
Évek óta zsúfoltságban él-
nek a Sima Ferenc utcai pszi-
chiátriai otthon lakói, de már
nem sokáig kell várni a tágas

szobákra. A Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség (NFÜ) hon-
lapján megjelent, hogy már-
cius 14-én kedvezõ döntés

született a Kurca-parti intéz-
mény kiváltását célzó pályá-
zatról. A fejlesztéshez 1 mil-
liárd forint uniós támogatást
ítéltek meg. A beruházáshoz
nem kell önrész, az teljes
egészében támogatott. A
megvalósítás részleteirõl
megkérdeztük a sikeresen
pályázó fenntartót, ám már-
cius 31-tõl a Csongrád Me-

gyei Intézményfenntartó
Központtól (CSOMIK) a Szo-
ciális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatósághoz került az
otthon. Az új állami szervtõl
pedig csak annyit közöltek,
még nem írták alá a támoga-
tási szerzõdést, ezért a kér-
déseinkre késõbb tudnak vá-
laszolni.

(folytatás a 3. oldalon)
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Erre a Bereklapos utcai telekre tervezték az új otthont.

Évek óta készülõ
kiállítások finisben

Öt éve készülõ régészeti kiállítás átadása valósulhat meg
hamarosan a Koszta József Múzeumban, és a szintén régóta
tervezett Drahos, illetve Szalva emlékszobákat is kialakít-
ják az elkövetkezendõ hónapokban. Közben az intézmény
súlyos létszámhiánnyal küzd. A jelenlegi megbízott igaz-

gató, Béres Mária elárulta: pályázik az intézmény élére.

5. oldal

A Vidékfejlesztési Minisz-
térium törvényjavaslata álta-
lános felmentést adna a ter-
málvízzel fûtött üvegházak
és csirkenevelõk üzemeltetõ-
inek az energetikai céllal ki-
termelt víz visszasajtolására
a föld alá. A környezetvédel-
mi tárca államtitkára határo-
zottan ellenzi az ötletet, és a
parlamenti vitanapon a pár-
tok felszólalói között sem
volt egyetértés. Fidesz véle-
ménye, hogy szükséges a
vízkészlet kitermelése, a Job-
bik szerint vissza lehet sajtol-
ni a vizet, a kormány állás-
pontja, hogy a visszatáplálá-
si kötelezettség eltörlése nem
okoz túlhasználatot. Az
MSZP kérte vonják vissza a
javaslatot. A vita során Far-
kas Sándor elmondta: az el-
múlt 55 évben számtalan
termálkutat fúrtak az ország-
ban, és az az elsõ években ki-

került termálvizet csatornák-
ban tározták. Mint mondta,
nincs olcsóbb energiaforrás
a geotermikus energiánál,
amely például baromfitele-
peken lehet használni, vagy
az üvegházi termesztésben.
Hozzátette, tudományos
eredmények bizonyítják,
hogy a kutak nem apadhat-
nak ki, hosszú távon stabilan
rendelkezésre állnak. Véle-
ménye szerint a visszasajto-
lási kötelezettség irreális
költségekkel jár, illetve sok
esetben technológiailag kivi-
telezhetetlen. Hangsúlyozta
ugyanakkor, hogy a kutak
hosszú távú fenntarthatósá-
ga technológiai fejlesztést
igényel. Szerinte az elõter-
jesztés új lehetõséget nyit a
mezõgazdaság számára.

(folytatás a 4. oldalon)

Vita a
visszasajtolásról

Csúszik a Kurca-híd meg-
nyitása, nyáron kezdõdik az
Ady és Petõfi utca átépítése
és a többi városközponti
építkezés. A lakosok kedve-
zõen viselik a hídlezárás
miatti közlekedési helyze-
tet. A fehérház felújítása
miatt csökkent az üzletek
forgalma, azonban nincs na-
pirenden az ebbõl adódó
bevételkiesések ellentétele-
zése. 

A Kurca-híd átépítése a
vártnál lassabban halad,
ezért egy héttel késõbb, má-
jus 6-án nyitják meg a forga-
lom elõl félpályán – hangzott
el a városközpont rehabilitá-
ciós programjának nyitó ren-
dezvényén. Bõdi János, a kivi-
telezõ szarvasi Integrál Zrt.
vezérigazgatója elmondta,
hogy a márciusi rendkívül
csapadékos idõjárás hátrál-
tatta a munkájukat. Lát

esélyt az eredeti április végi
határidõre, azonban valószí-
nûbb az egy hetes késés. A
Kurca vízszintemelkedése is
többletmunkát okozott, már
12 ezer darab homokzsák és
260 darab féltonnás beton-
tömb védi a hídszerkezetet a
víztõl. A Kurca vízszintje
most egy méterrel alacso-
nyabb a két héttel ezelõtti
szinthez képest.  Jelenleg fo-
lyik a híd vasbetonszerkeze-
tének betonozása, amit majd
a szigetelés és újabb védõbe-
tonozás követ. A tartószerke-
zetbe közel 200 köbméter be-
tont építenek be összesen. A
mûemléki jellegû helyreállí-
tás és a híd végleges átadása
júniusban várható.

A Kurca-híd átadásával
nem szûnik meg a forgalom-
korlátozás, ugyanis akkor
kezdõdik a Petõfi és Ady
Endre utca átalakítása, egyi-

dejûleg a Kossuth utcai kör-
forgalom végleges átépítésé-
vel. A kivitelezési munkála-
tokra hétfõn adhatják be je-
lentkezésüket a vállalkozá-
sok. Megváltozik az út geo-
metriája, vonalvezetése a
Szabadság tér és a Munkácsy
utca közötti szakaszon illet-
ve egyirányú forgalmi ren-
det vezetnek be a buszállo-
mástól a közgé felé a felújí-
tást követõen. A párhuzamo-
san futó Tóth József utca
szintén megújul, várhatóan
még ebben az esztendõben.
Új buszmegállókat és gyalo-
gosátkelõket alakítanak ki és
szélesítik a nyomvonalat,
ahol lehet. Arról még nem
született döntés, bevezetik-e
az egyirányú forgalmat a
gyógyfürdõ felõl a bíróság
irányába.

(folytatás a 8. oldalon)

Nyáron kezdõdik az utcafelújítás

Pszichiátriai otthon épül a Kisérben

Csökkent a rezsije?
A megtakarított pénzébõl legyen jól értesült!

Fizessen elõ a Szentesi Életre, amely elsõ kézbõl közöl helyi információkat.

Azok az új elõfizetõk, akik május 15-ig 2.880 forintért
félévre elõfizetnek a lapra, sorsoláson vesznek részt.

Közöttük az alábbi nyeremények találnak gazdára:
1 db 30 alkalmas és 2 db 10 alkalmas uszodabérlet, 3 db 5 ezer forint értékû Hunor Coop vásárlási utalvány,

2-2 belépõ Badár Sándor humorista júliusi Nyári színházi elõadására, valamint egy 2 személyre szóló havi mozibérlet.

Támogatóink: Szentesi Üdülõközpont, Hunor Coop Zrt., Szentesi Mûvelõdési Központ.
Keresse szerkesztõségünket a Kossuth tér 5. szám alatt (fehérház) az emeleten.

Irodánk megközelíthetõ a csiga- és a gyógyszertár felõli lépcsõn. Tel.: 63/311-563

ELÕFIZETÉSI AKCIÓ!

A Parlament elé került a termálvíz visszasajtolási kötele-
zettségének végleges eltörlésérõl szóló elõterjesztés. Az ál-
talános vitában számos ellentét alakult ki a pártok képvise-
lõi között. Szirbik Imre szerint az országgyûlési munkája
során nem a politika, hanem a környezetvédõk és a józanul
gondolkodók között volt ellentét. A javaslat ellen nyílt le-
vélben tiltakozott öt szakmai szervezet és négy egyetem, il-
letve egy kormánypárti képviselõ. A kérdésben várhatóan
jövõ héten dönt az Országgyûlés.

A Kisér szélén, a Bereklapos utcában épül meg az új pszi-
chiátriai otthon, amely kiváltja a Sima Ferenc utcai zsúfolt
intézményt. A fejlesztéshez 1 milliárd forint uniós támoga-
tást ítéltek meg március 14-én. A tervek szerint a két 12 fé-
rõhelyes lakóotthon, a 25 férõhelyes lakócentrum és a fog-
lalkoztató 2015 tavaszától fogadhatja a betegeket. 

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Április 5-én délelõtt 11 óra tájban telefonhívást kaptam a
horgászegyesület irodájából. A gazdasági ügyintézõ szomorú
hírrõl tájékoztatott. Meghalt Berezvai Pista bácsi. A hír halla-
tán a döbbenettõl szóhoz sem jutottam. Számomra az hihe-
tetlen volt. Hihetetlen volt, hogy egy nagyszerû ember, egy
barát és egy horgásztárs, az egyesület vezetõségi tagja, a hor-
gászok Csongrád megyei szövetségének küldötte nincs köz-
tünk többé.

Egy sportbaleset miatt a Dr. Bugyi István Kórházban is-
merkedtem meg vele nagyon fiatalon. Már akkor kitûnt jó
humorával, kedvességével.

Õ már akkor az egyesület tagja volt, nagy lelkesedéssel be-
szélt a mindennapi horgászatairól. Ha csak egy keszeget fo-
gott, azt is lelkesen mesélte, még akkor is, ha bárhol összeta-
lálkoztunk a városban. Rajongott a horgászatért, de imádta a
környezetet is. Mesélt a bokrosi szõlõjérõl, a maga készítette
finom boráról.

Együtt dolgoztunk az egyesület vezetõségében, majd ké-
sõbb együtt vizsgáztattuk az egyesületbe újonnan belépõ
horgászokat. Nagy bölcsességgel, szeretettel, humorral, az
életbõl merített példákon keresztül vezette rá a horgásztársa-
kat a tesztlapon a helyes válaszra.

A horgászegyesület nem csak egy horgásztársat vesztett
vele, de nagy ûrt is hagyott a háta mögött. Szeretet és tiszte-
let vette körül. Intõ bölcsességére nagy szüksége lenne a hor-
gászegyesületnek.

Utolsó útjára április 11-én kísértük nyughelyére, a középsõ
Szeder temetõbe. Nyugodjál békében, Pista BÁCSI!

Király József

A tudósításból kiderül,
hogy a különvonat április 1-
jén este 8 órakor érkezett
meg Debrecenbe. „Az indó-
háznál mintegy tizennyolc-
ezernyi néptömeg fogadta
õket. Zenekar hangjai és lel-
kes éljenzés üdvözölte haza-
térõ véreinket.” Az egy órai
tartózkodás alatt bõven
megvendégelték a betelepü-
lõket. Április 2-án reggel ér-
keztek Szolnokra, ahol a pol-
gármester vezetése mellett
nagy elõkészületeket tettek a
fogadtatásra. A város lakos-
sága szállást és élelmet aján-
lott föl, azonban vendégsze-
retõ jóakarat hiábavalónak
bizonyult, mert a csángó

csoport rögtön hajóra szállt,
és indult tovább le a Tiszán
Szeged felé. A szolnokiak
csak annyit tehettek, hogy az
összegyûjtött élelmet a hajó-
ra hordták és szétosztották.

„Az általános lelkesültség,
mellyel az egész ország fo-
gadta csángó testvéreinket,
Szentes városának hazafias
érzületû, áldozatkész polgá-
rait sem hagyta érintetlenül. S
nem hagyhatta különösen ak-
kor, midõn tudva volt, hogy a
csángók Szolnoktól Szegedig
itt városunk határánál fognak
leutazni, és a Tiszánál az elõ-
leges tervek szerint egy pár
óráig meg is állapodnak” – ír-
ta a kortárs újságíró. 

Az átutazók méltó fogadá-
sának és megvendégelésé-
nek megszervezését a Szen-
tesi 48-as Népkör vállalta
magára. Pólya Ferenc gim-
náziumi tanár, a népkör el-
nöke táviratot intézett az or-
szágos bizottsághoz, vala-
mint a csángók vezetõjéhez,
Odescalchi herceghez, s tu-
datta velük a megvendégelé-
si szándékot. Az elõzetes el-
képzelés az volt, hogy mivel
a csángók hajója délután két
órára ér Szentesre, ebéddel
várják a vendégeket, mégpe-
dig marhapaprikással és jó-
fajta vörösborral. A lakoso-
kat híresztelés útján és dob-
szóval értesítették arról,
hogy a csángók mikorra ér-
keznek a Tiszához. A Szente-
si Lapból tudható, hogy: „Az
érdeklõdés és lelkesültség
oly impozáns jelét még soha
nem tapasztaltuk városunk-
ban. Reggeltõl délután 2 órá-
ig, mint a karavánok vonult
ki a lakosság a városból,

úgyhogy nemcsak a Tisza-
partja; de a Bökény–Mind-
szenti Ármentesítõ Társulat
gátja és raktártere is teljesen
el volt lepve. S egy cseppet
sem túlozzuk a számot, ha
azt állítjuk, hogy 10 000 lélek
volt kinn.” 

A csángókat szállító hajó a
tervezett idõben megérke-
zett. A Tisza-partján várako-
zó óriási számú nép zajos él-
jenzése között kikötött. A
parton Pólya Ferenc tanár úr
Szentes város közönsége ne-
vében köszöntötte a hazate-
lepülõ magyarokat. Üdvözlõ
beszédére herceg Odescalchi
válaszolt. Az egybegyûlt kö-
zönség pedig éljenzett kitörõ
lelkesültséggel.

A lelkesedést azonban ha-
marosan lehangoltság, majd
kitörõ zúgolódás váltotta fel.
Ugyanis a Tisza-partján óriá-
si számban összegyûlt lakos-
ság arról értesült, hogy hiába
jött ki, a csángókat nem fogja
látni; mert „Odescalchi nem

engedi meg, hogy a nagy, fe-
deles, zárt hajóból, hol sze-
gények 850-en össze voltak
zsúfolva: kiszállhassanak”.
A történtekért a herceget hi-
báztatták, aki nem táviratoz-
ta meg, hogy fölösleges ki-
vonulni a Tiszához. A rende-
zõség a csalódás ellenére az
elkészített húst és kenyeret
felszállíttatta a hajóra.
Odescalchi herceg ígéretet
tett arra, hogy a hamarosan
érkezõ második csapat több
idõt fog eltölteni Szentesen. 

A tudósításból kiderült,
hogy ez az elsõ csapat bete-
lepülõ nem volt csángó.
„Ezek mindannyian a múlt
században Bukovinába ki-
vándorolt székelyek. Ép,
egészséges emberek, a nyo-
mor, szükség meglátszik raj-
tuk: de tisztán, szépen be-
szélnek magyarul, és büsz-
kék rá, hogy õk a szabad
székely néphez tartoznak.” 

A hajó délután 4 órakor in-
dult tovább. A szegváriak és

mindszentiek szintén felké-
szültek a fogadtatásra. A
mindszentiek ugyancsak
borral és élelemmel akartak
kedveskedni, és közel kétez-
ren várakoztak a Tisza-par-
ton. Õk még erõsebben csa-
lódtak, mint a szentesiek,
mert ott meg sem állt a hajó. 

Este 8 óra volt, mikor a ha-
jó Szegedre ért. Itt is nagy-
szerûen fogadták a betelepü-
lõket. „Elöl az Odescalchi
hercegi pár lépett ki a hajó-
ból és az ezer és ezernyi kö-
zönség sorfala és egetverõ
éljenzései s a Rákóczi induló
hangjai mellett a gyönyörû-
en kivilágított utcákon és a
díszes diadalíveken át a
csángók által követve vonul-
tak a helyiségbe, hol csino-
san felterített s borral dúsan
megrakott asztalok várták a
csángó férfiakat, kik szegedi
halpaprikást és csuszát kap-
tak vacsorára… A csángók
Nagy György vezetése mel-
lett, élemmel és itallal hetek-
re ellátva, másnap reggel in-
dultak Pancsovára” – zárta
beszámolóját a Szentesi Lap.

Labádi Lajos

130 éve történt: A csángó magyarok hazatelepítése (II.)

Tízezer szentesi várakozott a Tisza-parton

Búcsú Berezvai
István horgásztárstól

Költészet napján eltûnõdik
az ember, mit ünnepelhetne
Szentes. Mit érdemes Szen-
tes irodalmi múltjából fel-
idézni? Lehet-e régi-új titko-
kat fellelni? Valamit, amit
sem Nagyajtósi tanár úr, de
még Bucsány György se
mondott el.

Nos, van egy Ady-vers,
amit szemérmesen hagyunk
heverni a költõ rangos köte-
teiben nem közölt zsengéi
sorában. Formáját, stílusát
tekintve még nagyon a saját
hangját keresõ Adyval talál-
kozunk. Ezerkilencsszázat
írunk. Szerzõnk lassan is-
mertté váló újságíró Nagy-
váradon. Cikkei jobbak ver-
seinél, de azért nem hagy fel
a rímfaragással. Témáit -

prózában és versben - Várad
napi eseményei és mozgal-
mas magánélete adják.

Épp az elõbb fejezte be a
városi urakat csipkedõ né-
hány sorát, amikor érdekes
hírre figyel fel. Egy alföldi
mezõváros Bihar megyébe
telepítené fölös családjait.
Ebbõl cikket kellene írni! Eb-
ben a mûfajban Ady nem is-
mer tréfát, csak azt írja le,
amiben biztos. A szóban for-
gó várost nem ismeri. Ilyen-
kor újságíró társához szokott
fordulni. Dutka Ákos rend-
kívül mûvelt, nagyon tájéko-
zott, de most õ sem tud taná-
csot adni. Ezért Ady nem írja
meg a tervezett cikket, de a
gondolat már fölkavarta,
nem hagyja nyugodni. Egy

vers három strófájában kiírja
magából az indulatot.

A vers címe: Sima úr tele-
pít. A cím alatt magyarázó
szöveg van: „Sima Ferenc
azon fáradozik, hogy a Bihar
megyei Siter községben száz
szentesi családot telepítsen
le."

1900-ban vagyunk, még
tart a nincstelenek kitántor-
gása az Újvilágba, de ez a
gondolat, hogy Szentesrõl a
bihari Siterre  „vándorolja-
nak" ki, megdöbbentõ. Fel-
háborodott feszültségét Ady
kérdõmondatainak iróniájá-
ba fojtja. Az eset történészi
magyarázatától most tekint-
sünk el. Tartsuk szeren-
csénknek, hogy a vers for-
mája még annyira útkeresõ,
hogy késõbb sem keltett kü-
lönösebb figyelmet. Mint,
ahogy Siter sem lett a szente-
siek számára az ígéret földje.

B.M.E.

Olvasónk írja

Ady is megdöbbent
130 éve: a Szentesi Lap

1883. április 21-én megjelent
száma egy furfangos tolvaj
elfogásáról számolt be. Az
eset lényege: A debreceni
rendõrség által tett országos
köröztetés folytán Debrecen-
ben a múlt évben elkövetett
lopásokért Dósai Molnár
László szolgaembert április
hó 17-én a helybeli csendõr-
ség Szentesen elfogta. Dósai
Molnár László elfogatása
iránt a debreceni rendõrség
direkt Szentesre is intézett
megkeresést, azonban ilyen
nevû embert sem a csendõr-
ség, sem a rendõrség nem ta-
lált Szentesen, s végre kisült,
hogy az az ember, kit hóna-
pok óta köröztetnek és ke-
resnek, a városháza udvarán
szolgál hetek óta, mint elõfo-
gatozási kocsis. A rendõrség
azonban azért nem talált
nyomára, mert az illetõ,
hogy az igazság büntetõ ke-
zét könnyebben kikerülhes-
se, magát egyszerûen csak
Molnár Lászlónak nevezte.
Könyvében pedig Debrecen-
ben Dósai Lászlónak jegyez-
tette be magát. A csendõr-
ségnek azonban sikerült a
két nevet viselõ emberben
megtalálni a debreceni tol-
vajt, kit még emberöléssel is
gyanúsítanak Dósai egyéb-
iránt szentesi születésû,
azonban több ideig Debrecen
tájékán szolgált. Úgy látszik,
hogy városunknak minden
hétre kerül egy-egy neveze-
tes tolvaja és gyilkosa.

100 éve: a Szentesi Lap
1913. ápr. 10-én arról tudósí-
tott, hogy a békés–bánáti re-
formátus egyházmegye tava-
szi rendes közgyûlése ked-
den vette kezdetét Szente-
sen, a városháza közgyûlési
termében. A közgyûlés fény-
pontja az újonnan megvá-

lasztott esperes beiktatása
volt, ami bennünket annyi-
ban érint közelebbrõl, hogy
az esperes Futó Zoltán szen-
tesi lelkész lett. 

Az ünnepi gyûlés legfon-
tosabb mozzanatai: „Zászló-
díszbe öltözött a városháza,
hirdetve az ünnepi alkalmat.
Az elõcsarnokban díszbe öl-
tözött hajdúk álltak õrt, vár-
va az isteni tisztelet után a
városházára megérkezõ köz-
gyûlési tagokat. Kilenc óra
felé kezdett gyülekezni a dí-
szes közönség, amelyet a rit-
ka alkalom vonzott a város-
házára. A tágas közgyûlési
terem zsúfolásig megtelt dí-
szes hölgy és férfi közönség-
gel. Ünnepies csönd uralko-
dott. Domby Lajos, a volt es-
peres imádkozott. Magas
röptû imádságát áhítattal, és
mély figyelemmel hallgatta
mindenki. Ima után megnyi-
totta a közgyûlést, és az ala-
kulás formaságait intézték
el. Ezek után következett a
beiktatás ünnepi aktusa. Az
új esperesért küldöttség
ment Baksa Lajos tanácsbíró
vezetésével, s amidõn megje-
lent a közgyûlési teremben,
riadó éljenzés üdvözölte.
Domby Lajos lelépõ esperes
üdvözölte Futó Zoltánt, mint
utódját, akihez több mint két
évtizedes barátság kötelékei
fûzik… Nem hivatali köte-
lességbõl, de örömmel vál-
lalta magára, hogy õ iktassa
be utódját az esperesi szék-
be, mert tudja, hogy olyan
férfiú kerül a békés–bánáti
egyházmegye élére, aki tett-
rekészségének teljességében,
ismert tudásával lelki és
szellemi vezetõje lesz való-
ban a legnagyobb reformá-
tus egyházmegyének. Meleg
szeretettel üdvözli új tiszté-
ben, isten áldását kéri mûkö-

désére és fölhívja esküje leté-
telére. Az eskütétel után Fu-
tó Zoltán tartotta meg szék-
foglaló beszédét… Ezt köve-
tõen kijelentette, hogy az õ
programja egy szó: Élet!
Mert az élet az, ami hiányzik
a magyar reformátusság mû-
ködésébõl. Az eleven élet,
amely alkot, s a munka állal
igaz virágzásra visz… A
szép beszédre zúgó éljenzés
hangzott föl, s aztán Fekete
Márton, az egyházmegye
gondnoka, Baksa Lajos ta-
nácsbíró, Gulya György
kunágotai lelkész, Czirbus
István, a tanítótestület elnö-
ke, és dr. Kun Antal ügyvéd
üdvözölték a székét elfoglaló
új esperest…” 

75 éve: az Alföldi Újság
1938. március 18-diki száma
„Sándor, József, Benedek” cí-
men jelentetett meg egy rö-
vidhírt, amelynek lényege
így szól: Azt tartja a néphit,
hogy akkor kezdõdik az iga-
zi tavasz, mikor megérkezik
hozzánk Sándor, József, Be-
nedek. Ma Sándor napja van,
és tényleg be is következett a
meleg tavaszi idõ. Nem hiá-
ba azt tartják, hogy Sándor,
József, Benedek zsákban
hordják a meleget… Tudo-
mányos statisztika ezt a nép-
hitet nagymértékben igazol-
ják is. Már hosszú évtizedek
óta igaz, hogy ilyenkor már-
cius közepe táján egyszer
csak beköszönt a meleg tava-
szi idõ. Nálunk tegnap sok
helyen 18 fok meleget mér-
tek a szentesi határban.
(Nem így 2013. március kö-
zepén, amikor mínusz foko-
kat mutatott a hõmérõ, és
hatalmas hóvihar dúlt or-
szágszerte! Mit érdemel Sán-
dor, József és Benedek?!)

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (28.)

Esperesi beiktatás

A Szent Anna Plébánia
szeretettel meghív mindenkit
április 21-én, vasárnap 10
órakor a szentesi Szent Anna
templomban tartandó ünne-
pi szentmisére, melynek ke-
retében Kiss-Rigó László me-
gyéspüspök atya megszente-
li a felújított orgonát. 

Orgona-
szentelés

…április 23-án, kedden 18
órakor az Ugorgyunk Társu-
lat "Egyszer volt, most is
van..." címû meseestje lesz.
Szereplõk: Dózsa Erzsébet,

Holman Endre, Keserû Imre,

Papp László, Rácz Attila. A
mûsort szerkesztette és veze-
ti: Poszler György tanár.

...április 25-én, csütörtökön
18 órakor Rózsa Sándor és az
Alföldi betyárok címmel
Poszler György tart elõadást.

A könyvtárban

A Szentesi Lap 1883. április 7-én arról tudósított, hogy az
elsõ csapat bukovinai magyar már megérkezett régi hazájá-
ba. „A magyar nemzet általános lelkesültséggel várta és fo-
gadta a betelepülõket, kik mintegy 850-en április hó 1-jén
érkeztek Magyarországba. Mindazon városok és községek,
melyeken átutaztak, a lelkesültség és vendégszeretet leg-
impozánsabb jeleivel fogadták a betelepülõket, kiket
Odescalchi Artúr herceg felügyelete alatt szállított egy kü-
lön vonat” – írta az újság.



(folytatás az 1. oldalról)
A Sima Ferenc utcai viszo-

nyok régóta terítéken van-
nak. A CSOMIK honlapján
elérhetõ az otthon kiváltásá-
nak megvalósíthatósági ta-
nulmánya. Aszerint az egy-
kor 102 fõ ellátását biztosító
intézmény férõhelyeinek
számát folyamatosan csök-
kenteni kellett, mert az épü-
letegyüttes nem felelt meg
az alapvetõ követelmények-
nek. Az intézmény – amely a
hiányosságok miatt határo-
zott idejû mûködési enge-
déllyel rendelkezik – jelenleg
90 férõhelyes. Beszédes adat,
hogy átlagosan egy lakónak
nem egész 5 négyzetméter
helye van: 5-6, illetve 7-10
ágyas szobákban lakik a be-
tegek háromnegyede. A ta-
nulmány készítõi egyértel-
mûen fogalmaznak: európai
szintû gondozás feltételeit itt
nem tudják biztosítani.

A dokumentum szerint a
zsúfolt otthon kiváltását két
helyen, Szentesen és Nagy-
mágocson valósítanák meg.
57 beteget a városban, 33 el-
látásra szorulót pedig a
nagyközségben kialakított új
létesítményekben helyezné-
nek el. Szentesen a Berekla-
pos utcában egy 25 férõhe-
lyes lakócentrumot, két 12
férõhelyes lakóotthont és
melléjük egy foglalkoztatót
építenének. A különbség
annyi, hogy míg a lakócent-
rumban egész napos fel-
ügyelet biztosítanak, a lakó-

otthonban a segítõk csak
nappal állnak rendelkezésre.
A projekt szentesi része az is,
hogy két házat vásárolnak a
Csongrádi és a Vásárhelyi
úton, amiket felújítanak. Ide

4-4 ellátott költözhet majd,
akiknél a gondozók alkal-
manként, csak szükség ese-
tén jelennek meg. A foglal-
koztatóra nem csak a közös
programok miatt lesz szük-

ség – az októberi adatok sze-
rint 53 lakó dolgozik szociá-
lis foglalkoztatás és munka-
terápia keretében. A lakók
fele több mint 10 éve él a Si-
ma Ferenc utcai otthonban. 

A tanulmányban arról ír-
nak, hogy jelenleg 29 fõ a
dolgozói létszám az otthon-
ban. A kiváltást követõen a
két helyszínen 55 fõs sze-
mélyzet kell az ellátás bizto-
sításához. A tervek szerint ez
év derekán kezdõdhetnek
meg a kivitelezési munkála-
tok a két településen, és 2015
tavaszára lesz fogadókész az
új otthon a Kisér szélén.

Bíró Dániel 

Napsütés, zene és ingyen
palacsinta fogadta a máso-
dik cserebere vásárra látoga-
tókat a fõtéren szombaton
délután. A tavaly októberi al-
kalom után újra várták a
szervezõk mindazokat, aki
felesleges vagy megunt dol-
gaikon szerettek volna túlad-
ni, cserébe valami más hol-
miért. Kézmûvesek, festõk,
foltvarrók, hímzõk hozták el
alkotásaikat, ezeken kívül
könyvek, ékszerek, régi
pénzérmék, szobrok, edé-
nyek közül válogathattak a
térre látogatók.

A szervezõk szeretnék, ha
a Kossuth tér néha agóra-

ként mûködne, a lakosság
pedig jó hangulatban töltene
együtt egy kis idõt. A vártnál
nagyobb érdeklõdés miatt
pót asztalt is hozniuk kellett,
összesen 12 asztalon kínáltak
portékákat a vállalkozó ked-
vûek. Az egyik faházban
bárki kóstolhatott palacsin-
tát, a gyerekek firkálhattak
krétával a tér köveire. A tér-
zenét a délután folyamán a
Zenebarátok Egyesülete, a
Tücsök Zenekar, a Pengetõ
Citerazenekar és a helyi
fiatalakból alakult Fly együt-
tes szolgáltatta. Sokat segí-
tett az esemény létrejöttében
a Dózsa-ház Közösségi tér és

az önkormányzat munkatár-
sai – mondta lapunknak
Csányiné Bakró Nagy Vera
szervezõ, a vásár kitalálója.
Véleménye szerint a lakos-
ság nagyon nehezen meg-
gyõzhetõ egy-egy ilyen
program elõnyeirõl, azonban
reméli, hogy ugyanolyan ha-
gyományossá válik a csere-
bere vásár, mint a karácsonyi
vásár. A fellépõk és rendezõk
ingyen vállalták a délutáni
feladatokat, a felállított sát-
rat kedvezõ áron biztosította
egy vállalkozó. Legközelebb
õsszel várható hasonló ren-
dezvény a Kossuth téren.

B.G.
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Nem osztják újra a sport-
támogatási keretet, azt pe-
dig átgondolják a városhá-
zán, hogyan lehetne a vízi-
labda klubot segíteni. 

Nem maradt visszhang
nélkül a sportbizottság múlt
heti döntése, mikor a sport-
egyesületek mûködési és
rendezvénytámogatásairól
határozott a grémium. Mint
arról beszámoltunk, a szava-
zást követõen Magyar József,
a vízilabda klub elnöke és
Czesznak György, a kézilab-
dás Szentesi Párducok kép-
viselõje is vitatta a döntés
megalapozottságát. Magyar
József levelet is írt Szûcs La-
jos alpolgármesternek, ami-
ben kifejtette, hogy ha fedett
uszoda épülhet a vízilabda
révén, és a sportág mintegy
50 millió forint éves bevételt
hoz az üdülõközpontnak, a
tagság pedig 9 millió forint-
tal járul hozzá az egyesület
mûködéséhez, akkor 5 millió
forintnál többet érdemelne a
klub. 

A bizottsági ülés után köz-
vetlen visszavonta a határo-
zatot támogató igen szavaza-
tát Bocskay Csaba. A grémium
Jobbik által delegált külsõs
tagja utólag azt kifogásolta,
hogy a támogatási összege-
ket tartalmazó elõterjesztést
az ülés elõtt 3 órával küldték
ki a döntéshozók elektroni-
kus levélcímére, a nyomta-
tott példányt pedig közvetle-
nül az ülés elõtt osztották ki. 

Szûcs Lajos a kritikai ész-
revételekkel kapcsolatban la-
punknak leszögezte: nem
osztják újra a sporttámogatá-
si keretet, a döntéshozatal
szabályszerûen zajlott. Az al-
polgármester hozzátette, le-
velet csak Magyar Józseftõl
kapott, az abban megfogal-
mazott igényekre pedig
igyekeznek megfelelõ meg-
oldást találni,  de ahhoz
elõbb át kell tekinteni az ön-
kormányzat lehetõségeit.
Szûcs Lajos – joggal – egy hi-
bás közlésünkre is felhívta a
figyelmünket: arra, hogy a
múlt héten megjelentekkel
ellentétben nem kapott 2,2
millió forint támogatást a ka-
ratésokat képviselõ Hiko
Honkyokushin Alapítvány,
mert határidõn túl nyújtotta
be pályázatát. Hasonló okok-
ból zárták ki a Honvéd Rá-
kóczi SE-t, a Szentesi Delfin
ESC-t és a Szentesi Spartacus
SE-t.  A fel nem használt ösz-
szegrõl késõbb dönt a bizott-
ság. A múlt heti cikkünkbõl
kimaradt , hogy a Szentesi
Párducok Utánpótlásnevelõ
Sportiskola a 350 ezer forint
mûködési támogatás mellé
150 ezer forintot kapott ren-
dezvényre, a St. Jupát SE 200
ezer, míg lábteniszezõk és az
Árpád Szabadidõ SE 100-100
ezer forint támogatásban ré-
szesültek.

B.D. 

Nem játsszák
újra a meccset

Pszichiátriai otthon
épül a Kisérben

Az európai szintû gondozás feltételeit a Sima Ferenc utcában nem tudják biztosítani.

1910-ben építették a mai foglalkoztató részét, melyet
sóházként üzemeltettek, mivel közel volt a vízi kereske-
delemre is alkalmas Kurcához. A szentesi Pszichiátriai
Ápoló Otthon 1948-ban kezdte meg mûködését szeretet-
házként. Ekkor elsõsorban a II. világháború során elsze-
gényedett embereknek nyújtott lakhatási feltételeket és
meleg ételt. Az 50-es években szociális otthonként mûkö-
dött, 1960-tól pedig pszichiátriai ellátást végeztek itt.
1994-ben a város átadta fenntartást a megyei önkormány-
zatnak. A projekt befejezésekor a Sima Ferenc utcai épü-
letegyüttes használati joga visszakerül a tulajdonos szen-
tesi önkormányzathoz.

Ivóvíz minõségellenõr-
zésre hivatkozva szerettek
volna bejutni egy magán-
házba Szentesen. A nõ és a
férfi egyébként elõzetesen
be is jelentkezett a lakó
nem nyilvános mobil tele-
fonszámán.

A Szentes-Víz Kft. az ivó-
víz minõségének ellenõrzé-
sét a jogszabály és a hatósá-
gok által elõírt rend szerint
végzi, amelyben nincs benne
a közvetlen lakossági meg-
keresés. Tehát ha valaki(k)
ezen a jogcímen jelentkeznek
be telefonon, majd jelennek
meg személyesen, egészen
biztosan valamilyen elfedett,
mögöttes szándékkal teszik.

Egy másik témában is járja
egy „brigád“ a várost.
Szippantóautóval és hivata-
los fellépéssel, számlát lo-
bogtatva próbálják a fo-
gyasztót rávenni arra, hogy
fizesse ki az általuk elvégzett
szennyvíz bekötõvezeték-
tisztítást. A gerincvezeték és

a bekötõvezeték szükség sze-
rinti tisztítását a Szentes-Víz
Kft. saját hatáskörben végzi,
idegennel nem végezteti. Az
utcai vezeték tisztításához
nem kéri semmilyen formá-
ban a fogyasztó hozzájárulá-
sát (sem az engedélyét, sem
az anyagi hozzájárulását).

A kerítésen belüli házi ve-
zeték tisztítását elvileg végez-
heti más vállalkozás, de ah-
hoz az ilyen irányú tevékeny-
ség végzéséhez szükséges
vállalkozói engedéllyel kell
rendelkeznie, az önkormány-
zathoz be kell jelentkeznie, és
szerzõdést kell kötnie a
Szentes-Víz Kft.-vel a kiszip-
pantott szennyvíz elhelyezé-
sére vonatkozóan. A Szentes-
Víz Kft.-t nem kereste meg
ilyen szándékú „vállalkozó”.

A Szentes-Víz Kft. végez
házi vezetéktisztítást, de
csak a fogyasztó megrende-
lésére, önhatalmúlag nem.

Szentes Város
Önkormányzata

Házalók járják
a várost

Az önkormányzat hagyományt õrzõ módon
10. éve ismételten meghirdeti a Virágszín-
vonalasabb Szentesért környezetszépítõ ver-
senyt, amelynek keretében kívánja elismerni
azoknak a munkáját, akik sokat tesznek az igé-
nyesebb környezet kialakításáért, mely által a
város a virágosabbá, zöldebbé, élhetõbbé válik. 

Jelentkezni lehet egyéni kategóriában (csalá-
di házak elõtti közterület és a közterületrõl lát-
ható magánkerti rész), munkahelyi kategóriá-
ban (intézmények, vállalkozások), lakóközössé-
gi kategóriában (tömbházas épületek, épületré-
szek).

Nevezhet bárki, aki partner abban, hogy váro-

sunk büszkén viselhesse a „Biodiverzitás fõváro-
sa” címet.

Az elmúlt évhez hasonlóan minden nevezett a
maga készített fotóit CD-re írva július 30-ig
nyújthatja be a polgármesteri hivatal mûszaki
osztályára.

A CD-borítón jól látható módon fel kell tüntet-
ni a versenyre jelentkezõ nevét, címét, telefonos
elérhetõségét és azt, hogy melyik kategóriára je-
lentkezik.

A versenykiírással kapcsolatos bõvebb infor-
mációt a városi fõkertésztõl, Baloghné Berezvai
Csillától kaphatnak az érdeklõdõk a +36 63/510-
373-as telefonszámon.

Virágszínvonalasabb Szentesért

Hagyomány lehet a csereberébõl
A kellemes tavaszi idõ és a

hivatalos fûtési szezon ápri-
lis 15-i lezárása ellenére még
melegek a radiátorok a váro-
si távfûtésre kapcsolt laká-
sokban. Döbrõssy Iván, a szol-
gáltató cég ügyvezetõje la-
punk érdeklõdésére elmond-
ta, mindaddig biztosítják a
távfûtést, amíg igény van rá.
Folyamatosan figyelik a visz-
szatérõ víz hõmérsékletét. Je-
lenleg a vételezõk jelentõs
hányada igényt tart a szol-
gáltatásra, amit csak akkor
állítanak le, ha az ügyfelek
kétharmada lezárja a radiáto-
rokat. Beruházást vagy ko-
molyabb fejlesztést erre az
évre nem tervez az SZVSZ
Kft. ezen a területen. Ami a
következõ fûtési szezon tari-
fáit illeti, az Energiahivatal
lesz illetékes a díjmegállapí-
tásra, a szolgáltatások ellen-
értékét augusztus végéig kell
meghatároznia. Ami biztos, a
szentesi távfûtõ cég nem kér
majd díjemelést a szabályozó
szervtõl – tudtuk meg az
ügyvezetõtõl.

B.D.  

Még
fûtenek



(folytatás az 1. oldalról)
A jelenlegi szabályozás

szerint az összes termálvíz-
használat 97 százaléka visz-
szatáplálásra kötelezett, ho-
lott sok esetben ez a vissza-
sajtolás nem oldható meg
gazdaságosan, és egyes terü-
leteken technikai és geológi-
ai akadályokba is ütközik. A
törvényjavaslat ezért eltörli a
visszatáplálási kötelezettsé-
get, ugyanakkor a hatóság
számára a kötelezettség
fenntartása nélkül is minden
eszköz fennáll, hogy a víz-
gazdálkodási és a környezet-
védelmi feltételek teljesülé-
sét ellenõrizze.

A fideszes Bencsik János
szerint a geotermikus ener-
gia felhasználása akár a je-
lenlegi szint tizenkétszeresé-
re emelkedhet. Ugyanakkor
szükség van ennek szabálya-
inak meghatározására, ha je-
lenlegi formában fogadnák
el az elõterjesztést, az gátol-
ná a fejlesztéseket és ellen-
kezne a nemzeti vízstratégia
céljaival. Szél Bernadett füg-
getlen képviselõ elmondta:
az LMP azt szeretné, ha
fenntartható módon rendez-
nék a kérdést. A visszasajto-
lást szigorúan szabályozni
kell, hiszen a vízkincs véges.
A képviselõnõ felolvasta a
szabályozást ellenzõ szak-
mai szervezetek álláspontját
tartalmazó levelet is. Hang-
súlyozta, van gazdaságos
módja a visszasajtolásnak és

mûködik is ilyen rendszer
ma Magyarországon. Ezzel
szemben szerinte a most tár-
gyalt tervezet katasztrófához
vezethet. A jobbikos Zakó
László is azt mondta, ha ne-
hezen és drágán is, de vissza
lehet nyomni a vizet kõzet-
be. A szocialista Pál Béla a
tervezetet visszavonását kér-
te a parlamenttõl, hiszen
2015 közepéig elég idõ áll
rendelkezésre egy alapos

szabályozás kidolgozására.
Szirbik Imre 2009-ben, or-

szággyûlési képviselõként
érte el – Farkas Sándor és
Lázár János fideszes képvi-
selõk akkori támogatásával
–, hogy haladékot kapjanak
a termálvízkutak használói a
szabályozás alkalmazására.
A polgármester lapunknak
elmondta: amikor benyújtot-
ta a módosítást az Ország-
gyûlés elé, akkor is vita volt

a vad zöldek és a reálisan
gondolkodók között és ak-
kor is tapasztal ellentéteket
még párton belül is. Szirbik
Imre véleménye szerint na-
pirenden kell tartani a visz-
szasajtolás kérdését. Külön
kell választani a 2500 méter
alatti, 110 foknál alacso-
nyabb hõmérsékletû és 1500
literes percenkénti vízhoza-
mot el nem érõ kutakat illet-
ve a nagy mélységû és telje-
sítményû, erõmûveket ki-
szolgáló kutakat. Utóbbiak
kitermelt vizét kelljen csak
visszajuttatni az eredeti ré-
tegbe, azonban mindenkép-
pen vizsgálni kell a vissza-

juttatás geológiai hatását a
most használt rétegekre. 

Több szakmai szervezet,
köztük az AGRYA is- felhív-
ta a figyelmet arra, hogy
nem megalapozottak azok
az indokok, amelyek a ter-
málvíz hasznosítás megtiltá-
sához vezethetnének. Bakó
Dániel a nemrégiben saját
termálkutat fúrató szentesi
kertész, a Fiatal Gazdák Ma-
gyarországi Szövetsége Ter-
málvíz Tagozatának elnöke
szeretné, ha az eredeti elõter-
jesztést fogadná el a parla-
ment a jövõ heti részletes vi-
tát követõen. - A hidrogeoló-
gusok nyílt levele csak pá-

nikkeltésre jó. Ha komolyan
gondolnák aggályaikat, ak-
kor azokat nem a parlamenti
vitanapon hoznák nyilvá-
nosságra, hanem már évek-
kel ezelõtt szorgalmazták
volna – érvelt lapunknak Ba-
kó. Elmondta, jelenleg is ér-
vényben van az a jogszabály,
amely engedélykötelessé te-
szi az elhasznált termálvíz
visszasajtolását a föld alá. Is-
merete szerint teljesen új víz-
politika irányvonalazódik az
Európai Unióban, amely a
természetvédelmi elvek mel-
lett nagy hangsúlyt helyez a
társadalompolitikai elvekre
is. Bevezetné a jelenlegi álla-
pot fenntartásához szüksé-
ges ökológiai vízszint fogal-
mát. A mezõgazdasági víz-
használatot szabályozná az
országba beérkezõ felszíni és
felszín alatti víz mennyisége.
Mindehhez azonban egy
monitoring és mérõrendszer
kiépítése szükséges, ami
nem a kutak által kitermelt
víz mennyiségét méri, ha-
nem a felszín alatti vízréteg
és vízszint változásait. Szen-
tesen a mezõgazdasági
termálkutak mélysége 1600-
2500 között változik.

Becslések szerint ma köz-
vetve akár 100-150 ezer em-
ber is élhet a termálvízzel fû-
tött üvegházakból, fóliákból
és baromfinevelõ üzemek-
bõl.

A jogszabályról várhatóan
a jövõ héten dönt a parla-
ment.

Besenyei
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Tíz napig lehet még lob-
bizni a kórházi mûtõtömb
építéséhez szükséges pénze-
kért – Szentesen 2,9 milliárd
forintot szeretnének elnyer-
ni erre a célra. 

Továbbra sem tudni, mek-
kora és milyen osztályokat
magába foglaló mûtõtömb
épülhet a szentesi kórházban.
Mint arról korábban be-
számoltunk, a fenntartó
GYEMSZI január derekán azt
közölte, hogy 35,5 milliárd fo-
rint áll rendelkezésre a járó-
és fekvõbeteg ellátó intézmé-
nyek fejlesztésére. Ezen a ke-
retösszegen várhatóan 35-40
ellátóhely osztozhat, egy pá-
lyázat maximum 3 milliárd
forinthoz juthat. Minden in-
tézmény a saját nevében pá-
lyázik, a fenntartó támogatási
nyilatkozatot ad a pályázat-
hoz. Az akkori közlemény

szerint április 15-ig kellett be-
nyújtani a pályázatokat. Meg-
kerestük a GYEMSZI-t, hogy
megtudjuk, pontosan mekko-
ra forrásra pályázott a szente-
si kórház, de konkrét infor-
mációval nem tudtak szolgál-
ni. Tudniillik a pályáztatást
bonyolító szervezet, a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség áp-
rilis 12-én úgy döntött, április
30-ig meghosszabbítja a pá-
lyázat benyújtási határidejét. 

Szinte mindennapos lobbi-
tevékenységet igényel a kór-
házi mûtõtömb ügye – fogal-
mazott lapunknak Farkas Sán-
dor. A térség országgyûlési
képviselõje a napokban ép-
pen az Országgyûlés egész-
ségügyi bizottságának elnö-
kével tárgyalt a fejlesztésrõl,
de mivel más települések ve-
zetõi és politikusai is folya-
matosan a számok módosítá-

sáról gyõzködik a döntésho-
zókat, a hónap végéig további
egyeztetések szükségesek. A
honatya elárulta, hogy 2,9
milliárd forint a megcélzott
támogatási összeg, amit az in-
tézmény el szeretne nyerni a
sürgõsségi tömb és a jelenlegi
intenzív osztály közé terve-
zett mûtõtömb megépítésére.
Az ügy sikerét szolgálhatja az
is, hogy végre kinevezett fõ-
igazgató irányíthatja a kórhá-
zat. Farkas Sándor kérdé-
sünkre azt felelte, tudomása
szerint napokon belül eldõl a
fõigazgatói tisztség kérdése,
lesz vezetõje a kórháznak. Ar-
ra a felvetésünkre, hogy Kal-
már Mihály, az orosházi kór-
ház megbízott irányítója lehet
a befutó, a fideszes politikus
nem kívánt válaszolni.

B.D.

Vita a visszasajtolásról

Még lobbiznak a mûtõtömbért

Két évvel ezelõtt néhányan elhatározták,
hogy megemlékeznek a kórház névadójáról
évfordulója alkalmából. A gondolatot tett,
tettek követték és létrejött egy programsoro-
zat, a Dr. Bugyi István Emlékév. A régi tudo-
mányos ülések, az ún. tudományos birka a
professzor népszerû programja volt, ahol
szakmai rangot jelentett bejutni az elõadók
közé. 

Az egy évesre tervezett sorozat két évesre
nõtte ki magát. Érintett minden olyan szakte-
rületet, melyeket mûvelt vagy érintett pályája
során Bugyi István. A két év alatt több száz
résztvevõ, több elismert orvos tartott elõadást
11 szakma eredményeirõl. A programsoroza-
tot záró tudományos ülésen sem történt más-
ként. Azaz mégis. Várkonyi Katalin megbízott
igazgató ezen az eseményen köszönt el mun-
katársaitól és köszönte meg a kórházban töl-
tött hat évet. Kórházvezetõként már valószí-
nûleg nem találkozhatnak vele hasonló ren-
dezvényen. Várkonyi Katalin, bár az elõzõ
két eredménytelen pályáztatás után újra be-
adta anyagát, a meghallgatásra már nem
ment el. Mint nyilatkozta, vannak elképzelé-
sei a jövõvel kapcsolatban, nem fél a további

kihívásoktól. Biztos benne, hogy két diplo-
mával és két nyelvvizsgával gyorsan talál
munkát, ha nem itthon, akkor külföldön.

Egy rövidfilmet is levetítettek a konferencia
résztvevõinek. Az amatõr filmklub hetvenes
években készült alkotása Szabó István fény-
képeivel, Dragon Károly rendezésében Bugyi
István egy napját mutatta be. Mint a film fo-
galmaz: Bugyi István igazgatósága alatt meg-
szûnt az iszony, a félelem a kórháztól. A Kos-
suth-díjas sebész biciklivel járt dolgozni, sze-
retett vadászni és sokat pipázott. Bugyi Ist-
ván 80 éve nevezték ki kórházigazgatónak és
35 évvel ezelõtt kapta meg a város díszpolgá-
ra címet.

A tudományos ülésen Cseh-Lakos Ilona be-
mutatta az emlékév programját az ötlettõl a
megvalósulásig. 

A konferencia folytatásában Rideg Sándor
fõorvos az elme hatalmáról tartott elõadást,
Földesi Irén fõorvos a cukorbetegségrõl be-
szélt, Szilágyi Imre fõorvos a pulzáló mág-
nesterápiát mutatta be részletesen, Szalayné
Péter Ildikó addiktológiai konzultáns a szente-
si droghelyzetet elemezte.

Besenyei

Tudományos birka

Még szakemberek egy része is ellenzi a termálvíz felszíni elhelyezését környezetkárosítónak vélt hatása miatt. A Termál
tó az egyik példa, hogy védendõ élõvilág is kialakulhat az elhasznált termálvíz hatására. (Fotó: Szõke Sándor)
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Öt éve készülõ régészeti
kiállítás átadása valósulhat
meg hamarosan a Koszta Jó-
zsef Múzeumban. Közben
az intézmény súlyos lét-
számhiánnyal küzd.

A mûemléki világnap al-
kalmából rendezett épület-
bejáráson sikeresen túl van a
múzeum, sok érdeklõdõt
vonzott a megyeházát pincé-
tõl a padlásig feltérképezõ
rendezvény. – Június 30-ig
látunk elõre, s a korábban
vállalt tervek szerint hala-
dunk – mondta érdeklõdé-
sünkre Béres Mária. A szente-
si múzeumot jelenleg megbí-
zott igazgatóként irányító
muzeológus több, évek óta
húzódó kiállítást is szeretne
befejezni, illetve átadni a lá-
togatóközönségnek 2013 elsõ
félévében. Az egyik a Pusz-
ták népe címû régészeti kiál-
lítás, mely a foglalkoztató te-
rem mellett épül immár öt
éve. A szentesi gyûjtõterület-
re esõ felgyõi lelõhelyet, egy
hulladékkezelõ telep építését
megelõzõ régészeti feltárás
leletanyagát mutatják be.
Több korszak (avar, szarma-
ta települések és egy kora
Árpád-kori temetõ) marad-
ványai láthatók majd a te-
remben: egy avar kori ház és
a hozzá tartozó sütõ-fõzõ ke-
mence rekonstrukciója, szar-
mata kori piaci jelenet, a ró-
maiakkal folytatott kereske-
delem tárgyi emlékeivel, s
egy füstölõkemence. Az élet-
képek mellett illatokkal, s
egy valódi emberi maradvá-
nyokat tartalmazó sírrészlet-
tel is igyekeznek hatásosab-
ban megidézni a korokat.

A kiállítás elkészültének
akadálya tulajdonképpen a
Móra Ferenc- és a Koszta-
múzeum közötti, régészeti

kérdésekben folytatott tár-
gyalás, de a megoldás most
már küszöbön áll, s akkor
teljesen be lehet fejezni a tár-
latot, tudtuk meg az igazga-
tótól. Az, hogy ilyen régóta
húzódott, annak is betudha-
tó, hogy a feltárást 2006-ban
végzõ fiatal régészek 2007-
ben megváltak a megyei mú-
zeumi szervezettõl, s bár to-
vábbra is tudományos terü-
leten dolgoznak, a szentesi
tárlatot csak szabadidejük
terhére tudták folytatni,
emellett a pénzügyi források
is elapadtak. Most az új
fenntartó, a szentesi önkor-
mányzat biztosítja a hiányzó
költséget. 

Támogatást kapott arra is
az intézmény, hogy a Múze-
umok Majálisán  ismét kép-
viselhesse városunkat, ahová
ezúttal is gazdag programot
visznek.

A nyár folyamán adják át
a látogatóknak a Csallány
Gábor Kiállítóhelyen elõbb

Drahos-, majd a Szalva-em-
lékszobát. A szentesi mû-
vész-tanár, Drahos István
halálának 45. évfordulójára a
ritkán látható grafikáiból és
festményeibõl idõszaki kiál-
lítás is nyílik június 29-én az
emlékszoba szomszédságá-
ban. A növénynemesítõ Szal-
va Péter emléke elõtt tisztel-
gõ múzeumi szobát pedig a
magyar paprika napjához
idõzítve, augusztus 31-én
tervezik megnyitni. 

A múzeumi világnapra
(május 18.) tiszai életképek-
bõl nyílik Mód László nép-
rajzkutató tárlata. Az évrõl-
évre rendkívül népszerû
Múzeumok éjszakája idõ-
pontja már megvan (június
22.) és a központi témája, fõ

attrakciója is: a kerékpár tör-
ténetére építik az esti prog-
ramsorozatot. A kétkerekû
helybeli vonatkozásait is ala-
posan körbejárják az ekkor
nyíló múzeumi kiállításon:
az elsõ kerékpáros egylettõl
a javítómûhelyek dokumen-
tációin keresztül napjaink
helyi kerékpársportjáig, tár-
gyi és fotós emlékekkel.

A Kurca-híd felújítását fo-
lyamatosan dokumentálják,
a híd elkészültekor kamara-
kiállítást terveznek a múze-
umban, a régi építménybõl
és az iszapból elõkerült tár-
gyi emlékekbõl. Középkori
témájú foglalkozásokkal
részt vesznek a júniusi Pé-
kek utcája rendezvényen is.

Munkatársunktól

A Horváth Mihály Gim-
názium irodalmi-drámai ta-
gozata legjobb mustrázói-
nak gáláját a hétvégén ren-
dezték meg a Móriczban,
telt ház elõtt. 

Nem volt szokatlan lát-
vány a pisztoly a kézben,
amint a fiatalok az udvaron
várták jelenésüket a színpa-
don. Szurmik Zoltán régi is-
merõseit is üdvözölhette a
publikumban, hiszen vissza-
visszajárnak egykori drámai-
sok a mustragálákra. A pro-
dukciókat elviszik különbö-
zõ, hazai és határon túli diák-
színjátszó találkozókra, a

szentesi közönség az õszi
Skabá-fesztiválon is láthatja
ezeket az elõadásokat. Most
hatan felvételiznek a végzõs
osztályból a színmûvészetire,
számukra április végén kez-
dõdik a nagy megmérettetés.
A tagozatvezetõ szerint a
vészjósló híreket nem kell ko-
molyan venni, hiszen a drá-
mai és a média tagozat ko-
rábban is együtt mûködött,
csak mostanra már különvál-
tak. De a két osztályba így is
magas a túljelentkezés, a drá-
mai erõsebb, mint valaha, fo-
galmazott a tagozatvezetõ. A
végzõsök elõadását õ is kí-

váncsian várta, hiszen nem
látta az elõzõ esti fõpróbán.

Elengedtük a tanár urat, aki
már rohant is a terembe, pon-
tosabban a színpadra, hogy
mielõtt felkonferálja a búcsú-
elõadást, átadja a Csörgõsip-
ka-díjat Martinkovics Máténak.
A tagozat tanári közösségétõl
minden évben egy kiemelke-
dõen teljesítõ végzõs drámais
kapja meg ezt a díjat. Máté
megköszönte, majd félretette
a sipkát, mert õ is egyik sze-
replõje volt a Végzõ-dések cí-
mû, több mint egyórás búcsú-
elõadásnak.

A zenei betétekkel fûszere-

zett produkcióban saját éle-
tükrõl vallottak a diákok,
egy kívülrõl belterjesnek tû-
nõ világról, melyben jól
megfér egymással a bohém-
ság, a dalba foglalt fegyelmi
eljárás, a sortûz elé kerülõ
rossz tanulók utolsó pillanat-
ban való megmenekülése, az
életrõl vallott érett gondola-
taik is. A társaság ars pote-
ciájának is beillene az egyik
mondat a darabból: Nem
csak a színpadon szeretik a
drámát. – Nagyon durva –
nyilvánította ki egy lány a
hátsó sorokban nézõtársá-
nak, hogy milyen hatással
van rá az elõadás.

A Csörgõsipka-díjas diák-
kal a gála után váltottunk
pár szót. -- A mustrákon
mindig jól szerepeltem, na-
gyon sok más versenyen is
indultam, igyekeztem sokat
hozzátenni a darabokhoz –
mondta a szentesi gimnázi-
umba Szegedrõl érkezett fia-
talember. A búcsúdarab az
osztály ötletén alapszik, s
osztályfõnökük segítségével
„rakták össze”, mintegy há-
rom hónapos munkával,
tudtuk meg Mátétól. - Itt
olyan nyitottságot, világké-
pet, alapot kap az ember,
ami a késõbbi boldoguláshoz
elengedhetetlen, s akármi-
lyen pályán is mozoghatunk,
tudjuk hasznosítani, és talán
jó emberek tudunk lenni -
mondta a diák arról, miért jó
drámaisnak lenni. Színház-
zal szeretne foglalkozni, fel-
vételizik a színmûvészetire
is, ahová öt monológot, 10
verset és 5 dalt kell vinni.

D. J.

Ahány éves, annyi kép látható Ráfi Dénes fotóiból a városi
könyvtárban rendezett kiállításon. A legrégebbi 1996-ban ké-
szült, a többsége 3-4 éves fotó és több mint a fele Szentest
mutatja. – Mindenhol nálam van a gépem – nyilatkozta az al-
kotó gimnáziumi tanár lapunknak, aki szerint a fotóst a vé-
letlen is segíti. Mint mondja, nem kell elhagynia a várost ah-
hoz, hogy megtalálja a legszebb dolgokat. Ez az elsõ nagy ki-
állítása, ezt megelõzõen a gimnáziumban és a Klauzál iskolá-
ban mutathatta be képeit.

A kiállítás címe: A fény felé. A fény az emberiség legõsibb
szimbóluma, tarja az alkotó. A 42 kép jó része színes, csak
pár darab készült fekete-fehér technikával.

– A fénykép mûalkotás. Filozófikus tartalmakkal üzennek
Ráfi Dénes képei – mondta megnyitójában Béres Mária, a mú-
zeum megbízott igazgatója, aki megpróbált kulcsot adni az
alkotó mûvészetének megismeréséhez.

A kiállításon közremûködött Mihály Béla, Várkonyiné Mi-
hály Erna valamint Paulovics Tamás, aki Dsida Jenõ Templom-
ablak címû versét adta elõ.

B.G.

Fény-képek

A hazai mezõgazdasági
szakiskolákban, köztük a
Bartha János Kertészeti Szak-
iskolában tartott elõadásokat
Bálint György. A 94. évében
járó kertész a fenntartható
magyar kertekrõl beszélt a
diákoknak. Sokak Bálint gaz-
dája szerint nem mûveljük
elég intenzíven a rendelkezé-
sünkre álló földet, ma a me-
zõgazdaság a 30 évvel ez-
elõtti szinten áll. – Szakérte-
lem és lelkiismeretes munka
nélkül nem tudunk elõbbre
jutni – mondta az iskola ta-
nulóinak. Felhívta a figyel-
met a vetésváltás fontosságá-
ra, az állattartás és komposz-
tálás jelentõségére, valamint
olyan új, a kiskertekben ne-
velhetõ növényfajtákra, mint
a josta, nashi, kivi, ananász-
cseresznye és fodros kel.  Bá-
lint György a diákoknak si-
keres tanulást és a termelés-
ben hasznosítható tanulmá-
nyokat kívánt.

Bálint gazda válaszolt la-
punk kérdéseire is, elõre bo-
csátva, hogy agrárpolitikai
ügyekben ma már kevésbé
tájékozott. - A termálvíznél
vannak sürgõsebben megol-
dandó problémák is. Szerin-
tem a jelenlegi 2015-ös határ-
idõig bebizonyítható vizsgá-
lati eredményekkel, hogy
gazdaságos vagy gazdaság-
talan a visszasajtolás. A dé-
lebbi országok fûtés nélkül
megtermelik a zöldséget,
amit még a szállítási költsé-
gek hozzáadásával is gazda-
ságosabb importálni. Saját
magunknak kell megtermel-

ni szükségleteinket – mond-
ta. Példaként hozta a hazai
cukorgyárak esetét. – Húsz
évvel ezelõtt eladtuk a cu-
korgyárakat, mert olcsóbb
volt behozni a nádcukrot,
ma pedig cukorhiány van
egész Európában, mert a cu-
kornádból inkább üzem-
anyagot készítenek, nem pe-
dig cukrot. Az agrárvilág
fenntartásában nagyon fon-
tos szerepet töltöttek be a cu-
korrépa feldolgozók. Amel-
lett, hogy munkahelyeket
adott, a keletkezõ mellékter-
méket az állattenyésztés
használta fel. Fontos lenne
feléleszteni a cukorgyártást
Magyarországon – osztotta
meg véleményét.

– Másik ilyen lényeges nö-
vény a burgonya. Hobbiker-
tekben, kisparcellákon bárki
megtermelheti magának. Az
utóbbi években olcsón meg
lehetett vásárolni a krumplit,
azonban ma már érdemes
otthon is termelni. Családi
házaknál önellátásra lehet
berendezkedni gyümölcsbõl,
zöldségbõl. Siker és kudarc
is éri az embert a kertjében,
azonban javítja az anyagi
helyzetet és a közérzetet is a
kertészkedés – mondta az
idõs kertész.

A kései tavasz kapcsán
megjegyezte: a vegetáció 2-3
hetes késésben van, de sze-
rinte behozza a természet le-
maradást. - Júniusban már az
eget fogjuk kémlelni esõ után
– tette hozzá mosolyogva.

Besenyei

Nem csak a színpadon
szeretik a drámát

Évek óta készülõ kiállítások finisben

A nagyívû terveket, a széles programkínálatot óriási
létszámhiánnyal küzdve igyekeznek megvalósítani a mú-
zeumban. – Önkéntesek segítségével próbálunk átevic-
kélni ezeken a nehézségeken – mondta Béres Mária, aki
kérdésünkre azt is elárulta, beadja pályázatát a nemrég
kiírt intézményvezetõi posztra.

Bálint gazda a
júniusi esõt várja

Béres Mária a mûemléki világnapon bemutatta a megyeháza eredeti tervrajzait.

A termálvíz visszasajtolásánál vannak sürgõsebben meg-
oldandó feladatok is a mezõgazdaságban – nyilatkozta la-
punknak Bálint György. A kertészeti szakiskolában a na-
pokban elõadást tartó kertész szerint a cukorgyártás vissza-
állítása jelentõsen segítené a mezõgazdaságból élõket és az
állattartókat is, nem beszélve az új munkahelyekrõl. Bálint
gazda véleménye, hogy az önellátó hobbikert javítja az em-
ber anyagi helyzetét és közérzetét.

(Fotó: Vidovics)
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A rossz lövéseknek, a kiha-
gyott büntetõnek „köszönhe-
tõen” az elsõ két negyedben
csak futott az eredmény után
a Szentes. A harmadik nyolc
percben, 6-5-ös Hungerit-
vezetést követõen ismét a
vendégek voltak nyugodtab-
bak, olyannyira, hogy visz-
szavették a vezetést, amit a
találkozó végéig már nem is

engedtek ki a kezükbõl. Bár a
Szentes többször egyenlített,
a döntetlent nem sikerült ki-
csikarni, így Mihók Attila
együttese a 9-8-as siker mel-
lett annak is örülhetett, hogy
a mieinkkel szemben vívandó
bajnoki elõdöntõben náluk
lesz a pályaelõny. – Sajnos el-
hittük magunkról, hogy ha
egy Eger ellen, tét nélküli

mérkõzésen tudunk jól játsza-
ni, akkor most is simán megy
majd minden – értékelte a tör-
ténteket Zantleitner Krisztina
vezetõedzõ. – Az élsport
azonban nem ilyen, most ezt
a saját bõrünkön tapasztalhat-
tuk meg. A legjobb négy kö-
zött egy-egy gól dönt a csapa-
tok között, és a mérleg min-
dig azok felé billen, akik fej-
ben is jobban bírják ezt a
megerõltetõ tempót. Sajnos
nagyon tanácstalanok vol-
tunk emberelõnyös helyze-
tekben, ijedten játszottunk,

semmi váratlant nem húz-
tunk ezekben a szituációk-
ban, a mérkõzés végét pedig
nem bírtuk fejben.

A bajnoki elõdöntõben
szintén ez a két gárda néz
majd egymással farkassze-
met, de hogy melyik együttes
jut a fináléba, az egyelõre
megjósolhatatlan. A párharc
elsõ fejezetét szombaton, Du-
naújvárosban írják majd a fe-
lek, a második mérkõzésre
hétfõn kerül sor a ligeti uszo-
dában.

HV

A megyei férfi kosárlabda bajnokságban
szereplõ Szentesi KK felnõtt csapata a sereg-
hajtót fogadta legutóbb a sportcsarnokban. A
hazaiak nehéz mérkõzésen, két hosszabbítást
követõen, közel két órás meccsen gyõztek
71:69 arányban az õsz óta megerõsödött
Freestyle csapata ellen – tájékoztatott

Marossy Arnold csapatkapitány. A szentesiek
legközelebb pénteken este fél 8-kor fogadják
a jelenleg 3. helyen álló Vásárhelyi Ital KK-t.
Marossyék mindenképpen gyõzni szeretné-
nek, itthon is és az egy hét múlva zajló visz-
szavágón is.

Gyõztek a kosarasok

Az elmúlt szombaton a
Pusztai László Sporttelepen
bonyolították le az Interliga
– labdarúgó-bajnokság ha-
todik fordulóját. A házigaz-
da HSZATÁK Junior FC fia-
tal focistái a szegedi, az ara-
di és a békéscsabai labdarú-
gókat látták vendégül.

A 2002-es, 2003-as, 2004-es
és a 2005-ös születésû fiata-
lok léptek pályára szomba-
ton az Interliga-bajnokság-
ban. – Nagyon hasznos,
hogy szerepelhetünk ebben a

bajnokságban és ezt az ered-
ményeink is mutatják –
mondta a házigazda egyesü-
let szakmai vezetõje, Kovács
László. – A 2004-es korosztá-
lyú csapatunk tavaly a Sze-
gedtõl 9-1-re kaptunk ki,
most 4-3-ra éppen csak meg
tudtak verni minket. Öt ro-
mán és tizenegy hazai csapat
vesz részt ebben a bajnok-
ságban, rengeteg mérkõzést
játszunk, fejlõdünk, és ez jól
látható.

Az egyesület U16-os kor-

osztályú csapata is pályára
lépett az elmúlt pénteken, a
második helyen álló Csen-
gelét itthon verték 5-0-ra a
mieink. Az U12-es csapat
Fábiánsebestyénben kapott
ki, némileg váratlanul. Ami a
heti programot illeti, az U16-
osok kétszer is játszanak baj-
nokit, az U14-es korosztály
Szegedre látogat, majd va-
sárnap az Interliga követke-
zõ fordulójának mérkõzései
következnek, ezúttal Oros-
házán. hv

A cselgáncs junior orszá-
gos egyéni bajnokságon
(Nemzeti Bajnokság) Pilisc-
sabán április 13-14-én a Pol-
lák DSE versenyzõje Kalydy

Patrícia Fatima elsõ, Gila Nóra
második, Õri József harma-
dik, Valkai Béla hetedik he-
lyezést szerzett.

Az egyesület vezetése kö-
szöni a segítséget és a támo-
gatásokat.

Feledtette az Üllésen elszenvedett vereséget a Szentesi Ki-
nizsi labdarúgó-csapata. A mieink hazai pályán lõttek öt gólt
a Balástyának, szerdán pedig 4-0-ra verték a tömörkényieket.

A Kinizsi nem játszott jól az elsõ játékrészben, és bár bün-
tetõbõl megszerezte a vezetést a Szentes, Bozóki Zoltán veze-
tõedzõ nem lehetett elégedett a látottakkal. A második játék-
rész elején sokkal harcosabban, pörgõsebben kezdett a Kini-
zsi, ami végre gólokban is megmutatkozott, a csapat meg
sem állt öt találatig. A mieink góljait Mihály (11-esbõl),
Bordács, Lekrinszki és Hidas (2) szerezték. Jó hír, hogy a csapat-
ban bemutatkozott az ausztriai idegenlégióskodásából haza-
térõ Szarvas Zsolt is. – Bár lõttünk öt gólt, a mutatott játékkal
nem lehetünk elégedettek – nyilatkozta a találkozót követõen
Bozóki edzõ. – Mindenképpen javulnunk kell a szombati,
Szõreg elleni összecsapás elõtt, hiszen az rangadó lesz a javá-
ból, és jó lenne itthon tartani a pontokat. Ehhez azonban azo-
kat a helyzeteinket könyörtelenül ki kell használnunk, ame-
lyeket ezúttal a Balástya ellen elhibáztunk.

Elhalasztott mérkõzést pótoltak szerdán a bajnokságban, a
Kinizsi 4-0-ra verte hazai pályán a Tömörkény együttesét.

Az ötödik helyen álló Szõreg elleni
találkozó szombaton 17 órakor kezdõdik a
sporttelepen, az elõmérkõzést az ifjúságiak
játsszák. Apropó fiatalok: a Kinizsi ifi 1-0-ra
verte a Balástyát, és harmadik helyen állnak
a tabellán, míg a felnõttek 50 pontjukkal
magabiztosan vezetik a másodosztályú
pontvadászatot.

hv

Rangadó elõtt
a Kinizsi

Hungerit-Szentesi VK – Dunaújváros 8–9 (2–3, 1–2, 3–1,
2–3)
Szentes, Széchenyi ligeti uszoda, 200 nézõ. Vezette: Tóth S.,
Birri Gabriella.
Hungerit-Szentesi VK: Nalmpanti – Gyõri, Mis-kolczi 1,
Musgrove 1, KOTOVA 3, Kövér-Kis 1, Gémes 1. Csere:
GUNDL (kapus), Hevesi 1, Kádár, Rácz. Vezetõedzõ:
Zantleit-ner Krisztina.
Gól – emberelõnybõl: 9/1, illetve 13/5. Ötméteresbõl: 2/1,
illetve –. Kiállítva cserével: Kotova, Gyõri. Kipontozódott:
Gyõri, Hevesi, illetve Ács, Ziegler.

A listavezetõ ellen

A Valdor – Szentesi VK férfi vízilabdacsapata az alap-
szakasz utolsó fordulójában a Honvéd vendégeként szen-
vedett vereséget a fõvárosban. A 14-8-as vereség már nem
osztott, nem szorzott, a mieink a nyolcadik helyen zárták
a bajnokságnak ezen szakaszát, a gárda tehát teljesítette a
vezetõség elvárását, bejutott az elsõ nyolc közé. A ne-
gyeddöntõben a Valdor ellenfele az alapszakasz-gyõztes
Szeged lesz, mondani sem kell, hogy nem mi vagyunk az
egyik fél második gyõzelméig tartó párharcnak az esélye-
sei. Az elsõ mérkõzést szombaton, Szegeden játsszák a
felek, a második mérkõzésre szerdán, Szentesen kerül
majd sor.

Visszatért a légiós

9 év légióskodást követõen hazatért Ausztriából Szar-
vas Zsolt (képünkön). Az egykori szentesi labdarúgó, aki
korábban az élvonalban futballozott a Vasasban és a
Tiszakécskében, majd játszott Csongrádon, Demecserben
és Egerben is, most ismét szentesi színekben lépett pályá-
ra. – A munkám úgy alakult, hogy döntés elõtt álltam:
vagy befejezem labdarúgó pályafutásomat vagy itt, a Ki-
nizsiben folytatom a játékot. Beszéltem Bozóki Zoltánnal,
aki elmondta, szívesen látnak. Ha kell, öt percre, ha kell,
hátvédként segítem a csapatot. Úgy érzem, egy jól össze-
rakott, remek társaságba kerültem, igyekszem hasznára
lenni a Kinizsinek – mondta a 42 esztendõs támadó. – Ha
a munkám engedi, akkor egy esetleges feljutást követõen
is segíteném a klubot, játékkal, tanácsokkal egyaránt.

Április 13-án Hajdúbö-
szörményben rendezték meg
a felnõtt-ifjúsági tíztánc
ranglistaverseny és utánpót-
lás válogató országos baj-
nokságot, ahol a Szilver TSE
párosai szép eredményeket
értek el.

Junior II. - E standard: 2.
Tigyi Ádám/Kovács Tímea, la-
tin 5. hely. 

Junior I. standard és latin
országos bajnoki: 1. Mészáros
Bence Levente/Balanescu Liliá-
na, standarban 2., latinban 3.,
Rischák Balázs/Dajka Csenge.

Felnõtt-ifjúsági tíztánc
ranglista: 1. Hegyes Bertalan
János/Kis Violetta (képünkön),
3. Budai Attila/Barna Lilla, 4.
Kósa András/Prozlik Anna. 

3 arany tíztáncban

Megyei elsõ osztályú baj-
noki sakkmérkõzést játszot-
tak a helyi sakkozók  a Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban április 14-én.

Szentesi Sakk SE I. – Sze-
gedi Maróczy IV. 7–1. Ezzel a
gyõzelmével az egyesület el-
sõ számú csapata megnyerte
a megyei bajnokságot, és
nagy valószínûséggel az NB
II-ben folytathatják majd õsz-
szel a sakkcsatákat.  A bajno-
ki cím már biztos, a feljutás
részletei még nem teljesen ki-
forrottak: lehet, hogy osztá-
lyozót kell még játszani, de
lehet egyenes feljutás is.

A bajnokságot nyert csapat
tagjai: Volosin Vlagyimir, Haj-

dú István, Sakic Lóránd, Fábián

Nagy Sándor, Sakic Simeon,

Hajdú Sándor, Balatoni György

és Nagy Viktor. 
Ugyanezen a napon ját-

szott a szentesi második csa-
pat is, de õk vereséget szen-
vedtek:

Szentesi Sakk SE II. – Sze-
gedi Maróczy III. 1–7.

Bajnoki
cím –

sakkban

Dzsúdó

PPPPáááállllyyyyáááánnnn    aaaa    jjjjöööövvvvõõõõ

IIIInnnndddduuuullll    aaaa    ppppáááárrrrhhhhaaaarrrrcccc    aaaa    ddddöööönnnnttttõõõõéééérrrrtttt

Nem játszott jól, ezért 9-8-ra kikapott a Hungerit-
Szentesi VK nõi vízilabdacsapata a Dunaújvárostól az OB I
elmúlt hétvégi rangadóján. A pályaelõny így oda az Újvá-
rossal szemben, a döntõbe kerülésért pedig végre le kelle-
ne gyõzni Mihók Attila együttesét, ami ebben a szezonban
még nem sikerült. Az egyik fél harmadik gyõzelméig tartó
párharc szombaton kezdõdik Dunaújvárosban, a második
felvonást hétfõn játsszák Szentesen.

(Fotó: Vidovics)
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A tavalyi utolsó lapszám-
ban írtunk tíz szentesi tév-
hitrõl, és kutatómunkával
próbáltuk tisztázni, hogy
bizonyos dolgok, amelyek-
rõl sokaknak téves ismere-
teik vannak, miképpen is
történtek a valóságban. Ol-
vasóinktól, ismerõseinktõl
származó kérdések még
mindig akadnak, így három
újabb témával tovább ba-
rangolunk a tévhitek sorá-
ban, de ezúttal csak egy pár
sorban megyünk vissza a
múltba.

Hungarikum vagy
szentesikum?

Rögtön egy kényes kérdés,
úgy is lehet fogalmazni, in-
goványos talaj. Városunk
kétségkívül büszke a papri-
kára, ez megjelenik egy
2006-os kiadványban is. A
Barangolás a szentesi gaszt-
ronómia világában címû szí-
nes könyv a helyi ízeket, éte-
leket veszi sorra, s külön fe-
jezetet szentel az állítólag
hungarikumoknak nyilvání-
tott zöldségeknek, melyek-
bõl nyolcat is felsorol: kos-
szarvú paprika, étkezési fe-
hér paprika, fejes fehér ká-
poszta, hónapos retek, kara-
lábé, vöröskáposzta, paradi-
csompaprika, rózsavirágú
naspolya – a „szentesi” jel-
zõvel mindegyik elõtt.

A nemrég elfogadott hun-
garikumtörvény ezzel szem-
ben jelenleg 12 nemzeti érté-
ket minõsít hungarikum-
nak, köztük a szellemi kultu-
rális örökség területérõl, s a
világörökség részét képezõ
helyszínekkel, de ezen a lis-

tán szentesi termék nem sze-
repel, sõt még maga a papri-
ka sem. A 2012 õszén létre-
hozott Hungarikum Bizott-
ság õrködik a magyar nem-
zeti értékek fölött, s oltal-
muk alatt áll a szentesi pap-
rika is. A Hungarikumok
Gyûjteményébe felvett érté-
kek kezelõi, elõállítói pályáz-
hatnak a védjegy használatá-
nak elnyerésére. A „szentesi-
kum” kifejezés – bár nem hi-
vatalos – inkább a helyénva-
ló akár a paprikáról, akár a
csíramáléról beszélünk, de a
szellemi örökség területérõl
például a Veszett Nagy Sán-
dor állatgyógyító tevékeny-
ségének feldolgozása feltét-
lenül ide tartozik, hiszen
egyértelmûen Szenteshez
köthetõ. A feketekerámiának
is komoly hagyományai van-
nak városunkban, azonban

ez több településrõl is el-
mondható.

A kérdés mindenesetre to-
vábbgondolásra alkalmas.

Fényírda vagy
fényiroda?

Akármennyire is nehéz el-
képzelni, milyen jellegû
munka folyhatott egy „fény-
irodában”, mégis hallani ezt
a változatot helybeliektõl.
Hangzásra talán több értel-
me van, de egyébként nem
igazán. Csak bele kell gon-
dolni! 

A kérdés tárgya egy 19.
századi kifejezés, mellyel a
korabeli fotográfiai mûter-
meket illették, Budapesten
és a nagyvárosokban volt
divatja a fényképezés hõs-
korában, de városunkban is
nyitottak ilyen stúdiókat.
Az akkori családi albumok-

ba kerültek azok a fényké-
pek, melyek az elsõk között
nyitott mûtermekben ké-
szültek. 1872-ben indította
„üvegudvaros” szolgáltatá-
sát Hegedûs Vilmos, amit
szinte azonnal, pár hónapos
eltéréssel követett Zoó Já-
nos festõmûvész mûterme.
S ez utóbbi esetben a Szen-
tesi Lap 1873. március 30-i
számában már felbukkan az
ominózus kifejezés, amikor
az újság hírt ad arról, hogy
a „festés-és rajztanár Kiss
Zsigmond úr udvarán fény-
írdát nyitott a Kurcaparti
utcában”. Azonban ma is
egykori helyén, az 1905-tõl
a valamikori Görög-udvar-
ban, az ortodox templom
mellett áll a múzeumi kiállí-
tóhellyé átalakított Fridrich
János fényírdája, melynek
belsõ falán ott sorakoznak

az edelényi származású
mester mûvészi színvonalú
fényképei. A fényírdákban
tényleg a fénnyel írtak: a
felvételezési és az elõhívási
technikát is a speciálisan ki-
alakított üvegtetõn beáram-
ló természetes napfény se-
gítségével végezte Fridrich
János is.

Hány méter egy kör
a futópályán?

A 2010 õszén elkészült gu-
miborítású speciális futópá-
lyát azonnal igénybe vették
a kocogás szerelmesei, s aki
– fõleg késõ délután, vagy
esténként - ellátogat a Szé-
chenyi ligetbe, tapasztalhat-
ja, hogy azóta sem hagyott
alább a szentesiek futóked-
ve. A kedvelt szabadtéri
sportolási lehetõség azonban
sokakban felvet egy fontos
kérdést: hány méter is pon-
tosan a ligeti futópálya? 

Nos, ahány forrás, annyi
szám, mindenki másként
tudja, a 810 métertõl a 820-
on és 850-en át az eredeti
tervdokumentációban meg-
jelölt 856 folyóméter beton
kerti szegélyig, mely a liget-
ben kanyargó gumiborítást
követi. Mivel a helyszínen
nem láttuk sehol sem feltün-
tetve a pályahasználatra vo-
natkozó elõírások mellett a
hosszúságot, a városházán
érdeklõdtünk. A fõkertésztõl
azt a választ kaptuk, 810 mé-
ter a gumiborítás, de az át-
kötõ részekkel együtt össze-
sen 860 méter hosszú egy
kör.

Összeállította:
Darók József

A szentesi HMG neve újfent gyakran el-
hangzott az utóbbi idõszak tanulmányi ver-
senyeinek eredményhirdetésén, gyakran a
dobogó csúcsát jelentõ eredményekkel. Az
iskolában folyó következetes, odaadó szak-
mai munka gyümölcseit szüretelhették a
diákok és tanáraik.

A Curie Matematika Emlékverseny orszá-
gos döntõjén kiemelkedõ pontszámmal I. he-
lyezést szerzett Loboda Fábián András, a gim-
názium 10.B osztályos tanulója. Ugyanezen a
versenyen Skorka Bence, 9.B-s diákunk IX. he-
lyezést ért el. Felkészítõ tanáruk Volosin Vla-
gyimir.

A Hódmezõvásárhelyen megrendezésre
került Regionális Nyelvi és Civilizációs ver-
senyen Mészáros Eszter 11.A-s tanuló német
nyelvbõl III. helyezést szerzett, felkészítõ ta-
nára Vigh Viola és Volosinné Lucza Éva. Fran-
cia nyelvbõl István Adrienn a 12.G tanulója I.
helyezést ért el, felkészítõ tanára Kemény Ju-
dit. Szintén francia nyelvbõl Sarusi Edit 10.B-s
diákunk II. helyezett lett, felkészítõ tanára
Tóthné Antonjuk Krisztina.

A Francia Nyelvû Dalverseny országos
döntõjén Martinkovics Máté, a 12.D osztály ta-
nulója VI. helyezést ért el, felkészítõ tanára
Majtényi András.

Kos
Otthoni feladatai külön
erõfeszítésre késztethetik,

de legalább túljut a nehezén, azon,
amiket már hetek óta halogatott. Né-
hány rokona, esetleg kollégája önfejû
akadékoskodásával szerezhet bosz-
szantó pillanatokat. 

Bika
Szeretteiért bármire haj-
landó és segítõkészsége

is elõtérbe kerülhet. Bár egyébként is
szívesen hallgat érzelmeire, most kü-
lönösen fogékony lehet az emberi
sorsok iránt. Segítsen másokon.

Ikrek
Lehet, hogy többet fáj a
feje, mint máskor. Ez nem

biztos, hogy fizikai, sokkal inkább lel-
ki fájdalom lehet. Kicsit terelje el
gondolatait az önt foglalkoztató do-
logról, így könnyebben túlléphet raj-
ta. 

Rák
Munkájában minden si-
mán menne, ha nem talál-

na ki néhány olyan új módszert,
amelynek az a lényege, hogy épp azt
az ágat fûrészeli el, amelyen ül. Job-
ban teszi, ha az ötleteit kicsit átgon-
dolja.

Oroszlán
Semlegesek lesznek a kö-
vetkezõ napok. Ez persze

nem azt jelenti, hogy eseménytelen
lesz a hét, hiszen a változatos csil-
lagállások az ön környezetére is hat-
nak.

Szûz
Ne féljen a munkahelyi
változtatásoktól, mert csak

a kezdet okozhat némi problémát, a
folytatás biztosan sikeres lesz. Pró-
bálja meg maximálisan teljesíteni,
mert a jelenlegi átmeneti idõszak
nem fog sokáig tartani. 

Mérleg
Az eddig megszerzett ta-
pasztalatok most nagyon

sokat segíthetnek, amiket késõbb,
még a karrierje szempontjából is ka-
matoztatni tud. A felmerülõ érzelmi
problémáit ossza meg másokkal,
mert segíthetnek.

Skorpió
Élje meg a mindennapokat
és dobja sutba az elmúlt

napok keserû pillanatait. Élvezze az
élet legapróbb örömeit, mert ha min-
dig arra vár, hogy mikor lesz jobb, el-
felejthet élni.

Nyilas
Változások várhatók, né-
hány felejthetetlen élmény-

nyel lehet gazdagabb. Engedje el ma-
gát és ne foglalkozzon az anyagiak-
kal, mert kevesebbet fog költeni, mint
az korábban gondolta. 

Bak
Gondolatai a változás kö-
rül forognak. Nyílt beszé-

dével, kiváló szakmai ismereteivel
mély hatást tehet másokra és meg-
gyõzheti õket a változások fontossá-
gáról. Fontos a pozitív hozzáállás.

Vízöntõ
Most lesz annyi ereje,
hogy levetve korábbi me-

revségét, egy sokkal szimpatikusabb,
nyitottabb énjét mutathassa meg. A
változás mások számára is nyilván-
való lesz. Nehezebb feladatok esetén
is képes lesz helytállni.

Halak
Ha nem tart két vasat a
tûzbe, akkor nincs oka lel-

kiismeret furdalásra másokkal szem-
ben. Arra figyeljen csak, hogy magá-
nak feleljen meg, nem kell másoknak
semmit sem bizonyítania. 

Április 20-26.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
Anyák-napi alkotóka dél-

utánra várják a gyerekeket a
városi könyvtárba  április 22-
én, kedden 15 órától. A na-
gyobbak kitûzõt varrnak és
Scrapbook technikával ott-
honról hozott fotót keretez-
nek. A kisebbek virágfát ké-
szítenek. A szervezõk kérik,
mindenki vigyen magával 1-
2 díszgombot, fotót és alkotó
jókedvet.

Kézmûveskedés

A városi könyvtárban mûködõ
filmklubban A szólista címû ame-
rikai filmet vetítik április 22-én,
hétfõn 18 órakor. Ajánló a filmbõl: 

Steve Lopez újságíró élete
zsákutcába került. Már arra sem
emlékszik, mit szeretett a munká-
jában, a házassága is tönkrement.
Egyik nap a városban sétálva
meglátja a hajléktalan Nathanielt,
amint a kéthúros hegedûjén ját-
szik. Megfogja, ahogy a férfi szí-
vét-lelkét beleadja a muzsikálás-
ba. Elõször csak az érdekes téma
lehetõségét látja benne, majd sa-
játos késztetést érez, hogy pártfo-
gásába vegye a fekete fickót. Egy-
fajta küldetésként éli meg, hogy
Nathaniel életét egyenesbe hozza,
és bevezesse õt a zenei világba.
Különleges barátság alakul ki kö-
zöttük, amely megváltoztatja
mindkettõjük életét.

Filmklub:
A szólista

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 fény felé címmel Ráfi Dénes

fotóiból nyílt kiállítás, amely az
intézmény nyitvatartási ideje alatt
látogatható.

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
A „Rejtelmek, ha zengenek…”

címû, az alkotó pedagógusok
munkáit bemutató tárlat május 4-
ig tekinthetõ meg, az intézmény
nyitvatartási ideje alatt.

„Csak tiszta forrásból” címû
fotókiállítás másodbemutatója
május 3-ig látogatható. 

Galéria Kávéház és Étterem
Az Aradi Fotóklub Szebbik nem

címû kiállítása május 6-ig látható
nyitvatartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Április 18-22.
17.30 óra  Likvidálva –

amerikai-kanadai-belga-angol
akcióthriller, 

20 óra  Úton – francia-angol-
amerikai road movie.

Április 25-29.
17.30 és 20 óra Anna

Karenina – angol-francia filmdrá-
ma.

Kedden és szerdán szünnap
van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Április 19-tõl

Pasi a konditeremben odamegy az
edzõhöz:
- Melyik gépet kell használnom,
hogy azt a szõke bombázót fel tud-
jam szedni?
- Próbálkozz az elõtérben a
bankautomatával.

Egy csinos fiatal hölgy repülõgé-
pen tér haza Svájcból. Egy pap
mellé szól a jegye, akit megszólít.
- Bocsánat atyám, megtenne ne-
kem egy szívességet?
- Természetesen kisasszony, mit
tehetek önért?
- Van egy dilemmám. Vettem ma-
gamnak egy remek elektronikus
szõrtelenítõ berendezést.
Nagyon sokat fizettem érte. Jóval
meghaladja a vámmentesen bevi-
hetõ értékhatárt és attól felek, hogy
elkobozzák.
De ön talán titokban át tudná vinni
számomra a vámon a reverendája
alatt.
- Valóban át tudnám vinni drága, de
figyelmeztetnem kell, hogy még so-
hasem voltam képes hazugságra.

- Önnek olyan becsületes a képe,
hogy öntõl sohasem fognak kér-
dezni semmit - mondta a hölgy és,
már át is adta a szõrtelenítõt.
Leszállás után az atyára kerül a sor
a vámvizsgálatnál.
- Atyám, van önnek bármiféle vám-
köteles áruja? - kérdezi a vámtiszt.
- A fejem búbjától a derekamig
semmiféle vámolni valóm sincs fi-
am.
A választ furcsállotta a vámtiszt és
tovább kérdezi:
- És deréktól lefele?
- Van egy csodálatos szerkezetem,
ami nõk szolgálatára rendeltetett,
de használva még sohasem volt.
A vámtiszt fuldokolva a nevetéstõl:
- Rendben van atyám, tessék to-
vábbmenni. Kérem a következõt!

- Hallom, letartóztatták a férjedet.
- Igen. Az idén túl korán kezdte
meg a karácsonyi bevásárlást.
- Hogyan? Hiszen már majdnem

karácsony van!
- Úgy értem, mielõtt még az üzlet
kinyitott volna...

Állásinterjún:
- Volt már valami komoly állása?
- Igen, fél napig voltam sírásó.
- Az magának komoly?
- Hááát, nem volt szabad
röhögni....

- Fiam, szaladj, ég a ház!
- Mindjárt csak lefotózom és felte-
szem a Facebook-ra!
- Oké, de jelölj meg rajta!!

Két farmer támaszkodik a két birto-
kot elválasztó kerítésen és beszél-
getnek.
- Te komám, dohányoznak a tehe-
neid?
A másik egy fél órát tûnõdik, majd
válaszol:
- Nem.
Most a kérdezõn a gondolkodás
sora, majd fél óra múlva újra meg-
szólal:
- Akkor kigyulladt az istállód.

Pótfûtés

Újabb sikerek a Horváth
Mihály Gimnáziumban

Szentesi tévhitek – Hogy is van?



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

Szeszesitalt szeretett volna
ellopni az egyik Kossuth ut-
cai élelmiszerüzletbõl egy
„kedves” vevõ, tudtuk meg
a szentesi rendõrkapitányság
bûnügyi osztályán. A tolvaj
le is szedte az üvegen talál-
ható lopásgátlót, ám a biz-
tonsági kamera segítségével
sikerült elfogni, mielõtt kere-
ket oldott volna.

Több bejelentés is érkezett
a város külterületén történt
bûncselekményekrõl. Úgy
tûnik, hogy a kedvezõbb
idõjárás miatt a bûnözõk a
felügyelet nélkül hagyott in-
gatlanokat részesítik elõny-
ben, ezekben a hetekben. Az
egyik tanya bekerítetlen ud-

varáról egy férfi vasanyagot
tulajdonított el, ám a rend-
õrök nem sokkal késõbb el-
fogták. A férfi ellen korábban
több vagyon elleni bûncse-
lekmény miatt indult már el-
járás, tehát nem volt ismeret-
len a hatóság elõtt. Egy má-
sik, városszéli külterületen
egy mezõgazdasági berende-
zést loptak el a tolvajok, akik
két komplett ekefejet vittek
magukkal 100 ezer forint ér-
tékben. Az ekét egyébként a
szántóföldön õrizetlenül
hagyta annak használója...

Betörték az Apponyi téri
bizományi üzlet kirakatát,
ahonnan egy sarokcsiszolót
vitt magával a tettes. A lopá-

si 8, míg a rongálási kár eléri
a 20 ezer forintot.

Két férfi verekedett össze
szóváltást követõen egy
szegvári tanya udvarán. A
haragosok ostorral és vasvil-
lával estek egymásnak, de
szerencsére könnyû sérülé-
sekkel megúszták a csetepa-
tét. Mindkettejük ellen sú-
lyos testi sértés kísérlete mi-
att indult nyomozás. 

Elloptak egy csónakot a
Kurcáról. A tolvajok egy al-
sóréti tanya melletti Kurca-
szakaszról kötötték el a 30
ezret érõ ladikot, amit azóta
a rendõrség keres.

hv 

Született: Deák András és
Palásti Ágnesnek (Brusznyai
stny 2.) Viola, Horváth Lász-
ló és Dósai-Molnár Szilviá-
nak (Táncsics M. u. 44.) Lili
Szonja nevû gyermeke.

Elhunyt: Kovács Imre
(Borza u. 31.), Batik János

László (Schweidel J. u. 7.),
Héjja Péter Pál (Apponyi tér
K.ép.), Zsoldos Ernõné Bar-
na Anna Mária (Farkas M. u.
11.), Horzse Imréné Tunyogi
Piroska (Dr. Uhlár I. u. 15.),
Turcsányi Hedvig Sáfár Hed-
vig (Szent A. u. 3.).

Családi események

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: Április 15-29-ig: Dr. Bugyi István Gyógyszer-
tár (Kossuth tér 5.) mindennap 8-20 óráig (hétvégén és ünnepnapokon
is!). Dr. Bugyi István Kórház Gyógyszertár (Sima F. 44-58.) hétfõ-pén-
tek 8-17 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) április 20-21-
én Petz János, Klauzál u. 21., telefon: 30/549-0907.

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

Tojás 36-40 Ft/db, vöröshagyma 120-170 Ft/kg, fok-
hagyma 1000 Ft/kg, lilahagyma 290 Ft/kg, édeshagyma
490 Ft/kg, petrezselyem- , zellerzöld és kapor 50 Ft/cso-
mó, zeller 100-200 Ft/db, karfiol 480 Ft/kg, bab 700-900
Ft/kg, fehér- és erõs paprika 100 Ft/db vagy 650 Ft/kg,
paradicsom 500-600 Ft/kg, kígyóuborka 290-600 Ft/kg.
Ókáposzta 170 Ft/kg, lilakáposzta 350 Ft/kg, Ókelká-
poszta 280 Ft/kg. Új fejeskáposzta 450 Ft/kg, kelkáposzta
600 Ft/kg, kínai kel 300 Ft/db. Spenót, sóska 150 Ft/cso-
mó, medvehagyma 200 Ft/csomó.

Piros retek 50-150 Ft/csomó, zöldhagyma 100-120
Ft/csomó, karalábé 100-200 Ft/db, krumpli 120-140 Ft/kg,
saláta 80-140 Ft/db, gyökér 200-450 Ft/kg, sárgarépa 180
Ft/kg, gomba 450-500 Ft/kg. 

Földieper 900 Ft/kg, alma 150-250 Ft/kg. Dióbél 2800
Ft/kg, mák 1600 Ft/kg, csiramálé 200-250 Ft/doboz. Na-
rancs 280-300 Ft/g, citrom 580 Ft/kg, banán 380-400
Ft/kg, kivi 450 Ft/doboz.

Álló-, futó és angolmuskátli 300-350 Ft/db, petúnia 800
Ft/db, pénzecske-, dinka- és árvácska virágpalánták 100-
120-150 Ft áron kapható.
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Ostorral estek egymásnak
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Apró

(folytatás az 1. oldalról)
A városközpont rehabilitá-

ciós program elõkészítése
2008-ban kezdõdött el. Az
összesen 18 elemet tartalma-
zó beruházás teljes költsége
892 millió forint, melybõl a
pályázati támogatás 688 mil-
lió a Dél-alföldi Regionális
Operatív Program keretébõl.
A többi pénzt az önkor-
mányzat és a beruházásban
érintett partnerei biztosítják.
Kanász Nagy Gábor projektve-
zetõ elmondta: minden
egyes beavatkozás a meglé-
võ adottságokra épült, illesz-
kedve a város hosszú távú
fejlesztési stratégiájába. A
programból eddig befejezõ-
dött a kerékpártárolók építé-
se a buszállomásnál vala-
mint a Kossuth utcai diák-
pince felújítása és akadály-
mentesítése. Kiemelte, hogy
minden munkánál fokozot-
tan figyeltek az akadálymen-
tes megközelítési lehetõség-
re. Jelenleg folyik a járásbíró-
ság felújítása, a Kurca-híd
bõvítése, a fehérház szigete-
lése és az üzletek portálcse-
réje, a Tokácsli galéria felújí-
tása valamint az evangélikus
templom környezetének át-

alakítása. Közbeszerzés alatt
áll a görögkeleti templom
környezetének rendezése, az
Ady és Petõfi utca átalakítá-
sa, a Kossuth utcai körforga-
lom átépítése, a közgé kert
kialakítása, a fehérház elsõ
emeletén található vállalko-
zói központ korszerûsítése
és felújítása, valamint az
elõtte lévõ tér és parkoló ren-
dezése, a Horváth Mihály ut-
ca elején járda építése, az
Ady Endre utca 1. számú in-
gatlan homlokzat és portál-
felújítása. A munkák várha-
tóan június-július hónapban
kezdõdhetnek meg, a közbe-
szerzési eljárás lezárultát kö-
vetõen. 

A városközpont rehabilitá-
ció megvalósítása érdekében
nem támogatott tartalom-
ként veszi figyelembe a
Kurca-híd felújításának pá-
lyázattal nem támogatott ré-
szét, a közvilágítás fejleszté-
sét, illetve az elõre nem lát-
ható egyéb feladatok költsé-
gét. A városközpont-rehabili-
táció megvalósításához kap-
csolódóan számol a terv a
Tóth József utca átalakításá-
hoz kapcsolódóan két busz-
megállóhely és két gyalogos-

átkelõhely tervezésének és
kialakításának költségével.

Szûcs Lajos alpolgármester
szerint a folyamatban lévõ
átalakításokkal sokszínûbbé
válik a város és tetszik majd
a lakosoknak, valamint a vá-
rosba látogató turistáknak is.
A fejlesztések nem állnak le,
hiszen hamarosan megkez-
dõdik a fedett uszoda kivite-
lezése és tervezik a kerék-
párút hálózat bõvítését is. Az
alpolgármester kitért a Petõfi
Szálló helyzetére is. Mint
mondta, a város vezetése
azon dolgozik, hogy minél
hamarabb helyrehozzák az
épületet. Lapunk kérdésére
elmondta, hogy nincs napi-
renden a fehérházban mûkö-
dõ üzletek felújítás miatti be-
vételkiesésének bármilyen
formában történõ kompen-
zálása. Egyben megköszön-
te, hogy a lakosok türelem-
mel viselik a munkálatokkal
járó kellemetlenségeket.

A városközpont rehabilitá-
ciós munkák várhatóan no-
vember végére fejezõdnek
be.

Besenyei Gábor

A kórházzal egyetemben az alapvetõ jogok biztosa sem
tudott megoldást kínálni a gyógyfürdõbõl kitiltott 14 éven
aluliak ügyére. 

A gyógyfürdõ-ügy kirobbanása után Dömsödi József bead-
ványt fogalmazott meg az ombudsmannak, amelyben arra
hívta fel a figyelmet, hogy a sokak által kifogásolt intézke-
déssel sérül a szentesi állampolgárok alkotmányos joga. Do-
kumentumot az érintett sportegyesületek vezetõin kívül Far-
kas Sándor országgyûlési képviselõ, Szirbik Imre polgármester
és Szûcs Lajos alpolgármester is aláírta. Az alapvetõ jogok
biztosának válasza csütörtökön érkezett meg. Ebben azt írja
Szabó Máté, „tekintettel arra, beadványukban nem valamely
hatóság tevékenységét kifogásolták, hatáskör hiányában ké-
résüket kénytelen vagyok elutasítani.“ Az ombudsman hoz-
zátette, ha az üzemeltetési feltételeket meghatározó jogsza-
bályok rendelkezéseivel nem értenek egyet, a szabályozásért
felelõs minisztériumnál élhetnek bejelentéssel. Ez már meg-
történt, de a kórháznak azt válaszolták a szaktárcától, a kis-
gyermekek sokkal fogékonyabbak a fertõzésekre, a meleg víz
megterheli a szervezetüket, így marad a régi elõírás. Infor-
mációink szerint az önkormányzat mindenképpen rendezni
kívánja az ügyet, ehhez azonban a kórház új fõigazgatójával
is egyezségre kell jutni a fürdõ üzemeltetésével kapcsolatban.

B.D

A város léphet fürdõügyben

A tavaszi múzeumi foglal-
kozásokra várják a gyereke-
ket a Koszta József Múzeum-
ba. Tervezett foglalkozások:
tavaszi munkák a földe-
ken, tiszai halászat, Szent
György-napi tennivalók, az
állattartás és eszközei, idõ-
jósló napok, a kenyér útja,
népi nagymosás, tisztálko-
dás, stb. A programokra je-
lentkezni lehet e-mailen a
kjm.muzped@gmail.com és
telefonon a 63/313-352, 20/
214-3335 számokon.

* * *
A Szentes környéki vizes

élõhelyek madárvilágát fi-
gyelhetik meg azok, akik áp-
rilis 20-án, szombaton részt
vesznek a kerékpáros madár-
lesen. A túrát Õze Péter, a Kö-
rös-Maros Nemzeti Park
munkatársa vezeti. Találkozó
negyed 9-kor a Mol benzin-
kút parkolójában. Indulás fél
9-kor lesz, visszaérkezés kb.
12 órakor. Kerékpár, látható-
sági mellény, sportos öltözet,
uzsonna, ivóvíz javasolt. A
program ingyenes.

Tavaszi zsongás
és madárles

• Baranyi Antal Gábor és
Vukovich Sándor közös afrikai
filmes úti élménybeszámoló-
ját tekinthetik meg április 20-
án, szombaton 17 órakor a
megyeházán. A film címe:
Marokkó-Szentes, 57 nap,
5030 km.
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GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü április 22—26.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Cherry meggyleves és

fokhagymakrémleves
A menü: Pacalpörkölt, köményes

burgonya, saláta
B menü: Csirke vadász raguban, párolt

rizs, saláta
Kedd: Szárazbableves füstölt ízekkel

és halászlé
A menü: Borsós tokány, tészta
B menü: Milánói makaróni vagy

szilvalekváros gombóc
Szerda: Tojásos leves és hideg

gyümölcsleves
A menü: Csáky töltött karj, hagymás

tört burgonya, saláta
B menü: Holstein csirkemell, párolt rizs,

rebarbaraszósz
Csütörtök: Joghurtos burgonyaleves és

vegyes zöldségleves
A menü: Tûzdelt sertéssült vagy fasírt,

zöldbabfõzelék
B menü: Sült kacsacomb vagy rántott

csirkemáj, burgonyapüré,
saláta

Péntek: Zöldborsóleves és
frankfurtileves

A menü: Mustáros flekken, sült
burgonya, saláta

B menü: Csibemell csíkok
sajtmártásban, tésztával vagy
stíriai metélt

www.galeriakavehaz.hu (X)


