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Nem kell visszasajtolni
Hamarosan megszûnik a használt

termálvíz visszasajtolásának kötele-

zettsége, jelentette be a kertészek

elõtt az agrárgazdaságért felelõs ál-

lamtitkár a DélKerTÉSZ ünnepi köz-

gyûlésén.

4. oldal

Hárman versengenek
a fõigazgatói székért

Hárman pályáznak a szentesi kórház
fõigazgatói tisztségére. A pályázatokat
egy bizottság véleményezi, és szemé-
lyesen is meghallgatják az aspiránso-
kat. A miniszter április 20-ig dönt az
intézményvezetõ személyérõl.

3. oldal

Stratégiai megállapodást
kötött a Hungerit Zrt-vel a
Vidékfejlesztési Minisztéri-
um – tudtuk meg Magyar
József vezérigazgatótól, aki
a vállalat és a fedett uszoda
ügyeivel kapcsolatban in-
terjút adott lapunknak. 

Az ország 44 baromfifel-
dolgozója közül kettõvel, a
szarvasi Gallicooppal és a
szentesi Hungerit Zrt.-vel
kötött a napokban stratégiai
megállapodást a Vidékfej-
lesztési Minisztérium. Az
együttmûködés elõnyeirõl

Magyar József vezérigazgató
lapunknak úgy fogalmazott,
ha az élelmiszeripart érintõ
kérdéssel foglalkozik a kor-
mányzat, elsõként azon tár-
saságok véleményét fogják
kikérni a tervezett intézke-
désekrõl, akikkel ilyen, part-
neri viszonyban van a szak-
tárca. Ezen felül megtisztel-
tetésnek is tekinti a vállalat
tulajdonosa, hogy a minisz-
térium kiemelt figyelmet for-
dít a Hungerit mûködésére.
Fontosabb beruházásoknál –
amelyek elõkészítése zajlik,

de részleteket egyelõre nem
árult el a cégvezetõ – pedig
jól jöhet ez az aprócska pozí-
cióelõny. 

Az elmúlt év egyébként
érdekesen alakult a vállalat-
nál: a vártnál kisebb bevétel
mellett a reméltnél maga-
sabb nyereséget tudott elérni
a cég. A forgalom 38 milliárd
forint volt, az eredmény pe-
dig meghaladta a 800 milliót.
A jelenlegi kilátások viszont
nem olyan jók, mint tavaly
ilyenkor.

(folytatás a 3. oldalon)

Május végén kezdõdik az uszodaépítés

Pozícióelõnyben
a Hungerit Zrt.

Szentesen nem lesz lát-
szatja annak, hogy a hat
éves gyermekeknek szep-
tembertõl iskolába kell jár-
niuk: az új tanévben tovább
csökken a tanulólétszám.
Errõl és a beiratkozás egyéb
fejleményeirõl Molnárné
Tóth Györgyi járási tanke-
rületi igazgató nyilatkozott
lapunknak. 

– Az új köznevelési tör-
vény szerint az augusztus
31-ig hatodik életévüket
betöltõ gyermekeknek isko-
lába kell járniuk. Pontosan
mennyi elsõs lesz Szentesen? 

– Az új szabályozás alap-
ján 372 tanköteles gyermek
van összesen a városban. De
közülük 126-an az óvodában
maradnak, 28-an pedig bi-
zottság elé kerülnek. Ennek
tükrében várhatóan 221 fõ
beiratkozására számítunk,

de némiképp növekedhet ez
a létszám, ha bizottságok a
vizsgált 28 gyermek közül
néhányat iskolaérettnek mi-
nõsítenek. Tavaly szeptem-
berben 264 elsõs kezdte meg
általános iskolai tanulmá-
nyait, vagyis a törvényi vál-
tozás ellenére Szentesen
csökkeni fog az elsõsök szá-
ma. Úgy néz ki, a demográfi-
ai hullám így is képes meg-
mutatkozni.

– Mindezek alapján szep-
temberben hány elsõs osz-
tály fog indulni a szentesi is-
kolákban? 

– Az elõzetes felmérések
alapján az állami fenntartású
iskolákban 5, míg az egyházi
intézményekben 2-2 elsõs
osztály indul. Erre vonatko-
zóan korábban érvényben
volt egy megállapodás az
önkormányzati és az egyházi

fenntartású iskolák között,
és ezt az egyezséget megújí-
tottuk. A beiratkozás idõ-
pontja is egységes: mind az
öt szentesi iskolába április 8-
9-én várják a szülõket.

(folytatás az 5. oldalon)Látványos küzdelmek,
sztárvendégek, csinos lá-
nyok, hazai sikerek, rugal-
mas szervezés és telt ház
jellemezte a Szentesen újjá-
születõ ökölvívógálát. A
mintegy kétezer helyszíni
nézõ mellett a Sport1 televí-
ziós közvetítésén keresztül
több mint kétszázezren kö-
vették a gála eseményeit. 

Közel két éves elõkészítõ
és szervezõ munka eredmé-
nyeként jöhetett létre szom-

baton este a hazai profi ököl-
vívás ünnepe. A Rácz Félix
sportmenedzser, Bertók Ró-
bert egykori magyar bajnok,
edzõ és rendezvényszervezõ
valamint Széles Richárd üzlet-
ember által tavaly alapított
Ferobox Event menedzser-
iroda elsõ nagyrendezvényét
televízióban, interneten és a
helyszínen több százezren
követték figyelemmel. Or-
szágos napilapok a gála elõtt
és után folyamatosan közöl-

tek híreket a bokszolókról.
Mondhatni, hogy szinte tel-
jes hazai siker született, hi-
szen a Ferobox öklözõi nyer-
ték a mérkõzéseket. A ren-
dezvényen megjelent Csö-
tönyi Sándor, a Magyar Ököl-
vívó Szövetség elnöke, Ko-
vács László szövetségi kapi-
tány, Benik Balázs magyar
bajnok rally versenyzõ, Berki
Krisztián olimpiai- és világ-
bajnok tornász.

(folytatás a 6. oldalon)

Várhatóan kilenc elsõs
osztály indul
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Nagy Imre „Lütyõnek“ (a képen jobbra) szentesi munkahelyén megengedték,
hogy délelõtti mûszakban dolgozzon – így délutánonként készülhetett mérkõzésére.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

A térfigyelõ kamerarendszer beváltotta a
hozzáfûzött reményeket – így lehetne össze-
gezni a képviselõ-testület csütörtöki ülésén
elhangzottakat. A helyi rendõrség munkájá-
ról készült beszámolóról és annak eredmé-
nyeirõl elismerõen nyilatkoztak a döntésho-
zók, akik közül többen is szorgalmazták,
hogy évi 1-2 kamerával bõvüljön a városi tér-
figyelõ rendszer. 

Az ifjúsági cselekvési terv megtárgyalásá-
nál Horváth István azt javasolta, az önkor-
mányzat rendszeresen adjon tájékoztatást ar-
ról, évente mennyien szereztek szakképesí-
tést, diplomát, közülük mennyien tudtak el-
helyezkedni Szentesen, illetve hogy mennyi
30 éven aluli álláskeresõ van a városban. An-
tal Balázs Tibor a drogprevenció fontosságára
hívta föl a figyelmet, és kérte, az önkormány-
zat szánjon erre pénzt. Válaszként elhang-
zott, a családsegítõ központ végzi ezt a mun-
kát, és hogy mindenki megismerje eredmé-
nyeiket, a jövõben be is számolnak tevékeny-
ségükrõl. Mielõtt a közmûvelõdési koncepci-
ót elsõ olvasatát elfogadta a grémium, Szûcs
Lajos alpolgármester elismerte, valóban ösz-
szehangoltabban kellene mûködniük az in-
tézményeknek, mert sok az átfedés a progra-
mok között. Vitát szült, hogy rögzíteni kell-e
az erre a területre szánt anyagi források mér-
tékét, vagy a mindenkori pénzügyi helyzet
határozza meg a közmûvelõdés finanszírozá-
sát. 

Csak Horváth István nem támogatta az új
sportkoncepció elfogadását. Döntését azzal

indokolta, hogy nem változott a városveze-
tés korábbi szemlélete, miszerint mindenki
kap támogatást, holott jóval kevesebb pénz
jut sportra. Ráadásul szerinte a pénzek elosz-
tásáról lobbi és nem nyílt értékelési rendszer
alapján döntenek. Benne maradt a dokumen-
tumban, hogy sportáganként csak egyesüle-
tet támogat a város. Pásztor Antal felvetésére
Szirbik Imre indítványozta, a szakbizottságok
dolgozzanak ki javaslatot arra, hogy hátrá-
nyos helyzetû gyermekek sportolási lehetõ-
ségeit elõsegítse a város.  

A Vitala-projekt megvalósításában érdekelt
Szentes Spa Medical Kft-ben a város tulajdo-
nosi képviseletét Varga Árpád látta el, de õ le-
mondott mandátumáról, ezért Horváth Ist-
vánt választották a helyére. A döntés elõtt
Bujdusó Tamás arról érdeklõdött, hogy a tár-
saság felügyelõbizottsága (feb) miért nincs
bejegyezve a cégbíróságnál. Katos Zsolt ügy-
vezetõ erre azt felelte: azért, mert a taggyûlés
még nem tûzte napirendjére a kérdést.

Antal Balázs Tibor kifejtette, azért tartott
néhány hete sajtótájékoztatót, hogy jelezze,
nem elõnyös megállapodást kötött a város
ebben az ügyben, és ez a nyilvánosságra is
tartozik. Az önkormányzat delegáltjai pedig
nem számoltak be a testületnek az elfogadott
üzleti tervrõl. Szabó Zoltán erre megjegyezte,
õ is tagja lenne, de még meg sem alakult a
feb, ezért övön aluli ütésnek érezte képvise-
lõtársa nyilatkozatát.

(folytatás a 8. oldalon)

Koncepciók délutánja

Változik a közösségi közle-
kedés menetrendje a hétvé-
gén a húsvét, az óraátállítás
és az iskolai tavaszi szünet
miatt. Március 31-ére virradó
éjjel kezdõdik a nyári idõszá-
mítás, vasárnap hajnali 2 óra-
kor 3 órára kell az órákat elõ-
reállítani. A MÁV-Start vona-
tai vasárnap ünnepnapi, jövõ
hétfõn pedig a vasárnapi me-
netrend szerint közlekednek.

Óraátállítás
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Éppen tíz éve jött el a ha-
lálhíre, de sokan már koráb-
ban el akarták felejteni. Pe-
dig a fiatal Vecseri Zsigmond
a Horváth Mihály Gimnázi-
um legendás cserkészzene-
karának egyik alapítója, ösz-
szekovácsolója volt. Sokféle
hangszeren játszott. Eredeti-
leg tíz évig cimbalmozni
tanult, de a cserkészzene-
karban minden fúvós hang-
szert biztonsággal szólalta-
tott meg.

Életében a háború után ke-
serves idõszak következett.
Sem otthona, sem megélhe-
tése nem maradt. Városában
jogi diplomájával még se-
gédmunkásként sem jutott
kenyérhez. Nyiry Géza segít-
ségével ekkor került Nagy-
kõrösre. Hivatalsegédnek a
zeneiskolába. Itt lett munka,
lakás, megélhetés a család-
nak.

Boldog volt, hogy dolgoz-
hatott. Kora reggeltõl szolgá-
latban késõ estig, kályhafû-
téstõl a tandíj beszedéséig.
Kevés pihenõ idejében a vá-
rosi tánczenekarban muzsi-
kált. Majd elkezdhette a taní-
tást. A fõiskolát ugyan har-
sona szakon végezte el, de
tanára és mestere volt min-
den fúvós hangszernek. Ta-
nítványait szívesen várták a
zenei szakközépiskolákban,
sok mûvészt õ indított el út-
jára. Így Matúz Istvánt, a vi-
lághírû fuvolamûvészt. Ezek
után lehetõséget teremtett a
zenéhez csak véletlenül sod-
ródó gyerekek számára is.
Megszervezte az ország elsõ
ütõszenekarát. A „Ki mit
tud“ zajos sikere láttán az
egész országban alakultak
újabb ifjúsági ütõszeneka-
rok. Mi volt a titka?  Miután
számba vette a gyerekek tu-

dásszintjét, olyan mûveket
választott, amivel meg tud-
tak birkózni és örömmel ját-
szották. Türelméhez széles-
körû tudás és végtelen derûs
természet járult. Nagyobb
zenekar vagy kamaraegyüt-
tes az õ irányításával mindig
örömmel muzsikált. És a
hallgatóság örömére is.

Nem véletlen, hogy Nagy-
kõrös is maradéktalanul be-
fogadta. Hitét sem kellett
megtagadnia, 1954-tõl volt
tekintélyes presbiter. 2003-
ban Nagykõrös "Pro urbe"

díját már csak gyászba öl-
tözött özvegye vehette át.
Most bizonyára csodásan
hangzó égi  együttest szerve-
zett talán az egykori szentesi
cserkészekbõl, ahová most a
szentesiek fogadják be hálá-
ból a kõrösieket.

B. M. E.

„Akiket nem felejtenek el“

Dr. Vecseri Zsigmond
A felsõpárti városrészben

található; a Rákóczi Ferenc, a
Nyíri és a Nagygörgõs utcá-
kat köti össze. Az 1860-as
évek elejétõl a századfordu-
lóig még névtelen utca volt.
Az 1906. évi városrendezés-
kor kapta a Ruzs Molnár ut-
ca nevet, a város egyik jelen-
tõs családjáról. A családi le-
gendárium szerint a névere-
det a török kiveréséig, a
XVII. század végéig vezethe-
tõ vissza. A török ellen vonu-
ló nemzetközi hadak között
francia tüzérek is voltak,
akik egy ideig Szentesen ál-
lomásoztak. Az akkori szo-
kás szerint a családtagok is
követték a csapatokat. Egy
Ruzs nevû tüzérnek a lánya
beleszeretett a szentesi Mol-
nár János nevû fiatalember-
be, és hozzáment feleségül.
Mivel sok gyermeke szüle-
tett, elnevezték õket Ruzs
Panni fiainak. Az akkori szo-

kás szerint a sok szentesi
Molnár nevût különbözõ jel-
zõkkel különböztették meg,
pl.: Sarki Molnár, Józan Mol-
nár, Béres Molnár, Dósai
Molnár… Ruzs Panni fiai let-
tek a Ruzs Molnárok. E szép
történetnek ellentmond,
hogy a református anya-
könyvekben az elsõ Ruzs
Molnárok majd csak az 1770-
es években bukkannak fel.
Az elsõ pontos adat a refor-
mátus házassági anyakönyv-
bõl való, mely szerint Mol-
nár János (26 éves) ifjú 1774.
jan. 12-én feleségül vette
Ruzs Anna 17 éves hajadont,
kiknek házasságukból szá-
mos gyermek született.  Ezt
követõen rendszeressé vált a
Ruzs Molnár vezetéknév
használata. A jómódú család
vagyona a hagyomány sze-
rint abból származott, hogy
az 1860-as években ráálltak a
lótenyésztésre, azon belül is

a remonda lovak (= fiatal,
még be nem tanított katona-
ló) tenyésztésére.  A család
több tagja jelentõs adomá-
nyokkal látta el a református
egyházat. Pl.: Ruzs Molnár
Ferenc (1844–1918) gazdál-
kodó 27 holdnyi alsóréti ta-
nyaföldjét az egyházra íratta.
Életnagyságú portréja máig
is a református imaház egyik
szobáját díszíti. A Ruzs Mol-
nárok többsége egykor a Rá-
kóczi utcában lakott, valószí-
nûleg ezért nevezték el róluk
annak egyik névtelen mel-
lékutcáját.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (109.)

Ruzs Molnár utca

A Szentesi Élet március 22-i számában hosszú beszélgetés
jelent meg Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkárral, mely-
nek apropója a termálvizek visszasajtolási kötelezettsége
volt. Az államtitkár úr sajnos kissé követhetetlen szövege
számos félreérthetõ indoklást is tartalmaz. Az már eleve kü-
lönös, hogy errõl a visszasajtolási kötelezettségrõl mennyi,
egymásnak is ellentmondó közlemény olvasható, jó lenne
már egyszer tisztába tenni a miérteket.

Miért kell visszasajtolni a termálvizet, illetve miért nem
kell mégsem minden esetben, és hogy akkor egy kertészet
hogyan találja ki, érdemes-e belevágnia egy termálkút
fúrásába. Azt mondja Illés Zoltán, hogy „ha kihasználták a
termálvíz hõenergiáját, akkor elengedik a vizet, de ezzel a
csatorna, a felszíni vízfolyás teljesen elpusztul!” Nos, nem tu-
dom finomabban megfogalmazni: ez ostobaság, és nem igaz.
Szentesen jó ötven évvel ezelõtt földgázt kerestek és termál-
vizet találtak, kis túlzással, bárhol fúrtak, jött a melegvíz. Ez-
zel üzemelt eleinte egy kis fürdõmedence a kórházban, és
egy kút a Kiss Zsigmond utcán, ahonnan rengetegen hordták
a melegvizet kannákban – a többi pedig folyt, és folyik máig
a Kurcába. A Kurca azonban köszöni szépen, jól van. A nö-
vényvilága gyönyörû, rengeteg vízimadár él rajta, és a part-
ján állandóan ott látni a horgászokat. Mi pusztult itt el, Illés
úr?

A cikk írója megpróbál a Termál-tóval is érvelni, amely tö-
kéletesen ellentmond Illés úr mondandójának a maga csodá-
latos növény- és madárvilágával, de ezt az államtitkár úr va-
lami zavaros fejtegetéssel söpri el, amely az õ születésével in-
dul, és azzal zárul, hogy „ha nincs kút, nincs tó!” Szenzációs
megfigyelés! De azért emlékeztetném Illés urat pár, nagy és
híres termálvizes helyre az országban, amelyekben az a kö-
zös, hogy nem fúrtak kutat, hanem feltört a meleg gyógyvíz,
és – eddig legalábbis – senki nem akarta visszasajtoltatni az
elhasznált termálvizet a földbe. Ilyen helyek a teljesség igé-
nye nélkül: Hévíz, Harkányfürdõ, Egerszalók – és még egy
sor. Tisztázni kellene végre a visszasajtolást indokló érvek
helyességét is. Az emberiség számos anyagot termelt és ter-
mel ki a föld mélyébõl, kõolajat, földgázt például, vagy sze-
net, amelyekrõl biztosan tudjuk, nem termelõdnek újra a föld
alatt, mégsem akar senki visszasajtoltatni a helyükre semmit.
A termálvizeknek pedig a geológusok szerint biztosított az
utánpótlása.

Én afelé hajlok, hogy a szentesi kertészekkel értsek egyet
ebben az áldatlan ügyben. A kertészekkel, akik azt látják,
olyan országokból jönnek parancsok például termálvíz-ügy-
ben, amely országokban nem nagyon vannak termálkutak –
viszont hatalmas zöldségkertészeteiknek a magyar, ezen be-
lül a szentesi zöldségtermelõk komoly, és egyre komolyabb
konkurenciát jelentenek. Aligha lehet rossz néven venni, ha a
kertészek azt gondolják, egyszerûen manipulálni akarnak ez-
zel a visszasajtolás üggyel azok, akiknek ez elemi gazdasági
érdekük. Nos, ne feledjük: nekünk itt Szentesen és környé-
kén húsba vágó, elemi érdekünk a nagyon magas színvonalú
zöldséghajtatás fenntartása, fejlesztése – és ehhez termálvíz
kell, amely ráadásul itt van alattunk mindenütt. Az csak „ap-
róság”, hogy a fél várost termálvíz fûti, és két fürdõt is ter-
málvizekkel tölt fel a város. Ezt mind ki kell dobni? Vagy
duplájára drágítani egy olyan ránk erõltetett koncepció mi-
att, amely mögött nem áll megalapozott, tudományosan iga-
zolt bizonyítás? Tényleg meg kell tennünk?

Kuklai Árpád

Olvasónk írja

Húsba vágó ügy

Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Szabó
János József régészt kérdez-
tük.

– Kishajó, kikötõ és vízi
színpad a Kurcán, amin vé-
gig lehetne csónakázni. Meg-
szépített, kidekorált hidak,
evezõs versenypálya. El tud-
ják ezt képzelni? Kastnerné
Józsa Erzsébet megtette. 

– Mindenekelõtt jeleznem
kell, hogy ebben a dologban
elfogult vagyok: Kastnerné
Józsa Erzsébet mellett én is
vezetõségi tagja vagyok an-
nak az Együtt Szentesért
Egyesületnek, amely tavaly-
elõtt különös figyelmet szen-
telt a Kurcának. Egy délután
tudományos, de közérthetõ
elõadások hangzottak el vá-
rosunknak errõl az ékességé-
rõl, és ugyanakkor olyan ró-
la szóló kiállítás is nyílt az if-
júsági házban, amely hete-
ken keresztül látogatható
volt. Nálam foglalkozási ár-
talom, hogy a sokévezredes
múltba révedek. A Kedves
Olvasót most csupán alig
több mint egy évtizedre sze-
retném magammal vissza-
vinni, képzeletben: emlékez-
zünk csak bozóttal sûrûn be-
nõtt vízpartokra, meg a nyár
végén a teljes víztükröt be-
borító rucaörömre! Ha az az-
óta bekövetkezett változáso-
kat tekintetbe vesszük, nem
kell fantazmagóriának tarta-
nunk a tanárnõ felvetéseit.
Ezeknek az újabb vágyaknak
a beteljesülésére azonban bi-
zonyára többet kell várni,
mint a mostani állapot meg-
valósulására, hiszen ennek a
már meglevõnek a fenntartá-
sa azért sok pénzbe kerül.

– Befejezõdött a szentesi
kórház mozgásszervi rehabi-
litációs osztályának fejlesz-
tése, amely egy határon át-
nyúló pályázat keretében

valósult meg romániai part-
nerével, a zsombolyai kór-
házzal közösen. 

– Engedtessék meg nekem,
hogy most egy picivel még
az elõzõeknél is mélyebbre
tekintsek vissza a múltba, a
saját gyerekkoromba! A Bé-
kés megyei Battonyán nõt-
tem fel, ahol három, külön-
bözõ nyelvet beszélõ nép lá-
nyai és fiai éltek békésen
együtt, ismétlem: együtt, és
nem egymás mellett! Nem is
tudtam könnyen felfogni,
amikor az iskolában azt ta-
nultam, hogy 1848–49-ben
ugyanezen népek egymás el-
len harcoltak. Ezért engem
szinte gyermeki öröm tölt el,
amikor határokon átnyúló
együttmûködés megvalósu-
lásáról hallok, különösen ér-
vényes ez akkor, amikor em-
berek egészségérõl, életmi-
nõségérõl van szó.

– Mintegy száz nyolcadi-
kos jelentkezett felvételire a
Zsoldos Ferenc Középiskola
és Szakiskola katonai osz-
tályába. 

– Ebben a témában nincs
közvetlen élményem, hiszen
nem teljesítettem katonai
szolgálatot. Azonban egyet-
len, józanul gondolkodó ál-
lampolgár számára, így ne-
kem sem lehet közömbös,
mennyire hatékony az õt, il-
letve engem körülvevõ tár-
sadalom önvédelmi mecha-
nizmusa. Gondoljunk csak
az elmúlt néhány nap idõjá-
rási viszontagságaira! Gya-
korta csupán a Magyar Hon-
védség szervezettsége, fe-
gyelmezettsége és persze
eszközei révén lehetett kime-
nekülni a szorult helyzetbõl.
„Sültcivil” mivoltom ellené-
re vagy talán éppen ezért,
engem a más, olykor igen tá-
voli országokban zajló, béke-
fenntartó missziókban részt-
vevõ katonáink sikerei szok-
tak büszkeséggel eltölteni.
Ezek pedig egészen a 19.
század végéig nyúlnak visz-
sza – csak hogy még az eddi-

gieknél is mélyebben réved-
jek a múltba! Az a tény, hogy
Szentesen van a II. Rákóczi
Ferenc Mûszaki Ezred, ter-
mészetessé teszi, hogy a
katonasuli is Szentesen van.

– A visszasajtolás nem az
ördögtõl van – fogalmazott
a lapunknak adott interjú-
ban Illés Zoltán. 

– Az összes kérdés közül
ez érinti a legkeményebben a
jelent. Ám lassan a viccbeli
Mórickára kezdek hasonlíta-
ni, akinek mindenrõl ugyan-
az jut az eszébe – nekem
mindig a múlt, ebben a té-
mában pedig kétszeresen is.
Közel másfél évtizeddel ez-
elõtt ugyanis olyan kiállítás-
sal és tudományos konferen-
ciával „debütáltam” múze-
umigazgatóként Szentesen,
amelyet Mód László néprajz-
kutató rendezett és szerve-
zett. Mindkettõ azokról a
bolgárkertészekrõl szólt,
akik a 19. század derekán je-
lentek meg vidékünkön, és
vetették meg a hajtatásos
zöldségkertészet alapjait. A
háttérbeszélgetések során
már akkor is ott lebegett ké-
nyes kérdésként a termálvíz
ügye. Itt is meg kell említe-
nem Kastnerné Józsa Erzsé-
bet nevét. Az Együtt Szente-
sért Egyesület tavalyi prog-
ramjába ugyanis, az õ javas-
latára, bekerült egy olyan
pont, hogy tudományos
szakértõket hívjunk meg
egy, a termálvízzel kapcsola-
tos fórumra, ahol szembesí-
teni lehetne, nagy nyilvános-
ság elõtt a különbözõ szem-
pontokat, érdekeket. Csak
aztán olyan érzékeny pont-
nak bizonyult a téma, hogy a
felvetést maga az ötletgazda
vonta vissza. Az elmúlt na-
pok helyi hírei nyomán úgy
vélem, mégiscsak meg kelle-
ne az egyesületünknek ren-
deznie ezt a tanácskozást. A
verebek ugyanis csiripelnek
olyat is, hogy a fûtési szezon
végére le szokott csökkenni
a termálvizet szolgáltató ku-

tak hozama. Jó lenne alapo-
san körbejárni ezt a kérdést!
Véleményem szerint kellene
léteznie koncepciónak arra
az esetre is, ha – ne adja Is-
ten – kritikus mértékben
apadna ezeknek a hõenergi-
át tartalmazó vizeknek a
szintje. Olyan, egyfajta B-
tervre gondolok, amelynek
segítségével el lehetne kerül-
ni az ilyen esetben bekövet-
kezõ gazdasági megrázkód-
tatást. Egész Európában je-
lentkezett hasonló gond, pél-
dául a szénbányák bezárása-
kor. Ha lehet, tanuljunk is a
múltból!

– A hónap elején indult és
az év végén fejezõdik be a té-
li közfoglalkoztatási prog-
ram közel 49 millió forintos
támogatással. 

– Azt tudom, hogy a két
világháború között ezt a te-
vékenységet ínségmunkának
hívták, és néhány esetben ré-
gészeti feltárásokra is adtak
pénzt ennek keretében. Az
embereknek jó volt, mert egy
kis jövedelemhez jutottak, a
múzeumok pedig sok szép
lelethez. Manapság azonban
a dolognak ezt a részét gé-
pek végzik, kubikosokra
nincs szükség nagy töme-
gekben. Utazás közben,
buszból, vonatból kitekint-
getve bántják a szemem a
düledezõ tanyák. Néha el is
merengek rajta: nem lehetne
ezek lebontását is bevonni a
közmunkaprogramba. Aztán
rendszerint azzal „szerelem”
le magam, hogy ez csak ko-
moly tulajdon- és birtokjogi
egyeztetéssel volna lehetsé-
ges, meg aztán van még sok
más és bizonyára égetõbb
feladat is.

Mit szól hozzá
Szabó János József?



Az elmúlt napok csapadé-
kos idõjárása miatt emelke-
dett a belvízzel elöntött me-
zõgazdasági területek nagy-
sága. A vízgazdálkodási tár-
sulat múlt hét óta tart elsõ
fokú készültséget és napi
120 ezer köbméter vizet
emel át a befogadókba. A
társulat idén nem fizettet ta-
gi hozzájárulást, a költségei-
ket más forrásból fedezik.

Tavaly ilyenkor az aszály
miatt kellett beindítani a
szivattyúkat és vizet juttatni
a folyókból a csatornákba,
hogy öntözhessenek a gaz-
dák.  Tavaly márciusban
egyáltalán nem esett csapa-
dék, idén az átlagos meny-
nyiség háromszorosa hullott
le esõ és hó formájában. A
gazdák két héttel ezelõtt a
tavaszi munkákra készül-
tek, most azonban bizonyta-
lan, mikor tudnak a földek-
re menni gépeikkel. Most
napi 120 ezer köbméter bel-
vizet emel a befogadó
Kurcába és Tiszába a a Szen-
tes és Környéke Vízgazdál-

kodási Társulat, hogy minél
kevesebb víz legyen a földe-
ken. A vízborítás 5500-6000
hektárt érint és további
12.500 hektáron teljesen át-
ázott a talaj a társulat keze-
lésébe tartozó területen. El-
sõsorban a Tisza és Körös
melletti mélyfekvésû része-
ken és Cserebökény környé-
kén látható víz mezõgazda-
sági területeken. 

– A belvízvédekezésben
11 fõ vesz részt, a társulat
17 szivattyútelepébõl nyolc
üzemel napi 102 órában,
másodpercenként 2,5 köb-
méteres teljesítménnyel –
tudtuk meg Szépe István ön-
tözési részlegvezetõtõl. Ta-
valy egész évben 26 millió
köbméter vizet adtak az ön-
tözésre, míg 2011-ben csu-
pán tízmilliót. A március 20-
án elkezdett belvízvédeke-
zés eddig négymillió forint-
ba került, a költséget az ál-
lam utólag kifizeti. 

A társulat ügyvezetõje ér-
deklõdésünkre elmondta,
hogy õk nem emelik az ön-

tözõvíz árát, mégis drágul
az ATIVIZIG díjemelése mi-
att. Jó hír a gazdáknak,
hogy idén nem kérnek tá-
mogatást a tagoktól. Ugrai
Bálint elmondta, a társulat
vezetõsége döntött a tagi
hozzájárulás elhagyásáról,
mivel az idei költségeiket
részben fedezik az elõzõ
évek nyertes uniós pályáza-
tai, melynek önrészét az ál-
lam válallja és önálló vállal-
kozói tevékenységbõl is
származnak bevételeik.
Másrészt a társulat jövõje is
bizonytalan, úgy tûnik a
kormány meg akarja szün-
tetni a társulatokat. Helyet-
tük jönne létre még ebben
az évben az Öntözési Hiva-
tal, ami kezelné az állami és
önkormányzati csatornákat
illetve biztosítaná az öntö-
zést.

Tavaly 35 millió forint be-
vételt vártak tagi hozzájáru-
lásból a társulatnál, azon-
ban az összeg alig több mint
fele folyt be területarányo-
san. A decemberben megje-

lent törvény szerint csak a
közgyûlés dönthet kéthar-
mados többséggel az önkén-
tesen fizetendõ hozzájárulás
kivetésérõl és szinte kizárt,
hogy a mintegy négyezer
tagjuk kétharmadát össze
tudnák hívni szavazásra.

A vízgazdálkodási társu-
lat közel 90 ezer hektáron,
több mint 500 kilométer bel-
vízvédelmi és öntözõcsator-
nát kezel, beleértve az ön-
kormányzati csatornákat is.
Idei terveikben mintegy het-
ven kilométer csatornát újí-
tanak fel uniós forrásból. A
társulat saját vállalkozó te-
vékenységet is végez, ami
szintén bevételt jelent szá-
mukra, amit mûködésre
tudnak fordítani. Idén 150
fõt szerettek volna közfog-
lalkoztatásban alkalmazni
egy éven keresztül, ezzel
szemben csak négy hónapig
dolgozhat 45 fõ csatorna-
karbantartáson – mondta el
lapunknak Ugrai Bálint
ügyvezetõ.

Besenyei

Folytatás az 1. oldalról
Bár 2013 elsõ két hónapjá-

ban 500 millió forinttal na-
gyobb volt az árbevétel,
mint 2012 hasonló idõszaká-
ban, eredményességben vi-
szont elmaradnak az elmúlt
évi mutatóktól. Ennek okát
abban látja Magyar József,
hogy idén hiába forgalmaz-
tak több tonna árút, mivel az
olcsóbb termékekbõl fogy
több, az egy kilogrammra
vonatkozó átlagár csökkent.
– Magyarországon közel 36
kilogramm az egy fõre jutó
éves baromfifogyasztás, de
ehhez hozzá szoktam tenni,
hogy ebbõl közel 18 kilo-
gramm farhát – mondta a
vezérigazgató. A fejleszté-
sekkel sem állt le a Hungerit:
két nagy baromfitelepüket, a
Balog-tanyát és a csengelei
ólakat teljesen korszerûsítik.
Az elõbbi májusra, az utóbbi
pedig jövõ év elejére készül-
het el egyenként 900 milliós
beruházással. 

Arról is megkérdeztük
Magyar Józsefet, hogy az ál-
talános vezérigazgató-he-
lyettes kinevezésével csök-
kentek-e már számára a napi
munka terhei. – Idõ kell ah-
hoz, talán egy-két év, hogy a
teljes rendszert át lehessen
adni. Amíg az eszemet tu-
dom, figyelni fogok minden
részletre. Közvetlenül 1600,
közvetve 7200 ember sorsá-
ról van szó, akiknek felelõs-
séggel tartozom, hiszen ne-
kik is köszönhetem, hogy
idekerültem, és nem volna
korrekt bedobni a gyeplõt a
lovak közé – szögezte le a
cégtulajdonos, aki néhány
hónapja a szentesi fedett
uszoda ügyét is a nyakába
vette. 

Ezzel kapcsolatban elárul-

ta, legkésõbb május végén
fel kell vonulni a kivitelezõ-
nek, hogy idõben befejezõd-
hessen az építkezés. Az el-
múlt hetekben hat szakem-
bert kért fel Szirbik Imre pol-

gármesterrel egyetértésben,
hogy irányítsák és felügyel-
jék ezt a beruházást. A mû-
szaki ellenõrt már kiválasz-
tották. Az õ segítségével ki-
lenc kivitelezõi érdeklõdés
futott be, ezek közül öt céget
választottak ki, akik határ-
idõre képesek megépíteni a
fedett uszodát. Az öt vállal-
kozás pályázatot nyújt be, és
a három legjobb ajánlatot kí-
náló céget még külön is
megversenyeztetik: ugyan-
arra a napra behívják majd
képviselõiket, és tárgyalások
során lefelé továbbmódosít-
hatják az árajánlatukat. A
legjobb ajánlattevõvel még
aznap megkötik a szerzõ-
dést. Ugyanakkor Magyar
József megjegyezte, a kivite-
lezés szempontjából a legna-

gyobb gondot az jelenti,
hogy két részletben nyújtot-
ták be a fedett uszoda pályá-
zatát: elsõként épült volna
meg az 50 méteres medence,
utána pedig lefedték volna.
Mivel ez a megoldás na-
gyobb költséggel és maga-

sabb kockázattal jár – hiszen
a kicsempézett medencét
könnyen meg lehet rongálni,
ha a tetõszerkezet építésénél
valami leesik –, ezért a Ma-
gyar Vízilabda Szövetségnél
kérvényezni fogják, hogy
módosított ütemezéssel
épülhessen meg jövõ június-
ra a létesítmény. A változta-
tás elfogadtatására jó esély
van. 

Bíró Dániel
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Hárman pályáznak a
szentesi kórház fõigazgatói
tisztségére – értesült la-
punk. A vezetõi posztra ki-
írt pályázat határideje már-
cius 20-án járt le, a minisz-
ter április 20-ig dönt az in-
tézményvezetõ személyérõl. 

Várkonyi Katalinnak két ki-
hívója van. Mint arról koráb-
ban beszámoltunk, a szentesi
kórház fõigazgatónõje har-
madszor is megméretteti ma-
gát a vezetõi álláspályáza-
ton. A legújabb, immár har-
madik felhívásra március 20-
ig lehetett jelentkezni. Az ál-
lami fenntartótól (GYEMSZI)
kapott tájékoztatás szerint a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház vezetésére ki-
írt pályázatra beadási határ-
idõig három pályázat érke-
zett. A beérkezõ pályázato-
kat a jogszabályok szerint
egy minimum háromtagú bi-
zottság véleményezi. A leg-
alább háromtagú bizottság a
pályázókat meghallgatja, ezt
követõen véleményét kiala-

kítja és közli a megbízási jog-
kör gyakorlójával, aki a pá-
lyázati határidõ lejártát kö-
vetõ 30 napon belül dönt a
vezetõi megbízásról. Koráb-
ban az elbírálásra 60 napot
írtak elõ, de ezt most – leg-
alábbis a pályázati felhívás
szerint – lerövidítették. A
GYEMSZI a törvény alapján
lebonyolított pályázat alap-
ján készíti elõ az egészség-
ügyi intézmények vezetõjé-
nek kinevezését vagy megbí-
zását, és küldi meg hozzájá-
rulás céljából az emberi erõ-
forrás miniszternek. A veze-
tõk kinevezéséhez vagy
megbízásához és felmentésé-
hez a nemzeti erõforrás mi-
niszter hozzájárulása szüksé-
ges. 

A GYEMSZI a honlapján
orvost is keres a szentesi kór-
házba: a sürgõsségi betegel-
látó osztályon szakorvost, il-
letve szemész szakorvost al-
kalmazna áprilistól az intéz-
mény.

B.D.  

Május végén kezdõdik az uszodaépítés

Pozícióelõnyben a Hungerit

Hárman versengenek
a fõigazgatói székért

A legutóbbi testületi ülésen több képviselõi kérdés is el-
hangzott, melyre az illetékesek adtak írásos választ. Az ön-
kormányzati adó sárga csekkes befizetésének kiváltását a ha-
tályos törvény nem engedi meg, az önkormányzati adóható-

sághoz kizárólag átutalással vagy csekken történhet a befize-
tés. Egy új, mûfûves pálya építésére adna lehetõséget a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség  Országos Pályaépítési Programja,
amely országosan 50 pálya létesítését támogatja. Amennyi-
ben az önkormányzat pályázik és nyer, akkor 15 évre az
MLSZ  használati jogot kap, illetve a beruházás 70 százaléká-
nak összegével megegyezõ jelzálogjogot szerez a Magyar Ál-
lam 15 évre. 

Válaszok

Belvíz van, hozzájárulás nincs

Csernus Lukács József berki földjérõl nem tudja hova engedni a vizet.

- A klubnak anyagi hasznot nem hoz, nekünk pedig
nem okoz kárt, hogy a Valdor nevet felvette a Szentesi
VK férfi vízilabdacsapata. Továbbra is azt szeretnénk,
hogy a férfi és a nõi csapatnak legyen egy névadó szpon-
zora, mert szûkösek az anyagi lehetõségeink, és egy tíz-
milliós támogató sokat lendítene a felnõtt csapatok hely-
zetén. A korábban felhalmozott tartozásokat március de-
rekáig teljes egészében rendezte az egyesület. Bízom
benne, hogy a férfi csapat a 8. helyen zárja a pontvadá-
szatot, a nõktõl pedig azt várjuk, hogy minél fényeseb-
ben csillogó érmet szerezzenek. Ha teljesülnek elvárása-
ink, figyelembe véve minimális büdzsénket, az óriási
eredmény lenne ettõl a kisvárosi klubtól – mondta egye-
sületi elnökként Magyar József.
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Az államtitkár szerint a
visszasajtolás feltétele ron-
totta a termelõk versenyké-
pességét, miközben a kerté-
szet foglalkoztatásnövelõ
ágazat. A múlt heti szá-
munkban megjelent Illés
Zoltán tájékoztatójával kap-
csolatban elmondta: Nem
volt egyszerû feladat a tör-
vényjavaslat elfogadtatása,
ütköztek a fenntarthatósági
és a termelési szempontok.
A környezetvédelmi állam-
titkár feladata a természet
megóvása, a mezõgazdasá-
gi tárca pedig a termelõk ér-
dekeit képviseli Czerván
György szerint.

Csikai Miklós, az Árpád
Agrár Zrt. vezérigazgatója
nagyra értékeli Czerván
György közremûködését ter-
málvízkérdésben. Reméli,
hogy a másik államtitkár
nem próbál ellenkezõ hatást
kifejteni, az Országgyûlés
pedig támogatja az itt élõk
érdekében ezt a hosszú idõ
után, rengeteg vitával meg-

született döntést. – 2025-ig
fel lehet készülni  termálvíz-
kérdésben, el lehet végezni a
szükséges kutatásokat – nyi-
latkozta lapunknak. – Vitat-
kozom Illés Zoltán államtit-
kár azon kijelentésével, hogy
ma senki sem tudja meg-
mondani, hogyan fog vissza-
töltõdni a föld alatt a vízbá-
zis és nincs semmi tudásunk
a rendszerrõl. Mi negyven
év gyakorlatával, és példák-
kal tudjuk bizonyítani, nem
káros az élõvilágra a termál-
víz, lásd a Kurca és a Termál-
tó példáját. Javaslatot tehet-
ne a kormányzat, hogy az
olyan nemzeti értékeinket,
mint az édesvíz- és a termál-
vízkészlet, a legjobb módon
használhassa a lakosság.
Nem igaz, hogy mi nem tö-
rõdünk azzal, mi lesz 200 év
múlva. Sok unokás nagyapa-
ként nagyon is gondolok a
jövõre – tette hozzá Csikai
Miklós.

Bakó Dániel kertész is örült
a bejelentésnek. Mint mond-

ta, az elképzelésrõl szóló ja-
vaslatot elõzõ napon olvasta
a minisztérium honlapján.
Számára azonban kérdéses,
milyen mélységben nyúlnak
a törvényhez, miként szabá-
lyozzák a használt termálvíz
elhelyezésének jogszabályi
feltételeit. Jelenleg ugyanis
szennyvíznek minõsül, an-
nak minden hátrányos kö-
vetkezményével. Számára
létfontosságú, hogy mielõbb
rendezõdjön a kérdés és a
hatóság zöld utat adjon a
nemrégiben fúratott termál-
kútja mûködéséhez.

Az energetikai célra kiter-
melt termálvíz általános
visszatáplálási kötelezettsé-
gét 2004-ben vezették be. Az
elõírás a magyar geotermi-
kus energiahasznosítás sú-
lyos meggyengüléséhez ve-
zetett, a kertészeti termelés-
ben a geotermikus energia-
hasznosításban érintett fel-
használók többségének elle-
hetetlenülését és az ágazat
versenyhátrányát okozta.
2012 nyarán átmeneti megol-
dásként az Országgyûlés a
vízgazdálkodásról szóló tör-
vény módosításával 2015. jú-
nius 30-ig felfüggesztette a
mezõgazdasági termelõk kö-
telezettségét, hogy a kizáró-
lag energetikai célból kiter-
melt termálvizet visszatáp-
lálják.

Besenyei

Megalakulásának tizedik
évfordulójára rendezett ün-
nepi közgyûlést most elké-
szült csarnokában a Dél-al-
földi Kertészek Szövetkeze-
te. A rendezvényen részt
vett és beszédet mondott
Czerván György államtitkár,
és Farkas Sándor ország-
gyûlési képviselõ. Jutal-
mazták a megalakulás óta
ott dolgozókat és a legjobb
termelõket.

Az agrárgazdaságért fele-
lõs államtitkár a 2014-tõl
életbe lépõ mezõgazdasági
támogatásokról és a várható
változásokról beszélt, mégis
legnagyobb tapsot az a beje-
lentése kapta, miszerint a
kormány eltörli a termálvíz-
re vonatkozó visszasajtolási
kötelezettséget. A részletek-
rõl még nem tudott beszá-
molni, azonban 2025-ig elhá-
rult a veszély a termálvízzel
fûtött fóliákban gazdálkodó
kertészek feje fölül. A támo-
gatásokkal kapcsolatban
Czerván György elmondta: a
SAPS területalapú támoga-
tás 66 ezer forintra nõ idén
hektáronként és várható
a kertészeti géptámogatás
meghirdetése, azonban az
összege még nem ismert.
Öntözõberendezések, mun-
kagépek és esetleg kis kapa-
citású erõgépek beszerzésére
is lehet majd pályázni. A
kormány elé kerül még az
elsõ félévben a zöldség-gyü-
mölcs valamint az aszály-
vízügyi stratégia programja.
Az államtitkár kiemelte,
hogy a közvetlen támogatás
új rendszere nem lesz egy-
szerûbb, kötelezõ és önként

vállalt részekbõl áll, a támo-
gatás pedig elválhat a föld-
használattól. Az új jogosult-
ságok 2015-tõl élnek, a jövõ
esztendõ átmeneti év lesz,
ugyanis akkor várható a jo-
gosultságok kiosztása.

Farkas Sándor a zöldség-
hajtatás fejlesztési lehetõsé-
geirõl beszélt. A hazai nö-
vényházi termelés háromne-
gyedét a Dél-Alföld adja, a
hajtatott zöldségfélék meny-
nyisége tavaly 329 ezer ton-
na volt. Az üvegházak és fó-
liák területe 2600 hektár,
amibõl körülbelül 340 hektár
geotermális fûtésû. A kor-
mány tervei szerint 2020-ra a
területet növelnék 3500 hek-
tárra és megdupláznák a ter-
málvízzel fûtött felületet is.
Míg régebben az jelentette a
problémát, hogy nem volt el-
adható a zöldség, addig ma
már lenne piac, de nincs elég
termék. Elavult berendezé-
sekben, elavult technológiá-
val alacsony hozamokat ér-
nek el a gazdák magas költ-
séggel és versenyképtelen
árral, ami miatt sokan meg-
szüntették a termelést.

A DélKerTÉSZ elmúlt évti-
zedérõl Ledó Ferenc elnök be-
szélt. – Izgalmas és kemény
tíz év van mögöttünk – fo-
galmazott az elnök. – Köszö-
nöm a tagok bizalmát, mert
nélkülük tész sem lenne. Az
újra szövetkezés gondolata
az uniós csatlakozás tényé-
nek ismeretében született
meg. A tész 2002. november
7-én alakult meg 236 taggal
azzal a céllal, hogy a kör-
nyékben élõ, zöldség – gyü-
mölcs termeléssel foglalkozó

termelõinek, családi vállal-
kozóinak, társas vállalkozá-
soknak biztos jövedelmet és
megélhetést teremtsen. A
forgalmazott termékek több
mint felét áruházláncok ve-
szik meg. Az értéke tíz év
alatt a duplájára nõtt, tavaly
megközelítette a 4,8 milliárd
forintot. A forgalmazott
zöldségfajok száma az ötö-
dére csökkent, ma paprikafé-
lék, paradicsom, káposztafé-
lék és görögdinnye a fõ nö-
vények. A szövetkezet mint-
egy 500 tagja szaktanács-
adást, növényvédelmi és
tápanyagutánpótlási techno-
lógiát valamint  száz napos
kamatmentes hitelt kap in-
putanyagok vásárlására. A
saját tulajdonban lévõ va-
gyontárgyak értéke 860 mil-
lió forint.

Az ünnepi közgyûlés vé-
gén elismerést vehetett át a
35 törzsgárda dolgozó és hat
a legjobb termelõ. Janó Imre
telepvezetõ elmondta, hogy
a TÉSZ-nek nincs jogelõdje,
azonban a telepen a 60-as
évek óta foglalkoznak zöld-
ségforgalmazással, ezért le-
het olyan kollégája, aki 33
éve ott dolgozik. A hat kivá-
ló termelõ (képünkön Bakó
Dániel, Dömsödi János, Hódi
Ferenc, László Ignác, Sarusi
Kiss László és az Árpád Ag-
rár Zrt. nevében Bulecza Csa-
ba telepvezetõ) kiválasztásá-
nál szempont volt a folyama-
tosan, rendszeresen és jó mi-
nõségben szállított áru, a
szaktanácsadók munkájának
segítése és az újdonságokra
való fogékonyság.

Besenyei

Tíz éves a TÉSZNem lesz kötelezõ
visszasajtolni

Nyugdíjas olvasónk, Ma-
kay Andor Szentesrõl utazott
a fõvárosba, és meglepetés-
sel tapasztalta, hogy ezt már
nem teheti meg ingyen. Mi-
után szerkesztõségünkben
járt kérdésével, utánajártunk
a problémának.

A változással kapcsolatban
a Tisza Volántól megtudtuk,
hogy a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium döntése alapján
március 15-tõl a Volán közle-
kedési vállalatok bizonyos
autóbuszjáratai úgynevezett
emelt szintû országos besoro-
lásba került, de ezért csak ki-
egészítõ jegy váltása mellett
vehetõk igénybe. Ezeknek a
járatoknak nincs  megkülön-
böztetõ jelölésük, általános-
ságban elmondható, hogy a
Szentesen áthaladó buszok

közül az autópályán közleke-
dõk esnek emelt kategóriába.

Emelt szintû országos sze-
mélyszállítást végzõ autó-
buszjárat igénybevételekor a
fizetendõ díj a menetjegy díjá-
nak és a kiegészítõ jegy díjá-
nak az együttes összege. Így
például 65 év felettiek eseté-
ben díjmentes a buszközleke-
dés, azonban amennyiben
emelt szintû besorolású buda-
pesti járattal utazik – mint ol-
vasónk is – akkor 235 forint
kiegészítõ díjat kell megfizet-
nie abban az esetben is, ha
csupán Csongrádig akar
menni. A kiegészítõ díjat
ugyanazon utazási távolságra
kell megfizetni, mint amilyen
távolságra a menetdíjat, kivé-
ve, ha az igénybe vett autó-
buszjárat rövidebb távolsá-

gon közlekedik emelt szintû
járatként, mint amilyen távol-
ságon az utas a járattal utazik.
Ez utóbbi esetben a kiegészítõ
díjat az utazás csak azon sza-
kaszára és távolságára kell
megfizetni, amelyen a járat
emelt szintû járatként közle-
kedik.

A kiegészítõ díjat a díjtalan
utazásra, illetve a kedvezmé-
nyes utazásra jogosultaknak,
valamint a teljes árú menet-
jeggyel utazóknak utazási al-
kalmanként és járatonként
külön, teljes áron meg kell fi-
zetniük. Mentesül az emelt
szintû kiegészítõ díj megfize-
tése alól a 3 évesnél fiatalabb
gyermek, a hadigondozott és
kísérõje, valamint a hadiöz-
vegy is.

B.G.

Díjmentes, de nem ingyenes

3563 helyi vállalkozást és
õstermelõt keresett meg le-
vélben az elmúlt napokban
a szentesi önkormányzat
annak  érdekében,  hogy
megismerje a térség gazda-
sági szereplõinek igényeit,
terveit és fejlesztési elkép-
zeléseit. A megkereséssel a
helyhatóság az eddiginél is
szorosabbra kívánja fûzni
az együttmûködést a vállal-
kozókkal. A küldemény egy
kérdõívet tartalmaz, amely-
ben többek között arra vár-

nak választ a városházán,
hogy 2012-ben volt-e lét-
számbõvítés vagy leépítés a
címzetteknél, terveznek-e
idén beruházást, illetve mi-
lyen finanszírozási vagy
egyéb segítséget várnának
e l  az  önkormányzat tó l ,
amely révén munkahelyte-
remtés valósulhatna meg
vállalkozásuknál. A cél az,
hogy a helyben megvalósít-
ható ötleteket beépüljenek
az önkormányzat gazdaság-
fejlesztési támogatási rend-

szerébe, hogy minél többen
élvezhessék annak elõnyeit.
Azokat a hasznos észrevéte-
leket, amelyek nem az ön-
kormányzatnál érvényesít-
hetõk (pl.: pályázati javasla-
tok, kérések) az illetékes he-
lyekre fogják eljuttatni. A
kitöltött kérdõíveket április
5-ig kell visszaküldeni a
polgármesteri hivatalba,
vagy elektronikus levélben
a kerdoiv@szentes.hu cím-
re.

Munkatársunktól

Igényfelmérés a vállalkozóknál

Munkahelyteremtõ, termelõ céget látnának
a legszívesebben az önkormányzati és uniós
finanszírozásból épült ipari parki üzemcsar-
nokban – hangzott el a szerdai projektzáró
rendezvényen. A park déli zónájában felépí-
tett 1957 négyzetméteres, daruzásra is alkal-
mas csarnok megvalósításának ötlete még
2007-ben fogant: a kamarák és a gazdasági
élet szereplõinek igényfelmérése után fogal-
mazódott meg, hogy a telephelyüket kinövõ
vállalkozások inkább bérletet keresnének,
ahol inkubációs környezetben fejlõdhetnek
tovább. E célt szolgálná 333 millió forintból –

167 milliós uniós támogatással – megvalósí-
tott csarnok, amit úgy terveztek, hogy egy
idõben akár három vállalkozás is mûködhet
benne. A hasznosítás eddigi fejleményeirõl
Bocskay István, a polgármesteri hivatal ipari
parkért felelõs referense elmondta, öt társa-
sággal léptek kapcsolatba, de egyelõre az
egyeztetéseknél tartanak. A szakember be-
számolt arról is, hogy a Szarvasi út mellett
kialakított vállalkozói faluban kiépítették a
jelentõs igénybevételre is képes elektromos
hálózatot és a közvilágítást.  

B.D.

Bérlõt várnak a csarnokba

Hamarosan megszûnik a használt termálvíz visszasaj-
tolásának kötelezettsége, jelentette be a kertészek elõtt az
agrárgazdaságért felelõs államtitkár a DélKerTÉSZ ünne-
pi közgyûlésén. Czerván György nem tudott részleteket
mondani a tervezettel kapcsolatban lapunknak, de meg-
erõsítette: a kizárólag energetikai célból kitermelt termál-
víz visszasajtolási kötelezettségének halasztását 2025-ig
meghosszabbítja, de lehet, hogy véglegesen eltörli a kor-
mány. Természetesen aki akarja, visszasajtolhatja a ter-
málvizet – tette hozzá.
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Az Istennel való harmóniát tükrözõ alko-
tások láthatók a könyvtár kiállítótermében:
Kulbert György a faszobraiban, Katona Ág-
nes pedig a festményeiben vall hitérõl.

Keresztény tesóiként üdvözölte a tárlat kö-
zönségét Kulbert György, aki a szintén szeg-
vári származású Katona Ágnessel – sokolda-
lúságukat bizonyítandó – közös zenéléssel
vezette be az eseményt, Óvári István közre-
mûködésével. Két hónapja zenélnek így
együtt, de még bõvülni fog az együttesük. 

György és Ágnes is felnõtt fejjel tért meg, s
az, hogy elindultak egy új úton, képzõmûvé-
szeti alkotásaikban is benne rejlik. Ágnes a
tájképekrõl új stílusra váltott, s a gömböly-
ded formák az Istennel való harmóniáját tük-
rözik, mondta róla a kiállítást megnyitó
Hérány Zsuzsanna elõadómûvész, akivel gya-
korta együtt festegetnek. Ágnes egyik olaj-

festmé-nyének címe adta a kiállítás címét is:
Õáltala, õvele, õbenne. György sokat köszön-
het hitének, az õ alkotásai is megváltoztak az
utóbbi években: korábban, amikor elõször
„beszéltette meg” a fát, még nem ilyen élet-
igenlõ dolgokat alkotott. Az alkotó elragad-
tatással beszélt arról, és saját életébõl vett
példákkal illusztrálta, miért jó Jézus Krisz-
tusban hinni. De vallott mûveiben is: láthat-
juk Jézust a kereszten, a Teremtést, s  több al-
kotásának középpontjában is megjelenik az
óra, melyrõl György azt mondta, szerinte
nincs idõ és tér, talán épp ezért faragja ezt.
Annyira be vagyunk szorítva az idõbe, hogy
éppen ez feszít szét minket, fogalmazta meg
a faszobrász. Egyik faragásában meg is jele-
níti mottóját, melyet Jézustól idéz: Én va-
gyok az út, az igazság, az élet – ezt keresi
mindenki az életben. D. J.

(folytatás az 1. oldalról)
–  M e g s z a b j á k - e  e l õ re

az állami intézményeknek
(Koszta, Deák, Klauzál),
hogy mennyi elsõs osztályt
indíthatnak, vagy mindenütt
a beiratkozók száma alap-
ján határozzák meg az indu-
ló elsõs osztályok számát?

– Elõre egyik iskola eseté-
ben sem szabjuk meg, hogy
hány elsõs osztályt indíthat.
Meg fogjuk nézni a beiratko-
zottak arányát, figyelemmel
arra, hogy hova mennyi hal-
mozottan hátrányos helyze-
tû, illetve sajátos nevelési
igényû gyermeket írattak be.
Azt szeretnénk, hogy e te-
kintetben arányos legyen az
elosztás az intézmények kö-
zött. A szabad iskolaválasz-
tás joga egyébként továbbra
is mindenkit megillet, de a
nem körzetes gyermeket
csak akkor lehet felvenni az
adott iskolába, ha ott van
üres férõhely.

– Ezek szerint Szentesen a
tanulólétszám nem fog nö-
vekedni – de a feladatok
igen.  A mindennapos testne-
velés felmenõ bevezetése mi-
att szükség lesz-e új tanári
álláshelyek létrehozására az
állami iskolákban, vagy a
meglévõ pedagóguslétszám
elegendõ?

– A szükséges emberi erõ-
forrást biztosítani fogjuk az
osztályok, illetve a gyerme-
kek mellé. Hogy a létszám
miképpen fog változni, azt
az adott helyzet fogja eldön-
teni. Ami a mindennapos
testnevelést illeti: az valóban
igaz, hogy a felmenõ rend-
szerben több testnevelõ ta-
nárra lehet majd szükség.
Ezen felül a testnevelés órák
helyigénye is újabb kérdést
vet föl. A tornatermeken kí-
vül az udvarok, a sportpá-
lya, a sportcsarnok az uszo-
da és a liget is lehet majd

helyszíne a tanóráknak – ter-
mészetesen az idõjárás függ-
vényében. 

– Az önkormányzat sport-
bizottsági ülésén elhangzott,
hogy az állam teljesen kivo-
nul a diáksportegyesületek
mögül. Eddig a város erejé-
hez mérten próbálta anyagi-
lag segíteni ezeket az iskolai
szervezeteket. Az új, állami
irányítású rendszerben mire
számíthatnak ezek az egye-
sületek?

– Ezzel kapcsolatban érde-
mes tudni, hogy az állami is-
kolákat mûködtetõ Klebels-
berg Intézményfenntartó
Központ szerzõdésben áll az
Országos Diáksport Szövet-
séggel. Abból, hogy a min-
dennapos testnevelés beve-
zetésre került, egyértelmûen
igazolódik, hogy a diáksport
kiemelt helyen szerepel
a kormány politikájában.
Mondhatni, elsõdleges prio-
ritást élvez a sport, így a di-
áksport ügye is. Egészséges
emberek tudnak kellõ haté-
konysággal tanulni, a késõb-

biekben pedig dolgozni. A
testedzés, az egészségmeg-
õrzés és a közösségi lét jóté-
kony hatásai teszik lehetõvé
az egészséges nemzetkultúra
kialakulását. 

– A szentesi tankerületi
hivatal felállításához több
eszközt is kölcsönöztek az
iskoláktól. Ezek az eszkö-
zök mikor kerülnek vissza
az intézményekbe?

– Félreértésrõl lehet szó. A
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (KLIK) meglé-
võ erõforrásokra támaszko-
dik. Ez vonatkozik egyrészt
az emberi erõforrásokra, il-
letve a vagyonra, ingóságok-
ra és ingatlanokra egyaránt.
Decemberben született meg
a megállapodás az önkor-
mányzattal az intézmények
átadásáról, januártól pedig
átkerültek az iskolák a
KLIK-hez. Ingyenes vagyon-
használati szerzõdések is
születtek erre vonatkozóan.
Ugyanakkor valóban voltak
felajánlások, amik a tankerü-
leti iroda felállítását segítet-

ték, de csak olyan eszközö-
ket kaptunk, amiket a taná-
rok és a gyerekek nem hasz-
náltak. Ezekért utólag is kö-
szönettel tartozunk. Egyéb-
ként átmeneti idõszakról be-
szélünk, a beszerzéseket már
elindította a központ. Ko-
moly helyi összefogás ered-
ménye, hogy zökkenõmente-
sen indulhatott el a munka
az irodánkban. Azt viszont
látni kell, hogy nem egy több
millió forintos beruházással
létrejött oktatásirányító szer-
vezet alakult ki, hanem egy
költséghatékony hivatal,
amely a nevelés és az oktatás
ügyéért, az iskolákért, a ta-
nárokért és diákokért egy-
aránt elkötelezett. Vagyis a
tankerületi igazgatóságot
nem lehet külön kezelni. Az
érintetteknek – így az önkor-
mányzatoknak – és nekünk
együtt kell mûködnünk. Az
eddigi tapasztalataink na-
gyon jók. Egymásért va-
gyunk, és ez egyelõre tükrö-
zõdik is a mindennapokban.  

Bíró Dániel

Lassan-lassan kibontako-
zik az az üzenet, melyet a
Kurca-híd egykori építõi
(vagy tervezõi, netán a vá-
ros vezetése?) hagytak az
utókorra egy kis palackban.

Mai kifejezéssel idõkap-
szulának nevezzük azt a tár-
gyat, amit a híd 1884-es épí-
tésekor falaztak az egyik pil-
lérébe. Minden jelentõsebb
épület alapköve mellé elhe-
lyeznek üzenetet.

A híd hetekkel ezelõtt kez-

dõdött felújítási munkálatai
során került elõ a palackba
zárt üzenet, melyet Pál László

papírrestaurátor igyekszik
megfejteni. Mint Béres Mária

múzeumigazgatótól meg-
tudtuk, minden restaurátori
munka közül az üveg és a
papírtárgyak igénylik a leg-
több idõt és odafigyelést. A
palackból elõkerült, nedve-
sen összeállt papírtömböt
párakamrában tartja a resta-
urátor, és csak naponta 1-2

centimétert tud haladni a kö-
rülbelül 16-szor 18 centis pa-
pírszalag kinyitásával, kü-
lönben a meglehetõsen rossz
állapotban lévõ papírtekercs
elporladna.

Egyébként egy rendkívül
finom, ún. japán papírra ír-
ták elõdeink az üzenetet,
mely nagyon drága is,  ame-
lyet mûtárgyak csomagolá-
sára használnak a szakembe-
rek. Az üzenetbõl eddig any-
nyi derült ki, hogy emléklap-
ról van szó, a szövegnek ez a
része már kivehetõ. Kíván-
csian várjuk, mit üzentek a
hídépítõk a 19. század végé-
rõl.

D.J.

Mit üzentek
a hídépí tõk?

A Szentesi Vendégszere-
tet Egyesület immár harma-
dik alkalommal rendezi
meg civil szervezetek köz-
remûködésével a Kézmûves
ízek fesztiválját. Az idõpont
hagyományosan húsvéthét-
fõ, idén április 1-jén, ám a
helyszín változik: a Kurca
híd lezására és az ott folyó
munkálatok miatt a rendez-
vényt áthelyezték a tavalyi
helyszínrõl a Mûvelõdési és
Ifjúsági Házba.

A rendezvény különleges-
sége idén, hogy nem csak
hagyományos népi ételeket
készítenek, de be is vonják
abba az érdeklõdõket, és a
mesterfogásokon kívül az

ételek receptjét is megkap-
hatják a látogatók. Kézmû-
vesek munkájába is bekap-
csolódhatnak a fesztivál ven-
dégei, ismerkedhetnek régi
mesterségek fogásaival, ta-
lálkozhatnak például íjász-
szal, kováccsal, fafaragóval.
Emellett a népi hímzés és to-
jásfestés mûvészetébe is be-
lekóstolhatnak. A 10 órától
17 óráig tartó fesztivál folya-
mán elõadásokat is tartanak,
melyek témája szintén az ét-

kezés szokásköréhez tarto-
zik. 14 órától a színpadon is
folyamatosan váltják egy-
mást a fellépõk. A látogatók
locsolóversekkel is készül-
hetnek. A nap folyamán
többször fellép a Fényes Ég
Táltos Dobkör. Jó idõ esetén
tojáskeresõ túraversenyt is
rendeznek a Kurca partján.

Húsvéthétfõn
ismét fesztivál

MMMMeeeeggggttttéééérrrrtttt ,,,,    ssssooookkkkoooollllddddaaaallllúúúú
mmmmûûûûvvvvéééésssszzzzeeeekkkk    ttttáááárrrrllllaaaattttaaaa

Várhatóan 9 elsõs osztály indul

Kedden a leendõ iskolásoknak oviolimpiát rendeztek a Klauzálban.
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S z e g e d e n  s z e n v e d e t t
papírforma vereséget a
Valdor-Szentesi VK férfi ví-
zilabda-csapata. A hölgyek
szombaton a bajnoki cím
legnagyobb esélyesét, az
Eger gárdáját fogadják a li-
geti uszodában.

A bajnoki címre hajt idén a
Szeged férfi vízilabda-csapa-
ta, és – egy mérkõzéssel ke-
vesebbet játszva – vezetik is
a hazai pontvadászatot. En-
nek megfelelõen, bár mindig
komoly presztizse van a me-
gyei derbinek, nyilvánvaló-
an nem a mieink voltak a
Szeged – Szentes mérkõzés
esélyesei. Végül igazolódott
a papírforma, és öt góllal a
szegediek hozták is a kötele-
zõt, de mindenképpen dicsé-
retes, hogy a szentesi legé-
nyek a második negyedet
megnyerték, míg az utolsó
nyolc percben döntetlenre
végeztek riválisukkal szem-

ben. Ez bíztató lehet az ápri-
lis harmadikán, az OSC ellen
vívandó, a nyolc közé kerü-
lés szempontjából sorsdöntõ
összecsapás elõtt. Jelenleg
ugyanis a két csapatnak egy-
formán 27-27 pontja van, a
mienk kizárólag az egymás
elleni eredmény miatt szo-
rulnak a kilencedik helyre. 

A hölgyek is nagy derbire
készülnek, a bajnoki cím leg-
nagyobb esélyese, az Eger
gárdája látogat szombaton a
ligeti uszodába. Igazi erõfel-
mérõ lesz ez a lányok számá-
ra, hiszen a BVSC elleni ide-
genbeli gálát követõen a
szentesi szurkolók kíváncsi-
an várják, hogy hazai kör-
nyezetben mire lesznek ké-
pesek a lányok a listavezetõ
ellen. A 12. forduló rangadó-
ját szombaton, 17 órakor
játsszák a szentesi sportuszo-
dában.

hv

(folytatás az 1. oldalról)
A gála elõtti amatõr, úgy-

nevezett felvezetõ és ültetõ
mérkõzéseken a Szentesi Ki-
nizsi sportolói is ringbe lép-
tek. Malkócs László és Oro-
yovwe Onorioda Issac (Ziki)
bemutató meccsein nem hir-
dettek eredményt. 

A hat menetre tervezett
Nagy István–Petrovics István
könnyûsúlyú mérkõzés már
a harmadik menet után vé-
get ért, mert Petrovicsnak
megsérült a könyöke és tech-
nikai KO-val alulmaradt. A
bokszot újrakezdõ sportoló
nem volt túlzottan elkese-
redve, mivel betegeskedett a
felkészülés utolsó két heté-
ben, ezért nem is számítha-
tott nagy sikerre. A folytatás-
ról Bertók Róberttel közösen
döntenek majd, mint mond-
ta, a profi boksszal szeretne
kitörni a szegénységbõl.

A nagypehelysúlyú Nagy
Imre „Lütyõ” négy menetesre
tervezett csatája elõtt mond-
ta lapunknak, hogy nyugod-
tan lép szorítóba, mindent
megtett a sikerért és ponto-
zásos gyõzelmet szerez. Iga-
za lett! Egyhangú pontozás-
sal nyerte a meccset. Az utol-
só menetben kapott egy bal
felütést, de sikerült meghaj-
tani magát. A hét közben a
baromfifeldolgozóban dol-
gozó fiatalembernek a cég
vezérigazgatója  megenged-
te, hogy délelõtti mûszakot

vállaljon és így járhasson
edzésekre munka után.
Lütyõ nemrégiben Angliá-
ban lépett szorítóba, ahol -
mint fogalmazott - elcsalták
a meccsét és az orra is eltört.
Szeretne még idén magyar
bajnoki címért bokszolni.

– Jelöld meg Csaba – szólt
a buzdítás Faur Csabának, aki
cirkálósúlyban lépett szorí-
tóba nála magasabb ellenfe-
lével. A szlovákiai edzõtá-
borból karcsúbban hazatérõ
Csaba lapunknak elmondta -
amit megerõsített több
bokszhoz értõ is -, hogy az
elsõ két menetet elkapkodta,
a végére pedig szétesett a já-
téka. Nagyon akarta a gyõ-
zelmet és túlpörgött, de sze-
rinte tetszett a közönségnek
a meccs. Csaba pontozással
gyõzött és legközelebb má-
jusban lép szorítóba.

Bedák Zsolt, a három év ki-
hagyás után visszatérõ bok-
szoló az 5. menetben arra
panaszkodott, hogy nem
tudja megütni a fehérorosz
Anton Bekist. – Törzs! Lazán!-

kiabált a nézõtérrõl utasítá-
sokat adó testvére, az ugyan-
csak öklözõ Bedák Pál. A hat
menet végén egyhangú pon-
tozással nyert Bedák. Nagy
Lajos Márk egyhangú ponto-
zással begyûjtötte a GBC if-
júsági címet 13. profi mérkõ-
zésén. A galántai Kovács Ta-
más Vécsei Péterrel mérkõ-
zött: kétszer is padlóra küld-
te ellenfelét, és az ötödik me-
netben technikai K.O.-val ért
véget az összecsapás.

Az est fõmérkõzésén Nagy
Sándor a cirkálósúlyú ma-

gyar bajnoki övért bunyózott
Bozai Gyulával, akit már az
elsõ menetben padlóra kül-
dött. A folytatásban az adok-
kapokból mindig Nagy Sa-
nyi jött ki jobban. Végül a 9.
menetben a bíró vetett véget
az összecsapásnak és techni-
kai K.O.-t hirdetett, amivel
többen nem értettek egyet.
Valami alapja lehetett a fel-
háborodásnak, mert Rácz Fé-
lix azonnal a ringbe futott és
felajánlotta a visszavágó le-
hetõségét Bozaiéknak.  

Besenyei

Kiskõrösön rendeztek csel-
gáncsversenyt, ahol a Petõfi
Dzsúdó Sportegyesületet
Bartucz László képviselte. A
Kiss Bálint iskola tanulója
gyermek korcsoportban elsõ
helyezést ért el. Edzõ: Tóth
Béla és Tóth Gellért.

Szombaton tarották Száz-
halombattán a nyílt masters
bajnokságot. Az M2 kategó-
riában (35-39 évesek) Lantos
Gábor (Petõfi Dzsúdó SE) és
81 kg-ban az értékes harma-
dik helyezést szerezte meg.

Dzsúdó arany
és bronz Második helyezést el Lantos

Lehel a hétvégén Szentesen ren-
dezett Kyokushin Knock Down fel-
nõtt magyar bajnokságon. A több
mint harminc egyesület közel 100
versenyzõje között a házigazda
Oyama Dojo SE +90 kilogramm-
ban indult sportolója parádés küz-
delmekben, végig K.O-val verve
ellenfeleit állhatott a dobogó má-
sodik fokára. A másik induló Rapi
Balázs -70 kilogrammban már az
elsõ körben kiesett. Brezovai Sán-
dor értékelésében elmondta, hogy
a bírói döntés nézõpont kérdése,
születhetett volna fordított ítélet is. 

Az elhalasztott fordulót
követõen idegenben gyûj-
tött be újabb fontos három
pontot a Szentesi Kinizsi
megyei másodosztályú lab-
darúgócsapata. A mieink 11
pontos elõnnyel vezetik a
tabellát.

Két hete a zord idõjárás
miatt elmaradt a Szentesi Ki-
nizsi hazai bajnoki mérkõzé-
se, az elmúlt hétvégén vi-
szont pályára lépett a csapat
Fábiánsebestyénben, igaz,
nem az eredetileg meghirde-
tett, szombati idõpontban,
hanem egy nappal késõbb. A
fábiániak kérésére rendezték
vasárnap a derbit, ami min-
dig presztízsmeccsnek szá-
mít a két klub között. A mie-
ink a találkozó elején meg-
szerezték a vezetést, egy
szögletrúgást követõen Lajos
Máté bólintott a hazaiak ka-
pujába. Tíz perccel késõbb
Vincze Zoltán találatával már
két gólos volt a szentesi
elõny, amit magabiztosan
õriztek a mieink egészen a
találkozó végéig. A 92. perc-
ben büntetõbõl szépített a
Fábiánsebestyén. A 2-1-es
gyõzelmet követõen Bozóki
Zoltán, a Kinizsi vezetõedzõ-
je elmondta, a második fél-
idõben sajnos három-négy
helyzetet is elpuskáztak, ha

azokat belövik, akkor még
simább lehetett volna a gyõ-
zelem.

Az ifjúsági csapatunk is
gyõztesen utazott haza, és a
„nagyokhoz” hasonlóan, 2-1-
re nyertek a fiatalok. A két
hete elhalasztott bajnoki
mérkõzést a felnõttek június
8-án pótolják, reményeink
szerint, akkor már különö-
sebb téttel nem bír majd a ta-

lálkozó. A Szentesi Kinizsi
csapata 47 ponttal, 11 ponttal
megelõzve a Tiszasziget
együttesét, vezeti a másod-
osztályú tabellát. A Kinizsi
legközelebb március 30-án,
szombaton, 15 órakor a Tö-
mörkény ellen lép pályára a
Pusztai László Sporttelepen.
Az elõmérkõzést az ifjúsági-
ak játsszák.

hv

Már 11 pont az elõny

Budapesten az UTE küz-
dõcsarnokában rendeztek
cselgáncs junior válogató
bajnokságot, amelyen a
Pollák DSE színeiben tatami-
ra lépõ Kalydy Patrícia elsõ
helyezést ért el.

A kiskõrösi gyermek judo-
fesztiválon a Diák „D” (2004-
2005) korcsoportban Bozsoki

Levente (Pollák DSE) a dobo-
gó második fokára állhatott
fel. 

Patrícia junior bajnok

Vakhal György korosztályában (F55-tõl) megnyerte a Bala-
ton Szupermaratont. A hideg, szeles, havas idõben megren-
dezett négy napos versenyen több mint egy maratoni távot
kellett teljesíteniük a versenyzõknek naponta. A Honvéd Rá-
kóczi SE versenyzõje a közel 200 kilométert összesen 17 óra
45 perc alatt teljesítette, amivel egy órával megelõzte korcso-
portjában a második helyezettet. Az abszolút értékelésben a
20. helyen zárta a versenyt a 169 induló között. Fia, Vakhal
Norbert abszolútban 6., korosztályában 3. helyen ért célba 12
óra 13 perces idejével.

A Szentesi Ironmanok Csendes Zoltán és Õze László páros
kategóriában a 4. helyet szerezte meg 14 óra 31 perces ered-
ményével az 58 páros között. A kategória indulói váltva telje-
sítik a távot.

19. alkalommal rendezték meg a Vásárhelyi Maratont
Kecskeméten. A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény hagyományos családi futófesz-
tiválján félmaratonon indult Héjjáné Koncz Zsuzsa. A Honvéd
Rákóczi SE versenyzõje korosztályában az elsõ helyet szerez-
te meg 1 óra 44 perces idejével a 21 kilométeres távon. Zsuzsa
a férjével együtt teljesítette a versenyt.

Lõrincz Gábor, a Honvéd Rákóczi SE elnöke március 9-én
Bócsán tájfutó megyebajnokságon a 45-ös korosztályban in-
duló 9 versenyzõ között a 3. helyen ért célba. Másnap szenior
fedett pályás atlétikai OB-n korosztályában elsõ helyet ért el
3000 méteres síkfutásban. B. G.

Futósikerek

Sztárok és bajnokok
a bokszgálán

Rangadó elõtt
a hölgyek

A Dr. Papp László Birkózó
Egyesület versenyzõi márci-
us 23-án Mezõhegyesen
gyermek és diák korcsoportú
országos meghívásos birkó-
zóversenyen vettek részt,
ahol az ifjú birkózók az aláb-
bi helyezéseket érték el: 1.
Sánta Gergõ (23 kg), 2. Kátai

Benjamin (23 kg), Kuczora At-

tila (28 kg), Andrikó Ádám (38
kg), Vajda Szebasztián (42 kg),
Balogh-Szabó Anna (56 kg). 3.
Nacsa Richárd (23 kg).

Ifjú birkózók

Pecasulit indít 14 év alatti
gyerekeknek a Szentesi
Gerecz Elemér Sporthorgász
Egyesület. A horgásziskola
négy foglalkozásán a fiatalok
megismerkednek a halfajok-
kal, horgászkötésekkel, sza-
bályokkal és környezetvéde-
lemmel. A tanfolyam végén a
gyakorlatban, vízparton pró-
bálhatják ki tudásukat a je-
lentkezõk, és horgászvizsgát
is tehetnek. A pecasuli ingye-
nes, az elsõ foglalkozás ápri-
lis 7-én, vasárnap fél 5-kor
kezdõdik az egyesület Ady
Endre utcai székházában.

Horgásziskola

25 fõs stáb,
6 kamera

A Sport 1 élõ közvetíté-
sén összesen 25 fõs stáb
dolgozott, hat kamerával
közvetítettek, közülük a
Jimmy névre hallgató ka-
ros mozgó kamerával a
nézõk feje fölé is bejutott
az operatõr. A tévés rend-
szer összeszereléséhez
négy órára volt szükség.
Az adás full broadcast mi-
nõségben közvetítõkocsi-
val, digitális hangmixerrel
jutott el a tévénézõkhöz –
tudtuk meg Moncz Attila
szerkesztõtõl.

Berki marad a tornánál

A rendezvényen megjelent Berki Krisztián tornász is a
feleségével. Az olimpiai bajnok a Félix Promotion ver-
senyzõje és Rácz Félix meghívására érkezett Szentesre,
ahol még nem járt ezt megelõzõen. A sportoló jól érezte
magát, sok ismerõssel találkozott, habár az õ nyugodt stí-
lusához nem passzol a boksz feszültsége. –  Jobban szere-
tem a saját közegemet, a tornatermek világát – mondta la-
punknak. Felesége, Gál Mária, egykori tékvandó-
versenyzõ már inkább élvezte a küzdelmeket. Berki vár-
hatóan részt vesz a Ferobox Event május 11-i, szeghalmi
rendezvényén is.

A szentesi Faur Csaba (balról) nagyon akarta a gyõzelmet.

Lehel ezüstje
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Tizenkét tanulóval indult
el ettõl a tanévtõl az ápoló
asszisztensi szakképzés a
Boros Sámuel Szakközépis-
kola, Szakiskolában, de
jövõre már egészségügyi
szakosztályok lesznek.
Gyakorlati helyükön, a
szentesi kórházban, oktató-
ik azt mondják, utánpótlás-
ra mindig szükség lesz, bár
a megkérdezett négy lány-
ból hárman külföldre men-
nének.

1997-ben végzett az utolsó
egészségügyi tagozatos osz-
tály a Borosban, ahol érettsé-
gi vizsgát tehettek és általá-
nos ápolási képesítést sze-
rezhettek a tanulók. Ezt kö-
vetõen általános átalakulás
ment végbe, megváltozott a
képzési rendszer: csak érett-
ségi vizsgát tehettek, illetve
az elmúlt évektõl kezdve
egészségügyi alapismeretek-
bõl érettségizhettek, tudtuk
meg Berezvai Debórától. A
szakközépiskola egészség-
ügyi szaktanára elmagyaráz-
ta: ez utóbbi nem azt jelen-
tette, hogy konkrét szaktár-
gyakat (például belgyógyá-
szatot, kórtant, gyógyszer-
tant) tanultak, hanem alapo-
zó általános ismeretekkel
rendelkeztek a tagozat el-
végzése után, többek között
gondozástant, elsõsegély-
nyújtást tanultak, valamint a
pszichológiába is betekintést
nyerhettek. A 2012/13-as
tanévben, vagyis tavaly õsz-
szel indult el a 13. évfolya-
mon az általános assziszten-
si képzés, amelynek során
már szakiránynak megfelelõ
tárgyakat kezdtek el tanulni
a diákok: betegmegfigyelés,
fertõtlenítés, anatómia, élet-
tan is szerepel az órarend-
ben, s az óraszám 50 százalé-
kában megjelenik a gyakor-
lati képzés is, melynek he-

lyét és hátterét a Csongrád
Megyei Dr. Bugyi István
Kórház biztosítja a rendelõ-
intézetben, illetve osztályos
területeken. A bejutás nem
volt szakmai elõtanulmány-
okhoz kötve, bármilyen tí-
pusú érettségivel lehetett je-
lentkezni, s akik az egész-
ségügyi alkalmassági vizsgá-
laton megfeleltek, megkezd-
hették tanulmányaikat.

Jelenleg egy csoport, va-
gyis 12 diák tanul az asszisz-
tensi képzésben. A követke-
zõ tanévtõl kezdve azonban
ez komolyabb formában,
hosszabb távon folytatódik,
visszatér a régi gyakorlati
oktatáson alapuló képzési
rendszer, s akkor már osztá-
lyokban tanulnak majd, tette
hozzá Kovácsné Gila Erzsébet
egészségtan tanár.

A gyakorlatukat a 2. félév-
ben kezdték meg a kórház-
ban, ahol járóbeteg szakellá-
tásra osztotta be õket kette-
sével, hat rendelõbe Márton

Jánosné ápolási igazgató,
gyakorlati szakoktató. Ter-
mészetesen az év végéig
mindenki megfordul min-
den helyszínen. Utána a 90
órás nyári gyakorlatot már
fekvõbeteg osztályokon, el-
sõsorban belgyógyászaton és
sebészeten teljesítik. Az ápo-
lási igazgató úgy gondolja,
döntõen az befolyásolja a ta-
nulók jövõbeli hovatartozá-
sát, hogy milyen élményeket
szereznek a gyakorlaton. Ezt
leginkább a fekvõbeteg osz-
tályokon töltött idõ fogja
meghatározni. Azt is megje-
gyezte, az egészségügyben
mindig lesz hely, mert az
utánpótlásra szükség van. 

Szerdánként öt tanórájuk
van a kórház faházában lévõ
gyakorlati teremben a diá-
koknak, itt találkoztunk né-
hányukkal. Nem mindenki
egészségügyi elõtanulmá-
nyok után választotta ezt a
képzést, így a mindszenti
Kézsmárki Alexandra sem, bár

a vásárhelyi gimnáziumban
biológiából is érettségizett,
fõiskolára is ilyen irányban
akart továbbtanulni. Addig
is, míg az sikerül, két iskolá-
ba jár párhuzamosan, szociá-
lis gondozó képzésre is.
Mint mondta, nincs még ki-
forrott elképzelése, de na-
gyon érdekes, amit a Boros-
ban tanul. Galgóczi Ibolya a
mezõkovácsházi gimnázi-
umban tett érettségijével
Szarvasról jött, legfõbb álma,
hogy gyógyszertári asszisz-
tens legyen, s azt erre az ál-
talános képzésre tudja majd
építeni. Különösen az anató-

mia, s Mártonné tanárnõ órái
kötik le, s várja, hogy jövõre
már gyógyszertant is tanul-
janak. A lányok a kényes
kérdésre, hogy mennének-e
külföldre dolgozni, nem
gondolkoztak sokat a vála-
szon: Ibolyának Nyugat-Ma-
gyarország vagy Ausztria a
célja, társának pedig azért is
kézenfekvõ a távozás, mert a
barátja is külföldön dolgo-
zik. 

A szentesi Csó Regina a Bo-
rosban egészségügyi szak-
macsoportos volt. Akkor
még nem tudta, mi szeretne
lenni, de rájött, ez a neki va-
ló aktív munka, s szeret segí-
teni, párja pedig mentõs. Ha
minden jól alakul, ápolói fõ-
iskolára vagy mûtéti asszisz-
tensnek jelentkezne a diák-
lány, aki el tudja képzelni,
hogy Magyarországon ma-
rad a szakmában, de az élet
hozhat mást is. Ellenben a
gádorosi, de szintén a Boros-
ban egészségügyi szakma-
csoportban végzett Styecz
Nikolett kitart amellett, hogy
idehaza szeretne elhelyez-
kedni, méghozzá csecsemõ-
gondozóként. Bárhogy is
alakuljon, szívvel-lélekkel
kell csinálni, mondta a lány,
aki a munka nehézségeivel
még nem találkozott, hiszen,
mint tanulták, lelkileg felül
kell emelkedni a betegek
iránt érzett sajnálaton.

Darók József

A diákok körében is nép-
szerû, hogy a 2016-tól érett-
ségi vizsgára jelentkezõ diá-
kok számára már kötelezõ,
ötvenórányi közösségi szol-
gálat egy részét a Szentesi
Katasztrófavédelmi Kiren-
deltségen teljesítsék. A
Bartha János Kertészeti Szak-
középiskola tanulói már az
ifjúsági verseny elõkészüle-
teivel foglalkoznak, míg a
Zsoldos Ferenc Középiskola
és Szakiskola diákjai még

most ismerkednek a kataszt-
rófavédelemmel a szentesi
kirendeltségen.

A kertészetibõl 19-en, míg
a szakképzõ iskolából 25-en
kezdték meg a szolgálatot.

A fiatalok elõmenetelérõl
Molnár Csaba tû. õrnagy
parancsnokhelyettese el-
mondta: az elsõ csoport a
március 29-én megrendezés-
re kerülõ ifjúsági verseny
szervezésében vállalt felada-
tokkal van elfoglalva, míg a
szakiskolások számára az el-
sõ találkozáson megtörtént a
munka- és tûzvédelmi okta-
tás.

Kos 
Úgy tûnik, hogy mindenben
összeillenek azzal, akivel a

legutóbb megismerkedett. Egyre job-
ban megismerik egymást. Igyekezze-
nek minél több idõt együtt tölteni. 

Bika
Nagyon jó megérzései van-
nak az üzleti dolgaihoz.

Elõnyös üzleteket köt és különféle
kedvezõ pénzügyi spekulációkban
vesz részt. 

Ikrek 
Lehetõleg tartsa távol ma-
gát a bombajó üzletektõl és

a munkahelyi ötletektõl, mert nagyvo-
nalúságában nem veszi észre a csap-
dákat, és mire föleszmél, már nyakig
ül a bajban. 

Rák 
Õrizze meg higgadtságát.
Anyagiak terén kevés bevé-

tel, partnerkapcsolatában hangos viták
várhatóak. Jobban tenné, ha lecsilla-
podna, majd bölcsen hallgatna. 

Oroszlán 
Járjon nyitott szemmel.
Maradjon bátor, de meg-

fontolt és vágjon bele a nagy lehetõ-
ségbe. Bizalmát még mindig nehéz
megszerezni és ez az üzleti megálla-
podásait is alá aknázhatja. 

Szûz
A következõ idõszakban ér-
demes új vállalkozást elin-

dítania, de különösen akkor lesz ered-
ményes, ha szellemi munkát végez.
Megkereshetik egy kiváló állásajánlat-
tal. 

Mérleg 
Sok munka várja, és mert
élvezi a kihívást, szép ered-

ményekre számíthat. Ehhez azért a
tettvágyon kívül némi kompromisz-
szum-készség is szükséges.

Skorpió 
Meglehetõsen érzékeny,
ezért nem tud másokkal

együtt dolgozni. A saját jövõbeni bol-
dogulása függ attól, menynyire tanul
saját kárából, mennyire tud úrrá lenni
a rossz szokásain.

Nyilas 
Mindenki lelkében vannak
vágyak, de ön hajlandó is

tenni értük. A gond csak akkor szokott
bekövetkezni, ha túlzottan is akarja.
Állandóan stratégiákat gyárt.

Bak 
Most mindennek a fonákját
veszi észre. Ez a pesszi-
mizmus azért rossz, mert

egy idõ után tényleg több rossz törté-
nik önnel, mint a környezetében élõk-
kel. A bolygók most feszültebb hangu-
latra utalnak.

Vízöntõ 
Az égitestek mozgásai
megnövelik az esélyeit ar-
ra, hogy találkozzon azzal,

akire régóta várt. Egy hivatalos össze-
jövetelen mindenképp meg kell jelen-
nie, talán ott fognak összefutni.

Halak 
Vegye észre a figyelmezte-
tõ jeleket. Szedje össze
magát, ha az eddig elért

pozícióját meg akarja tartani. Már nem
elég a tehetség és a szorgalom, igazi
diplomataként kell viselkednie.

Március 30–április 5.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
Filmvetítésen mutatja be ma-

rokkói és franciaországi útját
Baranyi Antal, aki kerékpárral gyõ-
zött le több ezer kilométert. Április
6-án, szombaton délután 5 órától
a megyeháza vörös termében 45
nap alatt teljesített 3800 kilométe-
res biciklitúrájáról láthatnak az ér-
deklõdõk színes összeállítást,
melynek részeként megmászta a
Mont Blanc 4808 méter magas
csúcsát, s melyen útitársa volt
Kovács Tamás. Április 20-án,
szombaton 17 órától szintén a
megyeháza ad otthont a Marokkó-
Szentes kerékpártúra filmes ösz-
szefoglalójának. Az 57 napos,
5030 kilométeres utat Baranyi An-
tal Gábor Vukovich Sándorral
kezdte el. A belépés mindkét ren-
dezvényre díjtalan.

Több ezer
kilométert

kerékpározott

A Szívügy klub legköze-
lebbi összejövetele április 3-
án, szerdán 17 órakor lesz az
ifjúsági házban, ahol megbe-
szélik a májusi kirándulással
kapcsolatos tudnivalókat, va-
lamint befizethetik a költsé-
geket és megköthetik a bizto-
sítást is. Ezen kívül egy ko-
rábbi kiránduláson készített
filmet is levetítenek.

Szívügy

Az egészségügyben látják a jövõjüket

A Szentesi Mûvelõdési Központ és a szentesi Koszta József
Múzeum igazgatói beosztásaira 2013. április 24-ig lehet
benyújtani a pályázatokat. A pályázati kiírás a
www.kozigallas.gov.hu valamint a www.szentes.hu honla-
pon megtekinthetõ.

Igazgatói pályázatok

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
Õáltala, õvele és õbenne cím-

mel Szanyiné Katona Ágnes fest-
ményeibõl és Kulbert György fa-
szobrász munkáiból látható kiállí-
tás április 12-ig.

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.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Arad megye szépségeibõl ka-

punk ízelítõt az Aradi Fotóklub jó-
voltából. A kiállítás április 12-ig
tekinthetõ meg nyitvatartási idõ-
ben. 

Galéria Kávéház és Étterem
Az Aradi Fotóklub a Szebbik

nem címû kiállítása május 6-ig
látható nyitvatartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Március 23-április 1.
17.30 óra  2 nap New York-

ban – amerikai-német-francia-
belizi vígjáték,

20 óra Veszélyes vágy –
angol-francia-német-kanadai-
svájci thriller. 

Április 4-8.
17 és 20 óra  A nyomorultak

– angol zenés dráma.
Április 11-15.
17.30 óra Sweeney – A tör-

vény ereje – angol akciófilm,
20 óra Felhõatlasz – amerikai-

német fantasy.
Kedden és szerdán szünnap

van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Március 29-tõl

Egy idõs férfi moziba megy.
Megveszi a jegyét, majd beáll a
sorba pattogatott kukoricát ven-
ni. Amikor meghallja, hogy 2 dol-
lárba kerül, megszólal:
- Amikor én utoljára moziban vol-
tam, még csak 10 cent volt a
pattogatott kukorica.
- Uram, akkor nagyon fogja él-
vezni az elõadást, ugyanis most
már hangja is van a filmnek!

A szemorvos köszönti páciensét:
- Üdvözlöm Józsi bácsi, régen
láttam!
- Régen én is…

Két gyerek látja a fiatal házas-
párt, amint éppen jönnek ki a
templomból.

Megszólal az egyik:
- Rájuk ijesszek?
- Inkább majd én.
Odafut a võlegényhez, és így szól
hozzá:
- Gratulálok papa, jól válasz-
tottál…

Nem csodálatos, hogy a munkád
milyen értéktelen, amikor fizetés-
emelést kérsz és milyen értékes,
ha szabadnapot?

Két kisbaba beszélget az újszü-
lött osztályon:
- Szia! Te fiú vagy, vagy lány?
- Fiú.

- Honnan tudod?
- Majd ha kiment a nõvér, meg-
mutatom.
- Kimegy a nõvér. A csecsemõ
hirtelen lerántja magáról a taka-
rót, és így szól:
- Látod? Kék a zoknim!

- Mivel magyarázza - faggatja a
válóperes ügyvéd a tárgyaláson a
férjet -, hogy öt évig nem beszél-
getett a feleségével?
- Nem akartam a szavába vágni.

Egy járókelõ megállít az utcán
egy másikat:
- Ne haragudjon... az állomást
keresem.
- Nem haragszom. Keresse.

Pótfûtés

Közösségi szolgálat
a középiskolákban

Ketten az országos döntõben

A szakközépiskola 12. D osztályának egészségügyi
szakmacsoportjában tanuló Muzsik Katalin és Tóth Niko-
lett bejutott a SZÉTV (szakmai érettségi tantárgyak
egészségügyi alapismeretek versenyének) országos dön-
tõjébe. Április 11-12-én Gyõrben  rendezik az országos
megmérettetést, ahová hazánkból a 30 legjobb
egészségügyis diák került be az 1. forduló eredményei
alapján.

Csó Regina és Styecz Nikolett az egészségügyi szakmacsoportból tanulnak tovább ápolónak.



Néhány nap és elkövetke-
zik a Húsvét, a liturgikus év,
az egyházi év egyik legna-
gyobb ünnepe. Ezekben a
napokban Jézus keresztha-
lálára, értünk, emberekét ho-
zott áldozatára és feltámadá-
sára emlékezünk. 

Krisztus a húsvéti bárány,
aki az emberiség váltságára
jött a világra. A húsvéti bá-
ránynak, az áldozatnak elõké-
pe az ószövetségben gyökere-
zõ zsidó húsvét, a páska ün-
neplése, mely arra emlékez-
tet, hogy a bárányok vérével
kenték meg a zsidók házai-
nak ajtófélfáit, hogy az Úr
egyiptomiak elsõszülöttjeire
lesújtó büntetése kerülje el az
ottani újszülötteket. 

Isten báránya, a szenvedõ
szolga, Jézus Krisztus kereszt-
re feszíttetett, megöletett,

azonban ahogy a Bibliában
olvassuk, fel is támadott,
hogy halálával mi is meghal-
junk a bûnnek, feltámadásá-
val pedig újjászülessünk a
hitben. Az újjászületés új éle-
tet jelent, amelyben levetjük
Krisztus nélküli életünket, s
vele járunk tovább.

A húsvétot megelõzõ né-
hány napban felelevenítjük a
szenvedéstörténethez kapcso-
lódó bibliai szakaszokat,
amely emlékeztetnek ben-
nünket arra, hogy legalább
jelképesen végigjárjuk azt az
utat, amelyet Jézus Krisztus
járt végig Pilátustól sírba téte-
léig. Arra emlékeztetnek ben-
nünket ezek a versek, hogy
miként követték egymást az
események Jézus földi életé-
nek utolsó óráiban. Azokban
az órákban melyekben meg-

kínozták, testi és lelki fájdal-
makat élt át, mindazokért a
bûnökért, amelyeket nem õ,
hanem mi követtünk el. Át-
vállalta bûneinket, keresztha-
lált halt érettünk. Majd isten-
sége megmutatkozott ismétel-
ten, mikor harmadnapon fel-
támadt a halottak közül.

Az értünk vállalt szenvedés
és a feltámadás a húsvét üze-
nete. Ez erõt adhat számunk-
ra is ahhoz, hogy meghaljunk
a bûnnek, felhagyjunk eddigi
életünkkel, s megpróbáljunk
tanítása szerint járni, megpró-
báljuk így élni életünket. Áll-
junk meg legalább erre a né-
hány napra, s érezzük meg az
üzenet jelentõségét, hogy va-
lóban ünnepelhessünk, hi-
szen a legnagyobb ajándékot
kaptuk Jézus Krisztustól, Is-
ten fiától. Cs.L.I.

Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Besurranó tolvaj látogatta
meg az egyik felsõpárti há-
zat, ahonnan fagyasztott éte-
leket és cipõket vitt magával.
A tettes március 19-én, dél
elõtt néhány perccel jutott be
a nyitott ingatlanba, ám a tu-
lajdonos megzavarta, és bár
elmenekült, a pontos sze-
mélyleírásnak köszönhetõen
nem sokkal késõbb elfogták.
A gyanúsítottat elõzetes
letartóztatásba helyezték.
Ugyancsak elõzetesben van
az a férfi, aki az elmúlt héten
a sportcsarnok egyik munka-
társától lopta el a pénztárcá-
ját, annak munkahelyén. Mi-
re elfogták, addigra már egy
Tóth József utcai ingatlanból
is ellopott egy monitort és
egy vonalkód-olvasó beren-
dezést. Két másik személyt
is õrizetbe vett a rendõrség,
majd a bíróság határozata
alapján elõzetesbe is helyez-
ték õket vagyon elleni bûn-
cselekmények miatt. Az elõ-

zetes letartóztatásba helye-
zett személyeknek korábban
már hasonló jellegû esetek
miatt volt dolguk a tör-
vénnyel…

160 darab hófogórács-ru-
dat loptak el Szentes külte-
rületén, a 45-ös út mellõl
március 18-a és 21-e közötti
idõpontban. Az egyenként
nyolc kilogramm súlyú ru-
dak értéke 300 ezer forint
volt.

20 méter lengõkábelt és a
lineár öntözõberendezéshez
tartozó alkatrészeket szeret-
tek volna ellopni Szegvár ha-
tárából a tolvajok, akiket va-
lószínûleg megzavarhattak
„munka” közben, mert a le-
szerelt kábelt végül a hely-
színen hagyták.

Kirívó szabálytalanságot
vagy hiányosságot nem ta-
pasztaltak a szentesi szóra-
kozóhelyeken szombat éjsza-
ka a rendõrök. Az utóbbi hó-
napokban több ellenõrzést is

tartottak a társhatóságokkal
közösen, és figyelembe vet-
ték a lakossági panaszokat.
Március 23-án arra voltak kí-
váncsiak, pótolták-e a ven-
déglátósok a korábban kide-
rült hiányosságokat. Ezen az
éjszakán négy helyszínen
terveztek ellenõrzést a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatallal, a
Katasztrófavédelemmel, a
kormányhivatal, a polgár-
mesteri hivatal tisztviselõi-
vel és a polgárõrökkel közö-
sen, azonban három helyet
találtak nyitva. Az Arabella
Music Club, az Old man és a
Center Sörözõ sem adott
okot intézkedésre, a társszer-
vek is csak kisebb mulasztá-
sok miatt figyelmeztették a
tulajdonosokat. Így például
nincs mindenhol megoldva a
cigerettázó hely kijelölése. A
Jómadár Sörözõ most kima-
radt az ellenõrzésbõl, mivel
az ellenõrök zárva találták
odaérkezésükkor. hv

Született: Sárközi József
Zoltán és Nagy Anikó Évá-
nak (Dr. Berényi u. 32.) Csilla
Rebeka, Trenka Norbert és
Bakai Juliannának (Brusz-
nyai stny. 12.) Viktória, Sza-
mosközi Krisztián és Pataki
Andreának (Ürge u. 20.) Vik-
tória, Gulyás István és Burai
Diána Angélának (Bercsényi
u. 119.) Alíz Abigél, Ács Ká-

roly és Kõrösi Ágnesnek
(Wesselényi u. 12.) Boglárka
nevû gyermeke.

Elhunyt: Szabó Imre (Dó-
zsa Gy. u. 47.), Ádor Józsefné
Fehér Irén (Sáfrán M. u. 37.),
Talpas Istvánné Dobos Er-
zsébet Katalin (Nagyhegy
271/C), Gránicz Pál Istvánné
Kiss Mária (Dr. Uhlár I. u.
33.). 

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü március 25—29.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Kedd: Májgaluskaleves,

tyúkhúsleves házi tésztával
A menü: Székelykáposzta
B menü: Gyros, sült burgonya, saláta
Szerda: Lebbencsleves, karfiolleves
A menü: Karaj ropogós bundában,

kelkáposztafõzelék,
B menü: Pecsenyekacsa-comb sütve,

burgonyapüré, kaporszósz
Csütörtök: Scsí, csirkegulyás
A menü: Milánói makaróni vagy

mákos nudli
B menü: Olaszos csirkecomb,

zöldpesztós tészta
Péntek: Disznótoros májleves,

gyümölcsleves
A menü: Disznótoros hagymás tört

burgonyával és salátával,
vagy kocsonya

B menü: Pulykamell steak,
zöldséges rizs, saláta

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 (mentõállo-
más) 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), ren-
delési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Március 25-április 1.: Pingvin Patika (Rákó-
czi u. 12.) hétfõ-péntek 8-19, szombat 8-13 óráig. Április 1-8.: Rákóczi
Gyógyszertár (Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-12 óráig.
Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) március 30-
31-én Hobot Gábor, Darvas J. u. 32., telefon: 30/324-8326.

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

Tojás 40-45 Ft/db, vöröshagyma 100-120 Ft/kg, fok-
hagyma 1000 Ft/kg, lila-, fehér és sonkahagyma 290
Ft/kg, édeshagyma 450-500 Ft/kg, petrezselyem-, zeller-
zöld és kapor 50 Ft/csomó, zeller 100-150 Ft/db, karfiol
450 Ft/kg, bab 700-900 Ft/kg, fehér- és erõs paprika 100-
150 Ft/db vagy 1500 Ft/kg, paradicsom 600-800 Ft/kg, kí-
gyóuborka 580-1000 Ft/kg. Káposzta 150-170 Ft/kg, lila-
káposzta 290 Ft/kg, kelkáposzta 280 Ft/kg.

Szõlõ 1000 Ft/kg, körte 600 Ft/kg, alma 150-250 Ft/kg.
Zöldhagyma 100-150 Ft/csomó, sör- és jégcsapretek 100-
200 Ft/cs, feketeretek és cékla 150 Ft/kg.

Karalábé 150-200 Ft/db, krumpli 100-150 Ft/kg, saláta
150-200 Ft/db, gyökér 280-450 Ft/kg, sárgarépa 150-180
Ft/kg, gomba 450-500 Ft/kg. 

Dióbél 2800 Ft/kg, mák 1600 Ft/kg, csiramálé 200
Ft/doboz. Narancs 280-300 Ft/g, mandarin 380-420 Ft/kg,
citrom 580 Ft/kg, banán 400 Ft/kg, kivi 380 Ft/doboz.

Március 31-én  Húsvét vasárnap az Apponyi téri és Vil-
logó utcai piacok nyitva tartanak.
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Négyen ülnek elõzetesben
A zsinagóga, a megyeháza,

a fõtér és a fõutca, a reformá-
tus templom megújítása után,
most folytatódik a városköz-
pont rekonstrukciója, eredmé-
nyes pályázatoknak köszön-
hetõen. Jelenleg folyik a Kos-
suth tér 5. szám alatti épület
elsõ két szintjének felújítása,
áprilisban kezdõdhet az Ady
és Petõfi utca átépítése és a
körforgalom végleges kiépíté-
se, a Horváth Mihály utca ele-
jén járda felújítása, a közgé
melletti kert kialakítása, vala-
mint a Szent Miklós templom
környezetének szépítése és az

Ady Endre utca elején talál-
ható üzletportálok felújítása.
A munkálatok várhatóan no-
vemberben fejezõdnek be
mindenhol.

A Csongrádi utcai híd fel-
újítása kapcsán Szirbik Imre
beszélt arról is, miért nem a
Kiss Zsigmond utcai híddal
kezdték a felújítást. – Most er-
re volt pályázat. A Kiss Zsig-
mond utcai híd esetében a
mellette lévõ csomópont át-
építése, illetve az utca szélesí-
tése az árkok lefedésével és a
nagyfeszültségû vezetékek
föld alá helyezésével vala-

mint a kórház körüli parkolás
átalakítása összességében
milliárdos nagyságrendû
költséget jelent majd – mond-
ta a polgármester. – Ez akkora
pénzügyi program lesz, mint
most a városközpont rehabili-
táció teljes költségvetése. Vár-
hatóan a most készülõ 2014-
2020 közötti ciklus költségve-
tésébe bekerül a Kiss Zsig-
mond utcai híd bõvítése-tette
hozzá. A polgármester beszélt
az Eszperantó híd felújításá-
ról, ami várhatóan nyár elõtt
kezdõdhet meg.

B.G.

Folytatódik a városközpont felújítása

(folytatás az 1. oldalról)

A jobbikos városatya le-
szögezte, õ nem szavazha-
tott, Varga Árpád pedig nem
támogatta a kft. 2013-as üzle-
ti tervének elfogadását, és er-
rõl tájékoztatták is a városve-
zetést, illetve a „vének taná-
csában“ helyet foglaló fide-

szes képviselõket.
A grémium arról is határo-

zott, hogy törvényi változá-
sok miatt a helyi vízmû cég
egyesüljön a makói szolgál-
tatóval, így résztulajdonos-
ként Szentes kezében marad
az új társaság irányítása.

Bíró Dániel

Koncepciók délutánja
Március 8-i számunkban

megjelent keresztrejtvény
megfejtése: Véradások. Ad-
venti ajándékozás. Szentes
Felemelkedéséért. A Pálmá-
sok Szövetsége által felaján-
lott egy darab pálmát Fábián
N. Sándorné (Kossuth u. 26.)
nyerte. Olvasónkat szemé-
lyesen keresi fel a Pálmások
Szövetségének képviselõje.

Sorsoltunk

Az elsõ országos Nippon
Zengo Fesztivált rendezik a
sportcsarnokban április 6-án.
A kyokushin karate alapjaira
épülõ küzdõsport aerobik
egyre népszerûbb hazánkban,
ezért az ország minden részé-
bõl várnak sportolókat és
fogyni vágyókat az esemény-
re. Az egész napos program-
ban Szûcs Lajos alpolgármes-
ter megnyitója után több moz-
gásformával, dinamikus és
statikus tornával, kétféle
zumbával ismerkedhetnek
meg a résztvevõk. Az egészsé-
ges életmód és étkezés jegyé-
ben tart elõadást Lenkei Gábor
orvos, a Cenzúrázott egészség
– A betegségipar futószalag-
ján címû könyv szerzõje. A
gyerekeket kalandpark és
ugrálóvár várja. A nap végén
edzés keretében tesznek
Nippon Zengo vizsgát edzõk
és tanítványok.

Nippon Zengo

Álljunk meg ünnepelni
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