
Közel 96 millió forint
vissza nem térítendõ támo-
gatást nyert az önkormány-
zat a hajléktalan szállónál
mûködõ éjjeli menedékhely
korszerûsítésére. Az 1996-
ban megnyitott éjjeli mene-
dékhely 20 férõhelye szinte
egész évben folyamatosan
100 százalékos kihasznált-
sággal üzemel.

Az 1970-es évek elején
épül ingatlan korszerûtlen,
rossz állagú, akadálymente-
sítése sem megoldott. A
használati tárgyak, eszközök
elavultak. Fûtése mûsza-
ki- és energiatakarékossági
szempontból is korszerûtlen.
A vakolat elöregedett, a bur-
kolat töredezett, rosszul ta-
karítható. A hiányosságok

megszüntetésére  96  millió
forintot nyert az intézmény
fenntartó szentesi önkor-
mányzat.

A felújítás során közel két-
szeresére nõ az éjjeli mene-
dékhely alapterülete és a be-
fogadóképessége. Külön nõi
szobát, ügyeleti szobát, nõi
és férfi-, valamint mozgás-
korlátozott vizesblokkot, tea-
konyhát és önálló kazánhá-
zat alakítanak ki. A haszná-
lati meleg vizet napkollektor
biztosítja majd. Továbbá az
épületrészben megtörténik a
teljes akadálymentesítés,
gondolva mind a mozgás-
korlátozottakra-, mind a hal-
lás- és a látássérültekre is.

A támogatási szerzõdés
megkötésére várhatóan má-

jus 20-ig kerül sor, majd a
közbeszerzést követõen elõ-
reláthatóan augusztus hónap
elején kezdõdhet a kivitele-
zés, ami a tervek szerint
2014. februárban fejezõdik
be. Tedás Zoltán a Hajléktalan
Segítõ Központ vezetõje
hangsúlyozta, hogy e dátu-
mok ismeretében, fontos fel-
adatuk az éjjeli menedékhely
szolgáltatásait igénybe ve-
võk elhelyezése, hiszen a
meglévõ épületrész is átala-
kításra kerül. Több elképze-
lés van: részben az intéz-
mény területén belül, rész-
ben az intézményen kívül. A
részletek kidolgozása az el-
következõ hetek feladata.

(folytatás a 3. oldalon)
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Tedás Zoltán szerint a munkálatok idején is megoldják a hajléktalanok elhelyezését.

Turistának nehéz
a templomba bejutni

Változtatni kell a döntéshozók hozzáállásán, a tu-
rizmusra több figyelmet és energiát kell fordítani –
összegezték véleményüket a hétfõi városházi fórum
résztvevõi. Egy Kossuth téri utazási iroda üzemelte-
tõje felajánlotta, hogy üresen álló helyiségét ingyen
odaadná a városnak, hogy ott turisztikai információs
központ mûködjön.

3. oldal

Minden eddiginél draszti-
kusabban csökken szeptem-
bertõl a szentesi középisko-
lás diákok létszáma: az el-
múlt hétvégén összesen 578
végzõs ballagott el az öt he-
lyi intézménybõl, az új tan-
évben viszont csak 455 gólya
kezdi meg tanulmányait.
A kilencedikesek létszáma
ugyanakkor
nem végleges,
kisebb válto-
zások még tör-
ténhetnek, hi-
szen nyáron
még lehetnek
pótfelvételik,
i l l e t v e  v a n
olyan iskola, ahol a fenntartó
még nem bólintott rá a fel-
vettek névsorára.

A gimnáziumban – ahon-
nan 146-an ballagtak el – a
tavalyi hat helyett csak öt
osztály indul: ebbõl három a
maximális, 34 fõs osztálylét-
számmal, lesz egy 32 fõs osz-
tály, illetve a hatosztályos
képzésre eddig 23 hatodikos

vettek fel, de – mint már fen-
tebb írtuk – a nyári szünet-
ben még befuthatnak jelent-
kezõk – tudtuk meg Tóth Ta-
más igazgatótól. A Boros Sá-
muel Szakközépiskolában a
négy elballagó osztályt csak
két kilencedikes tanulócso-
port váltja az új tanévben.
Az intézménytõl kapott tájé-

koztatás szerint 59 fõ nyert
felvételt a két osztályba. Po-
zitív a mutatója a Pollák An-
tal Mûszaki Szakközépisko-
lának, ahol 40 végzõst bú-
csúztattak hétvégén, viszont
a végleges felvételi jegyzék
szerint 49 új diákja lesz szep-
tembertõl.

(folytatás az 5. oldalon)

Nagyon fogynak
a középiskolások

Õsszel kezdõdhet az Esz-
perantó-híd átépítése, ha
másként nem dönt a képvi-
selõ-testület. A szeptem-
berben tárgyalandó turisz-
tikai fejlesztési program
része lehet a Kurcán átve-
zetõ hidak jövõbeni kiala-
kítási módja, ami meghatá-
rozza a liget melletti fahíd
építését is. Az érvényes ter-
vek szerint a jelenlegi gya-
logos átkelõ mása épülne
meg mintegy 25 millió fo-
rintért. A fahíd hossza és
kialakítása nem változik, a
szélessége nõ néhány cen-
timéterrel.

Az Eszperantó-híd teljes
átépítésére készül a Város-
ellátó Intézmény, azonban a
munkákkal kénytelenek
várni szeptemberig. Addig
a közvetlen balesetveszély
elhárítása érdekében a na-
pokban elvégzik a legszük-
ségesebb javításokat. (Lap-
zártánkkor érkezett a hír,
hogy a szerkezetet sikerült
megerõsíteni, így lapunk
megjelenése napján újra
megnyitják a gyalogosfor-
galom elõtt a fahidat – a
szerk.) Tavasszal még azt
nyilatkozta lapunknak a
Varga Sándor intézményve-

zetõ, hogy májusban meg-
kezdõdhet egy új gyaloghíd
építése a jelenlegi mellett.
Azonban a városfejlesztési
bizottság márciusi ülésén
felmerült – a lapunkban is
megjelent – elképzelés sze-
rint a Kurca lehetne a város
új fõutcája. A csatorna ha-
józhatóvá tételének egyik
feltétele a meglévõ hidak
magasítása. A bizottság
ezért a felújítási munkák el-
halasztásáról döntött a kép-
viselõ-testület szeptemberi
üléséig. 

(folytatás a 3. oldalon)

Olyan átkelõ kellene, ami alatt a kishajók is átférnek

Késik az új fahíd építése

Bõvítik a menedékhelyet

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

Kalmár Mihály nyert a szen-
tesi kórház fõigazgatói tisztsé-
gére kiírt pályázaton – tudatta
szerdai közleményében a
szakminisztérium egészség-
ügyért felelõs államtitkársága.
Az orosházi fogorvost – aki
2006-tól a Fidesz-KDNP ön-
kormányzati képviselõje, illet-
ve a város egészségügyi ta-
nácsnoka volt – 2009-ben ne-
vezték ki az orosházi kórház
élére. Tavaly õ is megmérettet-
te magát az orosházi intéz-
mény vezetéséért folyó ver-
senyben, de ahogy Szentesen
Várkonyi Katalin, úgy a szom-
széd városban õ sem kapott
kormányzati bizalmat a foly-
tatásra. 

Kalmár Mihály elsõként la-
punknak nyilatkozva elmond-
ta, nagyon örül, hogy ilyen pa-
tinás, országosan is elismert
intézményt vezethet a jövõ-
ben. Személyes értesítést nem
kapott a kinevezésérõl, de
amint megkapja a hivatalos jo-
gosítványt hozzá, felkeresi az
intézményt, amit szerinte elsõ-
ként stabilizálni kell. Személyi
kérdésekrõl egyelõre nem kí-
vánt részleteket elárulni, csak
annyit közölt, a menedzsmen-
tet mielõbb fel kell állítani. A
fõorvosi karral kidolgoznák a
stratégiát, amelynek megvaló-
sításában az összes dolgozóra
is számít. A GYEMSZI-tõl
megtudtuk: a sikeres pályázó
kinevezése június elsejei ha-
táridõvel várható.  B.D.

Van új
fõigazgató

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Több mint száz tanulóval csökken szeptembertõl a szen-
tesi középiskolások létszáma. A Boros szakközépiskolában
a négy elballagó osztályt csak két kilencedikes tanulócso-
port váltja az új tanévben, a Zsoldosba felvettek 39 százalé-
ka katona- és rendésznövendék lesz. 2016-ra a szentesi já-
rásban már csak 381 gólyára számíthatnak a középfokú ok-
tatási intézmények. 

„Hiányszakmát a Zsoldosba
felvett 98 diák közül mind-
össze 24-en választottak: a
legnépszerûbb képzés a
hegesztõi volt.“



22 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001133..  mmáájjuuss  1100..

Szentesi református iparos
családban született 1826. jú-
nius 19-én; apja Magyar Mi-
hály szabómester, édesanyja
Balogh Zsuzsanna. Az elemi
iskola és a gimnázium alsó
osztályainak elvégzése után
kitanulta a kovács szakmát,
és ezzel kereste kenyerét.
1853-ban megházasodott,
nõül vette a hódmezõvásár-
helyi illetõségû Szathmáry
Lídiát, Szathmáry István 18
éves leányát. Házasságukból
öt gyermek született: József,
Sándor, Mária, Elek és Kál-
mán. 

Magyar József 1859 nya-
rán felhagyott a fizikumához

nem illõ kovácsmesterség-
gel, és Szentes város szolgá-
latába lépett. Folyamatosan
képezve magát, egyre feljebb
lépett a hivatali ranglétrán.
1859-ben napidíjas írnokként
alkalmazták a szentesi árva-
bizottmánynál, majd 1861-
ben, az alkotmányosság rö-
vid helyreállításakor rendes
írnokká nevezték ki a köz-
igazgatási osztályhoz. 1863-
ban közigazgatási iktatóvá,
1868-ban pedig aljegyzõvé,
egyben városi levéltárnokká
léptették elõ. Többek rábe-
szélésére 1872-ben megpá-
lyázta és elnyerte a jogügyi
tanácsnoki állást. 1874-ben

városi képviselõvé is megvá-
lasztották, mely tisztségét
nyugdíjazásáig, 1911-ig vi-
selte. Idõközben módosítot-
ták a szervezeti szabályren-
deletet, amelynek értelmé-
ben 1878-tól a polgármester-
helyettesi tisztséget a jogi- és
pénzügyi tanácsnoki állás-
hoz kapcsolták. Az 1878. évi
általános tisztújításon Ma-
gyar Józsefet megerõsítették
korábbi tisztségében, ettõl
kezdve tehát a tanácsnoki te-
endõk mellett a polgármes-
ter-helyettesi feladatokat is õ
látta el, mindenki nagy meg-
elégedésére. Az elkövetkezõ
30 évben hat polgármester-
nek volt a hivatali helyettese
(köztük Balogh Jánosnak,
Sarkadi Nagy Mihálynak és
Mátéffy Ferencnek), ezáltal õ
számított a város második
emberének.

Sima László, a fiatal tiszt-
viselõtárs így vallott a vete-
rán közszolgáról: „Leírom a
nevét, s valami ellenállhatat-
lan lelki kényszer hatása
alatt gondolkozom. Amilyen
egyszerû, igénytelen ember
volt, olyan csudálatos az õ
pályafutása, amely nyílegye-

nes, amely nem valami szé-
dületes karrier, amit megbá-
mulnak az emberek; pálya-
futás, amely alant kezdõdik,
s toronymagasságra tör föl,
amely önmagától emelkedik,
amelyet senki nem irigyel.” 

Pártok feletti általános
népszerûségét jelzi, hogy az
utolsó négy tisztújítás alkal-
mával egyszer sem akadt el-
lenjelöltje. Csupán az 1908.
évi választáskor indult el ve-
le szemben a jogi- és pénz-
ügyi tanácsnoki állás meg-
szerzéséért a késõbbi tekin-
télyes polgármester, dr.
Négyesi Imre, de a 82. évé-
ben járó „veterán” gyõzel-
met aratott az ekkor 32 éves
fiatal ügyvéd felett. Jellemzõ
a megbecsülésére az is, hogy
mikor 1911-ben nehéz és
hosszú betegség után a
nyugdíjaztatását kérte, a vá-
ros képviselõtestülete egy-
hangú határozattal adta meg
nyugdíjul az addig kapott
összes járandóságait. 

Még két nyugalmas év
adatott neki gyermekei és
unokái körében. (Feleségét
még 1909 tavaszán elveszí-
tette.) Fiai közül József váro-

si számtiszt, Elek pedig fõ-
jegyzõ lett. 87 éves korában
hunyt el Szentesen, 1913. áp-
rilis 25-én aggkórban, vagyis
végelgyengülésben. Az ifjú
tisztviselõtárs, Sima László
szép nekrológgal búcsúztat-
ta „Józsi bácsit” a Szentesi
Lap hasábjain: „Félszázadot
meghaladja az az idõ, amit
ennek a városnak szolgálatá-
ban eltöltött. Óriási idõ. A
mai hivatalnok embernek
szinte megszédül a feje. Mert
félszázadot eltölteni ala-
csony állásban, amelynek vi-
selõje menten maradhat a
közélet minden viharaiban:
érthetõ. De Magyar József
ennek a városnak polgár-
mester-helyettese volt, a má-
sodik tiszti állást töltötte be
ebben a városban azon idõk-
ben is, amidõn a förgeteg-
ként zúgó közéleti harcok-
ban ember ember után hul-
lott e1, amidõn úgyszólván
fele tisztikar megváltozott.
Ezekben a viharokban meg-
állott. Magas rangban volt.
De hivatalnok volt. A szó ne-
mes, igaz értelmében volt hi-
vatalnok, akit a párttusák és
személyi küzdelmek során

sem tudott semmiféle külsõ
nyomás eltántorítani attól az
elvétõl, hogy õ a közt szol-
gálja, s nem ismer mást,
mint a közérdeket. Ez az õ
csudálatos pályafutásának
titka, ez az alapja. Neki nem
voltak ellenségei. Mert neki
nem lehettek ellenségei. Öt
csak szeretni, tisztelni és
õszintén nagyra becsülni le-
hetett. Mert ezt kiérdemel-
te!... Halála, gyásza ennek a
városnak. Koporsója mellett
egy város áll megilletõdöt-
ten. Emlékezete kitörülhetet-
len a mi lelkeinkbõl, akik is-
mertük és szerettük õt. Neve
pedig beírva áll e város his-
tóriájának könyvébe örök
idõkre. Nem a nagy alkotá-
sok teszik a nevét halhatat-
lanná a város történetében;
hanem a szorgalmas mun-
ka!” – írta Sima László.

Temetésére 1913. április
27-én került sor. Koporsóját
a Horváth Mihály utca 13.
szám alatti gyászháztól szál-
lították a református Közép-
temetõbe. Ravatalánál a vá-
rosi hajdúk álltak õrt, ame-
lyen elhelyezték a város és a
tisztikar koszorúit. Sírjánál
hivatalbeli utódja, dr. Ka-
nász Nagy Lajos tanácsnok
mondott beszédet.

Labádi Lajos

100 éve hunyt el Magyar József városi tanácsnok

„Nem ismert mást, mint a közérdeket”

Nos, ez a Szentesi Életben
jelent meg, május harmadi-
kán. Tényleg nem akartam
az agyoncsócsált trafikbalhé-
ban megszólalni, most is
csak két dolog miatt teszem:

1. Utálom, ha hülyének
néznek.

2. Utálom, ha az újságíró
nem teszi fel azt a kérdést,
amely riportalanya mondatá-
ból adódóan a lényeg lenne.

1. Azt mondja a vállalko-
zó, aki Szentesen három tra-
fikot nyithat immár, hogy:

„Azt a friss hírt, miszerint
a kormányzat az eredetileg
meghirdetett 4 százalék do-
hánykereskedelmi árrést 12
százalékra emelné, üdvöz-
löm, mert így azért van re-
mény arra, hogy nyeresége-
sen lehessen üzemeltetni a
trafikokat".

És csak nézek ki a fejem-
bõl, hogy mi van? Ezek sze-
rint vállalkozó úr úgy pályá-
zott a trafikokra, hogy tudta,
csak veszteségesen lehet
azokat üzemeltetni? Elvárja,
hogy elhiggyem? És ha elhi-
szem, hogyan minõsítsem
üzletemberi képességeit?
Legalább maradt volna
csendben....

Hiszen így a hülye is látja,
elõre le volt vajazva minden!
Aki úgy tudta, marad a 4
százalék, nem pályázott,
mert az kevés, és egy csomó
egyéb dolgot meg nem lehet
majd árulni a trafikban –
egyébként ez is folyamato-
san alakul, egyre több dolgot
lehet majd ott árulni, vegy-
szert, kegyszert, óvszert,
Duracellt, de például papírt,
füzetet, ceruzát nem, mert

gyerek a lábát be nem teheti
a Nemzeti Kegyhelybe, bocs,
trafikba. Aki pedig tudta,
mert neki megsúgták a
delphi jósda jövendõmon-
dói, hogy „Nyugi, jelent-
kezz, ha majd sok kis ostoba
kiesik, akkor rátesznek két
nagy lapáttal a haszonkulcs-
ra!" Summa summarum: ez-
zel a nyilatkozattal hülyének
méltóztattak nézni engem,
az olvasót. És én ezt rettene-
tesen utálom.

2. És ott van még az „új-
ságíró“. Akinek e fenti mon-
dat után fel kellett volna ten-
nie a kérdést, amelyet én itt
az imént megfogalmaztam.

De nem tette fel. Miért
nem? Mit tud felhozni ment-
ségére?

Kuklai Árpád

Olvasónk írja

Trafikok és kérdések
Kéthetente jelentkezõ Mit

szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Bajczár
Sándor (képünkön) mentõ-
gépkocsivezetõt kérdeztük.

– Meglepte a közlekedõket
a lakók által kihelyezett két
fekvõrendõr Kurca soron. A
forgalomszabályozó eszkö-
zök meglétére semmi sem fi-
gyelmeztet, egyes vélemé-
nyek szerint nincs rá enge-
dély.

– Jó gondolatnak tartom a
lakó pihenõövezetté nyilvá-
nítását, de csak a Kiss Zsig-
mond utca és az ifjúsági híd
közötti szakaszon. Ebben az
esetben nem lenne szükséges
az egyirányú közlekedés be-
vezetése. Fennakadást szo-
kott még okozni a horgász-
versenyek idején a sok autó,
jobban oda kellene figyelni-
ük a horgászoknak hogyan
állnak az autóikkal. A közle-
kedéshez tartozik a Csongrá-
di út sebesség szabályozása.
Több tábla nem megfelelõen
lett kihelyezve az útra veze-
tõ utcák torkolatánál és ezért
hatályát veszti a 70-es tábla.

– A városi fõkertésznek is
fáj, ha vágni, csonkítani,
nyesni kell a fákat közterü-
leten, de elsõdlegesen a biz-
tonságot, és még további
rengeteg tényezõt figyelembe
kell venniük, amikor erre sor
kerül. 

– Sok településen megold-
ják fakivágás nélkül az épít-
kezéseket. Szerintem a bíró-
ságnál is szükségtelen volt a
fák eltávolítása. A levegõ mi-
nõségét jelentõsen javítják a
fák, ezért jó lenne, ha duplán
pótolnák a zöld növényeket.

Egyrészt ahol kivágták, oda
valamilyen növényzetet ültes-
senek vissza, plusz még vala-
hol a városban – akár egy erre
a célra kijelölt területre –
ugyanannyit telepítsenek.

– A kórházban 2005 óta
mûködõ Addiktológiai Gon-
dozó és Drogambulancia ta-
valy 319 drogost kezelt.
Szalayné Péter Ildikó ad-
diktológiai konzultáns sze-
rint ilyen könnyû még soha
nem volt droghoz jutni. 

– Részben a szülõk felelõs-
sége, ha a gyerek kábítószer-
hez nyúl. Legtöbb gondot
családon belül látom, ahol a
szülõk egymással vitáznak
és nem figyelnek a gyerekre,
aki ezt megérzi és ezért ke-
rülhet rossz társaságba, ahol
már könnyen droghoz nyúl.
A törvénynek is szigorúbban
kellene büntetnie a kábító-
szerhasználatot. Amíg egy
kisebb közlekedési szabály-
sértésért is tízezrekre büntet
a rendõr, addig a drogosok
megúszhatják egy önkéntes
kezeléssel a büntetést.

– Tizenöt nemzeti dohány-
bolt nyit július elsején Szen-
tesen, közülük legtöbbet,
hármat a kereskedõként és
zenészként ismert Mészáros
Gábor üzemeltethet majd. 

– A dohányzás nem érint
személyesen, a családomban
sem cigarettázik senki. Azt
látom, amikor az intézmé-
nyek elõtt állnak a cigizõk és
fújják a füstöt. Ez most szebb
annál, mint amikor bent is rá
lehetett gyújtani? A feketeke-
reskedelem melegágya a ci-
garetta vásárlási lehetõség
szûkítése. A családtól így is
elviszi a pénzt, aki dohány-
zik, ezután is biztosan be-
szerzi valahonnan a napi
adagját.

– 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 be-
jelentések arról, hogy a tiné-
dzserek nem rendeletéssze-
rûen használják a játszóte-
ret, és szétdobált injekciós
tûket, törött italos üvegeket
hagynak maguk után.

– A rendeltetésszerû hasz-
nálatot nekem a gyerekek je-
lentik, nem a tinédzserek. A
kamaszoknak más játékokat,
vagy inkább sporteszközö-
ket lehetne kirakni közterü-
letre, amivel edzhetnek és fá-
raszthatják magukat. Talán
akkor nem a kicsiknek szánt
játékokat, hintákat tennék
tönkre. Fiatal korunkban mi
is az eldugottabb terekre jár-
tunk, de a rendõrök is ismer-
ték ezeket a helyeket és sû-
rûn ellenõriztek bennünket.
Miért ne lehetne bevonni a
polgárõröket a játszóterek el-
lenõrzésébe? Ha idõnként
odaülne valamelyik, akkor
kevesebb lenne a rendbontás
és rongálás.

Mit szól hozzá
Bajczár Sándor?

Örömünkre szolgál, és kö-
szönjük, hogy megtisztelte
szerkesztõségünket vélemé-
nyével. Ugyanakkor rögtön le
kell szögeznem: azt az állítá-
sát, hogy hülyének nézzük
Önt vagy bármely Olvasón-
kat, határozottan visszautasí-
tom. Ami pedig a fejtegetését
illeti, néhány fontos dolgot
tisztáznunk kell. A trafikpá-
lyázaton voltak vesztesek is,
Szentesen is nem kevesen,
akik szintén tisztában voltak
vele, milyen nehéz lesz az
eredeti feltételek mellett gaz-
daságosan üzemeltetni a
Nemzeti Dohányboltokat.
Mégis pályáztak, mégis írtak
üzleti tervet. De nem azért,
mert — ahogy Ön fogalmaz —
üzletemberi képességeik
megkérdõjelezhetõek, hanem
épp ellenkezõleg, mert tud-
ták, üzleti és elemi érdekük
az elõremenekülés, a túlélés,
még akkor is, ha ez az egész

egyelõre legfeljebb null szal-
dóval kecsegtet. Egyébként
higgye el, a magyar gazda-
ságban manapság nem csak a
dohánypiac szereplõi kény-
szerülnek arra, hogy a nyere-
séget elfelejtve, csupán a
fennmaradás reményében ke-
reskedjenek, vállaljanak mun-
kát vagy szolgáltatást. 

Mindezek tükrében a hiva-
tásomat illetõ idézõjelre csak
annyit jegyeznék meg: szerin-
tem a lényeg nem ott van,
ahol Ön gondolja. A lényeg
az, hogy eddig közel 100 üz-
letben lehetett dohánytermé-
ket vásárolni Szentesen, de ez
a szám júliustól tizenötre
csökken, és egyelõre fogal-
munk nincs, mi lesz azokkal
a boltokkal, az ottani dolgo-
zókkal, ahol a piac újraosztá-
sa után nem árulnak majd ci-
garettát.

Bíró Dániel

Tisztelt Kuklai Úr! A STUDIUM GENERALE
programban „Közérthetõen
mindenkinek!“ szól a „Di-
zájner drogok: veszélyek és
még nagyobb veszélyek” cí-
mmel Fülöp Ferenc akadémi-
kus, a SZTE gyógyszerésztu-
dományi kar professzorának
elõadása.

Május 15-én, szerdán 16
órakor a megyeháza díszter-
mébe vár minden érdeklõdõt
a „Szentes Városért” Közala-
pítvány.

A NAGYMAMÁK TAVA-
SZA programot idén is
megrendezi az önkormány-
zat. Május 11-én az általános
iskolákban és Ollai Istvánné
képviselõasszony házánál
összesen 5 ezer virágtövet
osztanak szét a kertbarátok
és a nyugdíjas klub tagjainak
segítségével. A virágosításra
szombaton reggel fél 8-tól
várják a szülõket, nagyszülõ-
ket és gyerekeket.

A város szolgálatában eltöltött 52 évvel rekordernek szá-
mít Magyar József. Hivatalnoki pályafutása az abszolutista
idõszakban kezdõdött, és az elsõ világháború elõestéjén ért
véget. Szolgálati ideje alatt 12 polgármester váltotta egy-
mást, de mindegyik megerõsítette állásában. „Fogalom volt
õ. A maga megtestesült pedantériája, nyolcvanat meghaladt
évei dacára fiatalos tevékenykedése és szorgalma bámula-
tos volt. Nehéz volt megszokni azt a gondolatot, hogy a vá-
rosi zöld asztalnál más foglalja el az õ helyét… Mert hiába,
Magyar József élõ tanúbizonysága volt a régi Szentesnek.
Annak a Szentesnek, amely az õ idejében fejlõdött a szó
valódi értelmében várossá, annak a Szentesnek, amelynek
régi embereibõl egyedül õ volt már életben . . .” – írta a
Szentesi Lap.



(folytatás az 1. oldalról)
– Márciusban kapott nyil-

vánosságot Kastnerné Józsa
Erzsébet tanárnõ Kurcáról
szóló tanulmánya, melyben
a víz hajózhatóvá tételérõl is
írt. A bizottságnak tetszett az
elképzelés, ezért szeretné ha
a vízi turisztikai hasznosítás
érdekében bekerülne a meg-
lévõ és leendõ hidak ívének
megemelése a város fejlesz-
tési programjába. A folyamat
elsõ lépcsõje lehetne az Esz-
perantó-híd olyan mértékû
átalakítása, hogy alatta ki-
sebb hajók is elférnének.
Ezért döntött a bizottság a
munkák pár hónapos felfüg-
gesztésérõl. Amennyiben a
testület szeptemberi ülésén
elfogadja a fejlesztési prog-
ram hidakra vonatkozó ré-
szét, akkor az Eszperantó-
híd magasabb ívvel épülhet
meg – mondta Horváth
István ,  a városfejlesztési
bizottság elnöke. Véleménye
szerint a tervek módosítása
és egy magasabb híd építése
nem kerülne a jelenlegi költ-
ségek duplájába, hosszabb
távon azonban jelentõs hoza-
déka lenne. A többi híd kö-
zül a Makai-hidat elõbb-
utóbb úgy is fel kell újítani, a
Kiss Zsigmond utcai közúti
híd tervei eleve magasabb

ívre készültek. Nagyobb fa-
lat az ifjúsági ház mögötti át-
kelõ megemelése és a hozzá
vezetõ utak átépítése, a mû-
szaki megoldást keresik. A
képviselõ hangsúlyozta: az
összes híd átépítése több
éves folyamat, azonban az
Eszperantó-híd átépítése
most van napirenden, és
amit csinálunk, az legyen al-
kalmas a kishajók forgalmá-
ra is.

A gyalogoshíd felújításá-
nak 25 milliós pénzügyi fe-

dezetét tavaly áprilisban sza-
vazta meg a testület: az épí-
tési engedélyt márciusban
adta ki a közlekedési ható-
ság hajózási hivatal hídügyi
osztálya, a végleges építési
engedély május-június hó-
napban érkezhet meg. Az
Eszperantó-híd tervezési és
engedélyezési költségeire 3,8
millió forintot fizetett ki a
Városellátó Intézmény már-
cius végéig. Az új átkelõ a je-
lenlegihez hasonlóan 46 mé-
ter hosszú és 2,3 méter szé-

les, a megközelítéséhez két
akadálymentesített rámpát
alakítanak ki a liget felõl, de
megmarad a jelenlegi lépcsõ
is. Terveik szerint a gyalo-
gosforgalmat segítendõ, az
építés idejére meghagyják az
1981 augusztusában emelt
jelenlegi hidat, amit majd ké-
sõbb bontanak el. A Kisér fe-
lõl is felújítják a sétányt a fa-
híd elkészültét követõen, és
szintén akadálymentesen le-
het majd megközelíteni az
átjárót.

Besenyei
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Változtatni kell a döntés-
hozók hozzáállásán, a turiz-
musra több figyelmet és
energiát kell fordítani – ösz-
szegezték véleményüket a
hétfõi városházi fórum
résztvevõi. 

Az idegenforgalom fellen-
dítése érdekében április ele-
jén már rendeztek egy össze-
jövetelt, a hét eleji tanácsko-
zás ennek a folytatása volt.
Az önkormányzat városfej-
lesztési bizottságának elnö-
ke, Horváth István elmondta,
elõzetesen 80 kérdõívet
küldtek ki a turizmusban
érintett vállalkozásoknak és
szervezeteknek, de csak tu-
catnyi vélemény és észrevé-
tel érkezett vissza a polgár-
mesteri hivatalba. Szerinte
nagyobb felbuzdulásra lenne
szükség ezen a területen.
Céljuk az, hogy az ágazat
szereplõinek véleményét ki-
kérve olyan 5 éves turisztikai
akciótervet nyújtsanak be
szeptemberben a képviselõ-
testület elé, amely képes
meggyõzni arról a döntésho-
zókat, hogy befektetés és
konkrét fejlesztési irányelvek
nélkül, pusztán önmagától
nem fog több turistát vonza-
ni Szentes.

A válaszadók feleleteit
összegezve kiderült, a sport-
turizmusban látnak a legtöb-
ben fantáziát, de ahhoz,
hogy a vízi sportokat ûzõ-
kön kívül másokat is idecsá-
bítsunk, fejleszteni kell a
sporttelepet. Az atlétikai
klub dobóversenyeket szer-
vezne, de nincs megfelelõ öl-
tözõ több száz induló kiszol-
gálására. Szükség lenne
sportszerkölcsönzõre, ahol
például kerékpáros csillagtú-
rákhoz biciklit lehet bérelni.
Horgász vendégházakat is
szívesen látnának a Kurca
felsõ szakaszán, illetve a re-
pülõteret is jobban ki lehetne
használni, például aktív tu-
risztikai rendezvények lebo-
nyolítására.  

A Szentesi Vendégszeretet
Egyesület részérõl Molnár Lí-
via azt javasolta, hogy ha le-
bontják a Bocskai utcai óvo-
daépületet és a mellette álló

önkormányzati tulajdonban
lévõ házat, ezek helyén egy-
részt bõvíteni lehetne a
sportcsarnok parkolóját,
másrészt olyan körbekerített
játszóteret lehetne kialakíta-
ni, amire egyre nagyobb
igény lenne a városban. Mi-
vel térfigyelõ kamera is van
a sarkon, biztonsági szem-
pontoknak is megfelelne ez
a helyszín. Hozzátette, a
Kurca kiaknázatlan turiszti-
kai szempontból, ezért víz-
parti piknikre kellene hívni a
szentesieket, hogy maguk is
érezzék, miféle természeti
kincs van a birtokunkban.
Megemlítette azt is, hogy je-
lenleg a Kisérben nincs lejá-
rat a Kurcára, és tourinform
irodája sincs a városnak, pe-
dig az idegenforgalmi adó-
ból származó bevételeket ki-
zárólag turisztikai célokra
kellene használni. 

Csikai Gabriella felajánlotta,
hogy a Szentesi Vendégsze-
retet Egyesület online infor-
mációs irodát mûködtetne,
egyúttal szorgalmazta a kis-
térségi összefogás erõsítését.
Többen is szóba hozták,
mennyire szükség lenne iro-
dára és egy elhivatott mun-
katársra, aki kalauzolni tudja
a városba érkezõ turistákat.
Példaként a templomokat
említették, amiket szívesen
néznek meg az idelátogatók,
de a kulcsok beszerzése ne-
hézkes. Benkõ István erre vo-
natkozóan jelezte, továbbra
is él a két éve már megpen-
dített felajánlása, miszerint
Kossuth téri utazási irodájá-
nak üresen álló helyiségét in-
gyen odaadná a városnak,
hogy ott turisztikai informá-
ciós központ mûködjön. Ko-
rábban nem éltek a lehetõ-
séggel, talán most. Makra
Zoltán azt feszegette, miért
ne lehetne a városi nagyren-
dezvényeket évrõl évre más
városrészben rendezni, akár
a Kisérben vagy a Felsõpár-
ton. Azt is javasolta, hogy
néhai Bese László keramikus
Jókai utcai otthonát emlék-
házzá lehetne alakítani.

B.D.

Turistának nehéz
a templomba bejutni

(folytatás az 1. oldalról)
A vegyes profilú Szentes Város Hajléktalan Segítõ Köz-

pontja mûködési engedélyeit a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Szociális és Gyámhivatal módosította 2012. december
15. napjától 2014. december 31. napjáig az étkeztetés, a nap-
pali ellátás, nappali melegedõ, és az átmeneti elhelyezést
nyújtó intézményi ellátás éjjeli menedékhely tekintetében.

Az önkormányzat tavaly felújíttatta a népkonyha- és a
nappali melegedõ helységeit, elvégezték a falak szerkezeti
megerõsítését, amely során rendbe hozták a mosogató- és a
vizesblokkot, kicserélték az ablakokat, valamint járdát- és
egy zárt csapadékelvezetõ rendszert építettek az épület teljes
hosszában.

A Hajléktalan Segítõ Központ adatai szerint: a húsz adagos
népkonyha és a 30 férõhelyes nappali melegedõ kihasznált-
sága száz százalékos. Az éjjeli menedékhelyet és az átmeneti
szállót ez évben havonta ötvenen vették igénybe, átlagosan.
Az Éjjeli menedékhely 20 fõs engedélyezett férõhelyén jelen-
leg is 20 fõt szállásolnak el.

– Igen nagy szükség van a mai kor színvonalának és a ha-
tályos jogszabályoknak megfelelõ éjjeli menedékhelyre, a haj-
léktalan személyek ellátásához. A program célkitûzése a fel-
újításon túlmenõen a menedékhely férõhelyeinek bõvítése
20-ról, 26-ra, ezen belül egy 4 férõhelyes nõi szoba kialakítá-
sa. Mindehhez igen nagy segítséget jelent-jelenthet az el-
nyert, közel 96 millió forintos pályázati összeg – nyilatkozta
lapunknak Tedás Zoltán.

Besenyei Gábor

Bõvítik a menedékhelyet

Hétmillió forint jut idén önkormányzati orvosi rendelõk
felújítására. Az orvosi alapellátás biztosítása önkormányza-
ti feladat, a városban 13 felnõtt és 6 gyermekorvosi körzet
mûködik. A személyi feltételek megteremtése mellett az
orvosi rendelõk fenntartása is a város feladatai közé tarto-
zik.

Agócs Lászlóné egészségügyi referens arról tájékoztatott,
hogy Kovács Ibolya doktornõ az Ady Endre 17. szám alatt fo-
gadta a betegeket, a rendelõ azonban nem felel meg, és nem
is alakítható át az elõírásoknak megfelelõen. Ezért a 3. számú
körzetet átvevõ Bod Zsuzsanna a Klauzál utca 6. alatt folytat-
ná a praxist. Azonban az ottani földszinti gyermekorvosi ren-
delõt is alkalmassá kell tenni a betegek fogadására. Heteken
belül megkezdõdik a felújítás, bõvítik a váróteremet és moz-
gássérült wc-t alakítanak ki. A várhatóan egy hónapig tartó
munkálatok idejére az Ady Endre utca 17. alatt rendel a két
gyermekorvos. Késõbb várhatóan a házban mûködõ védõnõi
szolgálat kapja meg az egykori gyermekorvosi rendelõt.

Jelenleg folyik az önkormányzati rendelõk állapotfelméré-
se – tudtuk meg az alpolgármestertõl. Szûcs Lajos elmondta, a
kapott helyzetkép alapján döntenek a felújítások sürgõsségi
sorrendjérõl. A Vörösmarty 4., a Klauzál 6., a Nagyörvény 59.
alatt mûködõ rendelõk felújítása függ attól is, mennyi pénze
marad a városnak rendelkezésére álló hétmillió forintból a
Klauzál utcai rendelõ felújítása után. Az elképzelések szerint
minden helyen megtörténne az akadálymentesítés.

B.G.

Megújul a Klauzál
utcai rendelõ

Alighogy levették a sátra-
kat a ligeti üdülõközpont
medencéirõl, a téli idõjárás
szinte átmenet nélkül nyári-
ra fordult, és ez a rövidke ta-
vasz kevés volt ahhoz, hogy
az összes szezonindítás elõtti
feladatot elvégezzék a stran-
don. Szûcs Szabolcs ügyveze-
tõ lapunknak úgy fogalma-
zott, bár az 50 méteres me-
dencét kifestették, és bizo-
nyos gépészeti meghibáso-
dásokat kijavítottak, vannak
még befejezésre váró mun-
kák. Például májusban sza-
kaszos leállás lesz a termál-
medencéknél: egyenként
fogják elvégezni a burkolat-
javítást. Május 7-tõl 15 nap
áll a szakemberek rendelke-
zésére, hogy lebontsák a le-
látóval szemközti régi gép-
házat, mert annak a helyét a
majdani fedett uszoda fog-

lalja majd el. Mindez nem
befolyásolja a tan- és 33-as
medence üzemeltetését. Má-
jus 16-tól adják át a munka-
területet a fedett uszoda épí-
tõjének: a kivitelezõ kivá-
lasztására jövõ héten kerül
sor. Decemberig kell elké-
szülni a felépítménnyel,
hogy a jövõ júliusi határidõ-
ig végezhessenek beltéri
munkákkal, a burkolásokkal
és a gépészet beüzemelésé-
vel. 

Az ügyvezetõ leszögezte,
igyekeznek zavartalanná
tenni a vendégek pihenését
az 1,2 milliárdos beruházás
ideje alatt. Hogy mi történik
a strandon, az már minden
pillanatban követhetõ az
interneten annak a térfigyelõ
kamerának köszönhetõen,
amely egy önkormányzati
pályázati siker eredménye-
ként telepítettek az öltözõ-
épület bejáratához. Az esz-
köz egyrészt betekintést en-

ged azoknak, akik szívesen
jönnének a strandra, más-
részt a vagyonbiztonságot is
szolgálja. Az üdülõközpont
Fornetti termékeket kínáló
büféje a szezon alatt reggel
8-tól este 8-ig lesz nyitva, in-
nen oldják meg az üdülõhá-
zak vendégeinek reggelizte-
tését. Néhány kisebb fejlesz-
tést is tervez Szûcs Szabolcs,
de ehhez elõbb a pénzügyi
fedezetet is elõ kell teremte-
ni. Így például szabadtéri
kondiparkot alakítana ki az
50-es medence és a szauna-
épület közötti árnyas terüle-
ten, ahol erõsítõgyakorlato-
kat végezhetnének a sportol-
ni vágyók. Nem kerülne
pénzbe, csak a szállítást kel-
lene megszervezni ahhoz,
hogy új csúszdát állítsanak
föl az elefántos gyermekme-
dencénél, illetve egy másik
felajánlásnak köszönhetõen
vízi játszóeszközöket kaphat
az üdülõközpont. B.D.

Bontással kezdõdik a strandszezon

Késik az új fahíd

Bontással kezdõdik a strandszezon az
üdülõközpontban, ahol térfigyelõ kamerát
szereltek fel. A termálmedencék szakaszos

felújítása még hátra van, május 16. után
kezdõdik a fedett uszoda építése.

A kis lelátó mögötti gépházat már bontják, helyén épül majd a fedett uszoda.
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Várhatóan július 1-tõl
csökken a lakossági hulla-
dékszállítás díja, ezzel egy
idõben nonprofit társasággá
alakul a Városellátó Intéz-
mény. A szemétszállítást
végzõ cég 23 millió forintos
bevételkieséssel számol a
kötelezõ díjcsökkentés ha-
tásaként. A várható további
változások akár vesztesé-
gessé is tehetik a hulladék-
szállítást 2014 után.

A hulladékgazdálkodást is
elérte a rezsicsökkentési hul-
lám. Amennyiben a parla-
ment jóváhagyja az elõter-
jesztést, akkor július 1-tõl
csökkenteni kell a szemét-
szállítási közszolgáltatás la-
kossági díját. Ebben az évben
18.900 forintot kér a Városel-
látó Intézmény a 110 literes
kuka heti rendszeres üríté-
sért. A tavalyi ár 15.490 forint
volt, ami év végével emelke-
dett az államnak befizetendõ
tonnánként 3 ezer forintos le-
rakási járulék, a hulladékdíj
és a lakosonkénti 100 forintos
felügyeleti díj miatt. A díj-
csökkentés számítási sajátos-
sága miatt gyakorlatilag a ta-
valyi szemétszállítási díjat
kell majd fizetnie a lakosok-
nak az év második felében. A
városellátó számítása szerint
mintegy 23 millió forinttal
csökken a bevétele. A kiesés
mértéke megegyezik a város
kommunális adóból szárma-
zó bevételével. A városellátó
vizsgálja bevételei pótlásá-
nak, illetve költségei csök-
kentésének lehetõségét. Mi-
vel a cég önkormányzati tu-
lajdonú, a veszteség gyakor-
latilag a városé.

Kiss Ferenc, a Városellátó
Intézmény hulladékgazdál-
kodási csoportvezetõje la-
punknak elmondta, hogy jö-
võre kétszeresére nõ a lera-
kási járulék, ami összesen 40
millió forintos kiadást jelent
2014-ben. A hulladéktör-
vénybõl fakadó kötelezettsé-
gek, az infláció hatása és az
egyéb költségek növekedése
már 2013-ban sem fedezik a
kiadásaikat. A jelenlegi hul-
ladékmennyiség mellett a le-
rakási járulék 2016-ra eléri a
79 milliót forintot, ami a je-
lenlegi teljes bevétel fele.

A jelenlegi tervek szerint
2015-tõl mûködik a Délkelet-
Alföld Regionális Hulladék-
gazdálkodási Rendszer. A
DAREH Társulás keretei kö-

zött a vegyes kommunális és
szelektív hulladék a békés-
csabai válogatóba kerül egy
szentesi átrakó állomáson
keresztül. A szemetet to-
vábbra is a Városellátó Intéz-
mény gyûjtené össze és szál-
lítaná a berki szeméttelepen,
90 millió forintból megvaló-
suló átrakóállomásra, ahon-
nan a társulás autói vinnék
tovább a válogatott és tömö-
rített szemetet. Kibõvülne a
szelektív hulladékgyûjtés

rendszere. Megszûnnének a
jelenleg közterületen elhe-
lyezett szelektív szigetek és
minden ingatlan kapna kü-
lön kukát a válogatott üveg,
mûanyag és papír tárolására.

Jelenleg az intézmény a
szilárd-, lom-, szelektív- épí-
tési és bontási- és zöldhulla-
dékot, illetve az állati erede-
tût a gyepmesteri telepen
gyûjti. Tavaly november óta
„Berki Komposzt”néven érté-
kesíti a Hulladékkezelõ Telep

Zöldhulladék Komposztáló
üzemelése során elõállított
komposztot, valamint az ap-
rított beton-téglahulladékot.

2014. január 1-tõl kizáró-
lag nonprofit gazdálkodó
szervezet végezhet hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatá-
si tevékenységet. A jogsza-
bályoknak való megfelelés
érdekében döntött legutóbbi
ülésén a képviselõ-testület a
Városellátó Intézmény gaz-
dálkodási formájának átala-
kításáról. E szerint július 1-
tõl – az átalakulás alapdoku-
mentumainak elfogadását
követõen – Szentes Városel-
látó Nonprofit Kft. néven
mûködik az önkormányzati
tulajdonú cég.

Besenyei Gábor

Ki f izet i  a szemetet?

2015-tõl megszûnnek a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek.

Kedves Vásárló!

A szentesi, Kossuth utca 24. sz. alatti
Coop üzletünk technológia átalakítását

végeztük ezekben a napokban,
hogy Önök még kényelmesebben

és még kedvezõbb fogyasztói árakon
tudjanak vásárolni üzletünkben.

A bolt választékát
a vásárlók igényéhez alakítottuk,

miközben
az alap árainkat is csökkentettük.

„Padlón az árak”
feliratú COOP újságunk
hetente jelenik meg,

mindig újabb és kedvezõbb
akciókkal.

Törzsvásárlóinkat
külön nyereményjátékkal
kedvezményre jogosító

termékkuponokkal várjuk.

Legyen Ön is
Coop Klub törzsvásárló.

Pénteken jelentették be,
hogy egészségügyi dolgozók
97 százalékának engedélyez-
ték, hogy nyugdíj mellett is to-
vább praktizálhassanak. A
szentesi kórházban 12 orvos és
egy szakdolgozó nyújtott be
kérvényt, és mindenki meg-
kapta az engedélyt. A kérvé-
nyezõk az alábbi szakterülete-
ken dolgoznak: anesztezio-
lógia és intenzív terápia, sür-
gõsségi betegellátás, központi
laboratórium, tüdõgondozó,
pszichiátria, onkológia.

Tovább
gyógyíthatnak

Az elmúlt idõszakban a
szerbiai politikai vezetés nyi-
tottabb lett az együttmûkö-
désre, kedvezményekkel se-
gítenék a külföldiek beruhá-
zásait – mondta az Aranyka-
lász étteremben rendezett
szerdai üzleti reggelin Csáki
Mihály, a Kereskedelmi és
Üzleti Hivatal Újvidéki iro-
dájának vezetõje. Hozzátette,
számos vonzó üzleti lehetõ-
ség kínálkozik a szerb mezõ-
gazdaságban, az egészség- és
építõiparban, valamint a
megújuló energiák kiaknázá-
sa terén. Horváth István, a
megyei iparkamara szentesi
kistérségi elnöke szerint, a
megbeszéléssel elsõsorban a
vállalkozásoknak kívánnak
segíteni külgazdasági kap-
csolataik erõsítésében. Bozó
Zoltán, a Metalcom Zrt. ve-
zérigazgató úgy fogalmazott,
tapasztalatai alapján jelenleg
Szerbia a lehetõségek hazája.

Szerbiába
csábítottak

Szentesen olcsónak számít

A Köztisztasági Egyesülés összegyûjtötte 74 hazai telepü-
lés szolgáltatóinak kuka ürítési díjait. A tavaly augusztusi
adatok szerint 120 literes edényzet esetében a legalacso-
nyabb nettó díj 202, a legmagasabb 810 forint alkalman-
ként. Szentes a 234 forintos árral az utolsó helyeken áll. 
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Anekdotagyûjtemény és
disznótoros könyv kiadását
is támogatja idén az önkor-
mányzat. A civil és ifjúsági
szervezetek között 1,7 mil-
lió forintot osztottak szét,
kulturális rendezvények tá-
mogatására bõ 3 millió fo-
rint jutott. 

Az elmúlt hetekben több
városi támogatási keret fel-
osztásáról döntött az önkor-
mányzat mûvelõdési és
sportbizottsága. Mint meg-
tudtuk, a sporttámogatások-
ból kimaradt egyesületek
meghívásos pályázaton is-
mét igényelhetnek közpénzt
mûködésre és rendezvény-
szervezésre. A mûvelõdés te-
rületén kulturális rendezvé-
nyekre 3 milliós összeget
osztottak szét. A legtöbbet,
1,2 millió forintot a mûvelõ-
dési központ április 30-i ren-
dezvényeire adtak a döntés-
hozók. Egyebek mellett a nõ-
napi gálamûsor 347 ezer, az
Idõsek Világnapja 395 ezer, a
szilveszteri tûzijáték pedig
400 ezer forinttal szerepel a
támogatottak listáján. Óvo-
dai napokat mindösszesen
190 ezer, a könyvtár rendez-
vényeit 150 ezer forinttal tá-
mogatta a bizottság. 

Az egymilliós civilkereten
hét szervezet osztozott: a Jó
Úton Lóháton Alapítvány, a
Hunyadiak Örökében Törté-
nelmi Hagyományõrzõk
Egyesülete, a Mentálisan Sé-
rült Emberek Egyesülete, a
Szentesi Zenebarátok Egye-
sülete, a Lajtha László AMI
Támogatásáért Alapítvány és

a Szivárvány Alapfokú Mû-
vészeti Iskoláért Alapítvány
egyaránt 150-150 ezer, míg
az Árpád Szabadidõs Sport-
klub 100 ezer forint támoga-
tást kapott jórészt belföldi és
határon átnyúló kapcsolataik
erõsítésére. Az ifjúsági keret-
bõl a Kiss Bálint iskola ala-
pítványa, a VE-GA Gyermek
és Ifjúsági Szövetség, a Szen-
tesi Kosárlabda Klub, az Ár-
pád Szabadidõs Sportklub, a
Deák DSE, az Életjel KKSE és
a Szivárvány Alapítvány a
Bocskai utcai Óvodásokért
jutott 50 és 170 ezer forint
közötti összeghez. Az isko-
lák idei tanulmányi verse-
nyeihez 430 ezer forint támo-
gatást nyújt az önkormány-
zat. 

2013-ban több kiadvány
megjelenését is anyagilag se-
gíti a város. Például 200 ezer
forinttal járul hozzá az ön-
kormányzat a Vágvölgyi Zol-
tán szerkesztette, Szentesi
anekdoták címû kötet kiadá-
sához. Ugyanekkora ösz-
szegre számíthat Kruzslicz
Pál új könyve, ami Tóth Jó-
zsef életútját dolgozza fel.
Mód László disznótoros
könyvön dolgozik, amelyben
a disznóölés helyi hagyomá-
nyait mutatja be az olvasók-
nak – ehhez 150 ezer forint
támogatást kap. A Vasúttör-
téneti Alapítvány gépészeti
gyûjteményérõl Valkai Csaba
készít egy képekkel illuszt-
rált kötetet, a város ehhez
300 ezer forint támogatást
biztosít.  

B.D.

Közpénzek
kul túrára

(folytatás az 1. oldalról)
A Bartha János Kertészeti

Szakképzõ Iskolából ötvenen
ballagtak el. Helyükre az
egyelõre ideiglenes felvételi
rangsor szerint 37 szakkö-
zépiskolai és 55 szakiskolai
képzésre jelentkezõ nyolca-
dikos érkezhet, de itt átfedé-
sek is vannak, úgyhogy vár-
hatóan ennél kevesebb gó-
lyája lesz a mezgének.

A Zsoldos Ferenc Középis-
kola és Szakiskolától 240
végzõs vett búcsút, de közü-
lük néhányan továbbra is az
intézmény diákjai marad-
nak, mert második szakmát
is tanulnak. A felvett tanulók

végleges névsora szerint
mindössze 98 új tanulója lesz
szeptembertõl az iskolának.
A kilencedikesek 39 százalé-
ka katona- és rendésznö-
vendék lesz. A Zsoldoson
belül a katonasuli után a leg-
népszerûbb képzés a hegesz-
tõi volt, ahová 14-en nyertek
felvételt. A következõ tanév-
re 10 hiányszakmát határo-
zott meg Csongrád megyé-
ben a Regionális Fejlesztési
és Képzési Bizottság: a gó-
lyák közül 24-en választot-
tak ilyen, állami ösztöndíjat
biztosító képzést. 

Ami a jövõt illeti, nem túl
jók a kilátások. A megyei

szakképzés-fejlesztési kon-
cepció szerint hosszabb tá-
von az iskolarendszerû szak-
képzésben a tanulók létszá-
mának jelentõs csökkenése
várható. Mindez hatást gya-
korolhat a képzési szerkezet
átalakulására is. A dokumen-
tumban az áll, hogy míg ta-
valy 419 tizennégy éves
gyermek élt a szentesi járás-
ban, 2016-ra már csak 381-en
lesznek. A hét Csongrád me-
gyei járás közül csupán a
csongrádiban, a kistelekiben
és a makóiban nõ 2016-ig a
14 évesek száma. Az elfoga-
dott koncepció készítõi lehe-
tõségnek tekintik a szakkép-

zési intézményrendszer raci-
onalizálását, ugyanakkor a
veszélyek közé sorolják,
hogy a jelenlegi szakképzési
beiskolázási szerkezet éssze-
rûsítése települési érdekeket
sérthet.

Bíró Dániel 

A Horváth Mihály Gimnázium
10. D osztály Családi pótlék címû
elõadása a XXIV. Országos Diák-
színjátszó Találkozó pápai döntõ-
jén remekelt. A zsûri tagjai Sebõk
Bori dramaturg és Schilling Árpád
rendezõ voltak, akik különdíjat is
adtak egyrészt a csoportnak a ki-
emelkedõ együttes munkáért,
másrészt Szebeni Zoltánnak az in-
novatív közösségfejlesztésért.
Négy elõadást válogattak be a
POSZT diákelõadásai közé, kö-
zöttük a szentesi darab is szere-
pelni fog a neves színházi esemé-
nyen! A darab rendezõje az osz-
tályfõnök, Szebeni Zoltán, zongo-
rán kíséri az elõadást Majtényi
András. A csapat a POSZT-on jú-
nius 9-én, vasárnap lép fel.

A városi civil szakmai nap
programjára várják az érdek-
lõdõket május 17-én, pénte-
ken 13 órakor a Dózsa-ház
közösségi térben.

Civil vagy? Mit akarsz?
Honnan jössz? Mi közöd a
politikához? címmel Gellérfy
László médiatanácsadó, Köte-
lezettségek és lehetõségek az
önkéntesség területén cím-
mel Kozma Edit tart elõadást.

A kórház rendelõintézet-
ében, a szemészeti szakren-
delésen május 9-tõl, minden
hétfõn és csütörtökön fogad-
ják a betegeket. A rendelés
helye a 2. emelet 218-as szo-
ba. Elõzetesen érdeklõdni a
63/313-244/259-es melléken
lehet.

Szemészeti
szakrendelés

Nagyon fogynak a középiskolások

Az ország egyik legnép-
szerûbb internetes rockma-
gazinját Szentesen szer-
keszti egy néhány fõs stáb.
Emellett nem kisebb fába
vágták a fejszéjüket, mint
egy rockfesztivál meghono-
sítása városunkban. Mióta
mûködik a Rockbook elne-
vezésû honlap, s hogyan
született? - tudakoltuk meg
elõször is Balogh Pétertõl,
az ötletgazdától.

– A Rockbook Rockma-
gazin (www.rockbook.hu)
másfél éves adatgyûjtés után
indult útjára 2012 júliusának
elején, amely a közel egy
éves bemutatkozása óta, az
ország egyik legolvasottabb
internetes rock zenei portálá-
vá nõtte ki. A honlapot
egyébként 2-3 külsõs mun-
katárs segítségével szer-
kesztjük – válaszolta a fiatal-
ember. A portálon azt olvas-
ható, hogy a teljességre tö-
rekszik a honlap, ami a rock-
élet bemutatását illeti. Ez azt
jelenti, hogy hiánypótló

online magazinról van szó?
– érdeklõdtünk tovább. – Cé-
lunk a rockzenei hírek, prog-
ramok, interjúk napi szintû
közlése, valamint a zenekar-
ok minél részletesebb bemu-

tatása, az amatõröktõl a pro-
fikig egyaránt – mondta Ba-
logh Péter, hozzátéve, hogy
a Rockbook egy nagyobb
megújuláson fog átesni a
nyár folyamán, ezáltal ren-

geteg meglepetést tartogatva
az olvasóknak.

– Hosszabb távom min-
denképp egy komplex por-
tálban gondolkozunk. 

Várják minél több zenekar
jelentkezését a honlapra,
akiknek egy saját profil ki-
alakítása után lehetõségük
van hírt adni magukról akár
cikk, klip-premier, esetleg in-
terjú formájában. Jelenleg
közel 500 hazai csapat van
regisztrálva náluk, de az
egyre nagyobb népszerûség-
nek köszönhetõen a zenekar-
ok száma folyamatosan nö-
vekszik.

Péterék már a június 15-i
nagyszabású koncertjükre,
az I. Rockbook Fesztiválra
készülnek, mely a Rockbook
Rockmagazin szervezésében
Szentesen, a Mûvelõdési és
Ifjúsági Ház parkjában (Gö-
dör) várja a  rockzene rajon-
góit, s remélik, hagyomány-

teremtõ lesz városunkban.
Az est fõ attrakciójának a

Ganxsta Zolee és a Kartel élõ
koncertjét kínálják a szerve-
zõk. Az AC/DC rajongók-
nak szintén feltétlenül ott a
helyük, ugyanis egy másfél
órás produkcióval áll a
nagyközönség elé a zenekar
legnépszerûbb magyarorszá-
gi képviselõje, az AB/CD.
Továbbá fellép még a fiata-
lok körében egyre népsze-
rûbb – Szebeni Zoli-ékkal fel-
álló – Ballabox, az ex-EKA
(Ellenzéki Kerekasztal) tag-
jaiból verbuválódott,
progresszív rockban utazó
Strange Patriots, valamint a
szentesi fiatalokból álló The
Fly zenekar.

Péternek volt már egy-két
kisebb koncertszervezése, de
csak klub szinten. Azonban
régóta dédelgetett tervük
volt egy nagyobb kaliberû
rock fesztivál megvalósítása,

majd késõbbi meghonosítása
Szentesen, mivel szinte az
ország összes szegletében ta-
lálható hasonló rendezvény,
nem kevés embert megmoz-
gatva és ezzel öregbítve a
város hírnevét, amely szer-
ves része lehetne az éves
szentesi programsorozatnak.
– Elég, ha csak a soproni
Volt, a tokaji Hegyalja, vagy
a székesfehérvári Fezen
Fesztiválokat említjük, a tel-
jesség igénye nélkül. Ezen
fesztiválokon már szinte ha-
gyomány a világhírû sztár-
zenekarok fellépése, mint
például idén nyáron Székes-
fehérváron a legendás Deep
Purple – mondta Péter.

(Jegyeket elõvételben a
Bootleg Boltban, a  Babilon
Könyvesházban és a Mûve-
lõdési Ház és Ifjúsági Ház
jegypénztárában vásárolhat-
nak az érdeklõdõk).

D. J.

Ballagás a Zsoldosban. (Fotó: Vidovics)

Nehezebb a
pályakezdõknek

Ami a kirepülõket illeti,
a statisztikai adatok alap-
ján egyre nehezebb elhe-
lyezkedni a pályakezdõk-
nek. A Csongrád megyei
önkormányzat április végi
ülésén tárgyalt a megyei
szakképzés-fejlesztési
koncepcióról, amiben az
áll, hogy 2006 végén még
csak 177 regisztrált pálya-
kezdõ munkanélkülit tar-
tott nyilván a szentesi
munkaügyi központ, az
elmúlt év decemberében
viszont már 275 volt ez a
szám. Megyei összevetés-
ben a szakközépiskolák-
ban, valamint a szakisko-
lákban végzett, és munka
nélkül maradt fiatalok
száma hat év alatt a két és
félszeresére nõtt. A csu-
pán gimnáziumot végzet-
tek körében kétszeres ez a
szorzó, a technikumot, fõ-
iskolát és egyetemet vég-
zett, munkanélküli fiata-
lok száma viszont – ki-
sebb kilengésektõl elte-
kintve – nagyságrendileg
nem változott 2006 óta.

DDDDrrrráááámmmmaaaaiiii    ssssiiiikkkkeeeerrrr

Rockbook a neten és élõ koncerten

Civil nap

Ganxsta Zolee
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Egy gyõzelem és egy ve-
reség a Szentesi Kinizsi me-
gyei másodosztályú labda-
rúgócsapatának elmúlt heti
mérlege. A mieink szerdán,
Tiszaszigeten kaptak ki 2-1-
re, majd itthon verték baj-
nokesélyeshez méltó játék-
kal a Sándorfalva II. csapa-
tát.

Bár nem játszott rosszul,
sõt vezetett is a Tiszasziget
otthonában a Kinizsi, mégis
egy gólos vereséggel jöttek
haza az idegenbeli túráról
Bozóki Zoltán legényei. – Ki-
fejezetten jól futballoztunk,
vezettünk is a félidõben, ám
a szünetet követõen vissza-

esett a játékunk, a hazaiak
fellelkesedtek, és a maguk
javára fordították a mérkõ-
zést – elevenítette fel a tör-
ténteket a szentesiek meste-
re. – Szerencsére gyorsan si-
került korrigálnunk a botlá-
sunkat, és végig motiváltan
játszva, szép gólokat lõve
fektettük két vállra szomba-
ton a Sándorfalvát.

A gyõzelem azért is volt
fontos a csapat számára,
mert a Kinizsi õsszel az elsõ
vereségét éppen Sándor-
falván szenvedte el, bár azt
Bozóki edzõ is elismerte,
hogy akkori ellenfelük erõ-
sebb kerettel állt ki azon a ta-

lálkozón. A gyõzelem értékét
növeli, hogy a Kinizsi, Boldi-
zsár kiállítása miatt, tíz em-
berrel is „megszórta” ellen-
felét. Sõt, akár még nagyobb
arányú lehetett volna a siker,
ha a kapus, Szél Bence nem
hibázza el az egyik büntetõt.
– Mihály Róbert van kijelölve
a büntetõrúgásra, egyet érté-
kesített a találkozón, a mási-
kat átengedte Bencének, aki
sajnos elrontotta azt – mond-
ta Bozóki Zoltán. 

A Kinizsi három mérkõ-
zést játszik zsinórban itthon,
ebbõl az elsõn behúzta a há-
rom pontot a csapat. A kö-
vetkezõ ellenfél szombaton,

17 órakor a Gyálarét gárdája
lesz, az elõmérkõzést 15 órá-
tól az ifjúságiak játsszák. A
táblázatot továbbra is nagy
fölénnyel, 62 pontot gyûjtve,
13 pont elõnnyel vezeti a
Szentes a második helyezett
Makó elõtt. A harmadik he-
lyen álló Tiszasziget egy
mérkõzéssel kevesebbet ját-
szott, és így 47 pontjuk van,
vagyis a mieinknek a hátra-
lévõ öt bajnoki mérkõzésen
összesen négy pontot kell
gyûjteniük ahhoz, hogy
megnyerjék az idei másod-
osztályú pontvadászatot. 

hv

A szentesi Kiss Bálint Kö-
télugró Klub versenyzõi –
Molnár Gábor, aki egyben a
klub edzõje is, Varga Máté
és Vass Vivien – várják
mindazok anyagi támogatá-
sát, akik segíteni tudnak
abban, hogy a három fiatal
sportoló kijuthasson Dániá-
ba, a július 25. és 31-e kö-
zött megrendezendõ Euró-
pa-bajnokságra. 

Mindhárman a Magyar
Ugrókötelesek Szövetségé-
nek (MUKSZ) tagjai, a kötél-
ugró sport elkötelezett hívei,
kiemelkedõ tehetségû, kitar-
tóan szorgalmas, példamuta-
tó versenyzõk; méltó tagjai a
magyar válogatott csapat-

nak. Az elmúlt években szá-
mos versenyen vettek részt,
országos és megyei bajnoki
címet szereztek. 

Az önkormányzat 2010-

ben és 2012-ben elért ered-
ményük elismeréseként az
Év kiváló sportolója címmel
jutalmazta a kötélugrókat. 

Az Eb-n való részvételt há-

rom válogatóverseny elõzte
meg, amelyeket Nagykani-
zsán, Budapesten és Szolno-
kon rendeztek. A klub ver-
senyzõi eredményesen szere-
peltek, ezzel kvalifikáltatták
magukat az Európa-bajnok-
ságra. 

Kiutazásuknak azonban
akadálya van, mivel a verse-
nyen való részvétel díja 530
euró/fõ, ami közel 160.000
forint, befizetésének határ-
ideje: május 31. Ezen felül
még a kiutazás is igen költ-
séges.  

Akinek lehetõsége van,
kérjük az alábbi bankszámla-
számra történõ utalással se-
gítheti a sportolókat: Kiss
Bálint Kötélugró Klub
11600006-00000000-45949007
az Európa-bajnokságon való
részvétel támogatása közle-
ménnyel. 

Vassné Bögöthy Mónika 

A hazai elsõ osztályú teke-
bajnokság keleti csoportjá-
ban szereplõ Szentesi TKSE
legutóbbi két mérkõzését el-
vesztette 6 : 2 arányban a
Ceglédi Vasutas SE ellen. A
Szentesi Tekézõk Egyesülete
a 6. helyen zárta a bajnoksá-
got. Dömsödi Ferenc az egye-
sület elnöke elégedett a 6.
hellyel, teljesítették az õsz-
szel kitûzött célt. Az ifik a
megnyerték a bajnokságot.
Az elnök tervei szerint a

TKSE folytatja õsszel az NB-
I-es bajnoki szereplést. A ha-
zai meccseket Szankon ját-
szották, mivel szegváron
magas a pályabérleti díj, de
szeretnének közelebbi pályát
találni a következõ idényre.

Az NB-II Dél-keleti cso-
portjában szereplõ Szentesi
VTE a 2 helyen végzett a baj-
nokságban és a Gyula csapa-
tának visszalépése okán jo-
got szerzett az NB-I-es indu-
láshoz. 

Nem sikerült a bravúr, az esélyesebb Debrecen kettõs
gyõzelemmel utasította maga mögé a Valdor - Szentesi VK
férfi vízilabda-csapatát, így a mieink a 7-8. helyért játszhat-
nak majd a bajnokságban.

10-9-re kapott ki Debrecenben a Szentes az egyik fél máso-
dik gyõzelméig tartó párharc elsõ felvonásán, akkor Lukács
Dénes, a mieink vezetõedzõje úgy nyilatkozott, hogy az idény
legjobb játékát nyújtva csaknem bravúrt ér el a társaság a jó-
val erõsebb játékoskerettel rendelkezõ, és a szentesinél „iz-
mosabb” büdzsébõl gazdálkodó vendéglátók ellen. Történt
mindez annak ellenére, hogy a két klub megállapodása értel-
mében Weszelovszky László nem játszhatott a Szentesben, és
Németh Dániel csapatkapitány is kikerült a keretbõl, informá-
cióink szerint fegyelmezési célzattal. Horváth Tamás viszont
nagyon nagyot játszott a kapuban, a fiatalok is jól teljesítet-
tek, így nagyon közel került a bravúrhoz a Szentes. Szerdán
aztán már sokkal jobban kidomborodott a két csapat közötti
tudásbeli különbség, a debreceniek fegyelmezetten játszot-
tak, a helyzeteiket jó százalékban használták ki, nem beszél-
ve az emberelõnyös szituációkról. A ligeti uszodában így vé-
gül öt góllal, 12-7-re kapott ki a Szentes, ami azt jelenti, hogy
a 7-8. helyért játszhatnak majd Regõsék a BVSC ellen. – Na-
gyon szerettünk volna ebben a párharcban bizonyítani, saj-
nos nem lett belõle harmadik mérkõzés – nyilatkozta Lukács
Dénes a találkozót követõen. – A vendégek védelme ezúttal

jól zárt, stabilabbak voltak hátul, mint vasárnap, ehhez páro-
sult még náluk egy kiemelkedõ kapusteljesítmény. Úgy gon-
dolom, hogy a kilátogató szurkolók, ha szentesi gyõzelmet
nem is, de jó vízilabdát láthattak ezen az estén. A csapatban
bemutatkozó Manic-ról annyit kell tudni, hogy tavaly nyár
óta itt vízilabdázik, 18 esztendõs szerb játékosról van szó,
szerintem megoldotta a rábízott feladatokat. 

Arra a kérdésre, hogy Németh Dániel miért nem játszott
egyik mérkõzésen sem a Debrecen ellen, Lukács Dénes rövi-
den annyit mondott, hogy a szentesi kilences, a korábbi csa-
patkapitány ebben a bajnokságban már nem száll medencé-
be.

hv

Elmaradt a bravúr

A szegedi Arany János Is-
kola idén is megrendezte a
hagyományos, meghívásos
szertorna versenyét, az
Arany-kupát. A Koszta Jó-
zsef Általános Iskola fiatal
tornászai is részt vettek a
viadalon, és ha már ott jár-
tak, nem jöttek haza üres
kézzel.

Három szentesi csapat in-
dult a tornaversenyen, az 1-
2. osztályos kislányok közül
két, míg a felsõs lányok kö-

zül egy csapatot válogatott
össze Oroszi Szilvia, a szer-
tornászok vezetõje. A kicsik
két- illetve háromszeres ver-
senyen indultak, elõbbiben
talajon és szekrényugrásban,
utóbbiban talajon, szekrény-
ugrásban és gerendán mu-
tathatták be gyakorlataikat,
csakúgy, mint a nagyok. – A
két szeres kislányok kilenc
csapat közül a negyedik he-
lyen végeztek, míg a három
szeren tornázó kicsik ezüst-

érmesek lettek, egyéni össze-
tettben pedig, Gál Dalma ré-
vén, egy bronzérmet is be-
gyûjtöttünk - mondta Oroszi
Szilvia. – Külön köszönet jár
a gyerekek szüleinek, akiktõl
rengeteg segítséget kapok,
kapunk, nélkülük nem ér-
tünk volna el ilyen szép sike-
reket. 

A versenyszezon az
Arany-kupával véget ért a
tornászoknak erre a tanévre,
de természetesen az edzések
folytatódnak, sõt, a nyári
szünetben is lesz alkalmuk
edzeni a kicsiknek a Koszta
József Általános Iskolában.

hv

A megyei bajnokságban
szereplõ Szentesi KK felnõtt
férfi kosárlabda csapata a lis-
tavezetõt fogadta legutóbb a
sportcsarnokban. A hazaiak
43:80 arányban maradtak
alul a Gátlástalan Tüzelõk el-
len. A szentesi kosarasok a 4.
helyen állnak 14 forduló
után. Legközelebb pénteken
este fél 8-kor fogadják a je-
lenleg egy hellyel elõttünk
álló Vásárhelyi Ital KK-t. A
bajnoki szezon utolsó mérkõ-
zését idegenben játsszák a
sereghajtó szegedi Freestyle
csapata ellen.

Még két meccsVéget ért a
tekebajnokság
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(Fotó: Vidovics)

(Fotó: Vidovics)

Szertorna érmek
az Arany-kupáról

Európa-bajnokságra
készülnek az ugrókötelesek

Meghívót kaptak

Kihirdette a barcelonai világbajnokságra készülõ, a pe-
kingi Világliga Szuperdöntõre utazó és a kazanyi
Universiadéra készülõ nõi vízilabda válogatott kereteket
Merész András szövetségi kapitány.

A nyári tornákra a felkészülés május 26-án kezdõdik
Budapesten, miközben a Világliga döntõjét június elseje
és ötödike között rendezik Pekingben. A Hungerit –
Szentesi VK csapatából a  világbajnokságra készülõ keret
tagja lett Miskolczi Kitti és Gémes Alexa, a Világliga ke-
retbe válogatták be Miskolczi Kittit, míg az Universiade
keretben kap lehetõséget a bizonyításra Gundl Diana és
Hevesi Anita.
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Egy évvel ezelõtt hozott
OEP-rendeletet módosított
május 1-jétõl az Emberi
Erõforrások Minisztériuma,
mely arra vonatkozott, hogy
bizonyos laboratóriumi ér-
ték eléréséhez kötötték a
korszerûbbnek tartott ana-
lóg inzulin 100 százalékos
támogatását. A rendelet ha-
tására a betegek kb. egyhar-
mada tért vissza a korábban
alkalmazott „hagyomá-
nyos” azaz humán inzulin-
ra.

Azok a  cukorbetegek,
akiknek nem sikerült elérni a
három havonta történõ el-
lenõrzéskor a 8 százalékos
hemoglobinA1c – értéket, de
mégis ragaszkodtak a kor-
szerûbb inzulinkezeléshez,
50 százalékos térítéssel vásá-
rolhatták meg azt. Aki ezt
nem tudta vállalni, visszatér-
hetett a másik típusú inzu-
linra, amely nem rosszabb,
inkább más jellegû életmód-
beli változásokat jelent, mint
az analóg inzulin alkalmazá-
sa. Mindez elég nagy fel-
bolydulást keltett, részben
joggal, hiszen a jogalkotó
nem tett különbséget az 1-es
és a 2-es típusú, a fiatalkori
vagy az idõskori cukorbeteg-
ségben szenvedõk között,
magyarázta Földesi Irén. A
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház diabetológiai
szakrendelõjének vezetõje
szerint azt, hogy a meghatá-
rozott  laboratóriumi értéket
egyeseknek nem sikerült el-
érni, számos tényezõ is befo-
lyásolhatta, például közben
kialakult betegség, ami át-
menetileg felborította az

anyagcserét. A rendelet hatá-
sára az analóg inzulint hasz-
náló betegek mintegy 30 szá-
zaléka egy másik kezelésre
tért át. Ezt a rendeletet mó-
dosították e hónaptól, mely-
nek lényege, hogy kikerültek
a szabályozás alól az 1-es tí-
pusú cukorbetegek, vagyis,
akiknél szükséges az analóg
inzulin továbbra is 100 szá-
zalékos támogatással kap-
hatják azt, függetlenül a la-
borértéktõl. A 2-es típusú di-
abéteszesek esetében is vala-
mivel rugalmasabb lett az új
szabályozás.

Ötezer körül van már a
kartonok száma a szentesi
diabetológián, ez a környék-
beli cukorbetegek jórészének
gondozását jelenti: köztük
nagy számban vannak inzu-
linos, tablettás, inzulinpum-

pás és terhességi cukorbete-
gek is – vagyis a diabétesz
valamennyi válfaját kezelik
a szakrendelésen. Helyi szin-
ten nem okozott túl sok
problémát a rendelet tavalyi
bevezetése, tudtuk meg
a szakrendelõ vezetõjétõl.
Földesi Irén úgy látja, az or-
szágos arány jelentkezett
Szentesen is, a betegek mint-
egy harmadát érintette a ren-
delet szigora, õk visszatértek
a korábbi, ún. humán inzuli-
nos kezelésre. – Részletesen
elmagyaráztuk a betegeink-
nek, hogy ez a rendelet mi-
vel jár, mivel a jogalkotó
meghagyta azt a lehetõséget,
hogy aki az inzulin árának
50 százalékát fizette, egy év
múltán visszatérhetett a tel-
jes mértékben támogatott
gyógyszerhez, amennyiben

bizonyos feltételeket teljesí-
tett. Ez most félévre módo-
sult, és így az a 2-es típusú
cukorbeteg is kap egyfajta
könnyítést, akinek nem sike-
rült 8 százalék alatti értéket
elérni, s úgy dönt, hogy
mégis ezt a kezelési rend-
szert választja. 

A felmerülõ költségeket a
fõorvosnõ szerint azért nem
lehet forintosítani, mert az
összeget mindenki esetében
a napi inzulindózis határoz-
za meg. Néhány ezer forint-
tól akár 10-20 ezer forintra is
rúghat az összeg havonta, az
inzulin adagjától függõen.

A fentebb említett 8 száza-
lékos hemoglobinA1c-érték
azt jelenti,  hogy 10-12
mmol/l-es vércukorátlagaik
vannak a megelõzõ három
hónapban a betegeknek.

– Ennél kevesebb érték eléré-
se a cél, hiszen ez csak egy
bizonyos inzulin felírásához
szükséges határ. Egy cukor-
beteg akkor van jól gondoz-
va, akkor lehet megóvni a
szövõdményektõl, ha ez a
százalékos érték 7 alatti –
mondta a fõorvosnõ. Azt is
elmagyarázta, a cukorbeteg-
ség élethosszig tartó állapot,
ám nagyon jól kezelhetõ. Ha
valaki nem szed gyógyszert,
nem ad magának inzulint,
diétával tartja egyensúlyban
a diabéteszét, õ akkor is cu-
korbeteg, csak abban a sze-
rencsés helyzetben van,
hogy nem szorul gyógyszer-
re. Akinél egyszer megálla-
pították a cukorbetegség di-
agnózisát, az önmagában
nem szûnik meg, legfeljebb
olyan jól kezelik, olyan jól si-
kerül tartani az életmódbeli
tanácsokat, hogy gyakorlati-
lag teljes értékû életet élhet
az ember.

A cukorbetegek anyagcse-
re állapotát nagyon sok té-
nyezõ befolyásolja. Fontos
szempont, hogy a beteg és a
gondozó csapat együttesen
határozza el, hogy a beteg
számára melyik a leginkább
alkalmas és megfelelõ keze-
lési mód. Sok minden függ a
beteg hozzállásától, képessé-
gétõl, hogy mennyire tudja
vagy akarja alkalmazni a
megtanultakat. Ezért fontos
a diéta, a mozgás, az egyéb
betegség esetén alkalmazan-
dó teendõk állandó ismétlé-
se, a rendszeres orvosi kon-
zultáció. 

Darók József

A Szentes Városért Közala-
pítvány köszönetét fejezi ki
mindazon magánszemélyek-
nek, akik 2012. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-ával a
közalapítványt támogatták.
A befizetések összege 58 500
Ft volt. Ezeket és a további
adományokat a kuratórium
– az alapítvány tevékenysé-
gének megfelelõen – a város-
szépítés, mûvészeti csopor-
tok, sport- és kulturális prog-
ramok, tanulói ösztöndíjak,

helytörténeti kiadványok tá-
mogatására fordítja. Az idén
januárban elindult Studium
Generale tehetséggondozó
programot Közalapítvá-
nyunk mûködteti, amelynek
célja a szentesi, ill. a Szente-
sen tanuló középiskolások
továbbtanulásának elõsegíté-
se. Kérjük városunk lakóit,
hogy támogatásukkal segít-
sék célkitûzéseink megvaló-
sítását. Adószám: 18450046-
1-06. 

Kos
Bármit tesz, gondol, az
pont úgy lesz jó, ahogy

megteremtette és létrehozta. A dolgok
éppen úgy történnek, ahogy azt meg-
álmodta. Pozitív változások érkezését
rejtik ezek a napok. 

Bika
Bikaként szereti, ha elõre
kiszámíthatja az egyes lé-

péseket, de ez most valahogy nem si-
kerül. Mintha a sors direkt minden pil-
lanatban keresztbe akarna tenni.

Ikrek
Központi szerepet kap
anyagi helyzete, mely min-

denképpen javulni fog, bár lehet, hogy
a bankszámlája még nem gyarapszik,
de a jó híreket, a pozitív elõjeleket biz-
tosan megkapja. 

Rák
Bizonyára azt is észrevette,
hogy erõteljes belsõ átala-

kulási folyamat van önben, ami érinti
a szellemi és a fizikális oldalt egy-
aránt. Változik, mert igénye van rá. 

Oroszlán
Úgy érzi, hogy kicsit kicsú-
szott a lába alól a talaj?

Nem mennek hibátlanul a dolgok, sok
a váratlan akadály, ráadásul felesle-
ges köröket kell futnia? Ennek egyik
oka lehet a nem megfelelõ kommuni-
káció.

Szûz
Ezen a héten biztos, hogy
nem lesz béke és végtelen

nyugalom, sokat jön és megy, ügye-
ket intéz, ráadásul sok extra feladat is
elõkerül. Ki kell mozdulnia a komfort-
zónából, ami egy-két napig biztos,
hogy ijesztõ lesz.

Mérleg
Képes  felturbózni magát, be
tud fogadni új információkat,

tanulni is akár, ha kell. Gyûjtsön új ta-
pasztalatokat leginkább szakmai téren. A
gyorsaság és a megfontoltság most
alapvetõ feltétel.

Skorpió
A hét közepén az égiektõl
olyan extra segítség érkezik,

melyet érdemes felhasználnia jogi és üz-
leti ügyek intézéséhez. Ha valahol elakad,
és nem volt jó megoldás, most biztos
megtalálja a kiutat a kátyúból. 

Nyilas
Nem lesz olyan kérdés, amire
ne tudna választ adni. Ha

mégis akad, azt biztos meg tudja majd
mondani, ki tud ebben segíteni. Nagysze-
rû tanácsadója lesz most mindenkinek.

Bak
Ezen a héten könnyedén épít-
heti és mélyítheti emberi kap-

csolatait, amire nagyon is szüksége van.
Biztosan észrevette, hogy mostanság ki-
csit több félreértésben volt része, és né-
hány kötelék meglazult, vagy meg is sza-
kadt.

Vízöntõ
Szinte egyenesen vadászik a
különféle lehetõségekre, me-

lyeket megragadva változtathat valamit
önmagán, életén, szakmai téren, vagy
bárhol máshol. Az anyagi ügyek is hirte-
len fellendülnek.

Halak
Kedvezõ hét ez a mostani,
semmi nem zavarja meg az

életét, sõt, inkább az lesz már-már zava-
ró, hogy minden sínen van, gond nélkül
végzi a dolgát, senki nem hátráltatja, sõt,
mások segítik. Kiegyensúlyozottság és
harmónia jellemzi mindennapjait.

Május 11-18.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Egy ember árulja az autóját a
piacon. Odamegy hozzá egy vevõ
és kérdezi:
– Mennyit fogyaszt ez az autó
városban?
Mire az eladó:
– Nem tudom, falusi vagyok.

– Nézd már te, asszony! – mondja
a székely a feleségének.
– Nézz ki az ablakon, egy ló van az
udvarunkon!
– Az nem is ló, hanem tehén, te! –
mondja a felesége.
– Nem a tükörben te, én az ablakot
mondtam!

Kovács éjjel 3-kor hazaszól a
feleségének:
– Képzeld drágám, õsmagyar
lettem!
– Hogyhogy?
– Itt-tas.

Két hülye beszélget:

– Hé, látod azokat a köveket?
– Igen, miért?
– Azokat a víz hordta ide.
– Dehát itt nincs is víz!
– Biztos elment kavicsért.

– Halló, rendõrség?
– Tessék, mit akar bejelenteni?
– Fel akarom jelenteni a postást. Itt
ül a körtefámon és bosszantja a
kutyámat.

Falusi panzióban hajnalban ébreszti
a gazda a vendéget:
– Ébresztõ, uram, kész a reggeli!
– De én még nem kérek reggelit –
mondja álmosan a férfi.
– Az nem számít, de kell a lepedõ
az asztalterítéshez.

Riporterek faggatják a halászhajó
kapitányát: mikor fordul vissza a

nyílt tengerrõl? Amikor már fogytán
a víz, az üzemanyag, vagy amikor
már tele vannak a hordók hallal?
– Egyik sem – feleli. – Van a hajón
egy nagyon ronda szakácsnõ.
Amikor már ott tartok, hogy õt is
megkívánom, kiadom a parancsot:
indulás haza!

Kovács megkérdi Kistõl, mi az a
tõzsde.
Kis:
– Nézd Kovács, nem könnyû
elmagyarázni, hogy te is megértsd.
Tegyük fel, hogy veszel egy tyúkot,
ami aztán tojást tojik. Aztán a
tojásból kikel a csibe, a csibébõl
tyúk lesz, az megint tojást tojik,
abból tyúk lesz, ami megint tojik.
És egyszer csak jön az árvíz és
minden tyúkot elvisz! És akkor azt
mondod: „A rohadt életbe! Kacsát
kellett volna venni!”
– Na látod, ez a tõzsde!

Hõguta

Szentes Városért
Közalapítvány

Módosult és könnyít az új inzulinrendelet

A cukorbetegen is múlik, mit választ

Huszadik alkalommal ren-
dezik meg az Egyházzenei
Találkozót  május 19-én, va-
sárnap 17 órakor a reformá-
tus nagytemplomban. A
kórushangversenyen fellép
Szentes Város Fúvószeneka-
ra. A mûsorban Gungl József:
Magyar induló, Kélek Béla:
Magyar vígjáték induló,
Wagner: Nászinduló a „Lo-
hengrin” címû operából,
Egressy Béni: Klapka induló
címû darabja is felcsendül.
Vezényel: Mihály Béla.

Egyházzenei
találkozó

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

Tiszai életképek címmel nyílik
kiállítás május 18-án, szombaton
15 órakor a Koszta József Múze-
umban. A kiállítást Jászné Gyovai
Ágnes szakaszmérnök nyitja
meg. Június 15-ig nyitva tartási
idõben látogatható a tárlat.

Városi könyvtár
Kovácsné Gál Kati és Vinczéné

Keller Teri festményeibõl nyílt ki-
állítás május 28-ig tekinthetõ
meg.

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
Bödõcs Tibor humorista önálló

estjére várják a közönséget má-
jus 16-án, csütörtökön 19 órára.

Galéria Kávéház és Étterem
Kis László kiskunfélegyházi fo-

tós tárlata július 1-ig tekinthetõ
meg.

Õze Lajos Filmszínház
Május 11. 
15.30 óra E.T. – a földönkívüli

– amerikai sci-fi kalandfilm, 
Május 12. 
15.30 óra Mamma Mia! –

amerikai-angol-német vígjáték.
Május 9-13.
17.30 óra Zambézia – dél-afri-

kai animációs film,
20 óra Teddy mackó – dán-

angol filmdráma.
Kedden és szerdán szünnap

van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Május 10-tõl

Május 13-án, hétfõn 18 órakor
nyílik a Szentesi Fotókör tagjainak
kiállítása  a Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban. A kiállítást Kárpáti Lajos

hírszerkesztõ nyitja meg.
A szentesi fotósok új, fekete-fe-

hér fotóikból összeállított képválo-
gatással mutatkoznak be most vá-
rosunkban. A fekete-fehér képek a
fény és árnyék, továbbá a forma-
világ érdekes témakörében lettek
összeválogatva, láthatók a hangu-
latok, érzések és a világunk apró
részleteinek színtelen, de mégis
nagyon „színes” ábrázolásai. A
tárlaton Albert Béla, Apró Mária,

Bakó Ildikó, Balogh Viktor, Bíró

Albert, Gálfalvyné Hilda, Györgyi

László, Kiss János, Kozma Anita,

Králik Emese, Levendovics

György, Marton Ferenc, Nagy Ist-

ván, Német Gabriella, Pusztai Pé-

ter Pál, Sebõk Adél, Tóthné

Timafalvi Gizella alkotásai tekint-
hetõk meg május 31-ig.

Fekete
és fehér

Sok minden függ a beteg hozzáállásától, hogy mennyire alkalmazza a tanácsokat.



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

Két lány vert meg egy
harmadikat az egyik helyi
szakközépiskola könyvtárá-
ban. A lányok valószínûleg
nem egy szépirodalmi köte-
ten kaptak hajba a délelõtti
osztályfõnöki órán... Az elõ-
zetes szóváltást követõ po-
fozkodás után a sértett felje-
lentést tett a rendõrségen,
de hogy pontosan ki ütött
kit, azt majd egy alapos
vizsgálatnak kell tisztáznia.
Az viszont biztos, hogy a
rendõrség garázdaság miatt
indított nyomozást az ügy-
ben.

Két férfi, csupán szórako-
zásból kötött bele és ütött
meg két szórakozni vágyó
vendéget a derekegyházi
mûvelõdési ház mosdójában
május elsején. A férfiak min-
den elõzmény nélkül léptek
oda kiszemeltjeikhez, akiket
megütöttek. Ellenük is ga-
rázdaság miatt folyik nyo-
mozás.

Ékszereket próbált fel ma-
gára egy férfi az egyik szen-
tesi ékszerüzletben, ám az
egyik valószínûleg nagyon
megtetszhetett neki, mert
hírtelen kiszaladt vele az ut-

cára. A pontos személyleírás-
nak köszönhetõen néhány
perccel késõbb már el is fog-
ták a tolvajt, aki régi ismerõ-
se a nyomozóhatóságnak. A
szentesi férfi ellen lopás mi-
att indult eljárás.

Egy pohár vizet kért az
idõs lakástulajdonostól egy
ismeretlen férfi Szegváron
néhány nappal ezelõtt. Az is-
meretlen még arra is figyel-
meztette a tulajt, hogy na-
gyon sok gyanús személy
járja mostanában Szegvár ut-
cáit, jó lesz tehát vigyázni az
értékekre. Hogy a házigazda
pénze biztonságban van-e,
azt már közösen ellenõriz-
ték, majd egy újabb pohár
vizet kért az ismeretlen láto-
gató. A bûnözõ, a házigazda
figyelmetlenségét kihasznál-
va, késõbb ellopta a tulajdo-
nos pénzét, majd kisétált a
házból.

Préslemezeket és préske-
verõ-lapot lopott el ismeret-
len tettes az egykori tégla-
gyár használaton kívüli ud-
varáról. A tolvaj ellen lopás
miatt indított eljárást a Szen-
tesi rendõrkapitányság Bûn-
ügyi osztálya.

A 23 éves P. Attila április
18-án kora délután ment be
az egyik csongrádi ékszerüz-
letbe, ahol az arany pecsét-
gyûrûk iránt érdeklõdött. Az
eladó többet mutatott neki,
közülük kettõt az ujjára is
felhúzott. A fiatalembernek
nem állt szándékában, hogy
kifizesse a 130 ezer forint ér-
tékû ékszereket, ezért kisza-
ladt az üzletbõl. A rendõrök
május 7-én megállapították a
gyanúsított személyazonos-
ságát, akit szentesi lakásáról
elõállítottak. P. Attila beis-
merõ vallomást tett. Ellene
lopás vétsége miatt indult
büntetõeljárás.

Több mint egy tucat lopott
kerékpár ügyében folytat
büntetõeljárást a Szentesi
Rendõrkapitányság öt gya-
núsított ellen. A nyomozók
több kétkerekût megtaláltak,
kettõnek viszont nincs gaz-
dája. Egy Power Cruiser tí-
pusú, 1206 vázszámú vajszí-
nû és egy Schwinn Cruiser
típusú SLT0100707 vázszá-
mú sárga színû kerékpár tu-
lajdonosát még keresik a
nyomozók.

hv

Elhunyt: Kánvási Imréné
Német Mária (Vécsey K. u. 18.),
Balázs Lajos (Berek tanya 54.),

Tary György Imréné Molnár
Jusztina (Horváth M. u. 5.).

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: Május 13-ig: Kertvárosi Patika (Köztársaság
u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig. Május 13-20-ig: Menta
Gyógyszertár (Alsórét 258., TESCO) hétfõ-péntek 8-18.30, szombat 8-
16.30-ig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) május 11-
12-én Hobot László, Kodály Z. u. 15., telefon: 20/311-08-30.

Verés az iskolai könyvtárban

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

Telefon, fax: 63/311—563
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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
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GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü május 13—17.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Sárgaborsóleves füstölt ízekkel és
hideg málnakrémleves

A menü: Székelykáposzta
B menü: Görögös csirkés rakott tészta v.

rántott gomba kukoricás rizzsel
Kedd: Tojásos leves és

fokhagymakrémleves
A menü: Rakott krumpli salátával vagy

káposztás kocka
B menü: Csongrádi apróhús, sült

burgonya, saláta
Szerda: Korhelyleves és gyümölcsleves

A menü: Karaj ropogós bundában, tört
burgonya és szilvaszósz

B menü: Sült kacsacomb, rizibizi
Csütörtök: Orjaleves házi tésztával és

lencseleves virslivel
A menü: Bakonyi sertéstokány, tészta,

saláta
B menü: Kentucky csirkecomb, kukoricás

rizs, saláta
Péntek: Gyümölcsleves és zöldségleves

csirkeaprólékkal
A menü: Brassói aprópecsenye, sült

burgonya, saláta
B menü: Rántott afrikai harcsa

petrezselymes rizzsel vagy
tükörtojás spenóttal

www.galeriakavehaz.hu (X)

Nem kis meglepetés érte olvasónkat, ami-
kor Boros Sámuel utcai udvarukban a közel
2 méter magas kerítés tövében két kiskutyára
bukkantak április 26-án délután, vagyis fé-
nyes nappal. Az eset a férfival azt mondatja:
csak egy lelketlen ember képes így megsza-
badulni felesleges jószágaitól, s szerinte ez
már a bevezetett chipadó következménye, az
emberek nem akarnak újabb költséget a nya-
kukba venni. Menhelyre nem akarja bevinni
az égbõl pottyant kutyusokat, részben azért,

mert nincs kedve magyarázkodni, hogy tu-
lajdonképpen nem is az õ állatai.

Mint a mellékelt képünkön látható, ideig-
lenesen befogadó otthonra leltek a 10-12 he-
tesnek látszó foxikeverékek, olvasónk kislá-
nyával már összebarátkoztak, s már nevet is
kaptak. Viszont a kutya testvérek közül csak
a kislány kedvence maradhat, mert van már
egy eb az udvarban, ezért a másik kutyusnak
szeretnének gazdát találni. (Név és cím a
szerkesztõségben.)

Akár a szeptember 18-i ha-
táridõnél hamarabb is befe-
jezheti a fehér ház földszinti
és elsõ emeleti felújítását a
kivitelezõ Unibau-Épszer
Kft. – hangzott el a városköz-
pont rekonstrukció kapcsán
rendezett csütörtöki sajtótájé-
koztatón. Mazug Imre ügyve-
zetõ elmondta, a galéria kül-
sõ és belsõ munkálataival jól
haladnak, a terem komfortos
lámpatesteket kap, a terasz-
tetõre pedig kavicsburkolat
kerül. Ahová üvegkorlátot
raknak, onnan az emeleti be-
tonmellvédeket már elbon-
tották, a Kossuth téri oldalon
csak felcsiszolják a felületet.
Egyes üzleteknél akadály-
mentesítõ rámpákat fognak
kialakítani, és az is a projekt
része, hogy a fõtér felöli két
minõsített üvegmozaikot fel-
újítják. Az épület belsõ, gaz-
dasági udvarában nem nyúl-
nak a homlokzathoz, illetve
három portál – a virágüzlet, a
T-Mobile szakbolt és a Pano
Sportpub – esetében, ahol
szükséges, ott az ingatlan tu-
lajdonosa végzi majd el a
nyílászárók cseréjét. Mint
megtudtuk, a fehér ház lakó-
közössége nem vállalta a lép-

csõházi portálok cseréjének
bõ 200 ezer forintos önrészét,
viszont hozzáfogtak az épü-
let felsõbb szintjeinek hõszi-
geteléséhez. Mazug Imre ér-
deklõdésünkre elmondta, a
kibontott fémszerkezeteket
egybõl a Méh-telepre szállít-
ják, de a lakók által megren-
delt bontásból származó alu-
míniumelemeket nem õk vi-
tetik el, a fémgyûjtõk ezekre
vethettek szemet az elmúlt
napokban.

Örülünk, hogy a lakók fel-
vállalták a fehér ház felsõbb
szintjeinek felújítását, és
hogy a megújult épületen ne
maradjon csúf folt, a város
átvállalja a két lépcsõházi
portál cseréjének költségeit –
jelentette be Szirbik Imre. A
polgármester hozzátette, na-
pokon belül kiírják a város-
központ rehabilitáció még el
nem kezdett elemeinek kivi-
telezési közbeszerzéseit. Így
például a görögkeleti temp-
lom körüli gödröt hamarosan
feltöltik, hogy hangulatos ta-
lálkozási hellyé alakítsák át.
Szirbik Imre azt is elárulta,
hogy az egyház pályázati
forrásból a templomot is fel-
újítaná. B.D.

Nem marad csúf
folt a fehér házon

Május 11-én, szombaton 21.30
órától a Felsõpárti Sörözõben Fuvi
Band élõ koncert és buli! Szentes
egyik meghatározó zenekara ismét
egy fergeteges bulira vár szeretettel.

Fuvi Band

Égbõl pottyant kiskutyák

EEzzúúttoonn  mmoonndduunnkk  kköösszzöönneetteett  aazzookknnaakk,,  aakkiikk  

FFEEKKEETTEE--NNAAGGYY  LLAAJJOOSSNNÉÉ
PPAATTZZKKÓÓ  MMÁÁRRTTAA

ttaannáárrnnõõ  
tteemmeettéésséénn  rréésszztt  vveetttteekk,,  ssíírrjjáátt  vviirráággjjaaiikkkkaall  eellhhaallmmoozzttáákk

ééss  nnaaggyy  ffáájjddaallmmuunnkkbbaann  vveellüünnkk  éérreezztteekk..  
VVaallaammiinntt  hháálláávvaall  kköösszzöönnjjüükk  mmiinnddeenn  eeggéésszzssééggüüggyyii

ddoollggoozzóónnaakk  ggoonnddooss,,  ggyyóóggyyííttóó  tteevvéékkeennyyssééggéétt,,
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Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás bõvítése

A romániai, Temes megyei Újszentes Önkormányzata és
Szentes Város Önkormányzata együttmûködésével meg-
kezdõdött az „Európai segítség az egészséges közössége-
kért Újszentestõl Szentesig” (rövid cím: HELP) c. projekt
megvalósítása.

A projekt azonosítója: HURO/1001/030/2.4.2.

A projekt idõtartama: 2012. február 01.
– 2013. május 31. 

A vezetõ partner neve: Újszentes Önkormányzata

A projekt partner neve: Szentes Város Önkormányzata

A projekt teljes költsége: 96.522,83 euro

Szentes költségvetése: 17.727,97 euro

A projekt célja:

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtó-rendszer kiépítése
Újszentesen és Szentesen, az idõs, beteg emberek egész-
ségének megõrzése érdekében. 

Az „Európai segítség az egészséges közösségekért Új-
szentestõl Szentesig” c. projekt a Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 ke-
retében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, va-
lamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A
programcélja közelebb hozni egymáshoz a határmenti tér-
ségben élõ embereket, közösségeket és gazdasági szerep-
lõket az együttmûködésbe bevont térség közös fejleszté-
sének elõsegítése érdekében, a határmenti térség alapve-
tõ erõsségeire építve.

www.huro-cbc.eu és www.hungary-romania-cbc.eu 

Jelen közlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi

az Európai Unió hivatalos álláspontját.


