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Több kilónyi méhet távo-
lított el az egyik Jókai utcai
ház használaton kívüli ké-
ményébõl Keresztes-Nagy
Ádám méhész múlt hétvé-
gén.

A Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgató-
ság szóvivõje, Nagy-György
Attila lapunknak elmondta,
hogy csak az elmúlt héten
három hasonló bejelentés ér-
kezett hozzájuk a megye te-
rületérõl, de az esetek száma
ennél akár nagyobb is lehet,
hiszen vannak, akik nem a
tûzoltókat, hanem közvetle-
nül a méhészeket hívják se-
gítségül a fullánkosok ellen. 

A szóvivõ megerõsítette,

hogy szentesi tûzoltó kollé-
gái a méhész technikai meg-
segítésére vonultak ki a hely-
színre. Mint mondta, minden
szükséges védõfelszerelés a
rendelkezésükre állt, de erre
nem volt szükség, mert a
gyakorlati munkát a méhész,
Keresztes-Nagy Ádám végez-
te el. Nagy-György beszá-
molt arról is, hogy az elmúlt
héten három hasonló esetben
kérték a tûzoltóság és a ka-
tasztrófavédelem segítségét
az egyre vadabb méhek, da-
razsak ellen a megyében. A
Jókai utcai ingatlan tulajdo-
nosa nem kívánt lapunknak
nyilatkozni a történtekrõl.

(folytatás a 4. oldalon)

Méhek költöztek
a kéménybe

Szerdán a Médiatanács és
a szentesi Kultúr-Média Kft.
megkötötte a mûsorszolgál-
tatási szerzõdést: a 106,1
MHz-es frekvencián a Rádió
451 fog megszólalni – tudat-
ta lapunkkal Domján Ilona, a
társaság ügyvezetõje.

Céljuk, hogy a november

végén elnémult frekvencián
új stílusban, új nevekkel és új
hangokkal minél hamarabb
elindulhasson az adás.

A Rádió 451 médiatámo-
gatóként szeretne megjelenni
Szentes és a környezõ tele-
pülések kulturális és sport-
életében.

Szerzõdött a rádió

A tanárok igazgatóváltást
szeretnének a Zsoldos-kö-
zépiskolában. A korábban
plágiummal vádolt H. Sza-
bó Réka vezetõi programját
másfélszer annyian támo-
gatták a gimnáziumban,
mint kihívójáét. A miniszter
július 20-ig dönt, kit nevez
ki az intézmények élére. 

A Pedagógus Szakszerve-
zet mindkét pályázóval
együtt tud mûködni. Igazga-
tóra szükség van. Amire
nincs szükség, az a három
hónaponkénti pályázati cir-
kusz, ami csak árt az érdemi
munkának egy oktatási in-
tézményben – írta az érdek-
képviselet gimnáziumi cso-
portjának nevében Bedõ Kata-
lin. A szakszervezet titkára
arra utalt, hogy miután az év
eleji kiírást március végén
érvénytelenítették, április
derekán új igazgatói pályá-

zatot írtak ki a Horváth Mi-
hály Gimnáziumban, a Boros
Sámuel Szakközépiskolában
és a Zsoldos Ferenc Középis-
kolában. Mint arról beszá-
moltunk, összesen öten je-
lentkeztek a három tisztség-
re. Kihívója csak Molnárné
Tóth Györgyinek nem akadt,
aki a Boros-középiskola igaz-
gatójaként újfent benyújtotta
pályázatát. Az iskola honlap-
jára feltett véleményezés sze-
rint a szülõk, a diákönkor-
mányzat és egyéb iskolai
munkaközösségek 100 szá-
zalékban támogatják kineve-
zését. A több nyelven besze-
lõ pedagógust – aki tagja a
szentesi önkormányzat kép-
viselõ-testületének is – a ne-
velõtestület 90, az alkalma-
zotti kör 85 százaléka támo-
gatja.

(folytatás a 3. oldalon)

Váltást szeretne
a Zsoldos

tantestülete

Az oktatás területén zajlott
tavalyi átszervezése kapcsán
két szám került a figyelem
középpontjába. Az egyik,
hogy nagyjából 20 millió fo-
rintos megtakarítást jelentett
a városnak a két iskola bezá-
rása, a másik a tanulólét-
szám változására vonatko-
zott. Az adatok szerint – a
más településre átiratkozók,
elköltözõk és egyebek miatt
– összesen 78 fõvel csökkent
a szentesi általános iskolába
járó diákok száma egy év
alatt. Horváth István hangsú-
lyozta, nem elégítették ki a
hivatali válaszok, mert sze-
rinte látni kellene, valójában
mit követett el ezzel a dön-
téssel a városvezetés. Antal
Balázs Tibor úgy látta, nem

volt szerencsés a Damjanich-
iskola bezárása, hagyni kel-
lett volna még egy évet az
intézménynek. Sebeket tép
fel ez a téma – fogalmazott
Szabó Zoltán, aki szerint nagy
hiba volt a két iskola bezárá-
sa, mert nem volt krízishely-
zet, amiért így kellett volna
dönteni, ráadásul sokan le-
mondtak a helyi oktatás le-
hetõségérõl, az ígért 60 he-
lyett pedig 20 milliós megta-
karítást tudott felmutatni a
város. Szirbik Imre polgár-
mester leszögezte, 2011-ben
nem jókedvében határozott
úgy a többség, hogy össze-
vonja az intézményeket. A
tájékoztatót a többség végül
tudomásul vette.

(folytatás a 3. oldalon)

Közfelkiáltás és
feltépett sebek

Szirbik Imre nyílt levél-
ben tiltakozik a kórház fer-
tõzõ osztályának megszün-
tetése és a traumatológia
besorolása ellen. Farkas
Sándor az Országgyûlés
egészségügyi bizottságának
elnökéhez fordult az orto-

pédsebészet ügyében, az in-
tézményvezetés pedig ab-
ban bízik, hogy a szakmai
kollégiumra hallgat a mi-
nisztérium.

Egy utcai demonstráció le-
hetõségét sem zárja ki a pol-
gármester abban a nyílt le-

vélben, amit Cserháti Péter
egészségpolitikáért felelõs
helyettes államtitkárnak írt
a kórház két osztályának
ügyében. Mint arról lapunk
elsõként beszámolt, a vasár-
naptól hatályba lépõ új sza-
bályozás szerint az átalakí-

tott egészségügyi ellátórend-
szerben nem maradhat Szen-
tesen fertõzõ osztály, a trau-
matológiát pedig a legala-
csonyabb, 1-es progresszivi-
tási szintre sorolták be, ami
megkérdõjelezi az országo-
san is elismert szentesi orto-
pédsebészet jövõjét. A város
elsõ embere nyílt levelében
arra kéri az illetékeseket,
változtassák meg korábbi
döntésüket, és a két osztály
mûködhessen úgy, ahogy
eddig. 

– Az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
határozatának finomítására
van szükség, mert az abban
foglaltak nem tükrözik az
eredeti megállapodásokat –
fogalmazott lapunknak ked-
den Farkas Sándor. A térség
országgyûlési képviselõje
korábban ígéretet kapott,
hogy ami az év eleji egyezte-
téseken körvonalazódott, ab-
ban nem lesz változás. Hogy
az ortopédsebészet megma-
radhasson, a héten találko-
zott az Országgyûlés egész-
ségügyi bizottságának elnö-
kével.

(folytatás a 8. oldalon)

Tüntetés is lehet a kórház miatt

Vasárnap este a Vecseri
foki út végén található elha-
gyott tanyán támadt rá két
szentesi és fábiánsebes-
tyéni fiatalember egy haj-
léktalanra, az egyikük bo-
zótvágóval életveszélyesen
megsebesítette a 61 éves
férfit. A három támadót –
akik közül kettõnek már
meggyûlt a baja a törvény-
nyel – a rendõrség õrizetbe
vette és kezdeményezte elõ-
zetes letartóztatásukat.

Az üdülõközpont Vecseri
fok felöli bejáratától egy kõ-
hajításnyira áll az az omla-

dozó tanya, ahol a három 16
éves fiú rátámadt a hajlékta-
lanra. Lapunk információi
szerint két szentesi és egy
fábiánsebestyéni középisko-
lás fiatalról van szó, akik a
megalapozott gyanú szerint
vasárnap egy bozótvágó kés-
sel életveszélyesen bántal-
maztak egy 61 éves férfit.

Úgy értesültünk, hogy a
hajléktalan a támadás elõtt
egy héttel rendezkedett be a
romos kunyhóba. Vasárnap
elõször a lábán ütötték meg
a fiatalok. Késõbb visszatér-

tek, és úgy estek neki az idõs
férfinak, hogy közben lám-
pával a szemébe világítottak.
A sértett csak hétfõ hajnal-
ban tért magához.

A nyomozóhatóság közle-
ménye szerint a három fia-
talember vasárnap este iszo-
gatott, majd úgy döntöttek,
hogy heccbõl felkeresik a vá-
ros erdõs részét, ahol tudo-
másuk szerint alkalmanként
hajléktalanok vannak. Eköz-
ben találtak rá a késõbbi sér-
tettre, aki egy elhagyatott
viskóban magányosan élt.

Heccelni kezdték, de meg-
ijedtek tõle, ezért elszalad-
tak. Késõbb úgy döntöttek,
hogy mégis visszamennek,
de akkor már vittek maguk-
kal egy bozótvágót is. Ekkor
a három fiú közül az egyik
ismét megijedt, de társai ad-
dig heccelték, amíg mégis
bement a férfihoz és a nála
lévõ méretes késsel több al-
kalommal a fején megütötte.
A sértett ennek következté-
ben többszörös nyílt kopo-
nyatörést szenvedett el.

(folytatás a 4. oldalon)

Bozótvágóval vágták fejbe

Még nem szállt el annak reménye , hogy a szentesi traumatológiát fentebb sorolják.

A képviselõ-testület legutóbbi ülésén több városatya is
méltatta és megköszönte a leköszönõ igazgató, Mihály Béla
munkáját, aki egy évtizeden keresztül vezette a zeneisko-
lát. Utódjául lányát, Várkonyiné Mihály Ernát „közfelkiál-
tással” választotta meg a döntéshozó grémium. A tanácsko-
záson elhangzott, hogy januártól a megyei pedagógiai szak-
szolgálat járási kirendeltségeként mûködik majd a szentesi
szakszolgálat, a sajátos nevelési igényû gyerekek fejleszté-
sét pedig utazó gyógypedagógiai szolgálat fogja segíteni.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Június 22-én ismét ki-
gyúltak a fények a Múzeu-
mok éjszakáján a Koszta Jó-
zsef Múzeumban is. 

Ez az éjszaka más, mint a
többi – az ismert szlogen
szerint ezen az éjszakán
mindig valami szokatlan,
különleges vár a múzeum
termeibe ellátogatókra. A ki-
állított tárgyak és bábuk
ugyan nem kelnek ilyenkor
életre, mint a szép emlékû
Éjszaka a múzeumban címû
filmben, de különleges tárlat
mindig nyílik. A folyosókon
hömpölygõ több száz látoga-
tót leginkább A sebesült
Görgei címû idõszaki kiállí-
tás vonzotta. A szabadság-
harc legendás tábornokának
a komáromi csatában elszen-
vedett súlyos koponyasérü-
lését, illetve annak körülmé-
nyeit is megismerhették, lát-
hatták az éji látogatók, azt is,
milyen készlettel dolgoztak
a hadi sebészek az 1840-es
években. A koponyasebésze-
ti láncfûrész, vagy csontda-
rabokat tartalmazó puskago-
lyó mellett a kiállítás adózik
Görgei emlékének a szemé-
lyes tárgyaival, és egy igazi
kuriózummal is: a tábornok
élete a sérülés után még any-
nyira hosszúra nyúlt, hogy
alakját az egyik elsõ némafil-
men is meg tudták örökíteni,
a kisfilm is megtekinthetõ a
múzeumban.

Népszerûnek bizonyult,
hogy korhû honvéd egyen-
ruhákat ölthettek magukra a
gyerekek. Akinek az orvos-
szakmai elõadás netán bor-
zolta a kedélyeit, kikapcso-
lódhatott a zeneiskola fúvó-
sainak koncertjén, majd éjfél
tájban az elmaradhatatlan
tûzugráson. A fény gyõzel-

mét ünnepelték Szent Iván
éjjelén, innen ered a hagyo-
mány, a tûz átugrása pedig
szerencsét és szerelmet hoz,
sokakkal együtt ezért lendült
át a máglya felett a tûztáncot
járó Dobbantó Néptánc-
együttes egyik nõi táncosa is,
mint mondta a leérkezés
után. D.J.

A Kisér nevû városrész
dél-nyugati részén találha-
tó; a Mentõ sorral és a
Dugovics Titusz utcával
szomszédos utca, amely a
Nagyvölgy csatornát ke-
resztezve elvezet a Berekla-
poson lévõ Várostanyáig.
Zsíros Katalin kutatásaiból
tudjuk, hogy a berek-laposi
vízjárásos határrészbõl há-
rom földhát emelkedett ki:
Bánomhát, Berekhát és Lõ-
rinchát. Ez utóbbi földrajzi
névként már az 1840-es
Seress László-féle térképen
is szerepel. A tanárnõ felté-
telezés eszerint a Lõrinchát
elnevezés valószínûleg egy
Szentestõl délre fekvõ el-
pusztult Árpád-kori falu
emlékét õrizte meg, amely-
nek kõtemplomát Szent Lõ-
rinc tiszteletére szentelték
fel. A Lõrinchát város felöli
részén épült hét ház után a
településre bevezetõ utcát
1857-tõl Hétház utcának ne-
vezték. Az 1906. évi város-
rendezéskor az utca nevét
átkeresztelték Lõrinc utcára,
utalva elpusztult falu védõ-
szentjére. 1948-ban az utcát
Mészáros Lõrincrõl, Dózsa
György legendás alvezéré-
rõl nevezték el, akit a nép
Lõrinc papként, ill. Nagybo-
tú Lõrinc néven is emlege-
tett. A hagyomány szerint a
medgyasszai (Zemplén vár-

megyei) származású pap az
1514. évi parasztháború ide-
jén több mint 2000 jobbá-
gyot toborzott Cegléd kör-
nyékén, és vezetett Dózsa
táborába. A temesvári döntõ
ütközetbõl megmenekült, és
õ állt a paraszthadak élére,
de Bihar mezõvárosánál
csatát vesztett Tomori Pál
csapataival szemben. Lõrinc
barát fogságba esett, s
Szapolyai János erdélyi vaj-
da kegyetlen kínzások közt
kivégeztette. 1990-ben az
utcát visszakeresztelték Lõ-
rinc utcára, tehát ismét õrzi
az egykori védõszent emlé-
két, továbbá a kihalóban lé-
võ Lõrinchát elnevezést.

Labádi Lajos

125 éve: a Szentesi Lap
1887. június 25-én egy kert-
megnyitásról számolt be,
amelyet végül zárt helyen
kellett megtartani. A tudósí-
tásból megtudjuk: „Rambov-
szky József kitûnõ vendéglõ-
sünk páratlan ízléses csínnal
rendezte be kerti mulatóhe-
lyül a Zöldkoszorú nagyven-
déglõ udvarát. S a nagy költ-
séggel berendezett kertet ün-
nepélyesen készült megnyit-
ni május 1-sõ óta minden
szombaton és minden vasár-
nap, de ez közel két hónap
óta egyszer sem sikerült;
mert vagy a zenészek nem
jöhettek Szegedrõl, vagy oly
cudar idõ volt, hogy az em-
ber mindenütt mulatott vol-
na, csak kertben nem, Ily va-
júdások után végre június
19-re tûzetett ki a megnyitás,
és ekkorra ide érkezett Erdé-
lyi Nácinak, a szegedi híres
prímásnak a bandája is;
azonban az idõ ekkor is oly
zord volt, hogy a kertmeg-
nyitásra összegyûlt publi-
kum a nagyteremben hall-
gatta meg Erdélyi Nácit, ki

tagadhatatlanul nagy preci-
zitással muzsikál: de nem
lelkesít. – Nincs az õ hege-
dûjében az a hang, mely, ha
kell, megríkat, ha kell, föllel-
kesít, hogy szinte fejét veszti
az ember tõle. No, de hát jól
muzsikált, azt meg kell adni,
és voltak is sokan hallgatni;
de bizony városunk intelli-
genciájából kevesen. – Na-
gyon kevesen. S itt arról be-
szélgetnek, tárgyalgatnak,
hogy nekünk nincs jó cigá-
nyunk. Hozni kell ide jó ci-
gányt! Kinek? . . .” (A Zöld-
koszorú nagyvendéglõ a mai
Petõfi Szálló helyén állt.)

80 éve: a Szentesi Hírlap
1932. június 19-én megjelent
száma interjút közölt dr.
Farkas Béla fõispánnal, aki
nagyjelentõségû nyilatkoza-
tot tett a szentesi strandfür-
dõ létesítésérõl. „Hosszú,
fáradságos munka és sok
elõkészület után végre oda
jutottunk, hogy a strandfür-
dõ létesítésére a mai napon
(jún. 18.) megalakult a kor-
látolt felelõsségû társaság,
amely Szentesi Sportuszoda

Társaság néven megkezdte
mûködését. A Társaság tag-
jai: az Országos Testnevelé-
si Tanács, Csongrád várme-
gye, Szentes város, a Szen-
tesi Torna Egylet, a Szentesi
Munkás Testedzõ Klub, a
Szentesi MÁV Sportegyesü-
let” – mondta el a fõispán.
A strandfürdõ Mattyók Ala-
dár mûszaki tanácsos tervei
alapján készül; a verseny-
tárgyalások kiírása a jövõ
héten megtörténik. „Nagy
szeretettel fogadja a társa-
dalom a strandfürdõ létesí-
tését, de a munkásság is bi-
zonyára örömmel veszi tu-
domásul, hogy ebben az
igen nehéz idõben egy na-
gyobb méretû építkezés
megindításával munkalehe-
tõséget teremtünk” – foly-
tatta a fõispán, majd nyilat-
kozatát a következõ kijelen-
téssel zárta: „A legnagyobb
hálával emlékezhetek meg
dr. Lázár Andor országgyû-
lési képviselõ lelkes támo-
gatásáról, hogy a strandfür-
dõ ügyét felkarolta, mert
nélküle ez a régóta húzódó

szép terv nem valósulhatott
volna meg.”

30 éve: a Szentesi Élet
1982. júliusi számában olvas-
ható, hogy háromévi egy-
helyben topogás után, szép
eredményekkel hívta fel ma-
gára a figyelmet a Szentesi
Spartacus kajak-kenu szak-
osztálya. Úgy látszik, hogy
Balogh Béla és Kotymán Ilo-
na edzõk többéves munkájá-
nak eredménye lassan be-
érik: szinte minden korosz-
tályban tapasztalható az elõ-
relépés. A Vidéki Olimpiai
Reménységek Versenyérõl
nem kevesebb, mint 14 szen-
tesi fiatal jutott tovább. Két
komolyabb kupaversenyen
is csapatban második helyre
kerültek a pontversenyben,
pedig a 22 induló egyesület
között szép számmal szere-
peltek fõvárosi klubok is. Ezt
a lendületet kihasználva, to-
vábbi javulást is el lehetne
érni, ha a napi két edzést si-
kerülne megszervezni. Eh-
hez persze kevés az edzõk
lelkesedése, a szülõk és a
gyerekek áldozatvállalása is
szükséges lenne, fõleg a reg-
geli edzéseken. Most már
teljes kapacitással üzemel az
új kajak tározó; sok-sok tár-
sadalmi munkával egyre ja-
vulnak a körülmények.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi újságok írták…

Megalakult a Szentesi
Sportuszoda Társaság

Tábortüzet gyújtanak,
majd szalonnát sütnek a ki-
látogatók a 3. Nagyhegyi
Nyári Napok elsõ napján,
június 29-én, pénteken
18.30-kor a vasutas sport-
pályán. Fél órával késõbb a

hastáncosok, majd a tûz-
zsonglõrök bemutatójára
kerül sor. 21 órakor a Metal
Storm ad koncertet. Június
30-án, szombaton reggel 8
órakor lovaskocsis zenés
ébresztõvel rázzák fel ál-

mukból a nagyhegyieket.
Ezután fõzõverseny, vasút-
történeti kiállítás, fogathaj-
tó verseny, biotermelõk
zöldség-gyümölcs bemuta-
tója, arcfestés, népi játékok,
arcfestés, vívó bemutató,

kutya szépségverseny, ha-
gyományõrzõk bemutatója
is szerepel a programban.
18 órakor Ágoston Anita,
19.30-kor a Kentor Zenekar,
21.30-kor Fluor Tomi lép
színpadra.

Kétnapos buli a Nagyhegyen

Tisztelt Cseuz tanár úr,
kedves Laci!

A Kossuth téri nyugdíjasok
nevében, ha jelképesen is, de
elköszönünk tõled. Tudjuk,
hogy szinte emberfeletti vál-
lalkozásba fogtál, hiszen cé-
lul tûzted ki a londoni olim-
pia megtekintését, melyre
kerékpárral érkeznél. A vál-
lalkozásod az emberi akarat-
erõ maximumát jelentheti, de
példaképe lehet minden hon-
fitársunknak is. 

Mi a Kossuth téri „örökif-
jak” azt kívánjuk neked ked-
ves Laci, hogy utad legyen
mindenben sikeres, és a lon-
doni Big Ben árnyékában is
gondolj a szentesi Kossuth
téri nyugdíjasokra és mind-
azokra, akik a heroikus küz-
delmedben a sikeredért szo-
rítanak. 

A nagy úthoz szívbõl kívá-
nunk jó egészséget és bol-
dogságot. Szerencsés vissza-
jövetelt.

Tisztelettel 
a Kossuth téri nyugdíjasok

csapata
(Bagi Imre, Borsi Árpád,

Csányi József, Demeter István,
Egri József, Hajós Imre, Kádár
József, Kiss Elek, Kulcsár Bá-
lint, Nagy László, Tóth István,
†Váczi Imre, Mészáros Zoltán,
Gundl József).

Londoni
útravaló

Különleges éjszaka
a múzeumban

Utcáink, tereink névadói (83.)

Lõrinc utca

A távhõrendszer bõvítésére, korszerûsítésére pályázatot
nyújtott be a Szentes Városi Szolgáltató Kft. A KEOP-
4.2.0/B/11-2011-0003 azonosító számú pályázat az Új Szé-
chenyi terv, Környezet és Energia Operatív Program keretén
belül valósulhatott meg

A pályázaton belüli konkrét
feladatok végrehajtásában ki-
emelt terület volt a Szentes
Ilona-parti termál kút, és egy
több évtizede épült, mára már
elavult hõközpont felújítása, a
mai kor követelményeinek
megfelelõ átalakítása, illetve
végig a Kurca parton elõre
szigetelt, idõtálló korszerû ve-
zeték kiépítése, melyen a fû-
tésre használt termálvíz kerül
be a városközpontba, a
Kurca-parti fûtõmûig. Az
újonnan épített csõvezeték
gyártói garanciája minimum
50 év. 

Az Ilona-parti kút ún. „negatív” kút, tehát szivattyúk mûköd-
tetését igényli maga a kitermelés, illetve a termálvíznek háló-
zatba való továbbítása is. A hálózat és a kutak mûködtetését a
pályázat segítségével a fûtõmûveknél teljes mértékben auto-
matizálták. A felügyeletet 1-1 fõ látja el nyolc órában, míg a
diszpécserközpont 24 órában õrködik a zavartalan mûködés
feltételeinek biztosításában.

Távhõrendszer
bõvítés európai

segítséggel (4. rész)

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



(folytatás az 1. oldalról)
A gimnáziumban a jelenle-

gi intézményvezetõ, H. Szabó
Réka mellett Tóth Tamás ké-
miatanár nyújtott be pályáza-
tot. Mindkét jelentkezõt teljes
egészében támogatták a szü-
lõk és a diákönkormányzat, a
szakszervezet pedig csupán a
fenti véleményt fogalmazta
meg. H. Szabó Rékát a neve-
lõtestület 76 százaléka támo-
gatta, 13 százalék ellene vok-
solt, 11 százalék tartózkodott.
Az alkalmazotti kör héttizede
állt mellé, 26 százalék nem tá-
mogatta, 4 százalék pedig
nem foglalt állást. Tóth Ta-
mást csak a nevelõtestület 49
százaléka támogatta, a több-
ség ellene voksolt és tartóz-
kodott. Az alkalmazotti kör-
ben még kevesebben, a meg-
kérdezettek csupán 46 száza-
léka állt mellé. 

A Zsoldosban már koránt-
sem ekkora a támogatottsága
a jelenlegi igazgatónak, Pin-
tér Etelkának (képünkön), aki
helyettesével, Bimbóné Piti
Évával szállt versenybe a ve-
zetõi székért. Az intézmény
honlapján Ollai Julianna, az
elõkészítõ bizottság elnöke a
vélemények rövid összefog-
lalójaként azt írta, Bimbóné
Piti Éva pályázata oktatási-
nevelési szempontból közelí-
tette meg az iskola helyzetét,
a problémás, hátrányos hely-
zetû gyerekekkel való foglal-
kozást fontosabbnak tartja.
Az általa elképzelt iskola
olyan, amely megfelel a tan-
testület elképzeléseinek is.
Pintér Etelka pályázata ki-
emeli a csapatmunkát, az E-
napló bevezetését. A gazda-
sági szempontok elõtérbe ke-
rülnek a romló feltételek

mellett. Új szakmák beveze-
tését tervezi, biztosítani kí-
vánja a tanulók tanórán kí-
vüli foglalkoztatását. Az ösz-
szefoglaló azzal zárul, hogy
mindkét pályázat támogatás-
ra érdemes, azzal a megkö-
téssel a Pollák Antal Mûsza-
ki Szakközépiskola részérõl,
hogy önállósága a jövõben is
megmaradjon. Ami a nevelõ-
testületi szavazást illeti:
Bimbóné Piti Éva vezetési
programját a voksolók 77,
míg Pintér Etelka elképzelé-
seit a pedagógusok 27,8 szá-
zaléka támogatta.

Bíró Dániel

(folytatás az 1. oldalról)

Turisztikai szempontból
Szentes veszített pozíciójából
az elmúlt évtizedben, nem
használta ki adottságait és pá-
lyázati lehetõségeit – értékelte
a város helyzetét Horváth Ist-

ván. Szabó Zoltán azt indítvá-
nyozta, készüljön tanulmány
a repülõtér fejlesztési lehetõ-
ségeirõl és egy tiszai kishajó
kikötõ kialakításáról. Móra Jó-

zsef emlékeztetett, 5-6 éve lé-
tezik egy kikötõterv, de eddig
nem akadt vállalkozás, aki
beruházott volna. A testület
végül elfogadta a sportbizott-
ság javaslatát, miszerint a ka-
landparkot ne a Vecseri-foki
útra, az idõsotthon mellé, ha-
nem egy peremterületre ter-
vezzék, hogy a majdani jár-
mûforgalom ne terhelje a vá-
rosközpontot. 

A testület úgy döntött, a
következõ tanévben folyta-
tódhat az általános iskolák
nyolcadikosainak szervezett
elsõsegélynyújtó tanfolyam,
és a HPV elleni védõoltáso-
kat is megkaphatja az érin-
tett korosztály. Azt is támo-
gatták a képviselõk, hogy a
város pályázatot nyújtson be
a közvilágítás modernizálása
érdekében, mert az új lámpa-
testekkel harmadával csök-
kenhet a város kiadása. A
közel 800 milliós fejlesztés 15
százalékos önerejét a megta-
karított költségekbõl fedezné
az önkormányzat. Bár nem
kötelezõ feladat, a grémium
továbbra is biztosítani kíván-
ja helyi személyszállítás fel-
tételeit, ezért Szentes 2013-
tól új szerzõdést köt a szol-
gáltatásra, a pályázatot ha-

marosan kiírják. Jóváhagy-
ták a döntéshozók, hogy
2013 közepére engedélyes
tervek készüljenek a Kiss
Zsigmond utca és a kórházi
csomópont átépítésérõl.  A
polgári frakció nem támo-
gatta, de a többség elfogadta,

hogy négy önkormányzati
cég ügyvezetõjének eredmé-
nyes munkáját – eltérõ
arányban – összesen bruttó
7,1 millió forint prémiummal
ismerje el a város. 

B.D. 
Fotó: Vidovvics
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Tisztelt Dr. Cserháti Péter államtitkár úr!
Ez év januárjában a kórházi struktúra átalakítások kapcsán fo-

lyamatos egyeztetésre került sor a GYEMSZI és Szentes város ve-
zetése között. Ezeken a megbeszéléseken alapvetõ kérdés volt a
szentesi Dr. Bugyi István Kórház traumatológia osztályának beso-
rolása.

A szakma részérõl egyértelmûen elismert és világosan tudott
tény, hogy ez az osztály sok megyei ellátó szervet is megelõzve
olyan szintû mûtéti tudományos háttérrel rendelkezik, amely ha-
gyományai alapján méltán nevezhetõ a magyarországi protetika
bölcsõjének.Elsõsorban a csípõprotetika területén olyan techniká-
kat is alkalmaznak, melyeket ezen az osztályon kívül csak néhány
kiemelt intézmény végez az országban. A záró tárgyaláson vala-
mennyi érdekelt rögzítette, hogy a szentesi traumatológia osztály
besorolása szakmai színvonala alapján legalább 2-es szinten kell,
hogy megtörténjen.Az osztály jobb besorolásának tényét szakmai
színvonalán túl alátámasztja az is, hogy a dél-alföldi légimentõ bá-
zis kijelölése a légügyi paramétereken túl arra alapozódott, hogy ez
a traumatológia osztály, színvonalas hátteret biztosít a légi mentés
által mentett betegek számára.

E hó 15-ét megelõzõen semmi olyan jelzést nem kaptunk, amely
ezt az év eleji megállapodást akár csak kétségessé tette volna, ezért
volt döbbenetes számunkra az Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat interneten megjelent határozata, melynek mellék-
lete a szentesi kórház traumatológia osztályát 1-es szintre minõsí-
tette vissza.Ezt sem a város vezetõsége, sem lakossága, sem az a
közel 100.000 ember elfogadni nem tudja, akik évtizedek óta szín-
vonalas ellátásban részesültek. Mi elsõsorban nem utcára kívánunk
vonulni, nem kívánunk olyan harcokat folytatni, ami az eddigi
megegyezésre törekvõ álláspontunkat megváltoztatja. Ugyanakkor
kezdeményezzük ezen döntés megváltoztatását- amennyiben lehet
tárgyalásos hivatali úton – de ha rákényszerítenek bennünket akár
az utcán át is.

Szintén meglepetés erejével hatott, hogy a felsorolásból kimaradt
a hosszú évtizedek óta mûködõ fertõzõ osztály. Ezen túl a kapott
tájékoztatás szerint az adott osztályon belül, de a nem fertõzõ bete-
gektõl elkülönítve kívánják kezelni a fertõzõ betegeket. Bár nem
vagyok egészségügyi szakember, de hogy a szülészet-nõgyógy-
ászat osztályon például a frissen szült kismama melletti teremben
fertõzõ beteget kezeljenek – ha nem nyomdahibás a közlemény –
úgy gondolom minden józan ésszel ellentétes.

Tisztelt Államtitkár úr! Szentes városának nem stílusa a konfron-
táció keresése, de határozottan képviselni kívánja az emberek érde-
két. E kórház szakértelme, szakmai színvonal még akkor sem kér-
dõjelezõdött meg, mikor különféle reformok kapcsán
ágyszámcsökkentésre került sor, hiszen a legradikálisabb idõszak-
okban is kiemelten, súlyponti kórházként mûködött.

Kérem, hogy a fenti két döntés megváltoztatni szíveskedjen, a
szentesi Dr. Bugyi István Kórház traumatológia osztálya részére a
2-es besorolást megadni, valamint a fertõzõ osztályt visszaállítani
döntésével, jogszabály erejénél fogva kihirdetni szíveskedjen.

Tisztelettel Szirbik Imre  polgármester

Nyílt levél a
kórház ügyében

Közel húsz éve indul a
Virágos Magyarország ver-
senyen Szentes, de a siker
még várat magára. Addig
nem is nyerhet, amíg nem
készül el a Petõfi Szálló. Pe-
dig jók a város adottságai és
szinte minden feltételnek
megfelel.

Eddig egy évet hagyott ki
Szentes, amikor nem neve-
zett a Magyar Turizmus Zrt.
Virágos Magyarországért el-
nevezésû környezetszépítõ
versenyébe. Baloghné Berezvai
Csilla véleménye szerint a
Kossuth utca felújítása miatt
2010-ben felesleges lett volna
a zsûritagokat fogadni a vá-
rosban. Ezt nem csak mint
városi fõkertész, hanem a
dél-alföldi régió bírálóbizott-
ságának elnökeként is állít-
hatja. - Én is tagja vagyok a
településeket bíráló bizott-
ságnak, de természetesen
Szentesre nem én jövök. So-
kat szigorodtak a feltételek
az elmúlt években, mind job-
ban igazodva a nemzetközi
elvárásokhoz. A bírálóbizott-
ság megnézi az épületek ál-
lagát, környezetét, kiemelten
a mûemlékeket, valamint a
parkokat, játszótereket. Vizs-
gálják a település turisztikai
vonzerejét, a környezetvéde-
lemért tett erõfeszítéseket, a
hulladékgazdálkodást, csa-
tornázottságot, az intézmé-
nyek és vállalkozások rész-

vételét a környezetformálás-
ban, – szé-pítésben. Elõnyt
jelent, ha van tematikus séta-
lehetõség, tájékoztató tábla
és például rendezettek és ki-
használtak a természetes vi-
zek partjai. – Idén országo-
san kevesebb település je-
lentkezett a Virágos Magyar-
ország címért. Ha befejezõ-

dik az idén nyáron kezdõdõ
városközpont-átalakítás és
egyszer elkészül a Petõfi
Szálló, akkor jó eséllyel in-
dulhat Szentes a környezet-
szépítõ verseny megnyerésé-
re – mondta a fõkertész. Ad-
dig viszont marad a tapasz-
talatszerzés és a város folya-
matos szépítése. BG

Mi kell a „virágos” gyõzelemhez?Váltást szeretne
a Zsoldos tantestülete

Panaszkodnak a Centrumra

Nem fogadta el a Krausz Jánosné interpellációjára adott
hivatali választ a képviselõ-testület. A képviselõasszony
a környékben élõk jelzései miatt a Rákóczi utcán nemrég
nyílt Centrum sörözõre panaszkodott. Elmondta, a ven-
dégek zavarják a szomszédok nyugalmát, a kerthelyiség-
ben szórakozók mosdó helyett a szomszéd ingatlan elõtti
sövényhez járnak dolgukat elvégezni. Egy levelet is felol-
vasott, amit a panaszosoktól kapott. A levélírók szerint
hangos a zene, az utcai kivetõn követik a sporteseménye-
ket a vendégek, akik hangoskodnak, a fiatalok pedig in-
tim témákat tárgyalnak ki a környékben lakók ablakai
alatt. A szomszédok azt kérték, szüntessék meg a diszkót,
és a kocsma nyitva tartási idejét is korlátozzák, mert tûr-
hetetlen, ami ott folyik, és a szomszédos ingatlanok érté-
két is csökkenti a szórakozóhely. Krausz Jánosné azt ja-
vasolta, a rendõrség és a polgármesteri hivatal egy éjsza-
ka közösen ellenõrizze, hogyan mûködik a kocsma. 

Hétmilliós prémium négy cégvezetõnek

Közfelkiáltás és feltépett sebek

Bizottságtól a miniszterig

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorló-
ja által létrehozott, a betöltendõ munkakör feladatait
érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatta
meg június 25-ig. A pályáztató június 29-ig kapja meg az
összes véleményt, majd július 2-ig javaslatot tesz az in-
tézményvezetõ személyére, amelyrõl a közoktatásért fele-
lõs miniszter dönt, július 20-ig. Az intézményvezetõk
megbízása augusztus 1-jével kezdõdik. 

A városháza dísztermének csillárján már energia-
takarékosra cserélték az izzókat – a közvilágításon is

spórolna az önkormányzat



(folytatás az 1. oldalról)
Végül úgy került kórház-

ba, hogy másnap a három
közül két fiatalnak „megszó-
lalt” a lelkiismerete és hívták
a mentõket. A rendõröknek
azt mondták, hogy õk csak
„rátaláltak” a sérült emberre,
de a szentesi nyomozók
gyorsan kiderítették, hogy
történetükbõl egy szó sem
igaz. Ellenük életveszélyt
okozó testi sértés bûntette
megalapozott gyanúja miatt
indult büntetõeljárás. A nyo-
mozás feladata annak tisztá-
zása, hogy az általuk elköve-
tett cselekmény megvalósí-
tott-e súlyosabban minõsülõ
bûncselekményt. A rendõr-
ség mindhárom fiatalt õri-
zetbe vette és kezdeményez-
te elõzetes letartóztatásukat.

Lapunk felkereste a tett
helyszínét. A közelben élõk
azt mondták, 2010 tele óta
többen is meghúzódtak a
körbekerítetlen telken álló,
omladozó épületben, de leg-
inkább az éjszakákat töltöt-
ték ott. Az elmúlt télen arra
is volt példa, hogy figyel-

meztették a viskóban élõ fér-
fit, ne gyújtson tüzet a szo-
bában, mert lángra kap az
egész tanya, ami egyébként
értesüléseink szerint magán-
tulajdonban van. A sértett
két szobában rendezkedett
be, egy ágybetéten aludt,
párnája vöröslött a vértõl.  

A Csongrád Megyei Rend-
õr-fõkapitányság szóvivõjé-

tõl megtudtuk, a három fia-
tal közül kettõnek már meg-
gyûlt a baja a törvénnyel. Az
egyiket korábban egy va-
gyon elleni bûncselekmény
miatt jogerõsen elítélték. A
másik fiatal – aki vasárnap
többször is lesújtott a bozót-
vágóval – ellen pedig lopás
miatt jelenleg is folyik eljá-
rás.

A súlyosan bántalmazott
61 éves férfin elvégezték az
indokolt mûtûti beavatkozá-
sokat. A beteget – aki 8 na-
pon túl gyógyuló, többszö-
rös koponyatörést szenve-
dett – a traumatológiai osz-
tályon helyezték el, állapota
kielégítõ.

Kép és szöveg:
B.D. 
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(folytatás az 1. oldalról)
A méheket végül Keresztes-

Nagy Ádám „pucolta ki” a
kéménybõl. A méhésztõl
megtudtuk, hogy egy egész
raj telepedett meg a füstelve-
zetõben, ami két-három kilo-
gramm, vagyis nagyjából 5-
6000 méhet jelent. Keresztes-
Nagy végül a kémény mel-
letti ablakon át mászott ki a
tetõre, ahol elõbb egy zsákot
eresztett le a kürtõbe, majd
ezt felfelé húzva igyekezett
kiterelni a rovarokat. Közben
locsolni is kellett a méheket,
hogy ne tudjanak kirepülni,
de ez a módszer nem veze-
tett eredményre, a rovarok
ugyanis a kémény téglái kö-
zötti résekbe húzódtak be,
így a szakember végül a ki-
kénezés mellett döntött. A
kémény tetejét ekkor teljesen
leborították, a kürtõben meg-

gyújtott kénlapokat helyez-
tek el, ami végül elpusztítot-
ta az állatokat. – Nyár elején,
repcevirágzáskor gyakori,
hogy egy egész raj teleped-
jen meg hasonló zugokban.
Most méhekrõl volt szó, de
elõfordul, hogy darazsak is
befészkelik magukat az em-
ber közvetlen közelébe. Eb-
ben az idõszakban akár 5-15
rajnyi méhet, darazsat is el
kell távolítanunk - mondta
Keresztes-Nagy Ádám. –
Kedden délelõtt egy Köztár-
saság utcai lakásba hívtak
mentesíteni, szerencsére nem
volt komoly a baj, védõfel-
szerelés nélkül sikerült elûz-
ni a darazsakat.

Hazánkban általában a
francia darázs, a német da-
rázs, valamint a lódarázs
okoz gondot.

Hering Viktor

Méhek költöztek
a kéménybe

Az egyenlõ esélyért Szen-
tesen TÁMOP-3.3.2/08/2-
2008-0038 pályázatnak kö-
szönhetõen halmozottan hát-
rányos helyzetû és roma
gyermekek felzárkóztatása
valósulhatott meg önkor-
mányzati iskolákban és óvo-
dákban. A kétéves program
során csökkent az iskolai
szegregáció, javult a halmo-
zottan hátrányos helyzetû ta-
nulók aránya az általános is-
kolákban, valamint létrejött
az Esélyegyenlõségi Fórum.

Az iskolákban tanulóbarát
környezetet alakítottak ki,
amihez közel 8 millió forin-
tért vásároltak eszközöket.
Az óvodákban az elmúlt két
tanévben 109 gyermek része-
sült preventív óvodai fejlesz-
tésben egyéni és mikro-
csoportos formában. A leen-
dõ óvodások és szüleik nyi-
tott óvodai programokon ve-
hettek részt. A leendõ HHH-
s gyermekeknél családláto-
gatásokat tettek az óvónõk,
védõnõk és a CKÖ képvise-
lõi. Az óvodából az iskolába
való átmenet megkönnyíté-
sére szerveztek nyílt órákat,
foglalkozásokat, iskolabe-
mutatókat, óvodás olimpiát,

szülõi értekezleteket és több
szakmai elõadást. A sajátos
nevelési igényû és halmozot-
tan hátrányos helyzetû tanu-
lók felvételi elõkészítõ fog-
lalkozásokon vehettek részt,
illetve a gyakorlatban is
megismerkedhettek külön-
bözõ szakmákkal a középis-
kolákban. A több mint 80
millió forintos támogatás le-
hetõséget biztosított mintegy
száz pedagógus és öt önkor-
mányzati dolgozó akkredi-
tált képzésére, valamint
módszertani mentor alkal-
mazására az intézmények-
ben. A projekt értékelésén
Szirbik Imre polgármester el-
mondta, hogy nem csak a
pályázat miatt, de belsõ em-
beri kötelezettség is a hátrá-
nyos helyzetû gyermekek se-
gítése. Esélyt kell adni szá-
mukra, hogy a legtöbbet tud-
ják magukból kihozni és fel-
vegyék a mai kor tempóját.

A Támop – 3.3.2/08/2 –
2008-0038 jelû projekt záró
rendezvényén a Rákóczi
Óvoda gyermek néptánccso-
portja adott nagysikerû mû-
sort.

BG

Esélyt kaptak
a gyerekek

Bozótvágóval vágták fejbe a hajléktalant

A forgalom ugyan nõtt a
szentesi lakóingatlanpia-
con, az árak azonban 5-10
százalékkal estek tavaly az
OTP Jelzálogbank felméré-
se szerint. A termõföld irán-
ti kereslet szárnyalt, harma-
dával nõtt a forgalom a kis-
térségben, a hektáronkénti
átlagár 550 ezer forint fölé
emelkedett 2011-ben. 

2010-ben még a szegedi
kistérség átlagos ingatlan-
áraival egy szinten volt a
szentesi házak és lakások ér-
téke, tavaly azonban a szom-
szédvárak szintjére esett
vissza az itteni otthonok ára
– derül ki az OTP Jelzálog-
bank napokban publikált ér-
téktérképébõl, amely a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal
adatbázisa alapján készült.
Az elõzõ esztendõhöz képest
2011-ben valamelyest nõtt az
ingatlanpiaci forgalom Szen-
tesen és környékén, szemben
az orosházi és vásárhelyi kis-
térséggel, ahol megcsappant
a kereslet. Amíg nálunk 5-10
százalékkal csökkent a lakó-
ingatlanok átlagos négyzet-

méterára, addig a Tisza túl-
partján, Csongrádon és von-
záskörzetében, valamint a
szarvasi kistérségben 5 szá-
zalékot meghaladó mérték-
ben nõtt az átlagár. Két évvel
ezelõtt még 121 és 160 ezer
forint közötti sávban volt a
szentesi átlagos négyzetmé-
terár, a legfrissebb értéktér-
képen viszont a 101 és 120
ezer forint közötti tarto-
mányban található Szentes
és térsége. Ez azt jelenti, az
itteni lakóingatlanok átlagos
értéke megegyezik a csong-
rádi, a vásárhelyi, a makói és
a szarvasi kistérség mutatói-
val, a megyében csak Szege-
den magasabbak az árak. 

A Szentest övezõ termõföl-
dek értéke az országos átla-
got meghaladva nõtt tavaly.
A pénzintézet vizsgálatai
szerint környékünkön 11-15
százalékkal emelkedett az
átlagos hektárár. 2010-ben
még 4-500 ezer forint között
mozgott a hektáronkénti át-
lagár, tavaly már az 550-650
ezer forintos sávba kerültek
a szentesi földek. Megyei

összehasonlításban nálunk
jobban csak Kistelek vidékén
drágultak a földárak, Csong-
rádon viszont csökkentek,
Szarvason pedig 20 száza-
léknál is nagyobb volt az ár-
emelkedés. Amíg környé-
künkön stagnált vagy visz-
szaesett a termõföldpiac for-
galma, Szentesen és Kistele-

ken több mint 30 százalékkal
nõtt 2011-ben. A kimutatás
szerint az erdõk találtak leg-
hamarabb új tulajdonosra, il-
letve átlagosan 1-1,5 hektá-
ros táblák cseréltek gazdát
tavaly. Eperjes és Derek-
egyház környékén nagyobb
földterületek adásvétele zaj-
lott 2011-ben. B.D.

Már nincsenek szegedi lakásárak

Mintegy tízmilliárd forin-
tos összeget utal napokon
belül az Államkincstár azon
1345 önkormányzatnak,
amelyek április 30-ig pályáz-
tak kiegészítõ támogatásra.

Egy önkormányzat össze-
sen háromszor pályázhat.
Szentes 34,1 millió forinthoz
jutott az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévõ
önkormányzatoknak kiírt pá-
lyázaton.  A most megítélt
összeget mûködésre és tarto-
zásrendezésre fordíthatja a
város.

A környezõ települések
közül Csongrád 40,4, Eperjes
1,7, Derekegyház 4,3, Szeg-
vár 12, Fábiánsebestyén 9,1,
Nagytõke 1millió forinthoz
jutott.

Szentes
34 milliót

kapott

A Damjanich utcai iskola felújított szolgálati
lakásába, határozott idõre, az épület további
hasznosításáig bérlõt keresnek, aki gondozná,

karbantartaná és vigyázná az épületet és az udvart.
A lakás 2 szobás, összkomfortos.

A fenti munkák ellátása fejében kedvezõ béleti díjat
állapítanak meg.

A pályázatot részletes önéletrajzzal 2012. július 6-ig
lehet benyújtani, Szentes Város Önkormányzata

Szociális Bizottságának címezve.

A tanév utolsó napjaiban ismét egy iskolai osztály látogatott a szentesi légimentõbázisra. A
környék általános iskolái közül már több településrõl érkeztek alsó és felsõ tagozatos tanu-
lók, most a szegedi SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 3. A osztályos diákjai Vas-
tag Andrea tanárnõ vezetésével, mintegy huszonhatan. A gyerekek hasznos információkat
kaptak Bukor Barbara és Irsai Ákos mentõorvosoktól. Alapfokú újraélesztést tanultak, mely a
keringésmegállás felismerésébõl és az újraélesztés elkezdésébõl áll, elsajátították a szabályos
mellkasi nyomásokat és a befúvást alkalmazták demonstrációs eszközön.

Újabb drámai fordulatot hozott az elmúlt félév – szá-
molt be tapasztalatairól Balázs Erika. Az ingatlanszakértõ
szerint 2011 végéig az átlagos (3-5 milliós) hitelek buktak
be, most pedig az újabb építésû családi házak tulajdono-
sai nem bírják a sokszor 10 millió forint feletti kölcsön
törlesztõ részleteit fizetni. Ebbõl fakadóan az építési és
bekerülési értéken dupláját érõ ingatlanok most 16-21
millióért kelnek el, tagadhatatlanul tovább taszítva lefelé
a többi ingatlan árát is. Kizárólag készpénzes vevõréteg
van, és egy-egy Fundamenta ügyfél. Családi házak és la-
kások vonatkozásában is az igényes, gazdaságos, korsze-
rû állapot a legfontosabb szempont a vevõk részérõl, a
felújításra szoruló ingatlanok és a nagyméretû, gazdaság-
talanul fenntartható, "felfûthetetlen" családi házak keres-
lete leállt. Az eladásra kínált lakásoknál szintén hatalmas
elõnyt élveznek a panelprogram felújításán már átesett
társasházak, vagy az újabb építésû - a mai kor igényeinek
megfelelõen gazdaságos - tömbházak lakásai, természete-
sen nyomott áron.

Sulisok a légimentõknél

Itt támadtak rá az idõs férfira.

Keresztes-Nagy Ádám szerint a darazsak is veszélyesek.
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Iparmûvészeti jellegû
díszkerámiákat készít Bors
Károly, s bár az utóbbi húsz
évben visszaesett a fekete-
kerámia piaca, sildje még
hirdeti a Tóth József utcán a
mûhelyét. Szentesen már
csak a 61 éves fazekasnak
van égetõkemencéje, de õ is
egyre inkább a saját örömé-
re készíti a feketekerámiát.

A rekkenõ hõségben kelle-
mes hûvös uralkodott Bors
Károly mûhelyében, amikor
meglátogattuk, s nem is kel-
lett attól tartani, hogy emel-
kedni fog a hõmérséklet
munka közben, hiszen az
égetõkemence hátul az ud-
varon található. A mûhely
polcain égetésre váró, és már
kész edények, vázák, tányé-
rok, falitáblák, kedves cica –
és bagoly formájú, figurális
gyertya – és mécses tartók
sorakoznak, vevõre várva. –
Sajnos, ma már nem állnak
sorban a vásárlók – jegyezte
meg a fazekasmester. – A fe-
ketekerámia dísztárgy, nehéz
neki funkciót adni, de szá-
momra mindig örömet jelent
az elkészítésük, hiszen egy
darab sárból szép tárgyakat
lehet alkotni.

Ezért is kel hajnali 3-kor, s
áll munkába a mûhelyében.
Igaz, a feketekerámia nem
adja könnyen a sikerél-
ményt, kitartás kell hozzá.
Így volt ezzel beszélgetõ-

partnerem is annak idején.
Finommechanikai mûsze-
részként és órásként is vég-
zett, s gyerekkora óta rajzolt,
kézmûveskedett, ezért ami-
kor 30 évesen megpróbálko-
zott a fazekassággal, volt ön-
bizalma. – Bese Lászlónál ta-
nultam meg az alapokat, s
emlékszem, hazafelé tekerve
alig vártam, hogy magam is
csinálhassam. Meg voltam
gyõzõdve, hogy könnyen
utána tudom csinálni, amit
láttam, de hamar kiderült,
még egy hamutartót se tu-
dok elkészíteni, két hétig
csak az agyag középre szorí-
tását gyakoroltam.

Kialakította saját
stílusát

Nem követte azonban
Bese Lászlót a mintázás for-
mavilágában, s a hagyomá-
nyos, régi szentesi feketeke-
rámiákat sem szerette volna
másolni. Egy vásárhelyi
agyagos táborban sajátította
el az áttört, vésett mintázást,
mely azóta is jellemzõje a ke-
zébõl kikerülõ termékeknek
(kaviccsal fényezi a mintá-
kat, hogy fényesek legye-
nek). Nem zavarta, hogy a
táborban gyerekekkel tanult
együtt, rengeteget gyakorolt
otthon, ahová minden szer-
számot, s a kemencét saját
maga készítette.

Volt azért olyan idõszak is,

amikor érdemes volt vásá-
rokra járni a feketekerámiá-
val. – Bese Laci bácsival éve-
ken át meghívást kaptunk a
Mesterségek ünnepére, ahol
a zsûrizés után egy asztalon
árultuk a kerámiákat. Sok
terméket kellett magunkkal
vinni ezekre a 4-5 napos vá-
sárokra, ahol jó volt a hangu-
lat, lehetõség volt az ország
más részeibõl érkezett meste-
rekkel összeismerkedni. Aki-
tõl a leghamarabb vásároltak,
az mindig meghívta valamire

a másikat – idézte fel Bors
Károly. Ez a fénykor nagyjá-
ból 1988-ig tartott, mint
mondta. Azt is elárulta, soha
nem a fazekasságból élt, több
munkahelyen is dolgozott,
hosszú ideig például a Rigó-
iskolában karbantartóként. A
vásárokra járni ma már nem
kifizetõdõ, maradnak a kiállí-
tások, ahol bemutatkozhat,
így például munkái szerepel-
nek a szentesi kismesterek
tárlatán is a városi könyvtár-
ban, egészen nyár végéig.

Várja a követõket

Bors Károly szívesen átad-
ná tudását a fiataloknak, sze-
retné, ha fennmaradna a
mesterség, de hiába szaba-
dul fel jó néhány fazekas
szakmunkás a városban,
nem a feketekerámiával
akarnak foglalkozni, talán a
Bese László nyomdokain ha-
ladó Kádár Barbara az egyet-
len. Bors Károly ugyan nem
vizsgázott, de anélkül is jól
boldogult, mint mondta.

Persze, mázas kerámiával
is próbálkozott, s ma is len-
nének elképzelései ebben, de
a feketekerámiához jobban
vonzódik. Az ehhez szüksé-
ges fatüzeléses égetõkemen-
cével tudomása szerint ma
már csak õ rendelkezik Szen-
tesen, mások is hozzá járnak
munkáikat kiégetni. Mint
magyarázatából kiderült, a
lefojtott füst 700 oC-on ivó-
dik bele az edény kitáguló
pórusaiba, s a fenyõfa füstje
a legjobb erre a célra. Na-
gyon oda kell figyelni, mert
hónapok munkáját teheti
tönkre, ha rosszul sikerül az
égetés.

A reklám, az önmenedzse-
lés nem az õ világa, jegyezte
meg, s nem is tudna egy ál-
landó nyitva tartással mûkö-
dõ üzletet vezetni. Idõnként
befutnak rendelések, például
tavaly állatoknak rendeltek
urnákat, de készített városi
címerrel díszített edényeket
is az önkormányzat számá-
ra.

Amíg mûhelyét fenn tudja
tartani, folytatja a mestersé-
get, búcsúzik e szavakkal
Bors Károly. Meghívták a kö-
zelgõ Nagyhegyi napokra,
ahol nem csak vele, de kerá-
miáival is lehet majd talál-
kozni: bemutató korongo-
zást tart gyerekeknek.

Kép és szöveg:
Darók József

Fõleg nagymamákból áll
a mûvelõdési központ dí-
szítõmûvész körének tagsá-
ga, egyik beszélgetésük
közben vetõdött fel egy
nyári tábor ötlete. Kitalál-
ták: meghirdetik 8-12 éves
lányok részére egyhetes tur-
nusokban, hogy varrni, hí-
mezni, háztartási fortélyok-
ra, konyhakerti ismeretekre
tanítják õket, azaz átadják
nekik tudásukat.

Szemerédi Endréné, a szak-
kör vezetõje még emlékszik,
hogy az õ idejükben tanultak
az iskolában háztartási isme-
reteket. Bár ezek a tevékeny-
ségek ma már nem annyira
kötik le a fiatalokat, s a nyári
táborozást az anyagiak miatt
egyre kevesebben engedhe-
tik meg gyermeküknek, a
nagyik táborába mégis je-
lentkeztek érdeklõdõ gyere-
kek. Az is igaz, sokkal többre
számítottak a szakkör tagjai,
akik a nyarukat szívesen ál-
dozzák erre a célra. Ezen a
héten négy kisdiák, a 7 és fél

éves Török Hanna Magdolna,
a 11 éves Vincze Zsófia, a 12
éves Kiss Henrietta és egye-
düli fiúként a 7 éves Berezvai
Dominik tölti napjait az idõ-
sek társaságában. – Álljon
ide a vállamhoz, uram – ma-
gázza a legkisebbet is olykor
Szemerédiné Eszter tanítás
közben, ezzel is szoktatja a
gyerekeket a tiszteletadásra. 

A lányoktól megtudjuk,
otthon nem igazán tudták
megtanulni ezeket a hasznos
fortélyokat, amiket itt, mert
vagy nem hímez a nagyi,
vagy nem tudnak velük ele-
get lenni. Sütéssel, fõzéssel
azért már próbálkoztak,
árulják el, palacsintát, pitét is
készítettek. A kisfiú pedig -
legalábbis ezt bizonygatja -
otthoni kötõjátékán szokott
egyszerû sálakat kötni. A
varráshoz még túl fiatal, de
elõzõ nap készített õ is kar-
kötõt. 

Tanultak gombot felvarrni,
a kedd délelõttjük pedig a
hímzés alapjainak elsajátítá-

sával telt, fehér pólót díszíte-
nek ezzel. Az ülõ munka
mellett azonban fel is kere-
kednek, strandolás, kerék-
pártúra, málnaszedés tarkítja
a heti programot. Pénteken
Mészárosné Viki mamánál
vendégeskednek, ahol gyü-
mölcsöt szednek, s abból a
szemük láttára lekvár ké-
szül. Kerti munka még vár
rájuk, gyomlálni fognak, a
gyomnövényekbõl odahaza
gyógyteát fõzhetnek. Boros
Istvánné, Panka néni fonal-
grafikát tanít nekik, Kátainé
Erzsikével gyöngyöt fûznek
a diákok, de Kovácsné Piri és
Konczné Mari mamák is fog-
lalkoznak velük.

S a hét végére minden bi-
zonnyal ügyesednek annyit,
hogy nem lesz több olyan
„baki”, ami ottjártunkkor: az
egyik kislány nagy igyekeze-
tében egymáshoz varrta a
pólót a kézimunkával, de
nem lett belõle baj, csak
nagy nevetés, és a hiba kö-
zös kijavítása. D. J.

A maga örömére dolgozik a fazekas

Amit a nagyiktól tudni érdemes…
Immár 10. alkalommal

rendezték meg a tekerõ tá-
bort, melynek célja most,
csakúgy, mint a kezdetek-
nél, a tekerõmuzsika hagyo-
mányainak feltárása, megis-
merése és megõrzése volt. 

– Különleges és egyedi
hangszer a tekerõ, mind
hangzásában, mind formájá-
ban és még a megszólaltatási
módjában is – mondja a szer-
vezõ, Karikó-Tóthné Puskás
Gabriella. Egy akusztikai tér-
ben három funkció kap sze-
repet, a dallamjáték mellett
ritmus és basszus kíséret is
megszólal. A magyar nyelv-
területen csupán két tájegy-
ségen volt ismeretes a teke-
rõlant, ennek egyik része a

mi térségünk, Szentes és a
környezõ települések. Ezt a
múlt század elején indított
népzenei gyûjtésekbõl tud-
juk. 

– Az idén jubilálnak. Ho-
gyan indult az elsõ tábor?

– Amikor a zeneiskolában
elindult a népzene oktatása,
a közös muzsikálások során
merült fel a tábor ötlete. S
mivel a tekerõlant gyökerei
ide nyúlnak vissza, a város-
ba szerveztük az elsõ tábort
2003-ban. Azóta a Lajtha
László Alapfokú Mûvészeti
Iskola és Hangversenyköz-
ponttal közösen szervezzük
a június végi találkozót. Az
idén a Nemzeti Kulturális
Alap Népmûvészeti Kollégi-

uma is támogatta a rendez-
vényt. 

– Kik a résztvevõk?
– Minden korosztály kép-

viselteti magát, és nagy örö-
münkre külföldrõl is vannak
visszatérõk, így maga a tá-
bor is nemzetközi, voltak és
vannak svájci, belga, svéd,
ausztrál, japán tanulók is.
Mivel helyszínünk a strand,
a napközbeni gyakorlásra és
az esti padkaporos táncház
muzsikájára a kempingben
pihenõk is felfigyeltek, so-
kan jöttek zenét hallgatni, és
bekapcsolódtak a táncházak-
ba is. Ez azért is öröm, mert
a tekerõt így még többen is-
merhetik meg. 

Vanó Éva

Tekerõs jubileum

Július 3-án, kedden a
Nejcserés támadással indul
a nyári szabadtéri színház a
Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központ udva-
rán. A felhõtlen komédiát a
Gergely Theáter mutatja be.
A társulat vezetõjét, Gergely
Róbertet kérdeztük, miért
ajánlja a darabot a szentesi
nézõknek.

Bencsik Imre és Straub De-
zsõ: Nejcserés támadás címû
vígjátékát nagyon régen nem
tûzte mûsorára egyik ma-
gyar színház sem. A Gergely
Theáter immáron harmadik
évadja tartja repertoárján.
Számunkra ez nagyon ked-
ves produkció ,hiszen a szer-
zõpáros egyik tagja, Straub
Dezsõ valamennyiünk kollé-
gája is. Az õ rendezésében
mindnyájan lubickolunk a

bájos, ám tanulságos vígjáték
valamennyi szerepében. 

– A Gergely Theáter utazó
színház. Igényes és jókedvû
elõadásokat készítünk  és be-
vallom a könnyû, vígjátéki
színdarabokat preferáljuk –
mondta Gergely Róbert.
– Egész évben dolgozunk, és
nem csak nyáron szabadté-
ren, hanem az év minden
szakában, színházakban,
mûvelõdési házakban. A
Francia négyes, avagy Né-
gyen a kanapén címû vígjá-
tékkal tavaly már jártunk
Szentesen.

A társulat vezetõje a
Nejcserés támadásban kicsa-
pongó férjet alakít. 

– A darabokat általában én
választom. De elõfordul,
hogy ajánlják. Ez is egy ilyen
ajánlás volt. Dezsõ hozta ne-

kem, megtetszett és ezt a
szerepet õ osztotta rám. Da-
rabbéli párom (Gregor Berna-
dett) meg akar leckéztetni,
amiért félreléptem, s min-
dent el is követ ezért, de a
szerelem, hûség és megbo-
csátás felül ír mindent. Nem
lenne vígjáték a vígjáték, ha
sok-sok humorral, félreértés-
sel és helyzetkomikummal
ne lenne fûszerezve. A sze-
reposztás pedig magáért be-
szél: Gregor Bernadett, Har-
sányi Gábor, Cseke Katinka, Sá-
fár Anikó, Némedi-Varga Tí-
mea. 

– Szentesre mindig szíve-
sen jövök.  A közönség itt
szeretettel fogadott mindig
és ahol korábban már járt az
ember és visszavárják, oda
boldogan jön.

(darók)

Ápolják a vándorszínészetet
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Ismét nagy feladatra vál-
lalkozik Baranyi Antal, a ta-
valyi Marokkó-Szentes táv
kerékpáros teljesítése után
ismét nyeregbe pattan, és
biciklivel Franciaországba
megy. Már tavaly is szere-
pelt a programban hegy-
csúcsok meghódítása, az
idei év sem tér el ettõl.

Július 4-én indul a szentesi
Kossuth térrõl, s az elsõ né-
hány száz kilométert egye-
dül teljesíti. Elõbb elteker ba-
rátjához, Kovács Tamáshoz
Szlovákiába, Kürt községbe,
amely Esztergomtól 25 kilo-
méterre van északra-nyugat-
ra. Innen már ketten indul-
nak július 7-én reggel 10 óra-
kor Franciaország délkeleti
részére, Chamonixba, ahol
terveik szerint megmásszák
Európa legmagasabb csú-
csát, a 4810 méter magas
Mont Blanc-t. Útjuk során
hosszában átszelik az Alpo-
kat, Kürt után Sopronnál,
Salzburgnál, Vaduznál, Bern-
nél, Aiglenél, Chamonixnál
állnak meg tekergésük köz-
ben pihenni, hogy csak az is-
mertebb településeket említ-
sük. Baranyi Antal lapunk
érdeklõdésére elmondta,
hogy a hegymászás 1 hetet

vesz igénybe, idõjárástól
függõen. Onnan kezdve út-
juk kettéválik, Tamás Párizs-
ba megy, Toncsi pedig kor-
mányát hazafelé, a Duna fo-
lyásának irányába fordítja,
majd Szentesre egy kis kité-
rõvel érkezik. – A 40 napos
út alatt körülbelül 3500 kilo-
métert kerekezek, utamat fo-
lyamatosan is nyomon kö-
vethetik az érdeklõdõk, hi-
szen a www.haladastitka.hu
oldalról folyamatosan tájé-
kozódhatnak az aktualitá-
sokról. A honlapon lesz élõ
nyomkövetés, és ha lesz
majd internetünk, még akár
online bejelentkezés is. Ezen
felül a Szentesi Mozaikon és
a Szentesi Életben is folya-
matosan hírt adunk ma-
gunkról – mondta el Baranyi
Antal, aki arról is beszámolt,
hogy támogatókat is szerez-
tek álmaik megvalósításá-
hoz, Európa legmagasabb
hegycsúcsa meghódításhoz.
Segítségükre van a Szentesi
Hitelszövetkezet, a Zsemberi
János Faipari vállalkozás, a
Szentesi Mozaik, Nagy Hen-
rik szervizelés, a Szentesi
Élet, a Városi Visszhang,
Szentes Kistérségért Mentõ-
alapítvány.

40 nap a nyeregben, megmász-
szák a Mount Blanc-t

Nagy útra indul

Regõs Áron (képünkön) a
Kalo-Méh CS&K Szentesi
VK férfi vízilabda csapatá-
nak elsõ nagy igazolása a
nyáron. A Szolnokról érkezõ,
egykori válogatott center –
Kiss Gábor sérülése miatt –
gyakorlatilag egyedül brusz-
tolta végig a tavaszt ezen a
poszton. Csatlakozik a klub-
hoz a Debrecenbõl érkezõ
Tóth Zoltán is, mindketten
egy esztendõre szóló megál-
lapodást írtak alá az egyesü-
lethez, csakúgy, mint a ka-
pus Horváth Alex, aki junior

világbajnoknak mondhatja
magát. A klub vezetése idõ-
közben szerzõdést hosszab-
bított Horváth Tamással, Józsa
Tiborral, Németh Dániellel,
Szabó Zoltánnal, Nagy Már-
tonnal, Tóth Péterrel és Pellei
Frankkal. Információink sze-
rint hét-nyolc játékossal –
többek között szerb, debrece-
ni és szegedi vízilabdázókkal
– folynak a tárgyalások, kö-
zülük hármat szeretne min-
denképpen leigazolni a szak-
vezetés. A nõi vonalon is fo-
lyik a játékos-keresés, a Ta-
kács – Keszthelyi – Kotova hár-
mast mindenképpen pótolni
kellene, ám a feladat nem
egyszerû a hazai „piac” szû-
kössége miatt, ennek ellenére
centert és átlövõt minden-
képpen szeretnének igazolni
a vezetõk. Hír még a csapat
háza tájáról, hogy Merész
András, a nõi válogatott szö-
vetségi kapitánya ismertette
olimpiai utazó keretét, mely-
ben a két – most még – szen-
tesi, Takács Orsolya és Keszt-
helyi Rita hivatalosan is he-
lyet kapott.

hv

Vízilabda

Szolnokról jön
a center

Vonzó horgászvízzé sze-
retné alakítani a pankotai és
a Zsoldos-tavakat a szentesi
horgászegyesület. A szerve-
zet elnöke, Kalamusz Endre
lapunk érdeklõdésére el-
mondta, a pankotai, a Zsol-
dos tavak, a Gerecz-tó és a
Kurca város alatti szakaszán
iszap- és vízmintavételt vég-
zett a gödöllõi agrártudomá-
nyi egyetem munkatársa az
egyesület megbízásából. A
héten elektromos halászgép-
pel is felmérték az állományt
a pankotai és a Gerecz-
tavon. Az eddigi eredmé-

nyek alapján a vizsgált vizek
telepítésre alkalmasak. A ter-
vek szerint elõször 30 mázsa
békés halat (pontyot, kesze-
get) telepítenek a fábiáni út
melletti tavakba, késõbb pe-
dig ragadozók is kerülnek a
vizekbe.

A hónap közepén lejárt a
pontyfogás tilalmi ideje, így
már olyan méretes, sorszám-
mal jelölt pélrányok is ho-
rogra akadhatnak, amiket
áprilisban telepítettek. Eze-
ket tilos hazavini, vissza kell
dobni a vízbe.

B.D.

Felélesztik a
pankotai tavat

Az elmúlt hétvégén, június
23-án, Szegeden rendezték
meg a 2012. évi Szõke Tisza
nemzetközi társastánc ver-
senyt. A szentesi Szilver TSE
párosai a következõ eredmé-
nyeket érték el: Junior II.
OPEN Standard: ... 2. Rónyai

Zoltán-Farkas Boglárka, 4. Ka-

tona András-Kovács Klára, 5.
Balga, Kristóf János-Palásti Sá-

ra Anna. 
Junior II. OPEN Latin: 5.

Tisza Dániel-Haddad Szabrina,
6. Rónyai Zoltán-Farkas Bog-

lárka.

Ezüstérem
a Szõke Tiszán

A dél-alföldi regionális
úszóverseny második fordu-
lóján is szépen helytálltak a
Szentes Városi Úszó Club fi-
ataljai. Vásárhelyen három
megye 9 egyesületének 175
úszója lépett rajtkõre, köztük
a mieink az alábbi érmes he-
lyezéseket érték el:

50 méter háton és 100 mé-
ter gyorson Szûcs Balázs 2.,
50 méter pillangóúszásban
Dudás Sz. Dóra 3., 100 méter
gyorson Mácsai Eszter 3., 100
méter háton Szaszkó Zorka

szintén 3. helyen végzett. 400
méter vegyesen Vidovics Mi-

lán nyert, Szabó Flórián 2. lett.
A 4x100 méteres leány gyors-
váltó bronzérmet szerzett,
Gulyás Andrea, Héja Gabriella,

Dudás Sz. Dóra, Dudás Sz. Ka-

ta összetételben.
A pontversenyben a szen-

tesi klub megerõsítette a ta-
vaszi elõkelõ 3. helyét.
Edzõk: Rébeliné Vincze Edit,

Csák Zsuzsa és Paulovics Ta-

más. 

Úszás

Harmadikok
a régióban

Hetedik helyen végzett a
Szentesi Kinizsi megyei
másodosztályú labdarúgó-
csapata a most véget ért baj-
nokságban, míg az ifjúsági
csapat aranyérmet szerzett.
A két együttes vezetõedzõ-
je, Bozóki Zoltán szerint a
felnõttek akár a negyedik
helyre is felkapaszkodhat-
tak volna, de túl sok pontot
hullajtottak el tavasszal.

– Õsszel a rangadós mér-
kõzéseinken, vagyis az elsõ
hat helyezett ellen sajnos na-
gyon kevés pontot, talán ket-
tõt, ha gyûjtöttünk- értékelt
a szakvezetõ. – A mögöttünk
lévõ együttesek ellen viszont
hoztuk a pontokat, ellenben
tavasszal már botladoztunk
ellenük, kikaptunk a Fábián-
sebestyéntõl, és döntetlent
játszottunk a sereghajtó
Szatymaz ellen. Úgy érzem,
több volt ebben a csapatban,
mint amit kihoztunk ma-
gunkból, akár a negyedik
helyen is végezhettünk vol-

na, közvetlenül a három leg-
jobb mögött.

A vezetõedzõ egyértelmû-
en a kihagyott helyzetek szá-
mára írja a pontvesztéseket,
hiszen amíg korábban a ki-
dolgozott helyzetekbõl pl.
tavasszal három meccsen ti-
zenhárom gólt szereztek, ad-
dig a szezon hátralévõ részé-
ben már messze nem ment
ilyen jól a góllövés. Bozóki
Zoltán labdarúgói közül

Vincze Zoltán, Polyák András,
Németh Arnold, Gránicz Sza-
bolcs és Bordács László éves
teljesítményét emelte ki,
mint mondta „õk nyújtottak
többet az átlagnál”. Az ifjú-
sági együttessel a cél alapve-
tõen az elsõ három közé ke-
rülés volt, de ahogy haladt
elõre a bajnokság, egyre na-
gyobb lett az „étvágy”, hi-
szen tudták: akár elsõk is le-
hetnek. A versenyfutás a
Székkutas és a Szentes kö-
zött annyira szoros volt,
hogy az utolsó fordulóban,
Csanyteleken mindenkép-
pen nyerniük kellett a mie-
inknek, és ez sikerült is. – A
fiatalok közül jó teljesített a
kapus Szabó László, Juhász
Csaba, Kis Koppány, Nagy
András, Dóczi Antal, Gödér
Gábor, Piti János és Orovecz
Sándor, közülük többen a fel-
nõttek között is pályára lép-
hettek- mondta Bozóki.

A két együttes – az ifjúsá-
giak és a felnõttek – július

17-én kezdik meg a felkészü-
lést heti három foglalkozás-
sal. A tervek között szerepel
négy-öt edzõmérkõzés vala-
mint az ifjúsági Szuper-kupa
megvívása a Sándorfalva el-
len, a megyei elsõ és másod-
osztály bajnoka ugyanis ösz-
szeméri erejét, mégpedig az
alacsonyabb osztályban sze-
replõ bajnok otthonában. A
hírek szerint alapos átalaku-
lás várható a felnõtt csa-
pat játékoskeretében, ismét
Szentesen futballozhat Boldi-
zsár Máté, Lekrinszky Ariel és
Polyák Csaba, akik eddig
Csongrádon játszottak, de
érkezhet még Lajos Máté
Hódmezõvásárhelyrõl, Antal
Csaba Kunszentmártonból,
Mihály Róbert Mindszentrõl
és Mihály Tamás Kistelekrõl.
Az átigazolási idõszak au-
gusztus elsejéig tart, míg az
elsõ bajnoki fordulóra au-
gusztus 18-19-én kerül majd
sor.

hv

Új labdarúgók a Kinizsiben

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub hagyományos sze-
zonnyitó kispályás focitornát
rendezett a szentesi Kinizsi
pályán június 23-án.

A sportszerû küzdelmek
végeredménye: 1. Laver, 2.
Brazil, 3. Old Tigers (Árpád
Szabadidõs SK), 4. Dream-
Team (Árpád Szabadidõs
SK). Legjobb góllövõ: Földesi
Mihály (Laver).

A vízmintavétel eredménye bíztató.

Fotó: Vidovics

Focitorna



Jelentõs túlsúllyal küzdõ
cukorbetegeknek indítottak
életmódváltó programot a
rendelõintézetben. A részt-
vevõk személyre szabott ét-
kezési útmutatót kapnak, és
heti rendszerességgel tor-
náznak.

Földesi Irén diabetológus
fõorvos szerint egyetlen be-
tegség kezelése sem lehet si-
keres életmódváltás nélkül.
Ezért indították el a prog-
ramjukat három hónappal
ezelõtt. Hetente összehívják
a tartós súlyproblémával
küzdõ cukorbetegeket, aki-
ket ezeken a találkozókon
beavatnak a kalóriaszámlá-
lás rejtelmeibe. Mint a fõor-
vosnõ mondja, nem ritka,
hogy valaki már az összes lé-
tezõ diétát kipróbálta, de
ezek a fogyókúrák legtöbb-
ször nem hoznak sikert, mi-
vel elsõsorban a bevitt táplá-
lék kalóriatartalmát kell is-
merni. A találkozókon be-
mutatják azoknak az ételek-
nek a listáját, melyeket ke-
rülni tanácsos, ugyanakkor
megismertetik a betegekkel,
melyek az úgynevezett „sza-
badon fogyasztható” élelmi-
szerek. Utóbbiakhoz tartoz-
nak például a leveles zöldsé-
gek, a tökféleségek, zöldbab,
cukkini, stb., melyekért - kü-
lönösen a nyári idõszakban -
érdemes kimenni a piacra. A
gyümölcsök esetében figye-
lembe kell venni azok cukor-
tartalmát, de jelentõs rost-
és vitamintartalmuk miatt
egészségesek, így ezek is
ajánlottak. 

Ezeken a beszélgetéseken
általában kiderül: a betegek
többnyire egyoldalúan táp-
lálkoznak, sokszor téves el-
képzeléseik vannak az ételek
szénhidrát- és zsírtartalmát
illetõen.

– Örülünk, ha egyéni ötlet-
tel állnak elõ, s elmond-
ják kipróbált receptjeiket,
ugyanakkor fontos, hogy fel-
tehetnek kérdéseket is étke-
zésükkel, fõzési szokásaikkal
kapcsolatosan – mondja a
doktornõ. – Sokan nem is
gondolták, hogy 10 deka-
gramm szalonna 600 kiloka-
lóriát tartalmaz, így az a na-
pi 1200 kilokalóriás étrendbe

nehezen beilleszthetõ.
Azonban az étrendi ta-

nácsadás önmagában még
nem elegendõ, ezért az élet-
módváltó programban a fizi-
kai aktivitás fokozására is
nagy hangsúlyt fektetnek a
szakértõk. Ezt is lehet egyén-
re szabni, éppúgy, mint a
megfelelõ étrendet. 

A program részt vevõi he-
tente szerdai napon a szente-
si gyógyfürdõbe járnak, ahol
gyógytornász segítségével
gerinc-és ízületkímélõ gya-
korlatokat hajtanak végre,
többnyire fekvõ helyzetben,
illetve gimnasztikai labda se-
gítségével. A fõorvosnõ fon-

tosnak tartja megemlíteni,
hogy az asszisztensek a
munkaidejük végén, a
gyógytornász a szabadidejé-
ben foglalkozik a túlsúlyos
betegekkel. A munkájuk va-
lódi díja az, hogy a legtöbb
beteg kezdettõl komolyan
veszi az életmódváltást, en-
nek eredményeként testsúly-
csökkenést ért el, de ennek
fenntartása a további cél, fo-
galmaz Földesi Irén. Egy be-
tegét említi, aki januárban
106 kilót nyomott, májusban
pedig 86-ot. „Csak úgy ét-
keztem, ahogyan megtaní-
tották” – válaszolta a közép-
korú férfi, amikor rákérdez-

tek a 20 kilós fogyásra. Van,
aki egyedül is képes rá, má-
sok a sorsközösségbõl merí-
tenek erõt, s lehet, hogy utá-
na már önmaguktól is tudják
folytatni.

A tornán egyszerre tíz fõ-
nél többen nem férnek el a
fürdõ tornatermében, s a klí-
mán is lehetne javítani. Ter-
vezik, hogy a nagy meleg-
ben vízi tornával egészítik ki
a benti mozgást. 

Reményeik szerint a prog-
ram kinövi magát, akár vá-
rosi vagy kistérségi szintre is
lehet fejleszteni a pályázati
lehetõségek függvényében,
melyeken a kórház me-
nedzsmentje most is dolgo-
zik.

Kovács Éva diabétesz szak-
ápolónál lehet jelentkezni
annak, aki részt kíván a
programban venni.

Rendszeres résztvevõje
a találkozóknak Magyar
Jánosné, aki még nem cukor-
beteg, de nem is akar az len-
ni. Szomszédasszonya dia-
béteszes, és annak családjá-
ban is akad cukorbeteg, tõ-
lük hallott a programról. 69
éves, és mint mondja, már
nagyon oda kell figyelnie.
Kövérnek tartotta magát, mi-
vel szeret finomakat sütni,
fõzni. Itt viszont megtanulta
könnyen a kalória-számo-
lást, mert a nyers és fõtt éte-
lekrõl is kapott kalóriatáblá-
zatot. Õ úgy érzi, sikerül be-
tartani a szabályokat, s szép
lassan fogyásnak indult.

Kép és szöveg:
Darók József
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Kos
Egy új vállalkozás, üzleti le-
hetõség, utazás vagy várat-

lan anyagi gyarapodás szépítheti meg
a napjait. Ez a pozitív irányba változó
helyzet meghatározza  hangulatát.

Bika
Különösen szakmai téren
kerülhetnek ön elé gátak.

A megoldás kulcsa: toleránsnak kell
lennie önmagával, és ne arra töre-
kedjen, hogy letudja ezeket a problé-
mákat egy pillanat alatt. 

Ikrek
Mindegy, mi a cél, mert
amibe belefog, azt garan-

táltan sikerre viszi, csak önön múlik,
mennyire bátor a változtatásokhoz.
Olyan váratlan lehetõségekre számít-
hat, melyek régebben félelemmel töl-
tötték volna el, ám most bátorságra
sarkallják. 

Rák
Váratlan munkaajánlatot
kaphat, vagy lehetõsége

nyílhat egy utazásra, új barátságok
kötésére, vagy költözésre. Tulajdon-
képpen mindegy, milyen jellegû se-
gítséget kap, ebbõl mindenképpen
elõnye származik.

Oroszlán
Az égi hatások jó irányba
terelik életét, sok fontos és

egyben hasznos dologra kell, hogy
jusson ideje a napokban, ne halogas-
son semmit, mert jövõ héten minden
kétszer annyi idõbe és energiába ke-
rül majd, mint most!  

Szûz
A következõ napok alkal-
masak arra, hogy a nehéz-

ségek alól felszabadítsa magát. Most
nagyon könnyen teremthet kapcsola-
tot környezetével, akár idegen embe-
rekkel is. Régi problémákat hozhat
helyre.

Mérleg
Óriási erõvel és elégedett-
séggel tölti el, jobban végzi

a feladatait, és akár döntõbírói szere-
peket is magára vállalhat, más em-
berek konfliktusai során. Nagyszerû
meglátásait mindenki jól fogadja! 

Skorpió
Most könnyû lesz a terve-
zés, a szervezés és a lebo-

nyolítás is. Ha nem boldogul egyedül a
tennivalóival, akkor kérjen segítséget
családjától, barátjától, de mindenkép-
pen olyantól, akiben megbízik.

Nyilas
Tulajdonképpen bármi,
amit kigondol, most köny-

nyedén véghezvihetõ, szükség ese-
tén könnyen talál hozzá támogatókat
is. Új barátokra tehet szert a hét kö-
zepén, akikre a késõbbiek folyamán
jóban-rosszban számíthat. 

Bak
Szárnyal a következõ na-
pokban, korábban kel, ké-

sõbb fekszik, mely abban segít, hogy
felhalmozódott feladatai nagyobb ré-
szét elvégezi. A rengeteg megoldan-
dó ügy jelentõsen felemészti tartalé-
kait, ám jó érzéssel tölti el, hogy a
feladatait megoldotta. 

Vízöntõ
Ha leragad a jelen állapo-
tában, akkor megtagadja

magától a fejlõdés lehetõségét. Biz-
tosan erre vágyik? Vagy kipróbálna
valami újat? Legyen bátor, és kezd-
jen valami vadonatúj dologba.

Halak
Bizony növelni kellene tu-
dását, tágítani a horizon-

tot, kipróbálni új helyeket, ismerkedni
emberekkel, akár tanulmányok meg-
kezdésén is törheti a fejét. Ha valami
másba akar belekezdeni, akkor ké-
szítse elõ az alapokat.

Június 30-július 6.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Ha úgy érzi, pszichiátriai
kezelése során Önnel szem-
ben visszaélést követtek el
(jogtalan beszállítás, szexuá-
lis zaklatás, bántalmazás,
stb.), írja meg panaszát az
alábbi címre, vagy hívja az
alábbi telefonszámot: 

Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.:
182. Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu Web-
oldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizal-
masan kezelünk!

* * *
Pszichiátriai szerek visel-

kedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási

problémára“ vagy „viselke-
dési rendellenesség“ miatt
pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek ál-
lapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt,
keresse az Állampolgári Bi-
zottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítvány-
tól ingyenes tájékoztató kiad-
vány is kérhetõ a hiper-
aktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.:
182. Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu Web-
oldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizal-
masan kezelünk!

Sérelmek a
pszichiátrián!

Június 1. és november 30.
között az alma, körte, kajszi
és õszibarack ültetvények
statisztikai célú felmérése
zajlik a településen. A tör-
vény alapján a gyümölcsfá-
val betelepített területek
használói kötelesek az össze-
íráshoz adatot szolgáltatni. A
Központi Statisztikai Hivatal
megbízásából igazolvány-
nyal ellátott összeírók felke-
resik a helység közigazgatási

területén található azon ül-
tetvényeket, amelyeket elõ-
zetesen az adatgyûjtésre kije-
löltek. Kérjük, segítsék mun-
kájukat a feladatuk elvégzé-
séhez szükséges információk
megadásával, továbbá bizto-
sítsák számukra, hogy a zárt
területekre bejussanak. A
kérdõív megtekinthetõ az
önkormányzati hivatalban
vagy a KSH internetes
honlapán (www.ksh.hu).

Felmérik az
ültetvényeket

Különleges lovasversenyt
rendeznek a gázos kövesútnál
található IC Ranchon június
30-án és július 1-jén. A ver-
seny mellett színes progra-
mokkal várják az érdeklõdõ-
ket, díjlovasbemutatót tart
Babinszky Zsuzsa és Bertók
Ági, lesz kutyás dogdance
és frizbibemutató, illetve
countrytánc a közönség bevo-
násával. A rendezvény szom-
baton 10 órakor kezdõdik.

Lovas-
verseny

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 sebe-
sült 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 kiállítá-
sa.

Városi könyvtár
A szentesi kismesterek újabb

alkotásait szeptember 7-ig tekint-
hetik meg a látogatók, nyitvatar-
tási idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Az Esztergomi Art Fotográfiai

Stúdió alkotóinak a képeibõl ren-
dezett kiállítás A „Csendes ké-
pek” címû tárlat augusztus 30-ig
látogatható az intézmény nyitva-
tartási idejében.

Mûvészetek Háza
Év végi vizsgakiállítás a Szivár-

vány Mûvészeti Iskola tanulóinak
munkáiból. Képzõmûvészeti kiál-
lítás látogatható nyitvatartási idõ-
ben. 

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
A Szentesi Fotókör tagjainak

munkáiból látható kiállítás július
2-ig a kávéház nyitvatartási idejé-
ben.

Õze Lajos Filmszínház
Június 28-július 2.
17.30 óra A diktátor - ameri-

kai vígjáték,
20 óra 21 Jump Street – A

kopasz osztag - amerikai akció-
vígjáték.

Július 5-9.
20 óra Tegnap éjjel – ameri-

kai-francia romantikus dráma,
22 óra A fekete ruhás nõ –

angol-kanadai thriller.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Június 29—tõl

– Mi történt 1241-ben? – kérdezi
a tanár Bandikát. Minthogy a gye-
rek nem tudja a feleletet, pajtásai
lelkesen súgni kezdenek:
– Akkor törtek be hazánkba a ta-
tárok. – Bandi fülel, majd maga-
biztosan kivágja:
– Akkor törtek be hazánkba a ta-
nárok!

Mindenki meghatottan áll, az igaz-
gató beszédet mond, felcsendül a
Honfoglalás zenéje. Mellettem áll
egy öreg bácsi, hallgatja a zenét.
Megkérdezi tõlem:
– Bocsánat ki énekel?
– Demjén Ferenc - válaszolom.
Erre a papa:
– Szép hangja van, hányadikos a
Feri?

Megy a hadihajó az óceánon,
amikor a kapitány fényt lát a tá-
volban. A
rádióhoz lép, majd a kapcsolat
felvétele után utasítást ad:
– Itt a USS Missouri, önök felé
haladunk, térjen ki jobbra 5 fokot!

– Nem, önök térjenek ki jobbra 15
fokot!
– Ha jót akar, azonnal térjen ki, én
a USS Missouri kapitánya va-
gyok!
Én meg a világítorony õre!

– Doktor úr, a feleségem terhes
lett, ezért szeretném megkérdezni,
hogy ezentúl hogyan csináljuk a
szexet?
– Hát kedves uram, az elsõ hóna-
pokban csinálhatják teljesen nor-
málisan, majd a terhesség közép-
sõ szakaszában térjen át a kutya-
pózra, végül az utolsó harmadban
a farkaspózt ajánlom.
– Farkaspóz? Hát az meg milyen?
– Ül a lyuk mellett és vonyít.

Toldi áll az út szélén arra megy
egy katona: - Héj paraszt meik út
megyen Budára? – „Megyen“? és
még én vagyok a paraszt?

Ha a népesedés így folytatódik
hazánkban, az ország egyik fele
lakatlan, a másik lakatos lesz!

A fiatalember házasodna, de nagy
dilemmába van. Ezért felkeres
egy idõs bölcset:
– Idõs bölcs! Házasodni akarok,
de mondd, mit tegyek? Vegyek el
egy bomba jó nõt, aki egész éle-
temben megcsal fûvel-fával, vagy
pedig egy rusnyát, ez esetben tu-
dom, hogy csak az enyém lesz
örökre.
Mire a bölcs:
– Hát dönts fiam, mi jobb. Meg-
osztani egy tortát a barátaiddal,
vagy megenni egy kalap sz..t
egyedül?

A fõnökhöz belép újdonsült szõke
titkárnõje:
– Uram, egy férfi keresi önt, fiatal,
kb. 30 éves, szõke, gyönyörû kék
szemekkel, napbarnított bõrrel,
karcsú, kisportolt testalkattal,
szimpatikus tekintettel, és valami-
rõl szeretne beszélni önnel, amire
sajnos már nem emlékszem…

Hõguta

Életmódváltó program a cukorbetegekért

A közösség segít a fogyásban



Kovácsné Gila Erzsébet lett a
Szentes-Csongrád Rotary
Club nyolcadik elnöke – az
elnöki-lánc átadási ünnepsé-
gét szombaton tartották. A
jótékonysági szervezet –
amelynek alapelvei szerint
minden évben más-más tag
látja el az elnöki teendõket –
leköszönõ vezetõje, Mészáros
Zoltán szerint jószándékú
emberek baráti társasága-
ként mûködnek, és segíte-

nek, ahol tudnak.
A rendezvények bevételei-

bõl és az önzetlen támogatók
adományaiból készülhetett
el a szentesi városközpont
tapintható térképe, amely-
nek ünnepélyes átadása júli-
us 6-án, pénteken 11 órakor
lesz a Kossuth téren.

Kovácsné Gila Erzsébet
székfoglaló beszédében vál-
lalta a hét év alatt közösen
kialakított hagyományok to-

vábbvitelét. Programjában
egy igen formabontó kezde-
ményezést javasolt: meg kell
célozni a fiatalokat, és meg
kell nyerni az ifjúságot a
Rotary humanitárius elvei-
nek. Tovább kell folytatni a
határon túli kapcsolatok bõ-
vítését és egyre jobban a he-
lyi rászorulók támogatásá-
nak irányába kell fordulni.

Munkatársunktól

Született: Szabó András és
Nagy Nikolának (Kiss E. u.
97.) Dominik, Bella István és
Pozsár Éva Lindának (Kéreg
u. 45/A) Milán Brúnó nevû
gyermeke.

Elhunyt: Soós Sándorné
Székely Mária (Huszár u. 4.),
Horti Rókus (Apponyi tér A
ép.), Halász-Szabó Sándor
(Cédrus u. 6.), Lázi József
László (Bercsényi u. 135.).

Családi
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Nyomdavezetô: Borbás Tamás
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Szentesi Élet Égisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén és ün-
nepnap 7 órától 7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt
(mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon: 62/474–374.

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

Gyógyszertári készenléti ügyelet: Július 2-ig  Kertvárosi Patika (Köz-
társaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig, vasárnap, ün-
nepnap zárva. Július 2-9. Menta Gyógyszertár (Alsórét 258., TESCO)
hétfõ-péntek 8-18.30, szombat 8-16.30-ig, vasárnap, munkaszüneti nap
zárva. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) június 30-
július 1-jén Molnár Béla Nádas stny. 9., telefon: 30/995-16-82.

Hétfõ: Lebbencsleves és cukkini krémleves
A menü: Hétvezér tokány, tészta, saláta
B menü: Fokhagymás kacsasült,

petrezselymes burgonya, saláta
Kedd: Zöldborsóleves és gyümölcsleves
A menü: Csongrádi aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
B menü: Resztelt csirkemáj, burgonyapüré, saláta

Szerda: Sárgaborsóleves kolbásszal és
májgaluskaleves

A menü: Rakott karfiol
B menü: Csirkepörkölt, tökfõzelék
Csütörtök: Legényfogó-leves és cherry meggyleves
A menü: Vadas sertéssült, sós burgonya, saláta
B menü: Rántott csirkemell, petrezselymes rizs,

saláta
Péntek: Gulyásleves és vegyes halászlé
A menü: Rántott velõ, hagymás tört burgonya
B menü: Túrós csusza

www.galeriakavehaz.hu (X)

Közel félmillió forint érté-
kû kisgépeket loptak el egy
felújítás alatt álló házból a
Wesselényi utcából. A tolva-
jok június 19-re virradóra ha-
toltak be az épületbe, ahon-
nan gyakorlatilag minden
mozdítható gépet elvittek.

50 ezer forintot  ért  az
a vashulladék,  melyet  a
Vecseri utca egyik lakóházá-
nak udvarából, onnan is a
garázsból vitt el a tettes. A
nyomozás során késõbb ki-
derült, hogy egy közelben la-
kó fiatalember volt az elkö-
vetõ, akinél megtalálták az
eltulajdonított vas nagy ré-
szét.

Ellopták egy személygép-
kocsi mindkét rendszámtáb-
láját az Apponyi téren. A tet-
tes ellen egyedi azonosítójel
meghamisítása miatt indult
büntetõeljárás.

Ismét betörtek a Villogó
utcai piac egyik bódéjába,
ahonnan ezúttal élelmiszert,
édességet, üdítõt vittek el a
bûnözõk.

Késsel szúrta meg család-
tagját egy férfi egy „házi” vi-
tában Nagymágocson. A vita
kettejük között addig fajult,
hogy a férfi a késsel vitapart-
nere felé szúrt, és megsebesí-
tette annak a karját. A
szúrkáló ellen súlyos testi

sértés kisérlete miatt indult
eljárás.

Egy letámasztott kerékpár
kosarából loptak el egy tás-
kát a Gógány utcában az el-
múlt vasárnap. A három el-
követõ kerékpárral menekült
a helyszínrõl, de nem sokkal
késõbb elfogták õket. A fia-
talkorúak ellen- akik beis-
merték tettüket- lopás miatt
indult nyomozás.

52 ezer forintot lopott el
egy ismeretlen csaló a Somo-
gyi Béla utcában. A tettest a
házigazda engedte be az ott-
honába, aki a tulajdonos fi-
gyelmét elterelve zsbre vágta
a pénzt. hv

Késsel szúrta meg a rokonát

(folytatás az 1. oldalról)
A fideszes honatya a Szen-

tes TV-nek csütörtökön úgy
nyilatkozott, tárgyalt a bi-
zottsági elnökkel és az
egészségügyért felelõs he-
lyettes államtitkárral, akik
garanciát vállaltak arra,
hogy 2-es progresszivitási
szintre kerül a szentesi trau-
matológia. Hozzátette, az il-
letékesek azt ígérték, a tér-
ségben élõknek semmilyen
kára nem származik majd az
átalakításból. Lapunknak azt
is elmondta, hiába örömteli,
kevés szó esik arról, hogy a
csecsemõ- és gyermekosztá-
lyon megfelelõ szinten foly-
tatódhat a gyógyító munka,
az urológia pedig magasabb
progresszivitási szintre ke-
rült. Úgy véli, utóbbiban je-
lentõs szerepe volt az osztály

fõorvosa által indított lobbi-
nak. – Biztonságos pozíció-
ban van a kórház, ezért is
esett rosszul, hogy a Szirbik
Imre polgármester egy tün-
tetés lebegtetésével kezdte
az érdekérvényesítést. Ez
egyáltalán nem használ az
ügynek – tette hozzá Farkas
Sándor. 

A Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház trauma-
tológiájának várólistáján je-
lenleg 257-en szerepelnek,
ami annyit jelent, hogy jövõ
év végéig bõven akadna
munkája az ortopédsebészet-
nek. Hogy mi lesz a mûtétre
feliratkozókkal, arról meg-
kérdeztük az intézményve-
zetést is. Várkonyi Katalin
szûkszavú válaszában csak
annyit írt, július 1-tõl ugyan-
úgy ellátják betegeiket ezen

a szakterületen, ahogyan ed-
dig tették. A bizakodás elle-
nére a fõigazgatónõ nem
tudta megmondani, várható-
an mikor kaphatják meg az
ortopédsebészeti beavatko-
zásokhoz szükséges külön
engedélyt. Szerinte a szóbeli
egyeztetések alkalmával erre
többszörösen ígéretet kapott
a szentesi kórház, és a szak-
mai kollégium anyagában is
ez szerepelt. Kíváncsiak vol-
tunk arra is, az érintett szak-
orvosok közül jelezte-e vala-
ki, hogy máshol keres mun-
kát, ha az ortopédsebészet
megszûnik? – Hivatalosan
senki sem jelentette be eset-
leges távozási szándékát, de
továbbra is az a célunk, hogy
az eddigieknek megfelelõ
betegellátást folytassunk
ezen a szakterületen, a ko-
rábbinak megfelelõ színvo-
nalon, minden eddigi szak-
emberünkkel – szögezte le
Várkonyi Katalin. 

Bíró Dániel

Tüntetés is lehet
a kórház miatt

Elnök asszony a Rotary élén

GALÉRIA KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü július 2—6.

A menü: sertés v. marhahúsból, B menü: szárnyas húsból.

Mostantól az ORIGO Inkubátorház segíti
a kezdõ vállalkozásokat Szentesen

A projekt keretében 1.150 négyzetméter került a közel 4.000 négyzetméteres volt lakta-
nyaépületen belül teljes felújításra. Megújultak a belsõ burkolatok, új belsõ és hõszigetelt
külsõ nyílászárók kerültek beépítésre, a teljes épület 15 cm-es homlokzati hõszigetelést,
a tetõ hõ és víz elleni szigetelést kapott. Modern informatikai és telekommunikációs háló-
zatot, biztonságtechnikai, behatolás- és tûzjelzõ, valamint térfigyelõ rendszert építettünk
ki, az épületet klimatizáltuk. A hõszigetelés mellett a fûtéskorszerûsítés is hozzájárul az
alacsony mûködési költségekhez, valamint a környezetvédelemhez és fenntarthatóság-
hoz.

Az ORIGO Inkubátorház épületében elsõsorban olyan mikro-, kis-, vagy középvállalkozá-
sok bérelhetnek helyiséget, amelyek most indítják, vagy három éven belül kezdték meg
tevékenységüket. Inkubátorházunk célja, hogy úgy segítse ezeknek az induló vállalkozá-
soknak a megerõsödését, járuljon hozzá életképességükhöz, mint ahogyan a kórházi in-
kubátorok az újszülött csecsemõkéhez. Bérlõink kiszolgálására 24 iroda, projektorral fel-
szerelt elõadótermek és tárgyalók, 10 munkaterem és 16 raktár-helyiség áll rendelkezés-
re, hogy mûködési teret és szolgáltatások széles skáláját biztosítsuk számukra a vállalko-
zások növekedési szakaszában, és csökkentsük az induló vállalkozások megszûnésének
kockázatát.

Az irodák teljesen berendezetten, a vállalkozások mûködéséhez szükséges bútorzattal fel-
szerelve kerülnek bérbe adásra. Mindezek mellett helyben elérhetõ a titkársági szolgálta-
tás, irattárazás, értékmegõrzés, jogi tanácsadás, könyvelés, adótanácsadás, takarítás, õr-
zés-védelem, portaszolgálat, pályázatfigyelés és -írás, hitelügyintézés, banki tanácsadás,
hatósági engedélyezési eljárások ügyintézése, bevallások elkészítésében való segítség-
nyújtás, igény esetén üzemorvosi szolgálat, parkolási és rakodási lehetõség, a keletkezett
hulladék kezelése és ártalmatlanítása. A környezet védelme érdekében a teljes épületben
szelektív hulladékgyûjtést vezetünk be.

Az inkubátorház segíti az induló vállalkozásokat az üzleti kapcsolatok kiépítésében és el-
mélyítésében is, fejlõdésük, megerõsödésük során pedig adott a bõvülés lehetõsége az
inkubátorház, illetve az ipari park területén.

A projekt a Dél-Alföldi Operatív Program közel 120 millió forintos támogatásával jött létre.
A beruházás összértéke közel 240 millió forint.

Befejezõdött az ORIGO Inkubátorház kivitelezése Szentesen, a Szarvasi út 14.
szám alatt, a volt laktanyaépület átalakításával, felújításával. Az Európai Unió
és a Magyar Állam közel 120 millió forintos támogatásával korszerû, innova-
tív, környezettudatosan mûködõ inkubátorház jött létre a Szentesi Ipari Park
területén, melynek feladata az induló és kezdõ vállalkozások támogatása. Az
ORIGO Inkubátorház jelentõsen hozzájárul Szentes városának, mint szék-
helynek, telephelynek vonzóbbá tételéhez és a vállalkozói kedv erõsítéséhez.

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

ORIGO Inkubátorház Szentes
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