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Ezen a héten végeznek az
árpa betakarításával, de a
búza is magtárakba kerül
egy-két héten belül. A szá-
raz meleg idõjárás kedvez a
gabona betakarításának, ám
az aszály veszélyezteti a ku-
koricát. 

A kombájnok reggeltõl ké-
sõ estik vágják a gabonát
hétvégén is. Az õszi árpa
aratása befejezõdik a héten,
termésátlaga a tavalyinál
alacsonyabb, 3,8 tonna körül
várható. Az alacsony víztar-
talom miatt nem nem kell
szárítani a termést, ezért a
költségek is alacsonyabbak.
A kenyérgabona betakarítá-
sát két hete kezdték a durum
búza vágásával a gazdák,
eddig a vetésterület mintegy

tíz százalékáról aratták le. A
térségben mintegy 13-14 ezer
hektárral két héten belül vé-
gezhetnek, ha nem szól köz-
be az idõjárás. A termésátlag
eddig 3,8 tonna körüli és a
minõsége is jónak mondha-
tó. Az eladási ár – minõség-
tõl függõen – 46-52 ezer fo-
rint körül alakul tonnánként.
Zabot 250 hektáron, tavaszi
árpát 220 hektáron, napra-
forgót kétezer hektáron ve-
tettek a gazdák. A mintegy
1800 hektáron elvetett õszi
káposztarepce a negyedére
csökkent a szárazság okozta
kelésgondok, valamint a feb-
ruári fagy miatt, és a termés-
átlaga is jelentõsen elmarad
a szokásostól.

(folytatás a 4. oldalon)

Jó a búza minõsége

A Szentes-Víz Kft. adatai
szerint a naponta átlagosan
kitermelt 3,5-4 ezer köbmé-
ter víz a héten 5 ezerre
emelkedett, ami hétvégén
további 200-300 köbméter-
rel nõ. Éves szinten 850
ezer köbméter ivóvizet fo-
gyaszt a lakosság, a tíz ivó-
vízkút teljesítménye napi
12-13 ezer köbméter, ami
bõven fedezi a fokozott
igényeket.

A kezdetben július 4-ig el-
rendelt harmadfokú hõségri-
asztást július 9-éig hosszab-
bította meg az országos
tisztifõorvos az extrém ma-
gas hõmérséklet miatt. A hõ-
ségriadót akkor rendelik el,
ha a meteorológiai elõrejel-
zések szerint a napi közép-
hõmérséklet legalább három
egymást követõ napon eléri
a 27 fokot. Az UV-B sugárzás
is extrém magas, ami normál
bõrtípusnál is már 15 perc

napon tartózkodás esetén is
bõrpír okozhat. A közel egy
hete tartó 39 fokot elérõ hõ-
mérsékleti maximum akár a
jövõ hét közepéig tarthat. A
szentesi mentõknél is emel-
kedett az esetszám a meleg
miatt. Ráadásul a mentõau-
tókban nincs klímaberende-
zés, ami miatt a jármûvek-
ben még nagyobb a hõség.
Információink szerint hõség-
riadó idején nem is szállít-
hatna beteget olyan mentõ-
autó, ami nem rendelkezik
saját klímaberendezéssel.

Megnövekedett a vízfo-
gyasztás is, azonban így sem
éri el a 15 évvel ezelõttit. Az
eladott ivóvíz mennyisége
2010-ben érte el a mélypon-
tot és a tendencia tavaly is
folytatódott. A csökkenés
oka, hogy a szennyvízrend-
szer kiépítésével a fogyasz-
tók számára is megnõtt a
vízhasználat költsége, a má-

sik, hogy a válság takarékos-
ságra ösztönzi a háztartáso-
kat. A mostani tartós kániku-
la hatására június vége óta
emelkedik a vízfogyasztás,
azonban ez nem okoz fenn-
akadást a vízszolgáltatásban
és a vízminõségben sem. 

A rendkívüli szárazság mi-
att tûzgyújtási tilalom van
életben június 22-étõl. A Kor-
mányhivatal az erdõkre, fásí-
tásokra, valamint ezek hatá-
rától számított kétszáz méte-
ren belüli területre – átmene-
ti idõre – rendelt el tûzgyúj-
tási tilalmat a kijelölt tûzrakó
helyeken is valamint tilos a
gaz- és tarlóégetés is. A tûz-
oltóknak az elmúlt napok-
ban több alkalommal kellett
kivonulniuk út menti avar-
tüzekhez, de égõ gabonatáb-
lán lábon álló búzát, Nagytõ-
kén pedig több tucat szalma-
bálát kellett  oltaniuk.

B.G.

Tombol a kánikula
A volt német kancellár so-

fõrje, Kurt Schmidt tizedik
nyarát tölti Szentesen. 2003-
ban egy kollégája ajánlotta
neki városunkat, és annyira
megtetszett neki és felesé-
gének a Kurca partján, hogy
azóta évente 5 hónapon át
az üdülõközpont lakói. 

– Jó estét – üdvözli az üdü-
lõközpont ismerõs munka-
társait Kurt Schmidt. – Reg-
gelt! – javítja rögtön saját
magát, majd zavarában még
egyszer elmormolja, hogyan
is kellett volna köszönnie a
délelõtti melegben. A 71 éves
bonni férfi és felesége, Doris
törzsvendég a ligeti uszodá-
ban. – Egy volt kollégám
szólt 2003-ban, hogy ha Ma-
gyarországon járunk, érde-

mes megnézni Szentest, mert
takaros város. Nem vert át,
tényleg lenyûgözõ a szép
környezet, a rendezettség,
ami az idegeneket itt fogad-
ja. Annyira megtetszett ne-
künk a környék, hogy attól
fogva az év 12 hónapjából
ötöt Szentesen töltünk. Má-
sokat is idecsábítottunk az
elmúlt években, jó volt a tár-
saság, de az utóbbi idõben
néhányan már nem tudtak
elutazni. Mi március végén
szoktunk jönni, júliusig ma-
radunk, aztán a nyár végén
megint visszatérünk néhány
hétre a kempingbe – mondta
lapunknak a nyugdíjas sofõr,
immár németül.

(folytatás a 4. oldalon)

A kancellár
sofõrje nálunk

üdül 9 éve

Jogosulatlanul használták
már évek óta, ezért kedden
kilakoltattak egy Petõfi ut-
cai önkormányzati bérla-
kásból egy volt tûzoltót és
családját. Hasonló kény-
szerintézkedésekre várható-

an még szükség lesz: a 21
millió forintot is meghalad-
ja a lakbérhátralék, amit az
önkormányzati lakások bér-
lõi felhalmoztak.

Több éve húzódó peres
ügy zárult le kedden: a Leg-

felsõbb Bíróság is kimondta,
hogy jogosulatlanul használ
egy önkormányzat tulajdo-
nában álló, tûzoltósági szol-
gálati lakást egy volt tûzoltó.
Kilakoltatást rendeltek el, de
a kényszerintézkedésre vé-

gül nem volt szükség, mert a
család barátok segítségével
hozzálátott a kiköltözéshez,
és szerdán átadták a kiürített
Petõfi utcai kétszintes lakást.
Lakbér- és közüzemi tarto-
zást sem hagytak maguk
után. Megkérdeztük az érin-
tetteket, hol fognak lakni és
mit szólnak a történtekhez,
de csak azt felelték, vélemé-
nyüket megtartják maguk-
nak, nem kívánnak nyilat-
kozni. 

Önkormányzati bérlakás
esetében hasonló kényszer-
intézkedésre korábban nem
volt példa, de nem kizárt,
hogy lesz még kilakoltatás –
tudtuk meg Csányiné Bakró-
Nagy Verától. Az aljegyzõ
asszony leszögezte, a keddi
nem tipikus eset volt. Az
sokkal jellemzõbb, hogy a
bérlõk jelentõs közüzemi
vagy lakbértartozást hal-
moznak föl, s emiatt kell el-
hagyniuk ideiglenes ottho-
nukat. Jelenleg már a 21 mil-
lió forintot is meghaladja a
lakbérhátralék, amit az ön-
kormányzati lakások bérlõi
felhalmoztak. 

(folytatás a 3. oldalon)

Nincs pardon a lakbérhátralékosoknak

Precedenst teremtett a keddi kilakoltatás.

A Kossuth téri szökõkútnál is sokan hûsöltek.

35-bõl 11 magyarországi
fekvõbeteg-intézmény veze-
tõi posztjára ír ki új pályáza-
tot 30 napon belül a Gyógy-
szerészeti és Egészségügyi
Minõség- és Szervezetfejlesz-
tési Intézet (GYEMSZI), miu-
tán a március 30-áig leadott
kórház-igazgatói pályázatok
csaknem harmadát ered-
ménytelennek nyilvánította
szerdán az Emberi Erõforrás-
ok Minisztériuma.

A szen-
tesi kórház
további ve-
zetésérõl
sem szüle-
tett döntés.
A tisztség-
re az intéz-
m é n y t 5
éve irányí-
tó Várkonyi Katalin (képünkön)
biztosan pályázott, de hogy
volt-e vetélytársa, arról nem
a d o t t  k i  i n f o r m á c i ó t  a
GYEMSZI. Azt sem árulta el
a pályázatkiíró, hogy mik
voltak a mérlegelés fõ szem-
pontjai és mi az eredményte-
lenség oka.

Cseh-Lakos Ilona, a szentesi
kórház sajtószóvivõje közöl-
te: a fõigazgató nem kíván
nyilatkozni, amíg nem kapta
kézhez a hivatalos döntést.
Várkonyi Katalint a megyei
közgyûlés választotta az in-
tézmény élére, s bár mandá-
tuma tavasszal lejárt, újabb
megbízást kapott,  amely
„eredményes fõigazgatói pá-
lyázatig" él.

Munkatársunktól

Nem
döntöttek

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Négy éve, 2008. július 1-
jén, 90. évében hunyt el
Vági László ny. róm. kat.
apátplébános, fõesperes,
Dunavarsány és Szentes
díszpolgára.

Az 1942-ben történt pappá
szentelése után elõbb Tak-
sonyban szolgált hitoktató-
ként, majd 1944-tõl harminc
éven át Dunavarsány lelké-
sze volt. Ezt követõen hat
évig abonyi plébános, utóbb
1979-tõl 1990-ig Szentesen a
Szent Anna Egyházközség
plébánosa. Nyugdíjaztatása
után is hû maradt Szentes-
hez. Ide kötötték baráti kap-
csolatai, a város társadalmi
életében való jelenléte, és
nem utolsó sorban hívei sze-
retete, valamint az a köz-
megbecsülés, melyben õt
Szentes város egyetemes kö-
zössége részesítette. 

Papi hivatásának gyakor-
lásáról visszaemlékezésében
ezt írta: „...sok keresztelési,
esketési és temetési beszéd-
del szórtam tele a lelkek me-
zejét.”

Lelkészi tevékenységének
fontos része volt, hogy a ke-
resztény egyházak egység-
mozgalmának mély meg-
gyõzõdésbõl fakadó híve. A
80. születésnapja alkalmá-
ból a Szentesi Életnek adott
interjújában arra a kérdésre,
milyen meghatározó élmé-
nyeket kapott gyermekkorá-
ban – így válaszolt: „Édes-
apám mezõberényi születé-
sû evangélikus tanító volt.
Elvette katolikus vallású
édesanyámat. Én Hatvan-
ban születtem. Az éppen le-
zárult elsõ világháború,
majd a forradalmak miatt
élelmiszerhiány volt a vá-
rosban, ezért hadirokkant
édesapán Hatvan közelében
tanyai iskolába ment taníta-
ni. Ott édesapámtól kaptam
az öku-mené (keresztény
egység) elsõ élményeimet.
Megszervezte ugyanis az is-

kolában a szentmise rend-
szeres tartását. Ehhez maga
vásárolta meg az oltárkellé-
keket, harmóniumot szer-
zett be, lelkészt hívott, a
szentmisén õ kántorizált, és
õ tanította a katolikus szent
énekekre a gyerekeket és a
híveket.”

Szentesre érkezése után dr.
Imre Ernõ ref. lelkész-espe-
ressel az ökumené szószólója
lett. Azóta hagyománnyá
vált, hogy a különbözõ ke-
resztény-keresztyén feleke-
zetek lelkészei minden év ja-
nuárjában egy héten át egy-
más templomaiban szolgál-
ják a keresztény egység esz-
méjét.

Vági László sokszor hivat-
kozott a II. vatikáni zsinat
egyháztörténeti és társadal-
mi jelentõségére. Errõl a kö-
vetkezõket mondta: „A zsi-
nat, amely 1692 és 1965 kö-
zött ülésezett, nagy és spon-
tán hatással volt rám. Mosta-
ni életkorom felénél ért en-
gem az egyház megújulása,
és a zsinat megerõsítette
ökumenikus szemléletemet
is. Máig nagy tisztelõje va-
gyok XXIII. János pápának.
Ez abban is kifejezésre jutott,
hogy Dunavarsányban ma
XXIII. János pápának szobra
áll.”

Az elmondottakhoz tud-
nunk kell, hogy Vági László-
nak egy dunavarsányi tanít-
ványa, ministránsa jómódú
emberként települt haza
Amerikából a 90-es években
és a dunavarsányi templom-
kertben Laci bácsi javaslatá-
ra – saját költségén – szobrot
állíttatott.

Korábbi szolgálati helye,
Dunavarsány 1995-ben fo-

gadta díszpolgárává. Szentes
képviselõ-testülete pedig
1999-ben dr. Imre Ernõvel
együtt választotta a város
díszpolgárává. Az indoklás:
az ökumené szellemében
mindketten sokat tettek a vá-
ros békéje érdekében. 

Mûködésének említésre
méltó része közírói tevé-
kenysége. A Szentesi Élet ha-
sábjain hétrõl hétre jelentek
meg írásai, melyek kötetbe
gyûjtve is napvilágot láttak.
Ennek elõszavában a jó barát
lelkésztárs, dr. Imre Ernõ a
következõket írja: „Ritkaság-
számba menõ írásokat tartal-
maz ez a kötet, ugyanis alig
található olyan tekintélyes
egyházi személyiség, aki
nem egyházi, sõt kifejezetten
polgári hetilapban, heti
rendszerességgel jelenteti
meg társadalmi tárgyú, ve-
zércikk rangjára méltó, idõ-
szerû írásait.

Vági László ezt teszi, még-
hozzá olyan magával raga-
dó, világos, okos, szép ma-
gyarsággal megírt okfejtés-
sel, szellemes, fordulatos stí-
lusában, hogy mielõtt az ol-
vasónak eszébe jutna elcso-
dálkozni azon, hogy egy pap
szól hozzá, aki nyugállo-
mányban is példamutatóan
aktív, már együtt gondolko-
zik és vélekedik vele.”

Hosszú és gazdag életútjá-
nak végén joggal vallotta
hát: „...van olyan némi remé-
nyem arra, hogy – mint Ho-
ratius mondja: Non omnis
moriar! (Nem fogok egészen
meghalni!)

Rá emlékezve mi is ezt
valljuk, ezért született ez az
írás.

Bucsány György

A színházba járók tudták,
hogy az ünnepelt primadon-
na – akit Zsazsa becenéven
emlegetett a nagyközönség –
1898-ban lépett fel elõször a
Magyar Színház színpadán.
Egy évadot Pozsonyban töl-
tött, majd visszatért a fõvá-
rosba, s elõször a Népszín-
házban és a Magyar Szín-
házban játszott, majd a Víg-
színház (1901–1902), ill. a
Király Színház tagja lett
(1902–1906). Elsõ kirobbanó
sikereit a Bob herceg c. ope-
rett címszerepében (1902), és
a János vitéz Kukorica Jan-
csijának alakításával aratta
(1904). A hazai sikerek nyo-
mán külföldre szerzõdtették:
1906–1910 között Berlinben,

Londonban és Párizsban lé-
pett fel. Hazatérése után is-
mét a Király Színház prima-
donnája, de gyakran ven-
dégszerepelt más magyaror-
szági, bécsi és prágai színhá-
zaknál is. Társulatával nagy
sikereket aratott az USA ma-
gyarlakta városaiban (1922,
1925, 1934). Hosszabb együtt-
élés után 1922-ben feleségül
ment Molnár Ferenc íróhoz,
sikeres színpadi szerzõhöz,
de házasságuk 1925-ben fel-
bomlott.

Elsõ szentesi fellépésekor
a díva már közel ötven éves,
de temperamentumos játé-
kával, dekoratív megjelené-
sével ezt ragyogóan álcázta.
Alakításáról a helyi újság

kritikusa szuperlatívuszban
írt: „Harminc esztendeje ra-
gyog Fedák neve a magyar
színjátszás egén, csodálatos
színjátszó mûvészete ma is
töretlen, szinte példa nélkül
álló… Tomboló lelkesedés-
sel, percekig tartó tapsvihar-
okkal köszöntötte Fedák Sá-
rit a közönség. A darab me-
netét többször megszakította
a taps, a felvonások végén
szûnni nem akaró ünneplés
áradt Zsazsa felé a nézõtér-
rõl, a kihívásoknak alig akart
vége szakadni. Fedák Sárit
szemmel láthatóan megha-
totta a szentesi közönség ha-
tártalan szeretete…”

1932-es fogadtatása szin-
tén emlékezetes maradt:
„Nem volt egy talpalatnyi
üres hely a Tóth József Szín-
házban, de volt olyan õszin-
te, szívbõl jövõ meleg ün-
neplés, amilyenhez talán
még Zsazsa sincsen hozzá-
szokva… Tegnap este Szen-
tes közönsége olyan viharos
lelkesedéssel tapsolta, kö-
szöntötte, ünnepelte, hogy
ez alkalommal Zsazsa szeme
telt meg elõször könnyel, a
meghatottság könnyeivel,
pedig õ úgy számított, hogy
elõbb a közönség szeme lesz
könnyes” – írta a korabeli

szentesi újság. Az elõadás
után a város vezetõi és a mû-
vésznõ rajongói bankettet
rendeztek a Petõfi Szálló
kerthelyiségében. A társaság
hajnalig kitartott. Ennek a
fogadós itta meg a levét, aki
ellen a rendõri büntetõbíró
hivatalból eljárást indított,
mert engedély nélkül éjjel
két órán túl is nyitva tartotta
az üzletét, és éjjeli egy óra
után nem szüntette be a ze-
nélést.  

Elutazása elõtt a Szentesi
Hírlap riportere hosszabb in-
terjút készített a mûvésznõ-
vel, a következõkép vezetve
fel a beszélgetést: „Fedák Sá-
ri nemcsak színésznõnek,

embernek is rendkívüli,
messze kiemelkedik az át-
lagból. Rendkívül okos, mû-
velt, s a legkedvesebb asz-
szony, akivel valaha is be-
széltem.” Mindjárt a beszél-
getés elején kijelentette:
„Szeretem Szentest! Mintha
hazamennék, úgy jöttem
Szentesre; ennél szebbet nem
tudok mondani. Szenteshez
tartozónak érzem magam.
Annyi városban voltam, s
éppen Szentest szeretem a
legjobban? Ezt nem lehet
megmagyarázni. Tudja, ez
éppen úgy van, hogy az
egyik ember szimpatikus, a
másik meg nem. Ha egy kis
ideig még itt maradok, ebbõl
a szimpátiából a legszebb
szerelem fejlõdik ki Szentes
és köztem!”

S nem csak udvariasságról
volt szó. Igazolja ezt, hogy
egy hét elteltével (1932. jún.
27-én) Fedák Sári ismét váro-
sunkba érkezett, és itt töltöt-
te nyári szabadságát. Özv.
Purjesz Lajosné házában
szállt meg, akihez régi barát-
ság fûzte. Elképzelése az
volt, hogy megtekinti a vá-
ros nevezetesebb intézmé-
nyeit, és Szentesrõl cikket ír
a Pesti Hírlapba. Noha pi-
henni jött, tele volt program-
mal. A helyi lapokból tud-
juk, hogy az egyik délután
részt vett a Királysági Gaz-
dakör népmûvelési elõadá-
sán, ahová Négyesi Imre

polgármester, Lakos István
fõjegyzõ és Csák Béla fõor-
vos társaságában érkezett. A
közel háromszáz fõs közön-
ség meleg ünneplésben ré-
szesítette a mûvésznõt. Az
este folyamán megjelent a
Kultur Egyesület hangverse-
nyén, amelyet a Petõfi kert-
helyiségében tartottak. A
szentesi filharmonikusokat
Briher István karnagy diri-
gálta, nagy sikert aratva.

Néhány nap elteltével az
Alföldi Újság a következõket
írta: „Fedák Sári nagyszerû-
en érzi magát Szentesen. Ha
más elfoglaltsága nincsen,
órák hosszáig kézimunkázik
a Petõfi utcai ház hûvös ám-
bitusán, beszélget nagyszá-
mú szentesi barátaival, akik
sorra meglátogatják. Estén-
ként rendszerint valami hi-
vatalos programja van.”
Ugyanebbõl a lapból tudjuk,
hogy július 1-jén Gyopárosra
utazott, onnan pedig Makó-
ra, ahol meglátogatott két te-
hetséges fiatal színészt, akik
nagy szegénységben éltek.
Fedák Sári július 4-én vissza-
utazott a fõvárosba, s eddigi
ismereteink szerint a késõb-
biekben már nem jött Szen-
tesre. Bizonyára futó szere-
lem volt csupán, amit váro-
sunk iránt érzett, de így is
emlékezetes napokat szer-
zett a szentesieknek.

Labádi Lajos

Szerdán tanúvallomásokkal folytatódott
H. István büntetõpere a szentesi bíróságon.
A különös visszaesõnek minõsülõ, jelenleg
elõzetes letartóztatásban levõ H. István
vádlott az ellene emelt vád szerint 2007.
március és április hónapban, valamint 2008.
november közepétõl 2010. januárjáig terje-
dõ idõszakban rendszeres haszonszerzésre
törekedve tört be különbözõ szentesi helyi-

ségekbe (6 telephelyre, 3 boltba, 13 sörözõ-
be, 8 fóliasátorba és tanyára, 8 hétvégi ház-
ba), ahonnan különbözõ vagyontárgyakat
(rézkábelt, réz golyóscsapágyakat, szeszes-
italt, dohányterméket, készpénzt, játékgép-
alkatrészt, kéziszerszámokat, horgászfel-
szerelést, pálinkát és szaloncukrot) tulajdo-
nított el alkalmanként 4 ezer és 830 ezer fo-
rint közötti értékben.

Ötvennégyszer tört be

Vági Lászlóra
emlékezünk

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Bugyi
András gyógyszerészt, a Dr.
Bugyi István Gyógyszertár
vezetõjét kérdeztük.

– Szirbik Imre nyílt levél-
ben tiltakozott a kórház fer-
tõzõ osztályának megszün-
tetése és a traumatológia be-
sorolása ellen. Farkas Sán-
dor az Országgyûlés egész-
ségügyi bizottságának elnö-
kéhez fordult az ortopédse-
bészet ügyében.

– Minthogy némileg érint-
ve vagyok a dologban, érzel-
mi alapon a pogármester úr-
ral értek egyet, egyébként
meg úgy gondolom, hogy az
erõsen alulfinanszírozott
egészségügyi rendszerben a
lobbiérdekek fognak dönteni.

– A Vecseri foki út végén
található elhagyott tanyán
támadt rá két szentesi és
fábiánsebestyéni fiatalember
egy hajléktalanra, az egyi-
kük bozótvágóval életveszé-
lyesen megsebesítette a 61
éves férfit. 

– Sajnos az ilyen, és ehhez
hasonló hírek szinte napi
gyakorisággal jelennek meg
a sajtóban. Szomorú vagyok,
hogy Szentes is ilyen negatív
hírrel került be a médiába.

Másrészrõl biztos vagyok
abban, hogy a bûnelkövetõk
is sérült személyiségûek.

– Jelentõs túlsúllyal küzdõ
cukorbetegeknek indítottak
életmódváltó programot a
rendelõintézetben. 

– Ezzel a programmal tö-
kéletesen egyetértek, gyógy-
szerészként is hangoztatom
mennyire fontos ügyelni a
testsúlyra és napi rendsze-
rességgel mozogni.

– Tavaly már 3 millió fo-
rintot sem költöttek az uta-
sok a helyi tömegközlekedés-
re, az önkormányzat viszont
közel 8 millióval támogatta
a buszjáratok mûködtetését. 

– A számok önmagukért
beszélnek. Az önkormány-
zatnak mindenképpen lép-
nie kell valamit, ha lehet, ke-
ressen új szolgáltatót. Azzal
nem értek egyet, hogy hétvé-
gén nem közlekednének
buszjáratok.

– Pályázati források és be-
fektetõk felkutatását java-

solja a városvezetés annak
érdekében, hogy kalandpark
épülhessen Szentesen. 

– Ha lesz befektetõ és pá-
lyázati forrás, természetesen
épüljön kalandpark. Amit
fontosnak tartok, az az, hogy
bármilyen beruházás is léte-
süljön Szentesen, minél több
munkahelyet teremtsen.

B.G.

Mit szól hozzá
Bugyi András?

Néhány éve már írtunk Fedák Sári, az egyik legna-
gyobb és legünnepeltebb magyar színésznõ szentesi
fellépéseirõl és sikereirõl. Elsõ alkalommal 1929. jú-
nius 18-án az Antónia címû darabban mutatkozott be
a szentesi közönségnek. Pontosan három évvel ké-
sõbb, 1932. június 18-án érkezett újból városunkba.
Ezúttal egy elõadássorozattal bájolta el rajongóit,
amelyet „Velem történt” címen csak néhány hete mu-
tattak be a fõvárosban. Rendkívül jól érezte magát
Szentesen, amelyet igazol az is, hogy néhány héttel
késõbb itt töltötte nyári szabadságát, s komolyan fon-
tolgatta, hogy birtokot vásárol a város határában,
amolyan vidéki pihenõhelynek.

80 éve: Az ünnepelt primadonna vallomása Szentesrõl 

Fedák Sári városunkban nyaralt



Az ütemtervnek megfele-
lõen halad és 75 százalékos
készenléti állapotú a Klau-
zál utcai óvoda átépítése. A
Baromfifeldolgozó Vállalat
egykori gyermekmegõrzõjét
1991 óta mûködteti az ön-
kormányzat.

– A város tavaly nyert
DAOP pályázaton 201 millió
forintot az intézmény bõvíté-
sére és korszerûsítésére. Ha
elkészül, ide költöznek a
Bocskai és Kossuth utca óvo-
da csoportjai. A kétszáz férõ-
helyessé bõvült intézmény
nyolc csoport foglalkoztatá-
sára válik alkalmassá, új fog-
lalkoztató szobákat, orvosi
helyiséget és tornatermet ala-

kítanak ki. Bõvül az óvoda
udvara is, ami nyitható lesz a
majd körbekerített játszótér
felé – mondja Szûcs Lajos al-
polgármester. Új játszóeszkö-
zöket is felszerelnek, az elké-
szülte után pedig mindenki
használhatja, de ellenõrzik a
kulturált használatát. Az
épület szeptember elejére ké-
szül el, azt követõen a belsõ
munkálatok és az engedé-
lyeztetések zajlanak decem-
berig. Az alpolgármester sze-
rint év végén, jövõ év elején
kezdhetik meg az átköltözést
a Kossuth utcai óvodából.
A dolgozói létszám nem vál-
tozik. Szeretnénk a tornate-
rem kihasználtságát növelni,

ezért más óvodákból is ide
irányítjuk a mozgáskoordi-
nációs problémákkal küzdõ
gyerekeket -tette hozzá. A jö-
võvel kapcsolatban annyit
mondott, hogy az óvodák
mûködtetése továbbra is az
önkormányzat feladata lesz,
de a pénzügyi feltételeket
még nem ismerik. Az biztos,
hogy a városnak eddig is ki
kellett egészítenie az állam
által, gyerekszám alapján
biztosított támogatást. A
Kossuth utcai óvoda épületét
várhatóan forgalomképes va-
gyonná sorolják át és meg-
próbálják értékesíteni vagy
más módon hasznosítani.

Kép és szöveg: Besenyei

(folytatás az 1. oldalról)
Az igazi probléma – ami

nem szentesi, hanem orszá-
gos jelenség –, hogy az adóst
hiába szólítja fel fizetésre az
ingatlan kezelõje, a hátralé-
kosok nagy többségénél
nincs mit behajtani. Az ön-
kormányzat szakbizottsága
ezért erélyesebb fellépést
szorgalmazott ezekben az

ügyekben. – Mintegy 450
bérlakása van a városnak.
Akik ezekben élhetnek, je-
lentõs támogatást kapnak az
önkormányzattól, hiszen a
piaci ár feléért bérelhetnek
lakást. Ennek fejében mini-
mális elvárás, hogy rendsze-
resen fizessék a lakbért és a
közüzemi díjakat, illetve
tartsák be az együttélés leg-

alapvetõbb szabályait. Mára
annyit romlott a fizetési haj-
landóság, hogy az önkor-
mányzat elszánta magát ar-
ra, ezeket az ügyeket végig
viszi – tette hozzá az aljegy-
zõ. 

Idén eddig 8 lakásnál
mondtak föl a bérlõknek, õk
maguk költöztek ki a laká-
sokból. További 5-6 ügy fo-

lyamatban van. Fontos meg-
jegyezni, az adósok hiába
hagyták el önszántukból az
ingatlant, a tartozásuk fenn-
marad. Ennél még rosszabb
az a szituáció, amikor köz-
mûtartozását nem rendezi a
kiköltözött bérlõ, a szolgálta-
tó pedig kiköti a gázt vagy a
villanyt, és addig vissza sem
köti, amíg az ingatlankezelõ

nem fizeti ki az adósságot. –
Elsõsorban nem a sokgyer-
mekes családokkal szemben
fogunk fellépni, hiszen õk a
lakások kiutalásánál is
elõnyt élveznek, de meg kell
említenem, néha úgy érez-
zük, vannak, akik gyermeke-
ik mögé bújnak, amikor
adósságrendezésre lenne
szükség – mondta Csányiné
Bakró-Nagy Vera. Az önkor-
mányzati jóindulatával úgy
is visszaéltek már, hogy egy
szentesi családnak banki tar-
tozása miatt elárverezték a
házát, amit egy magánsze-
mély meg is vásárolt volna,
de hogy érintetteknek ne
kelljen az utcára kerülniük, a
város élt elõvásárlási jogá-
val. Az adósok maradhattak,
de azóta egymillió forintnál
több lakbérhátralékot hal-
moztak fel. 

Bíró Dániel
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Az oktatási idõszak lezá-
rultával évértékelésre kér-
tük az önkormányzati álta-
lános iskolák igazgatóit. A
most zárult tanév annyiban
mindenképpen más volt,
hogy két intézményben is
bõvült a tantestület és a ta-
nulók száma az összevoná-
sok miatt.

– A Koszta-iskolában a ha-
gyományoknak megfelelõen
jól sikerült a tanév, a kitûzött
célokat teljesítettük, a profi-
lunkba tartozó versenyeken
sikeresen szerepeltünk – fog-
lalta össze a tanévet
Szemerédi András igazgató.
Szép eredményeket értek el
megyei és országos szinten
is az iskolában mûködõ di-
áksportkörök, míg tanórán
kívüli foglalkozások kereté-
ben iskolai tehetséggondo-
zás folyt, illetve helyi mûvé-
szeti iskolák kihelyezett fog-
lalkozásokat tartottak festé-
szet és tánc szakokon. – A ta-
nári kar létszáma nem válto-
zott, a gyermekvállalás elsõ
éveibõl visszatérõk a határo-
zott idejû munkaviszonnyal
foglalkoztatottak helyét vet-
ték át. A nyolcadikosok több
mint fele gimnáziumban, 39
százaléka szakközépiskolá-
ban, a többiek szakiskolában
folytatják tanulmányaikat –
mondta Szemerédi András.
Legtöbben helyben, illetve
valamelyik szomszéd város-

ban tanulnak tovább. Több
elsõs kezdi a tanévet, mint
egy évvel ezelõtt, azonban
ez a szám így is kevesebb a
most elballagók számánál. A
tanulói létszám várhatóan
563 lesz szeptemberben, kö-
zülük 34 diák a derekegyhá-
zi tagiskola felsõs tanulója. 

Az intézmény-átszervezés
érintette a Deák Ferenc Álta-
lános Iskolát, amelybõl 49 ta-
nuló iratkozott át másik in-
tézménybe az összevonás
miatt. Közülük egy jött visz-
sza év közben a negyedik
osztályba. A létszámcsökke-
nés következtében a 7. évfo-
lyamon a három párhuza-
mos osztályból két osztályt
alakítottak ki. Ennek megfe-
lelõen a pedagógus létszám
is csökkent, egy közalkalma-
zott nyugdíjba vonult, egy
technikai alkalmazottat pe-
dig a Rákóczi utcai óvodába
helyeztek át. – A tanulók
összecsiszolódtak év közben,
amit bizonyít, hogy a hagyo-
mányos Deák Diák Show-n
közös produkciókkal léptek
fel a két iskolából kialakított
osztályok- mondta lapunk-
nak Kováts Kornél igazgató-
helyettes. Az átszervezéssel
összefüggésben tíz tanterem,
több foglalkoztató és a tor-
naterem újultak meg, bõvült
az ebédlõ és megszüntették
a tetõ beázását. A szolgálati
lakás helyén technikamû-

hely, valamint oktatásra
használt konyha és angol
nyelvi foglalkoztató készült
el. Az épület elõtti bekerített
területen gyakorló kertet ala-
kítottak ki konyhakerti nö-
vények termesztésére. A
nyolcadikosok közül két la-
kóotthonos diák nem járt is-
kolába, ezért 48 diák fejezte

be az iskolát – tájékoztatott
az igazgató-helyettes. A vég-
zõsök  közül a legtöbben
szakközépiskolába jelentkez-
tek, gimnáziumban egy diák
folytatja tanulmányait. 

A Klauzál-iskola munkájá-
ról Dévay István igazgató be-
szélt lapunknak. - Amikor
Petõfi Iskola bezárásának té-

nye nyilvánosságra került,
35 tanulót másik iskolába
írattak át, zömében a Szent
Erzsébet Katolikus Általános
Iskola és Óvodába, a Hor-
váth Mihály Gimnázium
hatosztályos képzésére és a
fábiáni általános iskolába. A
tanulói létszám csökkenése
következtében az 5. évfolya-

mon a három párhuzamos
osztályból két párhuzamos
osztályt szerveztek. A tan-
ügyi dokumentumok átdol-
gozásánál elsõdleges szem-
pont volt, hogy a megszün-
tetett  iskola sajátos arculata,
az emelt szintû ének-zene
oktatás megmaradjon. Az el-
sõ félév a beilleszkedés idõ-
szaka volt, hiszen több terü-
leten is más volt a szokás-
rend a két intézményben. Az
igazgató véleménye szerint a
közös munka kezdetben ne-
héz volt, de a napi rutinfel-
adatok a során a különbsé-
gek eltûntek, képessé váltak
a közös célokért együttmû-
ködni a pedagógusok. A ta-
nulói „vándorlás” is megállt,
míg a tanév folyamán 7 ta-
nuló távozott, addig 12, kö-
zöttük három volt petõfis ér-
kezett. Az összevonással na-
gyon sok halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyermek ke-
rült egy intézménybe, ezért
folyamatos munkát jelent a
rászoruló tanulók hátrányai-
nak kompenzálása. A meg-
szüntetett iskola valamennyi
dolgozójának tovább foglal-
koztatását sikerült megolda-
ni, egyrészt a város önkor-
mányzati intézményeibe tör-
ténõ elhelyezéssel, másrészt
nyugdíjazás igénybevételé-
vel.

Besenyei Gábor

Véget ért a tanév

MEGVÁLTOZOTT A 105-ÖS SEGÉLY-
HÍVÁSOK FOGADÁSA, mely eddig a Hi-
vatásos Tûzoltó Parancsnokság ügyeletére
futott be. Július 3-tól a Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságon kialakított
mûveletirányítására érkeznek a bejelentések,
ahol az esemény jellegének megfelelõen, a

szükséges intézkedések meghatározása tör-
ténik. Az irányítást nagymértékben elõsegíti
az informatikai támogatás és a több hónapos
felkészülés az átállásra. Mint emlékezetes a
mentõk 104-es segélyhívószáma is a szegedi
központba fut be, ami a kezdetekben nem
mûködött zökkenõmentesen.

Nincs pardon a
lakbérhátralékosoknak

1994-ig határozatlan idõre, késõbb – a jogszabályi vál-
tozások miatt – csak határozott idõre, legfeljebb 5 évre
adott bérbe lakást az önkormányzat. Jelenleg a bérlõk fe-
lénél a bérleti szerzõdés határozatlan idõre szól. A kiutalt
otthonokat külön munkabizottság ellenõrzi. Az igénylõk
körülményeit vizsgálva a lakásbizottság minden évben
sürgõsségi listát állít föl, amin elõnyt élveznek a több-
gyermekes családok. Egy 2008-as helyi felmérés szerint a
lakók 40 százalékának nincs bérjövedelme. A hozzáértõk
szerint a szociális bérlakásba beutaltak zöménél elõre le-
het tudni, hogy hátralékos lesz. 

Év végére kész
az óvoda

Ha végrehajtóhoz kerül
az ügy, akkor hónapokig
eltarthat, mire kilakoltat-
hatják az adóst. Elõször
megadják a lehetõséget,
hogy önszántából hagyja
el a lakást. Ha nem teszi, a
végrehajtó a bírósághoz
fordul, amely bírságot
szabhat ki, vagy rendõri
közremûködéssel kikény-
szerítheti, hogy a hátralé-
kos kiköltözzön. Lakás-
ügyi végrehajtásnál, ha
nincs jelen az adós, beha-
tolnak az ingatlanba, lel-
tárba veszik az ingóságo-
kat, majd elviszik, és 30
napig tárolják a holmit.
Amennyiben jelen van az
adós, de nem együttmûkö-
dõ, az utcára pakolják ki
ingóságait.

A cikkíró felvétele a Klauzál iskolában készült az utolsó tanítási héten.

A Petõfi utcai bérház.



Nyári  sorozatunkban
olyan hétköznapi embere-
ket mutatunk be, akiknek
munkája nélkülözhetetlen a
város életében, hozzáállá-
sukkal és teljesítményük-
kel pedig példát mutatnak
kollégáiknak és a szentesi-
eknek. Elsõként két hulla-
dékrakodóról írunk. 

Csak addig van romanti-
kája „kukáskocsin” utazni,
amíg fel nem nõ az ember.
Benedek Mihály és Benedek
László évek óta dolgoznak
hulladékrakodóként, és ha
lehetne, váltanának, de azt
mondják, ezt is lehet szeretni
– másként nem is megy.

A telet és nyarat is beleért-
ve mínusz 40 °C-tól plusz 40
°C-ig terjedõ hõmérsékleti
viszonyok között dolgozik a
hulladékszállító kocsin Be-
nedek Mihály és unokatest-
vére, László. Most ez utóbbi
szezonját éljük, s „hõseink”
a nap legforróbb részét töltik
az utcán, munkával. A sze-
meteskocsit a Kisérben, azon
belül is a Szegfû utcán értük
utol a hulladéktároló edé-
nyek begyûjtése során. 

A 34 éves Mihály 5-6 éve
végzi ezt a munkát, a 30 éves
László 8 éve van autón, de a
Városellátó Intézménynél
már régebb óta dolgozik, a
hulladéktelepen alkalmaz-
ták, s miután megürült pár
hely, ebbe a munkakörbe ke-
rült. Mihálynak kertész a
szakmája, de azt mondja, ak-
koriban nem adódott lehetõ-
sége abban elhelyezkedni.
Unokatestvérének pedig,
mint fogalmaz, ez lett a
szakmája, hiszen le kellett
vizsgázniuk a szemétszállí-
tásból. Több kocsi is járja
Szentes és környéke utcáit,

összesen tizenketten vizs-
gáztak.

Egy napjukról azt mesélik
a fiatalemberek, reggel fél 7-
kor kezdenek, s a nehéz
munka eltarthat akár dél-
után 4-ig. Vásárhelyen törté-
nik az ürítés, az alatt a nagy-
jából másfél óra alatt
Lászlóék a berki hulladékle-
rakónál végzik az aktuális
munkájukat. S hogy mikor
nehezebb a dolguk, hõség-
ben vagy hidegben, hóban,
szinte gondolkodás nélkül
rávágják: ha tél van, azért,
ha meg nyár van, akkor
azért. Ebben a szezonban
ügyelniük kell arra, hogy
gyakrabban elõfordulnak le-
vet eresztõ hulladékok. Min-
den nap más körzetet járnak
be. 

Ezt a munkát szeretni is
kell, másként nem lehetne

csinálni, állítják a szemét-
szállítók. Ami jó benne, hogy
emberekkel lehet megismer-
kedni közben. „Hétköznapi
hõseinknek” az emberek re-
akcióival is meg kell küzde-
niük, mely eléggé vegyes,
mint megtudjuk tõlük. Van-
nak, akik lenézik, mások saj-
nálják õket. – Az ellenünk
irányuló utálat a szemétdíj
emelésével nõ – jegyzi meg
Mihály. Elõfordul, hogy hõ-
zöngenek a lakók, ennek
szolidabb változatával szem-
besülünk éppen az egyik ház
elõtt. A kukamatrica hiányá-
ban (okai: nem kézbesítették,
elveszett, vagy egyszerûen
nem fizet szemétdíjat a tulaj-
donos) nem szállíthatják el a
szemetet, amit a tulaj némi-
leg nehezményez. Ilyen ese-
teket Mihályék úgy tudnak
kezelni, hogy megadják az

iroda elérhetõségét, rekla-
málni ott lehet.

Jó fizikum és jó gyomor
kell ehhez a munkához,
mondják a fiatalemberek. Egy
biztos: nem az anyagiak miatt
csinálják. Elárulják, minimál-
bért kapnak, azt a keveset kell
beosztaniuk. Megemlítik,
hogy azoknál a házaknál,
ahol tudják, hogy idõs ember
lakik, könnyítenek a helyze-
tén, s a kiürült kukát visszavi-
szik a kapujához. Sokan meg-
köszönik a munkájukat, ezzel
el is ismerik – Lászlóék ezt
annak tekintik. A fiatalember
nem idegenkedik a kukás ki-
fejezéstõl, tudja, hogy annak
hívják õket. – Eleinte zavaró
volt, de most már nem –
mondja. Mihály hozzáteszi:  –
Ma már büszkék vagyunk a
munkánkra.

Darók József
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(folytatás az 1. oldalról)
Kurt nem akárkinek az au-

tóját vezette: másfél évtize-
den keresztül Norbert Blüm
munkaügyi miniszter alatt
dolgozott, de közben át-átült
Helmut Kohl kancellár gép-
kocsijába is.  Az NSZK-t,
majd az egyesült Németor-
szágot 16 évig vezetõ keresz-
ténydemokrata kormányfõ-
rõl elárulta, magánember-
ként jópofa, igazi széle-hosz-
sza személyiség volt, meg-
nyerõ derûvel, ugyanakkor –
ha politikáról volt szó – meg-
keményedett, és az igazsá-
gosságot képviselte minde-
nekelõtt. 

Mennyire elterjedt a német
nyugdíjasok körében, hogy
az év egy jelentõs részét nem
odahaza töltik? – kérdeztük
a házaspárt. – Akinek jó a
nyugdíja, és megteheti, az
hosszabb-rövidebb idõre el-
utazik otthonról. Amíg dol-
goztunk, 3-4 hét szabadság-
gal rendelkeztünk, de az
nem volt elég ahhoz, hogy
hosszabb üdülésekre vállal-
kozzunk. Most idõnk, pén-
zünk és kedvünk is van
utazgatni, kíváncsiak va-
gyunk más országokra, meg-
ismerhetünk különbözõ kul-
túrákat – felelte Kurt. Napi-

rendjük egyszerû: hajnali
úszás, reggeli, olvasás, pihe-
nés a lakókocsinál, ebéd va-
lamelyik helyi étteremben.
Mostanában a falovashoz
járnak – avat be Doris, de a
Galériát, a Liget éttermet és a
Hungerit étkezõjét is felke-
resték már az évek során. A
délután a strandolásé, de ki-
rándulni is szoktak a környé-
ken, este pedig lehörpinte-
nek némi sört a büféknél. –
Kellemes, virágos és évrõl
évre szebb Szentes, Magyar-
országon nem is szoktunk
máshol megszállni. Itt ked-
vesek az emberek, új barát-
ságokat kötöttünk, kelleme-
sen telik az idõ a Kurca part-
ján – tette hozzá Kurt. B.D.

A kancellár sofõrje
nálunk üdül 9 éve

A Hungerit Zrt. ismét el-
nyerte a legnagyobb nemzet-
közi csomagolási elismerést,
a Worldstar for Packaging
díjat, melyet ezúttal a Valdor
Mini termékek fogyasztói
csomagolása érdemelt ki. Az
elismerést a Worldstar Cso-
magolási Világverseny spliti
díjkiosztó ünnepségén Tóth-
né Kecskés Mária, a Hungerit
Zrt. belkereskedelmi és mar-
keting igazgatója vette át.

A Valdor Mini termékek
díjnyertes fogyasztói csoma-

golása innovatív zárási meg-
oldásával, elegáns formájá-
val, exkluzív tervezésû és ki-
vitelezésû grafikájával nem
csak a fogyasztók, de a 23 or-
szág képviselõjébõl álló
nemzetközi szakmai zsûri el-
ismerését is elnyerte. A bírá-
ló bizottság tagjai között Ma-
gyarország képviseletében
Kertész Béla, a Csomagolási
és Anyagmozgatási Orszá-
gos Szövetség korábbi fõtit-
kára volt jelen.

Ismét díjazták
a Hungeritet

Hétköznapi hõsök 1. rész

Már nem szégyellik a munkájukat

(folytatás az 1. oldalról)
Az Árpád-Agrár Zrt. 2200

hektáron vetett búzát, ami-
bõl eddig 600 hektárt vágtak
le. Kovács György növényter-
mesztési igazgató jónak
mondja a minõséget, a ter-
mésátlag pedig 4 tonna kö-
rüli. A hõség miatt több a
szorult szem, ezért tisztítás-
kor sok a kiesõ ocsú. A takar-
mánybúza ára 46-48 ezer fo-
rint, a malmié 50-52 ezer,
míg a javítóé eléri az 56 ezer
forintot is tonnánként.

A Terra-Coop Kft. és tár-
sult vállalkozásai a vetett
1000 hektár negyven száza-
lékáról takarították eddig be
be a kenyérgabonát. Szarvas
Pál igazgató nagyon elége-
dett a minõséggel, a fehérje-
és a sikértartalom is kiváló,
ezért javítóbúzának alkal-
mas a termés. A mennyiség
4,8-5 tonna hektáronként, de
még ezután kezdik az öntö-
zött táblákon az aratást, ami
javíthatja az átlagot. A kalá-
szok rövidek, de szorult sze-
mekkel még nem találkoz-
tak. Ha nem jön közbe mû-
szaki meghibásodás, akkor
jövõ hét elejére végez a hat
kombájnjuk az aratással. Az
árpát már levágták, a száz
hektárról 480 tonna került
magtárakba. A Pankota Ag-
rár Zrt. eddig repcét aratott,
a búzához a héten fogtak
hozzá, így a minõségrõl és
mennyiségrõl nem tudott
adatokat mondani Farkas

László növénytermesztési
igazgató. Az õsszel 510 hek-
táron elvetett káposztarepcé-
bõl, csupán a harmada érte
meg a betakarítást az aszály
és a tavaszi fagyok miatt. A
három tonnás termésátlag
viszont jónak mondható.
Pankotán várhatóan két hét
múlva végeznek az 1400
hektár búza aratásával, de
nem vár kimagasló termést
az igazgató a mostoha idõ
miatt. Besenyei

Jó a búza minõsége

Június hónapban a Nagyhegyi és Mentett-réti zártkerteket
valamint Magyartést ellenõrizték a földhivatal munkatársai.
Ebben a hónapban kerülnek sorra a Sárgaparti kertek, Kistõ-
ke, Alsórét és Zalota, augusztusban Dónát és Lapistó terüle-
teit vizsgálják. A határszemle során feltárják a földhivatali
engedély nélkül termõföldön épített épületeket és egyéb léte-
sítményeket, vizsgálják a be nem jelentett mûvelési ág válto-
zásokat és ellenõrzik a korábban kiadott engedélyek megva-
lósulását. Az idei évben a földhivatalok kiemelt figyelmet
fordítanak a zártkerti földrészleteket érintõ hasznosítási köte-
lezettség betartásának ellenõrzésére. A földtulajdonosoknak
és földhasználóknak folyamatosan gyommentesen kell tarta-
niuk a földjeiket. Ne várják meg a földhivatali felszólításokat,
mert ezekben az esetekben már a földhivatali eljárás költsé-
geit is rájuk terhelik.  A bírság minimális tétele tízezer forint,
amin felül még meg kell fizetni a földhivatal költségeit is. A
zártkertekben és külterületeken júliustól októberig ellenõrzik
a parlagfû elleni védekezést is. 

Zajlik a határszemle

Veszélyben a kukoricatermés

Ami jó idõ az aratásra, az kifejezetten rossz a többi nö-
vénynek. A megkérdezett szakemberek siralmas vagy ka-
tasztrofális szavakkal jellemezték a kukorica állapotát.
Szentlászlóban már zöldre száradt növényeket lehet lát-
ni. Ha belátható idõn belül nem esik esõ, akkor akár több
száz hektáron egyáltalán nem vagy csak minimális meny-
nyiséget takaríthatnak be tengeribõl. Készüljenek fel a
gazdák egy korai silózásra, így megmentve némi takar-
mányt. 

Bizonyítvány
– Három vezetõt ismertünk meg, mióta az üdülõköz-

pontba járunk, és szomorúan tapasztaljuk, hogy egyre
rosszabbak a körülmények a strandon. Nagyon hiányzik
a tisztaság, amire korábban fokozottabban ügyeltek. A
kemping környékén a karbantartások és javítási munkák
elmaradnak, vagy késve, a szezonkezdet után fognak
hozzá. A hajnali úszás sem megy olyan gördülékenyen,
mint néhány éve, mert 8-ig nem lehet belemenni az 50
méteres medencébe. Ígéret volt, hogy nyárra elkészülnek
az új mellékhelyiségek, de nem lett ebbõl sem semmi,
pedig szükség lenne rájuk. Pozitívum viszont, hogy a
kemping bejáratát átköltöztették, és az árakat is csökken-
tették – értékelte az üdülõközpont szolgáltatásait Kurt.

Benedek Mihály és László a nap legforróbb részét az utcákon tölti.

4-5 tonna között mozog a hektáronkénti termésátlag
Szentes környékén.    (Fotó: Besenyei)

Kurt Schmidt
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„A csongrádi szõlõterme-
lõk gazdasági helyzete”
címû szakdolgozatában áll
ki a szomszédos borvidék
mellett a szentesi Kispál
Gabriella (képünkön), aki
országos szakmai pályáza-
tokon is eredményes: a Sza-
badalmi Hivatal százezres
díját is magáénak tudhatja.
Kiváló tanulmányi eredmé-
nye, s díjai ellenére, õ is a
pályakezdõk nehéz útját
járja.

Édesapja közel 20 hektá-
ron termel szõlõt, innen is
tudja Gabriella, milyen ne-
héz helyzetben vannak ma-
napság a szõlészek és borá-
szok Csongrádon – ez adta a
témát a szakdolgozatához.
A Károly Róbert Fõiskolán,
Gyöngyösön 2010-ben  alap-
képzésben gazdálkodás-me-
nedzsment szakon végzett
hölgy azt járta körbe, ho-
gyan jutott ilyen helyzetbe a
dél-alföldi ágazat, s miként
lehetne javítani rajta. Nem
titkoltan ezzel is szeretné fel-
hívni a figyelmet a csongrá-
di borvidékre, mert úgy ta-
pasztalta, azt nem megfelelõ
értékén kezelik, még a szak-
sajtóban is háttérbe szorul.
Gabriellának az a meglátása,
hogy a borvidéken belül a
szõlõtermelõk és a borászok
ellenérdekeltek, elmaradt
még köztük az összefogás,
pedig ez nagyon fontos len-
ne. A csongrádi bornapokon
a meglévõ alig néhány helyi
pincészet képviseltette ma-
gát. Ezen kellene változtatni,
több magánpincészetet létre-
hozni. Ez összefogással és
állami támogatással megva-
lósítható. Némi változást je-
lentett, amikor az Agrármar-
keting Centrum meghirdette
a „Magyar bor mindenkor”
szlogenjét és megszületett a
Duna Borrégió stratégiája,
de Gabriella szerint a csong-
rádi borvidéknek is lehetne
saját marketingterve, imá-
zsa.

Az Intézményi  Tudomá-
nyos Diákköri Konferencián
fõiskolájának bizottsága to-
vábbjuttatta az országos

döntõre, ahol is Keszthelyen
az agrártudományi szekció-
ban úgy lett második, hogy
elsõ díjat nem adtak ki. Bár
nagyon büszke az ered-
ményre, hiszen a Corvinus
Egyetem hallgatóit is meg-
elõzte, azóta sem érti, miért
nem hirdettek elsõ helyezet-
tet. 

Szakdolgozatának egyéb-
ként még egy, szó szerint
„értékes” díjat köszönhet. A
dolgozatban szerepel az ol-
talom alatt álló, eredetmeg-
jelöléssel foglalkozó fejezet
is. Ezzel az anyaggal pályá-
zott tavaly a Szabadalmi Hi-
vatal által fõiskolások, egye-
temisták részére évente meg-

hirdetett, egyszeri 100 ezer
forintos díjra, aminek feltéte-
le volt az iparjogi OKJ-s vizs-
ga, s a kiemelkedõ tanulmá-
nyi eredmény. A díjat és az
összeget végül el is nyerte
pályamunkájával. 

A szentesi hölgy a fõisko-
lás tanulmányai alatt kétszer
kapta meg a Köztársasági
ösztöndíjat, amelyet a hall-
gatóknak csak elenyészõen
kis százaléka szokott kiérde-
melni. 

Jelenleg mesterképzésben
vesz részt a fõiskolán, vállal-
kozásfejlesztõ szakon, s már
csak egy féléve van hátra.
Egy ún. MEETPOINT (Ma-
nagement of Entreprene-ur-

ship Educational and Talent
Point) csapat is alakult a ki-
váló tanulmányi eredményû
hallgatókból, hogy segítsen a
vállalkozókkal kapcsolatot
teremteni. Ennek Gabriella is
tagja, s kommunikációs és
csapatépítõ tréningeken
vesznek részt. A hölgy kuta-
tómunkát is végez a Károly
Róbert Nonprofit Kft.-nek,
mindenrõl, ami a megújuló
energiával kapcsolatos. 

Mesterképzésben a szak-
dolgozatához vaktesztet is
készít: 12 bor kóstoltatása
alapján objektíven szeretné
összemérni a csongrádi bor
minõségét a többi borvidék
termékének színvonalával,
mert úgy gondolja, semmi-
vel nem marad el azoktól,
ezt igazolják a borversenye-
ken nyert érmek is.

Gabriella mindeközben a
pályakezdõk útját járja, s
mint elárulta, a borral, csak
mint hobbival foglalkozna a
jövõben. Inkább projektme-
nedzserként szeretne elhe-
lyezkedni, pályázatírással
foglalkozna. A gyakorlat, és
amit a fõiskolai évek alatt el-
ért, sem biztos, hogy elégnek
bizonyulhat, hiszen ismere-
tei szerint a cégek 2-3 éves
tapasztalattal rendelkezõ
munkavállalókat keresnek,
akik legalább két idegen
nyelvet olyan szinten beszél-
nek, hogy azt igazából csak
külföldön lehet elsajátítani.
Mindenre fel kell készülni,
foglalta össze Gabriella. El-
mesélt egy extrém helyzetet
is: német tudásának birtoká-
ban a fõvárosban egy cégnél
sikeresen részt vett egy állás-
interjún a Német Kereske-
delmi - és Iparkamara köz-
vetítésével, ám azóta is hiába
várja a visszajelzést, a cég-
nek nyoma veszett.

Darók József

A címben jelzett történés
igaz, mégis helyesebb fordí-
tott nézõpontból szemlélni
az eseményt. A Bohemian
Betyars, mert hogy róluk
van szó, az etno-ska-punk
egyik stílusteremtõ figurája,
Manu Chao és bandája után
léptek fel egy spanyol fesz-
tiválon.

A 2009-ben alakult, még
mindig szemtelenül fiatal ze-
nekar nem elõször kerül vá-
rosunk közönségének színe
elé, holott lakóhelyük, Mis-
kolc enyhén szólva sem tar-
tozik a közeli települések so-
rába. („Száznyolcvan kilo-
méter, néha több!” P. Mobil,
persze, de ki tudta, hogy az
„acélvárosról” szóló dal szö-
vegét Földes László alias
Hobo írta?)

A fenti Bohemian Betyars-
mérföldkõ aligha a véletlen
szüleménye, hiszen Manu
trombitása, Roj Paci saját
bandájának az elõzenekara
voltak tavaly az A38 nevû,
számos tévés koncertfelvétel
színhelyéül szolgáló buda-
pesti állóhajón. Az augusztu-
si Szigeten pedig találkoz-
hattak mestereikkel, az uk-
rán-amerikai Gogol Bordello
tagjaival is. (Korrekt infor-
mációval zenekari honlap hi-
ányában nem szolgálhatok.)

A Bohemian Betyars azon-
ban nem szimplán a Gogol
Bordello „magyar hangja”.
Olyan magyar(cigány)os ele-
meket is bekevernek a mu-
zsikájukba, amire a Gogol
Bordello – a dolgok termé-
szeténél fogva – nem képes,
holott a világhírû banda éne-
kese jól ismeri és kedveli a
magyar népzenét. Ami azon-
ban legalább ennyire fontos:
a fergeteges koncerthangu-
lat, amelyet a Bohemian
Betyars tud elõidézni lendü-
letes, pörgõs muzsikájával:
hatására a közönség reflex-
bõl heveny, a buli végéig tar-
tó tombolásra kárhoztatott.

Aligha lesz ez másként jú-
lius 12-én szerdán 19 órakor
a volt megyeháza udvarán
sem (pedig ülve tombolni
„csalós, ha igaz” - köszönet a
Firkinnek a félsorért), ahol a
Nyári Színház keretében lép-
nek színpadra a fiúk! Itt lesz
szép nyerni! Az õ elõzene-
karuk a helyileg legalább
annyira népszerû „ex-gimis”
(vagy -közgés) bulizenekar,
az EbiFisH lesz. Õk azok az
„ebihalak”, akik békává so-
sem változnak, de maguk-
ban hordozzák a királyság
ígéretét. És ez nem mese!

Olasz Sándor

Akiknek Manu
Chaoék voltak
az elõzenekara

Szép élményekkel gazda-
godhattak, és szerezhettek
ismereteket múltunkról, õse-
ink életmódjáról azok a gye-
rekek, akik az immár máso-
dik alkalommal szervezett
múzeumi táborba jelentkez-
tek. Kalandozás a mestersé-
gek világában címmel zajlott
múlt héten a Koszta József
Múzeum tábora, melyet uni-
ós pályázati forrásból valósí-
tottak meg. Az ingyenes
részvétel azonban a gyere-
kek számára is pályázathoz
volt kötve: kedvelt régi tár-
gyakról kellett dolgozatot
benyújtaniuk.

Az elsõ napon Mód László
néprajzkutató révén a halá-
szok életével ismerkedhettek
meg a ligeti épületben.
Mezõberényben kipróbálhat-
ták a szövést, fonást, a szal-
makoszorú készítést és a
vesszõfonást, Szarvason a
Halkutató Intézetben és a
Tessedik Sámuel Múzeum-

ban tettek látogatást.
Honfoglalás kori ételeket

is kóstolhattak a gyerekek,
lencsés-köleses körettel, ak-
koriban már ismert fûszer-
növényekkel, valamint sült
marhahússal. 

Béres Mária régész-igazga-
tótól a honfoglalók étkezési
szokásainak ismertetése mel-
lett a korok divatjáról is hall-
hattak elõadást a táborlakók,
s fel is próbálhatták a ruhá-
kat. Nem csak a honfoglalók
viseletét, hanem például a
szarmaták, rómaiak ruhái-
nak korhû másolatait is.
Janóné Kispál Katalin és
Trungel Aranka tartott kéz-
mûves foglalkozásokat a tá-
borozóknak.

A zárónapon a szegvári
Falumúzeumban kézmûves-
kedtek, majd egy mindszenti
tanyára is ellátogattak, ahol
lovagoltak, s megismerked-
tek a tanyai gazdaság állatvi-
lágával. D.J.

Azt ették, amit
a honfoglalók

Százezres díjat nyert
a csongrádi borral

A Szentesi Vasutas Sport
Club Leader-pályázati támo-
gatásból rendezte meg a hét-
végén a Nagyhegyi Nyári Na-
pokat. Változatos programok-
kal várták a vasutas sportpá-
lyára látogatókat. Pénteken
csupán szalonnasütéssel me-
legítettek a résztvevõk, szom-
baton azonban már egymást

érték az események. A tik-
kasztó kánikula sem tartotta
vissza az amatõr szakácsmes-
tereket, hogy a tudásukat a fõ-
zõversenyen bemutassák. A
gyõzelemért járó kupát a sze-
gedi Kukurikú csapat vitte
haza. Nevükhöz méltón két
kakas végezte pörköltként a
bográcsban, mondta a fakana-

lat forgató Lázár Sándor. 
A kutyák szépségversenyét

a hófehér, keverék Turbó
nyerte. Makra Katalin, a büsz-
ke gazda elárulta: örül, hogy a
megmérettetésen a küllemet
és nem a szófogadást vizsgál-
ta a zsûri. Délután népzené-
szek, néptáncosok foglalták el
a nagyszínpadot, majd Ágos-

ton Anita koncertjén a bulizni
vágyók már táncra is perdül-
tek. Ahogy alábbhagyott a hõ-
ség, egyre nagyobb számú kö-
zönség érkezett. A sarkadi
Kenton zenekar muzsikáját
már telt ház hallgatta, Fluor
Tomit pedig népes rajongó-
tábor és autogramot kérõk
hosszú sora várta.

Koncertek, kakaspörkölt,
kutyaszépségverseny Nagyhegyen

Bár késett Fluor Tomi, a népes rajongótábora kitartott. (Fotó: Vidovics)
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Ezüstérmet szerzett a
HSZATÁK - Junior FC elõ-
készítõ korosztályú labda-
rúgócsapata a területi baj-
nokságban, a Tisza-Maros
csoportban. Némethy Lász-
ló, a labdarúgó klub vezetõ-
edzõje lapunknak elmond-
ta: a HSZATÁK fiatal labda-
rúgói õsztõl az Interligában
lépnek majd pályára.

Az elõkészítõ korosztályú,
13-14 esztendõs labdarúgók
tavaly és az azt megelõzõ
esztendõben megnyerték a
bajnokságot, idén viszont a
második helyet szerezték
meg a Mindszent mögött. A
hat együttes négyszer talál-
kozott egymással az idei sze-
zonban, ebbõl a hosszú soro-
zatból ebben az évben máso-
dikként kerültek ki a szente-
siek. Némethy László szerint
idén is aranyesélyesek lehet-
tek volna, de a korosztály
legidõsebb labdarúgóiból
ötöt a Hódmezõvásárhely
igazolt le, akikkel a szentesi
fiatalok az NB I-ben szere-

pelhettek, így ezt a lehetõsé-
get – érthetõen – nem hagy-
hatták ki. – Örülünk neki,
hogy ezek a fiatalok maga-
sabb osztályban is megmu-
tathatják tudásukat, hiszen
az, hogy õk az NB I-ben, NB
II-ben pályára léphetnek,
egyfajta visszaigazolása a mi
munkánknak is – fogalma-
zott az edzõ. 

Az elsõ szezonját „futó”
2000-2001-es korosztály a ne-
gyedik helyen végzett, õk az
eredeti labdarúgó pályának
a háromnegyedén kialakított
játéktéren futballoznak, ami
kissé szokatlan volt még a
sokkal kisebb pályához szo-
kott gyerekeknek. A srácok
most pihennek, nyaralnak,
az edzések majd augusztus
elsején kezdõdnek, akkor
azonban nagyon kemény
tréningek várnak a fiatalok-
ra. A HSZATÁK négy kor-
osztálya, a 2001-esek, a 2002-
esek, a 2003-asok és a 2004-
ben születettek idén elõször
az Interligában szerepelnek

majd. – Mi kerestük meg a li-
ga szervezõit, ugyanis min-
denképpen szerettünk volna
csatlakozni ehhez a bajnok-
sághoz, hiszen úgy látjuk,
szakmailag mindenképpen
hasznos lenne, ha itt szere-
p e l n é n e k  c s a p a t a i n k  –
mondta Némethy László. –
Olyan egyesületek ellen lép-
hetnénk pályára, mint a Bé-
késcsaba, a Mezõberény, a
Makó vagy az Orosháza, de
szerepelnek román együtte-
sek is az Interligában.

A bajnokság szeptember
elején kezdõdik, minden hó-
napban két fordulót bonyolí-
tanak majd le tornarendszer-
ben, vagyis egy bajnoki na-
pon minden csapat játszik
mindenkivel. Komoly erõ-
próba vár tehát õsztõl a
hszatákos labdarúgókra, de
mind õk, mind pedig az
egyesület vezetése igyekszik
majd megfelelni ennek a ki-
hívásnak.

hv
Fotó: Vidovics

Az Interligában indul
a HSZATÁK

Bronzéremmel zárta a NB
I-es szezont a Szentesi ’91-
esek csapata a hagyomá-
nyos rögbi-bajnokságban, a
7-es rögbiben pedig hatodik
lett a csapat. Törõcsik Sán-
dortól, az együttes technikai
vezetõjétõl megtudtuk,
hogy „éles” meccset legkö-
zelebb augusztus közepén
játszanak, akkor a Gödöllõi
Ördögökkel csapnak össze
a ’91-esek.

Pokoli hõségben kellett öt
mérkõzést lejátszaniuk rög-
biseinknek az elmúlt hétvé-
gén. A Székesfehérváron
megrendezésre került 7-es
bajnokság döntõjében a ’91-
esek is érintve voltak, és vé-
gül a kánikulai forróságban
a nyolc csapat közül a hato-
dik helyet szerezte meg
Bélteki Zsolt együttese. – Va-
sárnap délután kettõkor kez-

dõdtek a bajnoki döntõ mér-
kõzései, mondani sem kell,
hogy rekkenõ hõségben –
mesélte a történteket Törõ-
csik Sándor. – A pálya ráadá-
sul kõkemény volt, mintha
betonon kellett volna játsza-
ni. A csapat – három csoport-
és egy helyosztó mérkõzést
követõen – a Magyar Egyete-
mista – Fõiskolai válogatott
ellen lépett pályára az ötödik
helyért, akik ellen 35-12-es
vereséget szenvedtünk. A
torna során több megkeresés
is érkezett felénk, hogy jövõ-
re vállaljuk el a döntõ meg-
rendezését, mi a magunk ré-
szérõl nem zárkózunk el et-
tõl.

A hagyományos rögbi-baj-
nokságban sokkal elõkelõbb
helyen végzett a gárda, a mi-
eink bronzérmesek lettek az
NB I-ben, ami komoly elõre-

lépés a tavalyi szerepléshez
képest, amikor is a mezõny
végén kullogott a Szentes. A
’91-eseket az Esztergomi Ap-
ródok és a Velencei Kék Cá-
pák elõzték meg, amit azért
fontos tudni, mert mindkét
gárdában olyan játékosok
szerepeltek, akik az Extrali-
gás esztergomi és velencei
csapat keretébe nem fértek
be, de már elsõ osztályú ru-
tinnal rendelkeznek. 

A rögbisek jelenleg nyári
pihenõjüket töltik, legköze-
lebb a július 14-i, székkutasi
bemutató mérkõzés erejéig
verõdik össze a társaság. A
következõ szezonra augusz-
tus elsõ hetében kezdik meg
a felkészülést a ’91-esek,
majd a Szárnyas Napok ke-
retein belül a Gödöllõi Ördö-
gökkel vívnak felkészülési
mérkõzést. hv

Öt meccs a pokolban

Az ifjúságiak versenyé-
ben 200 méter vegyesen egy
ezüst-, 50 méter mellen egy
bronzérmet szerzett, a fel-
nõttek között 200 méter pil-
langón pedig 6. helyen vég-
zett Rácz Nikolett a hétvégi
berlini világkupán.

A 15 éves szentesi para-
úszó 8 versenyszámban állt
rajthoz, három távon a fel-
nõttekkel is összemérte
gyorsaságát. – 200 méter
mellen 3 másodperc hiány-
zott az Európa csúcshoz.
Megbeszéltük, jövõre meg-
döntjük! – nyilatkozta la-
punknak Kovács Brigitta. A
mostani Európa csúcsot egy
spanyol versenyzõ tartja,
amit az idei berlini verse-
nyen úszott.

Niki edzõje elmondta, a
magyar mezõnybõl a para-
limpiára készülõk közül
mindenki ott volt a németor-
szági viadalon, a keret fiata-
lokkal egészült ki. Jó hangu-
latú megmérettetés volt, hi-
szen hatalmas tömeg vett
részt a világkupán. – Niki jól
szerepelt, már nem csügge-
dünk a paralimpia miatt –
szögezte le edzõje. A fiatal
tehetség számára még e hó
végéig levezetés szerepel a
programban, utána egy hó-

nap pihenõt kap, hogy szep-
temberben újult erõvel, fel-
töltõdve kezdhesse el az
edzéseket. – Köszönettel tar-
tozunk Szûcs Lajos alpolgár-
mesternek, az önkormányzat
sportbizottságának, az üdü-

lõközpontnak, az úszóklub-
nak és mindenkinek, aki ed-
dig segített vagy támogatott
bennünket, mert nélkülük ez
nem sikerült volna – tette
hozzá Kovács Brigitta.

B.D.

Két érmet nyert Niki Berlinben 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.

Nagyon jól szerepeltek a
szentesi Jövõnkért Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
moderntánc tanszakának
versenyzõi a múlt héten
Veszprémben megrendezett
modern tánccsoportok világ-
bajnokságán. A magyar egye-
sületeken kívül orosz, len-
gyel, szerb, román, moldáv,
valamint szlovák csapatok
érkeztek, összesen 1600 tán-
cos versenyzett olyan mûfaj-
okban, mint a diszkó, electric,
funky, balett,  jazz vagy
sztepp. A Haller Dorisz - So-
mos Anett jazzduó az elsõ he-
lyet szerezte meg, kortárs-
moderntánc szóló kategóriá-
ban Keller Nóra ezüstérmes
lett, és szintén második lett a
Keller Nóra - Tóth Kata dance-
show duó. A Keller Nóra,
Keller Rita, Somos Anett,
Szanyi Dóra, Tóth Kata, Haller
Dorisz, Hernyik Réka, Hossó
Barbara és Libor Edit összeállí-
tású jazz formáció pedig a
harmadik helyen végzett. 

Világbajnok
jazzduó

Hétfõn kezdik meg a nyári
felkészülést a Szentesi Vízi-
labda Klub országos bajnok-
ságban szereplõ fiú utánpót-
lás csapatai. A gyermek, ser-
dülõ és ifi korosztály számá-
ra augusztus végén rajtolnak
a kvalifikációs selejtezõk: a
három együttes a felsõ házba,
azaz a legjobb tíz közé szeret-
ne kerülni.

Indul az alapozás



Zentai Ákossal, a Magya-
rok Szövetsége helyi és me-
gyei élenjárójával múltunk-
ról, kultúránkról, a föld
fontosságáról beszélget-
tünk. A 44 éves szakembert
sokan kertészként ismerik,
hiszen az Árpád-Agrár Zrt.
kertészeti igazgatójaként
dolgozik.

– Mikor került kapcsolat-
ba a Magyarok Szövetségé-
vel?

– Évek óta éreztem, hogy
valami nincs rendben a ha-
zai közélettel. Fel kellene
végre ismernie mindenki-
nek, hogy a pártpolitika csak
becsapja és megosztja az em-
bereket. Akik elvonják a ja-
vainkat, jól megélnek abból,
hogy a többség egymással
van elfoglalva. A széthúzás,
az ellenségeskedés helyett
egy közös nevezõre kellene
visszavezetni a társadalmat.
Ahhoz a lelki erkölcsi talap-
zathoz, amely õsi idõktõl jel-
lemezte eleinket, amely min-
den nehéz helyzeten átsegí-
tette nemzetünket. Ettõl a
gyökértõl már évszázadok
óta meg akarnak fosztani
bennünket ellenségeink, s
meg kell mondani még soha
nem álltak ezzel olyan jól,
mint manapság. Ezeket a
gondolataimat hallottam
vissza Vukics Ferenc egyik
elõadásán 2010-ben és rajta
keresztül ismertem meg a
szövetséget. Szentesen akkor
már létezett egy csoportjuk.
Azóta rendszeresen szerve-
zünk elõadásokat, tavaly tör-
ténelmi, jogi közgazdasági
témák kerültek sorra, idén
az egészség, hagyományos
táplálkozás területére he-
lyezzük a fõ hangsúlyt. Mos-
tanság zajlott házi kenyérsü-
tés tanfolyamunk gabonais-

merettel egybekötve, késõbb
az önfenntartó gazdálkodás-
ról lesz majd szó.

– Nemrégiben elõadást
tartott a magyarok kertésze-
ti múltjáról.

– Szegváron, egy szakmai
fórumon beszéltem arról is,
hogy egy olyan õsi földmû-
velési kultúrához van kap-
csolódásunk, ami a legrégeb-
binek tekinthetõ Európában.
Kézmûves hagyományaink
és a környékben talált lele-
tek, nyelvi emlékeink sora-
koztak fel bizonyítékul. Sok
téveszme van bennünk a
múltunkkal kapcsolatban, de
ez nem a mi hibánk, ezt taní-
tották. A közhiedelemmel el-
lentétben õseink nem tudat-
lan, kegyetlen nomádok vol-
tak. Több ezer éves leletek
bizonyítják, hogy a Kárpát-
medence nem lakatlan terü-
let volt, ahol csak átvonultak
a különbözõ nemzetek, ha-
nem egy fejlett kézmûvessé-
get, kultúrát ismerõ nép lak-
ta, amely nem csak használ-
ta, hanem elterjesztette Nyu-
gat Európában is a földmû-
vességet. Ma már tudomá-
nyos tétel, hiszen genetikai
bizonyítékok támasztják alá
azt, hogy a legrégebben
helyben maradó európai né-
pességnek (30-40 ezer év óta)
a mi népünk tekinthetõ. Az
utóbbi idõkben az autópálya
építkezések során rengeteg
lelet került elõ a 8 ezer évvel
ezelõttrõl induló vonaldíszes
vagy más néven Körös-kul-
túra meglétérõl is. Nagyon
valószínûnek tûnik, hogy
ennek az õsi kultúrának a
magyar népmûvészet az

örököse. Például, erre a kor-
ra jellemzõ arcos edények és
a napjaink háztartásaiban is
elõforduló miska kancsó kö-
zött kimutatható a folyama-
tosság megléte. Ugyanez
mondható el a csõtalpas edé-
nyekrõl is. Vagy ott van a lá-
bas szavunk és a több ezer
éves leletek a lábakon álló
edényekrõl. Ilyen a föld szó
is, ami csak a magyar nyelv-
ben jelent bolygót és szántót,
talajt is, tehát õsszó. Szárma-
zékai például az angol field,
vagy a német feld már csak
szántót jelent, ez bizonyítja,

hogy a földmûvelés a Kár-
pát-medencébõl magyarul
beszélõktõl terjedt tovább.
Kezdetben én is óvatosan fo-
gadtam az ilyen jellegû té-
mákat, de a talált bizonyíté-
kok megerõsítettek. Sajnos
ma az egyetemeken is hamis
tanokat adnak tovább a kö-
vetkezõ generációknak. A
magyar nyelvben olyan egy-
séges õs szavak és õs gyökök
vannak, amik nem kerülhet-
tek át más nemzetek nyelvé-
bõl.

– A munkahelyén hogyan
viszonyulnak a nézeteihez?

– Az emberek általában fá-
sultak, sok csalódás érte
õket, napi gondjaikkal van-
nak lekötve, és nehezen nyit-
nak, de természetes ez a fajta
ellenállás. A cégnél szerin-
tem nem sokan tudnak errõl
a tevékenységemrõl, de azok
részérõl, akik tudják, nem
érzek ellenségességet.  Sõt si-
került elérnem, hogy a szék-
ház elõterében cégünk név-
adójáról, Árpád fejedelemrõl
már egy megemlékezés ol-
vasható, melyen tényszerûen
szólunk valódi érdemeirõl,
amelynek jelentõs része saj-
nos kimaradt a hivatalos
tananyagból. Például a 907-
ben megvívott honvédõ po-
zsonyi csata is, ahol a há-
romszoros túlerõben lévõ
egyesült nyugati hatalmak
pusztító szándékát sikerült
Árpádnak meghiúsítani.
Szerintem ezek olyan isme-
retek, amelyek a magyar ér-
dekeket képviselik és egybe-
csengenek a Magyarok Szö-
vetsége céljaival is. Minden-
ki a maga módján igyekszik
ezeket a tanításokat terjesz-
teni. Érdemes elmenni au-
gusztusban Kunszentmiklós
mellé Bösztörpusztára, az
ország második legnagyobb
szabadtéri rendezvényére,
ahová ilyenkor 200-250 ezer
ember látogat el, ahol a ma-
gyar történelmet felidézõ
életképeket láthatnak, népi
vásár, kulturális programok,
koncertek várják az odaláto-
gatókat, és belekóstolhatnak
abba a légkörbe, ami meg-
idézi mindazt az értéket,
amit a magyarság képvisel.

Besenyei
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Kos 
Romantikus és bizonyta-
lan hangulatban is lehet.

Ha nem biztos magában, akkor má-
soktól sem várhatja el, hogy a segít-
ségére legyenek és használható ta-
nácsokat adjanak. 

Bika 
A teljesítményt és a tehet-
séget nem érdemes tagad-

ni. Erre ideje lenne, ha rájönne és
végre beismerné – akkor is, ha olya-
nokat kell méltatnia, akiket nem tart
érdemesnek rá. 

Ikrek 
Sokszor nagyon szeren-
csésnek gondolja magát

és ez valóban így is van – de csak az
élet bizonyos területein. Ami az egyik
oldalon könnyûnek és magától érte-
tõdõnek látszik, az az élet más terü-
letein akadály lehet. 

Rák 
Nem kevesebb attól, hogy
bizonyos dolgokat más

sorrendben és idõben él meg, mint a
barátai! Ne érezze magát másnak
emiatt, hiszen lehet, hogy velük van a
probléma! Felelõsségteljes és becsü-
letes munkájának meglesz az ered-
ménye.

Oroszlán 
Sokan vannak, akik szeret-
nek és még többen, akik

egészen biztosan szeretnének – ha
hagyná és nem zárkózna be! Önön
múlik, hogy ezen tud-e változtatni, de
ne haragítson magára olyanokat, akik
igazán szeretik! 

Szûz 
Ne engedjen a lustaság-
nak és a szokásos kö-

zönynek, most igazán be kell vetnie
minden tudását és a legjobbat kell
adnia – ezt azonban soha nem fogják
elfelejteni önnek! 

Mérleg
Veszedelmes és ijesztõ fel-
adatokat kaphat a fõnöké-

tõl, aki szerint a félelmei alaptalanok,
de azért legyen résen és gondolkoz-
zon! Legyen figyelmesebb,  mert most
minden ravaszságára szüksége lehet. 

Skorpió 
A határok nem azért van-
nak, hogy sose lépje át!

Nem élhet egész életében úgy, hogy
mindennek és mindenkinek megfelel-
jen! Vállaljon egy kicsit több kockáza-
tot és meglátja, nem dõl össze semmi.

Nyilas
Hiába mondja önnek min-
denki, hogy változtatnia

kell az életén, erre képtelen. Talán
egy hétvégi találkozó segíthet abban,
hogy felismerje a helyes irányt, de ez
még nem jelenti azt, hogy képes is
lesz megoldani bármit. 

Bak 
Végletesek az érzelmei –
különösen igaz ez akkor,

amikor szerelmes. Ha vannak embe-
rek, akikhez vonzódik, akkor nem az
a legjobb módja az érzelmei kimuta-
tásának, ha rendszeresen sértegeti
és megalázza õket! 

Vízöntõ 
Meglepõ meghívást kap-
hat a héten. Egy barátnõje

hívja el egy olyan koncertre, ahol
nem teljesen véletlenül, de találkoz-
hat valakivel, aki késõbb elrabolhatja
a szívét. Ha elég nyitott, akkor akár
megtalálhatja élete párját! 

Halak 
Kápráztassa el a világot
még jobban, és bátran öl-

tözködjön kihívóan – senkit nem fog
megbántani vele. Ez a tanács a mun-
kahelye kivételével mindenhol igaz! A
munkatársai elõtt maradjon meg an-
nak a kollégának, akit megismertek! 

Július 7-13.
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Avatnak
Az MDa 3003 motorkocsit

és a keskeny nyomközû sín-
autó ünnepélyes avatását
rendezik meg július 7-én,
szombaton fél 5-kor a Vasút-
történeti Alapítvány szentesi
kiállítóhelyén, a Korsós sor
51. szám alatt. A rendezvé-
nyen jelen lesz Pál László, a
MÁV vezérigazgató-helyet-
tese és munkatársai, az ala-
pítvány kurátorai és Szentes
vezetése is.

A VI. DEREKEGYHÁZI
PALACSINTAFESZTIVÁLON
újabb rekordkísérletre készül-
nek a szervezõk: 2011-ben 105
órán keresztül zajlott a folya-
matos sütés, amit szeretnének
felülmúlni. Az ingyenes ren-
dezvényen a hagyományos
palacsinták mellett különleges
töltelékek, forma- és hagyo-
mánybontó palacsinták is vár-
ják az édes élet élvezõit. Ven-
dégünk vagy egy palacsintá-
ra, de ha van kedved, állj be
közénk, és süss együtt a szen-
tesiekkel július 7-én, szomba-
ton 18 órától!

Helyszín: Dr. Brusznyai Ár-
pád Mûvelõdési Ház és
Könyvtár parkja, Derekegy-
ház.

A Szentesi Rendõrkapi-
tányság munkatársai keresik
a képen látható nõi kerékpár
tulajdonosát. A bordó brin-
gát néhány nappal ezelõtt ta-
lálták meg, a jármû a rendõr-
kapitányságon van, így aki-
tõl ezt a kétkerekût ellopták
vagy elveszítette, és tulaj-
donjogát hitelt érdemlõen
igazolni tudja – igazolólap,
gyári szám -, az jelentkezhet
érte személyesen, vagy hív-
hatja a rendõrséget az 561-
310-es telefonszámon, ahol
Tóth Csaba rendõrszázadost
kell keresnie. 

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.

Õze Lajos Filmszínház
Július 5-9.
20 óra Tegnap éjjel – ameri-

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

angol-kanadai thriller.
Július 12-16.
20 és 22 órakor  Hófehér és a

vadász – amerikai akciófilm.
Július 19-23.
20 óra Éjsötét árnyék – ameri-

kai vígjáték,
22 óra Veszélyes vágy –

angol-francia-német-kanadai-
svájci thriller.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Július 6—tól

- Apa képzeld! Sikerült nagyit
leszoktatnom a körömrágásról!
- És mégis hogyan?
- Eldugtam a mûfogsorát

Egy öreg néni battyog az utcán két
kezében két nejlonszatyorral. Az
egyik zacskó lyukas, és minden lé-
pésnél kihullik belõle egy ezres.
Észreveszi ezt egy rendõr, megállít-
ja a nénit.
- Asszonyom, a szatyrából hullik a
pénz!
- Köszönöm, hogy szólt. Visszafor-
dulok, hátha még megtalálok néhá-
nyat.
- De honnan van ez a pénz? – kérdi
a rendõr. – Talán lopta?
- Jaj, dehogyis! A házammal szem-
ben van egy stadion, és a részeg
nézõk mindig a kerítésemhez jár-
nak elvégezni a dolgukat. Mikor
odajönnek a bokrokhoz, és pisilni
kezdenek, elõugrok a bokorból egy
ollóval, és így szólok: „Azonnal fi-
zess egy ezrest, vagy lenyisszan-
tom!” Hát innen van a pénzem.
- Ötletes! – nevet fel a rendõr. – És
a másik szatyorban mi van?

- Hát, tudja, nem mindenki szokott
fizetni.

- Mondd Lajos, hogy van az, hogy
te minden Szilveszterkor imádko-
zol, és engem soha nem foglalsz
bele?
- Még hogy nem? Hiszen mindig
könyörgök az Úrhoz, hogy: „szaba-
díts meg a gonosztól”.

Egy asszony együtt van a szeretõ-
jével, mikor hallja, hogy nyílik az aj-
tó és hazajön a férje.
- Gyorsan, menj a sarokba! Kap-
kodva bekeni a szeretõt babaolajjal
és púdert fúj rá.- Meg ne mozdulj,
amíg nem szólok! – súgta neki –
csinálj úgy, mintha szobor lennél.
- Mi ez itt? – kérdezi a férj, mikor
belép a hálószobába.
- Egy új szobor – vágta rá rögtön a
feleség. – Kovácsék is vettek egyet
a hálószobájukba. Olyan remeknek
találtam az ötletet, hogy én is vet-
tem egyet. A férj megelégedett a

válasszal és fáradtan lefeküdtek.
Hajnalban 3 óra felé felkel a férj, ki-
megy a konyhába, csinál egy
szendvicset, hozzá egy pohár tejet
és visszamegy a hálószobába. -
Tessék – mondja a szobornak, –
egyél valamit. Én három napig áll-
dogáltam a Szabóék hálószobájá-
ban, mint egy hülye, és nem kínál-
tak meg semmivel.

Ki a szórakozott férj?
- Aki a nászéjszakája után lerak
egy ötezrest az éjjeli szekrényre.
Ki a szórakozott feleség?
- Aki elteszi a melltartójába az ötez-
rest, és közli, hogy másutt ezért tí-
zet szokott kapni.

Két pap beszélget.
– Képzeld, tegnap, amikor a szo-
bámba mentem, az ágyamon talál-
tam a bejárónõmet meztelenül.
– És mit csináltál?
– Hát betakartam, és kimentem,
hogy ne zavarjam…
– Te mit tettél volna a helyemben?
– Ugyanúgy hazudtam volna, mint
te…

Hõguta

Õsi kultúránk értékeit hirdeti

Keresik a gazdáját



Az egészségügyi dolgo-
zók megbecsülésének fon-
tosságát felismerték a dön-
téshozók, nyáron béremelés
várható – kezdte ünnepi be-
szédét a hétfõi Semmelwe-
is-napon Várkonyi Katalin.

A Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház fõigaz-
gatónõje elmondta, a pályá-
zati lehetõségek minél széle-
sebb kihasználásával igye-
keznek javítani az intézmény
infrastrukturális hátterén, de
a dolgozók további képzését
is szem elõtt tartják. A jeles
nap alkalmat adott a tavaly
elstartolt helyi szûrõprog-
ram értékelésére. Gyenes
Ágota orvosigazgató a pre-
venció, a megelõzés jelentõ-
ségére hívta fel a figyelmet,
amit jól szolgált a tavaly el-
indított program.

Chomiak Waldemar, az ön-
kormányzat egészségügyi
bizottságának elnöke szerint
sikeres volt az akció, amit az
is bizonyít, hogy több mint
1800 szentesi vett részt a kü-
lönbözõ szûréseken, 4000

vizsgálatot végeztek el, 230
esetben pedig visszarendel-
ték a beteget. Bejelentette, in-
dítványozni fogja, hogy jö-
võre is folytatódjon a prog-
ram. Szûcs Lajos alpolgár-
mester elismerte, eleinte ké-
telkedett a város által anya-
gilag is támogatott kezdemé-
nyezés sikerében, de végül
sokan jöttek el megvizsgál-
tatni magukat, ami az orvo-
sok és a dolgozók munkájá-
nak köszönhetõ. 

Józsa Géza nõgyógyász fõ-
orvos Semmelweis Ignác
munkásságát bemutató elõ-

adása elõtt megjegyezte, so-
kadik alkalom, hogy szüle-
tésnapján méltathatja a híres
elõdöt, és hat év múlva, a
200. évfordulón is szívesen
eleget tenne a felkérésnek.
De ezt csak akkor tudja meg-
tenni, ha a kormányzat eláll
attól, hogy a 62. életévüket
betöltött közalkalmazotta-
kat kötelezõen nyugdíjazza,
mert akkor már õ is eléri ezt
a korhatárt. A kórház vezeté-
se számos elismerést adott
át az intézmény dolgozói-
nak, egyúttal köszöntötték
B. Nagy Zoltán szülész-nõ-
gyógyász fõorvost, aki júni-
us utolsó péntekén az Embe-
ri Erõforrások Miniszterének
díszoklevelét vehette át Bu-
dapesten. A kitüntetett azzal
búcsúzott az ünnepség részt-
vevõitõl, hogy egy éve azt
mondták, vajúdásnál tart az
egészségügyi ellátórendszer
átalakítása, most pedig azt,
hogy a kitolási szakaszba ke-
rült, de mint szülész tudja,
ilyenkor lehetnek kompliká-
ciók, érheti kellemetlen meg-
lepetés az embert, ezért sok
boldogságot kíván az újszü-
löttnek. B.D.

Született: Molnár Sándor
és Nánási Máriának (Klauzál
u. 1/A) Bence nevû gyerme-
ke.

Házasságot kötött: Tóth
Sándor Roland és Tóth Kata-
lin (Gergely u. 20.), Török Ta-
más és Csonka Szilvia (Dr.
Uhlár I. u. 7.). 

Elhunyt: Takács Jánosné
Rácz Mária (Dr. Lakos I. u.
20.), Révész Andrásné Varga
Anna (Tanya 61.).
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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 törté-
nik.

Gyógyszertári készenléti ügyelet: Július 9-ig Menta Gyógyszertár
(Alsórét 258., TESCO) hétfõ-péntek 8-18.30, szombat 8-16.30-ig, va-
sárnap, munkaszüneti nap zárva. Július 9-16-ig Pingvin Patika (Nagyör-
vény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-13 óráig, vasárnap, ün-
nepnap zárva. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) július 7-8-án
Bikádi Péter, Bem u. 21., telefon: 30/248-44-94.

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon az alábbi árakon kínál-
ták termékeiket az árusok. 

Tojás 35-38 Ft/db, vöröshagyma 90–100 Ft/kg, új vöröshagyma 140 Ft/kg, fokhagyma
800–1200 Ft/kg vagy 70 Ft/darab, új fokhagyma 900 Ft/kg vagy 70 Ft/db, lilahagyma 280
Ft/kg, petrezselyem zöld 50 Ft/csomó, zeller 70-150 Ft/db, karfiol 250-300 Ft/kg, bab
(nagy szemû) 800 Ft/kg, apró 300–400 Ft/kg, fehérpaprika 100-250 Ft/kg, erõs paprika 40
Ft/db, paradicsom 200 Ft/kg, kígyóuborka 100 Ft/kg. Káposzta 200 Ft/db, kelkáposzta
350 Ft/db, spenót, sóska 100 Ft/csomag, fõzõtök 100 Ft/db, cukkini, padlizsán 200-350
Ft/kg.

Õszibarack 300-400 Ft/kg, kopaszbarack 350-450, sárgabarack 450-600 Ft/kg, málna
1400 Ft/kg, ribizli, szeder 1200 Ft/kg, sárgadinnye (magyar) 180-250 Ft/kg, görögdinnye
(magyar) 160-170 Ft/kg, Nyári alma 80-120 Ft/kg, alma (Idared) 150-290 Ft/kg, citrom 480
Ft/kg.

Zöldborsó 300 Ft/kg, zöldbab 180 Ft/kg, karalábé 50 Ft/db, saláta 100-150 Ft/db, ók-
rumpli 100 Ft/kg, új krumpli 50-120 Ft/kg, újhagyma 160 Ft/csomó, Gyökér 180-250
Ft/csomó, sárgarépa 200 Ft/kg, gomba 450-600 Ft/kg. 

Kapor 50 Ft/csomó, törtpaprika 2000 Ft/kg. Csíramálé 200 Ft/doboz.

Eltenni való fürtös uborka 100 Ft/kg, fõzni való kukorica 50-70 Ft/kg.

PPPP IIII AAAA CCCC OOOO LLLL JJJJ UUUU NNNN KKKK

Egy házaspár ellen indítot-
tak büntetõeljárást a Szentesi
Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztályának munkatársai,
mert a pár ellopta az Attila
utcai MÉH-telep épületének
tetején található alumínium-
borítást. A gyanúsítottak az-
zal védekeztek, hogy találták
a 150 ezer forint értékû fé-
met.

Két férfi, egy testvérpár
verekedett össze a József At-
tila utcán, a víztorony tövé-
ben. A június 28-i, esti órák-
ban történt pofozkodásban
könnyebben sérültek a felek,
akik ellen garázdaság miatt
indult eljárás. Szintén hason-
ló ügyben nyomoz a rendõr-
ség egy Munkás utcai csete-

paté kapcsán. Itt egy férfi, s
annak  felesége ütött egy
másik férfit, aki könnyebben
sérült meg a nézeteltérésben.

Ismeretlen elkövetõ ellen
indított nyomozást a rendõr-
ség lopás és közúti közleke-
dés biztonsága elleni bûntett
miatt. A tolvaj június 25-e
elõtt a Nagymágocs és
Lapistó közötti útszakaszon
öt darab vadveszélyre figyel-
meztetõ táblát, annak kiegé-
szítõ tábláit, és oszlopokat
vitt magával, mintegy 81
ezer forint értékben. 

100 ezer forint értékû vas-
öntvényeket vittek maguk-
kal a tolvajok Szegvárról, az
egyik telephelyrõl. Ugyan-
csak Szegváron történt az a

verekedés, amikor két férfi
vert meg egy harmadikat az
egyik ottani sörözõ elõtt. A
harmadik fél ínszalagszaka-
dást, vagyis nyolc napon túl
gyógyuló sérülést szenve-
dett, a két verõlegény ellen
súlyos testi sértés miatt indí-
tott eljárást a rendõrség.

210 ezer forint értékû kis-
gépeket és horgászfelszere-
lést loptak az egyik József
Attila utcai ingatlanból hét-
fõre virradóra. Nem messze
ettõl a helyszíntõl egy beke-
rítetlen udvaron álló mezõ-
gazdasági gépbõl 50 liter
gáz- és motorolajat tulajdo-
nítottak el ismeretlenek.

hv

Ellopták a közúti táblákat

Kevesebb gyerek születik,
de egyre betegebbek bioló-
giailag, ami késõbb pszicho-
lógiai problémákhoz vezet,
hangzott el egy pszichiátriai
és szenvedélybetegek ellá-
tásról szóló szakmai tanács-
kozáson.

A Pszi-napnak elnevezett
rendezvényt a gondozási
központ, a közösségi és nap-
pali pszichiátriai ellátás és a
mentálisan sérült emberek
egyesülete szervezte a Dózsa
Házban. Rideg Sándor addik-
tológus fõorvos figyelmezte-
tett, hogy az addiktológia
megszüntetése a pszichiátriai
osztályon súlyos gondot je-
lent a szenvedélybetegek ke-

zelésében, akiknek ezután
Kalocsára kell utazniuk fek-
võbeteg ellátásért. Átgondo-
latlan a most felálló rendszer,
a drogfüggõknek nem lesz
sem pénzük, sem akaratuk,
hogy száz kilométert utaz-
gassanak tartós gyógyulásért.
Báló Mária neurológia-gyer-
mekgyógyász az iskolai kö-
vetelményrendszer káros ha-
tására hívta fel a jelenlévõk fi-
gyelmét. Növekszik a figye-
lem- és részképességes gyer-
mekek száma és az egyre ne-
hezebben kezelhetõ gyere-
keknek kell megtanítani egy-
re több tananyagot. A magas
követelmények stresszelik a
diákot, miközben nem tanít-

ják kommunikálni õket, csu-
pán teszteket íratnak velük.
Ezért a gyerek nem is tudja
elmondani, világosan kifejez-
ni, mi a problémája. Ebbõl is
adódik a növekvõ agresszió,
a drog és alkohol fogyasztók
emelkedõ száma. Ifjúsági or-
vosként a rendelésén már
hétköznapokon is találkozik
másnapos fiatallal. A nyár
különösen veszélyes idõszak,
mert a felügyelet nélkül ha-
gyott gyerek hajlamos kipró-
bálni számára káros dolgo-
kat. Nehéz észrevenni a tüne-
teket, de gyanakodjunk, ha a
gyerek agresszívvá vagy szo-
rongóvá válik, esetleg elha-
nyagolt. B.G.

Megszüntették az addiktológiát a pszichiátrián

Hétköznap is másnaposan

B. Nagy Zoltán (a képen jobbra) munkáját miniszteri
díszoklevéllel ismerték el. (Fotó: Vidovics)

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Heti menü július 9—13.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Tojásos leves és nyári

zöldségleves
A menü: Kolbászos lecsó v.

Hortobágyi húsos
palacsinta
burgonyapürével

B menü: Saslik, zöldséges rizs
Kedd: Grízgaluskaleves

és hideg kókuszleves
kukoricapehellyel

A menü: Császár roston,
sült burgonya,
párolt káposzta

B menü: Csirkés-zöldséges lasagne
Szerda: Lencseleves füstölt

ízekkel és frankfurtileves
A menü: Fasírt, krumplifõzelék

vagy kaporszósz
B menü: Rántott sajt,

kukoricás rizs, tartár
Csütörtök: Gyümölcsleves és

minestrone
A menü: Rántott karaj,

tört burgonya,  saláta
B menü: Dónáti csirkemell,

tészta, saláta
Péntek: Lestyános sertésragu

leves és tyúkhúsleves
házi tésztával

A menü: Töltött paprika v.
húsgombóc,
paradicsommártás

B menü: Túrógombóc vagy hekk
roston, sült burgonyával

www.galeriakavehaz.hu (X)

Kitüntetett gyógyítók
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EEmmlléékkeezzüünnkk
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SSzzeenntteessii  ÉÉlleett
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Az ünnepségen kiváló orvos elismerésben részesült Fu-
rák Ilona és Molnár Gábor. Bencsik Ritának, Dékány
Istvánnénak, Dobosné Vida Szûcs Ágnesnek, Elbertné Szé-
kely Zsuzsannának és Giláné Gyömbér Mariannának a ki-
váló szakdolgozó címet adományozták. A kórház vezeté-
se Cseh-Lakos Ilonát, Farsang Zoltánt és Imréné Héja Edi-
tet kiváló dolgozó elismerésben, Márton Jánosnét pedig
Florence Nightingale-díjban részesítette. Katona Julian-
nát és Szabó Tündét fõorvossá, Tóth Erikát és Fazli
Khaledet pedig adjunktussá léptették elõ. A dolgozóknak
járó kollektív dicséretet a kitüntetettek nevében Tedásné
Harnóczi Gabriella vette át.


