentételezni. Az
ipa 100 millióval többet ho-
zott tavaly, mint 2010-ben, és
idén újra 100 millióval, 1,1
milliárdra nõhet ez a bevételi
forrás. Arra a felvetésünkre,
hogy szerencsére az itteni
gazdaság jól teljesít, Szirbik
Imre azt mondta, nem Fortu-
na kegyének, hanem tudatos
helyi politikának, a gazdaság
és a város szoros együttmû-
ködésének, valamint a 90-es
évek második felében beve-
zetett degresszív adótáblá-
nak köszönhetõ. Utóbbi lé-
nyege, hogy a magasabb
éves árbevételi sávoknak
megfelelõen csökkent az
adóként befizetendõ ezrelék
mértéke, így a nagy forgal-
mú vállalkozások adó he-
lyett fejlesztésekre fordíthat-
ták hasznukat. – Hiába nö-
vekszik a helyi gazdaság
évek óta, a beterjesztett in-
tézkedések aláássák a város
fejlõdésének pénzügyi alap-
jait. Nehezebb lesz az adós-
ságrendezés, és saját adóbe-
vételeinket kell közfeladatok
finanszírozására fordítani.
Tekintettel a kormányzat ed-
digi politikájára, az is kérdés,
mit húznak még ki a lábunk
alól – tette hozzá a polgár-
mester.

B.D.

Kiherélhetik az
önkormányzatot

Az önkormányzat nem ja-
vasolja a távhõ árának vál-
toztatását a következõ fûtési
szezonra. A képviselõ-testü-
letnek kell állásfoglalást ad-
nia az Energia Hivatal ré-
szére, ugyanis tavaly óta a
távhõszolgáltatás díját nem
az önkormányzat, hanem
miniszteri rendelet határoz-
za meg minden év augusz-
tusában.

A városi szolgáltató szerint
nem szükséges emelni sem
az alapdíjon, sem a hõdíjon.
Országos rendelet alapján ez
év január elsején növekedett
mindkettõ 4,2 százalékkal.
Szentesen termálvíz biztosít-
ja a távhõt mintegy 1600 la-
kásban, valamint közintéz-
ményekben, ami 2400 la-
kásegyenértéknek felel meg.
A szolgáltató legutóbb az
Ilona parti termálkutat kö-
tötte össze a városi fûtés-
rendszerrel. A 134 millió
forintba kerülõ beruházás
eredményeként az uszoda és
az alsóréti idõsek otthona
vált ráköthetõvé a távfûtésre,
illetve az ott elhasznált ter-
málvíz elvezetése valósulhat
meg az Ilona parti gyûjtõtar-
tályokba. A fejlesztésekhez
kapcsolódó hozadék, hogy
mintegy harminc, alsóréti fó-
liázásból élõ család kenyere
vált biztossá a termálvíznek
köszönhetõen – nyilatkozta
Szirbik Imre polgármester. -
Jelenleg a kút vizének ás-
ványvíz minõségûvé minõ-
síttetése van folyamatban –
mondta lapunknak Döbrõssy

Iván, a cég vezetõje. Ha elké-
szül, akkor az Ilona parti kút
vizét közvetlenül az uszoda
medencéibe lehet vezetni és
nem lesz szükség külön hõ-
cserélõre. A város három ter-
málkútból kapja a fûtéshez
szükséges termálvizet. A
Kurcaparti fûtõmû termál-
kútja visszasajtoló kúttal
üzemel, a másik kettõ azon-
ban nem. Ha 2015. június 30.
után kötelezõvé válik az el-
használt termálvíz visszajut-
tatásba a talajba, akkor mint-
egy duplájára emelkedik táv-
hõszolgáltatás ára a földgáz
fûtésre való átállás miatt –
tájékoztatott a szolgáltató ve-
zetõje. Rendelkezésre állnak
megfelelõ teljesítményû gáz-
kazánok, de most csak szük-
ség esetén használjuk ezeket.
Így volt most tavasszal is,
amikor egy szivattyú meghi-
básodása miatt néhány na-
pig nem üzemelt az egyik
termálkút és gázzal kellett
fûtenünk. Az egy hetes gáz-
üzem miatt mintegy 100 ezer
köbméterre emelkedett a téli
fogyasztás, miközben 30-50
ezer köbméter közötti gáz
fogy egy átlagos fûtési sze-
zonban. A szolgáltató továb-
bi fejlesztéseként még az
idén elkészülhet az a távve-
zeték, ami a jelenleg érvé-
nyes engedélyek alapján, a
Tiszába vezetné az elhasz-
nált termálvizet. A megvaló-
sítás anyagi fedezetét bizto-
sító határon átnyúló pályázat
elbírálás alatt áll.

Besenyei

A miniszteren
múlik a távhõ ára

Pályázatot nyert Szentesen a geotermikus távhõrendszer
bõvítésére, korszerûsítésére a Szentes Városi Szolgáltató Kft.,
az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
keretén belül. A KEOP-4.2.0/B/11-2011-0003 azonosító szá-
mú projekt keretében megnyert összegbõl a Szentes város te-

rületén található, már megle-
võ termálkutak további hasz-
nosítását tervezték és oldot-
ták meg, figyelembe véve a
környezetvédelmi elõírásokat
is.

Az eddig meglevõ gázüze-
mû fûtõrendszerek geotermi-
kus fûtésre történõ átalakítá-
sával évi 4000 tonna szén-
monoxid és egyéb káros-
anyag-kibocsátását tudják ki-
váltani. 

Magyarországon 94 db
távhõszolgáltató mûködik.
Szentesen egy átlagos lakás-
ra kivetített fûtési összeg évi
106 ezer forint, ugyanekkora

alapterületû, de más városban, más szolgáltató által üzemelte-
tett lakás éves fûtési költsége 170 ezer forint. A távfûtõrend-
szer kapacitásainak a növelésével egyre több lakás és intéz-
mény kapcsolható a rendszerbe, melynek nagyon fontos pozi-
tív hozadéka, hogy a gázüzemû fûtési rendszer kiváltásával
csökken a károsanyag-kibocsátás, illetve a fogyasztók ol-
csóbb energiával tudnak fûteni.

Távhõrendszer
bõvítés európai

segítséggel (3. rész)

A projekt az Európai Unió támogatásával,
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

Lejtmenetben a helyi járatok

Az õszi árpa betakarításával elindult szerdán az egyik
legfontosabb mezõgazdasági munka. A Terra-Coop Kft. és a
csatolt vállalkozások mintegy 100 hektáron aratnak árpát,
hétvégén pedig a durum búza vágása is elkezdõdik –
tájékoztatott Szarvas Pál ügyvezetõ. Az Árpád-Agrár Zrt. tíz
nap múlva tervezi elkezdeni a búza aratását – tudtuk meg.

Már aratnak

Kalandpark újratöltve

Itt a legolcsóbb az utazás

Makót, Vásárhelyet, Csongrádot és Szegedet is figye-
lembe véve Szentesen a legolcsóbb a menetjegy és a bér-
let ára (185 Ft, illetve 3755 Ft). Errõl, a járatokról és a me-
netrendrõl sem lehet információt találni a város honlap-
ján, de a Tisza Volán weboldalán sem egyszerû megnézni,
honnan és mikor indulnak buszok Szentesen.

Szirbik Imre szerint egyedül a kormány döntésén mú-
lik, hogy a termálvíz visszasajtolási kötelezettséget vég-
leg eltöröljék. Magyarországon kívül csak Lettországban
van hasonló elõírás, de náluk csak öt termálkút mûködik
– mondta a polgármester. – Ez magyar ügy, remélem a Fi-
desz-kormány eltörli a rendeletet még 2015 elõtt. Ellenke-
zõ esetben jelentõsen többe kerülne a fûtés Szentesen,
arról nem beszélve, hogy több ezer köbméter káros szén-
dioxid kerülne a levegõbe a gázfûtésre való áttérés miatt.

A város közel háromszor annyit költ tömegközlekedésre, mint maguk az utasok.

A telek megvan a fejlesztéshez, csak pénz kellene.



Az iskolákban hagyo-
mány, hogy a búcsúzó diá-
kok közös képet készítenek
emlékül. A középiskolák-
ban minden végzõs osztály-
nak van saját tablója, amit
legtöbbször az iskola folyo-
sóján függesztenek ki. Az ál-
talános iskolákban azonban
változó ez a szokás és sehol
sem kötelezõ. A végzõs osz-
tályok fényképei általában a
helyi üzletek kirakataiban is
láthatóak néhány héten ke-
resztül.

A tavaly bezárt Damjanich-
iskola falain nem voltak osz-
tálytablók. Kárpáti Lajostól, az
intézmény utolsó igazgatójá-
tól megtudtuk, náluk az volt
a szokás, hogy ballagáskor
készült közös kép az osztály-
ról és a pedagógusokról. Kez-
detben papírképen, az utóbbi
idõben már digitális formá-
ban kaphatta meg bárki a fo-
tókat. A Deák-iskolában nincs
hagyománya a tablókészítés-
nek és változó a végzõsök
hozzáállása. Míg idén az
egyik osztály készített egy na-
gyobb méretû tablót, addig
a másik nem – nyilatkozta
Varga Sándorné igazgató. A
Koszta-iskola falain spirálfü-
zet méretû fényképek látha-
tók a végzõs osztályokról.

Szemerédi András igazgató el-
mondta, hogy manapság az
osztályok döntik el, készíte-
nek-e képet. Régebben min-
den végzõs osztálynak volt
közös fotója, ezek vannak a
folyosóra kirakva. A Klauzál-
iskolában viszont hagyomá-
nya van a nyolcadikosok tab-
lókészítésének. Dévay István
(képünkön) igazgató kifejezet-
ten közösségépítõnek tartja,
amikor az osztályfõnök a gye-
rekekkel közösen készíti el. A
ballagásra való ráhangoló
szertartásként is felfogható,
hiszen a fotózásra elegánsan
fel kell öltözni, megbeszélni
hogyan nézzen ki a tabló és
milyen idézet kerüljön rá. Azt
tapasztalta, hogy a gyerekek
részérõl is van rá igény és
anyagilag sem túl megterhelõ
emlék. A kész tablókat az au-
lában állítják ki a ballagás ide-
je alatt, utána pedig az épület
még szabad falfelületére ke-
rülnek. A bezárt Petõfi-iskolá-
ban egy külön emlékszobá-
ban láthatók az elmúlt évek
ballagóiról készült képek. A
Kiss Bálint református iskolá-
ban is hagyomány a végzõ-
sökrõl készült közös falikép.
Az osztályok maguk szerve-
zik és fizetik az elkészítését,
majd az iskola folyosóján he-

lyezik el. A Szent Erzsébet-is-
kolában csak a diákok kap-
nak egy-egy közös osztályké-
pet, külön tabló soha nem ké-
szült.

A szülõk többsége a tabló-
készítés mellett foglal állást.
Rózsáné Erika lánya jövõre
ballag és õ mindenképp sze-
retné, ha készülne, mert neki
nem volt Szegváron tablója.
Szarkáné Forgó Ágnes lánya
szintén jövõre lesz nyolcadi-
kos. – Ez is egy emlék, a nyolc
év lezárása.  Nekem nem volt,
Editéknek mindenképpen le-
gyen – mondja. A szülõi mun-
kaközösség tagja és már ott is
beszélték a többiekkel, hol ké-
szüljön. – Nagy a szórás mind
árban, mind színvonalban –
tesi hozzá. Fekete Nagy Katalin
osztálya jövõre ballag. – Majd
õsszel beszélünk errõl a szü-
lõkkel, de az iskolában ha-
gyománya van, biztosan ké-
szítünk mi is. Szerintem fejen-
ként ezer forintot kell majd
befizetni a tablóra. Ezen felül
a ballagási fotók elkészítése
további pénzbe kerül, de azt
már mindenki maga dönti el,
mennyit és mekkora képeket
készíttet az ismerõsöknek, ba-
rátoknak, családtagoknak.
Mert a ballagás nem csak a
gyerekeknek emlék. BG

Sok éve már a vakációnyi-
tó fürdõpartival kezdõdik
a strandszezon a szentesi
üdülõközpontban, egész
napos program-kavalkád-
dal.

A strandszezon „nulladik
napjának” is nevezhetõ éj-
szakai fürdõzésen múlt
pénteken mintegy 200 ven-
dég ejtõzött, DJ. Big Bill nyi-
totta a zeneszolgáltatást.
Mint Tofán Brigittától meg-
tudtuk, egyre inkább ki-
nyújtják a napot a vakáció-
nyitón is. – A tartalmas prog-
ramokat ezen a napon min-
dig kedvezményesen vehetik
igénybe a vendégeink, mert
célunk, hogy minél többen,
családostul jöhessenek a
strandra – mondta a marke-
tinges-programszervezõ. 

A hõség is a szervezõk
mellé állt, sokan keresték fel
a ligeti strandot. A Clear-
water búvárklub tagjai Már-
ton Róbert és Nagy István ve-
zetésével ezen a napon in-
gyenesen vezettek be mint-
egy ötven érdeklõdõt a lég-

zõkészülékes merülés vilá-
gába. A jelentkezõk 2-3 perc-
re merülhettek a víz alá, tel-
jes felszerelésben, ún. tan-
dem meríttetés keretében,
vagyis egy oktatóval párban.
Márton Róbert elmondta, jó
alkalom ez a nap annak ki-
próbálására, milyen a víz
alatt lélegezni. Szerinte, aki
fogékony, hamar „belebolon-
dul” a búvárkodásba. Várják
az érdeklõdõket az idény-
ben.

Akinek nincs gondja a be-
zártság-érzéssel, nemcsak a
víz alá merülhetett, de a víz
tetején is járhatott: a gyere-
kek egymást váltották a fel-
fújható, nagy labdánál. A
nagy nyomdavadászat nye-
reménysorsolásán a fõdíj egy
mobiltelefon volt. Egy kisfiú
volt a szerencsés, aki több
feladatban sikeresen gyûjtött
bélyegzõket. Minden korosz-
tály kedvence a kanyargós
Anakonda csúszda, de most
egy verseny miatt is álltak
sorba a vendégek a lépcsõsor
tetején, ugyanis eldõlt, ki

lesz a csúszdabajnok. 
A fürdõzõk délután a szín-

pad környékén csoportosul-
tak, s az árnyas fák alatt
ámulhattak az XMA Tricking
extrém harcmûvészei, azaz a
helybeli Vortex csoport be-
mutatóján, különösen, ami-
kor a ruganyos fiatalok akro-
batikus csavart ugrásokkal
hét bátor, fekvõ ember fölött
is átjutottak.

Meglepetés szárvendég
nyitotta a zenei programok
sorát: a Fivérek együttes a la-
tin r'n'b-vel, s az ebben a va-
donatúj mûfajban született,
slágergyanús dalukkal szó-
rakoztattak. Seres Antal egyik
tanítványa, Sarusi Kis Flóra is
énekelt utánuk, majd a las-
san leszálló nyári estében a
vakációnyitó partik történe-
tében újdonságnak szánt
hip-hop zenéé volt a fõsze-
rep, az ország különbözõ
pontjairól érkezett elõadók
jóvoltából.

D.J.
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Tagi hozzájárulás megfi-
zetésérõl döntött a vízgaz-
dálkodási társulat rendkí-
vüli küldöttgyûlése. Az au-
gusztus végéig befizetendõ
összeg biztosíthatja a társu-
lat fennmaradását. Ellenke-
zõ esetben vagyonát álla-
mosítják, feladatait pedig a
vízügy veszi át és kötelezõ
közcélú érdekeltségi hozzá-
járulást kell fizetniük a me-
zõgazdasági termelõknek.
A termelõk jelezzék a társu-
latnak a földhasználati vál-
tozásokat a naprakész nyil-
vántartás érdekében.

A Szentes és Szentes és
Környéke Vízgazdálkodási
Társulat megmaradását és
mûködését biztosítja a hek-

táronkénti 500 forintos éves
tagi hozzájárulás, amit a kül-
döttek szinte egyhangúan
szavaztak meg. A kötelezõ
érdekeltségi hozzájárulást
tavaly törölte el a kormány,
az emiatt kiesett bevétel pót-
lására született a mostani
döntés. A társulat idén 20-30
milliós bevételre számít a
hozzájárulásból, amit au-
gusztus 31-ig kell megfizetni
a földhasználóknak. A be-
folyt pénzt a mûködési terü-
leten lévõ vízmûvek fenntar-
tására, valamint vízgazdál-
kodási és fejlesztési felada-
tokra fordítják. Az árterület,
illetve az egy hektárnál ki-
sebb földterületek mentesül-
nek a fizetés alól. Szabó Lász-

ló, a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Földmûvelés-
ügyi Igazgatóságának képvi-
selõje szerint a vízgazdálko-
dási társulatok közmunká-
ban való részvétellel, vállal-
kozói tevékenység végzésé-
vel, az uniós determináció,
azaz a pályázatok önrészé-
nek kormányzati átvállalásá-
nak kihasználásával és tagi
hozzájárulások befizetésével
maradhatnak életben, ezért
javasolta a tagi hozzájárulás
megszavazását. A küldöttek
elmondták, hogy a belvízvé-
dekezés állami közfeladat,
amit ugyan a vízgazdálko-
dási társulat lát el, de attól
még az államnak is hozzá
kellene járulnia a mûködés-
hez. Kisebb vita alakult ki
a tagnyilvántartás körül,
ugyanis pontatlan a közel 80
ezer hektáron gazdálkodók
névsora. A társulat ezért fel-
hívja a földhasználók figyel-
mét, hogy jelentsék be az el-
múlt években bekövetkezett
földhasználati változásokat,

elkerülve a további kellemet-
lenségeket. A be nem fizetett
tagi hozzájárulás jogi úton
behajtható.

A mostani döntés erre az
évre biztosítja a feladatellá-
tás anyagi feltételeit, de
hosszú távú megoldást nem
jelent. A múltkori cikkünkre
reagálva többen megkeres-
ték szerkesztõségünket, és
kritikával illették a társulat
munkáját. Erre Ugrai Bálint a
társulat vezetõje elmond-
ta, hogy mindig voltak,
akiknek nem tetszett a társu-
lat tevékenysége és nem
akartak fizetni érdekeltségi
hozzájárulást sem. A mosta-
ni küldöttgyûlésen azonban
senki nem tett ilyen jellegû
panaszt. Ugrai korábban azt
mondta lapunknak, hogy a
szakminisztériumnak au-
gusztus végéig kell kidol-
goznia az új vízgazdálkodási
koncepciót és majd csak an-
nak ismeretében lehet a jövõt
tervezni.

Besenyei

A munkahelyteremtés ér-
dekében mezõgazdasági ter-
melõk földvásárlását is tá-
mogatja az önkormányzat –
jelentette be keddi sajtótájé-
koztatóján Szirbik Imre. Az
elõzményekrõl Bocskay István
elmondta: 2010-ben indult
a helyi gazdaság élénkülé-
sét szolgáló önkormányzati
program, melynek eredmé-
nyeként 2011-ben 75 millió
forint értékû beruházás való-
sult meg, és 30 új munkahely
keletkezett a városban. A
kedvezményezettek köre áp-
rilisban elsõként a nonprofit
szervezetekkel bõvült, ha-
marosan pedig kiterjesztik a
gazdálkodókra, akik földvá-
sárlásra fordíthatják a 3 éves
futamidejû kamatmentes
kölcsönt. Mindkettõnél új
munkahelyek létrehozása a
legfontosabb cél. Ezeknél is
feltétel, hogy egy projekthez
50 százalék önerõt kell fel-
mutatni, a költségek másik
felének finanszírozásában se-
gít az önkormányzat. Csak
azok pályázhatnak – legfel-
jebb 3 milliós kamatmentes

hitelre –, akik valós me-
zõgazdasági tevékenységet
folytatnak Szentesen, és ren-
delkeznek szakirányú vég-
zettséggel, vagy igazolni
tudják, hogy 5 éves szakmai
gyakorlat van már a hátuk
mögött. Fontos tudni, hogy a
pályázati forrásból vásárolt
földterület és a már meglévõ
parcellák mérete összesen
nem haladhatja meg a 10
hektárt. A pályázat segítsé-
gével vásárolt telkeket 10
évig nem lehet elidegeníteni,
5 évig pedig mûvelni kell. 

– Felülrõl nyitott a kassza
– fogalmazott a polgármes-
ter, amikor arról kérdeztük,
mekkora keret áll az igény-
lõk rendelkezésére. Hozzá-
tette, elsõsorban a kicsi, fej-
leszteni vágyó kertészetek-
nek szeretnének kedvezni
ezzel a programmal, mert ott
mindig szükség van munka-
erõre. A pályázati felhívást
hamarosan közzéteszik,
õszig lesz idõ az igények be-
nyújtására.

B.D.  

A kertészetek
bõvülését segítenék

1,3 millióból fejlesztettek

A Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat az
utóbbi években európai uniós pályázatokon, összesen 1,3
milliárd forintot nyert csatorna rekonstrukcióra és fej-
lesztésekre. Jelenleg elbírálás alatt van egy közel 400 mil-
liós pályázatuk, amibõl további csatornafelújításokat vé-
gezhetnének el.

Búvárkodni is lehetett
a vakációnyitón

Nem általános a tablókép

Fotó: Vidovics
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Nem lehet meglepõ, ha
egy életutat szeretne bemu-
tatni az újságíró 70. szüle-
tésnap apropóján. Kivált, ha
az illetõ a város egyik orvo-
sa és díszpolgára, ráadásul a
világ több pontján ismert
szobrász. Csíky László (ké-
pünkön) szeret beszélni és
magát dicsérni. De miért ne
tenné? Van mire büszkének
lennie vagy megfordítva:
nincs miért szerénykednie.

Gondoltam, ha már úgyis
beszámolót tart legutóbbi kí-
nai útjáról, az lesz a legegy-
szerûbb, ha elõtte a helyszí-
nen beszélgetek vele. Koráb-
ban érkezem a könyvtárba,
hátha sikerül elõtte beszél-
getni, utána meghallgatom
mit válaszol Bucsány György
kérdéseire, akivel  ugyanab-
ban az évben kapták meg a
díszpolgári címet és aki feb-
ruárban lesz 80 éves. Csíky
doktor jött, leült és elkezd-
tük a beszélgetést, de hat óra
elõtt három perccel felpat-
tant és otthagyott. Jó, majd
akkor az elõadás végén befe-
jezzük az interjút – gondol-
tam. Mondanom, vagyis ír-
nom se kell, nem jött össze
a sok gratuláció és régen lá-
tott ismerõs miatt. Azonban
másnap találkozhatunk,
úgyis szabadságon van.
Másnap délután már Kurca-
parti otthonában fogadott.

– 1972 óta élünk itt –
mondja. Mindenhol szobrok.
Földön, lépcsõn, polcon,
földszinten, emeleten, mû-
helyben, szobákban. A Pus-
kás Öcsirõl készült híres
egész alakos alkotása a tera-
szon várja jobb sorsát. - Nem
tudom mi lesz vele – néz rá
szomorúan. – Voltak ötletek,
ajánlkozások, de egyikbõl se
lett semmi.

Az elõszobában legújabb
alkotása, a zeneszerzõ Cho-
pin bronz arcmása. A polco-
kon ott van a többi portré:
Jacques Chiracról és Luci-
ano Pavarottiról készült
karikatúra szobra, amikkel
különdíjat nyert 2000-ben
az elsõ karikatúra világkiállí-
táson Dubaiban. Ide zsûrizni
hívták, de õ inkább a ver-
senyt választotta. Rá három
évre a kínai makett világkiál-
lítás nagydíját kapta meg
Chirac és Pavarotti szobra.
Fényképeken mutatja Szent-
Györgyi Albert márványból
és bronzból készült alkotá-
sát, amit a kínai Changchuni
Világszimpóziumon faragott
2001-ben. Elõtte még nem
dolgozott márvánnyal, ott
pedig egy 4 köbméteres
tömbbõl kellett formatálnia,
ahogy õ fogalmaz. Nagyon
büszke kínai útjaira, a szob-
rászati világkongresszuson
elõadást is tartott. Chang-
chuni miniszterek jönnek
majd hozzá júliusban Szen-
tesre, – mondja. Kérdésemre,
vajon hány országban látha-
tó Csíky alkotás, sorolni
kezdi: Németország, Svájc,
Svédország, Finnország,
Franciaország, Olaszország,
Kína, Dubai. Mindenhol
nagy sikert arat az amerikai
elnök, Barack Obama karika-
túra portréja, amit Kanadá-
ban mutattak be, az amerikai
választások elõtt hat héttel.
Legutóbb Angliából jött fel-
kérés egy szobor elkészítésé-
re. Deák Ferencrõl készült
szobra az igazságügyi mi-
nisztériumban látható. Szen-
tesen 1996-ban gróf Széche-

nyi István szobrát avatta
Josef von Ferenczy, Táncoló
székely címû alkotását 2009-
ben állították fel a sétálóut-
cán. Azt nagyon sajnálja,
hogy nincs egy önálló kiállí-
tóterme a városban. A laká-
sára mennek látogatók itt-
honról és határon túlról is,
hogy megnézzék a híres al-
kotásokat.

Bár 5 éves korában készí-
tette elsõ szobrát Marosvá-

sárhelyen, utána közel 50
évig nem nyúlt agyaghoz. Is-
kolai évei alatt inkább rajzol-
gatott. Nagyon találó karika-
túráit mutatja kínai útjáról.
Egy bõröndbõl kerülnek elõ

különbözõ díjai, oklevelei, a
falon az általa festett székely
minták, a mennyezeti csillár
is saját faragása. A konyhá-
ban korondi edényeket, a
másik szobában a lányának
készített szekrényeit mutat-
ja. – A munkára fordított idõ
attól függ, mennyire vagyok
fáradt és mennyit alszom.
Mindennap hat kilométert
sétálunk a feleségemmel és
formában tart a 50-60 kilós
agyagtömbök emelgetése is
vagy legutóbb 120 mázsa fa
feldarabolása fejszével.

Biztosan segít a sportmúlt
is. Elsõ osztályú kalapácsve-
tõ volt, majd sportorvos-
edzõ itthon és Franciaor-
szágban dobóatlétáknál. Ma-
rasztalták is, de inkább haza-
jött a hat hetes edzõtábor vé-
gén. Angolul, franciául és
spanyolul beszél, a nyelve-
ket autodidakta módon ta-
nulta. A Magyar Orvosi Ka-
mara a „XXI. Század
Orvosa“ kitüntetésben része-
sítette 2004-ben. Fogorvos
édesapja hatására lett orvos,
aki mindig azt mondta: mû-
vészkenyér, nyomorkenyér.
– Igaza lett – mutat körbe
otthonában. – Nem gazda-
godtam meg, az orvoslás
biztosítja
a megélhetést. Búcsúzóul
megjegyzi, nem tudja mit
írok csapongó mondataiból
és még invitál, hogy majd a
családdal is menjek vissza
hozzá, ha érdekli a gyereke-
ket a szobrászat.

Besenyei Gábor

A szentesi Szent Erzsébet
Katolikus Általános Iskola
és Óvoda 2011 nyarán a
Bethlen Gábor Alapkezelõ
Zrt. által kiírt „Határtala-
nul!” pályázaton 780.390 Ft-
ot nyert. A pályázat határon
túli országok magyarlakta
területeinek látogatására
adott lehetõséget.

Iskolánk 29 hetedik évfo-
lyamos tanulója és 3 pedagó-
gusa június 5-8. között Ro-
mánia magyarlakta települé-
seit kereste fel. Az út elõtt ta-
nulóink többórás elõkészítõ
órán vettek részt, ahol meg-
ismerkedhettek a meglátoga-
tandó városok látnivalóival,
érdekességeivel. Játékos for-
mában vették át a felkere-
sendõ helyszínek nevezetes-
ségeit (társasjáték, szóke-
resés… stb).

A négy tartalmas nap so-

rán meglátogatták Nagysza-
lontán az Arany János Em-
lékmúzeumot, Nagyváradon
a Püspöki Székesegyházat és
a Püspöki Palotát. A „Körös-
parti Párizs”-ban megemlé-
keztek Ady Endrérõl és Ju-
hász Gyuláról is. Körösfõn a

festett kazettás mennyezetû
templomot tekintették meg. 

Kolozsvár városában Má-
tyás-mesével elevenítették
fel az igazságos király hírét
szülõházánál és a Szent Mi-
hály-templom melletti Fad-
rusz-szobornál. Marosvásár-
helyen a Kultúrpalota épüle-
tében Bartók Béla, Kazinczy
Ferenc, Tompa Mihály em-
léktábláját tekintették meg,
illetve a Bolyaiakról is meg-
emlékeztek.

Marosvásárhelyen Erdély
egyik  legnagyobb rég i -
könyv-gyûjteményében tet-
tek látogatást. Szovátán fel-
idézték Bartók Béla népdal-
gyûjtõ tevékenységét, meg-
tekintették a csodálatos szé-
kelykapukat. Viszontlátoga-
tást tettek az Erdélyi Tün-
dérkert Alapítványnál, akik

már két alkalommal jártak
nálunk Szentesen. Az ott ta-
nuló gyerekkel közös prog-
ramot is terveztek. Parajdon
a sóbányában a földrajz, ké-
mia és biológiaórán tanulta-
kat hasznosították. Nem ma-
radhatott ki a helyi kézmû-
ves mesterek munkáinak
megtekintése sem a korondi
fõutcán.

Segesváron Erdély leg-
szebb középkori várnegye-
dének megtekintését (Vár-
templom, Óratorony) köve-
tõen a fehéregyházi Petõfi-
szobornál, majd a segesvári
csata emlékmûvénél tiszte-
legtek múltunk nagyjai elõtt.
Vajdahunyad várában a Hu-
nyadiak története elevene-
dett fel elõttük, de megemlé-
keztek Tinódi Lantos Sebes-
tyénrõl is.

Az utazás egyik fontos ál-
lomása volt a Szent Ferenc
Alapítvány gyermekmentõ
központjában tett látogatás.
A csapat az ott élõ gyerekek
számára a közös programok
mellett ajándékokkal is ké-
szült.

Az út utolsó állomása
Arad volt, fõhajtás a tizenhá-
rom aradi vértanú emléke
elõtt.

Több mint ezer kilométer
után élményekkel telve tér-
tek haza diákjaink.

Alig várták, hogy szüleik-
nek, iskolatársaiknak is
hosszasan meséljenek a Ro-
mániában töltött napokról.

Nagyné
Doba Katalin  
projektvezetõ

Megjelent a turisztikai tevékenységek ösztönzésére irányuló
rendelet. A támogatási kérelmeket 2012. július 1–július 31. kö-
zött lehet beadni postai úton, a MVH által rendszeresített és a
honlapján közzétett formanyomtatványokon, a beruházás he-
lye szerint illetékes Leader Hacs munkaszervezeti irodájához.

A rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe: falusi és egyéb
szálláshely, gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szál-
láshelyek, és kapcsolódó  szolgáltatások kialakításához, már
mûködõ szálláshelyek bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, akadály-
mentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez; szálláshelyhez
nem kötõdõ agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
lovasturisztikai szolgáltatáshoz, vadász-, erdei-, horgász-, vízi-
és borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény kialakításá-
hoz, bõvítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztésé-
hez. Tájékoztatást ad  az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egye-
sület a munkaszervezeti irodában (Csongrád, Dózsa György
tér 18.), telefonon a 63/850-954, és a 20/413-4248-es számon és
a leader@csongrad.hu e-mail címen.

Turisztikai pályázatok

Szabálytalan portré

Sajtóközlemény

„Geotermikus távh rendszer

b vítése”

KEOP-4.2.0/B/11-2011-0003

A pályázat

2012. június 30-ával zárul.

Várható hatása: a felhasznált

földgáz mennyisége, illetve a

káros anyag emissziós értékek

csökkenek.

Szentes Városi Szolgáltató Kft.
6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.
www.szvszkft.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az Európai Unió tá-

mogatásával valósult meg.

Határtalanul:
Nagyszalontától Aradig

Halmai István és Móra József
indítványára egyhangúan
döntött úgy május végén a
képviselõ-testület, hogy a vá-
ros 5 millió forinttal támogat-
ja a „Szentesi Szent Anna
templom orgonájáért Alapít-
ványt”. A felek közötti meg-
állapodást kedden, egy sajtó-
tájékoztató keretében Szirbik
Imre polgármester és Topsi
Bálint plébános írta alá. Ott
elhangzott: a hangszer – ami
az 1890-es években került
mai helyére, majd 1928-ban
átépítették – teljes felújítása
már régóta várat magára. A
korszerûsítés költségeinek 70
százalékát a hívõk adták ösz-
sze, a hiányzó összeget pedig
a város fedezte. Topsi Bálint
köszönetet mondott a dön-
téshozóknak és híveknek,
hogy támogatták e nemes
ügyet. Az ötletgazda Halmai
István üdvözölte, hogy a vá-
ros továbbra is segíti a helyi
egyházakat. Nagy János orgo-
namûvész, a város díszpol-
gára elmondta, a felújítás
után pontosabb lesz a játék a
hangszeren, szélesebbre cse-
rélik a játszóasztalt, így újabb
mûveket is be lehet majd raj-
ta mutatni. A korszerûsítés
teljes egészében év végére fe-
jezõdhet be, attól fogva az
egyházmegye legmodernebb
orgonája Szentesen lesz. Fel-
frissült hangját elõször au-
gusztus 19-én hallgathatja
meg a zeneszeretõ szentesi
közönség, aznap Virág And-
rás ad orgonaestet a Szent
Anna-templomban. 

B.D.

Megújul
az orgona

Kárpátaljára utaztak

A Bethlen Gábor Alapítvány Zrt. Határtalanul program
keretében kiírt pályázatán 1.445.200 forintot nyert a szen-
tesi Koszta József Általános Iskola. 59 hetedikes tanuló, 6
tanár és egy szülõ vett részt június 5-6-7-én, a Kárpátalján
rendezett kiránduláson. 

Fõ célunk a Rákóczi szabadságharc emlékhelyeinek
felkeresése és a határon túli magyarok életének megis-
merése volt.

Nagydobronyban az Irgalmas Szamaritánus Gyermek-
otthonban szálltunk meg.

Utunk során látogatást tettünk Beregszászon, Munká-
cson Vereckén és Ungváron. Ajándékkönyveket vittünk a
nagydobronyi  iskolának és a gyermekotthon lakóinak
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Aranyérmes lett a Szente-
si Kinizsi megyei másod-
osztályban szereplõ labda-
rúgócsapata az ifjúsági ko-
rúak korosztályában. A
Csanytelek ellen pályára lé-
põ fiatalok késõbb a felnõtt
együttes sikerének is örül-
hettek, Bordácsék 2-0-ra
verték a vendéglátó „csa-
nyiakat”.

Kereken 100 gólt rúgtak az
idei bajnokságban a Kinizsi

ifjú labdarúgói, ezek közül a
századik szó szerint aranyat
ért. A mieinknek minden-
képpen gyõzniük kellett az
utolsó fordulóban Csany-
teleken, ha bajnokok szeret-
tek volna lenni, és végül - ha
nem is könnyedén - de meg-
szerezték a gyõzelmet a fia-
talok. – Tudtuk, hogy nem
lesz könnyû dolgunk, mivel
vendéglátóink tavasszal nem
vesztettek mérkõzést hazai

pályán – idézte fel a történte-
ket Bozóki Zoltán, aki a fel-
nõtt csapat mellett az ifjúsá-
giakat is edzette ebben az
esztendõben. – Nos, kimon-
dottan jól futballoztak a
csanyiak, és az elsõ félidõ-
ben nem találtuk a fogást raj-
tuk, csak kapufákig jutot-
tunk. Szünet után beszorítot-
tuk õket a kapujuk elé, de a
mindent eldöntõ gólra a
mérkõzés hajrájáig várni kel-
lett, ekkor Martók István 20-
25 méterrõl eleresztett lövése
után a labda elõbb a kapufá-
ra, majd a hálóõrre, róla pe-
dig a kapuba pattant, ez a
szerencsés gól jelentette a
gyõzelmet, és egyben az
aranyérmet csapatunknak.

A Szabó – Németh, Polyák,
Vincze, Halmos, Bordács, Grá-
nicz, Tóth (Piti), Széll (Pengõ),
Hidas, Tihanyi összeállításban
pályára lépõ Szentes végül a
hetedik helyen fejezte be a
bajnokságot, a mieink 58
pontot gyûjtöttek ebben a
szezonban. – Úgy érzem,
több volt a csapatunkban,
õsszel a rangadókon, tavasz-
szal a közép- és alsóházi csa-
patok ellen kellett volna
„pontosabban” dolgoznunk,
és ekkor akár elõrébb is vé-
gezhettünk volna – mondta
Bozóki Zoltán

Hering Viktor

A Szentesi Kosárlabda
Klub felnõtt csapata az 5.
helyen végzett a Csongrád
Megyei Kosárlabda Bajnok-
ságban. - Szerettem volna
dobogós helyet – mondja
Marossy Arnold csapatkapi-
tány. Egy mérkõzésen múlt,
hogy nem kerültünk a leg-
jobb négy közé, de majd jö-
võre újra megpróbáljuk. A
14 év után meghirdetett
küzdelmekben kilenc csapat
vett részt, többségük szege-
di. – Jó ez az új rendezés,
mert kevesebbet kell utazni
Ami biztosan változik jövõ-
re, hogy nem lehet majd év
közben játékost igazolni. Mi
is játszottunk olyan csapat
ellen, amelyiket a szezon
elején simán vertünk, de év
közben annyira megerõsöd-
tek új igazolt játékosokkal,
hogy a következõ meccsen
már kikaptunk tõlük. A ke-
ret 12 tagú, többségük szen-
tesi, de érkeztek játékosok
Szegedrõl és Vásárhelyrõl
is. Kútvölgyi Csaba játékos-
edzõ pedig szegvári. - Jó
lenne 2-3 új játékossal erõsí-
teni a következõ szezonra
magasabb osztályból. Hód-
mezõvásárhelyrõl talán át
lehet csábítani játékosokat,
de szeretném, ha a régi NB-
II-es csapatból is játszana
újra egy-két ember. Edzései-
ket és a mérkõzéseiket a

Klauzál iskola tornatermé-
ben tartották. – Néha kicsi
volt a hely, annyian jöttek
szurkolni egy-egy meccsre.
Jövõre a mérkõzések a
sportcsarnokban lesznek
péntek esténként, de az
edzések többségét továbbra
is a Klauzálban tartjuk. Az
anyagiakkal kapcsolatban
elmondja, hogy amit a klub
támogatásként kap, azt az
utánpótlás nevelésre fordít-
ják. – A felnõtt csapat csak
szponzori támogatásokból
mûködik. Szerencsére a ne-
vezési díjak nem magasak,
a csapat szállítását pedig az
egyik szponzor biztosítja.
Nem vagyunk profi csapat,
mindenki dolgozik vagy ta-
nul, pénzt senki nem kap a
játékért. Az edzésekre sem
tudott mindig, mindenki el-
jönni munkája vagy tanul-
mányai miatt.

Most nyári szünet van a
kosarasoknál is, az edzések
majd augusztusban indul-
nak, hiszen a sorozatot a
következõ szezonban – vár-
hatóan már több indulóval -
újra kiírja a Csongrád Me-
gyei Kosárlabda Szövetség.
Addig különbözõ streetball,
utcai kosárlabda mérkõzé-
seken, nem egyszer ellenfe-
lekként találkozhatnak egy-
mással a klub játékosai.

BG

Kosárlabda

Erõsítenének
Weszelovszky László nem

lesz a Szentesi Vízilabda
Klub játékosa a következõ
szezonban. Az elmúlt héten
ugyan arról számoltunk be,
hogy sikerült megállapodni a
2011-2012-es szezon alapsza-
kaszának gólkirályával, ám a
szurkolók körében népszerû
„Wesze” végül mégis elfo-
gadta a Debrecen sokkal elõ-
nyösebb ajánlatát. A cívisvá-
rosiak az idény vége óta ki-
tartóan ostromolták Wesze-
lovszkyt, végsõ ajánlatuk pe-
dig már nem versenyezhetett
a szentesiével. Horváth Sán-
dor ügyvezetõ igazgatótól
megtudtuk, hogy – ha nem is
játékosnak – de a kispadra si-
került egy régi, rutinos játé-
kost visszacsábítaniuk. A
szentesi vízilabda egyik
ikonja, Berki András – aki ko-
rábban a felnõtt férfi gárda
edzõje is volt – újra szerepet
vállal a klub életében, õ lesz
az ifjúsági együttes mestere.
Tisztázódott az is, hogy a
serdülõket Vass Sándor, a
gyermekcsapatot Kocsis Ist-
ván készíti fel a következõ
bajnokságra.

hv

Búcsúzik
a gólkirály

Ötödik helyen végzett az
idei bajnokságban a Szente-
si Kinizsi asztalitenisz csa-
pata az NB III. Dél-alföldi
régiójában. Hegedûs Gábor,
a szakosztály vezetõje sze-
rint az idei eredmény reális,
jövõre azonban még köze-
lebb szeretnének férkõzni a
dobogóhoz.

A kilenc együttesbõl álló
Dél-alföldi csoport csapatai
közül két gárda magasan
kiemelkedett a mezõnybõl,
kettõ viszont gyengébb volt
a többieknél, így gyakorlati-
lag öt csapat – köztük a Kini-
zsi- csatázott egymással a
középmezõnyben a minél
jobb helyezésért. – Õsszel
kissé késõn állt össze a csa-
patunk, a fiatalok vállára
nagy teher nehezedett- idéz-
te fel a bajnokság elsõ szaka-
szát Hegedûs Gábor. – Ké-
sõbb csatlakozott hozzánk a
rutinos Bunda Szabolcs, ami
hatalmas lökést adott a csa-
patnak, eredményesebbé

váltunk, a fiatalok is nyu-
godtabban asztaliteniszez-
tek, és szép gyõzelmeket
arattunk. A Bunda, ifj. Hege-
dûs Gábor, Kádár Péter, Csúcs
János, T. Nagy Zoltán, Takács
László „hatos” végül az ötö-
dik helyre futott be.

Kérdés, hogy együtt ma-
rad-e a társaság, ifj. Hegedûs
ugyanis a BVSC-ben edz
Kriston Zsolt irányításával, és
elképzelhetõ, hogy a fõvá-
rosba igazol. A szakosztály-
vezetõ szerint mindenkép-
pen indulni szeretnének az
NB III-as bajnokságban,
szeptemberben, és a megyei
elsõ osztályú csapatukat is
nevezni szeretnék. – Szep-
temberben rajtol az új sze-
zon, augusztusban állnak
edzésbe a csapat tagjai, ad-
digra minden nyitott kérdést
le szeretnénk zárni – nyilat-
kozta Hegedûs. A szakosz-
tályvezetõ büszkén újságol-
ta, hogy a szeptemberben
életre hívott utánpótlás-bázi-

suk gõzerõvel üzemel, több
mint harminc kisiskolás
rendszeresen részt vesz a
foglalkozásokon, sõt, ebben
a tanévben már versenyeken
is szerepeltek a fiatalok. – A
Húsvét-kupa, a Szalva Péter-
emlékverseny, a diákolimpi-
ai küzdelmek mind-mind re-
mek alkalmak voltak a ta-
pasztalatszerzésre, az éles
mérkõzések hangulatának
átélésére. Külön öröm szá-
momra, hogy a 150 asztalite-
niszezõt felvonultató kis-
kunmajsai viadalon tízbõl öt
versenyzõnk a fõtáblára ju-
tott. Kiemelkedõen teljesített
ebben a tanévben a ’99-2000-
es korosztályból Bubori Bog-
lárka és Beszédes Balázs, a
2001-2002-esek között Kovács
Szabolcs, a 2003 elõtt szüle-
tettek közül Magyar Milán és
az 1997-98-ban születettek
között Horeftosz Nikolaosz -
mondta Hegedûs Gábor.

hv

Közepesre vizsgáztak

Az elmúlt hét végén óriási
hõségben rendezték meg a
117. országos atlétikai baj-
nokságot Szekszárdon. A
versenyen két számban értek
el a versenyzõk nemzetközi
mércével mérten is kimagas-
ló eredményt, Pars Krisztián
férfi kalapácsvetésben teljesí-
tett nyolcvan méter felett,
valamint a férfi diszkoszve-
tõk, ahol Szentes is érdekelt
volt, Kõvágó Zoltán 67,91 cm-
es dobásával egyértelmûvé
tette, hogy csak a dobogó

második, harmadik helye
marad a többi versenyzõnek.

A Maximus KSE diszkosz-
vetõje, Seres András az indu-
ló 24 versenyzõ közül bizto-
san jutott a nyolcas döntõbe,
ahol két sorozatot is az
ezüstérmes helyen zárt.
Azonban a békéscsabai Máté
Gábor az ötödik sorozatban
túldobta, András így 55,79
cm-es eredményével bronz-
érmes lett. A megyébõl indu-
ló versenyzõk között a leg-
jobb eredményt érte el.

Edzõjének, Tégla Ferencnek
értékelése szerint, a dobogós
helyezéssel elégedettek, de a
teljesítménnyel nem. And-
rásnak 60 méter körüli ered-
ményt kell teljesítenie az
idén, és ez ideális viszonyok
között meg is lehet.

A jövõ héten Máté Gáborral
utaznak Svédországba, ahol
négy, nagy versenyzõket fel-
vonultató dobógálán indul-
nak, és lehetõséget kapnak
az eredmények javítására.

Seres a bajnoki dobogón

Jövõ hétvégén, június 30-án
és július 1-jén különleges lo-
vasversenyt rendeznek a 451-
es elkerülõ útról leágazó gá-
zos kövesút melletti IC Ran-
chon. „A múltra visszatekint-
ve régi szép lovas emlékek
jutnak eszembe”, írta lapunk-
nak a rendezvény szervezõje
Istenes Csilla. „Ahogy vissza-
emlékszem, egykoron Szente-
sen komoly lovas élet folyt. A
minden évben legalább egy-
szer megrendezett lovas ver-
senyen, a sok-sok induló kö-
zött mindig szerepelt jó né-
hány hazai versenyzõ, akik-

nek a nagyszámú közönség
szurkolhatott.

Akkoriban versenyzõink
leginkább a fogatsportnak,
díjugratásnak hódoltak, mert
erre volt lehetõségük. Ma
már több szempontból is vál-
tozott a helyzet. A paletta ki-
bõvült ugyan – díjlovaglás-
sal és westernlovaglással -
de a lelkesedés valahogy
megtört. A város különbözõ
pontjain vannak ugyan lo-
vardák, lovas tanyák, de a
közös rendezvények hiánya
miatt még sincs igazi „városi
lovas élet“. Hiányoznak a

versenyek is, amik újra fel-
éleszthetnék a szentesiek
lószeretetét. Ezen szeretnénk
most egy kicsit változtatni
egy különleges lovasverseny
megrendezésével.” – folytat-
ta a szervezõ

A verseny mellett színes
programokkal várják az ér-
deklõdõket: díjlovasbemuta-
tót tart Babinszky Zsuzsa és
Bertók Ági, lesz kutyás dog-
dance és frizbibemutató, il-
letve countrytánc a közönség
bevonásával. A rendezvény
szombaton 10 órakor kezdõ-
dik.

Bajnoki aranyat
ért a 100. gól

Vadász Norbert a Kinizsi ificsapatának nevében vette át
az aranyérmet kedden Szegeden.

Egy kis „vadnyugat“ Szentesen



Zsuzsa a Koraszülöttekért
Közhasznú Egyesület elnöke
és a www.koraszulott.com
non-profit információs hon-
lap egyik alapítója és szer-
kesztõje. Személyes története
2001-re nyúlik vissza, ami-
kor egy súlyos vakbélmûtét
után gyakorlatilag meddõvé
vált. Az orvosok legalábbis
ezt a diagnózist állapították
meg és közölték vele. A cso-
da mégis megtörtént; 2006-
ban a lombik-programnak
köszönhetõen, harmadik
próbálkozás után útban volt
a kis pocaklakó. A várandós-

ság 24. hetében Zsuzsa helyi
orvosa egy fõvárosi klinikát
ajánlott a kismamának a ve-
szélyeztetettség és az esetleg
bekövetkezõ komplikációk
miatt, ami sajnos a 26. hé-
ten bekövetkezett. HELLP-
szindróma miatt, melynek
kialakulása veszélyeztetheti
a baba és a mama életét egy-
aránt, azonnali császármet-
szésre volt szükség; világra
jött Janka baba mindössze
610 grammal. Három és fél
hónapot töltött anya és
csöpp lánykája Budapesten,
hogy végre 2380 grammos
súllyal hazatérhessenek.
Ezekben a hetekben, amikor
mindketten a legnagyobb
megpróbáltatásokat élték át,
döntött úgy az édesanya,
hogy tennie kell valamit
nem csupán magáért és
gyermekéért, hanem azokért
a családokért is, akik hason-
ló helyzetbe kerültek.

– Család nélkül, – mivel a
férjem és minden hozzátar-

tozóm Szentesen volt –
messze az otthontól nap,
mint nap egyedül az inkubá-
tor mellett állni úgy, hogy ne
sírj állandóan, nagyon nehéz
– emlékszik vissza az anyu-
ka.

– Az egyetlen kapaszkodót
az nyújtotta számomra ezek-
ben a napokban, hogy volt
egy laptopom és internet-
hozzáférési lehetõségem, így
amikor lehetett, itt olvasgat-
tam hasonló problémával élõ
családokról, és kezdtem fel-
venni a kapcsolatot koraszü-
lött gyermeket nevelõ szü-
lõkkel. Nagyon sokat jelen-
tett, hogy megoszthattam az
érzéseimet másokkal, akik
meg is értették, mirõl beszé-
lek – magyarázta Zsuzsa.

– Az elsõ komolyabb lé-
pést 2007-ben tettük meg pár
anyukával összefogva. Cé-
lunk egy szülõi lelki segély-
szolgálat megalapítása volt,
ami mára egy komoly, tíz fõ-
vel dolgozó online segélyvo-

nallá alakult. Akkoriban
döbbentünk rá, hogy szinte
sehol, semmilyen hasznos
információt nem találhatnak
az interneten a koraszülöttes
családok. Nagy levegõt vet-
tünk és dolgozni kezdtünk.
Sok munkával, éjjelenként,
amikor már aludt a család,
mindannyian ingyen vállal-
tuk ezt a feladatot és ez így
maradt a mai napig is.

Hamarosan az ország elsõ
számú, koraszüléssel foglal-
kozó oldalává vált a honlap-
juk. Következõ tervük egy

egyesület életre hívása volt,
összefogni a családokat és
élõ tartalommal megtölteni
mindazt, amirõl a honlapu-
kon olvashatnak. – Szerveze-
tünk csupán néhány hónapja
mûködik hivatalosan, még
most tanuljuk, hogyan álljuk
meg a helyünket a mai világ-
ban közhasznú egyesület-
ként. Elsõ nagy projektünk
egy ruhagyûjtés, ahol kora-
szülött intenzív osztályok
számára juttatunk el varrott,
kötött, az ápoláshoz szüksé-
ges ruházati és egyéb textil
kiegészítõket. Az osztályok
nagy örömmel fogadják a se-
gítséget, hiszen a picik fejlõ-
dését segítik elõ az apró ru-
hácskák, sapkák, amit ano-
nim adományozók varrnak,
kötnek részükre. Ennek a
kezdeményezésnek már kb.
300 tagja van, bízunk benne,
hogy ez a szám növekedni
fog, hiszen a segítségre min-
dig szükségük van a kora-
szülött babák és hozzátarto-
zóik számára – mondja meg-
gyõzõdéssel Zsuzsa.

Fazekas Andrea
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Kos
Bármibe kezd, semmi
sem sikerül, ráadásul a

barátaival és a munkatársaival is
összeveszik. Lehet, hogy türelme-
sebbnek és megértõbbnek kellene
lennie, de az is elõfordulhat, hogy
a munka mellett a családra és a
párjára is több idõt kellene szakíta-

nia! 
Bika
Nem érzi magát túl jól a
bõrében? Lehet, hogy ki-

fárasztotta az elmúlt hetek sok-sok
munkahelyi feladata és most pihe-
nésre van szüksége. Kényeztesse
magát, mert   megérdemli: fõzze
meg kedvenc ételét, sétáljon vagy

nézze meg a kedvenc
filmjét! 
Ikrek
Végre rájött, hogy változ-

tatnia kell az életvitelén. A nagy
változásokat nem úszhatja meg
konfliktusok és veszekedések nél-
kül! Lazítson, találkozzon a legjobb
barátaival, beszélgessen velük na-
gyokat, ossza meg velük problé-

máit, és kérjen tõlük ta-
nácsot.
Rák
A pénz nem minden, de

sajnos óriási hatással van az életé-
re is! Most nagyon figyeljen oda,
hogy mire mennyit költ: alaposan
nézze át kiadásait, és próbáljon le-
faragni belõlük. Kísértésnek lehet
kitéve, de hamarosan belátja, nem

is olyan nehéz nemet
mondani a reklámoknak!
Oroszlán
Tervezzen hosszú távra -

ez a hét üzenete. A hét közepén
használja ki a rövid ebédszüneteket
és az estéket arra, hogy jobban
összebarátkozzon munkatársaival:
menjenek el sétálni, vagy csak be-

szélgessenek egy nagyot
az ebéd mellett! 
Szûz

Folyton úgy érzi, hogy valamirõl el-
feledkezett? A hét elején rengeteg
fontos ügyet kell elintéznie, ezért
mindent kétszer ellenõrizzen le, ne-
hogy egy halaszthatatlan feladat ki-
menjen a fejébõl! A hétvégét szán-
ja a tervezgetésre!

Mérleg
Kimerültnek érzi magát?
Nem csoda, amellett,

hogy rengeteget dolgozik, most a
magánélete is elég mozgalmas. Pi-
henjék ki magukat párjával: marad-
janak otthon, nézzenek meg két-
három filmet, élvezzék egymás kö-
zelségét és a semmittevést!

Skorpió
A hét elején egyszerûen
képtelen lesz dolgozni -

mindig a múltba kalandoznak a
gondolatai. Természetes dolog né-
ha nosztalgiázni, de nem szabad
folyton a múltban meghozott dön-
téseken rágódnia! Összpontosítson
inkább a jelenre!

Nyilas
Olyan feladatba vágott
bele a munkahelyén,

amelyen sok minden múlik, úgy-
hogy ne sajnálja az idõt és az
energiát a tökéletes megvalósítás-
ra! Ha úgy érzi, hogy jól jönne a
segítség, kérjen tanácsot a munka-
társaitól vagy a fõnökétõl! 

Bak
Mielõtt bármilyen nagy-
szabású tervbe kezd a

munkahelyén, ellenõrizze, hogy az
elõzõ feladatot megfelelõen végez-
te-e el! Ha úgy látja, minden meg-
van, vesse bele magát az új mun-
kába, hiszen most tele van energi-
ával! Használja ki ezt az életerõt!

Vízöntõ
Folyamatosan azon töri a
fejét, hogyan léphetne

elõre a ranglétrán, hogyan keres-
hetne még többet, és hogyan ké-
pezhetné tovább magát? Ha most
mégis úgy tûnik, hogy nem úgy
alakul a jövõje, ahogy eltervezte,
ne essen kétségbe! Próbáljon nyi-
tott és kreatív maradni.

Halak
Nem kell mindig minden-
rõl véleményt nyilváníta-

nia, néha jobb csöndben maradni,
és a háttérbe húzódni. Ne okozzon
magának feleslegesen problémát
azzal, hogy beleszól olyan dolgok-
ba is, amelyekhez semmi köze!
Minden energiájával összpontosít-
son az ön elõtt álló komoly feladat-
ra.

Június 23-29.
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Június 22-én, pénteken már
délután 4 órakor elkezdõdnek
a Múzeumok éjszakája szen-
tesi programjai.

A ligeti Csallány Gábor Ki-
állítóhelyen kézmûves foglal-
kozásra várják a családokat,
ahol nagyon szép legyezõk is
készülhetnek. 17 órától a
Zöldág MSE közremûködésé-
vel népi játékokkal és koszo-
rúfonással folytatódik a ren-
dezvény. 16-18 óra között a
Péter Pál Polgárház és a Frid-
rich fényírda is nyitva lesz,
valamint 16-20 óra között
óránként buszok indulnak a
laktanyába, a helyõrségtör-
téneti kiállítás megtekintésére. 

A megyeházán 19 órakor A
sebesült Görgei címû kiállí-
tást, Marjanucz László tan-
székvezetõ egyetemi tanár
nyitja meg. 20 órakor Fejsérü-
lések és gyógyulások a régi
korokban címmel Marcsik
Antónia antropológus, ny.
egyetemi docens tart elõadást.
22 órától a Lajtha-zeneiskola
hangversenye kezdõdik, majd
23 órakor a Kossuth téren a
IV. Kárpát-medencei Tûzu-
grás Fesztivál tûztáncával ér
véget a program, a Dobbantó
Néptáncegyüttessel.

Múzeumok
éjszakája

A Szentesi Bajtársi Klub június 22-én, pénteken 15 órára
várja az érdeklõdõket az Ady Endre utcai tiszti klubba. A
nyílt rendezvényen Orosz Katalin rendõr õrnagy Kamerákkal
is a biztonságunkért címmel tart tájékoztatót a város
közbiztonsági helyzetérõl. 

A közbiztonságról

Szerbia Sabac’ városában,
az 1. Pontonos Zászlóalj bá-
zisán és a Száva parti vízi
gyakorlóterén rendezték
meg a „TISZA-2012” elneve-
zésû három nemzeti (ma-
gyar-román-szerb) mûszaki
zászlóalj éves, közös kataszt-
rófavédelmi gyakorlatát jú-
nius 11-15-e között.

A gyakorlatsorozat szük-
ségszerûségét az adta, hogy
az elmúlt évtizedben a Tisza
és a Duna vízgyûjtõ területén
jelentkezõ nagy mennyiségû
víztömegek megjelenése ma-
gával vonta a fokozott árvízi
és belvízi veszélyeztetettsé-
get. 

A 22 fõs magyar mûszaki

delegációt Tábi Levente mk. al-
ezredes, az MH Összhad-
erõnemi Parancsnokság mû-
szaki fõtisztje és Kaszanyi
Sándor mk. alezredes vezeté-
sével a szentesi MH 37. II. Rá-
kóczi Ferenc Mûszaki Ezred
kijelölt állománya képviselte.

Kép és szöveg:
Juhász László százados

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 kiállítás: A sebesült
Görgei. 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. Idõszaki kiállítás:

Mesterségünk címere – az
SZTE régészhallgatóinak kiállítása.

Tokácsli Galéria
Százéves a szentesi városháza

címû dokumentumtárlat, a kiste-
remben a Szabadkai városházák
címû vándorkiállítás tekinthetõ
meg június 23-ig.

Városi könyvtár
A szentesi kismesterek újabb al-

kotásait szeptember 7-ig tekinthe-
tik meg a látogatók, nyitvatartási
idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Az Esztergomi Art Fotográfiai

Stúdió alkotóinak a képeibõl ren-
dezett kiállítás A „Csendes képek”
címû tárlat augusztus 30-ig láto-
gatható az intézmény nyitvatartási
idejében.

Mûvészetek Háza
Év végi vizsgakiállítás a Szivár-

vány Mûvészeti Iskola tanulóinak
munkáiból. Képzõmûvészeti kiállí-
tás látogatható nyitvatartási idõ-
ben. 

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.

Galéria Kávéház
A Szentesi Fotókör tagjainak

munkáiból látható kiállítás július 2-
ig a kávéház nyitvatartási idejében.

Õze Lajos Filmszínház
Június 21-25.
17.30 A titánok haragja – ame-

rikai akciófilm,
20 óra Az éhezõk viadala –

amerikai sci-fi akciófilm. 
Június 28-július 2.
17.30 óra A diktátor - amerikai

vígjáték,
20 óra 21 Jump Street – A ko-

pasz osztag - amerikai akció-vígjá-
ték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Június 22—tõl

Nem szégyen a kopaszság.
A szép arcnak kell a hely.

Senkitõl sem tûröm el, hogy lebe-
csüljön. Kivéve az adóhivatalt.

Ha két hideg, esõs nap után végre
ragyogó napsütésre ébredsz…
…akkor biztosan hétfõ van.

Az utolsó veszekedésünk oka én
voltam.
A feleségem megkérdezte:
- Mit nézel a tévén?
- A port.

Ha jobban néznék ki, kiesnék az
ablakon.

- Doktor úr! Nagyon hullik a ha-
jam. Mit tud ajánlani, hogy meg-
maradjon?
- Mit szólna egy papírdobozhoz?

- Mikor vegyem be a gyógyszert,

doktor úr?
- Mindig 2 órával a fájdalom je-
lentkezése elõtt.

Valaki tényleg elhiszi, hogy az
egészség fontosabb, mint a
pénz? Nem túl sok jó nõt láttam,
aki azon töprengett volna: A
porchés Péterrel feküdjön le in-
kább, vagy az alacsony koleszte-
rinszintû Bandival?

- Mondja szomszéd! Hogy megy
a méhészkedés?
- Remekül! Mézet, még egy csep-
pet sem adtak, de az anyósomat
már tízszer megszúrták ezek a kis
szorgos dolgozók. 

A rendõrt megcsalja a felesége.
Jön haza, zörög a kulccsal, a fele-

sége pedig gyorsan elbújtatja a
szeretõt a TV mögé. A férj belép
és mondja:
- Asszony készítsd a sörömet,
mindjárt kezdõdik a meccs!
A feleség kimegy a konyhába, azt
gondolja ha leejti a korsót, a zajra
a férje kimegy a szobából, és ad-
dig a szeretõ leléphet. Le is ejti,
de a korsó nem törik össze ha-
nem visszapattan a kezébe. Ezen
nagyon meglepõdik, bemegy a
szobába és mondja: 
- Te képzeld, leejtettem a korsót
és az visszapattant a kezembe. 
Mire a rendõr: 
- Az semmi, itt meg kiállítottak
egy játékost, és itt ment ki mellet-
tem! 

- Mi a különbség a Libero és a
betét között? 
- ???
- 14 év.

Hõguta

Árvízi védekezésen Szerbiában
a magyar mûszaki katonák

Az Európai Unió fejlettebb országaiban a terhességek 4-5
százaléka végzõdik idejekorán. Magyarországon ez az
arány 8-9 százalék, ami több mint nyolcezer 37. hét elõtt
született csecsemõt jelent. Ezek a koraszülött babák speciá-
lis ellátást igényelnek, kezelésükre alakultak a koraszülött
intenzív osztályok. A gyakran ezer grammnál is kisebb
súllyal született apróságok életben tartása, megfelelõ fejlõ-
désük biztosítása különleges felkészültséget és felszerelt-
séget igényel. A mûszerek és kitartó munka mellett azon-
ban a lelki segítség is elengedhetetlen a koraszülött babák
szüleinek, családjainak. Ebben a karitatív tevékenységben
vesz részt Földvári Nagy Zsuzsanna (alsó képen), szentesi
anyuka.

Élet az életben maradás után



A 2005-ben alapított Szen-
tes-Csongrád Rotary Club
egy évvel ezelõtt tûzte ki cél-
jául, hogy Szentesen és
Csongrádon a városközpon-
tot bemutató tapintható tér-
képet helyez el. A térplaszti-
ka elkészítésére sikerült
megnyerni a neves csongrá-
di szobrászmûvész házas-
párt, Lantos Györgyit és Máté
Istvánt (fotón balra). Mészá-
ros Zoltán, a klub soros elnö-
ke (a képen jobbra) tájékoz-
tatta lapunkat, hogy hama-
rosan elkészül az elsõ alko-

tás. Szentes fõterén felállítják
azt a mûvészi kidolgozású
bronz térplasztikát, mely a
vakok és gyengénlátók tájé-
koztatását, és bizony sok
esetben a látók eligazodását
is segíti.

A bronz dombormû felállí-
tása és átadása elõtt a
rotarysok egy idõkapszulát
helyeznek el a beton talap-
zatban, mely a Rotary Club
tagjainak, barátainak, támo-
gatóinak egy-egy üzenetét
foglalja magában. Ezek az
üzenetek fogják útmutatóul

a jövõ nemzedékének közve-
títeni az érintettek gondolko-
dását, életszemléletét.

A tapintható térkép ünne-
pélyes átadására várhatóan
július 6-án, pénteken délelõtt
11 órakor kerül sor, melyre a
rotarysok szeretettel várnak
minden érdeklõdõt. Ezzel
nem ért véget ez a nemes
kezdeményezés, hisz a
csongrádi városközpontot
bemutató dombormû átadá-
sa egy éven belül szintén
megvalósul.
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GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü június 25—29.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Zöldbableves és

póréhagymakrémleves
A menü: Sertéspörkölt,

tészta, saláta
B menü: Mozzarellás csirkemell,

rizibizi, saláta
Kedd: Magyaros krumplileves

és zöldségleves
csirkeaprólékkal

A menü: Mics roston (csevap),
sült burgonya, saláta

B menü: Milánói makaróni
Szerda: Csontleves házitésztával

és karfiolleves
A menü: Krumplipaprikás

füstölt kolbásszal,
kovászos uborka

B menü: Rántott csirkemáj,
finomfõzelék

Csütörtök: Paradicsomleves
betûtésztával és
rumos szilvaleves

A menü: Karaj ropogós bundában,
zöldséges rizs,
saláta

B menü: Zúzapörkölt,
tészta, saláta

Péntek: Szárazbableves és
gombakrémleves

A menü: Bakonyi sertésszelet,
petrezselymes rizs

B menü: Csõben sült túrós-tejfölös
puliszka vagy
káposztás cvekedli

www.galeriakavehaz.hu (X)

Egykori fõnökeit pofozta
fel egy férfi a szentesi Kos-
suth utcán, május 12-én a
délelõtti órákban. A férfit,
akit aznap reggel bocsáj-
tották el az állásából, feltehe-
tõen emiatt volt a kelleténél
idegesebb, és néhány órával
késõbb két volt fõnökét arcul
ütötte. A pofozkodó ellen ga-
rázdaság miatt indult eljárás.

Transzformátort loptak
Szentes határában az egyik
villanyoszlopról ismeretlen
elkövetõk. A tolvajok a be-
rendezésben található rézte-
kercset vitték magukkal, ez
negyvenezer forintot ért, a
rongálási kár viszont sokkal
komolyabb, mintegy 600
ezer forint.

Behatolók jártak az egyik
lakatlan, de berendezett
Horváth Mihály utcai épü-
letben, ahonnan 300 ezer fo-
rint értékû mûszaki cikkel
távoztak.

Elfogtak egy kerékpártol-
vajt a szentesi nyomozók,
aki alaposan gyanúsítható
azzal, hogy május 29-én a
Kiss Bálint-iskola elõl elvitt
egy lezáratlan biciklit. Az el-
követõ két másik bringa ello-
pásával is gyanúsítható.

Két diák verekedett össze
egy osztálykiránduláson a
Tisza-parton. A bunyó olyan
komoly volt, hogy a középis-
kolások egyike állkapocs-
csont-törést szenvedett. A
bûncselekmény pontos kö-

rülményeit még vizsgálják a
rendõrök. 

Egymillió forint készpénz-
zel és ugyanekkora értékû
aranyékszerrel távoztak a
betörõk az egyik nagyhegyi
lakóházból. A tolvajok az el-
múlt vasárnapra virradóra
az ablakon keresztül jutottak
be az épületbe.

4 0  e z e r  f o r i n t  é r t é k û
aranyláncot tépett le egy is-
meretlen férfi egy hölgy nya-
kából a Sima Ferenc utcában.
Az elkövetõ, akit jelenleg is
keresnek a nyomozók, hét-
fõn délelõtt sétált oda a nõ-
höz, letépte az ékszert, majd
elszaladt a helyszínrõl.

H.V.

Felpofozta volt fõnökeit

Született: Tóth Gellért Jó-
zsef és Szedlacsek Évának
(Attila u. 1/C) Emma, Csorba
Imre és Dudás-Szabó Máriá-
nak (Kalász u. 10.) Benjámin,
Faragó László és Kérdõ Klára
Veronikának (Zrínyi u. 24.)
Zoltán László nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Balog
Krisztián (Szeged, Balfasor 6.)

és Vérten Beáta Márta (Kos-
suth u. 25.).

Elhunyt: Perczel Olivér An-
tal (Horváth M. u. 13.), Benkõ
Istvánné Balsi Eszter (Bacsó B.
u. 1.), Szilágyi Jánosné Simon
Etelka (Kováts K. u. 3.), Aradi
Lászlóné Fekete Erzsébet
(Bercsényi u. 22.).

Családi események

A bûnügyi technikusok
munkáját segítõ digitális fény-
képezõgépet ad a rendõrkapi-
tányságnak a Szentes Kistérség
Többcélú Társulása. Balogh Sza-
bó Imre rendõrkapitány még ta-
vasszal fordult kéréssel a társu-
láshoz, hogy amennyiben le-
hetséges, támogassák munkáju-
kat fotóeszközzel. A Társulási
Tanács a 2011. évi gazdálkodás

lezárása után, egyhangúlag tá-
mogatta a kérést és a tavalyi
pénzmaradvány terhére, közel
130 ezer forint értékben vásá-
rolt a bûnügyi munkát megfe-
lelõ minõségben kiszolgáló
fotószettet. Az eszközöket a
Társulási Tanács kedd délutáni
ülésén adja át a rendõrkapi-
tánynak Szabó István, a társulás
képviselõje.

Fényképezõgép
a rendõröknek

(folytatás az 1. oldalról)

Talán ennél is nagyobb tra-
umát okoz a Kurca-parti
gyógyintézet számára, ami a
traumatológiával történt. Az
ÁNTSZ-nél ugyanis a kapa-
citás mellett meghatározták
a progresszivitási szinteket
is, vagyis azt, hogy az adott
intézmény az adott ágyszá-
maival együtt milyen súlyos-
ságú betegeket láthat el. A
helyi traumatológiát a leg-
alacsonyabb, 1-es szintre so-
rolták be, ami a világszerte
elismert – a hazai csípõ-
protetika bölcsõjének neve-
zett – szentesi ortopédsebé-
szet végét jelentheti.

– Mindent megteszünk
azért, hogy a szentesi kór-
házban továbbra is magas
szintû ortopédsebészeti be-
avatkozásokat végezhesse-
nek szakembereink – nyilat-
kozta lapunknak csütörtö-
kön Várkonyi Katalin. – A
szakállamtitkárság részérõl
többször elhangzott, hogy
bár 1-es progresszivitási

szintre sorolják az osztályt,
az ortopédsebészeti beavat-
kozásokat külön engedéllyel
elvégezhetjük a jövõben. Ha
engedélyt kapunk, intézmé-
nyünk felkészült mind a tra-
umatológia, mind az orto-
pédsebészet vonatkozásában
a 2-es progresszivitási szin-
ten történõ betegellátásra. A
fertõzõ betegeket továbbra is
ellátjuk a kórházban, csak az
eddigiektõl eltérõ területi el-
látási kötelezettséggel. A jö-
võben különös tekintettel fó-
kuszálnunk kell fekvõbete-
geink elkülönítést igénylõ

fertõzõ betegségeire. Egyéb-
ként a járóbetegellátásban e
szakterületen bõvülés várha-
tó, létszámleépítést nem ter-
vezünk – tette hozzá a fõ-
igazgatónõ. Szerinte a válto-
zások még inkább szüksé-
gessé teszik a mûtõtömb be-
ruházást. Számos mûtéti
szakma mellett 2-es prog-
resszivitási szinten mûköd-
het az urológia, a sebészet és
az érsebészet, a kórház szak-
maisága pedig megkívánja,
hogy a gyógyítás feltételei a
lehetõ legjobbak legyenek.

Bíró Dániel

Trauma a kórházban

Az idei nyártól a segítõ szakma képviselõi
(pszichológusok, gyógypedagógus, jógaokta-
tó) is bekapcsolódnak a gyerekek táborozta-
tásába. A felhõtlen szórakozáson kívül cél a
személyiség többoldalú fejlesztése, a moz-
gás, az alkotó tevékenységek és játékok se-
gítségével.

„Andalodó"- stresszoldó, alkotó csoport
indul, jógás elemekkel. A tréninget két pszi-
chológus vezeti. Tervezett korosztályok: 1-2.
osztályosok (9-11.30-ig), 3-4.osztályosok (13-
15.30-ig). Idõpont: július 9-13-ig a Dózsa-ház-
ban.

„Élménygyûjtögetõ” tábor alsó tagozato-
soknak (1-4. osztály). A program gerincét a
mozgás, az izgalmas társas készségfejlesztõ
játékok, kézmûves-foglalkozások adják, vala-
mint kalandos kincsvadászat is várja a gyere-
keket. 

Idõpont: július 23-27-ig, 8-16 óráig a Dó-
zsa-házban. A tábor ideje alatt étkezést bizto-
sítanak. A programok önköltségesek.

Érdeklõdni: Halász Vastag Zsuzsanna 30/
303-9382, hvzsuzsanna@gmail.com, Szabó
Edit 70/560-4783, Magyar Gabriella 30/480-
2812, Tóth Annamária 30/3268019.

Segítõ nyári tábor

Rotary üzenet a jövõnek,
tapintható térkép a mának

A készülõ térplasztika még agyagból. (Fotó: Vidovics)

– A februári tárgyalások után még úgy álltunk fel az
asztaltól a GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet) képviselõivel,
hogy bõvül a szentesi kórház faladata. Úgy látszik nem
tartotta be a szavát a kormány – reagált a hírre Szirbik
Imre. A polgármester a kórház menedzsmentjétõl is el-
várta volna a tájékoztatást, hogy ne az internetrõl kell-
jen megtudni a kórház amputációját. – Ezzel a döntés-
sel a mûtõtömb pályázata is okafogyottá válik, hiába
tett meg mindent a város érte. Elkészítette a terveket és
átadta a megyének, azonban a megyei önkormányzat
nem nyújtotta be. (B.G.)


