
Május 20-tól augusztus
végéig és jövõ tavasszal le-
zárják a tiszai vasúti hidat,
mert festik a szerkezetet. A
korrózió elleni felületkeze-
lést mintegy 60 ezer négy-
zetméteren kell elvégezni,
ezért teljes egészében 2014
derekára zárul le a felújí-
tás. A hídzár alatt vonat-
pótló buszok közlekednek
majd Szentes és Csongrád
között. 

Vonaton eddig is körülmé-
nyes volt Kiskunfélegyházán
keresztül Budapestre utazni,
május 20-tól azonban még
macerásabb lesz. A MÁV fel-
újíttatja a Csongrádot Szen-
tessel összekötõ tiszai vasúti
hidat – értesült lapunk. A
MÁV Zrt. kommunikációs
igazgatóságától megtudtuk,
hogy az 1986-ban emelt acél-
szerkezet korrózió elleni vé-
delme tönkrement, ezért a

felület nagysága miatt több
ütemben újítanák fel. Tíz fo-
cipályányi felületrõl, vagyis
mintegy 60 ezer négyzetmé-
terrõl van szó. Megkérdez-
tük az állami vasúttársasá-
got, mindez mennyibe fog
kerülni, de csak azt a választ
kaptuk, hogy a felújítás költ-
sége még nem végleges, hi-
szen egyes ütemei még pá-
lyáztatás alatt állnak. Elsõ-
ként az A-Híd Építõ Zrt. lát-

hat munkához, nekik a 6
ezer négyzetméter felületû
ártéri szerkezet felületvédel-
mét kell elvégezniük május
20-tól augusztus végéig. Ez
idõ alatt teljes hídzár lép
életbe. Emiatt vonatpótló
buszok közlekednek majd
Szentes és Csongrád között.
A két város között naponta 8
vonatpár közlekedik.

(folytatás a 4. oldalon)
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Hétvégéket követõen tö-
rött üvegeket, eldobott fecs-
kendõket lehet találni a
Vuk játszótéren, amit az es-
ténként ott idõzõ fiatalok
hagynak maguk után, akik
lassan tönkreteszik a játszó-
tér berendezését is. 

A decemberben megújult
Klauzál utcai óvodába járó
gyerekek nagy örömmel vet-
ték birtokba a szomszédos
Vuk játszótér játékait, azon-
ban az önkormányzat illeté-
keseihez  sorra érkeznek beje-

lentések arról, hogy a tiné-
dzserek nem rendeletés-
szerûen használják a játszóte-
ret, és szétdobált injekciós tû-
ket, törött italos üvegeket
hagynak maguk után – tud-
tuk meg Baloghné Berezvai
Csilla fõkertésztõl. Mondani
sem kell, mekkora veszélyfor-
rást jelent mindez a legkiseb-
bek egészségére, de ezen túl-
menõen a környéken élõk
nyugalmát is zavarják a téren
zajló esti, éjszakai események.

(folytatás a 3. oldalon)

Vuk játszótér: zárni
vagy nem zárni?

Múlt héten hozták nyilvá-
nosságra, településenként
kik nyerték el 20 évre a nem-
zeti dohányboltok mûködte-
tésére vonatkozó koncesszi-
ós jogot. Szentesen 15 kon-
cesszióra lehetett pályázni,
ezeken végül kilenc nyertes
pályázó osztozott. Bozó And-
rea, Jéri Erika, Oláhné Trehács
Mária és Mészáros Mariann
2-2, Mencser Éva, Mészáros
Emese, Mészáros Szilvia és
Túriné Bozsó Edit 1-1, míg
Mészáros Gábor 3 koncessziót
nyert. A kereskedõként és
zenészként is ismert Mészá-
ros Gábor lapunk érdeklõdé-
sére elmondta, személyesen
nem fog közremûködni a

trafikok üzemeltetésében, a
három üzletben összesen
8 fõt fog foglalkoztatni. A
dohányboltokkal kapcsolat-
ban elárulta, az Apponyi téri
Kála áruháznál, valamint a
Hunor-Coop kertvárosi és
Jókai utcai üzletében alakít-
ják ki a három trafikot. Azt a
friss hírt, miszerint a kor-
mányzat az eredetileg meg-
hirdetett 4 százalékos do-
hánykereskedelmi árrést 12
százalékra emelné, üdvözöl-
te a vállalkozó. Szerinte így
már van remény arra, hogy
nyereségesen üzemeltethes-
sék a trafikokat.

(folytatás a 4. oldalon)

Kilencen osztoznak
tizenöt trafikon

Magabiztos gyõzelemmel
masírozott be a nõi vízilab-
da-bajnokság döntõjébe a
Hungerit-Szentesi VK csa-
pata.

Kedden 10-7-re gyõzött
Dunaújvárosban a szentesi
nõi csapat, így csütörtökön

hazai pályán harcolhatták ki
a döntõbe jutást. Az elsõ ne-
gyed közepétõl kezdve végig
az történt a medencében,
amit a mieink akartak. A ta-
lálkozó legjobbja, a három
gólt szerzõ, társait pompás
passzokkal helyzetbe hozó
Kövér-Kiss Réka elmondta,
nem szerették volna az ötö-
dik mérkõzésre bízni a dön-
tést, bejöttek a távoli lövése-
ik, Gundl Diana jól védett, és
amikor öt gólra hízott az
elõny, már nem tudott talpra
állni az Újváros. Zantleitner
Krisztina vezetõedzõ arról
beszélt, hogy nagyon jó érzés
mindössze hat kapott góllal
lehozni egy ilyen összecsa-
pást.

A bajnoki döntõ elsõ mér-
kõzését május 10-én rende-
zik Egerben, bár a szentesi
klub vezetõi szeretnék elérni,
hogy egy másik idõpontban
kezdõdjön a finálé, ugyanis
három játékos is érettségizik
a szentesi csapatból azokban
a napokban. hv

Döntõben a Hungerit
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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!

Szentesi Élet

HUNGERIT-SZENTESI VK
– DUNAÚJVÁROSI FÕIS-
KOLA VE 14–6 (3–2, 4–2,
4–1, 3–1)
Szentes, 300 nézõ. V: Dodog,
Birri
SZENTES: GUNDL – Hevesi
1, MISKOLCZI 4, Musgrove,
Kotova 1, KÖVÉR-KISS 3,
GÉMES 2. Cs: Tímár M. (ka-
pus), Gyõri 1, Magyar, Kádár
1, Rácz 1. Edzõ: Zantleitner
Krisztina
Gól – emberelõnybõl: 6/3,
ill. 5/2
Gól – ötméteresbõl: 2/2, ill.
2/0
Az egyik fél harmadik gyõ-
zelméig tartó párharc vég-
eredménye: 3–1, a Szentes ja-
vára

Tizenöt nemzeti dohánybolt nyit július elsején Szente-
sen, közülük legtöbbet, hármat a kereskedõként és zenész-
ként ismert Mészáros Gábor üzemeltethet majd. Farkas
Sándor országgyûlési képviselõ lapunknak cáfolta, hogy
beleszólt volna a pályázatok elbírálásába. Az új szabályo-
zás következménye, hogy zugkocsmák jelentek meg a kül-
területi városrészeken, ott fehérrõl feketére vált a dohány-
kereskedelem.

Hétfõn megindulhat a gép-
jármû forgalom is a felújítás
alatt álló Kurca-hídon. Nap-
közben jelzõtárcsás irányítás
mellett, váltakozó irányban
haladhatnak az autók, míg
éjjel a teljes hídszélesség a
közlekedõk rendelkezésére
áll. A volántársaság járatai
keddtõl közlekednek az ere-
deti útvonalon a hídon ke-
resztül.

Lezárta a balesetveszélyes-
sé vált Eszperantó hidat a
Városellátó Intézmény. A Li-
get felõli kettes cölöp nagy-
mértékû süllyedése elenged-
hetetlenné tette a javítást. A
munkák várhatóan egy hétig
tartanak, addig a Kurca hidat
használhatják a gyalogosok.
Egy új gyalogos híd építési
engedélye rendelkezésre áll,
jelenleg a kiviteli tervek en-
gedélyeztetése zajlik. A szak-
bizottság azonban felfüg-
gesztette az építés megkez-
dését szeptemberi üléséig.

Híd csiki-
csuki HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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1883. április hó 8-án (va-
sárnap) d. u. 18 órakor érke-
zett Szentes határához a
mintegy 1400 lelket számlá-
ló második csángó csoport,
Klopp mérnök vezetése
alatt. Szegedrõl egy kül-
döttség utazott elébük Szol-
nokra. Városunk részérõl
ezúttal is a 48-as Népkör
tagjai rendezték a fogadta-
tást, akik az elsõ csoport ér-
kezése alkalmával is élén
álltak az ügynek. A fogadta-
tásra kivonult közönség
számban csekélyebb volt
ugyan a múltkorinál; de lel-
kesültségben nem maradt el
attól. „Az a bensõ öröm, az
a nemes hév, mely mind-
nyájunk arcán ott ragyogott,
legékesebben szóló bizony-
sága volt meleg vendégsze-
retetünknek és testvéri ra-
gaszkodásunknak” – írta a
tudósító.

Amint a hajó kikötött, Si-
ma Ferenc lapszerkesztõ, vá-
rosi képviselõ, Szentes lakói
nevében szeretetteljes sza-
vakkal üdvözölte a távolból
érkezõ csángó családokat. A
meleg fogadtatásra Klopp
mérnök, és a hadikfalvi jegy-
zõ meghatottan válaszoltak.

A harsogó éljenzés után  a
csapatot vezetõ mérnök beje-
lentette, hogy a közönség
felmehet a hajóra, valamint
megengedi azt is, hogy a Ti-
sza-partot megszállva tartó
sok ezer fõnyi tömeg közzé
maguk a csángók is kime-
hessenek. „Ami ezután kö-
vetkezett, azt a mi tollúnk le-
írni gyönge. Azt a határtalan
szívélyességet, azt az árado-
zó lelkesedést, mellyel né-
pünk a kedves vendégeket
keblére ölelte, híven ecsetel-
ni lehetetlen. Aki azt látta, az
a legnagyobb honfiúi öröm-
mel gyõzõdhetett meg, hogy
a magyarból az õsi nemes
tûz szikrája még nem aludt
ki. Az volt a boldog, aki va-
lamivel megajándékozhatta
a szegény csángókat; akinek
pénze volt, az pénzt adott;
másik odaadta fejérõl a ken-
dõt, ujjáról a gyûrût, sõt
akadt egy lelkes menyecske,
aki a rajtalévõ szoknyát ve-
tette le, hogy egy csángó le-
ányt megajándékozzon vele.
Sokan élelmiszert osztottak
szét, s aki már egyebet nem
adhatott, legalább egy meleg
kézszorítással fejezte ki lán-
goló rokonszenvét” – írta a

Szentesi Lap tudósítója. 
A fogadtatás szervezõi va-

csoráról is gondoskodtak.
A Tiszaszabályozó Társulat
raktárterén nagy bográcsok-
ban fõtt a paprikáshús,
amely este 8 órára elkészült.
Felhordták a hajóra, és szét-
osztották a hazatelepülõk
között, „akik bizony mohó
étvággyal láttak hozzá, mert
a Szolnokon kapott reggelin
túl egész nap nem ettek sem-
mit”. A kortárs elbeszélése
szerint „a vacsora mellé
adott 6 akó bor is hamar el-

fogyott; hatása rögtön nyil-
vánult is, mert a jókedvû
nép a megérkezéstõl kezdve
folyton szóló zene mellett
táncra kerekedve, jókedvûen
ropta a csárdást”. A csángók
közül néhányan a 48-as Nép-
kör báljában is részt vettek, s
csak hajnalban érkeztek
vissza a hajóra. A vendégek
reggel 5 órakor rizslevest
kaptak, azon kívül 93 db ke-
nyeret és mintegy 2 mázsa
szalonnát szállítottak fel ré-
szükre a hajóra. „Kevéssel 6
óra után harsogó zeneszó és

lelkes éljenzés mellett indul-
tak tova; s meg vagyunk
gyõzõdve, hogy körünkbõl a
legjobb emléket vitték ma-
gukkal.” 

A helyi újságíró a részletes
beszámolóját egy külön be-
kezdéssel egészítette ki „A
csángókról” címen. Érdekes-
nek gondolt megfigyeléseit a
következõkben összegezte:
„A második csoport átvonu-
lása alkalmával csángó test-
véreink beszédét megfigyel-
vén, arra a tapasztalatra jöt-
tünk, hogy bár tisztán beszé-
lik nyelvûnket, néha mégis
némely fogalom vagy tárgy
meghatározására a miénktõl
eltérõ sajátos szavakat hasz-
nálnak. Így például a jegyzõ-
jüket „irogatónak” hívják, az
ügyvédet pedig „adukátor-
nak”; a felöltõ neve náluk
„szokmány”, a csizmáé „pa-
pucs”, a nadrágé „harisnya”
és a harisnyáé „istirimflis”,
az özvegy szó helyett pedig
„ögyvezt” használnak. Élet-
módjukra nézve elõadták,
hogy búzakenyeret csak a te-
hetõsebbek, s azok is csak
ritkán és kivételes alkalmak-
kor esznek, rendes táplálé-
kuk kukoricalisztbõl készül;

aki 8–10 évben egyszer disz-
nót ölhet, az már különösen
szerencsésnek érzi magát;
bornak csak hírét hallották,
de a pálinkát és a sert isme-
rik. Egy hold földbõl 5–6 lé-
lek élõsködik, s így valóban
elmondhatják, hogy „verej-
tékkel eszik kenyerüket”.
Mit szólhatunk mi mind-
ezekhez itt, az áldott Kána-
ánban?”

A hazatelepült csángók
történethez tartozik, hogy
utóbb a telepítést külön kor-
mánybiztos vezette, amely-
nek eredményeként három
falu épült Pancsova közelé-
ben: Székelykeve, Sándor-
egyháza és Hertelendyfalva.
Hamarosan kiderült, hogy
az ígéretek ellenére a telepe-
sekrõl nem gondoskodtak
megfelelõen. Az új falvak
sem a Duna, sem a belvizek
ellen nem voltak kellõen
megvédve, ezáltal a beköltö-
zött családok újabb nyomo-
rúságra jutottak. Maga a
Csángó–Magyar Egyesület
hosszas tengõdés után – va-
gyon és támogatás híján –
1904-ben véglegesen felosz-
lott.

Labádi Lajos

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

A hazatérõk szívélyes megvendégelése Szentesen

Megjött végre az annyira
várt kikelet, jönnek a május
csodás ünnepei. Egy olyan
városban, amelyben öt  kö-
zépiskola neveli az ifjú nem-
zedéket, különös hangulata
van ilyenkor a ballagásoknak.
Most mégsem ezt ünnepe-
lem, hanem egy tanárra emlé-
kezem. Derzsi Kovács Jenõre,
a Horváth Mihály Gimnázi-
um és egész Szentes Jenõ bá-
csijára.

Õ aztán igazi szentesi volt,
bár a család eredetileg Er-
délybõl származott ide.
Anyai nagyapja az 1859-ben
megújított gimnázium igaz-
gatója volt, édesapja pedig ta-
nárelõdje a természettudo-
mányokban. A gimnáziumi
évek után a kolozsvári egye-
temre ment, majd külföldi út-

ján gyarapította ismereteit.
Németországban magas fokú
zenei tanulmányokat is foly-
tatott. Hazatérve elkezdte ta-
nári munkáját, amelyet a
nyugdíjig, még inkább halálá-
ig folytatott. A biológiához,
földrajzhoz jól hasznosította
kiváló rajzkészségét. A szertá-
rakat alkotó módon használta
és gyarapította.

Az ifjúsággal való kapcso-
lata a tanítási órákon túl a
szakkörökön és a  daloló cser-
készek között mélyült tovább.
(A cserkészek fúvószenekara
országosan elismert volt.)
Még arra is volt ideje és ereje,
hogy az egész város mûvelõ-
dését szolgálja. Alelnöke volt
a város színi-bizottságának,
de a legfontosabb a városi
szimfonikus zenekar vezetése

volt. Szentes „Kulturegyesü-
lete" úgy tartotta, hogy mun-
kájuk, muzsikájuk a város
mûveltségének fokmérõje. A
38 tagú együttes éjszakába
nyúló próbáin az õ tudása,
lelkesedése garantálta az
eredményt. Mûsorukon Bee-
thoven, Brahms, Rossini mû-
vei csendültek fel. Szerénysé-
ge tiltotta, hogy saját mûveit
vegye elõ, pedig azok között
díjnyertes alkotások voltak.

Csongrád megye elsõ „ki-
váló tanár” kitüntetését õ
kapta, de ezt a megbecsülést
is szinte restellte. Ha kérdez-
ték, hogy van, annyit mon-
dott: „mezzoforte". Ebbe a kö-
zéperõs hangzásba fonódjon
bele a szeretõ megemlékezés
ereje, fokozódjon a fortissimó-
ig. Hadd hallja meg mindenki
a magát önzetlenül szétosztó
tanárember üzenetét: szeres-
sétek a természetet, a muzsi-
kát, a fiatalokat, daloljatok a
hazának és az Úrnak.

B.M.E.

Olvasónk írja

Rendhagyó gondolatok

• Weöres Sándor születésé-
nek 100. évfordulója alkalmá-
ból a Koszta József Múzeum
rímfaragó és rajzpályázatot
hirdet 5-10, és 11-16 éves
gyermekeknek. A rajzpályá-
zatra jelentkezõktõl A4-es
méretben, a megadott Weöres
Sándor-versek valamelyikére
várnak alkotásokat (5-10 éve-
sek A tündér, az Álmodozás,
a Paripám csodaszép pejkó, a
Kanásztánc és a Duna mellett
címû költemények közül vá-
laszthatnak, a 11-16 évesek a
Lapulevél, a Kalapszalag, a
Harangszó, a Mindenség és a
Macska-strófák címû mûve-
ket vehetik alapul pályáza-
tukhoz.) A rímfaragó pályá-
zatban a költõ mûveinek ihle-
tésével született, még nem
publikált vers vagy verses
mese küldhetõ be, nyomtatott
formában. A rajz és rímfaragó
kategóriában pedig saját vers-
sel, verses mesével és a szö-
veghez szervesen illeszkedõ,

legalább három darabból álló,
tetszõleges technikával ké-
szült képsorozattal lehet je-
lentkezni. A pályázatokat a
Koszta József Múzeum címé-
re (Szentes, 6600, Kossuth tér
1.) május 31-ig várják, a leg-
jobb mûvek készítõinek díja-
zására a Múzeumok éjszaká-
ján, június 22-én, Weöres Sán-
dor születésnapján kerül sor
az intézményben.

• Az idei Múzeumok éjsza-
kája programsorozat fõ att-
rakciójának szánt kerékpár-
történeti kiállítás kapcsán a
Koszta József Múzeum felhí-
vással fordul a szentesi lakos-
sághoz. A június 22-én nyíló
tárlat anyagát szeretnék gaz-
dagítani magánszemélyeknél
lévõ, helybeli vonatkozású
dokumentumokkal és tár-
gyakkal. A kiállítás tartamára
kölcsönbe venne az intéz-
mény a szentesi kerékpározás
történetének hõskorától (az
1890-es évektõl) napjainkig a

sportegyesületekkel, az akko-
riban a sportok királyának
nevezett „biczikliversenyek-
kel”, kerékpármûhelyekkel
kapcsolatos reklámokat, hir-
detményeket, a szabadidõs
kerékpározás eseményeit
megörökítõ fotó-és írásos do-
kumentációkat, díjakat, kora-
beli újságcikkeket, kerékpárra
szóló jogosítványokat, me-
lyek felidézik a helybeli ke-
rékpározás történetét. Külö-
nösen örülnének javítómûhe-
lyek  szerszámainak, kerék-
párjavítást bemutató fotók-
nak. Ezen kívül beadható a
kiállításra régi bicikli, vala-
mint tartozékok, bármilyen, a
kerékpározással kapcsolatos
tárgyi emlék.

Az anyagot a Koszta József
Múzeum gyûjteménykezelõ-
je, Darabos Judit fényképpel és
kölcsönszerzõdéssel veszi át a
Kossuth tér 1. szám alatt na-
ponta 8.30-tól 16 óráig.

Múzeumi felhívások

Rímek, rajzok, kerékpárok

„Május elseje” a munka,
a világ munkásainak nem-
zetközi ünnepe. Az 1886.
május elején véres összetû-
zésekbe torkolló chicagói
munkástüntetés emlékére
1889-ben határozták el,
hogy 1890. május 1-jén min-
den országban tüntetnek a
nyolcórás munkanap beve-
zetéséért. 1891-tõl Szente-
sen is kísérleteket tettek
május 1. megünneplésére,
de a hatósági tilalom miatt
legtöbbször eredménytele-
nül. Az alábbi közlemények
e korai kísérletekrõl tudósí-
tanak.   

Szentesi Lap, 1891. ápr.
28. – Nem lesz vörös május.
Május 1-jének a munkások
által tervelt megünneplése
tárgyában a belügyminiszter
valamennyi törvényhatóság-
hoz rendeletet bocsátott ki,
melyben meghagyja, hogy
május elsõ napján semmine-
mû körmenet, felvonulás,
vagy ehhez hasonló tüntetés
nem engedélyezhetõ, a ható-
sági fõnökök felelõsek a ren-
deletben foglalt intézkedé-
sek szigorú betartására.

Szentesi Lap, 1894. ápr.
27. – A szentesi munkások
vezetõitõl egy nyílt levelet
kaptunk, amelyben tiltakoz-
nak a hódmezõvásárhelyi
rendõrség azon eljárása el-
len, hogy vásárhelyi elvtár-
saiktól elvette a szocialista
nyomtatványokat és füzete-
ket; mivel – úgymond a levél
– aminek a kibocsátása enge-
délyezve van, azt olvasni és
terjeszteni is szabad. Továb-
bá e helyen tiltakoznak az el-
len, hogy Szántó Kovács Já-

nos elvtársukat csak azét,
mert az elkobozott könyve-
ket visszakövetelte, – letar-
tóztatta a vásárhelyi fõkapi-
tány, s ezzel elõidézte a véres
zavargást. Figyelmeztetik a
hatóságokat, hogy a mun-
káskérdést törvényhozási
úton lehet megoldani, nem
pedig golyóval. A vérontás-
ért a városi fõkapitányt te-
szik felelõssé, és felszólítják
õt, hogy bocsássa szabadon a
letartóztatott munkásokat. 

Szentesi Lap, 1894. ápr.
29. – Megjöttek a katonák. A
tegnap estei vonattal megér-
keztek Szegedrõl a katonák,
kiket lapunk múlt számában
jeleztünk. Egy teljes század
jött Susner kapitány, egy fõ-
hadnagy, és egy tiszthelyet-
tes vezénylete alatt. A szá-
zadból mintegy 20 ember õr-
ségen, a Városházán, a többi-
ek pedig egyes polgárok há-
zainál vannak elhelyezve. Is-
merve városunk népének
higgadt és nyugodt magavi-
seletét, reméljük, hogy be-
avatkozásukra nem lesz
szükség.

Szentesi Lap, 1894. május
1. – Május 1-i munkásgyûlés.
Tarnóczi Mihály, a munkás-
egyesület ideiglenes elnöke,
hozzánk a következõ tartal-
mú levelet intézte: Tekintetes
szerkesztõség! Felkérjük
mély tisztelettel, hogy ezen
levelünknek helyet adni szí-
veskedjen. Szentes városát a
hódmezõvásárhelyi eset féle-
lembe ejtette, mert egy teljes
század katonát rendeltek
ide, nehogy a szentesi mun-
kásokat, kik már szervez-
kedve vannak s kiket vesze-

delmes szocialistáknak tarta-
nak, a május hó elsõ napjá-
nak megünneplésével zen-
dülést csináljanak, habár itt a
munkaadó osztállyal szem-
ben semmiféle zavargás még
szándékunkban sincs. Ha-
nem a katonák, kiket a mi el-
nyomásunkra hoztak ide,
szeretnék a magyar népet
szuronyra tûzni, és véres
szemet forgatnak a magyar
emberre, megfeledkezve ar-
ról, hogy õk is a magyar
népbõl valók. – Vasárnap
(ápr. 29-én) délelõtt megtör-
tént, hogy midõn némely
kiváncsi ember a katonasá-
got nézte, egy brutális frajter
nem hogy szép szóval távolí-
totta volna el a kíváncsiakat,
hanem szidta a huncut ma-
gyar ideodáját, és szuronyát
kihúzva egy ember mellének
szegezte s úgy kergette ki az
udvarból. Szerencse, hogy
Berényi József rendõr vetette
magát közbe, kinek sikerült
a katonát lecsillapítani. En-
nél fogva tudatom a tisztelt
elvbarátokkal, hogy május
elsejét nem ülhetjük meg,
mert habár azt bejelentettük
is, Aradi Kálmán fõkapitány
meg nem engedte, sõt mind-
nyájunkat személyileg, anya-
gilag és vagyonilag tett fele-
lõssé zavargás esetén. A
szentesi általános munkás
önképzõ egylet ideiglenes
választmányi tagjainak meg-
bízásából. Szentes, 1894. áp-
rilis hó 30-n. Vincze János
jegyzõ, Tarnóczy Mihály ide-
iglenes elnök, Ifj. Molnár Fe-
renc.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (29.)

Katonaságot
vezényeltek Szentesre

Bukovinai csángók



(folytatás az 1. oldalról)
A huligánok nem kímélték

az utóbbi idõben a játszótér
eszközeit: összetörték a böl-
csõhintát, de folyamatosan
tönkreteszik a csúszdás
mászóvár mellvédjét is, a fé-
szekhintánál pedig azon ver-
senyeznek, hányan férnek
bele. Az önkormányzatot ke-
resik fel az emberek a pana-
szukkal, de sajnos, csak utó-
lag. Épp ezért Szirbik Imre
polgármester levelet intézett
a városi rendõrkapitányhoz,
kérve, hogy a helyszínen lé-
võ kamera felvételeit is kiér-
tékelve hathatósan lépjenek
fel a randalírozókkal szem-
ben. Egyúttal a környéken
élõkhöz is eljuttattak egy le-
velet, amelyben arra hívják
fel a lakosság figyelmét,
hogy az 561-310-es telefon-
számot hívják, amennyiben
a játszótér rendellenes hasz-
nálatát tapasztalják, így a
rendõrség meg tudja tenni a
szükséges intézkedéseket.
Egyébként kritikus a Kertvá-
rosban található Pinokkio
játszótér helyzete is, amelyre
szintén nem ártana odafi-
gyelniük az intézkedésre jo-
gosult hatóságoknak, java-
solta a fõkertész.

A játszótereken tapasztal-
ható randalírozás nem szen-
tesi sajátosság, más városok-
ban is súlyos problémát je-
lent. A fõvárosban vannak

zárt játszóterek, 24 órás õr-
zõszolgálattal, ám ezeket
csak belépõdíj ellenében
használhatja a lakosság.
Szentesen viszont meg kelle-
ne hagyni azt a szabadságot,
hogy bárki bemehessen a ját-
szóterekre, véleményezte a
fõkertész. A kerítés, csak jel-
képes, azt jelenlegi állapotá-
ban nem lenne értelme lezár-
ni. Ráadásul körülményes
lenne, hiszen kell hozzá sze-
mélyzet, mert például egy
óvodai takarítónõ nem vál-
lalhatja fel, hogy esténként
kitessékelje a hangoskodó fi-
atalokat.

Május 1-jén délelõtt a Vuk
játszótéren néhányan idõz-

tek csupán. Két gyermekkel
érkezett egy pár, akik nem a
környéken laknak. A felve-
tett problémára úgy reagál-
tak, hogy szerintük a ligeti
játszótéren sem jobb a hely-
zet, bár a Vuk frekventáltabb
helyen van. Nem ellenõrzik
kellõen a játszótereket a vá-

rosban, akár a polgárõrség is
felléphetne, hátha elrettentõ
hatással lenne a fiatalokra az
egyenruha látványa, fejtette
ki a pár, de más hiányossá-
got is észleltek a Vuk játszó-
téren: nem mûködik a kút, és
lehetne több homok is.

D. J.
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Szentesi származású an-
nak a holland vállalkozó-
nak a felesége, aki a héten
itteni befektetésrõl tárgyalt
a város vezetõivel. A feleket
lapunk hozta össze. 

Egy mesébe illõ szerelmi
történetrõl írtunk március
14-i lapszámunkban. Ágoston
Adrienn és holland férje,
Auke Toutenhoofd abban a
cikkben elárulta, hogy Hol-
landiában mûködõ vállalko-
zásukat kiterjesztenék Szen-
tesre, de igazán komoly lé-
pést még nem tettek az ügy-
ben. Az írásra felfigyelt Boc-
skay István, az önkormányzat
ipari parkért felelõs referen-
se, aki lapunkon keresztül
felvette a kapcsolatot a hol-
land-magyar házaspárral.

Két héttel ezelõtt a város ve-
zetése – más befektetési ügy-
ben – Hollandiában járt, ahol
a személyes találkozó is ösz-
szejött Adriennék és a szen-
tesi politikusok között. – Na-
gyon jó benyomást tett ránk
a szentesi küldöttség, érdek-
lõdõnek és segítõkésznek
mutatkoztak – mondta a
keddi városházi sajtótájékoz-
tatón Ágoston Adrienn. Férje

vállalkozása tíz éves: olyan
textilipari termékeket, cso-
magolásokat és hálókat gyár-
tanak, amelyeket az élelmi-
szeripar és a mezõgazdasági
termelõk használnak. Az
Emmen-ben mûködõ üzem-
ben jelenleg 26 gép mellett
14 fõ dolgozik. 

A napokban a szentesi be-
ruházási lehetõségekrõl tájé-
koztatták a házaspárt, bemu-
tatták nekik az ipari parkot,
továbbá megkezdõdött a pá-
lyázati lehetõségek és az ad-
minisztrációs buktatók feltér-
képezése. Adriennék a pol-
gármestert meghívták Hol-
landiába, hogy Emmenben is
láthassa, hogy mûködik az
üzemük. Szirbik Imre megkö-
szönte az invitálást, és jelezte,

ez a kapcsolatfelvétel az Újra
Szentes! elnevezésû program
elsõ érdemi állomása. Remé-
nyét fejezte ki, hogy több, a
városból elszármazott szente-
si is csatlakozik a kezdemé-
nyezéshez, amelynek célja,
hogy ötletekkel, piaci lehetõ-
ségek feltárásával és beruhá-
zások idecsábításával segítsék
a város fejlõdését.

B.D.

Holland cég
terjeszkedne nálunk

A Szentesi Vízilabda Klub jóvoltából egy életmentõ-beren-
dezést kapott a ligeti üdülõközpont. A sportegyesület a társa-
sági adó nyújtotta kedvezményeket kihasználva vásárolt a
sportolók, illetve a fürdõzõ vendégek egészségének védelme
érdekében egy defibrillátort, melynek értéke több mint fél-
millió forint. A készüléket kedden adták át, használatára fel-
készítették az edzõket és az üdülõközpont úszómestereit is.
Bujdosó Tamás, a klub felügyelõbizottságának elnöke elmond-
ta, a sportegyesület versenyzõi számára öt darab egyéni pul-
zusmérõt is vásároltak.

Munkatársunktól

Defibrillátor a strandon

Aktuálissá vált a kutyák
veszettség elleni kötelezõ
oltása. Az új törvényi szabá-
lyozás szerint kizárólag
chippel ellátott kedvence-
ket kezelhet az állatorvos. A
szervezett eboltás helyszí-
nén nem teheti be az állat-
orvos a chipet, így oltás
elõtte mindenképp állator-
voshoz kell vinni a kutyát,
akkor pedig már az oltást is
megkaphatja.

Az állatorvosi kamara
idén is megszervezi az ösz-
szevezetéses eboltást május
hónapban – tájékoztatta la-
punkat Bikádi Péter. A Ma-
gyar Állatorvosi Kamara
Csongrád Megyei szerveze-
tének vezetõségi tagja el-
mondta, hogy kamarán belül
is megoszlottak a vélemé-
nyek a szervezett oltás szük-
ségességérõl. Bikádi Péter
véleménye szerint – a jár-
ványvédelmi szempontok fi-
gyelembevételével – az ösz-
szevezetéses oltás hatékony,
gyors és gazdaságos mód-
szer. - A kutyákat három hó-

napos kort követõen 30 na-
pon belül kötelezõ oltatni
veszettség ellen – hívta fel a
figyelmet az állatorvos. Fél
év múlva ismétlik a vakciná-
zást, majd évente újra oltják
az ebeket. Ettõl az évtõl kö-
telezõvé vált a chipes jelölé-
se a kutyáknak, az állatorvos
nem kezelhet jelöletlen ház-
õrzõt. Azonban oltatlan ál-

latba nem helyezhetõ az
elektronikus azonosító, a ha-
tályos rendelet pedig tiltja az
összevetéssel történõ töme-
ges mikrochip behelyezést.
Ezért kizárólag olyan kutyát
vihetnek oltatni a kijelölt
helyere, amelyben van jel-
adó. Bikádi Péter hangsú-
lyozta, aki eddig a kutyájába
nem tetette be a mikrochipet,

az mindenképpen keresse fel
állatorvosát. Az orvos a ren-
delõjében vagy az állattartó
otthonában végzi el a beülte-
tést, és egyben a veszettség
elleni védõoltást is beadhat-
ja. A városban a szokott he-
lyeken és módon végzik el
az oltást, melynek nem vál-
tozott az ára tavaly óta. A
kötelezõ oltás díja tavaly óta
változatlanul 3 ezer forint, a
féreghajtó gyógyszer és az
esetlegesen kiállítandó oltási
könyv árával sem éri el a 4
ezer forintot. Szentesen 22
állatorvos dolgozik, a kötele-
zõ eboltásban 16 vesz részt.

A hatályos kormányrende-
let szerint négy hónaposnál
idõsebb kutya csak transz-
ponderrel megjelölve tartha-
tó, a nem jelölt ebrõl a jegyzõ
vagy az állatorvos köteles je-
lentést tenni a járási állat-
egészségügyi hivatal felé.

A kutyák oltása május 10-
én, pénteken kezdõdik a Fel-
sõpárton és május 25-én,
csütörtökön a kiséri város-
részben fejezõdik be.

B.G.

Repülõrõl gyérítették a
szúnyogot a hét elején 600
hektáron. A földi vegysze-
rezés idõpontját a légi irtás
hatásától teszik függõvé.
Közterületi kártevõirtásra 4
millió forint jut a Városellá-
tó Intézmény idei költség-
vetésébõl. Kullancs ellen
nem védekezhetnek egy
uniós jogszabály miatt.

Elõcsalta a szúnyogokat a
hirtelen melegedés. Az idei
elhúzódó tél, a csapadékos
tavasz, a belvízbõl maradt
vízfoltok és a gyorsan mele-
gedõ levegõ együttesen

okozták a szúnyogok gyors
elszaporodását. A vérszívó
invázió megakadályozására
repülõgépes vegyszerezést
végeztetett kedden este a
Városellátó Intézmény. A csí-
põszúnyog teljes irtása szin-
te lehetetlen, mivel folyama-
tosan kelnek ki a rovarok.
Ezért is nevezi gyérítésnek a
védekezést a mûszaki veze-
tõ. Balogh Györgyi elmondta,
mintegy 600 hektáron végez-
te el a védekezést egy szege-
di székhelyû cég szentesi pi-
lótája. A légi vegyszerezés
eredményétõl teszik függõ-

vé, mikor végeznek földi
szúnyogirtást. Az irtásra
használt permetanyag em-
berre és melegvérû állatokra
veszélytelen, a méhészeket
azonban minden esetben ér-
tesítik a védekezés idõpont-
járól.

Balogh Györgyi tájékozta-
tása szerint kullancs ellen
tudnak védekezni, mivel –
egy uniós szabály szerint -
erre alkalmas szer nincs for-
galomban az országban.

Besenyei

A vérszívókat gyérítették

Nagyszénásról szállt fel repülõjével a légi szúnyogirtást
végzõ Páli Attila. A kiszórt szerbõl 0,5 litert juttat ki egy
hektárra, így 300 litert permetezett szét a levegõbe. Kedden
Szarvason és Szentesen is elvégezte a szúnyogirtást két óra
alatt egy felszállással. Az esti repülésben a pilótát speciális
navigáció segíti, ami mutatja a gép által megtett út nyom-
vonalát is. A város felett 50 méternél alacsonyabban nem
repülhet és most külön ügyelnie kellett a lampionos felvo-
nulókra is, nehogy a tömegre szórja a vegyszert.

Magasabb sziget a Csongrádi úton
Sokan figyelik érdeklõdve, hogy kisebbfajta domb léte-

sült a Csongrádi úti körforgalomnál. A fõkertésztõl azt a tá-
jékoztatást kaptuk, hogy magasabb szigetet alakítanak ki
az eddigi helyén, amibe ugyan 10 ezer növényt ültettek, és
szép látványt nyújtott, viszont csak magasabb jármûbõl ér-
vényesült. Az új sziget közepe 1,5 méter magas lesz, a 33
méter átmérõjû területre az eddiginél több zöldet ültet-
nek el, és személygépkocsiból is esztétikus látványt
nyújt majd.

Csak chippelt kutyát oltanak

Japán akita a patikában.

A gyerekek szórakozását is tönkreteszik a játszótér éjszakai látogatói.

Vuk játszótér: zárni vagy nem zárni?

Auke és Adrienn újra Szentesen.
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(folytatás az 1. oldalról)
Az országos sajtó egy ré-

sze és az ellenzéki pártok is
mutyizást emlegettek a beér-
kezett pályázatok elbírálása
kapcsán. Megjelent olyan in-
formáció is, hogy a Fidesz-
KDNP választókerületi veze-
tõinek véleményét is kikér-
ték, amikor a koncessziók
odaítélésérõl döntöttek. Er-
rõl megkérdeztük a térség
országgyûlési képviselõjét is,
de Farkas Sándor határozot-

tan cáfolta, hogy befolyásol-
ta volna a döntéshozatalt,
egyúttal kijelentette, egyet-
len pályázóval sem találko-
zott. 

Az ügy – nem mellékes –
mellékszála a kistelepülések
ügye, ahol kevésbé lelkesed-
tek a vállalkozó szellemûek
a trafiknyitásra: Eperjesen és
Nagytõkén elsõ körben senki
nem pályázott trafiküzemel-
tetésre. Ennél is érdekesebb a
helyzet azokon a szentesi

külterületi városrészeken,
ahol eddig a helyi kocsma
vagy kisbolt szolgálta ki a
dohányzók igényeit. Több
helyütt – Lapistón és
Magyartésen – is érdeklõd-
tünk. Annyit tudtunk meg,
hogy van, ahol a leleménye-
sebbek már megkezdték ki-
aknázni a szabályozás adta
lehetõségeket. Zugkocsmá-
ban árulják a zárjegy nélküli
cigarettát, és hogy teljes le-
gyen a kínálat, házi pálinkát
és egyéb szeszesitalokat is
vásárolhatnak a vevõk, „ter-
mészetesen” számla nélkül.
Mindez a szabályosan mû-
ködõ kocsmák forgalmát is
visszafogja. Arra a kérdé-
sünkre, hogy miért nem pá-
lyáztak trafiküzemeltetésre,
azt a választ kaptuk, hogy az
eredeti felhívásban szereplõ
feltételek vállalhatatlanok
voltak. B.D.

A víz volt a fõ téma a Szegedi Akadémiai
Bizottság és Szentes csütörtöki közös tudo-
mányos ülésén. A program elsõ lépése egy
hosszabb együttmûködési lehetõségnek a
kutatás és fejlesztés területén.

Szirbik Imre polgármester  köszöntõjében a
téma fontosságát emelte ki, hiszen jelenünk
és jövõnk érdeke is, hogy tiszta és egészséges
víz álljon rendelkezésünkre. Máthé Ákos pro-
fesszor a víz, a növények és az ember össze-
függését elemezte. A mosonmagyaróvári
egyetem tanára reményét fejezte ki, hogy egy

gyümölcsözõ szakmai kapcsolat alakulhat ki
az egyetem valamint a város és az itt élõ ker-
tészek között.

A konferencia résztvevõi a nap folyamán
vízügyi és talajtani cégeket ismerhettek meg
valamint több tudományos elõadást hallhat-
tak a témában. Pinnyey Szilárd állatorvos az
itatóvíz minõségének állattartásban szereplõ
jelentõségérõl beszélt. Benkõ-Kiss Árpád do-
cens a biológiai vízminõsítésben használt ge-
rinctelen állatokat mutatta be. Lantos Ferenc
adjunktus a különbözõ étkezési paprikafaj-
ták vízforgalma és a hõmérsékletváltozás kö-
zött tapasztalt összefüggéseket elemezte.

B.G.

Értékünk a víz

(folytatás az 1. oldalról)
A MÁV arról is tájékoztatott, hogy a máso-

dik ütem kivitelezõinek versenyeztetése is
folyamatban van. Ez a mederhídra vonatko-
zik, ahol július 31. és 2014. június 30. között –
téli megszakítással – 26 ezer négyzetméteren
kell elvégezni a felületkezelést. A második
ütem az elsõ ütem átfedésével kezdõdik vo-
natpótlással, de szeptembertõl november 15-
ig és 2014. február 15-tõl március 1-ig, a vo-
natok közötti szabadidõben dolgoznak majd

a szakemberek a hídon. A harmadik ütem jö-
võ tavasszal kezdõdik, és 2014. júliusáig tart:
ebben az idõszakban is le fogják zárni a vas-
úti forgalom elõl az átkelõhelyet. 

Bíró Dániel

Festik, ezért lezárják
a vasúti hidat

A márciusi adatok szerint több a munka-
nélküli a városban, mint egy évvel korábban.
Árnyalja a statisztikát, hogy ebben a hónap-
ban indult be a teljes közfoglalkoztatási
program a térségben. Jelenleg közel hatszáz
fõ dolgozik a programban. 

A megyei kimutatás alapján a megyeszék-
hely után, Szentes és térségében legalacso-
nyabb az álláskeresõk aránya. A múlt hónap-
ban 2519 álláskeresõt tartott nyilván a szentesi
munkaügyi kirendeltség. Ez a szám alacso-
nyabb a februári adatoknál, azonban több
mint két százalékkal haladja meg az egy évvel
ezelõtti hasonló idõszak számait. Tonnes Zsolt,
a munkaügyi kirendeltség vezetõje elmondta,
az idei közfoglalkoztatási program a múlt év-
hez képest egy kicsit késõbb indult a tavalyi-
nál, ezért mutat  rosszabb képet a márciusi ál-
láskeresõk aránya. Április hónapig 550-600 fõ
kezdte meg a munkát közfoglalkoztatási prog-
ram keretében. Az önkormányzat és intézmé-
nyeinél valamint állami tulajdonú cégeknél
dolgozhatnak 6-8 órában azok az álláskeresõk,
akik huzamosabb ideje nem találtak munkát
és semmilyen ellátásban nem részesülnek.

A vállalkozások által bejelentett állások szá-
ma 35, jellemzõen betanított és segédmunká-
sokat keresnek a cégek. Kínálnak munkát hús-

feldolgozóknak, varrónõknek és egy-két admi-
nisztratív munkakört is lehet találni az ajánla-
tok között.

Pályakezdõk részére az „Elsõ munkahely
garancia” program keretében tudnak maximá-
lisan hat hónapra, 100 százalékos bérköltség
támogatást adni. Feltétele a további 3 hónapos
továbbfoglalkoztatási kötelezettség. A kiren-
deltség képzéseket is szervez az ügyfelek és a
helyi munkaerõpiac igénye alapján. Elsõ körös
képzések jelentõs része már megkezdõdött, de
elõzetes terveik 13 tanfolyamot indítanának a
harmadik negyedévben. Többek között ápoló,
cukrász, masszõr, boltvezetõ, mérlegképes
könyvelõ és szociális gondozó szakmákban in-
dulhat képzés. 

Besenyei

A közfoglalkoztatás
javítja a statisztikát

Még két hétig nyújtható
be a mezõgazdasági támo-
gatási kérelem. A Kormány-
hivatal falugazdászai és a
kamarai tanácsadók idén is
ingyenes segítséget biztosí-
tanak az igénylõk részére.
Szentesen 700-800 termelõre
számítanak a falugazdászi
irodán a május 15-i határ-
idõig.

A területhez kötõdõ támo-
gatási kérelmeket kizárólag
elektronikus felületen ke-
resztül nyújthatják be a föld-
használók a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal-
hoz május 15-ig. A határidõ
lejárta után június 9-ig (eb-
ben az évben június 10-ig)
napi 1 %-os támogatáscsök-
kentés mellett nyújtható be
alapkérelem. A határidõre
benyújtott kérelmek szank-
ciómentes módosítása, javí-
tása május 31-ig – az idén jú-
nius 2-ig  megtehetõ. Támo-
gatást az a termelõ kaphat,
aki június 9-i határnappal

jogszerû földhasználatot tud
igazolni és legalább 1 ha tá-
mogatható területtel rendel-
kezik. Szõlõ és gyümölcs ül-
tetvény esetében a legkisebb
terület 0,3 hektár, azonban
azonos növényfaj területé-
nek el kell érni a 0,25 hek-
tárt. Fóliás termesztés esetén
is igényelhetõ a támogatás,
amennyiben a termesztõ-
berendezés(ek) felülete meg-
haladja a 2500 négyzetmétert
és azon egyfajta növényt ter-
mesztenek. Az elektronikus
kitöltést a termelõ saját ma-
ga is elvégezheti, amennyi-
ben rendelkezik ügyfélkapus
belépéssel, illetve az MVH-
tól kapott regisztrációs
számmal. Marsi Tibor falu-
gazdász felhívta a gazdák fi-
gyelmét, hogy õ csak akkor
végezheti a kérelem beadá-
sát, ha arra személyesen
megbízást ad a földhasználó.

Összesen mintegy 700-800
termelõtõl várnak igénylést
és egy ügyfél kérelmének
ügyintézése átlagosan fél
órát vesz igénybe. Ezért ér-
demes elõzetesen telefonon
idõpontot egyeztetni vele a
401-011 számon. Amennyi-
ben a termelõ tavaly is adott

be kérelmet és nem változott
a földterület nagysága, ab-
ban az esetben az adatai ren-
delkezésre állnak a számító-
gépes rendszerben, ami
megkönnyíti az igénylést. A
földhasználati lapon szerep-
lõ terület nagysága nem
minden esetben egyezik a tá-

mogatott terület mértékével.
Ha elsõ alkalommal kér tá-
mogatást a termelõ, akkor
érdemes a terület helyrajzi
számát is megmutatnia a
falugazdásznak. Érvényes
földhasználati jogosultságot
nem szükséges igazolni,
azonban a termelõ aláírásá-
val nyilatkozatot tesz a jogo-
sultságáról.

Marsi Tibor kiemelte, az
ügyfél kizárólag annál a falu-
gazdásznál tudja a késõbbi-
ekben módosítani a kérel-
mét, amelyik leadta a kérel-
mét az adataival és a jelsza-
vával. Az egységes támoga-
tás keretébe a területalapú
támogatás mellett még to-
vábbi 24 jogcímre lehet tá-
mogatást, vagy kifizetési ké-
relmet benyújtani. KAT,
AKG, Natura 2000, erdõtele-
pítési támogatások, biztosítás
díj támogatás, kárenyhítésbe

való bejelentkezés, a termé-
szeti károk támogatása. Fon-
tos, hogy amennyiben az
egyes támogatási jogcímekre
vonatkozó jogszabályok
másként nem rendelkeznek,
június 9-ig – ez évben június
10-ig – rendezni kell a föld-
használati bejegyzést is, az
egységes terület alapú támo-
gatást ugyanis kizárólag az
azon a napon a földhasznála-
ti nyilvántartásban szereplõk
kaphatják meg. Újdonság,
hogy a közös tulajdonban ál-
ló földrészletek esetében az a
gazdálkodó is jogszerû föld-
használónak minõsül, aki
ugyan nem szerepel a föld-
használati nyilvántartásban,
de rendelkezik az adott terü-
let földhasználatát, azonosító
adatait tartalmazó, június 10-
én érvényes egyéb okirattal.

Besenyei Gábor

Közel ezer agrártámogatási kérelmet várnak

Sokadszor módosítanák a dohánykereskedelemrõl szó-
ló jogszabályt a parlamentben. Az árrés megháromszoro-
zásáról fent már írtunk, továbbá arról is rendelkeznének,
hogy ha fiatalkorú személy lép be a dohányboltba, akkor
addig nem lehet dohányterméket eladni, míg az illetõ
nem távozik a trafikból. Ugyanakkor, ha a fiatalkorú az
ismételt felszólítás ellenére sem hagyja el a dohánybol-
tot, akkor rendõri intézkedés foganatosítható ennek el-
érése érdekében. Akkor is köteles megtagadni a trafikos
a dohányáru kiadását, ha annak gyanúja merül fel, hogy
egy felnõtt azt fiatalkorúnak adná tovább.

Az országos közfoglalkoztatási prog-
ramban részt vevõk száma: ATIKÖ-
VIZIG: 165 fõ, Szentesi Vízgazdálkodási
Társulat: 43 fõ, DALERD Zrt.: 25 fõ, Ma-
gyar Közút Zrt: 11 fõ. Az önkormányzat
alkalmazásában Start mintaprogram ke-
retében 152 fõ dolgozik. Hagyományos
közfoglalkoztatásban önkormányzat 12
intézményben 81 fõt foglalkoztat.

Porzik a föld

Két hete még a belvíz okozott gondot a földeken, mára
egyes területeken locsolni kellene a friss vetéseket. Az
Árpád Agrár Zrt. mintegy 300 hektár búzája pusztult ki a
belvíz miatt, sok helyen még nem is látják a kár mérté-
két. Kovács György növénytermesztési igazgató a tavaszi
munkák három hetes csúszásáról beszélt lapunknak. Ta-
valy már márciusban elvetették a napraforgót, idén még
töredéke került földbe. A kukorica egyharmadát sikerült
elvetniük, azonban a vízfoltok miatt kisebb területek ki-
maradhatnak egy-egy táblán belül. Egyes területeken
már öntözni kellene a földet a biztos kelés érdekében,
mert száraz a talaj felsõ rétege. A lucernát sem tudják ka-
szálni a szokott idõben, ezért más kiegészítõ takarmányt
is adnak a szarvasmarháknak.

A legek hídja 

Az itt állt elsõ hidat két év építés után
1903. december 3-án adták át közúti híd-
ként. A vasút átvitele a közúti forgalom
mellett az eredeti tervekben is szerepelt,
így az Orosháza–Szentes–Csongrádi He-
lyiérdekû Vasút elkészültétõl (1906) egé-
szen az önálló közúti híd megépítéséig
(1981) közúti-vasúti hídként szolgált. Az
1986-ban átépített híd acélszerkezete 2930
tonna, amivel a legnagyobb tömegû ma-
gyarországi Tisza-híd. Másik rekordot is
magáénak mondhat: a 120 méteres közép-
nyílásával a hazánk legnagyobb nyílású
rácsos hídja – de a mederhíd két 107 mé-
teres nyílása is hosszabb, mint a többi rá-
csos szerkezetû magyar vasúti hídé.

Kilencen osztoznak
tizenöt trafikon

A kertvárosi Coop áruházban július 1. után is lehet majd kapni cigarettát.
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Ezreket vonzott a számta-
lan program és a jó idõ a
mûszaki ezred és a helyi ka-
pitányság közösen nyílt
napján a laktanyába. Látvá-
nyos bemutatókat láthatott
a kilátogató mintegy 4 ezer
ember, és ekkor adták át a
katonák elismeréseit is.

A hagyományoknak meg-
felelõen a mûszakiak napján
veheti át az „Év embere“ cí-
meket a mûszaki ezred kato-
nája és közalkalmazottja.
2013-ban az év tisztje Kisal-

bert Imre õrnagy, altisztje
Gencsi Áron fõtörzsõrmester,
az év legénységi állományú
katonája Sárga Ferenc sza-
kaszvezetõ, az év közalkal-
mazottja Ráfael Péterné. Szen-
tes város polgármestere a
„Honvédségért és Városért”
elismerõ oklevelet adomá-
nyozott a város és a honvéd-
ség együttmûködése érdeké-
ben kifejtett önzetlen munká-
jáért Nyers József mérnökezre-
desnek, a 37. II. Rákóczi Fe-
renc mûszaki ezred parancs-

nokának. A honvéd vezérka-
ri fõnök emléktárgyat ado-
mányozott Vrancsik György
Attila századosnak kiemelke-
dõ tevékenysége elismerésé-
ül. Az összhaderõnemi pa-
rancsnok Emléklapját vehe-
tte át Jordán Attila törzsõr-
mester. A mûszaki ezred
helyõrségtámogató parancs-
nokhelyettesévé nevezték ki
május 1-ei hatállyal Vígvári
Tibor századost, akit egyide-
jûleg elõléptettek õrnaggyá.

B.G.

Hol, hol? Hát Szentesen!
Elvégre nem játszhat min-
dennap bármely
„elsõosztályú vidéki”
(világ)zenekar a Mûvészetek
Palotájában! És, aki ilyennek
egyszer is sikerült, minden
tagja egész életében büszke
lehet rá – teljes joggal! Amint
arról szemfüles olvasóink,
valamint a Fabula Rasa tevé-
kenységét közelrõl nyomon
követõk idõben értesülhet-
tek, a március 18-i MüPa-
koncert felvételét (mintegy
bizonyítékul) április 26-án,
pénteken sugározta a „kirá-
lyi” televízió 1. csatornája
(bár nem teljes egészében).

Nos, akkora vendégjárás
fizikailag lehetetlenség má-
jus 10-re (péntek 19 óra)
Szentesen - a két színpad kö-
zötti jelentõs méretkülönb-
ség okán. A Pravo Együttes
és a Four Bones Harsona-
kvartett azonban biztosan
velü(n)k lesz. Utóbbi csapat
annál is inkább, mert két
számban is fõszerepet kapott
az új, Hûhó címû CD-n. (A
lemezrõl szóló önálló írás
„megmunkálás alatt” áll,
ezért most nem kívánok
egyebet megjegyezni róla.
Annyit mégis, hogy bár a ze-
nei arányok minden eddigi-
nél jobban eltolódtak, a vég-
eredmény minõsége mégsem
marad el a zenekar elõzõ
munkáiétól.)

A Fabula Rasa dobosa,
Kertész Ákos (aki írt is a le-

mezre egy gyönyörû számot)
azt ígérte az április 5-én
megjelent nyilatkozatában,
hogy teljes egészében le fog-
ják játszani a lemezanyagot.
Ennél fogva a megvalósulás
mikéntje lehet a kérdés csu-
pán, különös tekintettel né-
hány további vendég helyet-
tesítésére. (Gondolok itt a
Cimbaliband névadó hang-
szerét virtuózan kezelõ
Unger Balázsra, és arra is kí-
váncsi vagyok, vajon ki fogja
most elmondani – Müller Pé-
ter Sziámi helyett – Pupalu
meséjét, mert hol máshol
hallgasson az ember igazi
ember-mesét, ha nem Fabula
Rasa-koncerten vagy leme-
zen.)

A Fabula Rasához köthetõ
további aktualitás, hogy az
április közepén megjelent
szakkönyv, A magyar folk
története (Jávorszky Béla Szi-
lárd tollából, a Kossuth ki-
adásában) foglalkozik a ze-
nekarvezetõ Szirtes Edina
Mókus tevékenységével: rö-
viden, de megfelelõképp he-
lyezve el õt a magyar folk
nemzetközi mércével mérten
is elképesztõen széles palet-
táján.

Ezzel együtt mi lehetne
aktuálisabb és fontosabb
Szentes zeneszeretõ és zene-
értõ közönsége számára a
Fabula Rasa Zene-Világ-
Zene hangversenysorozat
évadzáró elõadásánál?

Olasz Sándor

Szuper-koncertre
készül a Fabula Rasa

A kora nyári idõ és az este
6 órától felcsendülõ dalla-
mok a város apraját-nagyját
kicsalogatták az utcákra és
a Luther térre április 30-án
este.  

Ahogyan a jó idõt, vele
együtt nagyon várták már az
emberek a hagyományos
népzenei sokadalmat is,
mely a szokásokat követve
térzenével indult ezúttal is.
Szentes Város Fúvószeneka-
ra és a Kunszentmártoni Fú-
vószenekar játszott világslá-
gereket is az evangélikus
templom elõtt, de a templom
is nyitva állt ezen az estén,
betekintést lehetett nyerni a
belsejébe, sõt a foglalkozta-

tóban kézmûveskedéssel is
várták a betérõket. Igazán
élvezetes volt az Alföld
Néptáncegyüttes mûsora: a
táncosok nem csupán táncol-
tak, de a nagylétszámú gye-
rekcsoport népi játékokat is
bemutatott. Mûsorukat a
Sófalvy zenekar kísérte.

Ahogy szürkülni kezdett
az ég, mindenki tudta, las-
san-lassan indul a lampionos
felvonulás az Ifjúsági Park-
ba. Nos, nem lassan, hanem
nagyon is tempósan indult
meg a menet a fõutcán, hi-
szen az élen a két fúvószene-
kar lendületes talpalávalót

húzott. A tömegben viszont
csak elvétve lehetett lampi-
ont felfedezni, csak néhány
gyerek lengette a kis lámpát. 

Április 30-án nem múlhat
el a buli élõ nagyszínpadi
koncert nélkül. Idén Pély
Barna csapata, a United
együttes játszott másfél órán
át a közönségnek. Slágereket
saját dalaikból is bõven tud-
tak válogatni, de a Hárman
párban, a Hófehér jaguár, a
Végsõ vallomás, vagy az in-
dító Keserû méz mellett
a színpadon megidézték
Michael Jacksont és Tom
Jonest is, persze a maguk

funkys módján. A hangulat-
felelõsök kitettek magukért,
a frontember fáradhatatlanul
igyekezett a hallgatóságot
meggyõzni muzikalitásáról,
és a koncert végére egy kicsit
mindenkinek a vérében lük-
tetett a funky. A zenészeken
nem múlott a buli sikere, de
talán a szellõmentes, lan-
gyos, hamisítatlan nyáreste
tehet róla, hogy az elõzõ
években volt már népesebb
közönsége is az ilyenkor fel-
lépõ együtteseknek, most a
többség a kellemes idõben
máshol keresett szórakozást.

D.J.

…május 8-án, szerdán 18
órakor „Rímhányó Romhá-
nyi”: A meghökkentõ humor
nagymestere címû elõadás
lesz a Krúdy Gyula Baráti
Kör és a bibliotéka közös
rendezésében.

A városi
könyvtárban...„Rock In Rock Cats - botrányos rockabilly koncert Szentes,

Buffalo Sörözõ, május 4.”  – hirdeti „a” közösségi portál. Ez
egy szombati nap, a kezdés idõpontja pedig meghatározott,
de valószínûtlenül kései. Vegyük sorra a lényeget.
Rockabilly? Mért játszik egy magyar (történetesen hatvani)
banda majd' 20 éve rockabillyt? Nagyjából azért, amiért má-
sok bluest. A rock and roll elõfutárának számító zene (hagyo-
mányosan gitár, nagybõgõ, dob felállásban hallható) ugyanis
ma is épp úgy képes megõrjíteni a rá fogékony fiatalokat,
ahogyan Amerikában, az ötvenes évek elején.

Botrányos rockabilly

Népzene a téren, funky a nagyszínpadon

Majális a laktanyában

Éppen ötven éve került a szentesi kórház-
ba Zoltai Zoltán sebész, nyugalmazott
aneszteziológus fõorvos, aki hétfõn ünne-
pelte 90. születésnapját. 1948-ban hónapo-
kig várt arra, hogy orvossá avassák, mert
akkor rajta kívül senki nem végzett a sze-
gedi egyetemen. Õ vezette be a Kurca-parti
intézményben a gépi altatást, de ma már
meg sem ismerik egykori munkahelyén. 

Világéletemben sebész akartam lenni.
Orosházán, ahol születettem, a szomszé-
dunkban lakott egy gyermekgyógyász, aki
példakép volt számomra. Olyannyira hatást
gyakorolt rám lenyûgözõ személyisége,
hogy a gimnáziumi éveim alatt – amit a bu-
dapesti Fasoriban töltöttem – gyakran fecs-
kendõvel és sztetoszkóppal mentem iskolába
– meséli a kezdetekrõl Zoltai doktor. Édesap-
ja tanító volt, édesanyja – aki Déváról szár-
mazott – háztartásbeli. Érettségi elõtt haza-
költözött, majd 1942-ben kérvényezte felvé-
telét a szegedi orvosi egyetemre – akkoriban
a középiskolai eredményeket vették figye-
lembe, de részt kellett venni egy alkalmassá-
gi vizsgálaton is. Az elsõ évfolyamon 84-en
kezdték meg tanulmányaikat, de a háború
közbeszólt, sok volt a kimaradó, így végül
14-en végezték el az egyetemet. 1944-ben
többedmagával ismét a fõvárosban kötött ki,
ahova karpaszományos tiszti iskolába vezé-
nyelték, hogy ne végzett orvosként kelljen
kúszatni, mászatni az orvostanhallgatókat.
Nyáron nagynénjét is meglátogatta Budapes-
ten, de haza már nem jutott, mert idõközben
kitört az ostrom, és amíg el nem esett a fõvá-
ros, ott is maradt. Tanulmányai idején – mint
cselédkönyves orvostanhallgató – a legtöb-
bet Hódmezõvásárhelyen dolgozott. Öt év
egyetem és egy év gyakorlat után, 1948-ban
hónapokig várt arra, hogy orvossá avassák,
mert akkor rajta kívül senki nem végzett a
szegedi egyetemen.

Mezõtúrra, késõbb Kakasszékre, majd a
gyulai tüdõszanatóriumba került. Közben el-
végzett egy balesetsebészeti tanfolyamot, az
országban elsõk között lett tüdõsebész szak-
orvos, azonban idõvel elfogytak a magyar
TBC-sek, érdeklõdése pedig az aneszte-

ziológia felé fordult. Ezen a szakterületen is
folytatott tanulmányokat, így amikor 1963-
ban a Bugyi István vezette szentesi kórházba
került, nem volt kérdés, ki vállalja fel az
anesztezológiai szolgálat megszervezését. –
Élmény volt Bugyi tanár úrral együtt dolgoz-
ni. Több mint tíz évig, mint aneszteziológus
segítettem a munkáját, és megindult az asz-
szisztensképzés is.  Szükség volt rá, mert
azokban az idõkben még az étert csöpögtet-
tek. Mi vezettük be a gépi altatást – mondja a
doktor. 1967-tõl aneszteziológus fõorvos volt
Szentesen, majd két évig az intenzív osztályt
vezette Vácon, de a tanár úr hazahívta, és
nem tudott neki nemet mondani. Nyugdíj
elõtti éveit a csongrádi rendelõintézet élén
töltötte. 

Egy szívinfarktuson túl van, és a mûtõlám-
pa miatt már a látása se a régi, mégsem pa-
naszkodik. Derûvel szemléli az idõ múlását.
Elõször találkozunk, de nem túlzás: emléke-
zete sohasem hagyja cserben. A latin szakki-
fejezésektõl a dátumokon és neveken át min-
den részletre, történetre pontosan emlékszik.
Még ma is úgy vág az esze, mint a szike.
Csak azt sajnálja, hogy kortársai már nincse-
nek köztünk. Ha bemegy a kórházba, már
nem érzi otthon magát, minden megválto-
zott, nem ismerik meg. Hétfõn Szirbik Imre
polgármester mellett három gyermeke, hat
unokája és a dédunokája is felköszöntötte a
90 éves Zoltai Zoltánt.

Bíró Dániel

Még ma is úgy vág
az esze, mint a szike

(Fotó: Vidovics Ferenc)
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Gyõzelemmel folytatta
az NB I-es bajnoki szerep-
lését a Szentesi ’91-esek
Rögbi Klub csapata. A mie-
ink kikaptak ugyan 52-21-
re, de mégis nyertek 26-0-ra
a Kecskeméti ARC ellen.
Érdekes, nem?

A magyarázat roppant
egyszerû, a vendégeknél a
második félidõben ugyanis
pályára léptek olyan játéko-
sok, akik az Extraligában
játszanak, és bár lehetséges
az ún. „átjátszás” egyik osz-
tályból a másikba, de ehhez

nem rendelkeztek a megfe-
lelõ igazolással. A Szentes
az elsõ félidõben, amíg kizá-
rólag NB I-es játékosokkal
állt ki a Kecskemét, 7-0-ra
vezetett, a fordulást követõ-
en viszont a három váloga-
tott rögbissel erõsítõ vendé-
gek megfordították az ered-
m é n y t .  A l e g f o n t o s a b b
azonban az, hogy a ’91-e-
seké a három bajnoki pont.
– Hosszú idõ után játszot-
tunk újra bajnoki mérkõ-
zést, de az látszik, hogy ütõ-
képesebb lesz a csapatunk,

mint amilyen tavaly õsszel
volt – mondta Baranyi Lász-
ló, a klub médiafelelõse. –
Van még miben fejlõdnünk,
a második félidõre tagadha-
tatlanul elfáradtunk…

Május elsején klub 7-es
rögbibõl szervezett tornát,
nyolc csapat részvételével.
A rögbinek ez a változata
szerepel majd a 2016-os riói
olimpián. Hogy miért? Mert
gyors, pörgõ, élvezetes játé-
kot nyújt a nézõknek. A
mérkõzések kétszer hét per-
cig tartanak és kétszer 7 já-

tékos alkot egy csapatot. A
tornát végül nyolc csapat
részvételével rendezték
meg, és ez volt a 7-es baj-
nokság elsõ fordulója, a má-
sodik fordulót vasárnap,
Százhalombattán rendezik.
Az elsõ kört követõen a
Szentes a második helyen
áll a Százhalombatta mö-
gött, de megelõzve a Kecs-
kemét, a az ExFranciák, a
Gödöllõ, az Exfranciák má-
sodik, az Esztergom és a
Szeged csapatait.

hv

Az Újpest és a Honvéd is
vinné a Hszaták – Junior FC
négy, 14 esztendõs labdarú-
góját. A négy srác hétfõn
Újpesten edzett, csütörtö-
kön pedig már ismét Szen-
tesen léptek pályára bajno-
ki mérkõzésen.

Az Interliga-bajnokság el-
múlt hétvégi fordulóját több
száz nézõ tekintette meg a
Pusztai László Sporttelepen.
Ezúttal a pontvadászat talán
három legerõsebb csapata, a
Temesvár, a Debrecen és a
Szeged érkezett Szentesre,
hogy a 2002-es, 2003-as,
2004-es, 2005-ös korosztályú
fiatalokkal megmérkõzzenek
egymással, és természetesen
a Hszaták labdarúgóival. –
Büszkén mondhatom, hogy
a 2002-es csapatunk két gyõ-
zelmet aratott, mégpedig a
Szeged és a Temesvár ellen –
mondta Kovács László, a klub
technikai vezetõje. – Olyan
gárdákat gyõztünk le, akik-
tõl korábban kikaptunk, sõt,
a 2005-ösök is megszoron-

gatták a Debrecent. A talál-
kozó után a Loki edzõje gra-
tulált a csapatunknak, õ is el-
ismerte, hogy rengeteget fej-
lõdött a társaság.

Az egyesület U14-es csa-
pata eközben Mórahalmon
lépett pályára, ahol 3-3-as
döntetlent értek el a fiatalok.
A találkozót megtekintette a
Bp.Honvéd játékos - megfi-
gyelõje is, aki a csapat két, 14
esztendõs labdarúgóját pró-
bajátékra invitálta a Bozsik-
stadionba. – Sajnos erre egy-
elõre nemet kellett monda-
nunk, ugyanis az Újpest már
korábban megkeresett min-
ket azzal, hogy négy labda-
rúgónkat ebbõl a korosztály-
ból hétfõn szívesen látná
edzésen a Megyeri úton.
Mondanom sem kell, örü-
lünk a két nagy múltú klub
érdeklõdésének, hiszen ez a
mi munkánk elismerése is
egyben – tette hozzá Kovács
László.

A labdarúgók tehát hétfõn
Újpest felé vették az irányt,

hogy aztán csütörtökön már
újra Szentesen futballozza-
nak. Az U14-es korosztály-
nak ugyanis három pontot
kell még begyûjtenie a baj-
noki címhez, és ez a hátralé-
võ három mérkõzésen egyál-
talán nem tûnik megoldha-
tatlan feladatnak.

Szöveg: hv
Fotó: Kárpáti Lajos

Hajdúszoboszlón, a 17.
Árpád Kupán versenyeztek
a Szentes Városi Úszó Club
kiválóságai, ezúttal öten. A
hagyományosan jó szervezé-
sû, nemzetközi versenyen
rendszeresen rajtkõre állnak
a mieink, és mindig kiváló
eredményekkel térhetnek
haza. Így történt most is az
április 27-28-án lezajlott tor-
nán, melyen csak 200 méte-
res számokat rendeztek.

A szentesiek közül a leg-
jobban az egyesület mozgás-
korlátozott versenyzõje sze-
repelt: Rácz Nikolett mell-,
pillangó- és gyorsúszásban
is érmes lett, ebben a sor-
rendben arany-, ezüst-, illet-
ve bronzérmet nyert. Héja
Gabriella 200 gyorson, míg
Cseuz Lili 200 háton volt
eredményes, mindketten
bronzérmet szereztek.

A versenyzõk ezen a héten
edzõtáborozni maradtak
Hajdúszoboszlón, ahol 16 ki-
lométer úszás és egy óra
kondiedzés a napi penzum.
Tiszaföldváron indulnak leg-
közelebb, a május 18-i meg-
mérettetésen igyekszik minél
több versenyzõvel képvisel-
tetni magát a klub.

Már a közelgõ, az immá-
ron 17. Óvodától az olimpiá-
ig elnevezésû versenyre is
készülnek a fiatalok, melyet
május  25-26-án rendeznek a
szentesi üdülõközpontban.
Rekordnevezés várható, öt
határon túli csapat (Arad, Te-
mesvár, Nagyvárad, Maros-
vásárhely és Ada) illetve a
már visszatérõ vendégnek
számító hazai egyesületek
részvételére is számítanak. 

D. J.

Tizenöt pont. Ennyivel
állt a Tiszasziget elleni,
szerdai bajnokit megelõzõ-
en a táblázat élén a Szentesi
Kinizsi labdarúgó-csapata a
második helyezett együttes
elõtt. A mieink számára kar-
nyújtásnyira van a másod-
osztályú bajnoki cím.

Az Universitas együttesé-
hez látogattak a Kinizsi lab-
darúgói az elmúlt hétvégén.
A vasárnap délelõtti mérkõ-
zésen, az újszegedi Kisstadi-
onban nem is lehetett más a
cél, mint a gyõzelem, hiszen
õsszel hat góllal verték Bozó-
ki Zoltán tanítványai az egye-
temistákat, aki ráadásul az
utolsó elõtti helyen szerény-
kednek a tabellán. Közel fél
óra telt el a találkozóból,
amikor Mihály Róbert meg-
szerezte a vezetést a Kinizsi-
nek, majd újabb harminc
perccel késõbb Hidas révén

megduplázta elõnyét a Szen-
tes. Tíz perccel a találkozó le-
fújása elõtt még Bordács is
eredményes volt, beállítva
ezzel a 3-0-s végeredményt.
– Úgy érzem végig kézben
tartottuk a mérkõzést, mi
irányítottuk a játékot –
mondta Bozóki Zoltán veze-
tõedzõ. – Ha jobb százalék-
ban használjuk ki a helyzete-
inket, akkor akár nagyobb
gólarányú gyõzelmet arat-
tunk. Mostantól a Tiszaszi-
get és a Sándorfalva elleni
mérkõzéseinkre készülünk,
mindkettõ rangadó lesz a ja-
vából.

A Tiszasziget ellen, május
elsején, idegenben 2-1-es ve-
reséget szenvedett a Kinizsi.
Legközelebb szombaton a
Sándorfalva II. gárdája láto-
gat a Pusztai László Sportte-
lepre.

hv

Nem fékeznek

Április 24-én rendezték
meg a Felsõ Tisza-parti Sta-
dionban Szegeden a Csong-
rád megyei diákolimpia
döntõjét, ahol a Szentesi
Maximus KSE atlétái most
iskoláik színeiben indultak,
és mind az öt induló to-
vábbjutott az országos
döntõbe. Papp Anita a nõi
diszkoszvetésben remek
egyéni csúcseredményével

(38,37 cm) esélyes lehet az
országos döntõ dobogójára
is.

Sorrendben az eredmé-
nyek: Márki Sándor és Papp

Anita diszkoszvetésben
aranyérmes, Csordás Cintia

diszkoszvetésben, Nánai

Lilla gerelyhajításban ezüst,
Kocsis Alexandra diszkosz-
vetésben bronzérmes lett.

Tizenegyedik alkalommal

rendezik meg a Dobos And-

rás-közlekedési, országúti

gyermek és családi kerékpár-

túrát május 18-20-án. Az úti

cél a szarvasi ifjúsági tábor. 

Az indulás napján, május

18-án 8–8.15 óráig gyülekezõ

a Kiss Bálint iskola elõtt.

8.30-kor indulás. Védõsisak

és láthatósági mellény hasz-

nálata ajánlott. A programok

között lesz városnézés, mú-

zeumi látogatás, KRESZ-

teszt, kerékpár ügyességi

verseny és sok más egyéb. A

túrára jelentkezhetnek általá-

nos iskolások a saját iskolá-

jukban, mások az Árpád Sza-

badidõs SK Kiss Bálint u. 3.

sz. alatti helyiségében szer-

dánként 15–17 óra között

személyesen vagy a 314-995,

20/378-3840 számon.

Országúti
túra

Kecskeméten szerepeltek a Petõfi Dzsúdó SE versenyzõi,
ahol Bartucz László (Kiss Bálint Ref. Ál. Isk.) gyermek
korcsoportban második helyezést ért el.

Felkészítõk: Tóth Béla és Tóth Gellért.

Cselgáncsezüst

Április 26-i számunkban közöltük,
hogy Balogh Sz. Árpád (képünkön) birkózó
a korosztályos diákolimpián 16 versenyzõ
közül a harmadik helyen végzett a tatabá-
nyai versenyen. Lapunk megjelenése után
vettük észre, hogy a fotót felcseréltük.

200-as érmek az
Árpád Kupáról

Nyertek, pedig kikaptak
(Fotó: Besenyei)

Balról jobbra Márki Sándor, Csordás Cintia ,Papp Anita,
Benkõ Márta edzõ, Kocsis Alexandra és Nánai Lilla.

Atlétasikerek
a diákolimpián

Birkózóbronz

ÚÚÚÚ jjjj pppp eeee ssss tttt ????     KKKK iiii ssss ppppeeee ssss tttt ????
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Családi szál nélkül is
szinte otthonának érzi
Szentest Rácz Attila, aki a
Horváth Mihály Gimnázi-
um drámai tagozatán vég-
zettek közül azok közé tar-
tozik, akik a színház köze-
lében maradtak és folyama-
tosan bizonyítanak. Ráadá-
sul Attila nem csak a  szín-
padon vesz részt az elõadá-
sok alkotási folyamatában,
hanem dramaturgként is.
Az Ugorgyunk Társulat tag-
jaként rendszeresen jön vá-
rosunkba felolvasóestekre.

-  Ez minden esetben szak-
mai kihívás is, hiszen klasz-
szikus mûvek interpretálásá-
ról van szó, de játékos is,
mert nagyon-nagyon felsza-
badult a légkör annál fogva,
hogy azok az emberek, akik-
kel a társulatot alkotjuk, jó
barátok is. Jól ismerjük egy-
más gondolatait, érzelmi re-
akcióit, és nagy bizalommal
viseltetünk egymás felé –
magyarázta Rácz Attila. A
tagozat tanáraiból, s egykori
diákokból álló társulat leg-
utóbb meseestet tartott, ab-
ból kiindulva, hogy az iroda-
lom mesével kezdõdik, és
valamennyien meséken nõt-
tünk fel. Attila ebben a mû-
fajban is jól érzi magát. -  Ját-
szottam mesében, drama-
turgként is közremûködtem
már meseelõadásban, lénye-
gében maga a színészi játék
egyfajta mesélés – mondta.

Most másképpen

alkot

A gimnáziumot 1992-ben
végezte el, majd felvételt
nyert a Színház-és Filmmû-
vészeti Egyetem dramaturg

szakára. - A dramaturg job-
bára az elõadások szöveg-
anyagát kezeli, mindegy,
hogy klasszikus drámai mû,
irodalmi adaptáció vagy
akár egy táncest szöveg nél-
küli cselekményének drama-

turgiai megszerkesztésérõl
beszélünk, alapvetõen a tör-
ténetért felel egy színházi
elõadásban, szöveggondo-
zást, fordítást, kontrollmun-
kát végez, de a dramaturg
ma már a marketingben és a
külsõ kommunikációban is
hozzájárul munkájával egy
színház sikeréhez – tudtuk
meg Attilától, aki diákszín-
játszóból nõtte ki magát dra-
maturggá. -  Magamnak ezt
úgy szoktam lefordítani: én
most másképpen vagyok al-
kotó. De mindvégig azokat a
színészi kvalitásokat mû-
ködtetem dramaturgként,
amit korábban Szentesen
kezdtem elsajátítani – vallja
Attila.

Megemlítettük neki, hogy
a városunkból származó, s
nemrég idehaza fellépett
Gáspár Tibor több interjúban
is megfogalmazta, hogy a fi-
atal dramaturggal különösen
szeretett dolgozni. - A Mis-
kolci Nemzeti Színházban
vagyunk mind a ketten, s va-
lahogyan az, hogy Szentes
egy közös pont az életünk-
ben, valóban rengeteget je-
lent – gondolkodott el Attila.
- Egyfajta egyszerûségre,
közérthetõségre törekvést,
egy õszinte viszonyt, ami
megint csak hasonló ahhoz a
bizalmi viszonyhoz, ami az
Ugorgyunk Társulatban is
megvan. Tiborral én is sze-
rettem dolgozni, nagyon jó

kérdései voltak egy-egy
adott szituációban. De szá-
mos olyan színész van, aki
itt végzett a drámai tagoza-
ton, és nekem nagyon ked-
ves: ha dolgoztunk már
együtt, meg voltunk eléged-
ve, ha meg csak fogunk, ak-
kor nyitottak leszünk egy-
más felé.

Miskolcon a jövõ évad da-
rabjainak elõkészítése zajlik
most, Attila dramaturgként
az évad utolsó nyári színhá-
zi elõadásának, Huszka Jenõ
Lili bárónõ címû operettjé-
nek próbáin vesz részt.

Jó közösségben
kosarazott

Sportrendezvényen is le-
hetett találkozni a fiatalem-
berrel a közelmúltban Szen-
tesen, hiszen az egykori gim-
náziumi tanár, Antonjuk
Alexandr emlékére rendezett
kosárlabda-tornán is játszott.
- Ez is egy jó közösség, akik-
kel gimis korunkban egy
csapatban, vagy különbözõ
évfolyamokon játszottuk. Jól
éreztem magam, fõleg, hogy
sportra alig-alig jut idõm. És
itt, a csapatsportban is az a
jellemzõ, hogy játék közben
megpróbáljuk egymás gon-
dolatát kitalálni. A srácok
nagy szeretettel fogadtak,
pedig nem is drámaisokról
van szó. Ezért is van bennem
az otthonosság érzése, vala-
hányszor Szentesre jövök.

D.J.

A magyar irodalom szó-
beli érettségi 20. számú té-
tele regionális kultúra té-
makörben tartalmaz kér-
dést, feladatot. A téma
anyagát az adott intézmény
pedagógusai jelölhetik ki.
Idén Szentes színháztörté-
netét a Pollák Antal szak-
középiskola két végzõs
osztályának diákjai húzhat-
ják érettségin. A témát

Kruzslicz Pál Thália Szente-
sen címû kötete alapján
dolgozhatják fel. A szerzõ
tanórán segítette a végzõ-
söket a felkészülésben és a
tételvázlat elkészítésében.
A diákok többsége a kör-
nyezõ településekrõl jár a
szakközépiskolába, közü-
lük néhányan általános is-
kolás korukban láttak szín-
házi elõadást a Tóth József

Színházteremben. Kruzs-
licz Pál szerint a tételen ke-
resztül jobban megismerhe-
tik a város egyik mûvelõ-
déstörténeti szeletét a diá-
kok. Két évvel ezelõtt a
Horváth Mihály Gimnázi-
um két végzõs osztályának
tételei közé került a helyi
színháztörténet, amelyet
egy diák húzott ki szóbeli
vizsgáján.

Kos
Igazán változatos hétre
számíthat. Talán véget vet

egy régóta húzódó, lezárásra váró
kapcsolatának. Ezzel megnyitja a le-
hetõséget egy új kapcsolat kibonta-
kozásának. Ez a folyamat gyorsan
fog lezajlani. 

Bika
Úgy érezheti idõnként,
hogy most ön van áldozati

szerepben, és más az, aki irányít és
beosztja az ön idejét. Váratlan talál-
kozások is várhatóak, sõt valaki ran-
devút kér öntõl. Ez egy olyan sze-
mély, akivel nem is gondolta volna,
hogy megtörténhet.

Ikrek
Valaki, aki az ön segítsé-
gét kéri, kész elmenni a

szemtelenségig önnél, nem ismeri a
határokat. Legyen óvatos, ne várja
meg, míg magától tér észhez az ille-
tõ, mert nem fog. Mielõbb lépjen fel
határozottan, míg el nem mérgesedik
a helyzet.

Rák
Nem várt kedvességet, se-
gítséget ajánlanak fel ön-

nek. Ez némileg helyrerakhatja egy
kicsit az emberekben megingott hitét.
Egy kicsit túlhajtja magát a munkájá-
ban. Jó lenne lassítani. 

Oroszlán
A változások hete követke-
zett el az életében. Ezek-

ben a napokban fokozott megfontolt-
ságot igényel az, ha változtatást sze-
retne a karrierjében. Az egészségére
legyen fokozott figyelemmel. Szerve-
zete bármilyen jelzését érdemes ko-
molyan venni.

Szûz
Ha könnyen tud segíteni

a felmerülõ gondok meg-
oldásában, akkor tegye meg, ha
nem, érdemes egy szakember taná-
csát ki kérni. Mostanság jobban
oda kell, figyeljen a táplálkozására.
Ha teheti, kerülje a gyors étkezdé-
ket.

Mérleg
Ebben az idõszakban az
égitestek mozgásai erõsen

figyelmeztetik, figyeljen oda az
egészségére, ugyanakkor az otthoná-
ban felmerülõ nehézségekre is. Ebbõl
adódóan elõfordulhat, hogy a meg-
szokottól nehezebben találják meg
párjával a közös hullámhosszt.

Skorpió
Az érzelmek területe kerül
hangsúlyosabban a közép-

pontba ezen a héten. Egyéb értelem-
ben nem számíthat felhõtlen napok-
ra, ugyanis ezekben a napokban ne-
hezen tudja kézben tartani az anyagi
helyzetének irányítását. 

Nyilas
Ez a hét sûrû eseményeket
hozhat önnek. Fõképp a

társasági életét helyezik elõtérbe az
átvonuló bolygók elõrejelzései. Azon-
ban környezetében feltûnhetnek
olyan személyek is, akik alig várják,
hogy új információkhoz jussanak,
hogy jól kibeszélhessék. 

Bak
hét elején érzékelhetõ lesz

egy morcos hangulat
önön, de szerencsére nem tartós.
Nagyon vigyáznia kell arra, hogy ez
nehogy negatívan hasson a szerelmi
életére. Az anyagiakat érintõ ügyek
sikeres kimenetele van kilátásban. 

Vízöntõ
Ez egy várakozásokkal és
érzelmi hullámokkal teli

hét, amikor a válaszok egy kicsit
csúszhatnak idõben. A hangulata is
inkább melankolikus a hét elején.
Reggelenként alig van kedve kikelni
az ágyból.

Halak
Nem sok kedve van neki-
látni a felhalmozódott te-

endõk elvégezéséhez. Inkább lazíta-
na. Azonban rengeteg folyamatban
levõ dolog van, ami nem várhat. Szí-
vesebben foglalkozna érzelmi életé-
nek ápolásával ezekben a napokban. 

Május 4-10.
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A városi könyvtárban mûködõ
filmklubban A belsõ tenger címû
spanyol-francia-olasz életrajzi
drámát vetítik május 7-én, kedden
18 órakor. Ajánló a filmbõl: 

Ramón Sampedro egy fiatalkori
balesete következményeként már
csaknem harminc éve él ágyhoz
kötötten. Azóta az egyetlen ka-
pocs, ami a külvilághoz köti, a
tengerre nézõ szobájának ablaka
és egyetlen vágya, hogy méltó-
sággal fejezhesse be életét. Nap-
jait azonban megváltoztatja két nõ
érkezése. Julia, az ügyvédnõ azért
jön, hogy segítsen az eutanáziára
irányuló kérelem megszerzésé-
ben. Rosa, egy nõ a faluból, aki
megpróbálja meggyõzni õt arról,
hogy mégis érdemes életben ma-
radnia. Ramón rendkívüli szemé-
lyisége mindkét nõt rabul ejti és
arra készteti õket, hogy most elõ-
ször végiggondolják azokat az el-
veket, amelyek szerint saját életü-
ket irányítják. Ramón tisztában
van vele, hogy csak az képes se-
gíteni neki az utolsó úton, aki iga-
zából szereti õt.

Filmklub: A
belsõ tenger

Egy hétfõ reggel a postás éppen
szokásos körútját rója, amikor látja,
hogy Kovács jön ki a kukához egy
láda üres üveggel a kezében.
- Csak nem házibuli volt nálatok a
hétvégén? - kérdezi a postás.
- De, még szombat este volt a buli,
de csak most kezdek magamhoz
térni. Vagy 15 pár volt nálunk, és
egy kicsit bevadultunk. Elég sok
pia fogyott, aztán "Ki vagyok én?"-t
játszottunk - mondja Kovács.
- Azt meg, hogy kell?
- Minden pasi bevonul egy szobá-
ba, és egyenként jönnek ki, felül ál-
cázva, alul semmiben. A lányok
pedig kitalálják, ki kicsoda.
- Hû, de kár, hogy nem voltam ott!
- kiált fel a postás.
- Talán jobb is, mert legalább öt-
ször hangzott el a neved!

Baráti társaság táborozni indul,
ezért felosztják a feladatokat, ten-
nivalókat egymás között. Az egyik
szõke leányzónak jut az ellátó
funkció, neki kell a fõzéshez szük-
séges dolgokat összeszednie.
Minden rendben zajlik, estére tá-
bort vernek és nekiállnak fõzni.
Igen ám, de a gyufák valamiért
nem akarnak meggyulladni, hiába
próbálják végig az egész dobozzal.
Ekkor elõveszik a felelõst, aki így
mentegetõzik:
- Tényleg nem tudom, mi lehet az
oka! A gyufák biztos jók, mielõtt
elindultunk, kipróbáltam az
összeset!

Egyik bolond le-fel sétál és egy ci-

põt húz a fûzõjénél fogva. Meglátja
az orvos és megkérdi:
- Mondd bolond, miért húzod azt a
cipõt?
Mire a bolond odanyújtja a dokinak
a fûzõt és mérgesen mondja:
- Nesze, itt van, próbáld meg tolni..

Egy ember árulja az autóját a pia-
con. Odamegy hozzá egy vevõ és
kérdezi:
- Mennyit fogyaszt ez az autó vá-
rosban?
Mire az eladó:
- Nem tudom, falusi vagyok.

- Gratulálok, most tetted tönkre az
életedet!
- Tessék?
- Õ... Akarom mondani:
- Ezennel házastársakká nyilvání-
tom Önöket!

Hõguta

Színházi érettségi tétel

várják az érdeklõdõket május 8-9-10-én a
Megyeháza Konferencia és Kulturális Köz-
pontba. Az ötödik éve szervezett rendezvé-
nyen szó lesz csecsemõ- és kisgyermekkori
nyelvi fejlõdésrõl, élettani szülésrõl, koraszü-
lésrõl,  babahordozásról, az igény szerinti
szoptatás jelentõségérõl, a császármetszés
lelki hatásairól, gyermekbetegségekrõl, Dé-
vény-módszerrõl, természetgyógyászatról,
homeoterápiáról, valamint mesék,játékok

szerepérõl. Az érdeklõdõk a Nyitott kórház
program során csütörtökön délelõtt megnéz-
hetik a kórház szülészeti osztályát.

A rendezvényt május 8-án szerdán 15 óra-
kor Szirbik Imre polgármester nyitja meg  a
megyeházán, a HMG drámai tagozatos osz-
tályának elõadását követõen. Másnap fél 11-
kor tartják az Én Anyukám rajzpályázatra
beküldött pályamunkák eredményhirdetését
és díjátadását.

Születés Hete Fesztiválra

Többszörösen otthonos közegben
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
Május 4-én, szombaton 15

órakor Kovácsné Gál Kati és
Vinczéné Keller Teri festményei-
bõl nyílik kiállítás. Megnyitja: Mé-
száros Zoltán, a Hunor Coop Zrt.
elnök-vezérigazgatója. Közremû-
ködik: Mészáros Gábor zeneisko-
lai tanár (szintetizátor). A kiállítás
megtekinthetõ május 28-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
A „Rejtelmek, ha zengenek…”

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

Galéria Kávéház és Étterem
Kis László kiskunfélegyházi fo-

tós bemutatkozó kiállítása nyílik
május 6-án, hétfõn 18 órakor. A
kiállítást megnyitja Nagy István
fotómûvész. A tárlat július 1-ig
látogatható.

Õze Lajos Filmszínház
Május 2-6.
17,30 óra Lánybúcsú – ameri-

kai vígjáték,
20 óra A hívás – amerikai

thriller.
Május 11. 
15.30 óra E.T. – a földönkívüli

–amerikai sci-fi kalandfilm, 
Május 12. 
15.30 óra Förtelmes fõnökök

–amerikai vígjáték.
Kedden és szerdán szünnap

van a moziban.
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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

Csatornázási munkálatok
végzése közben vágott át
egy munkagép egy földgáz-
vezetéket Szegváron a hét
elején. A munkások éppen a
helyi csatornahálózat kiépí-
tésén dolgoztak, amikor a
baleset megtörtént. A gáz-
ömlést végül a gázszolgálta-
tó szakemberei és a tûzoltó-
ság munkatársai közösen
szüntették meg. A Szentesi
Rendõrkapitányság gondat-
lan közveszély okozás miatt
indított eljárást az ügyben.

Besétált egy férfi az egyik
Hajnal utcai lakóház udvará-
ra néhány nappal ezelõtt,
majd, mintha ez a legtermé-
szetesebb volna, felnyalábol-
ta az ott tárolt alumínium-

hullámlemezeket, és magá-
val vitte. Szerencsére a rend-
õrök nem sokkal késõbb el-
fogták a tettest, és a fém is
elõkerült.

Két táskalopás is történt a
héten a városban, és mindkét
alkalommal a tulajdonosok
figyelmetlensége is közreját-
szott abban, hogy az elköve-
tõk nem tudtak üres kézzel
távozni. A sértettek a táská-
kat õrizetlenül hagyták, és
mire visszamentek értük,
már ellopták azokat, pénz-
tárcával, okiratokkal, mobil-
telefonokkal együtt.

Zárt szekrénybõl loptak el
ruhanemûket és bizsu éksze-
reket a helyi gyermekotthon-
ban. A rendõrök kiderítették,

hogy az otthon két lakója
volt az elkövetõ, ellenük lo-
pás miatt indult vizsgálat.

Kábítószert fogyasztott
egy szentesi férfi egy alkalmi
ismerõsével. Az új cimbora
azonban, kihasználva társa
védekezésre képtelen, bó-
dult állapotát, különbözõ ér-
téktárgyakat, ruhanemût, te-
levíziót, parfümöt lopott el a
férfitól. Az ügy pontos kö-
rülményeit a rendõrkapi-
tányság munkatársai szakér-
tõ bevonásával vizsgálják, de
minden bizonnyal kábító-
szerrel való visszaélés és ki-
fosztás miatt indul nyomo-
zás az ügyben.

hv

Született: Bárány Róbert és
Horváth Anikónak (Alkotmány
u. 20.) Botond, Kaszás Herold és
Dancsó Tündének (Wesselényi
u. 93.) Herold, Lakatos Csaba és
Demeter Emesének (Munkás u.
12.) Emese, Héjja Zsolt és Varga
Anikónak (Nagyhegy 416/A)
Ádám Zsolt, Vida István és Balla
Ildikó Évának (Huszár u. 21.)
Réka, Deák Zoltán és Kollár Eri-
kának (Kinizsi u. 1.) Noel nevû
gyermeke.

Házasságot kötött: Beke
Zsolt és Kovács Mária Erzsébet
(Köztársaság u. 21.), Dömsödi

Zoltán Sándor és Varga Niko-
letta (Lapistó, tanya 4.), Almási
Attila Csaba (Fábiánsebestyén,
Külsõdûlõ tanya 1.) és Vecseri
Sarolta (Jókai u. 25.), Brezovai
Zoltán Béla és Széll Csilla
(Szegvár, Mindszenti u. 76.),
Rajos Norbert és Varga Edit
(Vásárhelyi út 105.).

Elhunyt: Fekete István (Rá-
kóczi u. 159.), Bodor Istvánné
Kovács Margit Piroska (Dr.
Berényi u. 28.), Pataki Imréné
Héja Mária (Temetõ u. 30.),
Dömsödi Gábor (Bercsényi u.
78.).

Családi események

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 órá-
ig, hétvégén 7 órától 7 óráig (24 órás) a Sima Fe-
renc utca 29–33. szám alatt (mentõállomás) tarta-
nak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

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

Gyógyszertári ügyelet: Május 6-ig: Eszes Gyógy-
szertár (Klauzál u. 6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szom-
bat 8-12 óráig. Május 6-13-ig: Kertvárosi Patika
(Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-
12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke,
Derekegyház) május 4-5-én Hobot László, Kodály Z.
u. 15., telefon: 20/311-08-30.

Gázvezetéket
vágott át a munkagép

Felelôs szerkesztô: Bíró Dániel
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu, szentesielet@gmail.com

Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
Kiadja: Szentes Városi Képviselô—testület, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet
ISSN 0238—9959

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü május 6-10.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Sertésraguleves és

halászlé
A menü: Lasagne bolognese

vagy grenadír mars
B menü: Édes-savanyú csirkemell

falatok, párolt rizs
Kedd: Tavaszi zöldségleves

és lebbencsleves
A menü: Sertéspörkölt, pirított

tarhonya, saláta
B menü: Túrós gombóc

vaníliasodóval vagy
sült keszeg petrezselymes
rizzsel, salátával

Szerda: Hideg gyümölcsleves
és sajtkrémleves

A menü: Rakott zöldbab
vagy bácskai rizseshús

B menü: Rántott csirkemáj,
krumplifõzelék

Csütörtök: Grízgaluskaleves
és paradicsomleves
betûtésztával

A menü: Rántott velõ
sárgaborsófõzelékkel
vagy chilisbab

B menü: Dubarry pulykamell,
burgonyapüré, saláta

Péntek: Sárgaborsógulyás
és májgaluskaleves

A menü: Csikós tokány,
tészta, saláta

B menü: Hekk sütve sült
burgonyával, salátával
vagy csõben sült
sajtos-tejfölös spagetti

www.galeriakavehaz.hu (X)

Egy, két, há, csa-csa-csa – számolta az üte-
meket László Csaba a szentesi sportcsarnok-
ban május 1-jén rendezett hobby táncverse-
nyen. El is kélt a sokszoros magyar bajnok
segítsége, hiszen a parketten a teljesen kez-
dõk – a résztvevõk közül legalább 120-an –
életük elsõ táncversenyén tették meg elsõ lé-
péseiket. A nagyon kezdõ kategória mellett a
gyerek, junior és ifjúsági korú kezdõk és a
haladók is megmutathatták 1-2 éves táncolás
alatt megszerzett tudásukat. Mint a rendezõ
Szilver TSE vezetõje, Szatmári-Nagy Szilvia el-

mondta, ennyi táncos múlt még nem elég
ahhoz, hogy kialakuljon a ritmusérzék, és ze-
nére is tudjanak táncolni – egyébként a ver-
senyen ez volt az elsõdleges pontozási szem-
pont. Viszont a dobogósokat nyugodt szívvel
elengedné komoly versenyekre. Legalább 20
településrõl érkeztek a mûvészeti iskolás
versenyre, melyet az egyesület  az Emberi
Erõforrás Támogatáskezelõ Nemzeti Tehet-
ség Program 500 ezer forintos támogatásával
tudott megrendezni.

D. J.

Várkonyi Katalin elmond-
ta, hogy a Csongrád Megyei
Egészségügyi Ellátó Köz-
pont Hódmezõvásárhely-
Makó és az aradi Vasile
Goldis Egyetemmel közösen
nyert európai uniós pályázat
részeként közel 1,8 millió
euró értékben valósulhatnak
meg fejlesztések. A Mam-
mográfiás szûrõközpontok
infrastruktúrájának fejleszté-
sére Szentes 530 ezer, Hód-
mezõvásárhely 852 ezer,
Arad pedig 400 ezer eurót
költhet el. A fõigazgató kifej-
tette, hogy a határon átívelõ
projekt célja, hogy az érintett
nõk nagyobb eséllyel vehes-
sék fel a küzdelmet a világ-
szerte több millió áldozatot
szedõ betegséggel szemben,
ebben kérnek segítséget,
együttmûködést a szentesi
családorvosoktól.

Az Európai Unió által tá-
mogatott projekt keretében
Szentesen 444.678,00 euró ér-
tékben új, direkt digitális
mammográf készüléket,
röntgenfilm digitalizáló
szkennert, stereotaxiás min-
tavételi berendezést, csúcs-
kategóriás ultrahang-készü-

léket, valamint Onkoteam
diagnosztikai munkaállo-
mást is beszereznek. Emel-
lett fejlesztik a leletezõ és ar-
chiválási rendszert, beszer-
zésre kerül a meglevõ infor-
matikai rendszer mammog-
ráfiás modulja, és az ezt
szolgáló informatikai hard-
ware is – tudtuk meg a fõ-
igazgatótól.

A pályázat megvalósítása
2013. január 1-jével indult és
2014. április 30-ig tart. Janu-
árban megrendezésre került
egy szakmai konferencia
Hódmezõvásárhelyen, ahol
a szakemberek hasznos in-
formációkat kaptak a mam-
mográfiás szûrés legkorsze-
rûbb módszereirõl. Jelenleg
folyamatban van a gépek be-
szerzésére irányuló közbe-
szerzési eljárás elõkészítése,
illetve az eszközöket fogadó
szûrõközpontok helyiségei-
nek felújítása.

A pályázat keretében a
szentesi kórház Klinikai és
Szûrõ Mammográfiás köz-
pontjában alkalmazásra ke-
rült koordinátor fogja össze
az emlõszûrésen megjelenõ,
45-65 év közötti nõk megjele-

nési arányának növelésére
megtervezett és folyamato-
san kivitelezett munkát. Eb-
ben a munkában kérték a
projekt vezetõi a szûrõköz-
pont területéhez tartozó 33
háziorvos segítségét, együtt-
mûködését, mellyel kapcso-
latosan személyes konzultá-
ciók zajlanak az érintettek-
kel. A munka eredményérõl
folyamatos tájékoztatás fog
megjelenni a médiában,
melyhez szintén folyamatos
figyelemfelhívó, szûrésre in-
vitáló kampány is társul. A
pályázat keretében számítás-
technikai berendezéseket is
beszerezték és letelepítettek
a központban.

Cs.L.I.

Pályázat a kórházban – háziorvosokkal egyeztettek

Mammográfiás szûrés fejlesztése

Sérelmek a pszichiátrián
Alapítványunk közel 20 éve biz-

tosít ingyenes jogsegélyszolgála-
tot azok számára, akiket sérelem
ért a pszichiátriai kezelésük során.

Ha Ön vagy ismerõse ilyen
helyzetben van, illetve tudomása
van ilyen esetrõl, kérjük jelezze az
alábbi elérhetõségeken:

Állampolgári Bizottság az Em-
beri Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Bp. Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355
06 (70) 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal:

www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan

kezelünk!

Ingyenes
jogsegély
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A Magyar Posta Zrt. május
14-én, kedden a Szentes 3-as
postán (Rákóczi utcai)  infor-
matikai fejlesztést hajt végre,
ezért azon a napon zárva tar-
tanak.

Zárva
a posta

ÜZLETI REGGELIT szer-
vez május 8-án, szerdán 10
órai kezdettel az Aranyka-
lász Étterembe a Csongrád
Megyei Iparkamara Szentesi
Szervezete és a Magyar-
Szerb Gazdasági Kamara. A
szakemberek a  határon át-
nyúló üzleti lehetõségekrõl
tájékoztatják az érdeklõdõ
vállalkozókat és vállalkozá-
sokat.

KÖRSÉTÁT szervez má-
jus 11-én, szombaton a Szé-
chenyi-ligetbe a Szentesi
Vendégszeretet Egyesület,
ahol botanikai ritkaságokat
láthatnak az érdeklõdõk, il-
letve kellemes madárdalok
fültanúi lehetnek. Helyszíni
kalauz: Ádám Zsuzsa szakta-
nár és Bod Péter ornitológus.
Találkozó 15 órakor a liget
bejáratánál.

SSzzoommoorrúú  sszzíívvvveell  ttuuddaattjjuukk,,  hhooggyy  ddrráággaa  sszzeerreettttüünnkk
FFEEKKEETTEE--NNAAGGYY  LLAAJJOOSSNNÉÉ

PPAATTZZKKÓÓ  MMÁÁRRTTAA  
ttaannáárrnnõõ

ssúúllyyooss  bbeetteeggsséégg  uuttáánn,,  7700  éévveess  kkoorráábbaann  eellhhuunnyytt..
TTeemmeettééssee  eeggyy  sszzááll  vviirráággggaall

22001133..  mmáájjuuss  66--áánn,,  hhééttffõõnn  1155  óórraakkoorr  lleesszz
aa  KKáállvváárriiaa  tteemmeettõõ  kkááppoollnnáájjáábbóóll..

AA  ggyyáásszzoollóó  ccssaalláádd

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház április 11-
én már a háziorvosokkal is egyeztetett a „Magyarország-
Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-
2013” keretében Rendszeres mammográfiás szûrés infrast-
ruktúrájának megteremtése Hódmezõvásárhelyen, Szente-
sen és Aradon címû nyertes projektrõl, amelyben a család-
orvosok is jelentõs szerephez jutnak. Várkonyi Katalin fõ-
igazgató, projektmenedzser és Bagi Róbert, a Központi
Röntgen Osztály osztályvezetõ fõorvosa, a projekt szakmai
vezetõje és Varga Erika, a Klinikai és Szûrõ Mammográfiás
Központ vezetõ fõorvosa a központ munkatársaival együtt
bemutatta a Szentes vonatkozásában 150 millió forintos
fejlesztést jelentõ programot.


