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Átvette a munkaterületet
az Unibau-Épszer, ezzel
megkezdõdött a fehérház
részleges felújítása. Jövõ
héten lezárják a gyalogos
forgalom elõl a Pano Sport
Pubot övezõ közterületet,
mert lebontják a galériához
vezetõ lépcsõt. 

Az elmúlt évtizedek során
nem történt komolyabb fel-
újítás a fehérháznak is neve-
zett, 1973-ban elkészült épü-
leten. Az önkormányzat - be-
vonva az Kossuth tér 5. szám

alatt mûködõ üzletek tulaj-
donosait – nyújtott be pályá-
zatot és nyert közel 700 mil-
lió forint támogatást a város-
központ fejlesztésére. A pá-
lyázat összesen 18 projekt-
elemet érint, amibõl eddig
elkészült a diákpince felújí-
tása és jelenleg zajlik a
Kurca-híd átépítése valamint
az evangélikus templom
környezetének rendbetétele.
A fehérház felújítási munkái-
nak elõkészítését a héten
megkezdte a közbeszerzési

eljárás eredményeként nyer-
tes Unibau-Épszer Kft.
Mazug Imre, a cég vezetõje
tájékoztatta lapunkat a felújí-
tás részleteirõl. A teljes beru-
házás költsége nettó 122 mil-
lió forint. A munkák jövõ hé-
ten kezdõdnek a Pano-Sport
Pub felõli oldalon a lépcsõ
elbontásával, az emeletre
egy teljesen új, spirál alakú
lépcsõ vezet majd. 

(folytatás a 3. oldalon)

Minden eddiginél keve-
sebb gyermek született ta-
valy Szentesen: egy év alatt
egy kisebb osztálynyival,
205-rõl 187-re csökkent a vá-
rosban anyakönyvezett új-
szülöttek száma. Mindez az
oktatáson túl a helyi egész-
ségügyre is hatást gyakorol:
júliustól például megszûn-
het az egyik gyermekorvosi
praxis. 

Alig nyolcosztálynyi gyer-
mek született tavaly Szente-
sen. 2011-ben még sikerült
megugrani a 200-as lécet, de
az elmúlt évben már nem:
mindössze 187 újszülöttet
anyakönyveztek a polgár-
mesteri hivatalban. Ez azt je-
lenti, hogy harmadannyi
szentesi gyermek látta meg a
napvilágot, mint 1978-ban.
Az akkori 544-es születésszá-

mot utoljára 1980-ban sike-
rült megközelíteni, majd kö-
vetkezett az a lejtmenet,
amin máig sem tudtunk
megállni. Elõször 1983-ban
csökkent 400 alá a mutató, a
következõ negatív rekord
1999-ben dõlt meg, mikor
300 alá, 291-ig süllyedt. 2009-
ben még 255 gyermek szüle-
tett, 2011-ben már csak 205.

(folytatás a 4. oldalon)

Kevés a gyerek, sok a praxis

A szemétszállítási
díj beszedését saját
dolgozóival végezné
áprilistól a Városellá-
tó Intézmény. A költ-
ségek csökkenését
várja a személyes díj-
beszedés bevezetésé-
tõl a hulladékgazdál-
kodási csoportvezetõ.
A megtakarítás mér-
tékérõl korai beszél-
n i ,  d e  e r e d m é n y t
jelentene, ha a sárga
csekk adóból szárma-
zó költségüket a felé-
re tudnák csökkente-
ni a módszerrel.

A jelenlegi, túlnyo-
móan postai sárga
c s e k k e s  b e f i z e t é s i
mód jelentõs kiadással
jár, többek között a
sárga csekk díj  és
tranzakciós adó beve-
zetése miatt, ezért áp-

rilistól az intézmény megle-
võ területfelelõsei, azaz az
önkormányzati levelek kéz-
besítését végzõ saját dolgo-
zói végeznék el a szemétdíj

beszedését. Emellett
megmarad a pénztár-
nál történõ befizetés
lehetõsége is. – Min-
denképpen megtakarí-
tást várunk a díjbesze-
dés bevezetésétõl –
nyilatkozta lapunknak
Kiss Ferenc. A városel-
látó hulladékgazdál-
kodásért felelõs cso-
portvezetõje szerint a
banki tranzakciós díj
mértékétõl is függ
majd a megtakarítás
összege, a beszedett
pénz befizetésének
költségeit még nem
ismerik. Reményeik
szerint a sárga csekk
adóra kiadott összeg
fele maradhatna ná-
luk. A díjbeszedés
pontos menetrendjét a
rendelet elfogadását
követõen dolgozzák
ki.

(folytatás a 4. oldalon)

Díjbeszedõ váltja
a sárga csekket

Szentesi Élet
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Kitüntették
Rácz Éva (képünkön), a

kórház sebészeti osztá-
lyának fõnõvére február
4-én vette át a Replant
Cardo Életmû-díját Bu-
dapesten. Az elismerést
a betegek javaslata alap-
ján ítélték oda.

5. oldal

Harmadszor is kiírták
a fõigazgatói pályázatot

Az ígérethez képest két hónap késéssel, de végül
kiírta a szentesi kórház fõigazgatói pályázatát az
állami fenntartó. Az elbírálás 60 helyett csak
30 napos lesz. Az új vezetõnek részt kell majd
vennie az egészségügyi ellátások térségi munka-
megosztásában.

4. oldal

Lemondott
Február 15-i hatállyal

lemondott önkormányza-
ti képviselõi mandátu-
máról Varga Árpád (ké-
pünkön), információink
szerint Pásztor Antal
foglalhatja el helyét a
testületben.

3. oldal

9,7 milliárd forint a kiadási fõösszege
Szentes idei költségvetésének, amirõl pén-
teki ülésén szavaz a képviselõ-testület. A
Villogó utcai piac továbbra is mûködhet, a
sportegyesületek 25,5 millió forinton osz-
tozkodhatnak, a 2000-ben született lányok
HPV-elleni védõoltására pedig 6,2 milliót
terveztek.

Az egyensúly biztosítása érdekében taka-
rékossági intézkedések kidolgozására volt
szükség – olvasható a város 2013-as költség-
vetési tervezetében, amirõl lapunk megjele-
nése napján tárgyal az önkormányzat válasz-
tott testülete. A büdzsé kiadási fõösszege 9,7
milliárd forint, ami a fejlesztések miatt közel
egymilliárddal magasabb, mint a tavalyi mu-
tató. A beruházások sorában a legnagyobb
falat az új szennyvíztisztító építése, amely

közel 3 milliárdos tétel, de a benyújtott uniós
pályázatot még nem bírálták el. És hogy
mennyire össze kellett húzni a nadrágszíjat,
azt a Villogó utcai piac példája is mutatja:
egy évvel ezelõtt még arról írtunk, hogy a
veszteséges üzemeltetés miatt bezárhatják az
elárusítóhelyet. A mostani elõterjesztésben
viszont már az szerepel, hogy biztosítottak a
források a piac további mûködtetéséhez. Var-
ga Sándortól, a városellátó vezetõjétõl meg-
tudtuk, a fûtött konténer vécét megszüntet-
ték, a mellékhelyiséget a volt mázsaházban
alakították ki, illetve a csütörtöki napokon
már parkolódíjat sem kell fizetni, mert a hét-
közi bevételek nem fedezték a kiadásokat.
Így önfenntartóan üzemelhet tovább a piac.

(folytatás a 3. oldalon)

Még a vécét is átköltöztették
a büdzsé érdekében

A galériához vezetõ lépcsõt elbontják, az emeletre egy új, spirál alakú lépcsõ vezet majd.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Amint láthattuk, Kiss Bá-
lint 1815-tõl tankönyveket
írt, a vasekével kapcsolatos
találmányát a Nemzeti Gaz-
da közölte, a cseréptetõ elõ-
nyeirõl és készítési módjá-
ról írt tanulmánya 1820-ban
megjelent a Tudományos
Gyûjteményben. Emellett
templomot épített, gazdál-
kodott, s ellátta lelkészi hi-
vatalát. Mindezek nem elé-
gítették ki; valami mara-
dandót, országra szólót sze-
retett volna letenni a tudo-
mány asztalára. A kor gyer-
mekeként rendkívül érde-
kelte a régmúlt és közel-
múlt, így munkásságát ki-
terjesztette a történelem ta-
nulmányozására. 

Elsõ tudományos próbál-
kozásként elhatározta, hogy
a koraközépkor egyik leg-
fontosabb forrását, a Váradi
Regestrumot széles körben
hozzáférhetõvé teszi. Ennek
érdekében az egész forrást
latinról magyarra fordította,
részletes magyarázatokkal
látta el, és a könnyebb fel-
használás érekében helynév-

jegyzéket és névmutatót is
készített. Az 1833-ra elké-
szült munkája „A tüzes vas
ítéletének jegyzõkönyve
1212–1236” címet kapta (kéz-
iratban maradt). Ezt követõ-
en a Tudományos Akadémia
1837. évi pályázatára beadott
egy tanulmányt a magyar
hangzatú helyesírási és csa-
ládnevek meghatározásáról,
amely azonban nem felelt
meg a követelményeknek. Õ
azonban tovább dolgozott, s
megírta a „Magyar régisé-
gek” c. (Pest, 1839) háromré-
szes mûvét: I .  A magyar
nemzet szülõföldérõl, nevé-
rõl, nyelvrõl, betûirõl, szá-
mainak neveirõl s formáiról,
öltözeteirõl, a scythákról
és hunnusokról. II. A régi
madjarok lakóhelyeirõl s tör-
ténetei, e mostani hazánkba
jövetelökig. III. A magyarok
miféle vallást követtek Ázsi-
ában és a mostani hazánk-
ban is, keresztényekké
levésökig. Kiss Bálint õstör-
ténetrõl és õsvallásról írt sa-
játos mûve nagy vitát váltott
ki a magyar tudósberkek-

ben. Alapkoncepciója a ha-
gyományos biblikus eredez-
tetésen nyugodott, s a ma-
gyar nép származását a bib-
liai népek közül igyekezett
levezetni. A kirobbant szak-
mai vitában Fejér György
akadémikussal szemben
alulmaradt. A támadásoktól
függetlenül, Kiss Bálint
1844-ben megírta a „Magyar
régiségek” IV. kötetét: „A
magyar nyelv eredetérõl, ne-
vekedésérõl, munkás ember-
korra jutásáról, a betûk
hangjai, jelentései, formái-
nak okai” címmel. 

Toldy Ferenc e munkáit az
áltudományok közé sorolta
(tegyük hozzá, joggal). Saj-
nálkozott, hogy Kiss Bálint
munkás élete felét ered-
ménytelenül végezte, mert
tévútra jutott az ellentmon-
dásokat felsorakoztató, me-
séket gyártó iskolához tarto-
zókkal együtt. Filep Antal fi-
nomabban fogalmazott, ami-
kor megállapította, hogy
ezek a tanulmányok az õs-
történeti „csodabogarak” kö-
zé tartoznak. Õ azonban fel-

fedezte a megbírált kötetek
maradandó értékeit is, ame-
lyekrõl így nyilatkozik:
„Amikor a magyarság hajda-
ni életmódját, ruházatát igye-
kezett rekonstruálni, az általa
még jól ismert XVIII. századi
alföldi szegényparaszti,
pásztori viseletet veszi szem-
ügyre, annak leírása, rögzíté-
se alapján próbál teljességre
törekvõ képet rajzolni. Így
sok fontos adatot, részlet-
megfigyelést rögzített az al-
földi viseletre vonatkozóan.
Olyan adatokat kapunk tõle,
amelyeket ma már alapos le-
véltári kutatásokkal sem sze-
rezhetnénk meg. Másrészt el-
járása a néprajztudomány ki-
alakulás-történetében sem je-
lentéktelen, hiszen határozott
lépés ez a népleírás, népis-
mereti vizsgálódások ered-
ményeinek történeti szem-
pontú értékesítésére… Noha
mûve egészét, eredményeit
kortársai egy része sem fo-
gadta el, egzaktságra törekvõ
néprajzi adatrögzítései miatt
megbecsüléssel kell róla szól-
nunk.”

Tudományos szempontból
két helytörténeti jellegû
munkája a legjelentõsebb,
amelyek a mai megítélés sze-
rint is pótolhatatlannak
mondhatók. Az egyikben az
esperesi hivatalához tartozó
vidék történetének monog-
rafikus szintû megírására
vállalkozott „A helvétziai
vallástételt követõ békés-bá-
náti vidék vallási, polgári,
tudomány- és földleirati tör-
téneteinek emléke” címen,
amellyel 1836-ban készült el.
A másik fõ mûve közvetle-
nül városunkhoz kötõdik, cí-
me „A Szentesi Református
Ekklézsia Krónikája 1764-tõl
1825-ig”. Több mint 600 ol-
dalas munkája egy helyben,
még a XVIII. század során
megkezdett egyháztörténeti
munka befejezése, helyeseb-
ben kiteljesítése. Az elsõ
részt 1748-ban Béládi István
káplán kezdte írni, össze-
gyûjtve a még elevenen élõ
XVI–XVII. századi hagyomá-
nyokat a város történetére
nézve. Béládi krónikás tevé-
kenységét Gál István lelkész

folytatta; rögzítve az esemé-
nyeket 1764-ig. Az 1799-ben
Szentesre érkezõ Kiss Bálint
elsõ feladatának tekintette a
Gál István által megírt ré-
szek folytatását 1825-ig.
Filep Antal ennél a munkájá-
nál állapította meg, hogy:
„Kiss Bálint tudományos
munkájának, népismereti le-
írásainak eredményei igazán
csak az eklézsia-történet má-
sodik kötetében bontakoztak
ki, amikor a XIX. század elsõ
negyedszázadáról adott szá-
mot. E munkája a reformkor
során kibontakozó népisme-
reti, társadalomtudományi
érdeklõdés egyik legbecse-
sebb, országos megbecsülés-
re is méltó, szinte egyedülál-
ló alkotása. Noha máig kéz-
iratban maradt, a témával
foglalkozó kortársak szû-
kebb körére mégsem volt ha-
tás nélkül…” 

Kiss Bálint tudományos
teljesítménye nem maradt el-
ismerés nélkül, amennyiben
a Magyar Tudós Társaság
1839-ben levelezõ tagjai so-
rába iktatta, 1844-ben pedig
a Magyar Természettudomá-
nyi Társaság választotta meg
rendes tagjának.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

A felsõpárti városrészben
található, amely a Török Ig-
nác és a Leiningen Károly
utcákat köti össze. Az érin-
tett területet a lakosok Sárga-
partnak nevezték, sárga,
agyagos földje miatt. Az I.
világháború utáni években a
város 102 telket osztott ki in-
gyen a környéken a rokkant
katonáknak és a hadiözve-
gyeknek. Ettõl kezdve a tér-
séget Sárgaparti rokkantte-
lepként tartották nyilván. A
telepet 1932-ben hat utcára,

illetve sorra tagolták, ame-
lyeket az aradi vértanú tá-
bornokokról neveztek el.
Ezek közé tartozott az oszt-
rák származású Pöltenberg
Ernõ (képünkön) honvéd tá-
bornok, aki Bécsben született
1813-ban, és akit Aradon vé-
geztek ki 1849. okt. 6-án, ti-
zenkét társával együtt. A
Sándor orosz trónörökösrõl
elnevezett császári huszárez-
red kapitányaként szolgált,
amikor 1848 nyarán ezredé-
vel együtt átvezényelték Ma-

gyarországra. Jellasich hor-
vát bán ellen már õrnagy-
ként harcolt, majd dandárpa-
rancsnok lett Görgei fel-
dunai hadseregében. A ká-
polnai csatában kitüntette
magát (1849. febr. 26–27.),
ekkor már ezredes, hadosz-
tályparancsnok. 1849. ápr.
közepétõl a VII. hadtest pa-
rancsnoka, tábornoki rendfo-
kozattal. Részt vett Buda kö-
rülzárásában, valamint a
nyári hadjárat csatáiban. A
szabadságharcban játszott

szerepe miatt az osztrák
hadbíróság kötél általi halál-
ra ítélte, és tábornok társai-
val együtt kivégeztette. Pöl-
tenberg elsõként lépett a bi-
tófa alá.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (106.)

Pöltenberg Ernõ utca

A Szentes-Felsõpárti Re-
formátus Gyülekezetben in-
gyenes bibliaiskolát szervez-
nek felnõtteknek. A találko-
zók alkalmával többet tud-
hatnak meg a résztvevõk
bibliaismeretbõl, egyháztör-
ténetrõl, dogmatikáról, eti-

kából és felekezetismeretbõl.
Az érdeklõdõket március 1.,
8., 15. és április 5., 19., 26-án
várják 18-20 óra között a Jó-
kai u. 71. szám alatt. Jelent-
kezni lehet személyesen, te-
lefonon (322-068) és e-mailen
e.gilicze@freemail.hu 

240 éve született Kiss Bálint református lelkipásztor (VI.)

Tudós társaságok tagjává választották

100 éve: a szentesi 48-as
körök elnökei felhívást tettek
közzé az Alföldi Ellenzék
1913. február 27-én megje-
lent számában, amely így
szólt: Polgártársak! A mosta-
ni politikai viszonyok, külö-
nösen a kormány választójo-
gi javaslata, szükségessé te-
szik, hogy Szentes város pol-
gársága kifejezésre juttassa
érzelmeit, véleményét, gon-
dolatait. Ebbõl a célból a
szentesi 48-as Népkörök va-
sárnap, március 2-án d. u. 3
órakor Népgyûlést tartanak
a Tyúkpiac téren (a mai
buszpályaudvar helyén). Er-
re a gyûlésre szónoknak
m e g h í v a t t a k  d r.  N a g y
György, Tarnóczi Lajos és a
Választójogi Liga kiküldöt-
tei. A népgyûlésre az I. 48-as
és a II. 48-as Népkör helyisé-
gétõl vonulunk föl zászlók
alatt, zeneszóval. Gyüleke-
zés mind a két kör elõtt dél-
után 1 órakor. Polgártársak!
Jöjjön el erre a népgyûlésre
mindenki, aki érdeklõdik a
közügyek iránt, akinek lelké-
ben múlatlan tisztasággal él-
nek azok az eszmék, amelye-
ket most letörni készül a kor-
mány a választójogi javaslat-

tal, de amelyeknek diadalt
kell aratniuk! A Szentesi
Negyvennyolcas Körök ne-
vében: Burián Lajos I. 48-as
Kör elnöke, Sima László II.
48-as Kör elnöke.

75 éve: az Alföldi Újság
1938. február 13-diki száma
arról tudósított,  hogy
„35.000 pengõ ínségsegélyt
kapott Szentes”. A beszámo-
lóból kiderül, hogy az alis-
pán hivatalos bejelentése
szerint a téli ínségakciók cél-
jaira a vármegye részére ösz-
szesen 136.000 pengõ állam-
segély engedélyeztetett,
melybõl Szentes város
35.000, Csongrád 46.000, a
járások pedig 55.000 pengõt
kapnak. Az ínségsegélybõl
nyernek fedezetet a zöldke-
resztes gyermekétkeztetési
akciók, az Erdõhivatal által
végzendõ erdõsítési és a
Szentesi Államépítészeti Hi-
vatal által ellátandó útépítési
munkák, valamint olyan
munkálatok, melyeket az
egyes községek a saját hatás-
körükben óhajtanak elvégez-
tetni. A két város az ínsége-
sek foglalkoztatását már
megkezdte. Szentes város a
menház kibõvítési munkála-

tait szintén az ínségmunkák
keretében kívánja elvégeztet-
ni ínséges iparosokkal. Erre
a célra külön kapott 10.000
pengõ államsegélyt. Az idõ
javulásával a foglalkoztatot-
tak száma mind jobban fog
növekedni, mert a tervbe
vett nagyobb arányú mun-
kák csak ezután vehetik kez-
detüket. Remény van arra,
hogy fokozatosan minden
ínséges beosztható lesz a
munkálatokba, és a korata-
vasszal jelentkezni szokott
fokozottabb nélkülözésekbõl
a lakosságot tehermentesíte-
ni tudjuk. 

30 éve: a Szentesi Élet
1983. februári számában je-
lent meg Dóczi Mátyásné
„Házhoz viszik a munkát”
címû írása, amely az igen
népszerû bedolgozói mun-
káról szól. Az olvasók meg-
tudhatták, hogy a Kontakta
Alkatrészgyárban közel két
évtizede létezik az úgyneve-
zett otthondolgozói terme-
lés. Ez olyan, mint egy sze-
reldeüzem, de sok kicsi egy-
ségre felosztva. A bedolgozói
munka mind a két félnek – a
vállalatnak is, a dolgozónak
is – több szempontból elõ-

nyös. A vállalatnak többek
között azért, mert itt az egy
fõre esõ járulékos költség ke-
vesebb, mint bent a gyárban.
Ugyanis a dolgozó magára
vállalja a fûtést, világítást,
anyagtárolást és az egyéb
szolgáltatásokat. Az egy hó-
napra esõ normaóra teljesít-
ményük pedig magasabb,
mint a „rendes” üzemi dol-
gozóké. Sok helyen a család-
tagok besegítenek a munká-
ba. Nem kell naponta a
munkahelyre igyekezni,
mert a munkát a helyébe vi-
szik. Idejét a saját belátása
szerint oszthatja be, közben
elvégezheti házimunkáit, vi-
gyázhat gyermekeire, gon-
dozhatja idõs családtagjait,
esetleg háztáji gazdaságot is
tarthat. A bedolgozók száma
– a cikk megjelenésekor – el-
érte a 200 fõt, teljesítményük
pedig havonta a 200 norma-
órát. A bedolgozói foglalko-
zást talán lehetne bõvíteni
más vállalatok területeire is,
mert kevés beruházási költ-
séggel újabb munkaerõket
lehetne lekötni – vélte a cikk-
író.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (24.)

Ínségsegély a rászorulóknak

Miután többször volt alkal-
mam, némi várakozással
megspékelve, átdöcögni a fel-
újítás alatt álló Kurca-hídon,
és persze az egyetlen kerülõ-
úton is a rendelõintézet felé,
kénytelen vagyok megírni
gondolataimat errõl a – sze-
rintem – sorrendjében elhibá-
zott hatalmas munkáról.

Ott kezdem, hogy miért is
kell átépíteni az egyébként
szétverhetetlen erõsségû hi-
dat? A bontás nehézségeit lát-
va nyilván nem a hídszerke-
zet problémái miatt. Szóba jö-
hetne még a nagy teherautó-
forgalom – de az meg már na-
gyon rég megszûnt, a Szen-
test elkerülõ utak megépítésé-
vel. Szóba jöhetne még a
majdnem derékszögû kanyar
nagyobb ívre rajzolása – az
meg a liget kivágása nélkül
nem megy, és egyébként is:
csak pozitívum, hogy a bíró-
ságnál a városba bezúduló
autóforgalmat már a körfor-
galom elõtt kicsit lelassítsa az
a kanyar.

Marad a gyalogos- és
kerékpárosforgalom, mármint
annak leterelése a hídról,
amelyen azután két rendes
szélességû sáv maradna a
közúti közlekedésnek (meg-
jegyzem, a két sáv szélessége
most is megfelelõ...).

Egész életemben jártam
azon a hídon a ligetbe, a
strandra, sosem éreztem,
hogy valami gond lenne vele.
Ám legyen. Kell egy megfele-
lõ gyalogos- és kerékpáros
híd mellette, hát legyen. Be-

vallom, azt hittem, hogy a do-
log egyszerû: egy szépen
ívelt, a meglévõ ívhez igazo-
dó, de kecses acélszerkezetû
híd a kõhíd mellett, leginkább
a déli oldalon. Nos, másképp
döntöttek, ez a megoldás szó-
ba sem került. De!

Azt kérdezem, miért ennek
a hídnak – amelynek, ismét-
lem sem mûszaki, sem forgal-
mi problémái nincsenek – a
felújításával kezdték a mun-
kát? Amely munka egy hosz-
szabb teljes lezárással is jár, s
ezzel romba dönti a város
közlekedését, mert a Kiss
Zsigmond utcai híd a maga
egyirányú forgalmával már
eddig sem tudott megbirkóz-
ni a rázúduló forgalommal.
Az a híd alkalmatlan már év-
tizedek óta, és ezt mindenki
tudja. Lenne szíves valaki el-
árulni, miért nem annak az át-
építésével kezdték a munkát?
Igaz, ha azt lezárják, a sürgõs-
ségi osztály megközelítése
idõlegesen nehezebbé válik –
de ez elõbb-utóbb úgyis bekö-
vetkezik, és ennek a hídnak a
kiesése simán átmegy a régi
Kurca-hídon a ligetnél, aka-
dálytalanul. S amikor kész
lett volna a Kiss Zsigmond ut-
cai új, széles, bicikliutas híd,
nos, akkor lehetett, kellett vol-
na kezdeni a régi híd munkáit
– mert lett volna egérút a for-
galomnak.

Nem így történt, nem tu-
dom, miért nem. De érdekel-
ne a válasz. Talán másokat
is...

Kuklai Árpád

Olvasónk írja

Mi a baj a Kurca-híddal?

Bibliaiskola



(folytatás az 1. oldalról)
Az építkezés kezdetén

nagy területet kell lezárni a
gyalogosforgalom elõl a járó-
kelõk biztonsága érdekében.
Az emeleti kiállítóterem elõt-
ti részen el kell bontanunk a
beton és üveg mellvédet, a
helyére új üvegkorlát kerül.
A mellvéd többi részét fel-
újítjuk, az üvegbetéteket ki-
cseréljük, ami eredménye-
ként egy egységes homlok-
zat jön létre. A feladat na-
gyon összetett, a szûkös ha-
táridõ miatt pontos üteme-
zés szükséges és több  szak-
ma egyidejû munkáját kell
irányítani.

A Tokácsli Galéria felújítá-
sa márciusban kezdõdhet, a
jelenleg látható kiállítás be-
zárását követõen, de a június
aktfotó kiállításra el kell ké-
szülnie a kivitelezõnek a he-
lyiség korszerûsítésével és a
lépcsõvel is. Szokatlan, hogy
a beruházás nem tartalmaz-
za a vizesblokk felújítását. A
földszinti vendéglátóhely
nyári szezonban zavartala-
nul fogadhatja a vendégeket. 

A nyílászárócsere március-
b a n  k e z d õ d i k ,  a d d i g r a
gyártja le azokat a Heves-
therm Kft. A kivitelezõ sza-
kaszosan cseréli az ablako-
kat, az emeleten kezdve a
munkát. Mazug Imre ígérete
szerint igyekeznek minél ki-
sebb felfordulással dolgozni
és éjszakára egy helyiség
sem marad nyílászáró nél-

kül, Az érintetteket elõre ér-
tesítik, próbálják figyelembe
venni az egyedi igényeket a
munkák idõpontjához. A ki-
vitelezõ kéri az üzlettulajdo-
nosok türelmét a kivitelezés-
sel járó kellemetlenségek mi-
att. A teljes felújítás befejezé-
si határideje szeptember 18.,
azonban egyes szakaszai –
így például a galéria – ko-
rábban elkészülnek.

Költöznek
a diákpincébe

A városközpont rehabilitá-
ciós program keretében meg-
újult a földhivatal épületé-
ben mûködõ diákpince. A
hely felújítása és akadály-

mentesítése közel 19 millió
forintba került, a munkákat
az Unibau-Épszer Kft. há-
rom hónap alatt végezte el.
A diákpince üzemeltetéséért
felelõs VE-GA Gyermek és
Ifjúsági Szövetség elnöke Ko-
rom Pál mutatta be lapunk-
nak a megújult ifjúsági kö-
zösségi teret. – Legfontosabb
feladat a pince nedvesség el-
leni védelme volt. Most nem
ázunk be sehol, nem csöpög
a szennyvíz, száraz a pince.
Új tetõt, vizesblokkot, fûtés-
rendszert, villamos hálózatot
kaptunk és megoldódott a
külsõ csapadékelvezetés is.
Az SzVSz Kft., a Városellátó
Intézmény és a Szentes-Víz

Kft. sok munkát önköltségen
végzett számunkra, ezért kü-
lön köszönet jár nekik. A fel-
újítás elõtt mûködõ 16 ifjúsá-
gi csoportból kettõ vissza-

költözött, pénteken már itt
tartja ülését a Szidök és a Tö-
rõdés Alapítvány is újra itt
található – mondja az elnök.
– A felújítások közbeni bezá-
rás miatt szinte teljesen elöl-
rõl kell kezdenünk a szerve-
zést, két év kell a humán inf-
rastruktúránk újraépítésé-
hez. A generációváltás is
hozzájárult a leépüléshez, a
csoportokat vezetõ 30 feletti-
ek kiléptek a helyi civil szfé-
rából. A kortárs segítõként
dolgozó középiskolások na-
gyobb része tavaly vagy
idén érettségizik, miközben
bejön a „Z-generáció”, a há-
lózaton élõ és kapcsolatot
tartó kiskamaszok generáci-
ója. Szombaton csapatépítõ
összejövetelt tartunk a fiatal-
jaink számára. A diákpincé-
be várjuk csoportok jelentke-
zését, a használata ingyenes,
de be kell tartani a házi sza-
bályzatunkat.

Besenyei
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Február 15-i hatállyal le-
mondott önkormányzati
képviselõi mandátumáról
Varga Árpád (képünkön), in-
formációink szerint Pásztor
Antal foglalhatja el helyét a
testületben. 

A múlt pénteki rendkívüli
ülésen jelentették be, hogy
Varga Árpád lemondott ön-
kormányzati képviselõi
mandátumáról. Döntését az-
zal indokolta, hogy munka-
helyi elfoglaltságai miatt
már nem tudott annyit részt
venni a városházi munká-
ban, mint amennyit szeretett

volna. Lapunknak hozzátet-
te, sajnálja, hogy 10 év után
távozni kényszerül a testü-
letbõl, mert kiváló emberek-
kel dolgozhatott együtt a vá-
ros érdekében, de választa-
nia kellett a közéleti szerep-
kör és a gazdasági karrier
között. Mivel utóbbival kap-
csolatos teendõi egyre in-
kább egész embert kívántak,
egyértelmû volt, hogy a poli-
tikának fordít hátat. Varga
Árpád pártlistás mandátum-
mal került be 2010-ben a vá-
lasztott grémiumba, ezért a
helyi MSZP-nek kellett dön-

tenie arról, a kompenzációs
listáról ki legyen az, aki át-
veszi a helyét. Lapunk infor-
mációi szerint Pásztor Antal
a befutó, õ 2006 és 2010 kö-
zött dolgozott már képvise-
lõ-testületben. Várhatóan la-
punk megjelenése napján, a
képviselõ-testületi ülésen le
is teszi a képviselõi esküt,
így már voksolhat a 2013-as
költségvetésrõl. 

B.D.

Lemondott
a képviselõségrõl

(folytatás az 1. oldalról)
A közfoglalkoztatás terén

öt hónapos idõszakra, napi 6
órás munkavégzéssel 79 fõt,
10 hónapos idõszakra, napi 8
órás munkavégzéssel pedig
51 fõt alkalmaznának idén
az önkormányzat intézmé-
nyeiben. A Start mintaprog-
ram keretén belül 4 feladatra
szeretne támogatást nyerni
Szentes, és ha ez sikerül, ösz-
szesen 154 állástalan juthat
átmeneti – 5 és 10 hónapos –
munkalehetõséghez. 

A közmûvelõdési összesí-
tésbõl kiderül, hogy idén 3
millió forinttal kell támogat-
ni a mozit, hogy a létesít-
mény szolgáltatásai biztosít-
hatóak legyenek. Lapunkban
a múlt év végén számoltunk
be arról, hogy a gimnázium
drámatagozata számára
mindenképpen kellene egy
olyan színházi tér, ahol na-
gyobb létszámú produkciók
is bemutathatóak. Ahhoz,
hogy megfelelõ színpadot

építsenek a filmszínházba,
információink szerint mint-
egy 5 milliós ráfordításra
lenne szükség, de errõl nem
tesz említést a büdzséterve-
zet, így közpénzbõl biztos
nem lesz idén átalakítás. A
tervezet szerint a könyvtár
nonprofit kft. 74,9 millió fo-
rint támogatást kap, ebbõl
1,9 milliót a Szentesi Élet
mûködtetésére. A sportegye-
sületek támogatására mint-
egy 25,5 millió forintot oszt-
hat szét márciusban a szak-
bizottság – ez 14,5 millióval
kevesebb, mint a tavalyi ke-
ret. A létesítményhasználat-
hoz további 10,5 millióval já-
rulna hozzá a város. Rendez-
vények támogatására 3,2
millió, a pedagógusnapi és
az augusztus 20-i elismeré-
sekre 4 millió forint jutna. A
nagyobb civil szervezetek
közül a polgárõrség 256, a
horgászegyesület 228, a VE-
GA 860, a diákönkormány-
zat 450, a Zenebarátok Egye-

sülete pedig 720 ezer forint
támogatásra számíthat az
elõterjesztés szerint. A 2000-
ben született lányok HPV-
elleni védõoltására pedig 6,2
milliós kiadást terveztek be. 

Az önkormányzat város-
marketingre 3,5 milliót szán,
a nemzetközi kapcsolatok
ápolására 2,3 milliót, kom-
munikációra 9,8 milliót, ide-
genforgalmi kiadásokra pe-
dig 4,9 milliót. A helyi nem-
zetiségi – roma és görög –
önkormányzatok 2,5 millió
forinton osztozkodhatnak.
Az üdülõközpont 16 milliós
mûködési támogatásra szá-
míthat. A város közvetett tá-
mogatásként mintegy 30
millió forinttal könnyíti a 70
éven felüliek terheit, hogy
nem kell a szemétszállításért
fizetniük az idõseknek. Az
önkormányzat adósságszol-
gálatra 345 millió forintot
fordítana idén.

B.D.

HunRoCoop néven a város önkormány-
zata és az újszentesi képviselõ-testület kö-
zel egy éves határon átnyúló projektjét zár-
ta február 8-án Romániában, Újszentesen.
Az öt találkozóból álló sorozat alkalmat
adott üzemlátogatásokra, kölcsönös árube-
mutató kiállításokra. Mindezek mellett a
projekt lehetõséget teremtett arra is, hogy
baráti jellegû találkozókon ismerjék meg a
két település vállalkozói egymást, melynek
során konkrét kereskedelmi kapcsolatok
felvételére is sor került. Újszentesrõl példá-

ul munkaruhák szállítására, míg Szentesrõl
bemutató zöldségszállításokra került sor.
Kölcsönösen mintegy 50 vállalkozás talál-
kozhatott egymással, szakmai ismereteket
és prospektusokat is átnyújtottak egymás-
nak. A két önkormányzat sikeresnek ítélte
a kezdeményezést, hiszen azt a szándéku-
kat, hogy segítsék településeik vállalkozá-
sait abban, hogy új piacokat és partnereket
ismerhessenek meg, teljesült. A program
folytatását a nyilvánosság is figyelemmel
tudja majd kísérni, hiszen márciustól
www.hunrocoop.eu honlapon nyilvánosan
is közzéteszik a kapcsolataik további ala-
kulását.

HunRoCoop

Székely zászló
Múlt pénteken kirakták

a székely zászlót a város-
háza erkélyére – ezzel egy
országos kezdeményezés-
hez csatlakozott Szentes.
Mint megtudtuk, Szabó
Zoltán a Jobbik önkor-
mányzati képviselõje ja-
vasolta a lobogó elhelye-
zését. Az ügyben az el-
múlt napokban tárgyalt és
egyeztetett Szirbik Imre
polgármesterrel. A zászlót
ifj. Füsti Molnár Lajos
ajánlotta fel.

Február 12-én a városháza
dísztermébe várták azokat a
halmozottan hátrányos hely-
zetû munkanélkülieket, akik
koruk, alacsony iskolai vég-
zettségük vagy egészségi ál-
lapotuk miatt a legnehezeb-
ben találnak munkát. Az ön-
kormányzat vállalta, hogy
megkeresi a nyilvántartásá-
ban szereplõ munkanélkülie-
ket, illetve a megváltozott
munkaképességûek részére
meghirdeti a Türr István
Képzõ és Kutató Intézet
programját. A projektbe a
hátrányos helyzetû (legalább
6 hónapja munkanélküliek),
a súlyosan hátrányos helyze-
tû (legalább 24 hónapja mun-
kanélküliek), a fogyatékkal
élõ és a megváltozott mun-
kaképességû munkavállalók
kapcsolódhatnak be. 

Szentesen 186 fõ vett részt
a tájékoztatón és töltötte ki a
kompetencia kérdõíveket.
Azok, akik lemaradtak errõl
az idõpontról március 5-én,
délelõtt 9 órakor csatlakoz-
hatnak a programhoz. A je-
lentkezési lapokat a városhá-
za portáján vehetik át, me-
lyeket legkésõbb 2013. márci-
us 1-ig ugyanitt adhatnak le.

Tanuljon
szakmát!

Még a vécét is átköltöztették
a büdzsé érdekében

Õszre megújul a fehérház

Közfoglalkoztatásban 284 fõt alkalmazna idén a város.

A lakók fizetik a lépcsõházi portálok cseréjét
A fehérház lakásaihoz vezetõ két lépcsõház üvegportál-

jainak cseréje nem része a munkáknak. Az ajtó és ablak
felújításának költségét a lakóknak kell fizetni, azonban
õket még nem értesítették. Az ingatlankezelést ellátó
szolgáltató kft. vezetõje lapunkat arról tájékoztatta, hogy
az épület beruházását támogató pályázatban nem szere-
pelhetett magánlakásokhoz tartozó felújítás. Ezért a lakó-
közösség a közös költségbõl vagy a felújítási alapból fi-
zeti a lépcsõházak nyílászáróinak cseréjét. Az igazgató el-
mondta, hogy áprilisban hívják össze a ház közgyûlését,
ahol döntenek a beruházás miatti esetleges közös költség
emelésrõl.

A Korom Pál vezette VE-GA már megkezdte a visszaköltözést
a diákpincébe
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(folytatás az 1. oldalról)
Másik változás, hogy a Városellátó Intéz-

mény kezdeményezi a lerakási járulék áthá-
rítását az igénybe vevõre. Az érvényes helyi
rendelet szerint helyi lakosok évente egy al-
kalommal, legfeljebb 500 kg mennyiségû
hulladékot térítésmentesen helyezhettek a
Szentes-berki hulladékkezelõ telep hulladék-
udvarában. Azonban a  kormány január 1-tõl
bevezette a lerakással ártalmatlanításra kerü-
lõ hulladékok után fizetendõ lerakási járulé-
kot, ami jelentõsen megemelte a hulladékud-
varban átvett hulladék kezelésének költsé-
gét. Ezért a telepre szállított vegyes kommu-
nális hulladék vagy lom kilója után három
forint lerakási járulékot kérnek a jövõben. 

Továbbra is érvényben marad, hogy évente
egy alkalommal legfeljebb 500 kilogramm
mennyiségben kezelési díj mentesen rakhat-
ják le magánszemélyek a szemetet. Kiss Fe-
renc elmondta, tavaly 430 alkalommal vették
igénybe a lakosok a térítésmentes hulladék
elhelyezés lehetõségét, átlagosan 250 kilo-
gramm hulladék beszállításával. Az így lera-
kott 107 tonna szemét kezelése idei önköltsé-
gi áron számolva több mint 1,2 milliós több-

letköltséget jelent a szolgáltatónak. A cso-
portvezetõ mintegy 300-500 ezer forint bevé-
telre számít a járulék megfizettetésébõl. 

Tapasztalata szerint egyre gyakrabban for-
dul elõ, hogy vélhetõen vállalkozás, közület
szemete, vagy illegális hulladékszállításból
származó lom kerül díjmentesen a lerakóba.
Ez a díj jövõre hat, 2015-ben tizenkét forintra
emelkedik a jelenleg érvényben lévõ törvény
szerint.

A lakosok tavaly is tapasztalhatták a mun-
kaszüneti és munkanap áthelyezések okozta
szemétszállítási rend változását, amit nehe-
zen lehetett követni. A megszokottól eltérõ
szemétszállítás megszüntetésére javasolja a
Városellátó Intézmény a fizetett ünnepnap-
okon történõ szemétszállítás bevezetését. Az
új rend alapján munkaszüneti napok eseté-
ben nem módosulna a szemétszállítás rendje,
tehát például idén március 15-én pénteken a
megszokott rendben ürítenék a kukákat. Kiss
Ferenc elmondta, hogy a változtatás nem je-
lent többletköltséget, hiszen eddig is felme-
rültek kiadásaik a változó munkarend miatt,
így azonban a lakosoknak nem kell figyelni-
ük az esetleges változásokat. Besenyei

(folytatás az 1. oldalról)
E kedvezõtlen folyamat a

város demográfiai szerkeze-
tét is átalakította az elmúlt
12 esztendõben. 2000 és
2012 között ugyanis 6561-
rõl 4816-ra, vagyis 26 száza-
lékkal csökkent a 18 éven
aluliak száma. Ez idõ alatt a
város aktív korú népessége
11 százalékkal csökkent, az
idõsek száma pedig ugyan-
annyival nõtt. Míg az ezred-
fordulón ugyanannyi 60 év
feletti élt Szentesen, mint 18
év alatti, manapság 2400-zal
több idõs embert tartanak
nyilván. Ha nem sikerül a
születésszám csökkenését
megállítani, néhány éven
belül ismét napirendre ke-
rülhet az óvoda- és iskola-
bezárás kérdése. Az önkor-
mányzati adatok alapján

2015 nyaráig mintegy 900
iskolás fog elballagni az in-
tézményekbõl, de csak 600
elsõst fognak beíratni az is-
kolákba. 

A témával valamelyest
összefügg a pénteki képvise-
lõ-testületi ülés egyik elõter-
jesztése, miszerint júliustól
megszûnhet az egyik gyer-
mekorvosi praxis. Jelenleg
hat gyógyító ügyel a város
fiatal nemzedékének egész-
ségére, Kovács Ibolya azonban
az elmúlt év végén jelezte az
önkormányzatnak, hogy júli-
us 1-tõl nyugdíjba szándéko-
zik menni. Az elõterjesztés-
ben az áll, több éve próbálja
eladni a praxisát, mely ez
idáig nem sikerült, és szán-
déka szerint, ha a III. számú
gyermekorvosi körzetet nem
tudja értékesíteni, akkor a

praxist vissza kívánja adni
az önkormányzat részére.

Az elõzetes felmérések
alapján az alacsony gyer-
meklétszám miatt a gyer-
mekorvosi praxisok gazda-
ságos mûködtetése érdeké-
ben nem célszerû a praxis
meghirdetése, betöltése, a
körzet területi felosztásával
a mûködtetés a késõbbiek-
ben gazdaságosabbá válhat.
A házi gyermekorvosokkal
történt egyeztetések kapcsán
egyetértettek és írásban nyi-
latkoztak, hogy a III. számú
házi gyermekorvosi körzet
esetleges megszûnése után a
körzet területi felosztásával
egyetértenek, majd a felosz-
tást követõen fogadják a
gyógyulni vágyó gyermeke-
ket.

Bíró Dániel

Aki befizette, 90 napon
belül visszakapja a föld-
használati regisztrációs ille-
téket – jelentette be Farkas
Sándor, Szentes és térsége
országgyûlési képviselõje
keddi sajtótájékoztatóján. 

– Nincs egységes földhasz-
nálati nyilvántartás az or-
szágban, az ingatlanadatok
hiányosak, ezért volt szük-
ség a bejelentési kötelezett-
ség elrendelésére – magya-
rázta a fideszes honatya. A
kormányzat célja, hogy ki-
szûrje és felszámolja a ter-
mõföldek körüli zsebszerzõ-
déseket, egyúttal elõsegítse a
magyar gazdák földtulajdon-
szerzését. A képviselõ elis-
merte, felháborodást váltott
ki a fizetési kötelezettség a
földtulajdonosok körében, õt
is sokan megkeresték emiatt.
A kormány felülvizsgálta ko-
rábbi álláspontját, és a beje-
lentési kötelezettség megtar-
tása mellett az illetékek el-
törlésére tett javaslatot. Ezt
február 18-án Farkas Sándor,
mint az Országgyûlés mezõ-
gazdasági bizottságának tag-
ja, a Fidesz frakció vezérszó-
noka jelentette be a parla-
mentnek. Az elõterjesztést a
jelenlévõ képviselõk egyhan-
gúan fogadták el. Vagyis ille-
téket nem kell fizetni, aki pe-

dig már befizette, annak az
illetékes kormányhivatal 90
napon belül visszafizeti az
összeget. A földhasználatot a
2013. január 31-i állapotnak
megfelelõen kell bejelenteni,
mégpedig az elfogadott
könnyítés szerint április 30-
ig. 

A földforgalmazásról szóló
törvény módosításáról is be-
szélt a politikus. Ennek kap-
csán kijelentette: a kormány
és az agrárszakemberek sze-
retnék, ha annak a birtoká-
ban lenne föld, aki azt meg is
mûveli – tehát elsõsorban
magyar gazdáknál. A követ-
kezõ idõszakban az Ország-
gyûlés is megvitatja a témát,
döntés április közepére vár-
ható. A végleges törvény az
eredeti terveknél egy évvel
hamarabb, már 2013. július
elsején léphet életbe. Agrár-
törvényekrõl fog szólni a ta-
vasz – tette hozzá a képvise-
lõ, aki elárulta, az üzemsza-
bályozási törvény is kidolgo-
zás alatt áll. E jogszabályban
határozzák majd meg az õs-
termelõkre, a családi gazda-
ságokra, valamint a kis és
nagyüzemekre vonatkozó
üzemméreteket, az elfoga-
dott keretekkel pedig tervez-
hetõbb lesz a mezõgazdasági
tevékenység. B.D. 

Aki befizette,
visszakapja Lapunk információja sze-

rint hamarosan változás vár-
ható a helyi autóbusz-közle-
kedésben, ami növekvõ me-
netidõvel és emelkedõ költ-
ségekkel jár. A Kurca-hidat
várhatóan már március ele-
jén teljes szélességben lezárja
a kivitelezõ két hónapra. A
Csongrádi úton közlekedõ
helyi buszjáratok ezért fél ki-
lométeres kerülõt kénytele-
nek majd tenni. A hosszabb
távolságon felmerülõ több-
letköltségek mértékérõl az
önkormányzat tájékoztatást
kért a Tisza Volántól. Azon-
ban ennél is nagyobb gondot
jelenthet majd a buszközle-
kedésben a Petõfi és Ady ut-
cák felújítás alatti lezárása és
a munkákat követõ egyirá-
nyú közlekedési rend beve-
zetése.

Új pályázat
Az önkormányzat tavaly

írt ki pályázatot az elmúlt év
végén lejáró helyi autóbusz-
közlekedés közszolgáltatójá-
nak kiválasztására. A felhí-
vásra egyedül a Tisza Volán
Zrt. jelentkezett, azonban a
bíráló bizottság által kért
újabb és újabb menetrendi
változatok és költségigény
meghatározása miatt elhúzó-
dó tárgyalásokat követõen
az önkormányzat egy évre
szóló szerzõdést kötött a
szolgáltatóval. Az ez év vé-
gén lejáró megállapodás tet-
te lehetõvé a helyi buszköz-

lekedés folyamatos mûköd-
tetését, azonban a képviselõ-
testületnek újabb pályázat
kiírásáról kell döntenie . A
tavalyi eljárás tapasztalatai
alapján konkrét menetrend
megadásával és 9-10 millió
forint körüli önkormányzati
támogatási meghatározásá-
val írná ki az önkormányzat
a pályázatot. Az új menet-
rend már figyelembe veszi
az Ady Endre utcának a Kos-
suth  és Arany János utcák
közötti szakaszán egyirányú
forgalmi rend bevezetését.
Emiatt a Kertváros és az au-
tóbusz-állomás közötti vo-
nalszakaszon az érintett he-
lyi és helyközi járatok Tóth
József utcán közlekednének.

Az útvonal megváltozása
a járat útvonalának megnö-
vekedését, ezzel mintegy 5
százalékos költségnövekedés
jelentkezik. A Tóth József ut-
cán új buszmegállót alakíta-
nának ki a gyógyfürdõnél, a
mûvelõdési központnál és
esetleg a régi buszpályaud-
varon. Terv szintjén felme-
rült új járat beállítása az au-
tóbusz állomás – Berekhát –
Faiskola vonalon a munká-
ba, iskolába járáshoz, a mun-
kaidõ kezdetéhez és végéhez
igazodva. A 9-es járat meg-
szüntetett szakaszán, Berek –
autóbusz-állomás viszony-
latban felmerülõ utazási igé-
nyeket is ismételten felül-
vizsgálnák.

BG

Újra a helyi buszjáratról

Az ígérthez képest két hó-
nap késéssel, de végül kiírta
a szentesi kórház fõigazga-
tói pályázatát az állami
fenntartó. Az elbírálás 60
helyett csak 30 napos lesz. 

Hétfõn tette közzé a kór-
házat fenntartó GYEMSZI az
új intézményvezetõi pályá-
zatokat. A szentesi mellett az
orosházi kórház élére is mos-
tantól lehet pályázni. Az új
felhívásból ismét nem derült
ki, hogy a korábbi – sorrend-
ben második – pályáztatás
során miért nem tudtak vá-
lasztani a négy jelölt közül a
döntéshozók. Csak annyi ol-
vasható a dokumentumban,
hogy a megbízási jogkör
gyakorlója a vezetõi pályáza-
ti eljárás során nem élt a
megbízási jogával, így a
munkakör betöltésére nem
kerül sor, ennek megfelelõen
a kiírt pályázat eredményte-
len lett.  

Az új kiírás tartogat meg-
lepetéseket: például a mun-
kakörbe tartozó, illetve a ve-
zetõi megbízással járó egyéb
feladatok között az is szere-
pel, hogy részvétel az egész-
ségügyi struktúra-átalakítás-
ban és a térségi munkameg-
osztás kialakításában az
egészségügyi ellátások és a
gazdasági-mûszaki feladatok

területén. Lapunk úgy tudja,
ilyen feltétel a korábbi felhí-
vásokban nem volt. Gyenes
Ágota, a kórház orvosigaz-
gatója sem emlékezett arra,
hogy az elõzõ pályázatba ha-
sonló elvárást belefoglaltak
volna. Egyébként kijelentet-
te, õ biztosan nem fog pá-
lyázni a tisztségre. 

Az aspiránsoknak 30 nap-
juk van, hogy benyújtsák ve-
zetõi programjukat.  A pá-
lyázatokat elsõ körben a
megbízási jogkör gyakorlója
által összehívott bizottság
véleményezi. A fõigazgatót a
GYEMSZI fõigazgatója ja-
vaslatára az emberi erõfor-
rások minisztere nevezi ki 5
évre, 3 hónapos próbaidõvel.
De hogy pontosan mikor, azt
nem tudni, mert – bizonyára
a korábbi tapasztalatok alap-
ján – csak annyit rögzítettek
a felhívásban, hogy a mun-
kakör betölthetõségének
kezdõ napja várhatóan a
megbízási jogkör gyakorlója
döntését követõen lesz. A pá-
lyázat elbírálásának határ-
ideje egyébként a pályázat
benyújtásának határidejétõl
számított 30 nap, azonban
errõl korábban rendre elfe-
ledkeztek a döntéshozók.

Munkatársunktól

Harmadszor is
kiírták

26 százalékkal csökkent a 18 éven aluliak száma

Kevés a gyerek, sok a praxis
Díjbeszedõ váltja
a sárga csekket

Ünnepnapokon is elszállítják majd a szemetet.

Képünk illusztráció
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Országos versmondó ta-
lálkozó helyszíne volt a vá-
rosi könyvtár múlt szomba-
ton: az elsõ alkalommal
megrendezett gálára hazánk
minden szegletébõl jöttek a
költemények szerelmesei.
Jövõre versírókkal is bõvül
a rendezvény.

„Mi a szavalás? A vers fel-
támasztása papírsírjából” –
írta Kosztolányi Dezsõ. A
költõ szavait idézte Kiss
László, a versmondók elsõ
szentesi találkozóján. A Ma-
gyar Versmondók Egyesüle-
tének elnöke elmondta, hogy
a vers a magyar kultúra hor-
dozója, ezért is kellene több
támogatást kapnia irodal-
munknak. Egy friss kezde-
ményezésükrõl is beszámolt:
olyan sok rendezvény kötõ-
dik ma már a magyar költé-
szet napjához, hogy szeret-
nék, ha ezentúl a költészet
hetének neveznék el.

Az eslõ ízben megrende-
zett találkozóra 15 szavaló
érkezett, a legkülönbözõbb
korosztályok és országrészek
képviseletében. Volt köztük
nyugdíjas, egyetemista, gim-
nazista, orvosnõ, három-
gyermekes családanya is, va-
lamennyien amatõr, de több-
ségében Radnóti-és Csoko-
nai-díjas versmondók, akik-
kel a szavalóversenyeken is-
merkedett meg Paulovics Ta-
más, a szentesi esemény szer-
vezõje. A Juhász Gyula, Ily-
lyés Gyula versmondó meg-
mérettetéseken különdíjas
férfiról megjegyezte a konfe-
ráló Horváth György, valószí-
nûleg az egyetlen irodalom-
mal, költészettel foglalkozó
úszóedzõ az országban. A
gálákat mindig megelõzi

verseny, ezúttal ennek kö-
töttségeitõl mentesen, csak a
költészetet ünnepelni gyûl-
tek össze a meghívottak.
Paulovics Tamás nyitotta a
versek sorát, utána mindenki
2-2 költeménnyel állt a szép-
számú érdeklõdõ elé, köztük
helybeliek is: Magyar Jánosné
pedagógus, aki immár 25
éve nyugdíjas, s maga is ír,
de jelen voltak drámai tago-
zatosok, a szentesi Antal
Armandia és a gimnáziumba
a kárpátaljai Beregszászról
érkezett Bíró Dominika sze-
mélyében. Csorba Gyula stú-
dióvezetõ pedig egykori ta-
nára, Tóth Ernõ emlékére
tért vissza a versmondáshoz
ezen az eseményen. A klasz-
szikus magyar költõk mellett
például Garcia Lorca-mû is
elhangzott, de akadt, aki az
eseményen jelenlévõ Szepesi
Attilától adott elõ. A József
Attila-, és Weöres Sándor-dí-
jas költõ egyébként a gála
folytatásaként irodalmi mû-
helyt tartott Veszelka Attilá-
val, a Szegedi Írók Társasá-
gának elnökével, Kölcsey-ér-
mes író-költõvel.

Az ünnepi esemény kere-
tében a könyvtár melletti
Radnóti-emlékkõnél koszo-
rúztak, s a szavalás itt sem
maradhatott el. Városnézés
közben pedig igazi meglepe-
téssel is szolgált a házigazda:
támogatóik jóvoltából min-
den szavaló választhatott
egy könyvet magának a Ba-
bilon-könyvesboltban.

Jövõre a rendezvényt ki-
terjesztik a Kárpát-medencé-
re, s versmondók és versírók
találkozójaként hirdetik meg.

D. J.

Rácz Éva (képünkön) 29
éve kezdte pályáját a dr. Bu-
gyi István Kórházban. A se-
bészeti osztály fõnõvére
február 4-én vette át a
Replant Cardo Életmû-díját
Budapesten. Az elismerést.
a betegek javaslata alapján
ítélték oda, s mint utólag
megtudta, Molnár Gábor
osztályvezetõ fõorvos jelöl-
te. Mint mondta, az elisme-
rés az osztályon dolgozó
kollektíva eredménye is. 

Rácz Éva az egy esztendõ-
vel ezelõtt elhunyt Petri Ist-
ván professzor sugallatára
végezte el sztómaterápiás
képzést 1998-ban. Az eljárás
elnevezése a széklet hasfalon
kialakított úgynevezett ven-
dégnyíláson való kivezetését
takarja. – A betegek, de a
hozzátartozók is nagyon ne-
hezen élik meg a mûtéti be-
avatkozás után kialakult ál-
lapotot – mondja a mosoly-
gós fõnõvér. - Az orvos el-
mondja a beavatkozás elõtt
az eredményt, azonban a be-
teg - és a hozzátartozó is - a
mûtét után szembesül a
helyzettel. Az egyik legnehe-
zebb nõvéri feladat a helyzet
elfogadtatása, ilyenkor nem
csak a testet, hanem a lelket
is ápoljuk. Sokan szégyellik
a sztómazsák viselését, nem
akarnak emberek közé men-
ni, nem tudják, hogy akár
dolgozni is lehet a segédesz-
köz megfelelõ használatával.

Valamennyi sztómaviselõ
tartós gondozást igényel,
melyben a sztómaterápiás
nõvér nyújt segítséget, bizto-
sítja a szükséges kellékeket. -
A betegnek három havonta
kell  megjelennie ellenõrzé-
sen, ekkor írja fel az orvos a
segédeszközt. A zsákokat fu-

társzolgálaton keresztül, zárt
dobozban közvetlenül kap-
ják kézhez a páciensek – me-
séli az egészségügyi érettsé-
gije óta a kórházban dolgozó
Éva. Jelenleg õ az egyetlen
sztómaterapias végzettségû
nõvér az intézményben,
ezért a fõnõvéri teendõi mel-
lett más osztályokon is végzi
ezt a fajta munkát. Folyama-
tosan képzi magát, 1989-ben
felnõtt szakápoló, 2006-ban
epidemiológiai szakápoló,
klinikai szakápoló végzettsé-
get szerzett. Március végén a
Nõvér akadémia három na-
pos képzésén vesz részt,
ahol a legmodernebb eszkö-
zökkel ismerkedhet meg.
Mint mondja, a betegnek
mindig a legjobbat kell nyúj-
tani.

– Az egészségügyben csak
olyanok dolgozzanak, akik
hivatásuknak érzik ezt a
szakmát és nagyon szeretik.
Én mindig mosolyogva jö-
vök be dolgozni – teszi hoz-
zá a krónikus sebellátás ko-
ordinátori és a kórház takarí-
tási csoportvezetõi feladatait

is ellátó fõnõvér. Hitvallása
egy idézet, ami szerinte telje-
sen lefedi a nem könnyû nõ-
véri pályafutást: „Mikor
megszülettél, mindenki ne-
vetett, csak te sírtál, úgy élj,
ha meghalsz, mindenki sír-
jon, csak te mosolyogjál!“

Besenyei

Húsz éve hunyt el a helyi
horgászegyesület és a MÁV
Sport Egyesület egyik alapí-
tója. Gerecz Elemér emlékét
a vasútállomás falán tábla,
nevét a horgászegyesület és
az Ipari út mellett található
tó õrzi. Pályafutását fiával,
Gerecz Elemér nyugdíjas ta-
nárral, repülõgépoktatóval
elevenítettük fel.

Gerecz Elemér a Hétvezér
utcai otthonában fogad. Az
élet furcsasága, hogy az ab-
lakból szinte rálátni az édes-
apjáról 1994-ben elnevezett
horgásztóra. – Minden áldott
nap megemlékezem imáim-
ban apámról – kezdi a ma
már mozgásában erõsen kor-
látozott egykori sportoló, ta-
nár, pilóta. – Járógéppel tu-
dok csak menni – mutat lá-
baira.  – De beszéljünk in-
kább édesapámról, kérdez-
zen – mondja mosolyogva. 

– Örökölte édesapja hor-
gászszenvedélyét?

– Nem szerettem meg,
de többször horgásztunk
együtt. Emlékszem, egyszer
elszabadult a csónakunk a
Tiszán, belekerültünk egy
örvénybe és én a vízbe ugor-
va rántottam ki a csónak-
lánccal az örvénybõl. Hasz-
nomra vált az úszótudásom
– mondja. – Fiatalabb korá-
ban a sport töltött be na-
gyobb szerepet apám életé-
ben. Kapusként megyei elsõ
osztályban játszott a MÁV
Sport Egyesületben és még

idõs korában is szívesen fo-
cizott.

Gerecz Elemér 1902. októ-
ber 17-én az erdélyi Piskin
született, ahol apja állomás
elöljáróként dolgozott. – Ér-
dekesség, hogy a trianoni bé-
kekötés idején már Aradon
volt állomásfõnök, de nem
esküdött fel a román államra
– meséli lapunknak Gerecz
Elemér fia. - Ez-
után került a csa-
lád Szentesre, ahol
nagyapám a vá-
rosházán kapott
m u n k á t .  É d e s -
apám Aradon vé-
gezte általános és
középiskolai ta-
nulmányait, majd
Szegeden szerzett
felsõfokú faipari
végzettséget 1922-
ben. Ezt követõen
1926-ig Budapes-
ten az Egyesült Iz-
zó Villamossági
Rt. mûszaki revi-
zora, majd szen-
tesre került mint
vasúti felvigyázó.
Vasúti tisztként
ment nyugdíjba
1963-ban. 

Nagyrészben neki köszön-
hetõ, hogy 1972. augusztus
20-án a Tisza árterében fel-
avatták az új, korszerû hor-
gásztanyát. Az egyesület ró-
la nevezte el az Ipari út mel-
lett található horgásztavát és
2004-ben felvette a Gerecz

Elemér Sporthorgász Egye-
sület nevet. Az egyesület
minden évben megrendezi a
Gerecz Elemér horgászver-
senyt, melyen gyakran meg-
jelenik valamelyik unokája
is.

Gerecz Elemér horgászpá-
lyafutása 1946-ban kezdõ-
dött az egyesület megalapí-
tásával. Szinte haláláig veze-

tõi szerepet töltött be a szer-
vezetben. Kezdetben elnök-
ségi tagja, majd elnöke, ké-
sõbb titkára, végül alelnöke
volt. Öt éven át vezette az
országos ifjúsági tábort Bala-
tonfüreden. – Nagyon szere-
tett fiatalokkal foglalkozni –
idézi fel a fia. – Nem csak az

országos tábort vezette, ha-
nem a csongrádit is. Szíve-
sen tanította a gyerekeket a
horgászatra, de egyébként is
nagyon segítõkész volt min-
denkivel. 

Amit talán kevesen tud-
nak, Gerecz Elemér fõgond-
nokként is dolgozott a refor-
mátus nagytemplomban Im-
re Ernõ esperes mellett és
évekig presbiteri tisztséget is
betöltött. A család szerint
ügyes kezû, szépen író, min-
dig elegánsan öltözõ férfi
volt. Utóbbit megerõsítette
Király József is, aki a nyolcva-
nas években ismerkedett
meg Elemér bácsival és talál-
kozott vele többször ottho-
nában is. – Soha nem lehetett
nyakkendõ nélkül látni –
idézte fel a horgászegyesület
egyik legrégebbi vezetõségi
tagja. – A Somogyi Béla ut-
cán mûködött akkoriban az
egyesület irodája, majd on-
nan költözött a Farkas Mi-
hály utcára. Pedáns rendet
tartott Elemér bácsi az iratok
között is. Évekre visszame-
nõleg megtalálható volt min-
den dokumentum, ezek
nagy része sajnos elveszett a
költözések során.

Bár Gerecz Elemér nem
horgászik az édesapjáról el-
nevezett közeli tavon, ami-
kor gyermekei és unokái ha-
zalátogatnak, akkor lehetõ-
ség szerint közös sétát tesz-
nek a tóparton.

Besenyei Gábor

Õrzik az utódok Gerecz Elemér nevét

Papírsírjából
a verset...

Az erdélyi író-költõnek
óriási kultusza alakult ki
szerte a világ magyarjai kö-
zött, így Szentesen is, ezt bi-
zonyítja az immár hatodszor
(városunkban másodszor)
megrendezett 25 órás Wass
Albert-felolvasás.

Mellszobrot is emeltek
2008-ban a Szent Anna-
templom mellett a tisztelõi,
múlt pénteken, február 15-én
pedig este 6 órakor immáron
második alkalommal egy ré-
gi székely áldás felolvasásá-
val kezdetét vette a Szentesi
Keresztény Pedagógusok
Társaságának szervezésében

a Wass Albert-maraton. A
Közösségi tér emeleti termé-
ben váltották egymást általá-
ban 15-20 percenként a felol-
vasók, nagy többségében di-
ákok. Míg tavaly inkább csak
egy baráti társaság gyûlt ös-
sze a felolvasásra, a második
alkalommal már ötvenen jöt-
tek el, akik nagyon szeretik
Wass Albert mûveit – mond-
ta Horváth Miklósné szervezõ.
Egy elsõs kisdiák volt a legif-
jabb, hiszen nem lehet elég
korán kezdeni, de például
Halmai István önkormányzati
képviselõ is leült egy ked-
venc kötetével.

Egy nap
Wass Alberttel

Replant Cardo

A Replant-Cardo Kft. gyógyászati segédeszközök for-
galmazásával foglalkozik a járóbeteg szakellátásban és a
fekvõbeteg intézetekben. Tevékenysége kiterjed a szak-
orvosok, háziorvosok és szakdolgozók látogatására, tájé-
koztatására, tanácsadásra, valamint szociális intézmé-
nyekkel, betegklubokkal és otthonápolási szolgálatokkal
való kapcsolattartásra. Tevékenységével kapcsolatban
rendszeresen szervez képzéseket és ír ki pályázatokat.
Convatec Életmû-díj pályázatát kimondottan sztóma-
terápiás nõvérek részére indítja.

A mosolygós fõnõvér

Gerecz Elemér és felesége.

Szepesi Attila költõ (balról) is eljött Paulovics Tamás meghívására.
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Tisztességes, „vállalható”
vereséget szenvedett az im-
már VALDOR-Szentesi VK
néven szereplõ férfi vízi-
labdacsapatunk a Vasas
együttesétõl kedden este
a fõvárosban. Horváth Ta-
másék szombaton egy szin-
tén bombaerõs együttessel,
az Egerrel mérkõznek ide-
genben.

13-7-re kikapott ugyan a
Vasastól a Szentes, ám aki is-
meri a két együttes közötti
anyagi és játékosállomány-

beli különbséget, az ponto-
san tudhatja, hogy kisebbfaj-
ta bravúr kategóriába tarto-
zik, hogy az elsõ negyedet
követõen 2-1-es szentesi
elõny állt az eredményjel-
zõn, a harmadik nyolc percet
2-2-vel hozta le a csapat, saj-
nos a páros negyedek nem
sikerültek jól, itt a piros-ké-
kek 3 illetve 4 góllal is jobb-
nak bizonyultak, így alakult
ki végül a 13-7-es fõvárosi si-
ker. Szombaton Egerbe láto-
gat a gárda, ahol szintén

nem mi vagyunk az esélye-
sek, de a találkozó hasznos
lehet a mieink számára iga-
zán döntõ jelentõségû mecs-
csekre való felkészülésre. 

A negyedik helyrõl folytat-
ja a bajnoki küzdelmeket
a Hungerit-Szentesi VK
nõi vízilabdacsapata. Gyõri
Eszterék hazai medencében
fogadják a Szeged gárdáját, a
mérkõzés  szombaton 17 óra-
kor kezdõdik a ligeti uszodá-
ban.

hv

Vasas után, Eger elõtt

Törökszentmiklóson és
Szegeden léptek pályára a
Szentesi Kézilabda Utánpót-
lás Nevelõ Sportiskola nö-
vendékei az elmúlt hétvé-
gén. 

Az U7, U8 és U9-es kor-
osztály tagjai (elsõ, második
és harmadik osztályos fiúk
és lányok) szombaton a tö-
rökszentmiklósi klub fennál-
lásának 100. évfordulójára
szervezett tornára kaptak
meghívást. – Mindenképpen
hasznos volt részt vennünk
ezen a tornán, hiszen a legki-
sebbek végre mérkõzéseken
is gyakorolhatták az edzése-
ken elsajátítottakat – mondta
Czesznak György, a sportisko-
la vezetõje. 

Az U7-es és az U8-as kor-
osztály szentesi lányai har-
madik helyet szereztek, az

U7-es fiúk elsõk lettek, az
U8-asok pedig bronzérme-
sek. A kilenc esztendõs fiú és
lány csapataink második he-
lyen végeztek, elõbbiek a Bé-
késcsabától, utóbbiak a Jász-
berénytõl kaptak ki az elsõ
helyért vívott találkozón.

Másnap Szegedre utazott a
csapat, hiszen elkezdõdött
az U8-as korosztálynak az
ERIMA-gyermekbajnokság.
A lányok legyõzték az Algyõ
együttesét, kikaptak viszont
a jóval erõsebb Szeged-
Dorozsma és a KSZSE gárdá-
jától. A fiúk legyõzték az
Algyõt, a szegedi Vörösmar-
ty azonban sokkal erõsebb-
nek bizonyult, végül pedig
egy nyerhetõ mérkõzésen
döntetlent játszottak a
Zsombóval.

hv

Véget ért a nyolc fordulós
Hungerit teremlabdarúgó
bajnokság. A tavaly novem-
berben kezdõdött focitor-
nán négy csoportban, össze-
sen 36 csapat küzdött tíz já-
téknapon keresztül a végsõ
helyezésekért.

Rakk László szervezõ la-
punknak elmondta, hogy a
régió legnagyobb szabad-
idõs rendezvénye a torna. –
Hétrõl-hétre 4-500 ember
mozog rendszeresen és ez a
legfontosabb – nyilatkozta. –
Jöttek csapatok Fábiánsebes-
tyénrõl, Szegvárról, Nagy-
mágocsról, Derekegyházról
és Csongrádról, de fociztak
felgyõi, mindszenti és nagy-
tõkei játékosok is. Az 1997
óta megrendezett bajnokság
népszerûségét annak kö-
szönheti, hogy ezen az ama-
tõr tornán a csapatok azonos
képességû ellenfelekkel ta-
lálkoznak a csoportjukban. A
nézõszám az utolsó játékna-
pon meghaladta a százat,
elõtte általában mintegy öt-
venen szurkoltak a csapatok-
nak.  A szervezõk a csopor-
tok elsõ három helyezettjét
dí jazták,  a  helyezéseket
pontegyenlõség esetén a gól-
különbség, a lõtt gólok szá-
ma és az egymás ellen elért
eredmény alapján döntik el.
– Minden évben vannak csa-
patok, amelyek vitatják ezt a
fajta lebonyolítást, de a több-
ség elfogadja. A pontozási
rendszert még Cseuz László
vezette be és nem akarok
változtatni rajta – tette hozzá
Rakk László.

A Belvárosi Favágók nyerték a Hungerit kupát

Február 16-án és 17-én
folytatódtak Budapesten a
táncosok idei magyar baj-
nokságai, melyeken a szen-
tesi Szilver Táncsport Egye-
sület versenyzõi már meg-
szokott módon maguk mö-
gé utasították a mezõnyt a
legtöbb kategóriában. 

László Csaba és Páli Viktória
újabb, ezúttal már a második
magyar bajnoki címével bi-
zonyította, hogy továbbra is
õk a legjobb hazai standard
táncosok. A világkupa-ezüst-
érmes páros júliusban világ-
játékok-résztvevõ lesz a ko-
lumbiai Caliban. Mellettük
a bajnoki dobogón csak
szilveresek álltak. A kategó-
ria végeredménye: 1. László
Csaba - Páli Viktória, 2. Sze-
pesi József - Farkas Bettina, 3.

Hegyes Bertalan János - Kis Vi-
oletta, 5. Budai Attila - Barna
Lilla.

A junior standard kategó-
ria bajnoki címét Rónyai Zol-
tán és Farkas Boglárka (képün-
kön) nyerte, a bronzérmet a
szilveres Fedics Richárd és
Lengyel Helga, az 5. helyet
pedig Mészáros Bence Levente
és Balanescu Liliána szerezte
meg. Ifjúsági latin kategóriá-
ban 4. Katona András Kovács
Klára Nikolettával az oldalán.

Másnap a standard után
tíztáncban is junior bajnok
lett Rónyai Zoltán és Farkas
Boglárka, akik pár hete latin
magyar bajnoki második he-
lyükkel kivívott világbajnoki
szereplésükkel is megörven-
deztették edzõjüket. Moszk-
vában ugyanis úgy értek el

27. helyezést, hogy 9 helyet
vertek az õket a magyar baj-
nokságon még megelõzõ pá-
rosra. Döntõbe jutott még a
magyar bajnokságon, s 4. lett
Mészáros Bence Levente és
Balanescu Liliána, míg Fe-
dics Richárd és Lengyel Hel-
ga az 5. helyen zárt.

Március 23-án következik
a formációs magyar bajnok-
ság, ahol a Szilver a címvé-
dõ. Elõtte azonban a szentesi
sportcsarnokban rendezi
március 3-án, vasárnap 15
órától az egyesület a világ-
bajnokságra delegáló U21
tíztánc magyar bajnokságot,
és a junior latin ranglista-
versenyt. Szatmári-Nagy Szil-
via, a klub vezetõje U21-ben
a Hegyes-Kis páros gyõzel-
mére számít. D. J.

A Kiss Bálint Református Általános Iskola kötélugrói január
végén ismét országos bajnokságon mutatták meg tudásukat. A
nagykanizsai verseny egyben az Európa-bajnokságra válogató
is volt, a csapatból Vass Vivien, Varga Máté és Molnár Gábor to-
vább jutott. További két fordulón dõl el a magyar válogatott
csapat névsora, így a szentesiek is esélyesek a dániai egyköteles
Eb-re.

– Nagyszerû volt részt venni a versenyen, – meséli Vass Vivi-
en – mert az ország legjobbjaival mérettethettük meg kötélugró
tudásunkat, és egymástól sokat tanulhattunk. Amikor ott áll-
tam a dobogón, nagyon boldog voltam, mert éreztem, megérte
a sok gyakorlás. Most még többet fogunk edzeni, mert nagyon
szeretnék a magyar csapat tagja lenni, és kiutazni Dániába. 

–  Amikor elkezdtük a kötélugró szakkört, még szabadidõs
tevékenységnek szántuk – veszi át szót a klub vezetõje, Mihály
Ferencné. – Mára kinõttük magunkat, ott vagyunk a legrango-
sabb hazai versenyeken, ahonnan nagyon szép eredményekkel
térünk haza. Így volt ez Nagykanizsán is, több kategóriában is
neveztünk, összesen 39 érem került Szentesre (15 arany, 13
ezüst, 11 bronz). A versenyeztetésre rendszeresen pályázunk,
legutóbb a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítványtól
kaptunk támogatást, amit a családi nap adományával egészítet-
tünk ki.  

A csapat tagjai (fentrõl lefelé): Mihály Ferencné és Kiss Alfréd
csapatvezetõk, Andrikó Noémi, Vass Vivien, Molnár Mónika, Mol-
nár Brigitta, Táborosi Réka, Varga Máté, Rózsa Bettina, Nyíri Sára,
Varga Dorina, Molnár Gábor, Tóth Réka, Podmaniczki Panna és
Varga Márk.

Kötélugró
reménységek

A HSZATÁK Junior FC labdarú-
gócsapatának szinte valamennyi
korosztálya pályára lépett az el-
múlt napokban. 

Az óvodások Szarvason szere-
peltek, ahol nyolc együttes közül a
harmadik helyet szerezték meg. A
torna másnapján ugyanez a társa-
ság Kiskunfélegyházára utazott,
ahol 12 csapatból a hetedik he-
lyen végeztek.  – A 2003-as kor-
osztályunk Mindszenten  negye-
dik, míg a 11-12 esztendõs labda-
rúgóink Rákóczifalván értek el egy
hetedik helyezést. Itt többek között
az NB I-es Diósgyõr utánpótlás-
csapatával is megmérkõztünk, és
bár kikaptunk, mégis rengeteget
tanultunk abból az összecsapás-
ból – mondta Némethy László ve-
zetõedzõ.

Szombaton a 2005-ös korosz-
tály utazik Szolnokra, egy hét múl-
va a 2001-2002-es születésûek
Orosházán játszanak, a jövõ hó-
nap közepétõl pedig már bajnoki
pontokért zajlanak a mérkõzések.

H.V.

Junior FC Utánpótlás
kézisek élesben

Újabb bajnoki aranyak

A csoport
1.  Bel. Favágók 18
2.  Gallér SE 18
3.  Kurca Menti H. 14
4.  Jóbarátok 13  
5.  Laver 13  
6.  Tengeralattjárók 12
7.  Tûzoltóság 7 
8.  Csituszo 6
9.  Álomkonyha Stúdió 4
Gólkirály: Skorka Zoltán (Kurca Menti H.),

legjobb kapus: Molnár Tamás (Gallér SE), leg-
technikásabb játékos: Lekrinszki Gábor (Bel.
Favágók).

B csoport
1.  Old Boys 19
2.  Metalcom 15
3.  Favorit 15
4.  Mayer München 15
5.  Szemicilin 14 
6.  Youth of Today 10
7.  B-28 Stúdió 9
8.  JéVék 9
9.  Hungerit II. 0
Gólkirály: Ónódi Gyula (Mayer München),

legjobb kapus: Rozman János (Old Boys), leg-
tech. játékos: István László (B-28 Stúdió).

C csoport
1.  Berekháti B Elõre 19 
2.  Bundás Liba 16  
3.  Fiorello 16
4.  Izomláz 15
5.  Unicum 15
6.  Káosz 10
7.  Zöld Plasztik 4
8.  Vasárnapi FH 6
9.  Dream Team 4
Gólkirály: Balla Csaba (Izomláz), legjobb

kapus: Béri István (Berekháti B. Elõre), leg-
technikásabb játékos: Vida László (Fiorello).

D csoport
1.  Titánok 22
2.  eRKá 21 
3.  Legator 11
4.  Fox Team 11
5.  Fila 11 10
5.  Mónika és a Spanok 10
6.  Old Tigers 10
8.  Hungerit I. 8
9.  Kilakikitt 0
Gólkirály: Huszka Milán (Titánok), legjobb

kapus: Fazekas Lajos (eRKá), legtechnikásabb
játékos: Kovács Dávid (Titánok).

Jobb gólarányukkal kerültek a tabella élére a Belvárosi Favágók.
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Kiváló kapcsolatokat is
ápolt a helyi úszóklub, hi-
szen 1988-ban Sóti Richárd
egykori mestere, Nagy József,
világhírû úszóedzõ is tartott
a szentesi uszodában edzõtá-
bort, az olimpiai bajnok Ró-
zsa Norbert és külföldi
klasszisok mellett tréningez-
hettek az itteni fiatalok. Ek-
koriban a szentesi váltóban
alapemberként úszott
Bessenyi Tamás, Baranyi Pé-
ter és Fekete András, a negye-
dik ember verseny és kor-
osztály függvényében lehe-
tett: Kádár Róbert, Udvardi
Gábor vagy Juhász Endre (ví-
zilabdázó).

-– Úgy hallottam, mi 14
évesen többet edzettünk,
mint az amerikaiak, reggel,
délután és szombaton is,
amikor nem volt verseny –
emlékezett vissza Baranyi
Péter, akinek  a mai napig
több egykori úszótársa a leg-
közelebbi barátja. Péter, el-
mondása szerint a mell kivé-
telével minden úszásnemben
jónak számított. Ezért is
büszke arra, hogy Nagy Jó-
zseftõl a  már említett szen-

tesi edzõtáborban kapott egy
pólót munkája elismeréséül,
pedig a hírneves tréner fõleg
mellúszókkal foglalkozott.
Péter delfin-seregszemlén
négyszer volt második, s ké-
sõbb Trentóba is kivitték
nemzetközi versenyre, ahol
1., 2., és 3. helyet is szerzett.
Bár nagy élmény volt számá-
ra, hogy egy évet a fõváros-
ban Kiss Lászlónál is edzett,
például az olimpiai bajnok
Kovács Ágnessel, mégis azt
mondta, Sóti Richárdnak kö-
szönhet szinte mindent, aki
második apjuk volt, még lá-
zasan is lement edzést tarta-
ni.  Az úszás mellett másik
szenvedélye a számítógép,
jelenleg Budapesten infor-
matikusként dolgozik, terve-
zi, hogy  újra lejár úszni, bár
a fõvárosban ezt kissé körül-
ményes megtenni, telítettek
a medencék.

A régi csapattagok közül a
jelenleg az orosz fõvárosban
dolgozó Fekete Andrástól
megtudtuk, Paulovics Tamás-
tól tanult meg úszni
Tiszaföldváron, amikor még
a szentesi egyesület edzõje is

ott élt. – Emlékeim szerint a
szentesiekkel 1993-tól ápol-
tunk testvér-sportegyesületi
viszonyt, s az 1994-es orszá-
gos bajnokságon is hozzájuk
csapódtam, mint egyedüli
tiszaföldvári versenyzõ a
korosztályomban. Tamás bá-
csi és Sóti Richárd meghívá-
sára költöztem Szentesre
1995-ben. 

A nagyon erõs, nemzetkö-

zi színvonalú csapat és a
tényleges támogatás a város,
az iskolája (Horváth Mihály
Gimnázium), a sportbarátok
és szponzorok részérõl sokat
jelentett számára. Legemlé-
kezetesebb és legnagyobb
eredményének az 1998-as if-
júsági bajnoki elsõ helyezést
tartja vegyesváltóban. –
Nemcsak azért, mert egy na-
gyon erõs csapatot, a Buda-

pesti Honvédot kellett le-
gyõznünk, mely szintén
négy klasszis versenyzõbõl
állt, hanem mert a váltóból
hárman egyéni csúcsot úsz-
tunk, ami tisztán tükrözi a
csapatszellemet, a csapatért
való küzdést – emlékezett a
fiatalember, aki 1997 és 1999
között szinte verhetetlen volt
a pillangó számokban (50,
100, 200 méter) a vidékbaj-
nokságon.

A szegedi tanárképzõ fõis-
kola után kiutazott Ameriká-
ba egy évre. – Ezalatt újra
aktívan edzettem és szép
eredményeket értem el az ot-
tani csapatban, és még egyé-
ni csúcsra is tellett. 2005-ben
felvételt nyertem egy észak-
dakotai egyetemre, ahol
úszóedzõ pozíciót is elnyer-
tem – mesélte. Hazánkba
visszatérve projektmene-
dzserré avanzsált, most egy
stratégiai projektet vezet
Moszkvában. – A szentesi
sporttól nem szakadtam el
teljesen. Amikor csak tehe-
tem, meglátogatom Tamás
bácsit a strandon és az után-
pótlás sportolókkal is szíve-
sen beszélgetek, tanácsokkal
segítek. Továbbá az idei
Óvodától az olimpiáig ver-
senyre is felajánlottam egy
kupát az egyik kedvenc
számom, a 133 méteres
vegyesúszás bajnokának.
András az Újra Szentes címû
kezdeményezésrõl azt gon-
dolja, ha van konkrét érdek-
lõdés Szentes iránt, õ szíve-
sen lesz kapcsolattartó, akár
orosz, akár amerikai ügyfe-
lek és a város között.

Darók József

Rock farsang lesz Szente-
sen a Buffalo Sörözõben, a
szegvári Jump Zenekar köz-
remûködésével február 23-
án, szombaton 22 órai kez-
dettel. A zenekar 2007 nya-
rán alakult. Repertoárjuk a
teljesség igénye nélkül olyan
magyar és külföldi rock
klasszikusokból áll, mint pél-
dául az AC/DC, a Metallica,
a Guns 'N Roses, a Twisted
Sister, a Van Halen, a Black
Sabbath, Europe, a Tankcsap-
da, Takáts Tamás Blues Band,
a Bikini, a P.mobil, az EDDA,
a Zorall és a Republic.

Rock farsang
a Buffaloban

Elmaradt mérkõzést pótolt
szerdán a megyei nõi kézi-
labda bajnokságban szereplõ
Szentesi Szabadidõs SK csa-
pata, a hölgykoszorú a Bor-
dány együttesét fogadta a
sportcsarnokban.

Félidõben hatgólos elõnyt
dolgozott ki a hazai csapat,
és ezt meg is tudta õrizni a
lefújásig. A végeredmény 28-
22 lett a szentesiek javára. A
hazaiak közül Nagy Andrea

volt a legeredményesebb, õ
kilenc gólt lõtt.

Gyõzelem 
Pedagógusoknak rendez-

nek úszóversenyt március 9-
én, szombaton a ligeti uszo-
dában. A 13. alkalommal
megrendezendõ megméret-
tetés fél 11-kor kezdõdik,
amelyre a pedagógus diplo-
mával rendelkezõ nõket, fér-
fiakat valamint a pedagógus-
jelölteket várják. 

Jelentkezni lehet február
28-ig Pólyáné Téli Évánál
(Koszta J. u. 2.) a 63/314-998-
as számon este és hétvégén
vagy a delfin_esc@freemail.
hu e-mail címen.

Pedagógus
úszóverseny

Többet edzettek, mint az amerikai úszók

Kos 
A nehézségek, a gondok és
a vitahelyzetek most elkerü-

lik, egyetlen jelentõs feladat várja a hé-
ten. Emberi kapcsolatait kellene jobbá
tennie, erõsítenie, vagy éppen végleg
lezárnia.

Bika
Legyen határozott és öntu-
datos, tartson ki elhatáro-

zása mellett, mert csak így érhet el
sikert. Most ne várja, hogy külsõ se-
gítséggel oldódjanak meg az ügyei,
önnek kell tennie saját boldogulásá-
ért.

Ikrek
Folyamatosan tele van
energiával, néha már-már

több is lesz belõle a kelleténél. Ez ne
adjon okot aggodalomra, inkább vállal-
jon pluszfeladatot és mindenképp ke-
resse, hogyan használja fel az energiá-
ját.

Rák
A kívülrõl érkezõ energiák
és különféle inspirációk biz-

tosan hozzásegítik ahhoz, hogy feltöl-
tõdjön, jobban érezze magát a bõré-
ben. Sok új feladat megvalósítása vár
önre. Ennek most jött el az ideje.

Oroszlán
Tele van erõvel és energiá-
val. Kell ennél több a siker-

hez? Persze, nem árt pár elképesztõ
ötlet és némi bátorság, hogy elõruk-
koljon velük. Az égiek megjutalmazzák
kitartásáért cserébe,

Szûz
Általában nem jellemzõ,
hogy keresi magának a

konfliktusokat, ám ezen a héten mégis
úgy alakulhat, hogy több váratlan vita
is felüti a fejét, s ha bármelyikbe bele-
avatkozik, az lavinaként fogja magával
rántani. 

Mérleg
Változtasson az életén, akár
több területen is. Ha most

idõt és energiát fektet bizonyos dol-
gokba, az duplán megtérül a közeljö-
võben. Bármilyen terve, álma legyen,
az most közel kerül.

Skorpió
Meglehetõsen sokat ügykö-
dött mostanság, sõt, több

alkalommal mások feladatait is elvé-
gezte. Ám a lényeg az, hogy lezárul
egy pörgõs, túlzsúfolt idõszak az életé-
ben, s a fáradtság hirtelen üti fel a fe-
jét.

Nyilas
Több nehézség is gondot
okozhat, például mások

munkáját kell kijavítania. Ne futamod-
jon meg az ilyen feladatok elõl, viszont
ne is titkolja el, hogy épp a jó tündért
játssza! 

Bak
Olyan lehetõségek keresz-
tezik most útját, amelyekre

régóta várt, és egy darabig biztosan
nem fognak megismétlõdni. A most
meghozott döntések, nemcsak hosszú
távra szólnak, hanem a lehetõ legjobb
irányba fordítják a sorsát. 

Vízöntõ
Pozitív változásokat fog
megélni, s minél elõbb

hagyja a jó dolgokat megtörténni, an-
nál több oka lesz az elégedettségre. A
sors valamilyen fontos döntéshelyzet
elé állítja majd, amelyre választ vár.

Halak
Sok mindent elhanyagolt,
háttérbe szorította a saját

dolgait. Figyeljen önmagára, akkor
észreveheti, hogy a sors sok problé-
mától megkíméli. Lélegezzen fel és
nyugodjon meg, lezárult egy életsza-
kasz.

Február 23-március 1.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPFebruár 27-én, szerdán 18
órára várják az érdeklõdõket a
városi könyvtárba, ahol Petõ Bá-
lint történész elõadását hallgat-
hatják meg, Trianon címmel.

Trianonról

A Neves Kor-Társ Galéria
szeretettel várja az érdeklõdõ-
ket a ma élõ magyar mûvé-
szek alkotásaiból (színvonalas
olajfestményekbõl, pasztellek-
bõl, grafikákból) rendezett
festménykiállításra és vásárra
a Mûvelõdési és Ifjúsági Ház-
ba (Szentes, Tóth József u. 10-
14.) február 26-27-én (kedden-
szerdán) 10-18 óráig.

Festményvásár

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. A zenegépek története. Idõ-
szaki kiállítás: Szentesi fazekasok
a Tiszavidéki kiállításon. Nyitva
kedd-péntek 9-15, szombaton
10-16 óráig

Városi könyvtár
A Paletta Alkotókör tagjainak

munkáit tekinthetik meg az érdek-
lõdõk február 28-ig az intézmény
nyitvatartási idõben.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Tokácsli Galéria
2012-ben ünnepelte fennállá-

sának 100. évfordulóját a Szent
Erzsébet-iskola. Ebbõl az alka-
lomból Szülinapi kiállítás nyílt,
amelyen pedagógusok munkáit
tekinthetik meg az érdeklõdõk. 

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Deák Ferenc Általános Iskola

tanulóinak rajzait március 4-ig
láthatja a közönség.

Galéria Kávéház és Étterem
Jantyik Tibor A természet érin-

tése címû kiállítása látható nyit-
vatartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Február 21-25.
17.30 és 20 óra Alkonyat –

Hajnalhasadás II. rész – ameri-
kai fantasy.

Február 28-március 4.
17.30 óra Az öt legenda –

amerikai animációs film,
20 óra Ízek palotája – francia

vígjáték.
Kedden és szerdán szünnap

van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Február 22-tõl

Elnézést, de megmondaná, melyik
a túloldal?
- Az ott szemben.
- Hát most már tényleg meghülyü-
lök! Onnan meg ide küldtek.

Úgy döntöttem, hogy a végrendele-
temben a kórházra hagyom az
agyamat! Azt mondták, hogy min-
den csekélységet elfogadnak...

- Jegyeket, bérleteket kérem felmu-
tatni!
- Egyik sincs!
- Megbírságolom és felszólítom,
hogy azonnal hagyja el a jármûvet!
- És akkor ki vezeti tovább a buszt?

A vádlott kezében egy baseballütõ-
vel jelenik meg a bíróságon.
- Mit akar ezzel? - kérdi a bíró
elhülve.
- Kérem, az idézésben az állt, hogy
a védelemrõl magamnak kell gon-
doskodnom.

Egy gólya már hosszú-hosszú ideje

kering a levegõben, csõrében egy
öregembert tart.
- Te gólya, de most õszintén. Elté-
vedtünk?

A rádió kívánságmûsorában:
- Jó napot kívánok, egy lassú szá-
mot szeretnék kérni!
- Rendben! Haaaat-szááááz-kiii-
ilencveeen-nyooolc!

A részeget igazoltatják a rendõrök:
- Neve?
- Kis Herceg.
- Biztos benne?
- Persze. A rókám itt van a sarkon.

A féltékeny feleség talál egy tele-
fonszámot a férje zakójában. Tár-
csázza, és belevisít a kagylóba:
- Mindent tudok!
- Akkor miért hívta a tudakozót? -
hangzik a válasz.

Búcsúbeszéd a villanyszerelõ teme-
tésérõl:
- Jó vezetõ voltál, mindig nagy volt
körülötted a feszültség, de most,
hogy kiverted a biztosítékot, leföl-
delünk.

A kis falu plébánosa kijön a temp-
lomból és látja, hogy Miska bácsi,
mint mindig, most is tökrészeg.
- Miska bácsi, mikor szokik végre le
az alkoholról?/
- Öreg vagyok én... (hikk)... már
ahhoz, hogy leszokjak róla.
- Leszokni soha nem késõ.
- Akkor még ráérek...

- Mi a legjobb fizikai megfigyelés
politikusoktól?
- Az üres fejnek jobb az akusztikája.

- Mi a software?
- A számítógép azon része, amelyet
szidni lehet.
- És mi a hardware?
- A számítógép azon része, amelyet
viszont rugdosni is lehet.

Pótfûtés

A városi könyvtárban
mûködõ filmklubban A
bakancslita címû amerikai
kalandfilmet vetítik február
26-án, kedden 18 órakor. Íze-
lítõ a filmbõl:

A bakancslista azon dol-
gok sora, amelyeket az em-
ber meg akar tenni az élet-
ben, mielõtt feldobná a ba-
kancsot. Carter Chambers  is
kénytelen összeírni, amikor
kórházba kerül. A milliárdos
Edward Cole-t, akit csakis a
pénzcsinálás érdekel, szintén
kénytelen szembenézni a
véggel, és osztozni a kórházi
szobán Carterrel. A két em-
ber elhatározza, hogy hátra-
levõ idejükben végrehajtják
mindazt, amirõl álmodoztak.

Filmklub:
A bakancslista

A szentesi klub ifjúsági váltójában úszott Baranyi Péter,
Bessenyei Tamás, Kádár Róbert és Fekete András (balról jobbra).

A '90-es évek második felét a szentesi úszósport fényko-
rának is nevezhetjük, hiszen rengeteg kiváló eredményt
szállítottak az utánpótlás korú versenyzõk. A jelenben is
tart a folytonosság, a hagyományos Óvodától az olimpiáig-
versenyt idén 17. alkalommal rendezi a Szentes Városi
Úszó Club. Hosszasan lehetne sorolni az elmúlt évtizedek
kiváló szentesi úszóinak nevét, a '90-es években az azóta a
medencék világától eltávolodott Sóti Richárd edzõ keze
alatt is több száz versenyzõ fordult meg, de a legsikere-
sebb, európai színvonalú úszó Bessenyei Tamás lett. Azt,
hogy mögötte nem légüres tér volt, mi sem bizonyítja job-
ban, hogy lapunk most a 15 éve, 1998-ban ifjúsági magyar
bajnoki címet kiharcoló 4x100-as fiúváltó kapcsán emléke-
zik a régi sikerekre. 



Az 1988-ban alapított em-
lékérmet azok az orvosok
kaphatják meg, akik jelentõs
szakmai múlttal rendelkez-
nek – nyilatkozta lapunknak
Berente László, a tudományos
bizottság elnöke. - Az elis-
merés elsõsorban életmûdíj,
a szakmai életutat ismerjük
el az odaítélésével. A patoló-
giai szakma nincs reflektor-
fényben. Villányi Erzsébet
nehéz körülmények között
állt helyt a kórházban töltött
évtizedek során – mondta a
kuratórium elnöke.

Az ünnepi tudományos
ülést Várkonyi Katalin fõigaz-
gató nyitotta meg, aki a vár-
ható jövõt vázolta fel. – A
mai este a visszatekintésé, az
azt megelõzõ órák, a hétköz-

napok a jövõformálásról, a
lehetõségek megragadásáról
szólnak – kezdte tájékoztató-
ját. A fõigazgató szerint a jö-
võ a fejlesztések, pályázatok
kihasználásában gyökerezik.
Alátámasztásul felsorolta az
intézményt érintõ jelenleg
zajló és elõkészítés alatt álló
pályázatokat. A fõigazgató
tájékoztatásához kapcsolód-
va Gyenes Ágota orvosigaz-
gató a múltat, Bugyi István
professzor örökségét eleve-
nítette fel. – Bugyi tanár úr
munkája nyomán vált a 20
ágyas kis közkórház sokpa-
vilonos intézménnyé –
mondta az igazgató. Felhívta
a figyelmet, hogy a patológi-
ai osztály alapítása az õ ne-
véhez fûzõdik. Gyenes Ágo-

ta a díjazottal kapcsolatban
elmondta: szakmai súly, ki-
kezdhetetlen tisztesség és
önzetlenség, szelíd méltóság
és rokonszenves nagylelkû-
ség, valamint lényeglátás,
amely jellemzi azt a Villányi
Erzsébetet, akit az idei évben
a tudományos bizottság mél-
tónak ítélt meg a Bugyi Ist-
ván Emlékérem átvételére.

Villányi Erzsébet visszate-
kintésében meghatározó él-
ményként mesélte el, amikor
telefonon kért szakmai segít-
séget egy boncjegyzõkönyv
elkészítése kapcsán és kérdé-
sére Bugyi professzor azon-
nal megmondta a helyes
szakkifejezést. A fõorvosnõ
szakmai mérlegeként el-
mondta, hogy 40 éves pálya-
futása alatt 8 ezer boncolást
és 80 ezer szövetvizsgálatot
végzett.

Az ünnepi ülésen a díja-
zottak rövid szakmai elõadá-
sát is meghallgathatták a
résztvevõk.

Besenyei

Patológus kapta a Bugyi emlékérmet
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Okiratokat loptak az egyik
rendelõintézet várótermé-
bõl, tudtuk meg a Szentesi
Rendõrkapitányság bûnügyi
osztályának munkatársaitól.
Amíg a beteget az orvos
vizsgálta, addig a kint ha-
gyott kabátjából valaki el-
emelte a tárcáját, amelyben
szerencsére „csak” szemé-
lyes okmányok voltak.

Közokirat-hamisítás bûn-
tette miatt indult eljárás egy
férfi ellen, aki hamisított
nyugdíjas utazási szelvény-
nyel szeretett volna kedvez-
ményhez jutni az egyik tá-
volsági autóbuszon. Az el-
lenõrök azonban szemfüle-
sek voltak, és lebuktatták az
utast.

Február 14-ére virradóra
hatoltak be egy Mátyás ki-
rály utcai ingatlanba isme-

retlenek, akik 80 ezer forin-
tot vittek el az egyik helyi-
ségbõl.

Az egyik berekháti telek-
rõl is loptak, innen a fólia-
bordázatról vágták le, és
vitték magukkal a negyven-
ezer forint értékû fóliát a
tettesek.

Rozsdamentes acéllemeze-
ket tulajdonítottak el isme-
retlen elkövetõk február 16-
án a hajnali órákban az
egyik helyi vállalat területé-
rõl. A rendõrség két sze-
mélyt gyanúsít a bûncselek-
ménnyel, ellenük a vizsgálat
folyamatban van.

Kábellopás történt Szentes
egyik külterületi tárolóépü-
letébõl. A bûnözõk 100 ezer
forint értékben vittek ma-
gukkal vezetéket február 16-
ára virradóra.

Megpróbáltak betörni is-
meretlenek az egyik nagy-
mágocsi élelmiszerboltba
úgy, hogy az üzlet hátsó fa-
lát kezdték el bontani, ám
valószínûleg megzavarhat-
ták õket a nagy munkában,
mert végül nem fejezték be
az elkezdett melót, így végül
semmi nem tûnt el a boltból.

14 darab akácfát vágtak ki
és loptak el a bûnözõk a 45-
ös út mellõl, a fák értéke
több tízezer forint.

Két kerékpár is eltûnt az
elmúlt napokban városunk-
ban, a jármûveket és az el-
követõket már keresik a
rendõrök, mint ahogy azt a
babakocsit is, melyet az
egyik Köztársaság utcai ház
lépcsõházából lopott el a tol-
vaj.

hv

Született:
Mihály Péter és Urik Kitti-

nek (Munkás u. 10.) Bella Lu-
ca, Orosz János és Simon
Zsanettnek (Keresztes u. 10.)
Norina Réka, Kozák-Szilágyi
János és Farkas Tímeának
(Kossuth u. 27.) Zsófi, Laka-
tos Szabolcs Miklós és Lévai
Zsuzsannának (Bihari sor

11.) Amanda Emese nevû
gyermeke.

Elhunyt:
Szabó Imre (Boros S. u.

35.), Erdei Mihályné Laki Er-
zsébet (Csík u. 3.), Kökényesi
Sándorné Szalkai Veronika
(Ady E. u. 15.), Horváth
Sándorné Dömsödi Erzsébet
(Esze T. u. 7.).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü február 25—március 1.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Májgaluskaleves és

sárgadinnye leves
A menü: Vadas sertéscomb,

sós burgonya
B menü: Rántott sajt, rizibizi, tartár
Kedd: Lebbencsleves és paradi-

csomleves betûtésztával
A menü: Malacpecsenye,

sült burgonya, saláta
B menü: Csibefalatok sajtmártásban,

tészta
Szerda: Zellerkrémleves és

zöldbableves
A menü: Füstölt karaj roston,

szárazbabfõzelék
B menü: Kacsapecsenye combjából,

tört burgonya, párolt
káposzta

Csütörtök: Sonkás tormaleves és
minestrone hüvelyesekkel

A menü: Borsos tokány, tészta, saláta
B menü: Wildenburgi csibemell,

gombás rizs, saláta
Péntek: Szárazbableves füstölt

ízekkel és grízgaluskaleves
csirkeaprólékka

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

B menü: Milánói makaróni vagy
mákos nudli

www.galeriakavehaz.hu (X)

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

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

Gyógyszertári ügyelet: Február 25-ig Dr. Bugyi István Gyógyszertár
(Kossuth tér 5.) mindennap (hétvégén és ünnepnapokon is!) 8-20
óráig. Február 25-március 4.: Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.) hétfõ-
péntek 7.30-18, szombat 8-12 óráig.  Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) február 23-
24-én Hobot László, Kodály Z. u. 15., tel.: 20/311-08-30.

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétán-
kon az alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok. 

Tojás 35-42 Ft/db, vöröshagyma 120-140 Ft/kg, fokhagyma 800-
1000 Ft/kg, lila-, fehér és sonkahagyma 350 Ft/kg, édeshagyma
499-520 Ft/kg, petrezselyem- és zellerzöld 50-70 Ft/csomó, kapor
70 Ft/csomó, zeller 100-160 Ft/db, karfiol 400-450 Ft/kg, bab 700-
960 Ft/kg, fehér- és erõs paprika 40-150 Ft/db vagy 200-250 Ft/20
dkg, paradicsom 350-750 Ft/kg, kígyóuborka 700 Ft/db. Káposzta
150-180 Ft/kg, lilakáposzta 280 Ft/kg, kelkáposzta 280-300 Ft/kg,
sütõtök 250 Ft/kg, sülttök 490 Ft/kg.

Szõlõ 700-800 Ft/kg, körte 450 Ft/kg, Idared, Jonagold, Star-
king, Mucsu 150-170 Ft/kg. Zöldhagyma 80-120 Ft/csomó, sör- és
jégcsapretek 100 Ft/db, feketeretek és cékla 150 Ft/kg.

Karalábé 150 Ft/db, krumpli 120-135 Ft/kg, saláta 180 Ft/db,
gyökér 250-300 Ft/kg, sárgarépa 140-190 Ft/kg, gomba 450-550
Ft/kg. 

Dióbél 2600 Ft/kg, mák 1600 Ft/kg, csiramálé 180-250 Ft/doboz.
Narancs 250-280 Ft/g, mandarin 300-350 Ft/kg, citrom 580 Ft/kg,
banán 400-480 Ft/kg, kivi 480 Ft/doboz.

PPPPiiiiaaaaccccoooollll jjjjuuuunnnnkkkk

Hamis nyugdíjasszelvénnyel utazott

KKeevveerréékk  sszzuukkaa  kkuuttyyaa  kkööllttöözzééss
mmiiaatttt  iinnggyyeenn  eellvviihheettõõ..  ÉÉrrdd..::
7700//442288--5599--9988..

Apró

A Szentes Városi Úszó Club meghívására hétfõn városunkba látogatott Sors Tamás
világcsúcstartó, többszörös paralimpiai, világ- és Európa bajnok paraúszó. Az uszodában
megtekintette az úszók edzését, beszélt Rácz Nikivel és edzõjével. Nikirõl azt mondta, a
riói játékokra komoly esélyesként utazhat majd a szentesi paraúszó.

A Télbúcsúztató Karnevál
miatt a belvárosban ideigle-
nes forgalomkorlátozásra
kell számítani. Pénteken 14
órától, amíg a busók elvonul-
nak, lezárják a Kossuth utcá-
nak a Klauzál u. és Petõfi u.
közötti részét, szombaton pe-
dig 16.30-tól a Kossuth utcá-
nak a Klauzál és a Tóth J. u.
közötti szakaszát.

Forgalomkorlátozás 

Paralimpiai bajnok látogatóban

Villányi Erzsébet fõorvos vehette át ebben az évben a Bu-
gyi István Emlékérmet. Az elismerést a kórház tudományos
bizottsága ítéli oda és ünnepi tudományos ülés keretében
adják át. Ugyanekkor került sor az orvosok tudományos te-
vékenységének elismerésére. A tudománnyal a kórházért
díjat az orvosok közül Papp Zoltán fõorvos és Kószó Péter
rezidens kapta meg. Szakdolgozók közül Moró Mária és
Török Gabriella ápolók tudományos munkáját díjazta a bi-
zottság.


